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Σαχ. Δ/νςθ: Σ.Κ. 574 00, ΙΝΔΟ
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ΠΡΟ:

Σα μζλθ ΕΣΕΠ
Σμιματοσ Επιςτθμϊν
Διατροφισ και Διαιτολογίασ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ (ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟΤ) ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΣΕΠ ΣΗ
ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
ΤΓΕΙΑ, ΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΟΛΗ
ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ
Λαμβάνοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του Ν.4610/19 (ΦΕΚ 70/Αϋ/07-05-2019): «υνζργειεσ Πανεπιςτθμίων και Σ.Ε.Ι.,
πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, πειραματικά ςχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτουσ και
λοιπζσ διατάξεισ» ,
2. Σισ διατάξεισ των άρκρων 2.16,17,18,19 και άρκρου 84 του N. 4485/2017 «Οργάνωςθ και
λειτουργία τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ
114/τ.Αϋ/04-08-2017),όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν
3. Σι διατάξεισ του άρκρου 162 του Ν.4763/2020 (Αϋ254) «Διεξαγωγι εκλογικϊν διαδικαςιϊν ςτα ΑΕΙ
μζςω θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ, το οποίο τροποποιικθκε με το άρκρο 95 του Ν.4790/2021 (ΦΕΚ Αϋ
48)
4. Σισ διατάξεισ των άρκρων 70 παράγραφοσ 2, 97 παράγραφοσ 4 και 131 του Ν.4692/2020
«Αναβάκμιςθ του χολείου και άλλεσ διατάξεισ (ΦΕΚ 111/τ.Αϋ/12-6-2020)
5. Σθν ΤΑ 153348/Η1/15-09-2017 (ΦΕΚ 3255/τ.Β’/15-09-2017): «Σρόποσ διεξαγωγισ των εκλογικϊν
διαδικαςιϊν για τθν ανάδειξθ των μονοπρόςωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικαςία οριςμοφ και
ανάδειξθσ εκπροςϊπων των μελϊν Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Σ.Ε.Π., των διοικθτικϊν υπαλλιλων και των
φοιτθτϊν ςτα ςυλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι του ν. 4485/2017» (Α’ 114) και
τθν τροποποίθςθ αυτισ με τθν υπ’ αρ. 191014/Η1/7-11-2017 Τ.Α. (ΦΕΚ Βϋ 3969) ,
6. Σθν ΤΑ 60944/Η1/28-5-2021 (ΦΕΚ 2358/τ.Β’/3-6-2021): «Κακοριςμόσ του τρόπου διεξαγωγισ τθσ
θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ τθσ εκλογικισ διαδικαςίασ ανάδειξθσ των εκπροςϊπων των μελϊν ΔΕΠ
ςτα ςυλλογικά όργανα των Σμθμάτων και χολϊν και των μελϊν Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Σ.Ε.Π.,
διοικθτικϊν υπαλλιλων και φοιτθτϊν , ςτα ςυλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι., κακϊσ και ςτα ςυλλογικά
όργανα των επιμζρουσ ακαδθμαϊκϊν μονάδων τουσ»
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7. Σισ διατάξεισ των άρκρων 9 και 10 του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ του ΔΙΠΑΕ (Απόφαςθ αρ.
ΔΦ2.1/17090/27-10-2020 ζγκριςθσ τουσ Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ του ΔΙΠΑΕ, ΦΕΚ 4889/τ.Βϋ/6-112020),
8. Σισ διατάξεισ του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Αϋ112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν
οργάνων ςτο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 23 του Ν. 4210/2013
(ΦΕΚ Αϋ254) «Ρυκμίςεισ Τπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
και άλλεσ διατάξεισ»,
9. Σθν «υγκρότθςθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ του Διεκνοφσ Πανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδοσ» (ΦΕΚ
106/14-2-2020/ τ. Τ.Ο.Δ.Δ.), ςτο οποίο δθμοςιεφκθκε θ υπ’αρ. υπ. αρικ. 19407/Η1/11-2-2020
απόφαςθ τθσ Τπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων,
10. Σθν υπ’ αρ. πρωτ. ΔΦ 30/5199/30-8-2019 Διαπιςτωτικι Πράξθ του Προζδρου τθσ Διοικοφςασ
Επιτροπισ του ΔΙ.ΠΑ.Ε. εκλογισ του κ.Πζτρου κεπαςτιανοφ, Κακθγθτι πρϊτθσ βακμίδασ του
Σμιματοσ Βιοϊατρικϊν Επιςτθμϊν του ΔΙ.ΠΑ.Ε. ωσ Κοςμιτορασ τθσ χολισ Επιςτθμϊν Τγείασ του
ΔΙ.ΠΑ.Ε. με τριετι κθτεία από 1-9-2019 ζωσ 31-8-2022 (ΦΕΚ 733 / τ. Τ.Ο.Δ.Δ./13-9-2019)
11.Σθν υπ’ αρ. πρωτ. ΔΦ 30/5296/03-09-19 Διαπιςτωτικι Πράξθ του Προζδρου τθσ Διοικοφςασ
Επιτροπισ του ΔΙ.ΠΑ.Ε. εκλογισ τθσ κ. Ελιςάβετ Βαρδάκα, Αν. Κακθγιτρια του Σμιματοσ Επιςτθμϊν
Διατροφισ και Διατολογίασ του ΔΙ.ΠΑ.Ε. ωσ Προζδρου του Σμιματοσ Επιςτθμϊν Διατροφισ και
Διατολογίασ τθσ χολισ Επιςτθμϊν Τγείασ του ΔΙ.ΠΑ.Ε. με διετι κθτεία από 1-9-2019 ζωσ 31-8-2021
(ΦΕΚ 745 / τ. Τ.Ο.Δ.Δ./17-9-2019)
ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ
Εκλογζσ για τθν ανάδειξθ εκπροςϊπου με τον αναπλθρωτι του, των μελϊν ΕΣΕΠ ςτθ υνζλευςθ του
Σμιματοσ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ, τθσ χολισ Επιςτθμϊν Τγείασ, του Διεκνοφσ
Πανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδοσ, για ετιςια κθτεία.

