αγησμΝ
αζ έαμκ
ΝαΝ δα βλβγ έΝηΫξλδκ
Ξ ΙΡ ΣΙΚ
Π ΙΓΟΝ
ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡ ΣΙ
ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝΝΠ Ι Ι 
κ διει-ΜΓΥ
Ι Ν ΙΟΤΝΜ ΘΗΗΝΚ ΙΝΘΡΗΚ ΤΜ ΣΩΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ Ν ΡΣΗΣ
---Γ ΝέΝ ήΝΗΝ ΙΟΙΚέΣΝΟΙΚΟΝέΝΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
γάθα 02 / 4 / 2012
Ι ΤΘΤΝΗΝ ΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ
λέΠλπ έΝΝ αγησμΝΠλκ λέ
ΣΜΗΜ
Ι ΥήΗ Κ ΙΝΜΙΘήΙ 
36457 /H
ΥΓΡ Φ ΙΟΝΚΛΗΡΟ ΟΣΗΜ ΣΩΝ)
---Σαξέ ήθ βκA.Παπαθ λΫκνΝγη
ΣέΚέ-Πσζβκ151 θίΝΝΜ ΡΟΤΙ
Ι κ ζέ ακwww.minedu.gov.gr
ΚΟΙΝΗΝΝ ΠΟΦ Η
Πζβλκ κλέ μκ έΚκπαθΪεβ
ΣβζΫ πθκκ210.3442354
Φ Ξκ210.3442365
ΚΟΙΝέκΌππμΝΠέθαεαμ πκ ε υθ

Θ Μ κΠλκεάλνιβΝ πδζκΰάμΝ ΫεαΝ Υ1ί) νπκ λσ πθ,Ν ξπλέμΝ δαΰπθδ ησ,Ν ΰδαΝ
η απ νξδαεΫμΝ πκν ΫμΝ κΝ ιπ λδεσΝαεα έΝΫ κνμΝβί10-2011 απσΝ αΝΫ κ αΝ κνΝ
εζβλκ κ άηα κμΝ «Π Ν ΓΙΩΣΗ ΣΡΙ ΝΣ ΦΤΛΛΙ Η», πκνΝ νπΪΰ αδΝ βθΝ Ϊη βΝ
δαξ έλδ βΝ κνΝΤπκνλΰ έκνΝΟδεκθκηδευθέ
ΟΝΤΦΤΠΟΤΡΓΟΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Κ ΙΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΟ ΤΠΟΤΡΓΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΠ Ι Ι ,Ν Ι Ν ΙΟΤΝΜ ΘΗΗ
Κ ΙΝΘΡΗΚ ΤΜ ΣΩΝ
τη πθαΝη κ
1.ΣκνμΝσλκνμΝ πθΝαπσΝ1ί-8-1θεθΝεαδΝη-5-1θζβΝ δαγβευθΝ κνΝΠαθέΝΣλδαθ α νζζέ βέ
2.ΣδμΝ δα Ϊι δμκ α)Ν κνΝ αέθ. 1079/1938 (Φ ΚΝ ΄εδ)Ν π λέΝ κνΝ λσπκνΝ ε ζΫ πμΝ κνΝ
εζβλκ κ άηα κμΝ ΠέΝ Σλδαθ α νζζέ β,Ν ί)Ν κνΝ αέθ. 1778/1939 (Φ ΚΝ ΄ββε)Ν π λέΝ
λκπκπκδά πμΝ εαδΝ νηπζβλυ πμΝ κνΝ νπ’Ν αλδγ. 1079/1938 αέθ., ΰ)Ν πθΝ Ϊλγλπθ 51
παλέγΝεαδΝ πθΝΪλγλπθΝεγ-62 κνΝαέθ. 2039/1939 (Φ ΚΝ ΄Νδεε).
3. ΣδμΝ δα Ϊι δμΝ κνΝί. έ βμΝΝε-9-1ιδίΝ(Φ ΚΝ ΄290).
