
 

 

 

        Σάθεο Ρνπκπήο             Αζήλα, 10 Ννεκβξίνπ 2019 

Αηξεηόο ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο 

     Σει.: 6977393115 

http://takisroumpis.gr 

takisroumpis@yahoo.gr   ΠΡΟ: Δ.. ΤΛΛΟΓΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑ 

      ΚΟΘΝ.:ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟΤ Δ/ΝΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑ 

 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  

 

Α) Πξνζιήςεηο αλαπιεξσηψλ ζηελ Α΄ Αζήλαο – Γ΄ θάζε 

 

 

 ΠΔ70 ΠΔ60 ΠΔ06 ΠΔ07 ΠΔ08 ΠΔ11 ΠΔ79 ΠΔ86 ΠΔ91 

Γεληθή Αγσγή 15 10 
1 ΑΠΩ* 

4 ΑΜΩ* 

 

4 ΑΜΩ 

 

2 ΑΜΩ 

1 ΑΠΩ 

4 ΑΜΩ 

 

1 ΑΜΩ 

 

2 ΑΜΩ 

 

2
 
ΑΜΩ 

Δηδηθή Αγσγή 2 - - - - - - - - 

Παξάιιειε 

Σηήξημε 
125 41 - - - - - - - 

ΕΔΠ 1 - - - - - - - - 

ΓΥΔΠ - 5 - - - - - - - 

*ΑΠΩ: Αλαπιεξσηέο Πιήξνπο Ωξαξίνπ 

  ΑΜΩ: Αλαπιεξσηέο Μεησκέλνπ Ωξαξίνπ 

 

 

Δύν κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο θαη ε πιήξεο ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, απηνλόεηε 

ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο, παξακέλεη αθόκα δεηνύκελν. 

Δπζηπρώο, νη πξνζιήςεηο απηέο δελ απνηππώλνπλ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη δελ επαξθνύλ, γηα 

κηα αθόκα θνξά, λα θαιύςνπλ ηα ιεηηνπξγηθά θελά ηεο κεγαιύηεξεο Δηεύζπλζεο Π.Ε. ηεο ρώξαο. 

Όηαλ ηα θελά ΠΕ70 ζην πξσηλό πξόγξακκα μεπεξλνύλ, κέρξη ζηηγκήο, ηα 10 είλαη ζίγνπξν όηη ην 

νινήκεξν πξόγξακκα, θπξίσο, «ζα πιεξώζεη θαη πάιη ην κάξκαξν» ηεο κε πιήξνπο θάιπςεο ησλ 

θελώλ ζηελ Α΄ Αζήλαο. 

Εηδηθά, ζηελ Παξάιιειε ηήξημε ΠΕ70 δελ πξόθεηηαη λα θαιπθζνύλ όια ηα θελά κε ηηο πξόζθαηεο 

πξνζιήςεηο νύηε θαη εάλ παξνπζηαζηνύλ θαη αλαιάβνπλ ππεξεζία όινη/όιεο νη πξνζιεθζέληεο/είζεο 

αλαπιεξσηέο/ηξηεο εθπαηδεπηηθνί, θάηη πνπ, εκθαλώο, ηζρύεη θαη ζηηο πξνζιήςεηο ΖΕΠ! 

Οη καδηθνί κόληκνη δηνξηζκνί εθπαηδεπηηθώλ, πνπ ηόζν έρεη αλάγθε ε εθπαίδεπζε, είλαη κνλόδξνκνο. 

Β) Σπλεδξίαζε ΠΥΣΠΔ σο Σπκβνχιην Δπηινγήο Σηειερψλ - Πξάμε 10 

 

Σν Π.Τ..Π.Ε. Α΄ Αζήλαο, σο πκβνύιην Επηινγήο ηειερώλ ρνιηθώλ Μνλάδσλ, αθνχ έιαβε 

ππφςε ηελ πξφηαζε ησλ Σπιιφγσλ Γηδαζθφλησλ, πξόηεηλε ηελ ηνπνζέηεζε Α΄ ή/θαη Β΄ 

ππνδηεπζπληψλ/ληξηψλ ζηηο θελέο ζέζεηο, ζύκθσλα κε ηνλ Ν.4547/2018 θαη ην ΦΔΚ 4412/2018, γηα 

ην ππόινηπν ηεο ηξηεηνύο ζεηείαο ε νπνία ιήγεη ζηηο 31-07-2020. 