Ωσ θμερομθνία διεξαγωγισ των εκλογϊν ορίηεται θ 12θ Ιουλίου 2021, θμζρα Δευτζρα, από
ϊρα 10:00 π.μ. ζωσ 11:30 π.μ. μζςω του ειδικοφ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ (ςφςτθμα
«ΗΕΤ») του Εκνικοφ Δικτφου Τποδομϊν Σεχνολογίασ και Ζρευνασ (Ε.Δ.Τ.Σ.Ε.), θ πρόςβαςθ
ςτο οποίο κα πραγματοποιθκεί από τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ https://zeus.grnet.gr .
Δεν μποροφν να είναι υποψιφιοι μζλθ ΕΣΕΠ που αποχωροφν από τθν υπθρεςία λόγω ςυμπλιρωςθσ
του ανϊτατου ορίου θλικίασ κατά τθ διάρκεια τθσ προκθρυςςόμενθσ κζςθσ ι τελοφν ςε
διακεςιμότθτα ι αργία.
Αιτιςεισ υποψθφιότθτασ, από ενδιαφερόμενουσ που πλθροφν τισ προχποκζςεισ του Νόμου,
υποβάλλονται δια του πρωτοκόλλου τθσ Γραμματείασ προσ τθν Κεντρικι Εφορευτικι Επιτροπι το
αργότερο μζχρι τθσ 5-7-2021 και ϊρεσ από 10.00 ζωσ 12:00μ, με ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ:
1.Αυτοπροςϊπωσ ι μζςω εξουςιοδοτθμζνου εκπροςϊπου, με κατάκεςθ αίτθςθσ, βάςει του
ςυνθμμζνου ςτθν προκιρυξθ υποδείγματοσ
2.Επιςτολικά, με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν Πρόεδρο του Σμιματοσ Επιςτθμϊν Διατροφισ και
Διαιτολογίασ του ΔΙ.ΠΑ.Ε., με τθν ζνδειξθ «Αίτθςθ Τποψθφιότθτασ εκπροςϊπου- αναπλθρωτι ςτθν
υνζλευςθ του Σμιματοσ , ςτθ διεφκυνςθ τθσ Γραμματείασ. Θ εμπρόκεςμθ υποβολι υποψθφιότθτασ
και των ςυνοδευτικϊν αποδεικνφεται μόνο από τον αρικμό πρωτοκόλλου ειςερχομζνων τθσ
Γραμματείασ.
3.Ηλεκτρονικά, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: info@nutr.ihu.gr