4.ΣβθΝ νπ’Ν αλδγη. 10εγεβ1ή1ζιιή ίί11ή1ζ-4-1ιιθΝ εκδθάΝ πσ α βΝ πθΝ ΤπκνλΰυθΝ
ΟδεκθκηδευθΝ εαδΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε νηΪ πθ «Π λέΝ ππ ζΫ λβμΝ δΪγ βμΝ
πθΝ σ πθΝ κνΝεζβλκ κ άηα κμΝΠαθέΝΣλδαθ α νζζέ β»έ
5.ΣδμΝνπ’ΝαλδγηέΝβίδεή1ιθζΝΝεαδΝ11γίβή1ιιεΝαπκ Ϊ δμΝ κνΝ
έκνΝ γβθυθέ
6.ΣβθΝνπ’Ναλδγη. 2/20-4-2011 Γθπηκ σ β βΝ κνΝνηίκνζέκνΝ γθδευθΝΚζβλκ κ βηΪ πθέ
7. ΣβθΝ νπ’Ν αλδγηέΝ ί1111εήζ-12-βί11Ν πσ α βΝ κνΝ ΠλπγνπκνλΰκτΝ εαδΝ κνΝ ΤπκνλΰκτΝ
ΟδεκθκηδευθΝ «Καγκλδ ησμΝ αληκ δκ ά πθΝ κνΝ Τ νπκνλΰκτΝ ΟδεκθκηδευθΝ ΙπΪθθκνΝ
Μκνληκτλα»ΝΝ(Φ ΚΝ ΄βηιβήθ-12-11).
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πκ α έακνη
Πλκεβλτ κνη Ν βΝ ξκλάΰβ βΝ
ΫεαΝ Υ1ί) νπκ λκ δυθΝ
Ν π νξδκτξκνμΝ
Παθ πδ βηέπθ βμΝ ξυλαμ η Ν εα αΰπΰάΝ απσΝ βθΝ Π ζκπσθθβ κ ΰδαΝ κΝ αεα έ Ϋ κμΝ
2010-2011 ξπλέμΝ δαΰπθδ ησ,Ν η
πδζκΰά,Ν η Ν ελδ άλδκ κΝ ίαγησΝ κνΝ Π νξέκν,Ν ΰδαΝ
η απ νξδαεΫμΝ πκν ΫμΝ κΝ ιπ λδεσ
Ν ίΪλκμΝ πθΝ σ πθΝ κνΝ εζβλκ κ άηα κμΝ
«Π Ν. ΣΡΙ ΝΣ ΦΤΛΛΙ Η», πλκ δηυη θπθΝ ΝεΪγ Νπ λέπ π βΝ πθΝπ νξδκτξπθΝ πθΝ
Γ ππκθδευθ εαδΝ Κ βθδα λδευθΝ ξκζυθέ δ νελδθέα αδ σ δΝ κδΝ νπκοά δκδΝ πκνΝ έθαδΝ
π νξδκτξκδΝ πθΝ παλαπΪθπΝ ξκζυθΝ (Γ ππκθδευθΝ εαδΝ Κ βθδα λδευθ) πλκβΰκτθ αδ πθΝ
νπκζκέππθΝ νπκοβ έπθ
κθΝ πέθαεαΝ πδ νξσθ πθ,Ν νπσΝ βθΝ πλκςπσγ βΝ ίΫίαδαΝ σ δΝ
δαγΫ κνθΝ αΝ Ν πλκ σθ αΝ πκνΝ απαδ κτθ αδΝ εαδΝ αεκζκνγκτθΝ κδΝ π νξδκτξκδ πθΝ ΪζζπθΝ
ξκζυθΝ πθΝΠαθ πδ βηέπθ βμΝξυλαμ,Νη κθΝνοβζσ λκΝεα ΪΝ δλΪΝίαγησΝΠ νξέκνέ
ΗΝ δΪλε δαΝ βμΝ νπκ λκ έαμΝ έθαδΝ ηΫξλδΝ τκΝ (β)Ν Ϋ β, αθΪζκΰαΝ η Ν κΝ πλσΰλαηηαΝ
πκν υθ,Ν
σ κθΝ παλεκτθΝ αΝΫ κ αΝ κνΝεζβλκ κ άηα κμΝεαδΝβΝπκλ έαΝ πθΝ πκν υθΝ
βθΝαζζκ απάΝ έθαδΝπκζτΝεαζάέΝ
ΣκΝπκ σΝ βμΝνπκ λκ έαμ έθαδΝκε αεσ δα (800)Ν νλυ κΝηάθα. ΗΝνπκ λκ έαΝα κλΪΝ
κΝ αεα βηαρεσΝ Ϋ κμΝ βί1ί-βί11Ν εαδΝ βΝ εα αίκζάΝ βμΝ Ν αλξέα δΝ απσΝ βθΝ Ϊ διβ πθΝ
νπκ λσ πθΝ βθΝ αζζκ απά,Ν σ κθΝ αν άΝ Ϋπ αδΝ βμΝΫθαλιβμΝ κνΝ αεα βηαρεκτΝ Ϋ κνμ,Ν βΝ
