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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για την Πρόσληψη δύο (2) υδρονομέων δύο (2) εργατών γενικών καθηκόντων και ενός (1ος) 

εργάτη οικοδομικών εργασιών  με σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου. 

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) ΠΑΜΙΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1.Το άρθρ. 46 τουν.4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α ́) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2.Την υπ’ αριθ. 49087/12/04/2022 με ΑΔΑ: (ΩΔΜΗΟΡ1Φ-ΨΣ1)  εγκριτική απόφαση του συντονιστή 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. 

3.Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Κ.Ε.Υ.) του Γ.Ο.Ε.Β. ΠΑΜΙΣΟΥ (ΦΕΚ 582/Β/22-6-1977)  

4.Την ομόφωνη απόφαση του τρίτου  θέματος της υπ΄ αριθμ. 8ης /13-12-2021 Πράξης  Συνεδρίασης 

του ΔΣ του Οργανισμού  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας: 

α) οκτώ μηνών (8) , συνολικά δύο υδρονομέων (2)  για την τρέχουσα αρδευτική περίοδο. 

β) έξι (6) μηνών δύο (2) εργατών γενικών καθηκόντων Υ.Ε. οι οποίοι θα καλύψουν τις ανάγκες 

άρδευσης κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου καθώς και τις γενικότερες τακτικές και έκτακτες 

ανάγκες συντήρησης του  δικτύου και των σχετιζόμενων με αυτό εγκαταστάσεων του Οργανισμού. 

γ)  έξι (6) μηνών ενός (1ος) εργάτη οικοδομικών εργασιών Υ.Ε. ο οποίος θα καλύψει  τις 

τακτικές και έκτακτες ανάγκες συντήρησης του  δικτύου και των σχετιζόμενων με αυτό 

εγκαταστάσεων του Οργανισμού. 

  

Οι περιοχές που θα καλύπτονται αφορούν: 

• Την περιοχή κλειστού, υπό πίεση δικτύου του αντλιοστασίου του Αγίου Φλώρου 
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• Την περιοχή του Άριος-Πηδήματος/Αριοχωρίου (ανοικτό δίκτυο και περιοχή άρδευσης από το 

αντλιοστάσιο Ασπροπουλιάς/ Πηγές Πηδήματος) 

• Την Α΄  Ζώνη Παμίσου και την περιοχή του Μπουρνιά. 

 (Βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (Βλ. 

ΠΙΝΑΚΑ Β) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α : ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 
 

Κωδικός 

Θέσης 
Υπηρεσία 

Έδρα 

Υπηρεσίας 
Ειδικότητα Διάρκεια Σύμβασης 

101 

Τομέας κλειστού δικτύου 

αρδευτικού αντλιοστασίου 

Αγίου Φλώρου  

ΓΟΕΒ 

ΠΑΜΙΣΟΥ 

Υ.Ε. 

ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 
8 μήνες 

102 
Τομέας Ανοιχτής  Ζώνης 

Παμίσου  

ΓΟΕΒ 

ΠΑΜΙΣΟΥ 

Υ.Ε. 

ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 
8μήνες 

103 

Τομέας κλειστού & ανοικτού 

αρδευτικού δικτύου  ΓΟΕΒ 

ΠΑΜΙΣΟΥ 

Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  

6 μήνες 

104 

Τομέας κλειστού & ανοικτού 

αρδευτικού δικτύου ΓΟΕΒ 

ΠΑΜΙΣΟΥ 

Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

6μήνες  

105 

Τομέας κλειστού & ανοικτού 

αρδευτικού δικτύου ΓΟΕΒ 

ΠΑΜΙΣΟΥ 

Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

6 μήνες 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός Θέσης 
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα  

(τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 

 

 

     ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

α)Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει 

μέχρι το 1980) ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή 

Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 
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101,102,103, 

104 και 105 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή 

άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ή Απολυτήριος τίτλος 

τριταξίου γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής 

Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν. 

