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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών προτίθεται να προετοιµάσει και να
υποβάλλει πρόταση – αίτηση χρηµατοδότησης ως ∆υνητικός ∆ικαιούχος στο
πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων µε τίτλο «Κατάρτιση και
πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα (Β΄
Κύκλος)» του Άξονα Προτεραιότητας 02: «Προσαρµογή επιχειρήσεων,
εργαζοµένων και επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές
απαιτήσεις» και του Άξονα Προτεραιότητας 02Σ «Προσαρµογή επιχειρήσεων,
εργαζοµένων και επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές
απαιτήσεις (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» από την Ειδική Υπηρεσία
∆ιαχείρισης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα & Καινοτοµία µε αρ.
πρωτ. 5788/1873/Α3/21-09-2018 (Κωδικός Πρόσκλησης 110, Α/Α ΟΠΣ 3319)
Αντικείµενο της Πράξης θα είναι η κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζόµενων του
ιδιωτικού τοµέα σε αντικείµενα, που θα επιλεγούν και προβλέπει την:
• ∆ιαµόρφωση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης σε θεµατικά
αντικείµενα βάσει διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας και ειδικότερα
αναγκών για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και επίκαιρων γνώσεων,
• Παροχή κατάρτισης µε βάση τα ως άνω προγράµµατα που περιλαµβάνουν
εξειδικευµένα αντικείµενα και αντικείµενα που οδηγούν σε γνώσεις και
δεξιότητες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από όλους τους εργαζόµενους
όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονοµίας,
• Πιστοποίηση αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων από τα ως άνω
προγράµµατα, µέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους από
διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύµφωνα µε το διεθνές
πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ. Η πιστοποίηση θα παρέχεται µε βάση
τυποποιηµένες διαδικασίες που είναι ελεγµένες από τους αρµόδιους φορείς
διαπίστευσης ή τον ΕΟΠΠΕΠ.
2.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ
Στο πλαίσιο αυτό, ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών λαµβάνοντας
υπόψη:
α) την µε αρ. πρωτ. 5788/1873/Α3/21.09.2018 Πρόσκλησης, µε κωδικό 110 και
α/α ΟΠΣ 3319, και τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και ∆εξιοτήτων
Εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα (Β’ κύκλος)», όπως ισχύει.
β) το άρθρο 12 της YA 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) Υπουργική
Απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιµότητας δαπανών για τα προγράµµατα του
ΕΣΠΑ
2014-2020
–
Έλεγχοι
νοµιµότητας
δηµοσίων
συµβάσεων
συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί
των αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων»,
γ) το Σύστηµα ∆ιαδικασιών ∆ιαχειριστικής Επάρκειας του Συνδέσµου,
γ) την από 04/10/2018 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου, µε την οποία
εγκρίθηκε η παρούσα και αποφασίστηκε η δηµοσίευση της,
απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος
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για τη σύναψη σύµβασης έργου ορισµένης χρονικής διάρκειας, µε φυσικό
πρόσωπο, προκειµένου να παράσχει τις προβλεπόµενες υπηρεσίες ως Υπεύθυνος
της Οµάδας Έργου.
Η σύµβαση αποσκοπεί στην παραγωγή συγκεκριµένων και µετρήσιµων
αποτελεσµάτων (παραδοτέα), όπως αποτυπώνονται στην παρούσα πρόσκληση.
