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ΠΡΟΣ:

Εκπαιδευτικούς των Διευθύνσεων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Χώρας
(Διά των οικείων Διευθύνσεων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
ΚΟΙΝ.:
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Δυτικής Μακεδονίας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος πλήρωσης κενούμενης θέσης Διευθυντή του
ΕΠΑ.Λ. Σερβίων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης».
Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης
Έχοντας Υπόψη:
1.

Τις διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 και 27 του κεφαλαίου Γ΄ του Ν.
4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 50 τ. Α'/14 – 5 – 2015) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια
και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

2.

Το με αριθμ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19 - 5 - 2015 (Φ.Ε.Κ. 915 τ. Β'/20 – 5 – 2015) έγγραφο του
Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας, υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών
σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων».

3.

Το με αριθμ. Φ.361.22/27/80025/E3/19 – 5 – 2015 (ΑΔΑ: 6Ι5Β465ΦΘ3-ΨΕ2) έγγραφο του
Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των
τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

4.

Το με αριθμ. Φ.361.22/31/81732/E3/21 – 5 – 2015 (ΑΔΑ: 60ΕΜ465ΦΘ3-Λ21) έγγραφο του
Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των
τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

5.

Το με αριθμ. Φ.361.22/32/82432/Ε3/22 – 5 – 2015 (ΑΔΑ: Ω8ΥΝ465ΦΘ3-803) έγγραφο του
Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των
τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

6.

Το με αριθμ. Φ.361.22/33/83657/Ε3/26 – 5 – 2015 (ΑΔΑ: 610I465ΦΘ3-8ΧΧ) έγγραφο του
Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των
τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Χρονοδιάγραμμα
διαδικασίας επιλογής Διευθυντών – Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης».

7.

Το με αριθμ. Φ.361.22/34/85013/E3/28 – 5 – 2015 (ΑΔΑ: ΒΝΣΣ465ΦΘ3-ΙΡΨ) έγγραφο του
Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των

ΑΔΑ: 7Η8Ψ4653ΠΣ-Α0Ζ
τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης –Χρονοδιάγραμμα
διαδικασίας επιλογής Διευθυντών – Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης».
8.

Το με αρίθμ. Φ.361.22/39/87835/E3/03 - 06 - 2015 (ΑΔΑ: 70ΟΔ465ΦΘ3-0ΓΚ) έγγραφο Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών
Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

9.

Το με αριθμ. Φ.361.22/41/88606/E3/04 – 06 – 2015 (ΑΔΑ: 6302465ΦΘ3-ΨΑΘ) έγγραφο του
Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των
τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Χρονοδιάγραμμα
διαδικασίας επιλογής Διευθυντών – Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης».

