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1. Π λδφ λ δαεκτμ ∆δ υγυθ Ϋμ Εεπ/ βμ
2. ∆δ υγυθ Ϋμ ∆.Ε. εαδ Πλκρ αµΫθκυμ Γλαφ έπθ ∆.Ε. εαδ Ε.Ε.
3. ∆/θ Ϋμ σζπθ πθ Γ θδευθ Λυε έπθ ( δα πθ ∆/θ πθ εαδ Γλαφ έπθ ∆.Ε.)
4. Tκυμ ∆δ υγυθ Ϋμ σζπθ πθ ΕΠ .Λ. ( δΪ πθ ∆/θ πθ εαδ Γλαφ έπθ ∆.Ε.)
5. ΚΕΤΠ ( δΪ πθ ∆/θ υθ ∆.Ε.)

ΘΕΜΑ: ΕνβµΫλπ β υποοβφέπν ΰδα  λα δπ δεΫμ ξοζΫμ.
Κα σπδθ ξ δεκτ γγλΪφκυ κυ Γ θδεκτ Επδ ζ έκυ Εγθδεάμ Άµυθαμ πλκμ β ∆δ τγυθ ά µαμ,
παλαεαζκτθ αδ κδ ετλδκδ ∆δ υγυθ Ϋμ πθ βµ λά δπθ Γ θδευθ Λυε έπθ εαδ πθ βµ λά δπθ ΕΠ Λ θα
θβµ λυ κυθ κυμ υπκοβφέκυμ (µαγβ Ϋμ εαδ απσφκδ κυμ) πκυ γα υµµ Ϊ ξκυθ δμ φ δθΫμ παθ ζζα δεΫμ
ι Ϊ δμ, σ δ ΰδα ο νΫο αεα βµαρεσ Ϋ ομ 2011-2012:
) ν γα ζ δ ουλΰά δ β  λα δπ δεά ξοζά Ιπ αµΫνπν Ρα δοναυ έζπν (ΙΡ).
) κ Κκδθσ  λα οζοΰδεσ υµα πθ Εθσπζπθ ∆υθΪµ πθ µ ονοµΪ γβε
Κκδθσ υµα:
«  λα οζοΰδεσ –  λα δπ δευν Νοµδευν υµίοτζπν (Ν)» (µσθκ γδα ΓΕΛ εαδ ΕΠ Λ – ’).
Εε σμ απσ βθ πλκφκλδεά θβµΫλπ β µΫ α
βθ Ϊιβ, ελέθ αδ ξλά δµβ εαδ β αθΪλ β β βμ
παλκτ αμ
δμ πλκγάε μ αθαεκδθυ πθ πθ ξκζ έπθ εα Ϊ λσπκ πκυ γα έθαδ πλκ δ ά
εΪγ
θ δαφ λσµ θκ. Οδ ∆/θ Ϋμ ∆.Ε. εαδ κδ Πλκρ Ϊµ θκδ πθ Γλαφ έπθ παλαεαζκτµ θα µ λδµθά κυθ γδα βθ
εκδθκπκέβ β βμ αθαεκέθπ βμ
κ γλαφ έκ θβµΫλπ βμ βμ κδε έαμ Νκµαλξέαμ γδα βθ θβµΫλπ β εΪγ
θ δαφ λκµΫθκυ.

Η ∆ΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ

ΑΝΘΗ ΓΩΡΟΤ
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