Ειδικότερα, τα καθήκοντα / αρµοδιότητες του Υπεύθυνου της Οµάδας Έργου
περιλαµβάνουν:
• Εκπροσωπεί τον ∆ικαιούχο στην ∆ιαχειριστική Αρχή.
• Έχει την ευθύνη του γενικού σχεδιασµού και εποπτείας του Έργου.
• Ελέγχει την πρόοδο του έργου από την άποψη του φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου, παρακολουθεί το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης.
• Έχει την ευθύνη της τήρησης των ειδικότερων όρων ή περιορισµών που
τίθενται από το ειδικό θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής της Πράξης ή που τίθενται
από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.
• Επικοινωνεί µε τους Αναδόχους για την επίλυση ζητηµάτων επιτελικού
χαρακτήρα.
• Ενηµερώνει την ∆ιοίκηση της Ένωσης, σε τακτά χρονικά διαστήµατα για την
πορεία του έργου.
3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Τα «Απαιτούµενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συµµετοχής στην
παρούσα πρόσκληση και είναι κριτήρια αποκλεισµού. Παρέκκλιση από τον κανόνα
αυτόν µπορεί να γίνει µόνο στην περίπτωση έλλειψης συµµετοχής
ενδιαφεροµένων και µόνο για το κριτήριο επαγγελµατικής εµπειρίας.
Απαιτούµενα Προσόντα:
 Πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ).
 Επαρκής επαγγελµατική εµπειρία στον προγραµµατισµό έργων ή / και τήρηση
διαδικασιών ή / και την παρακολούθηση συγχρηµατοδοτούµενων ή
αυτοχρηµατοδοτούµενων ή ευρωπαϊκών έργων.
 Εµπειρία ως υπεύθυνος έργου ή αναπληρωτής υπεύθυνου έργου τελικού
δικαιούχου ή αναδόχου έργων κατάρτισης ή/και συµβουλευτικής ή/και
πιστοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων ή
αυτοχρηµατοδοτούµενων ή
χρηµατοδοτούµενων απευθείας από την ΕΕ.
 ∆εξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας, καλές διαπροσωπικές σχέσεις,
ικανότητες παρουσίασης (presentation skills), διαπραγµατεύσεων και επίλυσης
προβληµάτων.
Επιπλέον επιθυµητά προσόντα:
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
 Πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
 Καλή γνώση του πλαισίου των δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου.
 Αρίστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
∆ιευκρινίζεται ότι η συναφής εµπειρία µπορεί να έχει αποκτηθεί σε έργα όλων των
προηγούµενων προγραµµατικών περιόδων.
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4. ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΜΟΙΒΗ
Χρονική ∆ιάρκεια Σύµβασης: Το στέλεχος που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί για
λογαριασµό του Συνδέσµου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης, µε σύµβαση
έργου διάρκειας η οποία θα ταυτίζεται µε την ηµεροµηνία έναρξης και αντίστοιχα
την ηµεροµηνία λήξης της πράξης (εφόσον αποτελέσει µεταγενέστερη ηµεροµηνία
κατόπιν τροποποίησης της πράξης).
Αµοιβή: Η συνολική αµοιβή του στελέχους θα υπολογίζεται µε βάση τον
πραγµατικό χρόνο απασχόλησης και θα καταβάλλεται περιοδικά και απολογιστικά
µε την υποβολή Μηνιαίου Απολογιστικού φύλλου χρονοχρέωσης και των
παραδοτέων που συνδέονται µε τα καθήκοντα / αρµοδιότητες που το στέλεχος
αναλαµβάνει. Το συµφωνηθέν ποσό θα περιλαµβάνει τις πάσης φύσης νόµιµες
κρατήσεις, εργοδοτικές εισφορές καθώς και το Φ.Π.Α. σε περίπτωση υπαγωγής
του στελέχους σε καθεστώς Φ.Π.Α.
5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
• ∆ικαίωµα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν τα φυσικά πρόσωπα,
έως την ηµεροµηνία ώρα λήξης της προθεσµίας.
•

