
 

 

 
  

  
  

ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» 

 
ΔΡΑΕΙ ΠΡΟΛΗΨΗ 

  
ΙΙΑΑΝΝΟΟΤΤΑΑΡΡΙΙΟΟ  ––  ΓΓΔΔΚΚΔΔΜΜΒΒΡΡΙΙΟΟ  22000066  

  
  
  

ΓΓΡΡΑΑΔΔΙΙ  ΓΓΙΙΑΑ  ΓΓΟΟΝΝΔΔΙΙ..  ΑΑπποοδδέέκκηηεερρ  ~~550000  γγοοννεείίρρ  ==  11000000  ππααιιδδιιάά   
  

ΟΟΜΜΑΑΓΓΔΔ  ΓΓΟΟΝΝΔΔΩΩΝΝ  κκεε  ππααηηδδηηάά  ππξξννζζρρννιιηηθθήήοο,,  ππααηηδδηηθθήήοο  θθααηη  εεθθεεββηηθθήήοο  εειιηηθθίίααοο..  

((ΓΓηηάάξξθθεεηηαα  θθάάζζεε  ΟΟκκάάδδααοο::  77--1100  δδίίσσξξεεοο  εεββδδννκκααδδηηααίίεεοο  ζζππλλααλληηήήζζεεηηοο))..    

  ΟΟμμάάδδαα  ΓΓοοννέέυυνν  κκεε  ππααηηδδηηάά  ππξξννζζρρννιιηηθθήήοο  εειιηηθθίίααοο  ζζηηνν  ΓΓήήμμοο  ηηααςςπποούύπποολληηρρ  ((33  

ζζππλλααλληηήήζζεεηηοο  γγηηαα  ηηεελλ  ννιιννθθιιήήξξσσζζεε  ηηεεοο  ΟΟκκάάδδααοο  ππννππ  μμεεθθίίλλεεζζεε  ηηνν  ππξξννεεγγννύύκκεελλνν  

έέηηννοο))..  ππκκκκεεηηεείίρρααλλ  1122  γγννλλεείίοο..  ((ΙΙααλλννππάάξξηηννοο--ΦΦεεββξξννππάάξξηηννοο  22000066))..  ΤΤιιννππννίίεεζζεε  

ζζηηνν  ΚΚέέλληηξξνν  ΚΚννηηλλσσλληηθθήήοο  ηηήήξξηημμεεοο  ηηααππξξννύύππννιιεεοο..  

  ΟΟμμάάδδαα  ΓΓοοννέέυυνν  κκεε  ππααηηδδηηάά  ζζηηεελλ  εεθθεεββεείίαα  ζζηηνν  ΓΓήήμμοο  ΑΑμμππεελλοοκκήήππυυνν  ((22  

ζζππλλααλληηήήζζεεηηοο  γγηηαα  ηηεελλ  ννιιννθθιιήήξξσσζζεε  ηηεεοο  ΟΟκκάάδδααοο  ππννππ  μμεεθθίίλλεεζζεε  ηηνν  ππξξννεεγγννύύκκεελλνν  

έέηηννοο))..  ππκκκκεεηηεείίρρααλλ  1155  γγννλλεείίοο..  ((ΙΙααλλννππάάξξηηννοο  ––  ΦΦεεββξξννππάάξξηηννοο  22000066))..  ΤΤιιννππννίίεεζζεε  

ζζηηνν  ΓΓίίθθηηππνν  ΆΆιιθθαα..  

  ΟΟμμάάδδαα  ΓΓοοννέέυυνν  κκεε  ππααηηδδηηάά  ζζηηεελλ  εεθθεεββεείίαα  ζζηηνν  ΓΓήήμμοο  ΔΔλλεεςςθθεεππίίοοςς--ΚΚοοππδδεελλιιοούύ..  

