ΑΙΤΗΣΗ
Του/Της ………………………………………………………………………………………………………,
(όνομα πατρός) …………………………………………………, ιατρού του ΕΟΠΥΥ στη
μονάδα υγείας …………………………………………………, που ανήκει στη χωρική
αρμοδιότητα της κατωτέρω αναφερόμενης Δ.Υ.Πε., με την ειδικότητα του/
της …………………………………………………………, κατοίκου Θεσσαλονίκης, επί της
οδού …………………………………………………, αρ. ………, (Τ.Κ. ………… / κινητό τηλ.
…………………………………… – διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
…………………………………………………
ΠΡΟΣ
Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) (3η Δ.Υ.Πε.), που εδρεύει στη
Θεσσαλονίκη (Αριστοτέλους 16) και εκπροσωπείται νόμιμα.

Με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η οποία συνήφθη την
(ημερομηνία & έτος) ……/……/……………, είχα προσληφθεί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
για να παρέχω τις υπηρεσίες και την εργασία μου ως ιατρός. Στη συνέχεια
μεταφέρθηκα στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που συνεστήθη ως νομικό πρόσωπο δημοσίου
δικαίου με το άρθρο 17 του ν. 3918/2011 και σύμφωνα με τον ιδρυτικό του
νόμο, αποτελεί φορέα κοινωνικής ασφάλισης που τελεί υπό την εποπτεία
του

Υπουργείου

Υγείας

και

Κοινωνικής

Αλληλεγγύης,

στον

οποίο

μεταφέρθηκαν και εντάχθηκαν οι Κλάδοι Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (με τις
μονάδες υγείας του, το κέντρο διάγνωσης ιατρικής της εργασίας του ΙΚΑ με
το σύνολο του εξοπλισμού του), του ΟΓΑ, του ΟΑΕΕ, ο ΟΠΑΔ και αργότερα ο
Οίκος Ναύτου και οι κλάδοι υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ και ΕΤΑΑ.
Από την πρόσληψή μου μέχρι και την 19-03-2014 παρείχα ευδόκιμα και
αποδοτικά την εργασία και τις υπηρεσίες μου, με την ειδικότητα του
…………………………………………………, αρχικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στη συνέχεια στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Με το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 4238/2014 ορίστηκε ότι : «Το σύνολο του
μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
ιατρικού,

οδοντιατρικού,

νοσηλευτικού,

επιστημονικού,

παραϊατρικού,

τεχνικού, διοικητικού προσωπικού των Μονάδων Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
τίθεται,

αυτοδικαίως,

από

την

ισχύ

του

παρόντος,

σε

καθεστώς

διαθεσιμότητας με ταυτόχρονη κατάργηση των θέσεων που κατέχει. Οι
ανωτέρω υπάλληλοι παραμένουν σε καθεστώς διαθεσιμότητας επί έναν (1)
μήνα (σ.σ. δηλαδή μέχρι την 19-03-2014 για εμένα τον αιτούντα) και εν
συνεχεία, μετατάσσονται / μεταφέρονται, μετά από αίτηση τους, με τους
όρους και τις προϋποθέσεις του επόμενου άρθρου, σε οργανικές θέσεις που
συνιστώνται νια το σκοπό αυτόν στις Διοικήσεις των αντίστοιχων,
χωροταξικά. Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.), όπως προβλέπεται με την
παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4224/2013 (Α' 288). Με απόφαση του Υπουργού
Υγείας καθορίζεται η χωροταξική κατανομή, ανά Υγειονομική Περιφέρεια,
των υφιστάμενων Μονάδων Υγείας του Ε. Ο. Π. Υ. Υ. Στους υπαλλήλους που
τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας καταβάλλονται τα τρία τέταρτα (3/4)
των αποδοχών τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Κατά τη διάρκεια
της διαθεσιμότητας, εξακολουθούν να καταβάλλονται από το φορέα οι
προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου που
αναλογούν