δ. 580/1970 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 

β)Εμπειρία, στην αντίστοιχη ειδικότητα την τελευταία τριετία σε 

Γ.Ο.Ε.Β.(Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων), στη 

λειτουργία συλλογικού αρδευτικού δικτύου (επιτήρηση αρδευτικών 

έργων, διανομή αρδευτικού νερού και χειρισμό μηχανισμών 

δικτύων), είτε μέσω ατομικής σύμβασης εργασίας, είτε μέσω 

πρόσληψης από ανάδοχο-εργοδότη. Ειδικότερα για τη θέση με 

κωδικό 102, απαιτείται και προϋπηρεσία σε αρδευτικά-

αποστραγγιστικά αντλιοστάσια ΟΕΒ. 

γ) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική και 

μοτοσικλέτας τουλάχιστον κατηγορίας Α1 ή μοτοποδηλάτου που να 

είναι σε ισχύ και κατοχή ιδίου μεταφορικού μέσου για χρήση και 

μετακίνηση στην περιοχή ευθύνης του. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν 

από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 

α) Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει 

μέχρι το 1980) ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή 

Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή 

άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ή Απολυτήριος τίτλος 

τριταξίου γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής 

Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν. 

δ. 580/1970 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. 

β)Χωρίς εμπειρία.  

γ) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική και 

μοτοσικλέτας τουλάχιστον κατηγορίας Α1 ή μοτοποδηλάτου που να 

είναι σε ισχύ και κατοχή ιδίου μεταφορικού μέσου για χρήση και 

μετακίνηση στην περιοχή ευθύνης του. 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες με βάση το 

κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά:  

• Για τον κωδικό θέσης 101 προηγείται η εντοπιότητα στη Δ.Ε. Αρφαρών του Δήμου 

Καλαμάτας. 

• Για τον κωδικό Θέσης 102 προηγείται η εντοπιότητα στη Δ.Ε. του Δήμου Καλαμάτας. 

• Για τον κωδικό Θέσης 103 προηγείται η εντοπιότητα στη Δ.Ε. του Δήμου Μεσσήνης. 

• Για τον Κωδικό Θέσης 104 προηγείται η εντοπιότητα στη Δ.Ε. του Δήμου Καλαμάτας. 

• Για τον κωδικό Θέσης 105 προηγείται η εντοπιότητα στη Δ.Ε. του Δήμου Καλαμάτας. 
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ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ: Αφού καταταχθούν στους πίνακες με το κριτήριο της εντοπιότητας, προσμετράτε 

ο χρόνος προϋπηρεσίας, ένα μόριο για κάθε μήνα.  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

1. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού προσδιορίζονται στον Κ.Ε.Υ. του Οργανισμού 

και στο Π.Δ. 499/1975. 

2. Ο προβλεπόμενος για κάθε κωδικό θέσης χρόνος απασχόλησης είναι ο μέγιστος προβλεπόμενος, 

ενώ ο Οργανισμός δύναται να απασχολήσει τον προσληφθέντα  και για μικρότερο χρονικό διάστημα, 

σύμφωνα πάντοτε με τις λειτουργικές ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες του Οργανισμού. 

3. Οι προσλαμβανόμενοι θα πρέπει να μεριμνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες για τη μετάβασή τους στα 

αντλιοστάσια (Αγίου φλώρου) & (Μπουρνιά) μετά από υπόδειξη της υπηρεσίας. Για τις απαιτούμενες 

μετακινήσεις τους εντός του τομέα της αρμοδιότητας τους με δικό τους μεταφορικό μέσον , δεδομένου 

ότι η Υπηρεσία δε διαθέτει μεταφορικό μέσο για το σκοπό αυτό. 