((44  ζζππλλααλληηήήζζεεηηοο  γγηηαα  ηηεελλ  ννιιννθθιιήήξξσσζζεε  ηηεεοο  ΟΟκκάάδδααοο  ππννππ  μμεεθθίίλλεεζζεε  ηηνν  

ππξξννεεγγννύύκκεελλνν  έέηηννοο))..  ππκκκκεεηηεείίρρααλλ  1122  γγννλλεείίοο..  ((ΙΙααλλννππάάξξηηννοο--ΦΦεεββξξννππάάξξηηννοο  22000066))..  

ΤΤιιννππννίίεεζζεε  ζζηηνν  ΚΚ..ΠΠ..ΔΔ..  ΔΔιιεεππζζεεξξίίννππ--ΚΚννξξδδεειιηηννύύ..  

  ΟΟμμάάδδαα  ΓΓοοννέέυυνν  κκεε  ππααηηδδηηάά  ζζηηεελλ  εεθθεεββεείίαα  ζζηηνν  ΓΓήήμμοο  ΚΚααλλλλιιθθέέααρρ  ((ΝΝεεννρρσσξξννύύδδαα))..  

ππκκκκεεηηεείίρρααλλ  1177  γγννλλεείίοο..  ((ΑΑππξξίίιιηηννοο  ––  ΜΜάάττννοο  22000066))..  

  ΟΟμμάάδδαα  ΓΓοοννέέυυνν  κκεε  ππααηηδδηηάά  ζζηηνν  ΓΓεεκκννηηηηθθόό  ζζηηνν  ΓΓήήμμοο  ΚΚααλλλλιιθθέέααρρ  

((ΝΝεεννρρσσξξννύύδδαα))..  ππκκκκεεηηεείίρρααλλ  1122  γγννλλεείίοο..  ((ΜΜάάττννοο  ––  ΙΙννύύλληηννοο  22000066))..  

  ΟΟμμάάδδαα  ΓΓοοννέέυυνν  κκεε  ππααηηδδηηάά  λλεεππηηααθθήήοο  εειιηηθθίίααοο  ζζηηννΓΓήήμμοο  ΜΜεεννεεμμέέννηηρρ..  ΣΣίίηηιιννοο  

ζζεεκκηηλλααξξίίννππ  ««ΟΟ  θθήήππννοο  κκεε  ηηηηοο  1111  γγάάηηεεοο……θθααηη  ηηννπποο  γγννλλεείίοο  ηηννπποο»»..  ππκκκκεεηηεείίρρααλλ  99  

γγννλλεείίοο..  ((ΑΑππξξίίιιηηννοο  ––  ΙΙννύύλληηννοο  22000066))..  

ςςννααννηηήήζζεειιρρ  εεππααννααηηπποοθθοοδδόόηηηηζζηηρρ  ((ffoollllooww  uupp))  κκεε  44  ννκκάάδδεεοο  γγννλλέέσσλλ  έέλλαα  εεμμάάκκεελλνν  

κκεεηηάά  ηηεελλ  ννιιννθθιιήήξξσσζζήή  ηηννπποο::  ΟΟκκάάδδεεοο  γγννλλέέσσλλ  ΔΔςςόόζζμμοοςς,,  ΑΑμμππεελλοοκκήήππυυνν,,  ΑΑγγίίοοςς  

ΑΑθθααννααζζίίοοςς  θθααηη  ΑΑξξιιοούύ..  

    

ΒΒΡΡΑΑΥΥΔΔΙΙΔΔ  ΠΠΑΑΡΡΔΔΜΜΒΒΑΑΔΔΙΙ  //  ΔΔΙΙΗΗΓΓΗΗΔΔΙΙ  ΔΔΤΤΑΑΙΙΘΘΗΗΣΣΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΗΗ  

    

··  ΔΔηηζζήήγγεεζζεε  ζζεε  γγννλλεείίοο  ΓΓςςμμννααζζίίοοςς  ΒΒααθθύύλλαακκοοςς  ΓΓήήμμοοςς  ΑΑγγίίοοςς  ΑΑθθααννααζζίίοοςς  κκεε  ζζέέκκαα::  

««ΟΟηη  ζζππγγθθξξννύύζζεεηηοο  ζζηηεελλ  ννηηθθννγγέέλλεεηηαα  θθααηη  ννηη  ηηξξόόππννηη  γγηηαα  λλαα  ηηηηοο  εεππηηιιύύζζννππκκεε»»,,  4400  γγννλλεείίοο,,  1144  

ΦΦεεββξξννππααξξίίννππ  22000066..  

