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ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
α. Ο αηηώλ ππνρξενύηαη λα επηιέμεη πέληε (5) δηαθνξεηηθέο «εηξέο Πξνηίκεζεο». Σε πεξίπηωζε πνπ
γηα πξνζσπηθνύο - νηθνγελεηαθνύο ιόγνπο επηζπκεί λα επηιέμεη ιηγόηεξεο ησλ πέληε (5), ηόηε κε ηελ
αίηεζε απηή ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΔΗ ΚΑΗ ΓΖΛΩΝΔΗ ΤΠΔΤΘΤΝΑ όηη, ζε πεξίπηωζε πνπ δελ επηιεγεί γηα παξαζεξηζκό, απηό ζα νθείιεηαη θαη ζην γεγνλόο ηεο κε δήιωζεο πέληε (5) «Σεηξώλ Πξνηίκεζεο».
β. Σε πεξίπηωζε ηεο επηινγήο «ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΔΗΡΑ», απμάλνπλ νη πηζαλόηεηεο επηινγήο
θαη παξαζεξηζκνύ, ηνπιάρηζηνλ ζε άιιε εηξά Παξαζεξηζκνύ.
Δπηπιένλ κε ηελ παξνύζα Αίηεζε, ΓΖΛΩΝΩ ΤΠΔΤΘΤΝΑ όηη :
α. Σα αλαθεξόκελα ζηελ παξνύζα Αίηεζή κνπ ζηνηρεία είλαη αιεζή, ηα δε κε επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα δηθαηνινγεηηθώλ, είλαη πηζηά αληίγξαθα ηνπ πξσηνηύπνπ.
β. ε πεξίπησζε πνπ δελ επηζπκώ λα παξαζεξίζσ ζηελ εηξά πνπ ζα επηιεγώ, ζα πξέπεη λα ην γλσζηνπνηήζσ εγγξάθσο ζηελ Δ.Α.Α.. (ηδηόρεηξα ή κε Email), ηνπιάρηζηνλ έμη
(6) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε απηήο ηεο παξαζεξηζηηθήο εηξάο, ώζηε ΝΑ ΜΖΝ ΥΡΔΩΘΩ
ΑΡΝΖΣΗΚΑ ΜΟΡΗΑ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ΘΑ ΘΔΩΡΖΘΔΗ ΟΣΗ ΠΑΡΑΘΔΡΗΑ θαη ΘΑ ΜΟΤ
ΥΡΔΩΘΟΤΝ ΣΑ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΜΟΡΗΑ ΠΑΡΑΘΔΡΗΜΟΤ, ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΟΜΔΝΖ 5ΔΣΊΑ.
………………………………. (34), ……../………../ 2022
Τπνγξαθή

…………………………………… (Ολνκαηεπώλπκν)
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