για

κύρια

σύνταξη,

επικουρική

ασφάλιση,

πρόνοια

και

υγειονομική περίθαλψη. Οι εισφορές αυτές από τη θέση του υπαλλήλου σε
διαθεσιμότητα και για το χρονικό διάστημα που αυτή διαρκεί προσδιορίζονται
στο 75% των αποδοχών αυτού». Περαιτέρω, στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου
του ανωτέρω νόμου προβλέφθηκε ότι «οι διαπιστωτικές πράξεις για τη θέση
σε καθεστώς διαθεσιμότητας των ανωτέρω υπαλλήλων εκδίδονται από το
όργανο διοίκησης του Φορέα προέλευσης» (ο οποίος στην προκειμένη
περίπτωση ήταν ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).
Επίσης στο άρθρο 17 παρ. 1, 2, 3 & 4 του ν. 4238/2014, καθορίσθηκαν οι
όροι και προϋποθέσεις για τη μετάταξη/μεταφορά του συνόλου του μόνιμου
και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
ιατρικού,

οδοντιατρικού,

νοσηλευτικού,

επιστημονικού,

παραϊατρικού,

τεχνικού, διοικητικού προσωπικού των Μονάδων Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ως
εξής : «1.Εκ των υπαλλήλων των παραγράφων 1 και 2 του προηγούμενου
άρθρου, που έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας οι ιατροί/οδοντίατροι,

μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ., μετατάσσονται/ μεταφέρονται, με την ίδια εργασιακή
σχέση, σε οργανικές θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, που
συνιστώνται για το σκοπό αυτόν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
1 του προηγούμενου άρθρου, κατόπιν αιτήσεως τους, περί αποδοχής της εν
λόγω θέσης, λαμβανομένων υπόψη και των ρυθμίσεων της παρ. 18 του
άρθρου 32 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Το λοιπό προσωπικό των
παραγράφων 1 και 2 μετατάσσεται/μεταφέρεται, επίσης, με την ίδια
εργασιακή σχέση, κατόπιν σχετικής αιτήσεως αποδοχής. Οι ανωτέρω
αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους, εντός επτά (7) εργασίμων
ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των διαπιστωτικών πράξεων της ως
άνω παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου. Οι εν λόγω αιτήσεις, οι
οποίες υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α' 75),
υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους στις αρμόδιες υπηρεσίες των κατά
τόπους περιφερειακών διοικητικών μονάδων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι οποίες με
ευθύνη τους τις διαβιβάζουν στις αντίστοιχες υπηρεσίες των Δ.Υ.Πε.
υποδοχής, εντός τριών ημερών. Το ιατρικό/οδοντιατρικό προσωπικό που
ασκεί, παράλληλα, ελευθέριο επάγγελμα και το οποίο έχει υποβάλει αίτηση
αποδοχής θέσης πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε

Δ.Υ.Πε.,

οφείλει, κατά το χρόνο ανάληψης υπηρεσίας και προκειμένου να αναλάβει,
να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία της Δ.Υ.Πε. υποδοχής βεβαίωση
διακοπής δραστηριότητας ή εναλλακτικά, στην περίπτωση που χωρίς δική
του υπαιτιότητα είναι αδύνατη η άμεση λήψη αντίστοιχης βεβαίωσης,
επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης διακοπής δραστηριότητας προς την
αρμόδια Δημόσια Οικονομική

Υπηρεσία

(Δ.Ο.Υ.). Στην τελευταία αυτή

περίπτωση, η βεβαίωση διακοπής δραστηριότητας κατατίθεται στην αρμόδια
υπηρεσία υποδοχής, από τον υπόχρεο, αμέσως μετά τη λήψη της, το
αργότερο εντός μηνός από την ανάληψη υπηρεσίας,
αυτοδικαίως.

2.

άλλως απολύονται

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής της σχετικής

αίτησης αποδοχής ο υπάλληλος που έχει τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας
απολύεται,

αυτοδικαίως,

μετά

την

πάροδο του προκαθορισμένου

χρόνου των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 16 του παρόντος (σ.σ. δηλαδή
την 20-03-2014). 3. Στην περίπτωση που ο μετατασσόμενος/μεταφερόμενος
υπάλληλος δεν παρουσιαστεί στην αρμόδια υπηρεσία του φορέα υποδοχής,
προκειμένου να αναλάβει υπηρεσία, απολύεται αυτοδικαίως. 4. Οι πράξεις

