
 
 

 
  

 
 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΠΟΣΡΟΦΩΝ 

ΓΙΑ ΣΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2022-2023 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο ηεο ρνιήο Μεραληθώλ ηνπ 

Γηεζλνύο Παλεπηζηεκίνπ ηεο Διιάδνο, κεηά από απόθαζε ηεο ππ’ αξ. 11/6-07-2022 

πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο, πξνθεξύζζεη ηελ παξνύζα Πξόζθιεζε Εθδήισζεο 

Ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξόζιεςε Αθαδεκατθώλ Τπνηξόθσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο Ιδησηηθνύ 

Δηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (ΙΔΟΥ), γηα ην ρεηκεξηλό θαη εαξηλό εμάκελν ηνπ αθαδ. έηνπο 

2022-2023.  

ύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 4009/2011, όπσο νη πεξηπηώζεηο α΄ 

θαη γ΄ απηήο (σο παξ. 6), είραλ αληηθαηαζηαζεί κε ην άξζξν 58 ηνπ Ν.4386/2016 (ΦΕΚ Α 

83/11.5.2016, δηόξζσζε ζθαικάησλ ΦΕΚ Α 91/16.5.2016) θαη αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην 

άξζξν 19 ηνπ Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ Α 17/15.2.2017), ζηε ζπλέρεηα δε αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην 

άξζξν 16 παξ.1 ηνπ Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α 142/3.8.2018), θαη ηζρύεη ζήκεξα, ην άξζξν, σο 

αθαδεκατθνί ππόηξνθνη κπνξνύλ λα πξνζιακβάλνληαη Δπηζηήκνλεο αλαγλσξηζκέλνπ 

επηζηεκνληθνύ θύξνπο, είηε θάηνρνη δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο, είηε ππνςήθηνη 

δηδάθηνξεο, είηε εμαηξεηηθήο ηερληθήο εκπεηξίαο, γηα ηε δηεμαγσγή δηδαθηηθνύ ή 

εξεπλεηηθνύ έξγνπ θαζνξηδνκέλνπ δηά ηεο ζπκβάζεσο. Η παξνύζα πξόζθιεζε αθνξά 

ζηελ πξόζιεςε επηζηεκόλσλ γηα ηε δηεμαγσγή δηδαθηηθνύ εξγαζηεξηαθνύ έξγνπ.  

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κακορίηεται μζχρι ζνα ακαδθμαϊκό ζτοσ κατά περίπτωςθ. Δφναται 
αυτι να ανανεϊνεται ι να παρατείνεται, πλθν όμωσ ο ςυνολικόσ χρόνοσ πρόςλθψθσ δεν 
δφναται να υπερβεί τα τρία (3) ακαδθμαϊκά ζτθ.  

Δεν είναι δυνατή η απαςχόληςη ωσ ακαδημαϊκϊν υποτρόφων των αφυπηρετηςάντων 
μελϊν του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. τησ ημεδαπήσ ή τησ αλλοδαπήσ ή ςυνταξιοφχων του 
ευρφτερου δημόςιου τομζα.  

Η απαςχόλθςθ των ανωτζρω δφναται να είναι πλιρθσ ι μερικι.  

 
 
 
 
 
  
ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤΠΟΛΗ 

 
 
ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΨΖ 
 
 
 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 07/09/2022 
Αριθ.Πρωη.: 798_07/09/2022 
 
 

------------- 
     ΧΟΛΖ: ΜΖΧΑΝΗΚΩΝ 
ΣΜΖΜΑ: ΜΖΧΑΝΗΚΩΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 

Σατ. Γ/νζη 
Σ.Κ. – Πόλη 
Πληροθορίες  
Σηλέθωνο 
ΦΑΞ           
E-Mail 

: Σ.Θ. 141  ίνδος 
: 57400 ίνδος Θεζζαλονίκης 
: Σριανηαθσλλιά Εέλκα 
: 2310013935 
:2310791128 
:info@env.ihu.gr 

 

 
 