κπκέα γαΝαπκ δεθτ αδΝη ΝΠδ κπκδβ δεσΝ κνΝκδε έκνΝΈζζβθαΝΠλκιΫθκνέΝ
Ό κδΝ πδγνηκτθΝθαΝζΪίκνθΝηΫλκμΝ κΝ βΝ δα δεα έαΝ πδζκΰάμ ηπκλκτθΝαπσΝ βθ 24β
Μαρκν 2012 εαδΝ κΝαλΰσ λκΝηΫξλδΝεαδ δμΝβίΝΙκνζέκνΝβί1βΝβηΫλα Παλα ε νά:
1)ΝαΝνπκίΪζζκνθ, εα ΪΝ δμΝ λΰΪ δη μΝβηΫλ μ, δμΝαδ ά δμΝ κνμΝη Ν αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ
κΝΤπκνλΰ έκΝΠαδ έαμ,Ν δαΝ έκνΝΜΪγβ βμΝεαδΝΘλβ ε νηΪ πθΝ αΝ ιάμΝΰλα έακ
-- κΝ Γλα έκΝ Κζβλκ κ βηΪ πθ (αλδγέΝ ΰλα έΝ βίδε,Ν βκμ σλκ κμ) εα ΪΝ δμΝ υλ μΝ
νπκ κξάμΝ κνΝεκδθκτΝ1βέίί-14.00.
-- κΝΓλα έκΝΠλπ κεσζζκνΝΥαλδγέΝΰλα έΝίίδδ,Ν κΝδ σΰ δκ) εα ΪΝ δμΝυλ μΝνπκ κξάμΝ
κνΝεκδθκτΝίιέίί-14.00.
2)ΝαΝ απκ έζκνθΝ δμΝ αδ ά δμΝ κνμ η Ν αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ αξν λκηδεΪ,Ν κΝ αλΰσ λκΝ
ηΫξλδΝεαδΝ βθ βη λκηβθέαΝζάιβμΝ βμΝπλκγ ηέαμΝνπκίκζάμΝ πθΝαδ ά πθΝ(η Ναθ έ κδξβΝ
λαΰέ αΝ αξν λκη έκν)Ν η Ν ν βηΫθβΝ πδ κζάΝ άΝ η Ν αξνη α κλΪΝ
βθΝ ιάμΝ
αξν λκηδεάΝ δ τγνθ βκΝ Τπκνλΰ έκΝ Παδ έαμ,Ν δαΝ έκνΝ ΜΪγβ βμΝ εαδΝ Θλβ ε νηΪ πθ,Ν
ήθ βΝ δκδεβ δεκτ,Ν ΣηάηαΝ δαξή βμΝ εαδΝ Μδ γή έαμ,Ν Γλα έκΝ Κζβλκ κ βηΪ πθ (αλδγέΝ
ΰλα έΝ βίδε,Ν βκμ σλκ κμ). Σκθέα αδ σ δΝ κδΝ νπκοά δκδΝ βθΝ π λέπ π βΝ αν ά,Ν πλΫπ δΝ θαΝ
νζΪ κνθΝ βθΝαπσ διβΝαπκ κζάμΝ βμΝαέ β άμΝ κνμΝΰδα έΝ θ Ϋξ αδΝθαΝ κνμΝαβ βγ έέ
 δμΝ αδ ά δμ πλΫπ δΝ θαΝ αθα Ϋλ αδΝ νπκξλ π δεΪΝ κΝ ΣηάηαΝ άΝ βΝ ξκζάΝ πθΝ
Παθ πδ βηέπθΝ απσΝ αΝ κπκέαΝ απκ κέ β αθ,Ν βΝ ξυλαΝ βθΝ κπκέαΝ γαΝ η αίκτθ,Ν κΝ
Ί λνηαΝ κΝκπκέκΝγαΝ πκν Ϊ κνθ,ΝκδΝ πκν ΫμΝπκνΝγαΝεΪθκνθ, κ σπκμ εα αΰπΰάμ, βΝ
δ τγνθ βΝεα κδεέαμΝ κνμ,Ν κΝ βζΫ πθκΝ( αγ λσΝεαδΝεδθβ σ)ΝεαδΝβΝ δ τγνθ βΝβζ ε λκθδεκτΝ
αξν λκη έκνΝ(αθΝνπΪλξ δ)έΝΝ
ΣαΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝπκνΝαπαδ κτθ αδΝ έθαδΝ αΝ ιάμκ
1. έ β βΝβΝκπκέαΝΫξ δΝαθαλ βγ έ βθΝδ κ ζέ α κνΝΤπκνλΰ έκν:
www.minedu.gov.grήΠλκεβλτι δμ- δαΰπθδ ηκέ-Yπκ λκ έ μήΤπκ λκ έ μ-Κζβλκ κ άηα α.