    

··  ΔΔηηζζήήγγεεζζεε  ζζεε  γγννλλεείίοο  1133
οοςς

  ΓΓηημμοοηηιικκοούύ  σσοολλεείίοοςς  ΔΔςςόόζζμμοοςς  κκεε  ζζέέκκαα::  ««ΟΟ  ξξόόιιννοο  ηηννππ  

γγννλλέέαα  ζζηηεελλ  ππξξόόιιεεςςεε  θθααηη  ζζηηεελλ  ππξξννααγγσσγγήή  ηηεεοο  ςςππρρηηθθήήοο  ππγγεείίααοο  ηηννππ  ππααηηδδηηννύύ»»,,  6600  γγννλλεείίοο,,  

1144  ΜΜααξξηηίίννππ  22000066..  

    



..  ΔΔηηζζήήγγεεζζεε  ζζεε  εεκκεεξξίίδδαα  ηηννππ  ππιιιιόόγγννππ  ΓΓννλλέέσσλλ  &&  ΚΚεεδδεεκκόόλλσσλλ  ηηννππ  1199
οοςς

  ΓΓηημμοοηηιικκοούύ  

σσοολλεείίοοςς  ΔΔςςόόζζμμοοςς  κκεε  ζζέέκκαα::  ««ΔΔιιάάηηεε  λλαα  ζζππδδεεηηήήζζννππκκεε  γγηηαα  ηηαα  ππααηηδδηηάά  κκααοο»»..  ΣΣίίηηιιννοο  

εεηηζζήήγγεεζζεεοο::  ««ρρέέζζεεηηοο  γγννλλέέσσλλ  ––  ππααηηδδηηώώλλ»»,,  ~~  7700  γγννλλεείίοο,,  1155  ΜΜααίίννππ  22000066..  

··  ΔΔηηζζήήγγεεζζεε  ζζεε  γγννλλεείίοο  1122
οοςς

  ΝΝηηππιιααγγυυγγεείίοοςς  ΑΑμμππεελλοοκκήήππυυνν  κκεε  ζζέέκκαα::  ««ΣΣαα  

ζζππλλααηηζζζζήήκκααηηαα  ηησσλλ  ππααηηδδηηώώλλ  θθααηη  εε  δδηηααρρεείίξξηηζζήή  ηηννπποο»»,,  2200  γγννλλεείίοο,,  55  ΙΙννππλλίίννππ  22000066..  

··  ΔΔηηζζήήγγεεζζεε  ζζεε  γγννλλεείίοο  ΓΓςςμμννααζζίίοοςς  κκααιι  ΛΛςςκκεείίοοςς  ΑΑδδέέννδδπποοςς  ΓΓήήμμοοςς  ΥΥααλλκκηηδδόόννααρρ  κκεε  

ζζέέκκαα::  ««ΗΗ  ρρέέζζεε  ΓΓννλλέέαα  ––  ΔΔθθήήββννππ»»,,  ~~  6600  γγννλλεείίοο,,  88  ΓΓεεθθεεκκββξξίίννππ  22000066..  

··  ΔΔηηζζήήγγεεζζεε  ζζεε  γγννλλεείίοο  ΓΓςςμμννααζζίίοοςς  ΚΚααλλοοσσυυππίίοοςς  ΓΓήήμμοοςς  ΔΔσσεεδδώώπποοςς  κκεε  ζζέέκκαα::  ««ΗΗ  ρρέέζζεε  

ΓΓννλλέέαα  ––  ΔΔθθήήββννππ»»,,  ~~  110000  γγννλλεείίοο,,  1133  ΓΓεεθθεεκκββξξίίννππ  22000066..  