 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟΤ ΔΞΑΜΗΝΟΤ 

α/α Μάζεκα Δμάκελν Ώξεο Αλάζεζεο Γλσζηηθό Αληηθείκελν  

1 Φπζηθή 1
ν
  2ώξεο Θεσξία+2 

ώξεο ΑΠ 

Επηζηήκεο Μεραληθώλ: Φπζηθή 

2 Επεμεξγαζία θαη 

Δηαρείξηζε ηεξεώλ 

Απνξξηκκάησλ 

5
ν
  2ώξεο Θεσξία+2 

ώξεο ΑΠ 

Επηζηήκεο Μεραληθώλ: Δηαρείξηζε 

ηεξεώλ Απνξξηκκάησλ  

3 Ρύπαλζε θαη 

Σερλνινγίεο 

Αληηξξύπαλζεο Ι 

7
ν
  2ώξεο Θεσξία+2 

ώξεο ΑΠ 

Επηζηήκεο Μεραληθώλ: Σερλνινγίεο 

Ρύπαλζεο θαη Αληηξξύπαλζεο  

4 Επεμεξγαζία θαη 

Δηαρείξηζε Τγξώλ 

Απνβιήησλ 

7
ν
  2ώξεο Θεσξία+2 

ώξεο ΑΠ 

Επηζηήκεο Μεραληθώλ: Δηαρείξηζε 

Τγξώλ Απνβιήησλ 

5 Μεηαιιηθέο 

Καηαζθεπέο 

7
ν
  2ώξεο Θεσξία+2 

ώξεο Ε 

Επηζηήκεο Μεραληθώλ: Καηαζθεπέο  

6 Οηθνδνκηθή 5
ν
  2ώξεο Θεσξία+3 

ώξεο Ε 

Επηζηήκεο Μεραληθώλ: Οηθνδνκηθή 

7 Καηαζθεπέο Κηηξίσλ  5
ν
  2ώξεο Θεσξία+3 

ώξεο Ε 

Επηζηήκεο Μεραληθώλ: Καηαζθεπέο 

8 Οδνπνηία ΙΙ 5
ν
  2ώξεο Θεσξία+2 

ώξεο Ε 

Επηζηήκεο Μεραληθώλ: Οδνπνηία 

 

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΑΡΙΝΟΤ ΔΞΑΜΗΝΟΤ 

α/α Μάζεκα Δμάκελν Ώξεο Αλάζεζεο Γλσζηηθό Αληηθείκελν  

1 Πεξηβαιινληηθή 

Σερληθή Γεσινγία 

2
ν
  2ώξεο Θεσξία+2 

ώξεο Ε 

Επηζηήκεο Μεραληθώλ: Γεσηερληθή 

Μεραληθή 

2 Γεσγξαθηθά πζηήκαηα 

Πιεξνθνξηώλ 

6
ν
  2ώξεο Θεσξία+2 

ώξεο Ε 

Επηζηήκεο Μεραληθώλ: Γεσγξαθηθά 

πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ 

3 Ρύπαλζε θαη 

Σερλνινγίεο 

Αληηξξύπαλζεο ΙΙ 

8
ν
  3ώξεο Θεσξία+2 

ώξεο ΑΠ 

Επηζηήκεο Μεραληθώλ: Σερλνινγίεο 

Ρύπαλζεο θαη Αληηξξύπαλζεο 

4 Δηνίθεζε Επηρεηξήζεσλ 

- Επηρεηξεκαηηθόηεηα 

8
ν
  2ώξεο Θεσξία+2 

ώξεο ΑΠ 

Επηζηήκεο Μεραληθώλ: Δηνίθεζε 

Επηρεηξήζεσλ - Επηρεηξεκαηηθόηεηα 

5 Αλαλεώζηκεο Πεγέο 

Ελέξγεηαο 

8
ν
  2ώξεο Θεσξία+2 

ώξεο ΑΠ 

Επηζηήκεο Μεραληθώλ: 

Αλαλεώζηκεο Πεγέο Ελέξγεηαο 

6 Οπιηζκέλν θπξόδεκα 

ΙΙΙ 

6
ν
  2ώξεο Θεσξία+2 

ώξεο Ε 

Επηζηήκεο Μεραληθώλ: Οπιηζκέλν 

θπξόδεκα 

7 Εηδηθέο Καηαζθεπέο 

θπξνδέκαηνο 

6
ν
  2ώξεο Θεσξία+2 

ώξεο Ε 

Επηζηήκεο Μεραληθώλ: Καηαζθεπέο  

 

εκείσζε: Θ: Θεσξία, ΑΠ: Αζθήζεηο Πξάμεο, Δ: Δξγαζηήξην 

Καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ςτη Γραμματεία του Σμήματοσ από Σετάρτη 
7/9/2022 ζωσ την Δευτζρα 19/09/2022, και ϊρα 14.00 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

 Πίνακασ υποβαλλόμενων δικαιολογητικϊν , ςε ζντυπθ μορφι υπογεγραμμζνo  

 Αίτηςη (ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ, χρθςιμοποιϊντασ υποχρεωτικά το ςχετικό 
ζντυπο)  

 Βιογραφικό ημείωμα.  