μετάταξης/μεταφοράς των εν λόγω υπαλλήλων εκδίδονται από το αρμόδιο
όργανο διοίκησης του Φορέα υποδοχής».
Μετά τα ανωτέρω και επειδή δεν είχα υποβάλλει τη σχετική αίτηση,
απολύθηκα την 20-03-2014, δυνάμει των προαναφερομένων διατάξεων του
ν. 4238/2014, παρότι προσέφερα προσηκόντως και εμπροθέσμως τις
υπηρεσίες και την εργασία μου σ’ εσάς, τις οποίες αρνηθήκατε και αρνείσθε
μέχρι σήμερα να αποδεχθείτε.
Όμως επειδή η θέση μου σε διαθεσιμότητα και η απόλυσή μου είναι
άκυρες και αντικείνται στις διατάξεις του Συντάγματος και της ΕυρωπαΪκής
νομοθεσίας, άσκησα εναντίον σας, (όπως και κατά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του
Ελληνικού Δημοσίου), από κοινού με άλλους συναδέλφους μου και ενώπιον
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, την από 01-07-2014 αγωγή μου
(γενικός αριθμός κατάθεσης 93065/ 2015 - ειδικός αριθμός κατάθεσης
3215/2014 - ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών), με την οποία αφού
παραιτήθηκα της από 23-05-2014 και με αριθμό κατάθεσης 10.842/2014
αγωγής μου, ζητούσα μεταξύ άλλων :
Να αναγνωρισθεί ότι είναι άκυρη η θέση μου σε διαθεσιμότητα και η
αυτοδίκαιη απόλυσή μου.
Να υποχρεωθείτε

να αποδέχεστε τις προσηκόντως προσφερόμενες

υπηρεσίες και την εργασία μου με την ίδια υπηρεσιακή σχέση και με τους
ίδιους όρους που τις παρείχα, πριν από την ένταξή μου σε καθεστώς
διαθεσιμότητας και πριν από την αυτοδίκαιη απόλυσή μου, με διατήρηση
όλων των δικαιωμάτων μου, μεταξύ των οποίων και το δικαίωμά μου να
διατηρώ ιδιωτικό ιατρείο και να ασκώ το ελεύθερο επάγγελμά μου,
καταβάλλοντας πλήρως τις μικτές και νόμιμες, μηνιαίες αποδοχές, που
ελάμβανα από τη θέση μου σε διαθεσιμότητα και από την απόλυσή μου μέχρι
και τη συζήτηση της παρούσας.
Να υποχρεωθείτε να αποδέχεστε τις προσηκόντως παρεχόμενες υπηρεσίες
και την εργασία μου, χωρίς διακοπή του ελευθέριου επαγγέλματός μου από
την ανάληψη των καθηκόντων μου.
Η ανωτέρω αγωγή συζητήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών την 04-12-2015 και εκδόθηκε η με αριθμό 1.314/2016 απόφαση, με
την οποία έγινε δεκτή η αγωγή μου κατά την κύρια βάση της, αναγνώρισε
την ακυρότητα της θέσης μου σε διαθεσιμότητα και της αυτοδίκαιης από