το αργότερο μζχρι 6/7/2021 θμζρα ΔΕΤΣΕΡΑ και ϊρα 15.00μ.
Επιςθμαίνεται ότι με τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ – βάςει του ςυνθμμζνου ςτθν
προκιρυξθ υποδείγματοσ – οι υποψιφιοι κατακζτουν και Τπεφκυνθ Διλωςθ, ςτθν οποία
δθλϊνουν ότι:
 Δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο τουσ κωλφματα εκλογιμότθτασ κατά το άρκρο 23 του
Ν.4485/2017.
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Δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο τουσ αςυμβίβαςτα και δεν τελοφν ςε αναςτολι κακθκόντων
ςφμφωνα με το άρκρο 24 του Ν.4009/2011 όπωσ ιςχφει.

Οι υποψιφιοι μποροφν να παραιτθκοφν από τθν υποψθφιότθτα τουσ ζωσ τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ
εκλογισ. Θ παραίτθςθ γίνεται με γραπτι διλωςθ του υποψθφίου, θ οποία απευκφνεται προσ τθν
Πρόεδρο και πρωτοκολλείται ςτο θλεκτρονικό πρωτόκολλο τθσ Γραμματείασ του Σμιματοσ
ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΔΙΑΣΡΟΦΘ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ.
Σθν ευκφνθ για τθ διεξαγωγι τθσ εκλογικισ διαδικαςίασ ζχει τριμελισ Κεντρικι Εφορευτικι Επιτροπι,
θ οποία αποτελεί το Όργανο Διενζργειασ Εκλογϊν (Ο.Δ.Ε.),που αποτελείται από μζλθ Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Σ.Ε.Π. τθσ χολισ Επιςτθμϊν Τγείασ του ΔΙ.ΠΑ.Ε. αντίςτοιχα, με ιςάρικμα αναπλθρωματικά μζλθ,
και ορίηεται με απόφαςθ του Κοςμιτορα τθσ χολισ τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν
από τθν θμζρα τθσ ψθφοφορίασ.
Πρόεδροσ τθσ Κεντρικισ Εφορευτικισ Επιτροπισ είναι το ανϊτερθσ βακμίδασ αρχαιότερο μζλοσ
Ε.ΔΙ.Π. ι Ε.Σ.Ε.Π. αντίςτοιχα. Με απόφαςι του το Ο.Δ.Ε. ορίηει ζνα μζλοσ του ωσ Διαχειριςτι τθσ
ςυγκεκριμζνθσ εκλογικισ διαδικαςίασ με θλεκτρονικι ψιφο.
Σα μζλθ των Ο.Δ.Ε. (Όργανα Διενζργειασ Εκλογϊν), ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ θ τριμελισ Κεντρικι
Εφορευτικι Επιτροπι με ιςάρικμα αναπλθρωματικά μζλθ, οφείλουν να διαςφαλίςουν τθν
ουςιαςτικι και ακϊλυτθ άςκθςθ του εκλογικοφ δικαιϊματοσ των μελϊν του εκλεκτορικοφ ςϊματοσ,
όπωσ αυτό εκάςτοτε ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία, να παρακολουκοφν τθν ορκι και ομαλι
διεξαγωγι τθσ θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ, να υποβοθκοφν και να επιλφουν οιοδιποτε ηιτθμα
προκφπτει κατά τθ διάρκεια αυτισ, κακϊσ και να ςυντάςςουν και να υπογράφουν το τελικό πρακτικό
εκλογισ.
Θ Κεντρικι Εφορευτικι Επιτροπι, αφοφ τθσ παραδοκοφν οι αιτιςεισ των ενδιαφερομζνων, εξετάηει
εάν πλθροφνται οι προχποκζςεισ του νόμου για τθν υποβολι υποψθφιότθτασ, κακϊσ και αν
ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό τουσ κωλφματα εκλογιμότθτασ, ανακθρφςςει τουσ υποψιφιουσ