10. Το με αριθμ. Φ.361.22/42/90656/E3/09 – 06 – 2015 (ΑΔΑ: 7ΡΩΗ465ΦΘ3-Ι4Ω) έγγραφο του
Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των
τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
11. Το με αριθμ. Φ.361.22/43/93214/E3/12 – 06 – 2015 (ΑΔΑ: Ω6ΟΩ465ΦΘ3-ΟΩΖ) έγγραφο του
Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των
τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
12. Το με αριθμ. Φ.361.22/46/96167/Ε3/17 – 06 – 2015 (ΑΔΑ: ΩΝΦΡ465ΦΘ3-ΨΙΤ) έγγραφο του
Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των
τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
13. Το με αριθμ. Φ.361.22/49/97296/Ε3/18 – 06 – 2015 (ΑΔΑ: 7ΨΘ0465ΦΘ3-4ΝΦ) έγγραφο του
Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των
τύπων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
14. Το με αριθμ. Φ.361.22/50/97520/E3/19 – 06 – 2015 έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα
«Διευκρινήσεις σχετικά με τη μοριοδότηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων»
15. Τη με αριθμ. Φ.361.22/51/99563/Ε3/23 – 06 – 2015 (Φ.Ε.Κ. τ. Β’ 1251) Υπουργική Απόφαση με
θέμα «Συμπλήρωση της αριθμ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19 – 5 − 2015 (Β΄ 915) υπουργικής απόφασης
“Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και
εργαστηριακών κέντρων”»
16. Τις διατάξεις του άρθρου 46 «Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του Ν. 4351/2015 (Φ.Ε.Κ. 164 τ. Α'/04 – 12 – 2015) «Βοσκήσιμες
γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις».
17. Την οριστικοποιημένη αίτηση παραίτησης – συνταξιοδότησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου
33 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α΄/11 – 05 – 2016), του κ. Σαββιλωτίδη Κοσμά, Διευθυντή του
ΕΠΑ.Λ. Σερβίων
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
την πλήρωση της κενούμενης θέσης του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. Σερβίων της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης με θητεία από 01 – 09 – 2016 έως 31 – 7 – 2017 και καλούμε όλους
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τους εκπαιδευτικούς, εκτός των ήδη τοποθετηθέντων διευθυντών σχολικών μονάδων με διετή θητεία, της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη
διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν αίτηση (συνοδευτικό υπόδειγμα) που θα συνοδεύεται από τα
αναγκαία δικαιολογητικά, εντός προθεσμίας από την Παρασκευή 10 Ιουνίου έως και την Πέμπτη 16
Ιουνίου 2016.
Επισημαίνουμε την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης των ρυθμίσεων του ν.
4327/2015, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στη διαδικασία επιλογής.
Προϋποθέσεις επιλογής (άρθρο 17 του ν.4327/2015)
1. Ως Διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης με δεκαετή (10) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά
καθήκοντα για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από τα ανωτέρω οκτώ (8) έτη
άσκησης διδακτικών καθηκόντων, τα τρία (3) τουλάχιστον θα πρέπει να έχουν ασκηθεί σε αντίστοιχους με
την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας, συμπληρώνοντας σε αυτά τουλάχιστον το
50% του υποχρεωτικού τους ωραρίου, με την επιφύλαξη της περίπτωσης Διευθυντών των πειραματικών και
προτύπων σχολείων.
Υποψήφιοι για τη θέση του Διευθυντή μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ20, ΠΕ32 και ΠΕ33.
2. Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα
για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (κ. ν. 3528/2007, Α΄ 26) ή για τον οποίον συντρέχουν τα
κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα. Επίσης, δεν επιλέγεται ως
στέλεχος της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικός, του οποίου τα πιστοποιητικά των αντικειμενικών κριτηρίων που
προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή αναληθή με σκοπό την παραπλάνηση της
υπηρεσίας.
3. Όπου στις διατάξεις του ν. 4327/2015 προβλέπεται εκπαιδευτική υπηρεσία, υπολογίζεται η
προϋπηρεσία τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και η προϋπηρεσία των
υποψηφίων ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο
ωράριο διδασκαλίας. Όπου στις διατάξεις του προαναφερόμενου νόμου προβλέπεται διδακτική υπηρεσία,
λογίζεται:
α) η άσκηση διδακτικού έργου σε μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
β) οι άδειες κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου,
γ) η θητεία σχολικού συμβούλου,
δ) η θητεία σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.),
ε) η θητεία σε θέσεις Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής, Υγείας, Πολιτιστικών
θεμάτων και σχολικών δραστηριοτήτων,
στ) η θητεία των υπευθύνων ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ, ΣΕΠ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ και Συμβουλευτικών Σταθμών
Νέων.
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4. Όπου στις ίδιες διατάξεις προβλέπεται εκπαιδευτική ή διδακτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ.,
υπολογίζεται η υπηρεσία των υποψηφίων σε Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) ή
ΚΕ.Δ.Δ.Υ., σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σε Τμήματα Ένταξης, σε προγράμματα παράλληλης στήριξης, σε
προγράμματα διδασκαλίας στο σπίτι ή στις εκπαιδευτικές δομές Ε.Α.Ε. που προβλέπονται στην περίπτωση
β’ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199).
5. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του ν.
4327/2015 δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης
υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.
Υποβλητέα δικαιολογητικά
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση υποβάλλονται στο Γραφείο 31 της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης και συνοδεύονται από:
1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης.
3. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.
4. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε..
5. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος.
6. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην καθοδηγητική
και διοικητική εμπειρία καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, τα οποία πρέπει να
αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.
7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται ότι:
α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της
προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού
Κώδικα (ν. 3528/2007 Α΄ 26) και
β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 4327/2015.
8. Δήλωση προτίμησης όπου θέτει υποψηφιότητα ο εκπαιδευτικός.
Οι βεβαιώσεις ή τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, άσκηση
διοικητικών καθηκόντων, διδακτικού και καθοδηγητικού έργου, καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά
συμβούλια, πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών (Σ.Α.Ε.Ι.). Τυχόν ξενόγλωσσες
βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.
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Δεκτές γίνονται και όσες αιτήσεις αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση
Δ.Ε. Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, Τ.Κ. 501 31, Κοζάνη, εντός της ορισθείσας προθεσμίας (σφραγίδα
ταχυδρομείου).
Παράλληλα οι υποψήφιοι αποστέλλουν στο ΕΠΑ.Λ. Σερβίων όλα εκείνα τα στοιχεία που
προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4327/2015, τα οποία πρέπει να λάβει υπόψη ο σύλλογος
διδασκόντων κατά τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε μεταβολή
στο περιεχόμενο των αιτήσεων ή στη δήλωση προτίμησης, όπως επίσης δε γίνονται δεκτά
συμπληρωματικά δικαιολογητικά.
Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. Σερβίων
1. 10 – 06 – 2016 έως
15 – 06 – 2016

Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας.
Διαδικασία μοριοδότησης των υποψηφίων - Ανακοίνωση πίνακα

2. 17 – 06 – 2016

3. 17 – 06 – 2016 έως
22 – 06 – 2016

4. 23 – 06 – 2016

5. 24 – 06 – 2016

6. 24 – 06 – 2016

7. 24 – 06 – 2016
8. 24 – 06 – 2016 έως
28 – 06 – 2016
9. 29 – 06 – 2016

υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη
διαδικασία επιλογής – Ανακοίνωση πίνακα αντικειμενικών μορίων κατά
φθίνουσα σειρά.