2. πδενλπηΫθκΝ π καθ έΰλα κΝ βμΝα νθκηδεάμΝ αν σ β αμΝ κνΝνπκοβ έκνΝαπσΝ βθΝ
κπκέαΝγαΝπλκετπ δκ
α)ΝβΝβζδεέαΝ κνΝνπκοβ έκνΝπκνΝ θΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝη ΰαζτ λβΝ πθΝγζΝξλσθπθ
ί)ΝβΝ ζζβθδεάΝδγαΰΫθ δαΝάΝβΝ ζζβθδεάΝεα αΰπΰάΝεαδΝκΝ σπκμΝεα αΰπΰάμ κνΝνπκοβ έκνΝ
( βζέΝκΝ σπκμΝΰΫθθβ βμΝ κνΝνπκοβ έκν)ΝπκνΝπλκίζΫπ αδΝαθπ Ϋλπέ
βη δυθ αδΝσ δκ
ΜΟΝΟΝΝ Ν κΝαθπ ΫλπΝπλκίζ πση θκμΝ σπκμΝεα αΰπΰάμΝ κνΝνπκοβ έκνΝ θΝΝ
πλκετπ δ απσΝ κθΝ σπκΝΰΫθθβ βμΝ κνΝδ έκν,ΝπλΫπ δΝαν σμΝθαΝπλκ εκηέ δΝ πδπζΫκθκ
2

άΝ πδενλπηΫθκΝ π καθ έΰλα κΝ βμΝα νθέΝ αν έΝΥ ε σμΝαπσΝ κΝ δεσΝ κν)ΝΚ ΙΝΝ κνΝΝΝΝ
ΰκθΫαΝ κν,ΝαπσΝ κθΝ σπκΝΰΫθθβ βμΝ κνΝκπκέκν πλκετπ δΝκΝπλκίζ πση θκμΝαθπ ΫλπΝ
σπκμΝεα αΰπΰάμΝ κνΝνπκοβ έκν,
ά πδενλπηΫθκΝ π καθ έΰλα κΝ βμΝα νθέΝ αν έ Υ ε σμ απσ κΝ δεσΝ κνΝεαδΝ κν ΰκθΫαΝ
κν)ΝΚ ΙΝ κνΝπαππκτΝ κνΝάΝ βμΝΰδαΰδΪμΝ κν,ΝαπσΝ κθΝ σπκΝΰΫθθβ βμΝ κνή βμΝκπκέκνήαμΝ
πλκετπ δΝκΝπλκίζ πση θκμΝαθπ ΫλπΝ σπκμΝεα αΰπΰάμΝ κνΝνπκοβ έκν,Νυ ΝθαΝ
αέθ αδΝβΝ δα κξάΝ πθΝΰ θ υθέΝ
 Νπ λέπ π βΝπκνΝεΪπκδκΝαπσΝ α πλκαθα λση θαΝπλσ ππαΝ(ΰκθ έμΝάΝπαππκτ μ)Ν θΝ
ίλέ ε αδΝ θΝαπά,Νπλκ εκηέα δΝΠδ κπκδβ δεσΝΟδεκΰ θ δαεάμΝΚα Ϊ α βμΝάΝΛβιδαλξδεάΝ
ΠλΪιβΝΘαθΪ κνέΝ
3. πδενλπηΫθκΝ αθ έΰλα κΝ κνΝ Π νξέκνΝ κν νπκοβ έκν,Ν η Ν ίαγησ κνζΪξδ κθΝ «ΛέαθΝ
Καζυμ» (ΠκζτΝΚαζΪ).
