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Θfμα : Σ1ετικd με την υπo1ρ€ωοη υπoβoληq Δfλιοoηq Περιoυoιακηg
Kατιiοταοηq απ6 τoυq 61oντεq βαΘμ6 ΔιευΘυντη.

Mετ& τo 6γγραφo τηζ 3ηζ YΠE με αρ.πρωτ.40758 (|7lΙ212015) τo oπoiο
βρioκεται αναρτημ6νo στην ιoτooελiδα τoυ oυλλ6γoυ και επειδη η 4η YΠE
καθυoτερεi 6ω9 αδιαφoρεi να απαντηoει o.τo ερcilτημα αν πpεπεινα
υπoβdλλoυν ΦEToΣ την δηλωoη oι 61oντεζ τoν βαθμ6 τoυ Διευθυντη
πρoτεiνoυμε να ακoλoυθησoυν 6λoι oι oυν6δελφoι πoυ 6xoυν τoν βαθμ6 τoυ
Δlντ.fi τo 6γγραφo τηζ 3ηζ YΠE Kαι να υπoβdλλoυν την δηλωoη.,Eντυπα Δηλωoηg περιoυσιακηq κατ&oτασηζ υπ&ρ1oυν πρoζ εκτfπωoη στην
ηλεκρoνικη διεriθυνση : FΙellenic parliament.gr τηg Boυξg των Eλξνων.
(oτo oημεio < Δηλιilσειζ περιoυoιακηg κατd,oταoηζ >) με πληρειg oδηγiεg τoυ
τρ6πoυ oυμπληρωσηζ και την διε6θυνση απooτoληg με συστημ6νη απooτoλη.
F{ πρoθεoψiα 6γειπαραταθεi 6ω9 3Ιl12120Ι5.

xPoΙ\ΙA ΠoΛΛA KΑΙ EYTYXEΣ To Γ{Eo EToΣ.

o ΠPoEΔPoΣ
ΓΙΑ To ΔΙoΙΚΙ]TΙKo ΣYMBoYΛΙo

H ΓEN.ΓΡΑMMΑTΕAΣ

Website : v/v/vi.seypiko-thes.gr
e-moil : info@seypiko-thes.gr
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Δ{λωο,ηg Περιoυοιακf1q Kατ&oταοηq

τηq Bουλlιζ τωv EΜt,1νωv.

Επιoυναrπrcαιπ[νακαq των Δι,ευθυvrι.i:ν των K.Y. καιτωv M,Y.

Π[νακαq AπoδεκτΦvl

A. Ι(θιπρα Yγεiα5 (με την υτtoxρtωοη.να διαβιβααιet αιoυ5 υπ

υπoβoλdg δiλωoηs,,,ριoυ.noκη5 κuτcrαιαοη5)

1. ΛΑΓKAΔA
2, KoΥΦAΛΙΩN
3. EYoΣΜoY
4. ΔlABATΩN
5. ΙΤrPΓοY (ΧAΛΑΣT]::,AΣ)
6. AΛEΘANΔPElAΣ
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οπ{c o Πlvακαq Aπoδεκιιilν
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ΘEMA : ιΣ1ετικ& με τηv υπo11pθωoη υπoβoλ{q Δf1λωoηq

Σxεr: 1. Tιq διατ&ξειξ τoυ αpΘροιl 222.τoυ.Ν. 4281/2Ο14 (ΦEκ 16ο/ο8

2" Την Aνακoινωοη τηg Επιιρoπriq Eλθγχoυ Δηλιi.lοεων Περιoυoι
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ΙΙεριoυαιακ{q Kατ&οταaηq ετol

κατ& το &pΘρο 2 τoυ N.3213 /

(ΦEΚ t}gtΝ3|.|2-2003) 6πωq θ1ει

ΓΙαραλτ\πηq τηq iifλωoηg: Eππρoπf1τoυ &ρθρoυ 21 τoυ

1. Στoι1ε{α τoυ υπ61ρεου
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3.1 Eπωvυμo .:,....." , "

3.2 Fπωvυμo .

3.3 Eπ6rrυμo ...

3.4 Eπrbwμo
3.5 Eπrbvυμo

3.6 Eπιi:νυμo
,ματoq και εξ, αγ1ιοτεtαq 9u Ψ9"ι" γρα}ιμ!i.
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