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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 
 

Βόλος, 19/04/2022 

Αρ. πρωτ. 8300/22/ΓΠ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

Η Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) μετά από απόφαση 
της Συγκλήτου (αρ. 268}15-4-2022), κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου της ΔΕΚΑ (αρ. 21/24.03.2022), 
έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/84 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 31/τ. Α΄/20.03.1984), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.  
2. Το Π.Δ. 92/2013 (ΦΕΚ 131/τ. Α΄/05.06.2013) «Μετονομασία, κατάργηση και ένταξη Τμημάτων ή Σχολών 
και ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας».  
3. Το Π.Δ. 99/2013 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/05.06.2013) «Κατάργηση Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας».  
4. Τις διατάξεις του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13, τ. Α΄, 29-1-2019) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».  
5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.Α΄/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.  
6. Την απόφαση της 187ης/03.10.2017 Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την 
έγκριση της δημιουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας και την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΔΕΚΑ Π.Θ. (αρ. πρωτ. 
19199/17/ΓΠ/13.12.2017 Πράξη του Πρύτανη του Π.Θ. με ΑΔΑ 6ΨΩΚ469Β7Ξ96Ν).  
7. Το ΦΕΚ 4710/τ.Β΄/29.12.2017 «Ίδρυση Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Κανονισμός Λειτουργίας της».  
8. Την απόφαση της 243ης/21.12.2020 Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την 
έγκριση του επικαιροποιημένου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και 
Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (αρ. πρωτ. 24835/20/ΓΠ/24.12.2020 Πράξη του Πρύτανη 
του Π.Θ. με ΑΔΑ Ψ47Ο469Β7Ξ-ΤΔΙ ).  
9. Το ΦΕΚ 6099/τ.Β’/31-12-2020 στο οποίο δημοσιεύτηκε η έγκριση του επικαιροποιημένου Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας. 
10. Τη με αριθμ. 127422/Ζ1/26.07.2018 (ΦΕΚ 463/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./17.08.2018) (ΑΔΑ ΨΡΠΑ4653ΠΣ-ΠΣΧ) 
Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και 
τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με θητεία τεσσάρων (4) ετών από 1-09-2018 
έως 31-08-2022.  
11. Το ΦΕΚ 4086/τ.Β΄/18-9-2018 στο οποίο δημοσιεύθηκε η αριθμ. 17393/18/ΓΠ/6-9-2018 απόφαση του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΑΔΑ: ΩΦΣΖ469Β7Ξ-ΞΝΡ) περί καθορισμού του τομέα ευθύνης και 
των επιμέρους αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων και της σειράς αναπλήρωσης Πρύτανη.  
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12. Τη με αρ. πρωτ. 4903/22/ΓΠ/09.03.2022 Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη 
συγκρότηση του Συμβουλίου της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει. 
13. Την αριθμ. πρωτ. 17063/21/ΓΠ/22-9-2021 (ΑΔΑ: 6ΡΗ9469Β7Ξ-7ΙΕ) διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη περί 
συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
14. Την απόφαση της 21ης/24.03.2022 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και 
Αριστείας Π.Θ. με την οποία εισηγείται στη Σύγκλητο του Ιδρύματος προς έγκριση: 
α) την υλοποίηση της ετήσιας δράσης απονομής ‘Βραβείου Εξαίρετης Διδασκαλίας’ και δημοσίευσης της 
σχετικής προκήρυξης στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και  
β) την Προκήρυξη  για την απονομή του ‘Βραβείου Εξαίρετης Διδασκαλίας’ στο πλαίσιο λειτουργίας της 
Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  
15. Τη σχετική απόφαση της αρ. 268}15-4-2022 τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας (ΑΔΑ Ψ1ΒΧ469Β7Ξ-Ω36) με την οποία έγινε αποδεκτή η ανωτέρω εισήγηση του Συμβουλίου. 
 

Προκηρύσσει 

Το «Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας» έτους 2022 στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για αναγνώριση και 

επιβράβευση της αριστείας μελών ΔΕΠ στον τομέα της διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 

 
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
1. Εισαγωγή………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3  
2. Προϋποθέσεις συμμετοχής – υποβολή υποψηφιοτήτων………………………………………………………………………….3  
3. Διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων…………………………………………………………………………………………………….3 
4. Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης……………………………………………………………………………………………………….4  
5.  Δημοσιοποίηση – παροχή πληροφοριών………………………………………………………………………………………………….4 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………5 
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1. Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της, η Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

αποφάσισε να εισηγηθεί στη Σύγκλητο του Ιδρύματος, η οποία και ενέκρινε, την υλοποίηση ετήσιας δράσης 

Προκήρυξη «Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας». 