•

Τα «Απαιτούµενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις
συµµετοχής στην παρούσα πρόσκληση και είναι κριτήρια αποκλεισµού
(on/off).
Ο Σύνδεσµος απορρίπτει τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί εκπρόθεσµα ή
δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

•

Η διαδικασία επιλογής δεν έχει τον χαρακτήρα διαγωνιστικής διαδικασίας
και ο Σύνδεσµος οφείλει να λειτουργήσει καλόπιστα και µε δίκαιη κρίση και
να επιλέξει τις προτάσεις, που κρίνει πιο συµφέρουσες στη βάση της
συµβατικής του ελευθερίας.

•

Ο Σύνδεσµος αξιολογεί τα «Επιθυµητά Προσόντα» των υποψηφίων που
πληρούν τα «Απαιτούµενα Προσόντα», µε βάση την επαγγελµατική και
επιστηµονική
συγκρότηση των ενδιαφεροµένων, στον βαθµό που
καλύπτουν τα απαραίτητα και επιθυµητά προσόντα, που αντιστοιχούν σε
κάθε κωδικό και τα οποία εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του προς
ανάθεση έργου.

•

Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν µε βάση τα προσόντα τους και στη συνέχεια
όσοι/ες πληρούν τις προδιαγραφές θα κληθούν σε συνέντευξη,

•

Ο Σύνδεσµος διατηρεί το δικαίωµα να καλέσει σε συνέντευξη µόνο εκείνους
του ενδιαφερόµενους, που κρίνονται πλέον κατάλληλοι, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στην παρούσα, απαιτούµενα και επιθυµητά προσόντα.

•

Η τελική επιλογή του υποψηφίου θα γίνει πρωτίστως από το Γενικό
∆ιευθυντή του Συνδέσµου, βάσει αξιολόγησης συγκεκριµένων κριτηρίων.
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Ο Σύνδεσµος δεν δεσµεύεται να αποδεχθεί κάποια από τις προτάσεις που
υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Η αποδοχή
πρότασης και η σύναψη της σύµβασης ανήκει σε κάθε περίπτωση στη διακριτική
ευχέρεια του Συνδέσµου την οποία ασκεί όταν και όπως θεωρεί αναγκαίο για την
καλή εκτέλεση της Πράξης.
Επισηµαίνεται ότι ο Σύνδεσµος διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την
ίδια τη σύναψη ή µη σύµβασης. ∆ιατηρεί το δικαίωµα επιλογής οποιουδήποτε από
τους ενδιαφερόµενους, των οποίων η πρόταση είναι παραδεκτή και πληροί τους
ουσιαστικούς όρους της πρόσκλησης, εφόσον είναι µεταξύ τους συγκρίσιµοι και
κανένας από αυτούς δεν υπερτερεί εµφανώς έναντι του άλλου.
Όποιος επιλεγεί θα ειδοποιηθεί κατ’ ιδίαν, προκειµένου να υποβάλει τα αποδεικτικά
στοιχεία / δικαιολογητικά (αντίγραφα πτυχίων, βεβαιώσεις επαγγελµατικής
εµπειρίας, κοκ.) και να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης.
6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Μέσα από την διαδικασία των συνεντεύξεων, θα διερευνηθούν 3 άξονες, που θα
καθοδηγήσουν την απόφασή για την επιλογή του πλέον κατάλληλου
ενδιαφερόµενου. Ειδικότερα θα διερευνηθούν:
1.
η εµπειρία και οι γνώσεις των ενδιαφεροµένων, στοιχεία καθοριστικά στην
κατανόηση των απαιτήσεων της Πράξης (δοµή, λειτουργία, οµάδα στόχος,
επιδιωκόµενα αποτελέσµατα κλπ),
2.
το προφίλ προσωπικότητας τους,
το επίπεδο κατανόησης του
περιβάλλοντος εργασίας καθώς και του πεδίου εφαρµογής της Πράξης,
στοιχεία καθοριστικά για την επιτυχία ή όχι του κάθε υποψήφιου στα
καθήκοντα που θα αναλάβει,
3.
το επίπεδο λειτουργικής ευελιξίας του (δηλαδή την ικανότητα του να
εκτελέσει διαφόρων ειδών έργα ή να αναλάβει ένα ευρύ φάσµα
αρµοδιοτήτων παράλληλα).
Οι παράγοντες αυτοί είναι καθοριστικοί για την επιτυχή συγκρότηση της οµάδας
έργου από στελέχη των οποίων το προφίλ συµπεριφορών και ο βαθµός
λειτουργικής τους ευελιξίας να ταιριάζει µε αυτό του ρόλου που θα αναλάβουν.
7. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι καλούνται:
1. Να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (βλέπε συνηµµένο Υπόδειγµα
στο τέλος της παρούσας Πρόσκλησης) και
2. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα στο οποίο θα αναλύεται τόσο η γενική όσο και
η συναφής εργασιακή εµπειρία.
3. Υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα, µε την οποία θα
βεβαιώνεται η ακρίβεια των αναγραφόµενων στην εκδήλωση ενδιαφέροντος και το
βιογραφικό σηµείωµα.
Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εµπιστευτική.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@sate.gr, µέχρι τις 19/10/2018 και ώρα
15:30, µε συνηµµένα τα παραπάνω έντυπα σε µορφή PDF, µε την ένδειξη:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιλογή Υπεύθυνου Ομάδας Έργου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
«Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β’ Κύκλος)»