Κατάθεση ενστάσεων για τον πίνακα υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα
τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσο και τον
πίνακα των αντικειμενικών μορίων – Κοινοποίηση στο ΕΠΑ.Λ. Σερβίων
του πίνακα εκλογέων – Εκλογή εφορευτικής επιτροπής του συλλόγου
διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ. Σερβίων – Προετοιμασία εκλογικής διαδικασίας
– Προαιρετική αυτοπαρουσίαση των υποψηφίων στο σύλλογο
διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ. Σερβίων που θα αποτιμήσει την υποψηφιότητά
τους.
Εκδίκαση ενστάσεων – Ανακοίνωση τελικού αναμορφωμένου πίνακα
υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη
διαδικασία επιλογής και του τελικού αναμορφωμένου πίνακα των
αντικειμενικών μορίων.
Συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ. Σερβίων και
διεξαγωγή της μυστικής ψηφοφορίας – Σύνταξη πρακτικού Εφορευτικής
Επιτροπής.
Αποστολή πρακτικού εφορευτικής επιτροπής στην Κεντρική Επιτροπή
Εκλογών – Σύνταξη πρακτικού Κεντρικής Επιτροπής Εκλογών που θα
περιλαμβάνει την πρόταση για αποκλεισμό των υποψηφίων που δεν
έλαβαν το απαιτούμενο ποσοστό του 20%, καθώς και τον υπολογισμό
των μορίων που λαμβάνουν οι υποψήφιοι που συνεχίζουν στη
διαδικασία με βάση των αριθμό ψήφων που έλαβαν – Διαβίβαση του εν
λόγω πρακτικού στη Δ.Δ.Ε. Κοζάνης.
Καταχώριση βαθμολογίας – Ολοκλήρωση και ανάρτηση πίνακα της
τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων στον ιστότοπο της Διεύθυνσης.
Κατάθεση ενστάσεων για τον τελικό πίνακα.
Εκδίκαση ενστάσεων – Πρόταση τοποθέτησης Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ.
Σερβίων προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής
Μακεδονίας.

ΑΔΑ: 7Η8Ψ4653ΠΣ-Α0Ζ
Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης (http://dide.koz.sch.gr/).
προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να λάβουν γνώση αυτής και στη συνέχεια να προβούν στη
σύνταξη και υποβολή της αίτησής τους.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς
αρμοδιότητάς τους με κάθε πρόσφορο τρόπο.
Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Π.Ε. Κοζάνης

Δρ Βόντσα Βασιλική
Φιλόλογος

Συνημμένα:
1. Ν.4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 50 τ. Α'/14 – 05 – 2015)
2. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19 – 05 – 2015 (Φ.Ε.Κ. 915 τ. Β'/20 – 05 – 2015)
3. Φ.361.22/27/80025/E3/19 – 05 – 2015 (ΑΔΑ: 6Ι5Β465ΦΘ3-ΨΕ2)
4. Φ.361.22/31/81732/E3/21 – 05 – 2015 (ΑΔΑ: 60ΕΜ465ΦΘ3-Λ21)
5. Φ.361.22/32/82432/Ε3/22 – 05 – 2015 (ΑΔΑ: Ω8ΥΝ465ΦΘ3-803)
6. Φ.361.22/33/83657/Ε3/26 – 05 – 2015 (ΑΔΑ: 610I465ΦΘ3-8ΧΧ)
7. Φ.361.22/34/85013/E3/28 – 05 – 2015 (ΑΔΑ: ΒΝΣΣ465ΦΘ3-ΙΡΨ)
8. Φ.361.22/39/87835/E3/03 – 06 – 2015 (ΑΔΑ: 70ΟΔ465ΦΘ3-0ΓΚ)
9. Φ.361.22/41/88606/E3/04 – 06 – 2015 (ΑΔΑ: 6302465ΦΘ3-ΨΑΘ)
10. Φ.361.22/42/90656/E3/09 – 06 – 2015 (ΑΔΑ: 7ΡΩΗ465ΦΘ3-Ι4Ω)
11. Φ.361.22/43/93214/E3/12 – 06 – 2015 (ΑΔΑ: Ω6ΟΩ465ΦΘ3-ΟΩΖ)
12. Φ.361.22/46/96167/Ε3/17 – 06 – 2015 (ΑΔΑ: ΩΝΦΡ465ΦΘ3-ΨΙΤ)
13. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης
14. Υπόδειγμα Αίτησης