Σηηο πεξηπηψζεηο κε ππνβνιήο πξφηαζεο ηνπ Σ.Γ. γηα ηελ επηινγή ππνδηεπζπληή/ληξηαο ην 

ππεξεζηαθό ζπκβνύιην έιαβε ππφςε ηα θξηηήξηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ 

Ν.4547/2018 όπνπ νξίδεηαη όηη: «Κξηηήξηα επηινγήο ησλ ζηειερώλ ηεο εθπαίδεπζεο ηεο παξαγξάθνπ 3 

ηνπ άξζξνπ 21 είλαη ε πξνζσπηθόηεηα θαη ε γεληθή ζπγθξόηεζε ηνπ ππνςεθίνπ, ε επηζηεκνληθή ηνπ 

ζπγθξόηεζε, ε δηνηθεηηθή θαη δηδαθηηθή ηνπ εκπεηξία, ε ηθαλόηεηά ηνπ λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο, λα 

επηδεηθλύεη ζπλεξγαηηθόηεηα θαη λα επηιύεη πξνβιήκαηα, ηδίσο δηδαθηηθά, δηνηθεηηθά, νξγαλσηηθά θαη 

ιεηηνπξγηθά, ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ παηδαγσγηθνύ θιίκαηνο, ε ζπκκεηνρή ηνπ ζην 

ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ, θαζώο θαη νη ηθαλόηεηεο δηνίθεζεο ή θαη νξγάλσζεο 

εθπαηδεπηηθώλ ή παηδαγσγηθώλ δξάζεσλ». 

ύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν.4547/2018, όζνη/όζεο ηνπνζεηνύληαη ζε ζέζεηο 

ζηειερώλ ηεο εθπαίδεπζεο εμαθνινπζνύλ λα αζθνύλ ηα θαζήθνληά ηνπο θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο 

ηνπο κέρξη ηελ αλάιεςε ηεο ππεξεζίαο ησλ λέσλ ζηειερώλ. 

http://takisroumpis.gr/
mailto:takisroumpis@yahoo.gr
http://takisroumpis.gr/?p=9336
http://takisroumpis.gr/?p=9336
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/Ν.4547_2018-Αναδιοργάνωση-των-δομών-υποστήριξης.pdf
http://takisroumpis.gr/?p=6543
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/Ν.4547_2018-Αναδιοργάνωση-των-δομών-υποστήριξης.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/Ν.4547_2018-Αναδιοργάνωση-των-δομών-υποστήριξης.pdf


 

 

Οη ζέζεηο ζην 2
ν
 Γ.Σ. Νέαο Φαιθεδφλαο, ζην 33

ν
 Γ.Σ. Αζελψλ θαη ην 108

ν
 Γ.Σ. Αζελψλ πνπ 

παξέκεηλαλ θελέο -ιόγσ κε ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ- ζα πξνθεξπρζνχλ εθ λένπ ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 29 ηνπ Ν.4547/2018 θαη ην άξζξν 4 ηνπ ΦΔΚ 4412/2018, όπνπ αλαθέξεηαη: «Αλ δελ 

ππνβιεζνύλ ππνςεθηόηεηεο, νη ζέζεηο απηέο επαλαπξνθεξύζζνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή δελ 

εθαξκόδνληαη νη πεξηνξηζκνί ηνπ δεύηεξνπ θαη ηνπ πέκπηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

παξνύζαο πεξί νινθιήξσζεο δύν ζπλερόκελσλ ζεηεηώλ. Αλ, ύζηεξα από ηελ νινθιήξσζε ησλ 

δηαδηθαζηώλ ηνπ παξαπάλσ εδαθίνπ, δελ ζπκπιεξσζνύλ νη θελέο θαη θελνύκελεο ζέζεηο ζηειερώλ ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηόηε ε επηινγή γίλεηαη κε ηελ επαλαπξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ». 

 

Γ) Σπλεδξίαζε ΠΥΣΠΔ Α΄ Αζήλαο – Πξάμε 57 

 

1. Αλαπιήξσζε Πξντζηακέλεο 1/ζ Νεπηαγσγείνπ ηεο Γηεχζπλζεο Π.Δ. Α΄ Αζήλαο 

 

Σνπνζεηήζεθε ε αλαπιεξώηξηα εθπαηδεπηηθόο, ε νπνία ππεξεηεί ζηε ζρνιηθή κνλάδα. 