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Πρόσκληση για τη σύναψη σύµβασης
έργου για την ανάθεση των υπηρεσιών Υπευθύνου Οµάδας Έργου στο
πλαίσιο της Πρόσκλησης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και
δεξιοτήτων εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα (Β’ Κύκλος)»
Για πληροφορίες µπορούν να επικοινωνούν στην ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου ή στα τηλέφωνα: 210-330.1814-15, 210-383.6503.
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ : Αίτηση
Προς: Τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Τεχνικών Εταιρειών
Ηµεροµηνία .../10/2018
Ταχ. ∆/νση : Φειδίου 14-16 Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 106 78
Τηλέφωνο : 210-330.1814-15, 210-383.6503
Fax : 210-382.4540
Email : info@sate.gr
Θέµα: Αίτηση για τη σύναψη σύµβασης έργου ως Υπεύθυνος Οµάδας Έργου στο
πλαίσιο της Πρόσκλησης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων
εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα (Β’ Κύκλος)».
ΑΙΤΗΣΗ
Παρακαλώ δεχθείτε την αίτηση συµµετοχής µου ως συνεργάτης στην υλοποίηση
της Πράξης.
Θέση: Υπεύθυνος/η Οµάδας Έργου
Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυµο
Όνοµα
Όνοµα πατρός
Α. ∆. Ταυτότητας
Ηµεροµηνία γέννησης
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Οδός, αριθµός
Ταχ. Κώδικας
∆ήµος µόνιµης
κατοικίας
Νοµός
Σταθερό τηλέφωνο
Κινητό τηλέφωνο
e-mail
Συνηµµένα σας υποβάλλω:
1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση
Ο/Η …………………………………………..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιλογή Υπεύθυνου Ομάδας Έργου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
«Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β’ Κύκλος)»

(Υπογραφή)

Η επεξεργασία των στοιχείων που καταγράφονται στην αίτηση και στα συνοδευτικά
έντυπα γίνεται από το Σύνδεσµο µε αποκλειστικό σκοπό την Επιλογή Υπευθύνου
Οµάδας Έργου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων
και
δεξιοτήτων
εργαζοµένων
στον
ιδιωτικό
τοµέα
(Β’
Κύκλος)».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιλογή Υπεύθυνου Ομάδας Έργου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
«Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β’ Κύκλος)»

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ : Υπεύθυνη ∆ήλωση

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):

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΑΤΕ)

Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:
(2)

Ηµεροµηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου(Εmail):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Τα στοιχεία που αναγράφονται καθώς και ο,τιδήποτε άλλο επικαλούµαι στο βιογραφικό µου σηµείωµα που
καταθέτω στο πλαίσιο της αίτησης συµµετοχής µου ως Υπεύθυνος Οµάδας Έργου στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης µε τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζοµένων στον ιδιωτικό
τοµέα (β’ κύκλος)», είναι αληθή και διαθέτω τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα τα οποία και θα υποβάλω,
εφόσον µου ζητηθούν.

Ημερομηνία:

….. /….. / 2018
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.

