
 
 

 

 

                                    ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

 
1. Συμπληρώνετε την αίτηση με όλα τα στοιχεία.  

2. Συμπληρώνετε την σύμβαση ανάθεσης σε δύο αντίτυπα και υπογράφετε και τις δύο στο τέλος. 

Σημείωση: Στον βαθμό που είναι εφικτό τυπώστε την αίτηση και την σύμβαση 

ανάθεσης και στις δύο όψεις του κάθε φύλλου.. 

3. Καταθέτετε το ποσόν της εγγραφής (15,00€) στα γραφεία του ΟΣΔΕΕΤΕ ή στην Alpha Bank 

  (0ΣΔΕΕΤΕ         IBAN GR84 0140 4150 4150 0200 2006 196) 

4. Καταθέτετε στα γραφεία του ΟΣΔΕΕΤΕ ή αποστέλλετε ταχυδρομικά στην διεύθυνση 

ΟΣΔΕΕΤΕ, Βαλτετσίου 39 ΤΚ 10 681 ΑΘΗΝΑ 

α) τη φωτοτυπία της απόδειξης κατάθεσης του ποσού των 15,00€  

β) την αίτηση εγγραφής συμπληρωμένη  και υπογεγραμμένη   

(Σημείωση: ο αριθμός απόδειξης συμπληρώνεται από τον ΟΣΔΕΕΤΕ) 

γ) τα δύο αντίτυπα των συμβάσεων ανάθεσης υπογεγραμμένες στο τέλος και  

δ) Τα στοιχεία του εδ 2.1 της σύμβασης ανάθεσης ήτοι: 

α.  Βιογραφικό σημείωμα  (Στοιχεία του δημιουργού, σπουδές, εκθέσεις, δραστηριότητες) 

β. Δημοσιοποιημένα έργα σε   

  β.1. Εκθέσεις  (εικόνα έργου, τίτλος, έτος δημιουργίας, υλικό, διαστάσεις, στοιχεία έκθεσης 

ή παρουσίασης)     

  β.2. Δημοσιεύσεις   (όπως ημερήσιος και περιοδικός τύπος, τηλεόραση κ.α., στοιχεία 

εντύπου και δημοσίευσης ) 

  β.3. Αναπαραγωγές  (όπως σε έντυπα: εξώφυλλα, εικονογράφηση, κατάλογοι, αφίσες και 

ότι άλλο. Στοιχεία της κάθε αναπαραγωγής) 

       β.4. Ενταγμένα σε χώρο δημόσιας θέασης. (Τόπος, είδος έργου, τίτλος, έτος δημιουργίας, 

υλικό, μέγεθος). 

Σε κάθε περίπτωση και στον βαθμό του δυνατού, η κάθε τεκμηρίωση να περιλαμβάνει και 

την εικόνα του συγκεκριμένου έργου). 

Σημείωση:  
a. ότι μπορείτε να στείλετε σε ψηφιακή μορφή  στην διεύθυνση (email)   info@osdeete.gr  

β. σε κάθε περίπτωση, για την αποστολή μπορεί να προηγηθεί και τηλεφωνική επικοινωνία  

στο  τηλ. 210 3808446   10.00 – 14.00 καθημερινά. 

 
Ο Οργανισμός με τη σειρά του θα σας παραδώσει ή θα σας  αποστείλει: 

1. Την μία από τις συμβάσεις ανάθεσης υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο. 

2. Την απόδειξη  είσπραξης του τέλους εγγραφής  

3. Τη γνωστοποίηση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εγγραφή σας. 

 

Από την Γραμματεία του ΟΣΔΕΕΤΕ 
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