ύκθσλα κε ην άξζξν 16, παξ. 2 ηνπ Ν.4354/2015 ζε πξνζσξηλή απνπζία, θαηά ηε δηάξθεηα 

ζεζκνζεηεκέλσλ αδεηώλ, πιελ ηεο θαλνληθήο, γηα ζπλερφκελν δηάζηεκα άλσ ηνπ ελφο κήλα, ην 

επίδνκα ζέζεο θαηαβάιιεηαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε αλαπιήξσζε. 

πλεπώο, ε αλαπιεξώηξηα εθπαηδεπηηθόο ζα ιακβάλεη ην επίδνκα ζέζεο επζύλεο, κεηά ηελ 

παξέιεπζε ηνπ κήλα, κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο δηθαηνύρνπ ζηα θαζήθνληά ηεο θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, 

όρη πέξαλ ηεο 21εο/06/2020, εκεξνκελία πνπ ιήγεη ε ζύκβαζή ηεο. 

 

2. Γηάζεζε εθπαηδεπηηθνχ γηα ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ ηεο σξαξίνπ 

 

Καηόπηλ ππνβνιήο αηηήκαηνο ηεο εθπαηδεπηηθνύ, θαζώο θαη ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Υγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ην ΠΤΠΕ πξόηεηλε ηελ αλάζεζε δηνηθεηηθνύ έξγνπ γηα ζπκπιήξσζε ηνπ 

ππνρξεσηηθνύ δηδαθηηθνύ ηεο σξαξίνπ (άξζξν 33, παξ. 5 ηνπ Ν.4386/2016) γηα ην ζρνιηθό έηνο 2019-

2020 ζηελ νξγαληθή ηεο ζέζε. 

 

3. Αλάθιεζε απφζπαζεο εθπαηδεπηηθνχ θιάδνπ ΠΔ60 γηα ηε ζηειέρσζε Γ.Υ.Δ.Π. 

 

Αλαθιήζεθε ε αίηεζε αλάθιεζεο απόζπαζεο ηεο εθπαηδεπηηθνύ ΠΕ60 γηα ηε ζηειέρσζε Δ.Τ.Ε.Π. 

(Παξάξηεκα ηνπ 54
νπ

 Νεπηαγσγείνπ Αζελώλ - Ειαηώλαο) γηα ηνπο ιόγνπο πνπ επηθαιείηαη ζηελ αίηεζή 

ηεο. 

 

4. Πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε εθπαηδεπηηθψλ  
 

Εθπαηδεπηηθόο ΠΕ11-Φπζηθήο Αγσγήο, κε νιηθή δηάζεζε από ην ΠΤΔΕ Α΄ Αζήλαο, θαη 

εθπαηδεπηηθόο ΠΕ06-Αγγιηθήο γιώζζαο, κε κεξηθή δηάζεζε από ην ΠΤΔΕ Α΄ Αζήλαο, 

ηνπνζεηήζεθαλ πξνζσξηλά ζην 8
ν
 Δ Αζελώλ θαη ην 91

ν
 Δ Αζελώλ (8ώξεο) αληίζηνηρα γηα ηελ 

θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ θελώλ. 

 

5. Σπκπιήξσζε ππνρξεσηηθνχ σξαξίνπ εθπαηδεπηηθψλ κε κεξηθή δηάζεζε απφ ην ΠΥΣΓΔ Α΄ 

Αζήλαο 

 

Σν ζπκβνύιην ηνπνζέηεζε κία εθπαηδεπηηθό θιάδνπ ΠΕ05-Γαιιηθήο γιώζζαο θαη έλαλ 

εθπαηδεπηηθό ΠΕ86-Πιεξνθνξηθήο ζην Δ.. "Αξκεληθόο Κπαλνύο ηαπξόο" (4 ώξεο θαη 6 ώξεο 

αληίζηνηρα) γηα ζπκπιήξσζε ηνπ ππνρξεσηηθνύ ηνπο σξαξίνπ. 