Το Βραβείο απονέμεται ετησίως σε ΔΕΠ με μακροχρόνια εξαιρετική επίδοση στη διδασκαλία. Η έννοια της 

εξαίρετης πανεπιστημιακής διδασκαλίας δεν εξαντλείται μόνο στην ικανότητα σαφούς, κατανοητής και 

ενδιαφέρουσας διδασκαλίας από την έδρα. Περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που ανοίγουν 

επιστημονικούς δρόμους στον φοιτητή, τον εμπνέουν και τον καθοδηγούν στην έρευνα, κυρίως δε τον 

καθιστούν κοινωνό του επιστημονικού ήθους και της ανιδιοτελούς αναζήτησης της αλήθειας. Το Βραβείο 

έχει ως στόχο την ανάδειξη του έργου και της προσωπικότητας των διακεκριμένων δασκάλων, οι οποίοι/ες 

με την υψηλής ποιότητας διδασκαλία τους τιμούν το ΠΘ και τον κλάδο. 

Η ετήσια απονομή του βραβείου γίνεται επίσημα από τον Πρύτανη του ΠΘ σε δημόσια εκδήλωση και 

συνοδεύεται από τιμητική πλακέτα και δίπλωμα. 

 
2. Προϋποθέσεις συμμετοχής – υποβολή υποψηφιοτήτων  

 
Οι υποψήφιοι/ες μέλη ΔΕΠ θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον πέντε (5) έτη συνεχούς διδακτικής εμπειρίας 
στο ΠΘ ή/και στα πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Οι υποψήφιοι προτείνονται από διδάσκοντες 
και διδασκομένους, αλλά και αποφοίτους, που έχουν άμεση γνώση του διδακτικού έργου των 
προτεινομένων. Οι προτάσεις πρέπει να είναι τεκμηριωμένες, ενυπόγραφες και θεωρούνται εμπιστευτικές.  
Οι προτείνοντες θα πρέπει να ενημερώσουν για την πρωτοβουλία τους τον/την εν δυνάμει υποψήφιο/α, 
ώστε να υποβάλει ηλεκτρονικά δήλωση ότι δέχεται την υποψηφιότητα με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.  
Σημειώνεται ότι δεν μπορεί να βραβευθεί το ίδιο πρόσωπο για δεύτερη φορά, χωρίς να περάσουν 
τουλάχιστον πέντε έτη. 
 
3. Διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων 
 
Οι αιτιολογημένες προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://www.deka.uth.gr/ κατά την 
περίοδο από 20/04/2022 έως 20/05/2022 (καταληκτική ημερομηνία) με τους λογαριασμούς χρήστη  (όνομα 
χρήστη και κωδικός πρόσβασης) που διαθέτουν τα μέλη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την ταυτοποίηση 
στο δίκτυο τηλεματικής του Ιδρύματος. Όσον αφορά στους αποφοίτους που δεν διαθέτουν πλέον 
ιδρυματικούς λογαριασμούς χρήστη  (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης), υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής πρότασης μέσω δημιουργίας λογαριασμού χρήστη στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.  
Από τη στιγμή που για ένα μέλος ΔΕΠ υποβληθεί τουλάχιστον μία πρόταση, ενημερώνεται μέσω σχετικού 
ηλεκτρονικού μηνύματος με κοινοποίηση στα μέλη ΔΕΠ που τον/την πρότειναν για την ηλεκτρονική 
αποστολή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης περί αποδοχής της υποψηφιότητας και των λοιπών 
δικαιολογητικών στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου deka@uth.gr, η οποία θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί αποκλειστικά κατά την περίοδο από 21/05/2022 έως 31/05/2022. 
 
Με το πέρας της προθεσμίας υποβολής καμία υποψηφιότητα δεν θα γίνεται δεκτή. 
 