20.3.2014

απόλυσής

μου

και

σας

υποχρέωσε

να

αποδέχεσθε

την

προσηκόντως προσφερόμενη εργασία μου, υπό τους ίδιους όρους που την
παρείχα και πριν από την ένταξη μου σε καθεστώς διαθεσιμότητας και με
διατήρηση όλων των δικαιωμάτων μου και του βαθμού που νόμιμα κατέχω,
χωρίς διακοπή του ελεύθερου επαγγέλματος μου, καταβάλλοντας πλήρως
τις νόμιμες αποδοχές μου, απειλούμενης εναντίον σας χρηματικής ποινής
ποσού εκατόν (100) ευρώ για κάθε ημέρα άρνησής σας να συμμορφωθείτε με
το διατακτικό της απόφασης.
Ήδη με τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 4461/2017 , με τον τίτλο
«Ιατροί/οδοντίατροι, ελεύθεροι επαγγελματίες, των άρθρων 16 και 17
του ν. 4238/2014 και του ν. 4254/2014», ορίστηκαν τα εξής, που
αφορούν κι εμένα, διότι εντάσσομαι στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων
16 και 17 ν. 4238/2014 :
«1. Οι ιατροί και οδοντίατροι των άρθρων 16 και 17 του ν. 4238/2014
(Α'38), που παρέχουν προσωρινά τις υπηρεσίες τους στις Δ.Υ.Πε., δυνάμει
σχετικών προσωρινών διαταγών ή δικαστικών αποφάσεων, ή για τους
οποίους έχουν εκδοθεί προσωρινές διαταγές ή δικαστικές αποφάσεις που δεν
εφαρμόστηκαν από τις Δ.Υ.Πε., εφόσον δεν έχουν καταταγεί σε θέσεις
κλάδου ιατρών/ οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. ή δεν έχουν αξιολογηθεί ή δεν έχουν
υποβάλει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4238/2014 (Α' 38),
δύνανται, μέχρι τις 30.9.2017, ακόμη και εάν έχει εκδοθεί για αυτούς
διαπιστωτική πράξη απόλυσης ή οι αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων,
δυνάμει των οποίων παρέχουν προσωρινά τις υπηρεσίες τους, απώλεσαν εκ
των υστέρων την ισχύ τους, να επανυποβάλουν/υποβάλουν στις αρμόδιες
υπηρεσίες των οικείων Δ.Υ.Πε. αίτηση ένταξής τους στον κλάδο ιατρών
Ε.Σ.Υ. σε οργανικές θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης,
συσταθείσες ήδη ή συνιστώμενες για το σκοπό αυτό στις Δ.Υ.Πε. σύμφωνα
με την παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4224/2013 (Α' 288) είτε συνεχίζουν να
ασκούν παράλληλα το ελευθέριο επάγγελμά τους είτε όχι. Οι ρυθμίσεις της
παρ. 18 του άρθρου 32 του ν. 2190/1994 (Α' 28) λαμβάνονται υπ' όψιν.
2. α) Οι ιατροί και οδοντίατροι των άρθρων 16 και 17 του ν. 4238/2014, οι
οποίοι, από τη μεταφορά/μετάταξή τους στις Δ.Υ.Πε. συνέχισαν να παρέχουν
τις υπηρεσίες τους σε αυτές, ασκώντας παράλληλα το ελευθέριο επάγγελμά
τους, παρά την ύπαρξη σχετικών απορριπτικών δικαστικών αποφάσεων ή

προσωρινών διαταγών και αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων που εκ των
υστέρων απώλεσαν την ισχύ τους, για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί
διαπιστωτική

πράξη

απόλυσης,

έχουν

επίσης

τη

δυνατότητα

επανυποβολής/υποβολής της αίτησης της παραγράφου 1 του παρόντος,
μέσα στην ίδια παραπάνω προθεσμία.
β) Στους ιατρούς και οδοντιάτρους της περίπτωσης α', για το χρονικό
διάστημα από τη μεταφορά/μετάταξή τους μέχρι τις 30.9.2017, δεν
εφαρμόζονται οι περί αυτοδίκαιης απόλυσης διατάξεις του άρθρου 17 του ν.
4238/2014. Περαιτέρω, αυτοί, για την απασχόληση και την παροχή των
υπηρεσιών τους στις Δ.Υ.Πε., για ολόκληρο το παραπάνω χρονικό διάστημα,
αμείβονται με τις αποδοχές ιατρού/οδοντιάτρου Π.Ε.
γ) Όσοι από τους ιατρούς και οδοντιάτρους της παραγράφου αυτής δεν
επανυποβάλουν/υποβάλουν μέχρι τις 30.9.2017 την κατά την παράγραφο 1
του παρόντος αίτηση ένταξης απολύονται αυτοδικαίως. Τα καταβληθέντα ή
καταβληθησόμενα έως την απόλυση από τις Δ.Υ.Πε. σε αυτούς ποσά δεν
αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
3. α) Οι ιατροί και οδοντίατροι των παραγράφων 1 και 2, οι οποίοι
επανυποβάλουν/υποβάλουν την αίτηση ένταξης σε οργανικές θέσεις της
παραγράφου 1, εφόσον δεν έχουν κριθεί, αξιολογούνται και κατατάσσονται
σε θέσεις κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. που εντάσσονται στο ΠΕΔΥ,
μέχρι τις 31.12.2018. Μέχρι την κατάταξή τους, αμείβονται με τις αποδοχές
ιατρού/οδοντιάτρου Π.Ε.».
Επειδή από την επομένη των άκυρων και παράνομων πράξεων της
Διοίκησης, δηλαδή : α) της θέσης μου σε διαθεσιμότητα και β) της απόλυσής
μου, αλλά και αμέσως μετά την έκδοση της υπ’αριθμ. 1314/2016 απόφασης,
όπως και μετά τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου, προσέφερα και
προσφέρω τις υπηρεσίες και την εργασία μου σ’ εσάς, ζητώντας να με
απασχολήσετε και να αποδεχθείτε τις υπηρεσίες μου.
Επειδή εκτός των ανωτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.
4461/2017, δόθηκε η δυνατότητα σε όλους τους ιατρούς που απολύθηκαν
κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4238/2014, να επανυποβάλουν/
υποβάλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Δ.Υ.Πε. αίτηση ένταξής
τους στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ. σε οργανικές θέσεις πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης, συσταθείσες ήδη ή συνιστώμενες για το σκοπό

