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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017 - 2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ»
O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΔΠΘ, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 4 & 6 της ΚΥΑ/679/22-8-96 ΦΕΚ 826, τ. Β’ (η οποία κυρώθηκε αναδρομικά από την έκδοσή της με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 – ΦΕΚ Α’ 156, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρ. 36 του Ν.3848/2010 ΦΕΚ Α΄71, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής
Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης», με
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008096 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 12277/14-06-2017, κωδ. ΕΔΒΜ45), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 1/10/2017 έως 30/9/2018 και Υπεύθυνη Πράξης
την Καθηγήτρια κα Μ. Μιχαλοπούλου, και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 396/17-1-2018),
προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου
στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΔΠΘ (απόφαση με α.π.
ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/21322/1047 22.12.2017) και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων, που επισυνάπτεται στην παρούσα
πρόσκληση.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλλουν Πρόταση
Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας σε ένα από τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018).
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια.
Κριτήρια Αξιολόγησης
1. Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος (το οποίο
αναλύεται στα ακόλουθα:)
i. Συνάφεια με την περιγραφή του μαθήματος
ii. Ενσωμάτωση
καινοτόμων μεθοδολογιών/σύγχρονων
θεωρητικών προσεγγίσεων και βιβλιογραφικής υποστήριξης
iii. Δομή, οργάνωση και κατανομή της ύλης
Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1

Μονάδες Βαθμολόγησης

0-20
0-15
0-15
0-50

2. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου-υποψηφίας (το οποίο
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αναλύεται στα ακόλουθα:)
i. Προηγούμενη διδακτική ή εργαστηριακή εμπειρία
ii. Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια
iii. Συνάφεια δημοσιευμένου έργου με το μάθημα
Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 2
Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1&2

0-20
0-15
0-15
0-50
0-100

Η επιλογή των υποψηφίων της παραπάνω πρόσκλησης θα γίνει από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων του ΔΠΘ, κατόπιν εισήγησης
των τριμελών επιτροπών αξιολόγησης, οι οποίες θα οριστούν από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων. Τα αποτελέσματα της
διαδικασίας επιλογής θα εγκριθούν-επικυρωθούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών του ΔΠΘ.
Καταληκτικά, η εισήγηση της επιτροπής για κάθε μάθημα θα περιλαμβάνει πίνακα κατάταξης των υποψηφίων. Ο/Η υποψήφιος/α
με τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ης δίνεται η δυνατότητα
επιλογής των επόμενων υποψηφίων ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα
πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις
προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν.2690/1999. Ο/Η υποψήφιος/α, που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα
(απόφαση αποδοχής-έγκρισης αποτελεσμάτων), δικαιούται να προσφύγει ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων εντός πέντε (5)
ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ
1. Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή το οποίο:







Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, το αντικείμενο του οποίου είναι συναφές με το μάθημα που αφορά η αίτησή
του.
Έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1.1.2007.
Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου
Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
Δεν κατέχει θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν.
4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος πέραν της σύμβασης που θα
συνάψει στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.
Δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

2. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι βάσει των προβλέψεων των κειμένων
διατάξεων και συγκεκριμένα του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
(ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016).
3. Η διενέργεια περισσοτέρων του ενός (1) μαθήματος από τον ίδιο διδάκτορα κατά το ίδιο εξάμηνο δεν επιτρέπεται ανεξαρτήτως
του Ιδρύματος υποδοχής.
4. Παραδοτέο του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι η υλοποίηση του μαθήματος, συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής του
τρέχοντος και οποιουδήποτε επαναληπτικού εξαμήνου κατά τη διάρκεια της σύμβασης, η οποία πιστοποιείται βάσει σχετικής
βεβαίωσης του Προέδρου του οικείου Τμήματος.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος να περιλαμβάνει
τα κάτωθι:






