ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017
ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

1. Οι υποψήφιοι Κατηγορίας Β Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π, τα ονόματα των
οποίων δεν έχουν αναρτηθεί σε προηγούμενες ανακοινώσεις του ΕΑΠ λόγω πλήρωσης των θέσεων των
προγραμμάτων, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής για τα προπτυχιακά Προγράμματα
Σπουδών του Ε.Α.Π. και βάσει σειράς επιτυχίας στην κλήρωση Δεκεμβρίου 2015, σύμφωνα με την
απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 298/9-5-2016 Συνεδρίαση της Δ.Ε. του Ε.Α.Π., εφόσον
επιθυμούν να εγγραφούν, θα πρέπει να καταβάλουν την οικονομική τους συμμετοχή το αργότερο
μέχρι την 31 Μαΐου 2016
Η οικονομική συμμετοχή μπορεί να γίνει είτε με κατάθεση στην Ε.Τ.Ε. είτε με πιστωτική κάρτα VISA ή
MASTERCARD. Η συμμετοχή αυτή αντιστοιχεί σε €500 ΕΥΡΩ για κάθε Θεματική Ενότητα (Θ.Ε) και
αφορά εφάπαξ καταβολή.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την καταβολή της οικονομικής συμμετοχής μπορείτε να δείτε στις
σελίδες 2 και 3 του παρόντος.
1. Όσοι υποψήφιοι της Κατηγορίας Β βάσει της ανωτέρω απόφασης της Δ.Ε. (υπ’ αριθμ. 298/9-52016 Συνεδρίαση) επιθυμούν να εξεταστεί η δυνατότητα παροχής μερικής ή ολικής απαλλαγής
από τη συμμετοχή τους στις δαπάνες σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, θα πρέπει να
συμπληρώσουν το ΕΝΤΥΠΟ 3 (ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ) το οποίο θα συνοδεύεται από τα
συναφή δικαιολογητικά που αναφέρονται στις οδηγίες για την υποβολή δικαιολογητικών της
σχετικής αίτησης.
Κρίνεται απαραίτητη η έγκαιρη ενημέρωση των υποψήφιων σχετικά με τον Κανονισμό Χορήγησης
Υποτροφιών Ε.Α.Π. ο οποίος έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.eap.gr/ Σπουδές/Εκπαίδευση/ Κανονισμοί/Κανονισμός Υποτροφιών, για να προσκομίσουν τα απαραίτητα
έγγραφα.
Το ΕΝΤΥΠΟ 3 και τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν στο Ε.Α.Π , με συστημένη
επιστολή, από 17 Μαΐου 2016 μέχρι και 10 Ιουνίου 2016 (με σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση:
Ε.Α.Π.
ΓραφείοΕ.Α.Π.
Υποτροφιών
ΓραφείοΑριστοτέλους
Υποτροφιών18
Πάροδος
Πάροδος
26335
Πάτρα

Τονίζεται ότι συγκεκριμένη περίοδος υποβολής αιτήσεων χορήγησης Υποτροφιών ισχύει μόνο για τους
συγκεκριμένους υποψήφιους φοιτητές κατηγορίας Β τα ονόματα των οποίων αναρτώνται στις 17 Μαΐου 2016
βάσει της αποφάσεως που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 298/9-5-2016 Συνεδρίαση της Δ.Ε. του Ε.Α.Π. και οι οποίοι
πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής, με αυστηρή σειρά επιτυχίας στην κλήρωση του Δεκεμβρίου 2015.
Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ο χαρακτηρισμός «ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ», καθώς επίσης, ευδιάκριτα, και όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο ΕΝΤΥΠΟ 2.
Τα ΕΝΤΥΠΑ 3 και 2 ακολουθούν στις σελίδες 6 και 7 του παρόντος εγγράφου.
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ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Η καταβολή της οικονομικής σας συμμετοχής μπορεί να γίνει με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
1.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
Να καταθέσετε στην Εθνική Τράπεζα και συγκεκριμένα στο λογαριασμό που αντιστοιχεί στο Πρόγραμμα
Σπουδών που έχετε επιλέξει (δείτε παρακάτω) τη συμμετοχή σας στις δαπάνες σπουδών. Η κατάθεση των
χρημάτων πρέπει να γίνει αποκλειστικά μέχρι τις 31 Μαΐου 2016. Σας υπενθυμίζουμε ότι η συμμετοχή αυτή
αντιστοιχεί σε €500 ΕΥΡΩ για κάθε θεματική ενότητα. Στο έντυπο κατάθεσης της Τράπεζας πρέπει απαραίτητα να
είναι συμπληρωμένα ευκρινώς και με κεφαλαία το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ σας & τον Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής
Ταυτότητας.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ IBAN ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π.
«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΙΒΑΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΔΕΟ

229/540033-35

GR87 0110 2290 0000 2295 4003 335
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2.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ VISA ή MASTERCARD
Α. Καταβολή μέσω εφαρμογής ηλεκτρονικού εμπορίου http://payments.eap.gr (σελίδα Ηλεκτρονικών
Πληρωμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου)
Για να καταβάλετε την οικονομική σας συμμετοχή, εφάπαξ ή από 2 έως 8 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα Visa
ή Mastercard που έχει εκδοθεί στην Ελλάδα επιλέξτε το σύνδεσμο http://payments.eap.gr.
Β. Καταβολή με πιστωτική κάρτα με την προσωπική σας παρουσία στα γραφεία του Τμήματος Μητρώου
Φοιτητών του Ε.Α.Π. στην Πάτρα
Σε περίπτωση που επιθυμείτε η χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας να πραγματοποιηθεί δια της παρουσίας σας
από ειδικό μηχάνημα χρέωσης πιστωτικής κάρτας, μπορείτε να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος
στην Πάτρα, στο Τμήμα Μητρώου Φοιτητών, στη διεύθυνση Πάροδος Αριστοτέλους 18, τ.κ. 26 335 Περιβόλα
Πατρών το αργότερο μέχρι την 31 Μαΐου 2016.
Σε περίπτωση που η κάρτα δεν ανήκει στον υποψήφιο φοιτητή θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζεται σχετική
επικυρωμένη εξουσιοδότηση από Δημόσια Αρχή, υπόδειγμα της οποίας ακολουθεί.

3. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ VISA Η MASTERCARD ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
Στην περίπτωση που επιθυμείτε να καταβάλετε μέρος της οικονομικής συμμετοχής μέσω πιστωτικής κάρτας και
το υπόλοιπο με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει:
1ον) να επιλέξτε το σύνδεσμο http://payments.eap.gr (για την καταβολή με πιστωτική κάρτα) και
2ον) να καταβάλετε το υπόλοιπο της οικονομικής σας συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό του προγράμματος
σπουδών σας
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του

Εξουσιοδοτώ τον/την κ. ……..………………………………………………………… ( ονοματεπώνυμο υποψήφιου
φοιτητή/τριας) με ΑΔΤ ……………… όπως προβεί στη χρήση της υπ’ αρίθμ. ……………………………………..
πιστωτικής μου κάρτας, που έχει εκδοθεί από την τράπεζα ……………………………………….., σε χρέωση του
ποσού των …………. € σε ….. άτοκες δόσεις (2 έως 8 δόσεις, για την εφάπαξ καταβολή 0 δόσεις), για την
καταβολή της οικονομικής του/της συμμετοχής στις δαπάνες των σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, για
το πρόγραμμα σπουδών του Ε.Α.Π «…………………………………………..».

Ημερομηνία:

……/….../2016.

Ο /Η Δηλών/Δηλούσα

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10
ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Το ΕΝΤΥΠΟ 3 (ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ) πρέπει να συνοδεύεται από τα
δικαιολογητικά τα οποία θα σταλούν στο Ε.Α.Π. στην διεύθυνση : Ε.Α.Π. Γραφείο Υποτροφιών
Αριστοτέλους 18 26335 Πάτρα, με συστημένη επιστολή. Στο εξωτερικό του φακέλου θα
αναγράφεται ο χαρακτηρισμός «Αίτηση Χορήγησης Υποτροφίας» καθώς επίσης ευδιάκριτα όλα
που αναφέρονται στο ΕΝΤΥΠΟ 2 (ακολουθεί στη σελ. 7).

παρακάτω
, Πάροδος
πρέπει να
τα στοιχεία

 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.

