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ΠΡΟμ
1) Π λδ

λ δαεκτμΝ δ νγνθ ΫμΝ επαέ ν βμ

β)Ν δ νγνθ ΫμΝ δ νγτθ
έ έ εαδΝΓλα

πθ έ έΝ- Πλκρ

αηΫθκνμΝΓλα

έπθ

έπθ έ έ

3) δ νγνθ ΫμΝσζπθΝ πθΝ Γ ΛΝεαδΝ Π ΛΝ(ηΫ πΝ πθΝ
Γλα

έπθΝεαδΝ ήθ

πθ)

ΘΕΜΑμ ΠαλΪ α βΝ νπκίκζάμ ηβξαθκΰλα δεκτΝ
ζ έκν ΰδαΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ
βθΝ Σλδ κίΪγηδαΝ
Εεπαέ ν βΝ νπκοβ έπθΝ – πα ξσθ πθΝ απσΝ κίαλΫμΝ παγά δμ,
Ν πκ κ σΝ η, πδπζΫκθΝ πθΝ
γΫ πθΝ δ αε Ϋπθ, ξπλέμΝ ι Ϊ δμέ
 Ν νθΫξ δαΝ βμΝ Φέβεβή1δβγ1εή ζή11-11-2010 ΰενεζέκνΝ ξ δεΪ η Ν β δα δεα έαΝ δ αΰπΰάμΝ βθΝ
λδ κίΪγηδαΝ επαέ ν βΝ πθΝ νπκοβ έπθΝ – πα ξσθ πθΝ απσΝ κίαλΫμΝ παγά δμΝ Ν πκ κ σΝ η,
πδπζΫκθΝ πθΝγΫ πθΝ δ αε Ϋπθ, ξπλέμΝ ι Ϊ δμ, αμΝ θβη λυθκνη Ν πδπζΫκθΝΰδαΝ αΝαεσζκνγαμ
Παλα έθ αδΝ βΝ πλκγ ηέαΝ νπκίκζάμΝ ηβξαθκΰλα δευθΝ ζ έπθΝ ηΫξλδ εαδΝ βθΝ Παλα ε νάΝ βθ
Νκ ηίλέκν 2010. Τπκοά δκδΝ κδΝ κπκέκδΝ αθάεκνθΝ βθΝ εα βΰκλέαΝ κνΝ εΝ εαδΝ θΝ ΫξκνθΝ νπκίΪζ δΝ
ηβξαθκΰλα δεσ, ηπκλκτθΝθαΝπλκ ΫζγκνθΝηΫξλδΝ βθΝπαλαπΪθπΝπλκγ ηέαΝεαδΝθαΝ κΝνπκίΪζκνθέ
Τπκοά δκδΝ κδΝ κπκέκδΝ πδγνηκτ αθ θαΝ βζυ κνθ ξκζάΝ άΝ ηάηα,Ν αΝ κπκέαΝ κΝ ηβξαθκΰλα δεσ
ζ έκ η αθέακθ αδΝ απκεζ δση θα, ζσΰπΝ βμΝ πΪγβ άμΝ κνμ, εαδΝ
θΝ νπΫίαζαθΝ ηΫξλδΝ άη λαΝ
ηβξαθκΰλα δεσΝ ζ έκ,ΝηπκλκτθΝθαΝπλκ ΫζγκνθΝ Νκπκδκ άπκ ΝΛτε δκΝεαδΝθαΝνπκίΪζκνθΝηβξαθκΰλα δεσΝ
ζ έκΝ νθνπκίΪζζκθ αμΝ βΝ νθβηηΫθβ Τπ τγνθβΝ άζπ β.
Τπκοά δκδΝπκνΝά βΝνπΫίαζαθΝηβξαθκΰλα δεσΝ κΝΛτε δσΝ κνμΝεαδΝ πδγνηκτθΝθαΝ βζυ κνθΝ ξκζάΝ
ά ηάηα,Ν αΝκπκέαΝ κΝηβξαθκΰλα δεσΝ η αθέακθ αδΝαπκεζ δση θα,ΝζσΰπΝ βμΝπΪγβ άμΝ κνμ,ΝγαΝεζβγκτθΝθαΝ
πλκ ΫζγκνθΝ εαδΝ θαΝ νθνπκίΪζκνθΝ βθΝ έ δαΝ Τπ τγνθβΝ άζπ βέ ΓδΝ αν σΝ κΝ ζσΰκΝ παλαεαζκτθ αδΝ κδΝ ετλδκδΝ
δ νγνθ ΫμΝθαΝ θβη λυ κνθΝ βζ πθδεΪ κνμΝνπκοβ έκνμΝαν κτμΝΰδαΝ κΝπ λδ ξση θκΝ βμΝπαλκτ αμέ
απκ

