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ΠΡΟΣ
Ως Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα: Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη/μεταφορά
υπαλλήλων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και των εποπτευόμενων
φορέων αυτού στον κλάδο/ ειδικότητα ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για
εξαιρετικούς λόγους και προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές
ανάγκες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στις περιφερειακές μονάδες εκτός Αττικής
και Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη εβδομήντα (70) θέσεων
του/της κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας με μετάταξη/
μεταφορά μονίμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ)
υπαλλήλων από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τους εποπτευόμενους
φορείς αυτού.
Ι. Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 και ιδίως της
παρ. 3 αυτού, καθώς και του άρθρου 14 του Π.Δ. 85/2018 (157 Α’ ) κατ΄ επιταγή των
διατάξεων των άρθρων 66 και 71 του Ν.4427/2016 (188 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, και έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 714/1970 «Περί Ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων
Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ 238 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 56/1989 «Οργανισμός της Υ.Π.Α. του Υπουργείου
Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 28 Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν.3913/2011 «Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 18 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού
αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 90 Α’).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4427/2016 «Σύσταση Αρχής Πολιτικής
Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 188 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με την
παρ. 20 του άρθρου 43 «ρύθμιση ειδικών θεμάτων» του Π.Δ. 84/2018
«Οργάνωση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ 156 Α’).
6. Το Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, …….. και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων.» (ΦΕΚ/208/Α/04.11.2016).
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7. Το Π.Δ. 124/2016 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών.» ΦΕΚ/209/Α/05.11.2016).
8. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» ΦΕΚ/210/Α/05.11.2016) και το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης … και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Β΄)
9. Το γεγονός ότι κατά την έκδοση της παρούσας απόφασης οι θεσμοθετούμενες
με τον Ν. 4427/2016 όπως ισχύει και τα Π.Δ. 84/2018 και 85/2018 υπηρεσίες, ήτοι
η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) και Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ),
που υπεισέρχονται στη θέση της ΥΠΑ, βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης.
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 38 Α΄).
11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις
φορέων του δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ 39 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τις διατάξεις του Ν.3528/2007 «Κώδικας Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 26 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 6 του Ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και
περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα,
τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων
Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 237 Α’).
14. Τις διατάξεις των αρ. 9, 26 και 27 του Ν.4354/2015 «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176 Α’).
15. Την με αριθμ. πρωτ. Δ9/Β/22626/11228/26-9-2018 απόφαση με θέμα «Σύσταση
Ειδικής Επιτροπής για την εξέταση της καταλληλότητας των υποψηφίων προς
μετάταξη στον κλάδο ΠΕ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ή/και σε θέση
αντίστοιχης ειδικότητας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.» (ΑΔΑ: 61ΡΑ465ΧΘΞΜΘΗ) καθώς και την με αριθμ. πρωτ. Δ9/Β/24811/11886/11-10-2018
τροποποίηση αυτής (ΑΔΑ: 6ΧΡΔ465ΧΘΞ-ΣΑΒ).
16. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη από τις διατάξεις της παρούσας θα
υπολογισθεί μετά την επιλογή των επιτυχόντων και τον προσδιορισμό των
φορέων προέλευσής τους.

ΙΙ. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) υπάλληλοι του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών και των εποπτευομένων φορέων αυτού που κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας κατέχουν οργανική θέση στο φορέα τους
και τα τυπικά προσόντα του άρθρου 14 του ΠΔ 85/2018.
Η μετάταξη των μονίμων υπαλλήλων θα πραγματοποιηθεί σε κενή οργανική θέση
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ενώ η μεταφορά των ΙΔΑΧ υπαλλήλων με
μεταφορά της οργανικής θέσης από το φορέα προέλευσης.
Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των υπαλλήλων που θα μεταταχθούν ή θα
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μεταφερθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης στον/στην κλάδο/ειδικότητα
των ΕΕΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εβδομήντα (70) ανεξάρτητα από το είδος της
εργασιακής σχέσης (μόνιμοι ή ΙΔΑΧ) ούτε να προκαλέσει υπέρβαση του ανωτάτου
ορίου των 706 θεσμοθετημένων οργανικών θέσεων του κλάδου όπως αυτές
προβλέπονται στο άρθρο 14 του Π.Δ.85/2018.
Οι υπάλληλοι, οι οποίοι θα μεταταχθούν/μεταφερθούν στην ΥΠΑ, θα τοποθετηθούν
αποκλειστικά σε περιφερειακούς Αερολιμένες εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης
σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως αυτές απεικονίζονται κατά σειρά
προτεραιότητας στον κατωτέρω πίνακα. Με Απόφαση Διοικητή ΥΠΑ
προσδιορίζονται οι Αερολιμένες της τοποθέτησης των μεταταχθέντων/
μεταφερθέντων υπαλλήλων, σύμφωνα με το ΠΔ 85/2018. Ειδικά για την περίπτωση
των στρατιωτικών αερολιμένων των Χανίων, Αράξου, Ακτίου και Καλαμάτας εφόσον
η Πολεμική Αεροπορία συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες ελέγχου εναέριας
κυκλοφορίας αδαπάνως για την ΥΠΑ, οι αντίστοιχες θέσεις θα κατανεμηθούν με
νεότερη απόφαση Διοικητού ΥΠΑ στα λοιπά περιφερειακά αεροδρόμια της
υπηρεσίας.
Τονίζεται ότι, οι μετατάξεις/μεταφορές των υπαλλήλων ισχύουν υπό τον όρο
τουλάχιστον δεκαετούς παραμονής στον περιφερειακό αερολιμένα που θα
τοποθετηθούν μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΝΟΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ
Αερολιμένας Σκιάθου "Α.
Παπαδιαμάντης"
Αερολιμένας Ρόδου "Διαγόρας"
Αερολιμένας Κέρκυρας "Ι.
Καποδίστριας"
Αερολιμένας Κεφαλονιάς “Α.
Πολλάτου”
Αερολιμένας Ζακύνθου "Δ.
Σολωμός"
Αερολιμένας Κω "Ιπποκράτης"
Αερολιμένας Καρπάθου
Αερολιμένας Πάρου