 

6. Αλάζεζε ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο γηα θαη’ νίθνλ δηδαζθαιία 

 

 Καιύθζεθαλ ηξεηο ζέζεηο ππεξσξηαθήο δηδαζθαιίαο γηα κία ώξα ηελ εκέξα θαη ζπλνιηθά πέληε 

ώξεο ηελ εβδνκάδα (εθπαηδεπηηθόο ΠΕ70 κε κεηεθπαίδεπζε ζηελ Εηδηθή Αγσγή, εθπαηδεπηηθόο ΠΕ70 

Γεληθήο Αγσγήο θαη αλαπιεξώηξηα εθπαηδεπηηθόο ΠΕ71). 

 Εμεηάδνληαη αηηήζεηο εθπαηδεπηηθώλ πνπ έρνπλ ηα πξνζόληα ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.3699/2008, όπσο 

είρε ζπκπιεξσζεί κε ην άξζξν 56 ηνπ Ν.3966/2011 θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 48 ηνπ 

Ν.4415/2016 θαη ην άξζξν 3 ηνπ Ν.4473/2017. 

Η θαη’ νίθνλ δηδαζθαιία δελ παξέρεηαη ππνρξεσηηθά από εθπαηδεπηηθό ΕΑΕ παξά κόλν, εάλ 

γλσκαηεύζεη ζρεηηθά ην νηθείν ΚΕΔΔΤ (άξζξν 28, παξ. 8 ηνπ Ν.4186/2013). 

http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/Ν.4547_2018-Αναδιοργάνωση-των-δομών-υποστήριξης.pdf
http://takisroumpis.gr/?p=6543
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/%CE%9D.4354_2015-%CE%9C%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/Ν.4386_2016-άρθρα-33-35-36-παραιτήσεις-οργανικές-Π.Π.Σ.-συμπλήρωση-ωραρίου-οργανικότητα-νηπιαγωγείων-εγγραφές-μαθητών-στελέχη-εκπαίδευσης.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/Ν.3699_2008-Ειδική-Αγωγή-και-Εκπαίδευση.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/Ν.3966_2011-Πειραματικά-ΙΕΠ-Διόφαντος.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/Ν.4415_2016-ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-άρθρο-48-Ειδική-Αγωγή-1.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/%CE%9D.4473_2017-%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97-%CE%94%CE%99%CE%95%CE%A5%CE%98%CE%A5%CE%9D%CE%A4%CE%A9%CE%9D.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/Ν.4186_2013-Παραιτήσεις-οργανική-αποσπασμένων-εξωτερικού-εκπαιδευτική-άδεια-Ειδική-Αγωγή-άρθρο-28.pdf


 

 

 ύκθσλα κε ην άξζξν 20, πεξ. Γ, παξ. 1 ηνπ Ν.4354/2015 γηα ην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αλάζεζε δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο 

εηδηθόηεηάο ηνπ, πξναηξεηηθήο ή ππνρξεσηηθήο (επηκίζζην), ε σξηαία ακνηβή νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 

δέθα (10) επξψ θαη γηα κέρξη είθνζη (20) ψξεο κεληαίσο. 

 

7. Αλαγλψξηζε ζπλάθεηαο κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ 
 

Σν ΠΤΠΕ έθαλε δεθηή ηελ αίηεζε αλαγλώξηζεο ζπλάθεηαο ΜΣ ελφο εθπαηδεπηηθνχ ΠΔ70 

[(ηίηινο ηνπ Εζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (Ε.Κ.Π.Α.)]. 

ύκθσλα κε ην άξζξν 9, παξ. 3 ηνπ Ν.4354/2015 θάηνρνη κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδώλ 

εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο, γηα ηίηινπο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί κεηά ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πξνσζνχληαη θαηά δχν (2) Μ.Κ. ζηελ θαηεγνξία πνπ αλήθνπλ, ελώ νη 

θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαηά έμη (6) Μ.Κ.. 

ε πεξίπησζε θαηνρήο πιένλ ηνπ ελφο ηίηισλ, νη ππάιιεινη εμειίζζνληαη ζηα κηζζνινγηθά 

θιηκάθηα πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ αλψηεξν ηίηιν ζπνπδψλ. 

Ζ λέα θαηάηαμε θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα απηήο ηζρχνπλ από ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο θαη όισλ ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθώλ. 

Ζ θαηάηαμε ζηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα πξαγκαηνπνηείηαη κόλν όηαλ ην πεξηερφκελν ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ είλαη ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν απαζρόιεζεο ηνπ/ηεο ππαιιήινπ. 