εκπροςϊπουσ μελϊν Ε.ΔΙ.Π. ςτθ υνζλευςθ του Σμιματοσ Επιςτθμϊν Διατροφισ και Διαιτολογίασ
/ΕΤ/ΔΙΠΑΕ μζςα ςε δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν ςυγκρότθςι τθσ, επιβλζπει τθ διεξαγωγι τθσ
ψθφοφορίασ, εκδίδει το αποτζλεςμα και το υποβάλλει ςτθν Πρόεδρο του Σμιματοσ θ οποία εκδίδει
τθ διαπιςτωτικι πράξθ εκλογισ, που γνωςτοποιείται ςτθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα.
Σο εκλογικό δικαίωμα αςκοφν μόνο όςοι είναι εγγεγραμμζνοι ςτουσ εκλογικοφσ καταλόγουσ, με βάςθ
τουσ οποίουσ διενεργοφνται οι εκλογζσ. Οι εκλογικοί κατάλογοι καταρτίηονται και τθροφνται από τθν
αρμόδια υπθρεςία προςωπικοφ του Ιδρφματοσ, και εγκρίνονται από τον Πρόεδρο τθσ Διοικοφςασ
Επιτροπισ του ΔΙ.ΠΑ.Ε..
Θ εκλογι γίνεται με ενιαίο ψθφοδζλτιο που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψθφίων μζςω
θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ. Θ ψθφοφορία είναι άμεςθ και μυςτικι και πραγματοποιείται μζςω
ειδικοφ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ («ΗΕΤ») του Εκνικοφ Δικτφου Τποδομϊν Σεχνολογίασ και
Ζρευνασ (Ε.Δ.Τ.Σ.Ε), θ πρόςβαςθ ςτο οποίο πραγματοποιείται από τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ
https:/zeus.grnet.gr.
Εκπρόςωποσ εκλζγεται ο υποψιφιοσ που ςυγκζντρωςε τθν απόλυτθ πλειοψθφία των ζγκυρων
ψιφων.
Αν κανείσ από τουσ υποψιφιουσ δε ςυγκεντρϊςει τθν απόλυτθ πλειοψθφία των ζγκυρων ψιφων ι
ςε περίπτωςθ ιςοψθφίασ, θ επαναλθπτικι ψθφοφορία κα διεξαχκεί τθν ακριβϊσ επόμενθ εργάςιμθ
θμζρα, 13/7/2021 ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που ακολουκοφνται ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα
«ΗΕΤ» και με τθν ίδια ϊρα ζναρξθσ και λιξθσ.
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Θ παροφςα προκιρυξθ κα αναρτθκεί ςτο Πρόγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ», ςτθν ιςτοςελίδα του Ιδρφματοσ και
κα διαβιβαςτεί μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτα μζλθ ΕΔΙΠ του Σμιματοσ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ.
Η Πρόεδροσ του Σμιματοσ

ΕΛΙΑΒΕΣ ΒΑΡΔΑΚΑ
ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ
*Η υπογραφι ζχει τεκεί ςτο αρχείο του Σμιματοσ

Δζφηερική Γιανομή:
1.Πρόεδρο Διοικούζας Επιηροπής
2.Ανηιπρόεδρο Διοικ. Υπ. & Φοιη. Μερ
3.Μέλη ΕΤΕΠ ηης ΣΕΥ
4.Δ/νζη Διοικηηικού-Τμήμα Προζωπικού
5.Σύλλογο μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.
σνημμένα:
Αίηηζη Υποψηθιόηηηας
Υ.Δ.
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ΑΙΣΗΗ

ΠΡΟ
Σθν Πρόεδρο του Σμιματοσ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ τθσ χολισ
Επιςτθμϊν Τγείασ του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΕΠΩΝΤΜΟ: …………………………………………..