4. Το ωράρια εργασίας είναι δύο: Πρωινό 7:00 πμ - 15:00 μμ & Απογευματινό 15:00 μμ – 23:00 μμ 

και θα προσαρμόζεται συμφωνά με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

5. Οι υπηρεσίες του παραπάνω προσωπικού θα παρέχονται στους χώρους γεωγραφικής δικαιοδοσίας 

του ΓΟΕΒ Παμίσου, ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες εποχικές ανάγκες, που προκύπτουν 

κάθε φορά. 

6. Η άρνηση ανάληψης εργασίας, μετάβασης και μετακινήσεων στο χώρο παροχής της υπηρεσίας 

τους, αποτελεί λόγω καταγγελίας της συμβάσεως και για τον υπόλοιπο χρόνο θα προσλαμβάνεται ο 

επόμενος του πίνακα κατάταξης. 

7.Η αμοιβή των προσλαμβανόμενων είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις του  

Ενιαίου Μισθολογίου των Δημοσίων Υπαλλήλων. 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Οι υποψήφιοι πρέπει :  

1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 

3. Να μην έχουν καταδικαστεί για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 8 του Ν.3528/2007, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. 
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο υποψήφιος, μαζί με την αίτηση, στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα 

προσωπικά του στοιχεία, ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο Α.Μ. ΕΦΚΑ του υποψηφίου, υποβάλλει : 

1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, 

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της σχετικής άδειας οδήγησης και κατοχής μεταφορικού μέσου και 

τα λοιπά τυχόν απαιτούμενα τυπικά προσόντα (ως άνωθεν εκτίθενται), 

3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών (για τίτλο σπουδών αλλοδαπής, αυτός θα 

πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένος), 

4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη ή ασφαλιστική βεβαίωση αν έχει εργαστεί με 

ατομική σύμβαση. 

5. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ α)Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 

πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) του οικείου Δήμου, με την οποία να βεβαιώνεται η 

Δημοτική Ενότητα της οποίας ο υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος. Για την απόδειξη του 

κριτηρίου αυτού δεν γίνεται δεκτό πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα του 

δημότη. 

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί α) φυσικής καταλληλότητας που επιτρέπει την 

εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν, β) ότι οι υποψήφιοι δεν έχουν απολυθεί 

από τη θέση του υδρονομέα και του εργάτη  κατά την προηγούμενη αρδευτική περίοδο λόγω 

παραπτωμάτων και γ) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για τα αδικήματα που αναφέρονται στο 

άρθρο 8 του Ν.3528/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7.  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο με την 

ένδειξη: « Πρόσληψη δύο (2) υδρονομέων δύο (2) εργατών γενικών καθηκόντων και ενός (1ος) 

εργάτη οικοδομικών εργασιών  με σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου ».  

Στη αίτηση θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός της θέσης για την οποία συμμετέχουν οι 

υποψήφιοι καθώς και τα δικαιολογητικά που καταθέτουν ονομαστικά.  
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Υπόδειγμα της αίτησης θα μπορούν να παραλαμβάνουν και από τα γραφεία του Οργανισμού 

(Γραφείο 318, 3ος όροφος Διοικητηρίου)  

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα παραδίδεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο  Γραφείο του 

Οργανισμού, όπου και πρωτοκολλείται.  Επίσης ο φάκελος με τα δικαιολογητικά μπορεί να αποσταλεί 

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο Γραφείο του ΓΟΕΒ (Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας – 

Ψαρών 15 – Τ.Κ. 24131 – Καλαμάτα), 3ος όροφος γραφ. 318. 