 Βαςικόσ τίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΙ/ΣΕΙ, ςυναφισ με το γνωςτικό αντικείμενο που 
προκθρφςςει το Σμιμα  



  Διδακτορικό Δίπλωμα ςυναφζσ με το γνωςτικό αντικείμενο που κεραπεφει το Σμιμα 
ι βεβαίωςθ εκπόνθςθσ διδακτορικισ διατριβισ (Τποψιφιοσ Διδάκτορασ)  

  Σεκμηρίωςη του επιςτημονικοφ κφρουσ του υποψήφιου (άρθρο 29 του Ν.4009/11) 
Διδακτορική διατριβή-Επιςτημονική Δημοςίευςη  

  Σεκμηρίωςη διδακτικήσ, ερευνητικήσ και επαγγελματικήσ εμπειρίασ *Βεβαιϊςεισ / 
αποδεικτικά προχπθρεςίασ+.  

  υνοπτική ανάλυςη του επιςτημονικοφ ζργου  

  Αντίγραφα δημοςιεφςεων  

 Φωτοαντίγραφο δελτίου αςτυνομικήσ ταυτότητασ.  

 Τπεφθυνη Δήλωςη του Ν. 1599/1986. (χρθςιμοποιϊντασ υποχρεωτικά το ςχετικό ζντυπο)  

 cd  

 

Β. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ  

Οι αιτιςεισ και τα δικαιολογθτικά ςε ΕΝΣΤΠΗ και ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΜΟΦΗ (cd) υποβάλλονται 
ςτθ Γραμματεία του Σμιματοσ αυτοπροςϊπωσ ή ταχυδρομικά ή με courier (ςφραγίδα ι 
αποδεικτικό αποςτολισ μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ υποβολισ των αιτιςεων) ςτθν 
παρακάτω διεφκυνςθ:  

ΔΙ.ΠΑ.Ε.- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤΠΟΛΗ  

Γραμματεία Σμήματοσ Μηχανικϊν Περιβάλλοντοσ  

(ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)  

Σ.Θ. 141,Σ.Κ. 57400, ΙΝΔΟ, τθλ.2310013935 

  

Γ.ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ:  

Σα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται δεν είναι απαραίτθτο να είναι κεωρθμζνα επίςθμα 
από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. Σα ξενόγλωςςα όμωσ δικαιολογθτικά πρζπει να ςυνοδεφονται από 
νόμιμεσ μεταφράςεισ.  

Οι τίτλοι ςπουδϊν του εξωτερικοφ πρζπει να ςυνοδεφονται από πράξθ ι βεβαίωςθ του 
οικείου οργάνου (ΔΟΑΣΑΠ, ΔΙΚΑΣΑ) με τθν οποία αναγνωρίηονται ωσ ιςότιμοι ι/και 
αντίςτοιχοι προσ τίτλουσ που απονζμονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα τθσ θμεδαπισ.  

Για τουσ άρρενεσ ενδιαφερόμενουσ απαιτοφνται εκπλθρωμζνεσ ςτρατιωτικζσ υποχρεϊςεισ 
ι νόμιμθ απαλλαγι από αυτζσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.  

Οι Βεβαιϊςεισ / αποδεικτικά προχπθρεςίασ, για να λθφκοφν υπόψθ, κα πρζπει να 
αναφζρουν το χρονικό διάςτθμα τθσ απαςχόλθςθσ, το αντικείμενο αυτισ, το αν ιταν 
πλιρθσ ι μερικι απαςχόλθςθ (ςτθν περίπτωςθ τθσ μερικισ, τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ 
απαςχόλθςθσ) και τισ μθνιαίεσ ι τισ ςυνολικζσ μικτζσ αποδοχζσ.  

Σα δικαιολογθτικά, πρζπει να φζρουν αρίκμθςθ και να ςυνοδεφονται από πλιρεσ 
βιογραφικό ςθμείωμα, ςυνοπτικι ανάλυςθ του επιςτθμονικοφ ζργου κακϊσ και πίνακα των 
υποβαλλόμενων δικαιολογθτικϊν. υμπλιρωςθ των δικαιολογθτικϊν τθσ προκιρυξθσ (νζα 
ζντυπα ι νζεσ εγγραφζσ ςε υποβλθκζντα δικαιολογθτικά) μετά τθν κατάκεςθ και 
πρωτοκόλλθςθ των αιτιςεων υποψθφιότθτασ, επιτρζπεται μόνον αν πρόκειται για 
διευκρινιςτικά ςτοιχεία που κα ηθτθκοφν από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ.  

Οι προςλιψεισ κα γίνουν με βάςθ τισ εκπαιδευτικζσ και λοιπζσ ανάγκεσ του Ιδρφματοσ 
όπωσ αυτζσ ζχουν διαμορφωκεί. Η ζναρξθ τθσ απαςχόλθςθσ του υποτρόφου αλλά και θ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ κα λάβει χϊρα εφ’ όςον εξαςφαλιςτοφν οι ςχετικζσ 
πιςτϊςεισ ςτον προχπολογιςμό του Διεκνοφσ Πανεπιςτθμίου.  