Πρόταση Υποψηφιότητας (συνημμένη στην πρόσκληση)
Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος
Βιογραφικό Σημείωμα
Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α α) έλαβε γνώση των όρων της
παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα, β) τα στοιχεία του
βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή, γ) δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου
διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80 ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη
ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του
άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος και δ) δεν
κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.
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Επιπλέον, για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ’ Επιπέδου από το
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται:
Εάν πρόκειται για ημεδαπά διοικητικά έγγραφα υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων, ή των
ακριβών αντιγράφων τους.
Εάν πρόκειται περί ιδιωτικών εγγράφων υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αυτών, τα οποία έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο, ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία φέρουν θεώρηση από
αρμόδια διοικητική αρχή.
Εάν πρόκειται περί αλλοδαπών εγγράφων, υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση αυτών. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται σε
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αυτών που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής για την ημερομηνία υποβολής θα λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα του Ταχυδρομείου.
Σε περίπτωση υποβολή πρότασης για περισσοτέρων του ενός (1) μαθήματος από τον ίδιο διδάκτορα θα πρέπει να κατατεθούν
ξεχωριστοί φάκελοι υποψηφιότητας, λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό ότι: Η διενέργεια περισσοτέρων του ενός (1) μαθήματος
από τον ίδιο διδάκτορα κατά το ίδιο εξάμηνο δεν επιτρέπεται ανεξαρτήτως του Ιδρύματος υποδοχής.
Η αμοιβή για το εν λόγω έργο ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (4.200€) ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο
(συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ).
Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του/της Νέου/ας Επιστήμονα που θα επιλεγεί βρίσκεται σε διαφορετικό Νομό από
εκείνο που εδρεύουν τα Τμήματα του ΔΠΘ, πέραν της αμοιβής για το εν λόγω έργο, διατίθεται το ποσό των τετρακοσίων ευρώ
(400,00€) κατ’ ανώτατο όριο ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (μετά από κατάθεση των σχετικών εγγράφων απόδειξης μόνιμης κατοικίας)
για την κάλυψη των δαπανών κίνησης ή διανυκτέρευσης του.
Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συνάδουν με την υπογραφή της σύμβασης κατά την έναρξη του
εξαμήνου και τη λήξη των περιόδων εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του ΔΠΘ, το οποίο
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 51/41/1 Ιουνίου 2017 απόφαση Συγκλήτου και συμπεριλαμβάνουν και την επαναληπτική εξεταστική
περίοδο του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί το αργότερο έως την 13 η Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 13:00, στη
διεύθυνση:
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ., Γραφείο Πρωτοκόλλου,Βασ. Σοφίας 12, Τ.Κ. 67132, Ξάνθη
Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου υποβολής της πρότασης θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:




Πρόταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Αρ. Πρωτ. 1722/29-01-2018
To Τμήμα του ΔΠΘ και τον κωδικό του μαθήματος για το οποίο υποβάλουν υποψηφιότητα
Τα στοιχεία του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 – 79458.
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του ΔΠΘ (www.duth.gr), στην ιστοσελίδα του γραφείου
διασύνδεσης του ΔΠΘ (www.career.duth.gr), στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΔΠΘ (www.rescom.duth.gr), στις ιστοσελίδες των
αντίστοιχων Τμημάτων του ΔΠΘ και στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Καθηγητής Παντελής Ν. Μπότσαρης
Αναπληρωτής Πρύτανη
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Συνημμένο: Πίνακας Μαθημάτων

Α/Α

ΤΜΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ
(ECTS)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η υπερηχοτομογραφία έχει ευρεία εφαρμογή στην διερεύνηση
παθολογικών καταστάσεων και η πλειοψηφία των ασθενών που
νοσηλεύονται υποβάλλονται σε υπερηχοτομογρ-άφημα. Το
μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων με : α)
τις βασικές θεωρητικές αρχές των υπερήχων, των διαφόρων
τεχνικών τους [απλή υπερηχοτομογραφία (ΥΓ), έγχρωμη Doppler
ΥΓ, ΥΓ με την χρήση ενδοφλέβιων σκιαγραφικών] όπως αυτές
εφαρμόζονται

στην

ιατρική

β)

την

τεχνική

διενέργειας

υπερηχογραφημάτων γ) την υπερηχοτομογραφική απεικόνιση
των

φυσιολογικών

ανατομικών

δομών

δ)