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

(3)

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(10)

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

(17)

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

(2)

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

(4)

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

(1)
(4)
(4)

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ
Αερολιμένας Χανίων "Ι.
Δασκαλογιάννης"
Αερολιμένας Ακτίου
Αερολιμένας Αράξου
Αερολιμένας Καλαμάτας
"Καπετάν Βασίλης
Κωνσταντακόπουλος"

ΧΑΝΙΩΝ

(14)

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΧΑΙΑΣ

(4)
(3)

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

(4)

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ
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ΙΙΙ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου, όπως
ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Π.Δ. 85/2018 και στο Π.Δ. 50/2001.
Συγκεκριμένα:
i. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο και
αντίστοιχο της αλλοδαπής.
ii. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
iii. Ηλικία μέχρι τριάντα οκτώ (38) ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 1/1/1980
και εντεύθεν.
iv. Γνώση χρήσης Η/Υ.

ΙV. Επιπλέον, βάσει του άρθρου 14 του Π.Δ. 85/2018, οι υποψήφιοι πρέπει να
επιδεικνύουν ειδικές δεξιότητες όπως ενδεικτικά είναι η διατήρηση της προσοχής και
της συγκέντρωσης, η παρατηρητικότητα, η μνήμη, η αντίληψη του χώρου και του
χρόνου και η ορθοφωνία. Για την διαπίστωση της κατοχής των παραπάνω
δεξιοτήτων, οι υποψήφιοι θα εξετασθούν από την παρ. Ι στοιχείο 12 Επιτροπή της
ΥΠΑ.
Οι εξετάσεις ενώπιον της Επιτροπής θα πραγματοποιηθούν τμηματικά μετά το πέρας
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων μόνο για τους υποψηφίους που κατέχουν
τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις παρ. ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας.
Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τους υποψηφίους ως προς τα ανωτέρω και θα συντάξει
πίνακα επιτυχόντων με σειρά κατάταξης, βάσει της επίδοσης - βαθμολογίας των
υποψηφίων στις επιμέρους δεξιότητες.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή του υποψηφίου στο επόμενο στάδιο
είναι η συγκέντρωση συνολικής βαθμολογίας άνω του πενήντα πέντε τοις εκατό
(55%).
Τέλος, βάσει άρθρου 14 του Π.Δ. 85/2018, για τους εβδομήντα προκριθέντες
υποψηφίους υπαλλήλους της άνω αναφερόμενης κατάταξης απαιτείται
Πιστοποιητικό υγείας Γ’ κατηγορίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, το
οποίο εκδίδεται από Πιστοποιημένο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής Αθηνών και
Θεσσαλονίκης.
V. Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, καλούνται να
υποβάλουν μέχρι και την 4/11/2018 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη, κατά το συνημμένο υπόδειγμα.
2. Ευανάγνωστο αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να
συνοδεύονται από την πράξη αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ ή αντίστοιχου φορέα.
4. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης αγγλικής γλώσσας, κατά τα προβλεπόμενα
στις διατάξεις του άρθρου 28 του ΠΔ 50/2001 και του πιο πρόσφατου
παραρτήματος του ΑΣΕΠ σχετικά με τους τρόπους απόδειξης γλωσσομάθειας.
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5. Αποδεικτικό χειρισμού Η/Υ, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου
27, παρ.1 του ΠΔ 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (με την επιφύλαξη
της υπ’ αρ.ΔΙΔΑΔ/φ.48/30/οικ.1081/11-01-2007 εγκυκλίου του ΥΠΕΣΔΔΑ),
καθώς και του πιο πρόσφατου παραρτήματος του ΑΣΕΠ σχετικά με τους
τρόπους απόδειξης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.
6. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, στο οποίο να φαίνεται
επίσης α) εργασιακή σχέση υπαλλήλου (μόνιμος ή ΙΔΑΧ) και είδος θέσης που
κατέχει (οργανική ή προσωποπαγή) β)ότι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και
δεν εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη σε βάρος τους, γ) ότι δεν έχουν οποιοδήποτε
κώλυμα μετάταξης από άλλη γενική ή ειδική διάταξη και δ) έχει διενεργηθεί ο
έλεγχος γνησιότητας των τίτλων σπουδών και λοιπών πιστοποιητικών
(γλωσσομάθεια κλπ) του ατομικού φακέλου. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή
η έκδοση Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών κατά τον χρόνο υποβολής
της αίτησης, ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση περί
προσκόμισης εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της αποκλειστικής
προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.
7. Για τους/τις υποψήφιους/ες υπαλλήλους που εργάζονται σε εποπτευόμενους
φορείς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που υπάγονται στις
εταιρείες του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005, απαιτείται προσκόμιση
αντίστοιχης βεβαίωσης, ότι η εταιρεία υπάγεται στο νομικό καθεστώς που
προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 1 για το κεφάλαιο Α΄ του ιδίου νόμου.