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………………….

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ……………………………………….

ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ :……………………………………………….

Με τθν αίτθςι μου αυτι υποβάλλω υποψθφιότθτα
για τθ κζςθ:
Εκπρόςωποσ ΕΣΕΠ ςτθν ςτθ υνζλευςθ του
Σμιματοσ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΔΙΑΣΡΟΦΘ ΚΑΙ
ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ τθσ χολισ Επιςτθμϊν Τγείασ του
Διεκνοφσ Πανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδοσ, γνωρίηοντασ
τισ προχποκζςεισ που ορίηει το άρκρο 23 του
Ν.4485/2017 (ΦΕΚ114Αϋ) για τθν υποβολι
υποψθφιοτιτων, κακϊσ και το άρκρο 24
«Αςυμβίβαςτα – Αναςτολι κακθκόντων» του
Ν.4009/2011 (ΦΕΚ195Αϋ).

ΣΘΛ.: …………………………………………………….

Με τθν παροφςα αίτθςι
υπεφκυνθ διλωςθ ότι:

μου

επιςυνάπτω

e-mail: ………………………………………………….

α) Δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό μου κωλφματα
εκλογιμότθτασ κατά το άρκρο 23 του ν.4485/2017
όπωσ ιςχφει.

β) Δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό μου αςυμβίβαςτα
και δεν τελϊ ςε αναςτολι άςκθςθσ των
κακθκόντων μου κατά το άρκρο 24 του
ΘΕΜΑ: «Τποψθφιότθτα για τθν εκλογι
Ν.4009/2011 όπωσ ιςχφει.
Εκπροςϊπου ΕΣΕΠ ςτθ υνζλευςθ του
Σμιματοσ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΔΙΑΣΡΟΦΘ ΚΑΙ
ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ τθσ χολισ Επιςτθμϊν Τγείασ
του Διεκνοφσ Πανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδοσ»

Ο/Θ Αιτοφςα

ίνδοσ Θεςςαλονίκθσ /……../……../2021
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ-ΤΠΟΓΡΑΦΘ

ΑΔΑ: ΡΙΤΜ46ΨΖ3Π-ΠΔ6

ΓΗΛΩΗ

Ο/Η
σπογράθφν/οσζα
…………………………………….
ηοσ……………………………………,
μέλος ΔΣΔΠ
ηοσ
Σμήμαηος
ΔΠΙΣΗΜΩΝ
ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ηης τολής Δπιζηημών Τγείας ηοσ Γιεθνούς
Πανεπιζηημίοσ ηης Δλλάδος, έτφ σποβάλει σπουηθιόηηηα για εκπρόζφπος ηφν
μελών ΔΣΔΠ ζηην ΤΝΔΛΔΤΗ ηοσ Σμήμαηος ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ
ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ
Γηλώνφ:
Α) όηι δεν ζσνηρέτοσν ζηο πρόζφπό μοσ αζσμβίβαζηα και δεν ηελώ ζε αναζηολή
άζκηζης ηφν καθηκόνηφν μοσ, καηά ηο άρθρο 24 παρ. 1 και 4 ηοσ Ν. 4009/2011,
Β) όηι δεν αποτφρώ ασηοδίκαια από ηην σπηρεζία καηά ηη διάρκεια ηης
προκηρσζζόμενης θηηείας, καηά ηην περ. β ηης παρ. 1 ηοσ άρθροσ 23 ηοσ Ν.
4485/2017 και ηο άρθρο 30, παρ. 4, ηοσ Ν. 4452/17.

ίνδος ……/…./2021
Ο/Η Γηλούζα