Στην ανωτέρω διεύθυνση, ο κάθε διδάσκων και διδασκόμενος και/ή απόφοιτος, θα κληθεί να συμπληρώσει 
τα παρακάτω πεδία και να υποβάλλει (σε μορφή pdf) τα κάτωθι που αφορούν στον/στην υποψήφιο/α που 
προτείνει για το Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας: 
1. Ονοματεπώνυμο υποψήφιου 
2. Τμήμα (επιλογή από διαμορφωμένο κατάλογο) 
3. Βαθμίδα (επιλογή από διαμορφωμένο κατάλογο) 

https://www.deka.uth.gr/
mailto:deka@uth.gr
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4. Πρόταση υποψηφιότητας για το Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας (όπως παρακάτω έντυπο 1 του 
παραρτήματος) 
 
Αντιστοίχως, ο υποψήφιος που έχει προταθεί για το Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας, εφόσον αποδέχεται τη 
συμμετοχή του/της στη διαδικασία αξιολόγησης, οφείλει να αποστείλει στην ανωτέρω προθεσμία τα εξής: 
1. Βιογραφικό σημείωμα  
2. Υπεύθυνη δήλωση Ε.Υ. (όπως παρακάτω έντυπο 2 του παραρτήματος) 
 
4. Διαδικασία και κριτήρια αξιολόγησης 
 
Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων γίνεται από εννεαμελή επιτροπή αξιολόγησης που ορίζεται από μέλη της 

Συγκλήτου του ΠΘ, ένα από κάθε Σχολή, υπό την προεδρία του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Θεμάτων.  

Ο πλήρης κατάλογος των υποψηφίων διατηρείται απόρρητος από τα μέλη της εννεαμελής επιτροπής 
αξιολόγησης και του Συμβουλίου της ΔΕΚΑ Π.Θ., που δεν μπορούν να συμμετάσχουν με οποιοδήποτε τρόπο 
(προτείνοντες/προτεινόμενοι) στην προκήρυξη.  
Η Σύγκλητος και η ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα πληροφορηθούν μόνον για 
τον/την προτεινόμενο/η. 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι: 

1. Στοιχεία για την διδακτική αριστεία αντλούνται από το πληροφοριακά συστήματα του e-class της ΜΟΔΙΠ 
του Π.Θ. και συνεκτιμώνται. Ο/Η κάθε υποψήφιος/α πρέπει να έχει υποβάλει έγκαιρα τα απογραφικά δελτία 
μαθήματος και διδάσκοντος. 
2. Επιπρόσθετα συνεκτιμώνται τυχόν προσκλήσεις για διδασκαλία ή διαλέξεις σε άλλα πανεπιστήμια ή 
ινστιτούτα διδασκαλίας, η συγγραφή συγγραμμάτων που χρησιμοποιούνται σε άλλα ΑΕΙ, εκτός του ΠΘ, η 
διασύνδεση των δραστηριοτήτων του μαθήματος με κοινωνική ή περιβαλλοντική δράση. 
 

5. Δημοσιοποίηση – παροχή πληροφοριών  

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΚΑ, του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας Π.Θ. και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  

Περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, παρέχονται από τη Γραμματεία της Μονάδας Οικονομικής 

και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γιαννιτσών & Λαχανά, 38334, Παλαιά 

Βόλου) καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα του 2421006429, καθώς και στo e-mail: 

kaligeri@uth.gr. 

Τεχνική υποστήριξη αναφορικά με την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων παρέχεται στο τηλ. 2421006441 

(ή μέσω του email: pvlastaridis@uth.gr) 

 

Η Πρόεδρος της Δομής Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) Π.Θ. 

(υπογραφή)* 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιωάννα Λαλιώτου 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης 

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο της υπηρεσίας. 

 

mailto:kaligeri@uth.gr
mailto:pvlastaridis@uth.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΝΤΥΠΟ 1: Υποβολή πρότασης υποψηφιότητας για το Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας Π.Θ. 

 

Σας υποβάλλω την παρακάτω πρόταση υποψηφιότητας για το βραβείο εξαίρετης διδασκαλίας 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συνοδευόμενη με σχετική εισήγηση: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ: 

Ονοματεπώνυμο: 

Ιδιότητα (βαθμίδα μέλους ΔΕΠ): 

Τμήμα: 

Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) προτεινόμενου/ης 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

 
 

 

Στοιχεία επικοινωνίας προτείνοντος: 

Διεύθυνση αλληλογραφίας:  

Τηλέφωνο: 

E-mail 

 Ημερομηνία: ………/………../20…  

Ο/Η αιτών/ούσα  

(ονοματεπώνυμο προτείνοντος) 

 

(Υπογραφή) 

Συνημμένα υποβάλλεται εισήγηση, όπου τεκμηριώνονται οι λόγοι υποβολής υποψηφιότητας για την 