την

υπερηχοτομογραφική απεικόνιση των συχνότερων παθολογικών
1

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΤΔΕ19

ΚΛΙΝΙΚΗ

καταστάσεων που συναντώνται στην καθημερινή κλινική

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

πρακτική. Αρχικά οι εκπαιδευόμενοι μετά το εισαγωγικό μάθημα
, θα εξοικειωθούν, θα μελετήσουν και θα ασκηθούν κλινικά στην
φυσιολογική απεικόνιση των κύριων ανατομικών δομών της
περιτοναϊκής κοιλότητας και του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου
[ήπαρ, πάγκρεας, χοληφόρα, σπλήν, νεφροί, ουροδόχος κύστη].
Επίσης θα εξασκηθούν στην εξέταση αγγειακών δομών του
σώματος [εξωκράνια αγγεία, αγγεία του οπισθοπεριτοναϊκού
χώρου, αγγεία των άνω και κάτω άκρων]. Η κλινική άσκηση θα
πραγματοποιηθεί σε υγιείς εθελοντές, σε ομάδες των 10
φοιτητών. Μετά την εξοικείωση των εκπαιδευομένων με την
φυσιολογική

απεικόνιση

των

ανατομικών

δομών

που

προαναφέρθηκαν, θα ακολουθήσει σειρά θεωρητικών μαθημάτων

4

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΕΑΡΙΝΟ

2

ΚΑΤ΄
ΕΠΙΛΟΓΗΝ
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που θα αφορά την παρουσίαση των κυριότερων παθολογικών
καταστάσεων και την ανάλυση της υπερηχοτομογραφικής
σημειολογίας τους, ανά ανατομική δομή. Στο πλαίσιο αυτό οι
φοιτητές

θα

παρακολουθήσουν

εξετάσεις

ασθενών

που

προσέρχονται στο Τμήμα Διαγνωστικής και Επεμβατικής
Ακτινολογίας

του

Πανεπιστημιακού

Νοσοκομείου

Αλεξανδρούπολης. Οι εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν με
την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος των κλινικών
ασκήσεων και των θεωρητικών μαθημάτων, θα επικεντρώνονται
στην αναγνώριση φυσιολογικών ανατομικών δομών και βασικών
παθολογικών καταστάσεων με την επίδειξη κανόνων ΥΓ.
Γενικά για την υπεραγωγιμότητα. Τέλεια αγωγιμότητα. Το
κλασικό πρότυπο. Το μακροσκοπικό κβαντικό πρότυπο (MQM).
Η βασική επαφή Josephson. Εισαγωγή. Φαινόμενο σήραγγας του

2

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η

Josephson.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

05Θ24

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

Υπεραγωγική
SQUID).

βασική
κβαντική

Βραχεία

συγκεντρωμένη
συμβολή(

επαφή

επαφή

Josephson.

Υπεραγωγική

Josephson.

Διάταξη

Εκτεταμένη

επαφή

Josephson. Υπεραγωγοί τύπου Ι και ΙΙ. Οργανικοί υπεραγωγοί και
άμορφοι

υπεραγωγοί.

Υπεραγωγικοί

διακόπτες,

ενισχυτές,

μνήμες Η/Υ, φωρατές, διατάξεις RF, μαγνήτες, καλώδια,
ηλεκτρικές μηχανές. Άλλες εφαρμογές των βιομηχανικών
υπεραγωγών.
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ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ
: .....................................................
: ......................................................
: ......................................................
: ......................................................

ΤΑΧ. ΚΩΔ.

: ......................................................
......................................................
: ...................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
(σταθ. & κιν)
E-MAIL

: ...................................
: ...................................
: ...................................

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
: ...................................
ΗΜΕΡ. ΕΚΔ.
: ...................................
ΕΚΔ. ΑΡΧΗ

Ξάνθη

: ...................................

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.
(ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ….…./………….……..)
Σας υποβάλλω πρόταση υποψηφιότητας με
συνημμένα τα απαιτούμενα από την
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να
συμμετάσχω στη διαδικασία επιλογής της
κάτωθι θέσης (τμήμα/κωδ.μαθήματος):
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Συνημμένα υποβάλλω:
1) ......................................................................
2) ......................................................................
3) ......................................................................
4) ......................................................................
5) ......................................................................
6) ......................................................................
7) ......................................................................

................................. 2017

8)

......................................................................
Ο/Η ΑΙΤ……….
...................................
(υπογραφή)
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