    

    

ΓΓΡΡΑΑΔΔΙΙ  ΣΣΗΗ  ΥΥΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΣΣΗΗΣΣΑΑ..  

  ΑΑπποοδδέέκκηηεερρ  ~~  223300  εεκκππααιιδδεεςςηηιικκοοίί  ππππυυηηοοββάάθθμμιιααρρ  εεκκππααίίδδεεςςζζηηρρ  ==  44..660000  ππααιιδδιιάά,,  ~~  

114400  κκααθθηηγγηηηηέέρρ  ==  22..880000  ππααιιδδιιάά    

    

ΑΑ..  ΠΠξξσσηηννββάάζζκκηηαα  ΔΔθθππααίίδδεεππζζεε    

  ΚΚύύκκλλοορρ  εεππιιμμοοππθθυυηηιικκώώνν  ηημμεεππίίδδυυνν  γγιιαα  ννηηππιιααγγυυγγοούύρρ  ΓΓήήμμοοςς  ΔΔςςόόζζμμοοςς,,  ((33  

εεκκεεξξίίδδεεοο)),,  κκεε  ηηίίηηιινν  ««ΝΝεεππηηααθθήή  εειιηηθθίίαα::  ρρέέζζεεηηοο  ΓΓννλλέέαα  ––  ΠΠααηηδδηηννύύ..  ΠΠξξννββιιήήκκααηηαα  

θθααηη  ΑΑλληηηηκκεεηηώώππηηζζεε»»..  ππκκκκεεηηεείίρρααλλ  ~~118800  λλεεππηηααγγσσγγννίί  θθααηη  γγννλλεείίοο..  ΤΤιιννππννηηήήζζεεθθεε  

ζζηηνν  ΠΠννιιηηηηηηζζηηηηθθόό  ΚΚέέλληηξξνν  ΓΓήήκκννππ  ΔΔππόόζζκκννππ  ((ΜΜάάξξηηηηννοο  --  ΑΑππξξίίιιηηννοο  22000066))..  

  77  ΟΟμμααδδιικκέέρρ  εεπποοππηηιικκέέρρ  ζζςςννααννηηήήζζεειιρρ  μμεε  δδααζζκκάάλλοοςςρρ::  ηηξξίίσσξξεεοο  ζζππλλααλληηήήζζεεηηοο  κκεε  

ννκκάάδδαα  εεππηηκκννξξθθσσκκέέλλσσλλ  δδααζζθθάάιισσλλ  ννηη  ννππννίίννηη  ππιιννππννηηννύύλλ  ππξξόόγγξξαακκκκαα  ππξξόόιιεεςςεεοο  

ζζηηεελλ  ηηάάμμεε,,  κκεε  ζζηηόόρρνν  ηηεε  ζζηηήήξξηημμεε  θθααηη  εεππααλλααηηξξννθθννδδόόηηεεζζήή  ηηννπποο  ζζηηηηοο  δδππζζθθννιιίίεεοο  

ππννππ  ααλληηηηκκεεηησσππίίδδννππλλ..  ππκκκκεεηηεείίρρααλλ  1155  δδάάζζθθααιιννηη..  

  ΔΔκκππααιιδδεεςςηηιικκόό  ζζεεμμιιννάάππιιοο  γγιιαα  δδααζζκκάάλλοοςςρρ,,  δδηηάάξξθθεεηηααοο  2200  σσξξώώλλ,,  κκεε  ηηίίηηιινν  

««ΓΓηηααππξξννζζσσππηηθθέέοο  ρρέέζζεεηηοο--ΨΨππρρηηθθήή  ΤΤγγεείίαα»»,,  2244  δδάάζζθθααιιννηη,,  ((ΝΝννέέκκββξξηηννοο  --  

ΓΓεεθθέέκκββξξηηννοο  22000066))..  