αυτό στις Δ.Υ.Πε., είτε συνεχίζουν να ασκούν παράλληλα το ελευθέριο
επάγγελμά τους είτε όχι και συνεπώς βάσει του άρθρου 26 του ν.
4461/2017, έχετε την υποχρέωση να με απασχολήσετε πάλι και να
αποδεχθείτε την εργασία και τις υπηρεσίες μου.
Επειδή αυτή η δυνατότητα δόθηκε ακόμη και σε όσους ιατρούς είχαν
απορριφθεί οι ασκηθείσες αγωγές ή/ και αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων υπό
τη μόνη προϋπόθεση ότι κατά την έναρξη ουσιαστικής ισχύος του άρθρου 26
του ν. 4461/2017, παρείχαν έστω και παρανόμως τις υπηρεσίες τους στις
Δ.Υ.Πε., ενώ ο νόμος προέβλεψε ότι μέχρι την αξιολόγηση τους και την
ένταξη τους ως ιατρών του ΕΣΥ, αμείβονται ως ιατροί Π.Ε. / Ι.Δ.Α.Χ.
Επειδή δεν είναι δυνατή η εξαίρεσή μου από τις ρυθμίσεις του άρθρου 26
του ν. 4461/2017, άλλως ακόμη και εάν θεωρηθεί ότι εξαιρούμαι, η εξαίρεσή
μου από την ρύθμιση αυτή, που είναι ευνοϊκή για τους ιατρούς που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, είναι άκυρη και ανίσχυρη ως
αντισυνταγματική, διότι αντίκειται στα άρθρα 2, 4, 5, 21, 22, 25 και 103 του
Συντάγματος, παραβιάζει τις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας και
έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το άρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ.
Επειδή οι προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 26 του ν. 4461/2017
για την ένταξή μου, ανάγονται σε χρόνο πριν από την έναρξη ισχύος του
ανωτέρω νόμου, δεν αποτελούν αντικειμενικά κριτήρια που να δικαιολογούν
την εξαίρεσή μου και στηρίζονται σε εντελώς συγκυριακά και τυχαία
περιστατικά, συναρτώμενα μάλιστα και με παράνομες πράξεις των οργάνων
των Δ.Υ.Πε., εξαιτίας των οποίων με το άρθρο 26, ευνοούνται άλλοι
συνάδελφοί μου και εξαιρούμαι εγώ.
Επειδή ισχύει και για μένα η ευνοϊκή ρύθμιση του άρθρου 26 του ν.
4461/2017 και κατά συνέπεια δίδεται και σε μένα η δυνατότητα να
υποβάλλω στην υπηρεσία σας, αίτηση ένταξής μου στον κλάδο ιατρών
Ε.Σ.Υ. σε οργανική θέση, ανεξαρτήτως εάν συνεχίζω ή όχι να ασκώ
παράλληλα το ελευθέριο επάγγελμά μου.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και με τη ρητή επιφύλαξη για κάθε νόμιμο δικαίωμά μου
ΖΗΤΩ : Να γίνει δεκτή η αίτησή μου.

Να με απασχολήσετε άμεσα και να αποδεχθείτε άμεσα, τις πραγματικώς
και προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες μου και να μου καταβάλλετε τις
αποδοχές μου ως ιατρού / οδοντιάτρου Π.Ε. / Ι.Δ.Α.Χ.
Να αξιολογηθώ και να καταταχθώ σε θέση του κλάδου ιατρών/
οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. που εντάσσονται στο ΠΕΔΥ, με την ειδικότητα του/της
………………………………………………………… και να ενταχθώ ως ιατρός ΕΣΥ στην
υπηρεσία σας (3η Δ.Υ.Πε.).
Τόπος : Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία : ....../....../2017

Ο αιτών / Η αιτούσα