απονομή του Βραβείου Εξαίρετης Διδασκαλίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο μέλος ΔΕΠ 

………………………………….(συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο του/της υποψήφιου/υποψήφιας) 
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Πρότυπο κείμενο για την εισήγηση απονομής σε μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) 
του Βραβείου Εξαίρετης Διδασκαλίας Π.Θ. (τεκμηρίωση κριτηρίων υποβολής πρότασης 
υποψηφιότητας) 
(οι παρακάτω ομάδες ερωτήσεων/προτάσεων έχουν σκοπό την υποβοήθηση στη διαμόρφωση της 
εισήγησης και τεκμηρίωση των κριτηρίων υποβολής πρότασης υποψηφιότητας  και σε καμία περίπτωση 
δεν είναι περιοριστικές) 

 
• Εμπλοκή των φοιτητών σε ερευνητικές δράσεις του υποψήφιου, σε έρευνες και σε 

διαγωνισμούς  

• Τρόπος σύνδεσης της έρευνας με τη διδασκαλία 

 

• Απήχηση της διδασκαλίας του υποψηφίου εντός και εκτός Π.Θ. 

• Αποτελεσματική επικοινωνία, ανταπόκριση στις εκάστοτε ανάγκες των φοιτητών  

•  Διαφοροποίηση διδασκαλίας αναλόγως των αναγκών του ακροατηρίου  

• Καθοδήγηση για επαγγελματική αποκατάσταση με το πέρας των σπουδών 
(επίβλεψη διπλωματικών εργασιών και διατριβών, σε συνδυασμό με την  

επιστημονική ή επαγγελματική εξέλιξη των φοιτητών/τριών που τις εκπόνησαν) 

• Προσκλήσεις για διδασκαλία ή διαλέξεις σε άλλα Τμήματα/ Πανεπιστήμια/ Ερευνητικά 
Κέντρα εντός και εκτός χώρας 

• Συμμετοχή σε διαδικασίες ανοιχτής ή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, μέσω 
ομιλιών ή σειρών μαθημάτων, που απευθύνονται σε μαθητές, φοιτητές, ή 

επαγγελματίες επιστήμονες καθώς και το ευρύτερο κοινό. 

• Συνεργασία με φορείς εκτός Π.Θ. 
 

 

• Συμβολή του υποψήφιου  στην επιτυχή ανάπτυξη καινοτόμων διδακτικών μεθόδων / 
προσεγγίσεων και στη μετάδοση ανεξάρτητης και πρωτότυπης σκέψης στους 
προπτυχιακούς φοιτητές 

• Πώς η διδακτική δράση του υποψήφιου είναι πρωτότυπη και προωθεί την 
καθοδήγηση, την αποτελεσματική μάθηση και την έμπνευση των φοιτητών: 

• Υφίσταται ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε μαθησιακές δραστηριότητες 
 

 

• Πηγές και  εργαλεία διδασκαλίας και μάθησης που αξιοποιεί ο υποψήφιος  

• Χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών τεχνολογιών στη διδασκαλία και δημιουργία 
κατάλληλου περιβάλλοντος που να προσελκύει το ενδιαφέρον των φοιτητών 

•    Ιστοσελίδα μαθήματος  

 

• Διαδικασίες με τις οποίες αναπροσαρμόζεται και επικαιροποιείται η ύλη των 
μαθημάτων, αναπτύσσονται νέα ή/και διαφορετικά μαθήματα του Τμήματος η 
διατμηματικών μαθημάτων 
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‘ΕΝΤΥΠΟ 2 : Υπεύθυνη δήλωση  
 
 
Σχετικά με την Προκήρυξη του Βραβείου Εξαίρετης Διδασκαλίας 
 
Δηλώνω υπεύθυνα, κατά το νόμο 1599/86 τα ακόλουθα :  
 
1. Αποδέχομαι την υποψηφιότητά μου για το Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας 
 
2. Συναινώ ρητά και ανεπιφύλακτα στην τήρηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που 
περιλαμβάνονται και αποθηκεύονται σε ψηφιακά και πληροφοριακά συστήματα για την εξυπηρέτηση των 
σκοπών της παρούσας προκήρυξης.  

3. Έλαβα γνώση των όρων της προκήρυξης (αρ. πρωτ 8300/22/ΓΠ/19.04.2022) και τους αποδέχομαι 
 
 
Ονοματεπώνυμο: 
   
Υπογραφή 
  
Θέση:           
 
Ημερομηνία:  
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