θμειϊνεται ότι το Πανεπιςτιμιο δθλϊνει ότι θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ και επιλογισ 
μπορεί να μθν προχωριςει για λόγουσ που αφοροφν ςτθν εςωτερικι οργάνωςθ και 
προγραμματιςμό του Σμιματοσ. 

 

Δ. υμμόρφωςη ςτο Γενικό Κανονιςμό Προςταςίασ Δεδομζνων (GDPR) (E.E. 2016/679)  

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι υποβάλλουν αίτθςθ και βιογραφικό ςθμείωμα ςτο πλαίςιο 
τθσ παροφςασ διαδικαςίασ, αποδζχονται τθν επεξεργαςία των προςωπικϊν δεδομζνων που 
οι ίδιοι ςυμπλθρϊνουν ςτθν αίτθςι τουσ, με ςκοπό τθν αξιολόγθςθ τθσ αίτθςισ τουσ.  

ε περίπτωςθ επιλογισ, ςυναινοφν ςτθ χριςθ των ςτοιχείων και αποςτολι τουσ ςτισ 
οικονομικζσ υπθρεςίεσ του ΔΙ.ΠΑ.Ε. για τθν αναρτθτζα ςτθ «Διαφγεια» απόφαςθ ανάκεςθσ 
τθσ διδαςκαλίασ και τθ ςφναψθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ (κοπόσ επεξεργαςίασ: Νομικι 
Τποχρζωςθ). ε περίπτωςθ μθ επιλογισ οριςμζνου υποψθφίου, τα ςτοιχεία του ςτθ 
ςυνζχεια διαγράφονται εντόσ ευλόγου χρόνου από τα αρχεία του Σμιματοσ.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθ 
Γραμματεία του Σμιματοσ, ςτο email:info@env.ihu.gr ι ςτο τθλζφωνο 2310013935.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

 

* 

 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ  

ΚΑΘΗΓΗΣΗ 

*ε ππνγξαθή έρεη ηεζεί ζην πξσηόηππν πνπ βξίζθεηαη ζην αξρείν ηνπ Σκήκαηνο. 

 



ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (άξζξν 8 Ν.1599/1986)
 

 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ 

ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

:  

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 

(3)
, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 

6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 

α) Έιαβα γλώζε ησλ όξσλ ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηνπο 
απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα. 

β) Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαζέησ θαη ηα ζηνηρεία ηνπ βηνγξαθηθνύ ζεκεηώκαηόο κνπ είλαη 
αιεζή. 

γ) Παξέρσ ηελ ξεηή ζπλαίλεζή κνπ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ κνπ 
πνπ ππνβάιισ κε ηελ αίηεζή κνπ, κε ζθνπό ηελ αμηνιόγεζε ηεο αίηεζεο ππνςεθηόηεηάο 
κνπ. ε πεξίπησζε επηινγήο, ζπλαηλώ ζηε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αλαξηεηέα ζηε 
«Δηαύγεηα» απόθαζε αλάζεζεο ηεο δηδαζθαιίαο, ηε ζύλαςε ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο θαη ηελ 
ελεκέξσζε ηνπ «ΕΡΓΑΝΗ» θαη ηεο Ε.Α.Π. (θνπόο επεμεξγαζίαο: Ννκηθή Τπνρξέσζε). 

 
Ηκεξνκελία:      ……….20…… 

 

Ο – Η Δει. 

 

 

 

(Τπνγξαθή) 

 
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε 

αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε 

δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ 

ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη 

άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 

(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα 

ή ηελ δεινύζα.  



 

 

Προσ:  το 
 

  

ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ 

ΥΟΛΗ  ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

ΑΙΣΗΗ 

 

 

 

ΕΠΩΝΤΜΟ:__________________________ 

 

ΟΝΟΜΑ:_____________________________ 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ:__________________ 

 

_____________________________________ 

 

 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ:__________________________ 

 

 

 

e-mail:  ________________________________ 

 
 

Παξαθαιώ λα κε πξνζιάβεηε σο Αθαδεκατθό 

Τπόηξνθν ζύκθσλα κε ηελ ζρεηηθή πξόζθιεζε 

γηα ηελ Πξόζιεςε Αθαδεκατθώλ Τπνηξόθσλ 

γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2022-23 θαη 

γηα ην παξαθάησ γλσζηηθό αληηθείκελν: 

 

 
  
 

 

 

πλεκκέλα ππνβάιισ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. 

  

  

  

 

 

 

Ηκεξνκελία  ___/9/2022 

Ο/Η ΔΗΛΩΝ /ΟΤΑ 

 

 

(ππνγξαθή) 

 