Γηα ηε ζπλδξνκή ή όρη ηεο πξνϋπόζεζεο απηήο απνθαίλεηαη ην αξκόδην, γηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ 

ηίηισλ απηώλ, όξγαλν. 

ην άξζξν 146 ηνπ Ν.4483/2017 νξίδεηαη όηη: «Οη ενζηάζεις πνπ ππνβάιινληαη καηά ηων 

αποθάζεων ποσ απορρίπηοσν ηη ζσνάθεια ηων μεηαπηστιακών ηίηλων εμεηάδνληαη από ειδική 

ηριμελή επιηροπή, ε νπνία ζπγθξνηείηαη κε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Δηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο γηα 

ηξηεηή ζεηεία θαη απνηειείηαη από κέιε ηνπ Α.Σ.Ε.Π. πνπ πξνηείλνληαη από ηνλ Πξόεδξό ηνπ. Με όκνηα 

απόθαζε ξπζκίδεηαη θάζε ζέκα ζρεηηθό κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Επηηξνπήο.». 

 

8. Φνξήγεζε αδεηψλ άζθεζεο ηδησηηθνχ έξγνπ κε ακνηβή 

 

Τν ζπκβνχιην έθαλε δεθηέο φιεο ηηο αηηήζεηο κφληκσλ θαη αλαπιεξσηψλ/ηξηψλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηνπ θαη νη νπνίεο πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ 

Ν.3528/2007 (έξγν πνπ ζπκβηβάδεηαη κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ, δελ 

παξεκπνδίδεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ θαη αζθείηαη εθηφο εξγαζηαθνχ σξαξίνπ). 

Οη ελδηαθεξφκελνη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο (Γηθαηνινγεηηθά – 

Αίηεζε) πξηλ ηελ έλαξμε ηεο άζθεζεο ηδησηηθνχ έξγνπ κε ακνηβή γηαηί δελ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ε 

άδεηα αλαδξνκηθά (έγγξαθν ηνπ ΥΠ.Π.Δ.Θ. κε Α.Π. 77045/Δ1/13-05-2016 - Δλεκέξσζε γηα άδεηα 

άζθεζεο ηδησηηθνχ έξγνπ κε ακνηβή). 

Γελ είλαη επηηξεπηή ε ζέζε ηνπ ρξνληθνχ πεξηνξηζκνχ ησλ 10 σξψλ εβδνκαδηαίσο θαηά ηε 

ρνξήγεζε άδεηαο ζε εθπαηδεπηηθφ πξνο άζθεζε ηδησηηθνχ έξγνπ ζχκθσλα κε ην έγγξαθν κε Α.Π. 

63880/Δ1/23-04-2015 ηνπ Υ.ΠΟ.ΠΑΗ.Θ. (απάνηηζη ηοσ σποσργείοσ ζε ερώηημα ηοσ ΠΥΣΠΕ Α΄ 

Αθήνας). 

  

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

Αηξεηόο ΠΤΠΕ Α΄ Αζήλαο 

http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/%CE%9D.4354_2015-%CE%9C%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/%CE%9D.4354_2015-%CE%9C%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/%CE%9D.3528_2007-%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%9A%CF%8E%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΑΔΕΙΑΣ-ΑΣΚΗΣΗΣ-ΕΡΓΟΥ-ΜΕ-ΑΜΟΙΒΗ-6.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΑΔΕΙΑΣ-ΑΣΚΗΣΗΣ-ΕΡΓΟΥ-ΜΕ-ΑΜΟΙΒΗ-6.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΥΠ.Π.Ε.Θ.-ΓΙΑ-ΑΔΕΙΑ-ΑΣΚΗΣΗΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ-ΕΡΓΟΥ-ΜΕ-ΑΜΟΙΒΗ.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/01/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΥΠ.Π.Ε.Θ.-ΓΙΑ-ΑΔΕΙΑ-ΑΣΚΗΣΗΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ-ΕΡΓΟΥ-ΜΕ-ΑΜΟΙΒΗ.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/04/%CE%84%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%BF-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CE%B2%CE%AE-%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CF%89%CE%BD-10-%CF%89%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%98-23-4-2015.pdf
http://takisroumpis.gr/wp-content/uploads/2015/04/%CE%84%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%BF-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B9%CE%B2%CE%AE-%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CF%89%CE%BD-10-%CF%89%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%98-23-4-2015.pdf