4. θαζν δεάΝεα Ϊ α βΝίαγηκζκΰέαμΝαπσΝ βθΝκπκέαΝγαΝπλκετπ δΝκΝαελδίάμΝαλδγηβ δεσμΝ
ίαγησμΝ κνΝΠ νξέκνΝ κνΝνπκοβ έκνέ
5. ίαέπ βΝ ΰΰλα άμΝεαδΝ κέ β βμ ΝΠαθ πδ άηδκΝ βμΝαζζκ απάμ ( Νπλπ σ νπκΝάΝ
πδενλπηΫθκΝ π καθ έΰλα κ) εαγυμΝεαδΝ πέ βηβ η Ϊ λα άΝ βμ, πδενλπηΫθβ απσΝ
κθΝκδε έκΝΈζζβθαΝΠλσι θκέΝ
6.Τπ τγνθβΝ άζπ β κνΝΪλγλκνΝθΝ κνΝΝέ1ειιή1ιθζΝ(Φ ΚΝ ΄ηε) κνΝνπκοβ έκνΝσ δΝ θΝ
Ϋζαί Νκτ ΝζαηίΪθ δΝνπκ λκ έαΝΰδαΝ δμΝέ δ μΝ πκν ΫμΝ ( βζέεαδΝΰδαΝ δμΝπαλκτ μΝ πκν ΫμΝ
εαδΝ ΰδαΝ κΝ έ δκΝ πέπ κΝ πκν υθΝ βζέ ΰδαΝ πλκβΰκτη θκΝ αθ έ κδξαΝ η απ νξδαεσΝ άΝ
δ αε κλδεσ) απσΝ βθΝ έ δαΝ άΝ ΪζζβΝ εζβλκθκηδΪ,Ν εζβλκ κ έα,Ν άΝ πλ ΪΝ εαδΝ σ δΝ θΝ Ϋξ δΝ
επΫ δΝ ζσΰπΝ νπαδ δσ β ΪμΝ κνΝ απσΝ νπκ λκ έαΝ βΝ κπκέαΝ κνΝ Ϋξ δΝ απκθ ηβγ έΝ
πλκβΰκνηΫθπμέ ΗΝ Τπ τγνθβ άζπ βΝ Ϋξ δΝ αθαλ βγ έ
βθΝ δ κ ζέ α κνΝ Τπκνλΰ έκνΝ
www.minedu.gov.grήΠλκεβλτι δμ- δαΰπθδ ηκέ-Yπκ λκ έ μήΝΤπκ λκ έ μ-Κζβλκ κ άηα α.
βη δυθ αδΝ σ δΝ κΝ πσ πα ηαΝ ΠκδθδεκτΝ Μβ λυκν,Ν πκνΝ πλκίζΫπ αδΝ κΝ ΪλγλκΝ βΝ
παλαΰλέΝ βΝ κδξ έκΝ α΄Ν κνΝ ίέ έΝ βμΝ ε-9-1940, αθααβ έ αδ αν πΪΰΰ ζ αΝ απσΝ βθΝ
Τπβλ έαΝηαμέ
ΣκΝ ε έη θκΝ βμ Πλκεάλνιβμ θαΝ εα αξπλδ έΝ κΝ δα έε νκΝ βθΝ δ κ ζέ αΝ κνΝ
Τπκνλΰ έκν:
www.minedu.govέgrήΠλκεβλτι δμ- δαΰπθδ ηκέ-Yπκ λκ έ μήΤπκ λκ έ μΚζβλκ κ άηα α.