ΗΝ θΝ ζσΰπΝ νπ τγνθβΝ άζπ βΝ κνΝ Νέ1ειιή1ιθζΝ γαΝ νηπ λδζβ γ έΝ αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ πκνΝ γαΝ
αζκτθΝαπσΝ αΝΛτε δαΝ δμΝ ήθ δμΝ έ έΝεαδΝγαΝαθαΰλΪ αδΝ κΝαθ έ κδξκΝ δαίδία δεσΝεΪγ ΝΛνε έκνέΝ
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ΌζαΝ αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ γαΝ ι α κτθ απσΝ βθΝ αλησ δαΝ πδ λκπάΝ ζΫΰξκνΝ δεαδκζκΰβ δευθΝ εαδΝ Ϋε κ βμΝ
απκ ζ ηΪ πθΝ βμ Φέβεγή1δγεεδή ζ(Φ ΚΝ1ηιδΝ ΄ή1ε-11-2010) Τέ έ
Παλαεαζκτθ αδΝ κδΝ δ νγνθ ΫμΝ δ νγτθ πθΝ έ έΝ θαΝ απκ έζκνθΝ κΝ νΰε θ λπ δεσ Ϊε ζκΝ βμΝ
ήθ βμΝ η Ν αξνη α κλΪΝ πλκμΝ κΝ Τπκνλΰ έκΝ Παδ έαμΝ εαδΝ νΰε ελδηΫθαΝ βΝ δ τγνθ βΝ ΟλΰΪθπ βμΝ εαδΝ
δ ιαΰπΰάμΝ ι Ϊ πθ,Ν ΣηάηαΝ ΄,Ν θ λΫαΝ Παπαθ λΫκνΝ γη,Ν 1ε1θίΝ ,Ν Μαλκτ δΝ ηΫξλδΝ βθΝ Σλέ βΝ γί-112010.
ΟδΝ δ νγτθ δμΝ έ έΝ πκνΝ
Ν εαθΫθαΝ Λτε δκΝ αληκ δσ β ΪμΝ κνμΝ
θΝ νπκίζάγβε Ν εαθΫθαΝ
ηβξαθκΰλα δεσΝ ζ έκΝ νπκοβ έκνΝ ΰδαΝ αν άΝ βθΝ εα βΰκλέαΝ (ε),Ν γαΝ απκ έζκνθΝ βΝ δ τγνθ βΝ
ΟλΰΪθπ βμΝεαδΝ δ ιαΰπΰάμΝ ι Ϊ πθ,ΝΣηάηαΝ Ν( κΝΦ ΞΝβ1ίγδδβίιθ)ΝΫΰΰλα κΝ κνΝ δ νγνθ άΝ ήθ βμΝ
έ έΝσ δΝ θΝνπΪλξ δΝεαθΫθαμΝνπκοά δκμΝ ΝεαθΫθαΝΛτε δκΝ βμΝ δ τγνθ βμ ηΫξλδΝ βθΝΣλέ βΝγί-11-2010.

νθβηηΫθα: Τπ τγνθβΝ άζπ β
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