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  από   20/4/2022 έως και  04/05/2022. 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία 

αποστολής  που φέρει ο φάκελος της αίτησης υποψηφιότητας. 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ  

Η παρούσα να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Μεσσηνίας με 

αποδεικτικό τοιχοκόλλησης,  στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (www.ppel.gov.gr), 

στο Δασαρχείο και στους Δήμους Καλαμάτας, Μεσσήνης και Οιχαλίας.  Επίσης, θα αναρτηθεί στο 

Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν και θα καταρτιστούν πίνακες κατάταξης από 

τριμελή επιτροπή αξιολόγησης, η οποία θα συσταθεί από υπαλλήλους που υπηρετούν στην 

εποπτεύουσα αρχή, ήτοι την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν το 

αργότερο εντός είκοσι ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών από την ανάρτηση των 

αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν ένσταση στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης 

ενστάσεων, η οποία θα συσταθεί από υπαλλήλους που υπηρετούν στην εποπτεύουσα αρχή, ήτοι την 

Περιφέρεια Πελοποννήσου. Μέχρι να εξεταστούν οι ενστάσεις από την επιτροπή, οι προσωρινοί 

προσληφθέντες θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση εργασίας με τον ΓΟΕΒ Παμίσου.  

Σε περίπτωση που δικαιωθεί άλλος υποψήφιος, προβλέπεται άμεση απόλυση του και καταβολή στον 

προσωρινά προσληφθέντα της αμοιβής μέχρι την ημερομηνία που εργάστηκε και ταυτόχρονη 

πρόσληψη του δικαιωθέντος υποψηφίου. 

 

Ο Πρόεδρος του ΓΟΕΒ Παμίσου  

 

 

http://www.ppel.gov.gr/
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http://www.ppel.gov.gr/
http://www.ppel.gov.gr/
http://www.ppel.gov.gr/
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ΑΙΤΗΣΗ 
 

ΟΝΟΜΑ : ………………………………………………………… 

ΕΠΩΝΥΜΟ : ……………………………………………………. 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : …………………………………………..…… 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : …………………………………………………. 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :……………………………..……. 

Α.Δ.Τ. : …………………………………………………………… 

Α.Μ.Κ.Α. : ………………………………………………….….. 

Α.Φ.Μ. : …………………………………………………………. 

Α.Μ.ΕΦΚΑ : ………………………………………………………. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ :  …… / ……. / ……… 

 

ΘΕΜΑ : «Κατάθεση Δικαιολογητικών για την 

πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας 

Ορισμένου Χρόνου, στο ΓΟΕΒ Παμίσου. 

     για τον κωδικό θέσης ………… » 

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ      /     / 2022 

 

Συνημμένα :  

1. ……………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………. 

4. ……………………………………………………………………. 

5. ……………………………………………………………………. 

6. ……………………………………………………………………. 

7. ……………………………………………………………………

. 

8. ……………………………………………………………… 

9.  

10. ……. 

 

 

 

ΠΡΟΣ 

ΓΟΕΒ ΠΑΜΙΣΟΥ 

 

Σας προσκομίζω τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά για την πρόσληψή μου στο 

φορέα σας, σύμφωνα με την Ανακοίνωση 

Πρόσληψης προσωπικού με Σύμβαση 

Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, στο ΓΟΕΒ 

Παμίσου. 

 

 

 

Ο/Η  ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

  

ΠΡΟΣ(1): ΓΟΕΒ ΠΑΜΙΣΟΥ 

Ο – Η Όνομα :  Επώνυμο :  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα :  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας : 

 

Ημερομηνία γέννησης(2) :   

Τόπος Γέννησης :  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας : 

 Τηλ :  

Τόπος Κατοικίας :  Οδός :  Αριθ :  Τ.Κ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax) :  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail) :  

Α.Μ.Κ.Α  Α.Φ.Μ.  

 

    Δηλώνω ότι: α) έχω τη φυσική καταλληλότητα που μου επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης  

που επιλέχτηκα  β)  δεν έχω  απολυθεί από τον οργανισμό κατά την προηγούμενη αρδευτική περίοδο λόγω 

παραπτωμάτων και γ) δεν έχω καταδικαστεί για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 8 του 

Ν.3528/2007 και δεν  τελώ υπό δικαστική συμπαράσταση. 

 

Ημερομηνία:     /      /  2022 
 

                                                                                                                        Ο – Η Δηλ 

 
(Υπογραφή) 

 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε 
να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, 
τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  
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