Για την τεκμηρίωση των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων που αναφέρονται στη συγκεκριμένη αίτηση,
οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέτουν τα σχετικά έγγραφα που προβλέπονται στον Κανονισμό Χορήγησης
Υποτροφιών του Ε.Α.Π. ο οποίος έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος στο διαδίκτυο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: www.eap.gr / Εκπαίδευση / Κανονισμοί / Υποτροφιών / Κανονισμός Χορήγησης
Υποτροφιών. Κρίνεται απαραίτητη η έγκαιρη ενημέρωση των υποψήφιων από το σχετικό κανονισμό για
να προσκομίσουν τα συναφή έγγραφα. Όσον αφορά τα ακαδημαϊκά κριτήρια θα πρέπει να προσκομίζουν
απολυτήριο λυκείου ή πτυχίο ανάλογα με το αν θα παρακολουθήσουν πτυχιακό η μεταπτυχιακό πρόγραμμα
σπουδών.

2. Τα προσκομιζόμενα έγγραφα θα αποστέλλονται σε μορφή ευκρινούς φωτοαντιγράφου.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κατά την υποβολή της αίτησης χορήγησης υποτροφίας , οι υποψήφιοι πρέπει να δώσουν
ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω :
ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔHMAΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016
Για τους ανήκοντες στην Κατηγορία Β : από 16/05/2016 έως και τις 10/06/2016 (σφραγίδα
ης
ταχυδρομείου), υπό την προϋπόθεση ότι το ονοματεπώνυμό τους βρίσκεται στους πίνακες της 16
Μαΐου 2016 των υποψήφιων Κατηγορίας Β, βάσει της αποφάσεως που ελήφθη στην υπ’ αριθμ.
298/9/5/2016 Συνεδρίαση της Δ.Ε. του Ε.Α.Π. και οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής του
Ε.Α.Π., με αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Αναφέρεται ενδεικτικά η βάση μορίων για την έγκριση μερικής ή ολικής υποτροφίας των τελευταίων τριών
ακαδημαϊκών ετών :
2013-2014 : 29 μόρια
2014-2015 : 29 μόρια
2015-2016 : 29 μόρια

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ :
Α. Η αίτηση αυτή δεν απαλλάσσει τον υποψήφιο από την υποχρέωση του να καταβάλει το ποσό συμμετοχής
του στις δαπάνες σπουδών του για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Στην περίπτωση βέβαια που του εγκριθεί
μερική ή ολική απαλλαγή από τις δαπάνες αυτές, το Ε.Α.Π. θα επιστρέψει στο φοιτητή το ανάλογο χρηματικό
ποσό.
B. Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αιτήσεως και της προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών, είναι
αποκλειστικά του υποψηφίου.
Γ. Περί τα τέλη Νοεμβρίου 2016 θα υπάρξει ανακοίνωση του Γραφείου Υποτροφιών στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π
www.eap.gr σχετικά με τα αποτελέσματα χορήγησης υποτροφιών ακαδ. έτους 2016-2017.
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Ε.Α.Π

ΕΝΤΥΠΟ 3 – ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Παρακαλώ όπως εξετάσετε την αίτησή μου για χορήγηση ολικής ή μερικής απαλλαγής από τη συμμετοχή στις δαπάνες των
σπουδών μου για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………………………….…………………………………………………..
ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ : …………………………………………………………………………………………
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ……………………………………………… …………………………………………………………...
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ………………………………………………………………………………………………
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : (συμπληρώνεται από το Ε.Α.Π.)………………………………………………………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :…………………………………………………………………………………..
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ……………………………………………………………………………………………
Η στήλη αυτή θα
συμπληρωθεί από
το
Ε.Α.Π.
ΜΟΡΙΑ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
(Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2014)
Για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01-01-2014 έως 31-12-2014

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΕΓΓΑΜΟΣ/Η
ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η Ή ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ, ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
(ΠΑΙΔΙΑ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΠΑΙΔΙΑ)ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ - ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝ - ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΑΓΑΜΟΣ/Η, ΧΗΡΟΣ/Α, ΜΕ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ (ΠΑΙΔΙΑ)
ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΑΔΕΛΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

3. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Συμπληρώνεται μόνο από τους υποψήφιους σε πτυχιακά
προγράμματα)
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
( Συμπληρώνεται μόνο από τους υποψήφιους σε μεταπτυχιακά
προγράμματα)

Ημερομηνία

………………………………………

Ο αιτών/ Η αιτούσα

………………………………………
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ____________________________________________
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: _________________________________________
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ( Β ): __________
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ______________
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: _______________________________
_________________________________________________ Τ. Κ. ________
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