VI. Τα ως άνω δικαιολογητικά υποβάλλονται:
1. Είτε αυτοπροσώπως κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 9:00 έως
14:00 στη Διεύθυνση Διοικητικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, Τέρμα
25ης Οδού, Τ.Κ. 16777 – Ελληνικό.
2. Είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: gddy@hcaa.gr. Στην
περίπτωση αυτή, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την
ημερομηνία και ώρα αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος (το αργότερο
μέχρι την 23:59 της ημέρας εκπνοής της προθεσμίας). Η αίτηση και τα σχετικά
δικαιολογητικά πρέπει να επισυνάπτονται στο ηλεκτρονικό μήνυμα, σε αρχείο
μορφής PDF.

Η αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να κοινοποιείται ταυτόχρονα στην οικεία
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι.
Η υποβολή αίτησης επέχει θέση πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής των υπό
παρ. Ι και ΙΙ όρων της παρούσας ανακοίνωσης–πρόσκλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα
τηλέφωνα: 210-8916232 ή 210-8916164 ή 210-8916172 ή 210-8916325.
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Η παρούσα Πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (κεντρική σελίδα), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών, καθώς και στη Διαύγεια.
Η παρούσα αποτελεί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσμευτική
για την Υπηρεσία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ και ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών
Α. Αποδέκτες για κοινοποίηση
1. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Γραφείο Υπουργού
2. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών - Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
Β. Εσωτερική διανομή
1. Γραφείο Διοικητή
2. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
3. Γενική Διεύθυνση Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας
4. Διεύθυνση Διοικητικού (Δ9)
5. Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Αεροναυτιλίας (Δ21)

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος
Κεντρικής Γραμματείας

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ATHANASIA KONTOGEORGOU
Ημερομηνία: 2018.10.29 16:16:25 EET
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ΑΙΤΗΣΗ
Επώνυμο:
Όνομα:

ΠΡΟΣ: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
Διεύθυνση Διοικητικού
Τέρμα 25ης Οδού, Ελληνικό Τ.Κ. 16777

Όνομα πατρός:

Θέμα: «Μετάταξη στον κλάδο ΠΕ Ελεγκτών
Εναέριας Κυκλοφορίας της Υ.Π.Α.»

Αρ. Δελτ. Ταυτότητας:

Οργανική Θέση:

Παρακαλώ όπως εξετάσετε την αίτηση μου βάσει
της υπ. αριθμ. …………………….. Πρόσκλησης
Εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
για
μετάταξη/μεταφορά στον κλάδο-ειδικότητα ΠΕ
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας της Υ.Π.Α σε
περιφερειακό Αερολιμένα, σύμφωνα με τις
υπηρεσιακές ανάγκες.

Υπηρεσία Προέλευσης:

Επισυναπτόμενα Επικυρωμένα Δικαιολογητικά:

Ημερομηνία Γέννησης:

Διεύθυνση Κατοικίας:
Δ/νση Εργασίας:
Τηλ. Εργασίας:

Κινητό Τηλέφωνο:

1. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής
Ταυτότητας
3.Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο τίτλων
σπουδών
4. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικό
άριστης γνώσης αγγλικής γλώσσας
5. Αποδεικτικό Χειρισμού Η/Υ
7 Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών
8. Βεβαίωση περί νομικού καθεστώτος
εποπτευόμενου φορέα

Αθήνα,

/

/ 2018

Ο/Η Αιτών/ούσα
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