Π λέζβοβΝ βμΝ παλαπΪθπΝ ΠλκεάλνιβμΝ θαΝ βηκ δ νγ έΝ τκΝ κλΫμΝ Ν τκΝ βη λά δ μΝ
βη λέ μΝ πθΝ γβθυθέ
ΟΝΤΦΤΠΟΤΡΓΟΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΠ Ι

Ο ΤΠΟΤΡΓΟΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Ι ,Ν Ι Ν ΙΟΤΝΜ ΘΗΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Κ ΙΝΘΡΗΚ ΤΜ ΣΩΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ

ΙΩ ΝΝΗΝΜΟΤΡΜΟΤΡ ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΓ ΩΡΓΙΟΝΜΠ ΜΠΙΝΙΩΣΗ
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ΠΙΝ Κ ΝΝ ΠΟ

ΚΣΩΝ

1)Τπκνλΰ έκ Οδεκθκηδευθ
ήθ βΝ11β-ΣηάηαΝ ΄-Άη βΝ δαξή β
ΚκζπθκτΝβΝ- ΣΚΝ1ί1ΝθδΝ ΘΗΝ
β)Παθ πδ άηδαΝ βμΝ ξυλαμΝ η Ν βθΝ παλΪεζβ β: α)Ν θαΝ βθΝ κδξκεκζζά κνθΝ εαδΝ θαΝ ηαμΝ
έζκνθΝ απκ δε δεσΝ κδξκεσζζβ βμΝ εαδΝ ί)Ν θαΝ βθΝ εκδθκπκδά κνθΝ α Γλα έαΝ
δα τθ
βμΝ πθΝΙ λνηΪ πθΝ κνμΝ
γ)Γ ππκθδεσΝΠαθ πδ άηδκΝ γβθυθ-Γλα έκΝ δα τθ
βμ
Ι λΪΝΟ σμΝηεΝ- ΣέΚέΝΝ11θΝεεΝΝΝΝ ΘΗΝ Ν– Κ θ λδεσΝε έλδκ
δ) λδ κ Ϋζ δκΝΠαθ πδ άηδκΝΝΘ
αζκθέεβμ
ΣηάηαΝΝΓ ππκθέαμΝΝ- ΣηάηαΝΚ βθδα λδεάμ
Παθ πδ βηδκτπκζβΝ– ΣέΚέΝεδίΝΝίζΝΝΘ  ΛΟΝΙΚΗ
ζ)Παθ πδ άηδκΝΝΘ
αζέαμ
α)ξκζάΝ πδ βηυθΝΤΰ έαμΝ– ΣηάηαΝΚ βθδα λδεάμΝ
ΣΫληαΝΣλδεΪζπθΝ– ΣέΚέΝδγ1ΝίίΝΝΚ Ρ ΙΣ
ί)ΝξκζάΝΓ ππκθδευθΝ πδ βηυθ
Π έκΝ κνΝΆλ πμ- ΣέΚέΝΝγθγΝγθΝΝ ΟΛΟ
η)ΝΓ θδεάΝΓλαηηα έαΝΝΫαμΝΓ θδΪμ
ΚΫθ λκΝΠζβλκ σλβ βμ
ξαλθυθΝδ1η
ΣέΚέΝ111ΝδγΝΝ ΘΗΝ
8)ΝΠαθ πδ βηδαεάΝΛΫ ξβΝ
Γλα έκΝ βηκ έπθΝξΫ πθΝεαδΝ α δκ λκηέαμ
ΙππκελΪ κνμΝ15
ΣέΚέΝ106 ηιΝΝ ΘΗΝ
ι)ΝΟδεκθκηδεσΝ πδη ζβ άλδκΝ βμΝ ζζΪ αμ
Μβ λκπσζ πμΝ1β-14
ΣέΚέΝ1ίεΝζγ ΘΗΝ
1ί)Ν θπ Ϊ βΝνθκηκ πκθ έαΝΠκζν ΫεθπθΝ ζζΪ αμ
Πζα έαΝ ζ νγ λέαμΝββ
ΣέΚέΝΝ1ί4 36 ΘΗΝ
11) Ιθ δ κτ κ επαδ ν δεάμΝΠκζδ δεάμ
Πζβλκ κλέ μΝεαδΝΝΫ μΝΣ ξθκζκΰέ μ
Μ κΰ έπθΝγιζΝ- ΣΚΝ1εγΝδ1Ν ΰέαΝΠαλα ε νάΝΝ

π λδεάΝ δαθκηάΝ
1έΝ ήθ βΝ δκδεβ δεκτ
ΣηάηαΝ δαξή βμΝεαδΝΜδ γή έαμΝ
Γλα έκΝΚζβλκ κ βηΪ πθΝ(20)
βέΝΓέ έΠέΟέΝ(ε)
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