ΒΒ..  ΓΓεεππηηεεξξννββάάζζκκηηαα  ΔΔθθππααίίδδεεππζζεε    

  ΔΔκκππααιιδδεεςςηηιικκόό  ζζεεμμιιννάάππιιοο  γγιιαα  κκααθθηηγγηηηηέέρρ,,  δδηηάάξξθθεεηηααοο  1166  σσξξώώλλ,,  κκεε  ηηίίηηιινν  ««ΗΗ  

ζζρρέέζζεε  ηηννππ  θθααζζεεγγεεηηήή  κκεε  ηηνν  κκααζζεεηηήή»»,,  2233  θθααζζεεγγεεηηέέοο  ((ΜΜάάξξηηηηννοο  ––  ΑΑππξξίίιιηηννοο  

22000066))  

  77  ΟΟμμααδδιικκέέρρ  εεπποοππηηιικκέέρρ  ζζςςννααννηηήήζζεειιρρ  μμεε  κκααθθηηγγηηηηέέρρ::  ΣΣεεηηξξάάσσξξεεοο  ααλλάά  κκήήλλαα  

ζζππλλααλληηήήζζεεηηοο  κκεε  ννκκάάδδαα  εεππηηκκννξξθθσσκκέέλλσσλλ  θθααζζεεγγεεηηώώλλ  ππννππ  ππιιννππννηηννύύλλ  ππξξόόγγξξαακκκκαα  

ππξξόόιιεεςςεεοο  ζζηηεελλ  ηηάάμμεε,,  κκεε  ζζηηόόρρνν  ηηεε  ζζηηήήξξηημμεε  θθααηη  εεππααλλααηηξξννθθννδδόόηηεεζζήή  ηηννπποο  ζζηηηηοο  

δδππζζθθννιιίίεεοο  ππννππ  ααλληηηηκκεεηησσππίίδδννππλλ..  ππκκκκεεηηεείίρρααλλ  1122  θθααζζεεγγεεηηέέοο..  

  ΟΟκκάάδδαα  ΔΔζζεειιννλληηώώλλ  ΔΔθθππααηηδδεεππηηηηθθώώλλ::  44  ηηξξίίσσξξεεοο  ζζππλλααλληηήήζζεεηηοο  κκεε  εεθθππααηηδδεεππηηηηθθννύύοο  

ππννππ,,  ααθθννύύ  ννιιννθθιιήήξξσσζζααλλ  έέλλαα  θθύύθθιινν  εεθθππααίίδδεεππζζεεοο,,  ζζππλλεερρίίδδννππλλ  λλαα  

ζζππλλεεξξγγάάδδννλληηααηη  κκεε  ηηνν  ΚΚέέλληηξξνν  ΠΠξξόόιιεεςςεεοο  κκεε  ζζηηόόρρνν  ηηεελλ  ππξξννώώζζεεζζεε  ππξξννιιεεππηηηηθθώώλλ  

ππξξααθθηηηηθθώώλλ  ζζηηνν  ζζρρννιιεείίνν  ηηννπποο  θθααηη  θθππξξίίσσοο  ηηεελλ  εελλίίζζρρππζζεε  ηηεεοο  ζζππλλααηηζζζζεεκκααηηηηθθήήοο  

ζζύύλλδδεεζζεεοο  ηηννππ  ππααηηδδηηννύύ  κκεε  ηηνν  ζζρρννιιεείίνν,,  ζζππκκκκεεηηννρρήή  99  θθααζζεεγγεεηηώώλλ..    

ΒΒξξααρρεείίεεοο  ππααξξεεκκββάάζζεεηηοο  ––  ΔΔηηζζεεγγήήζζεεηηοο  εεππααηηζζζζεεηηννππννίίεεζζεεοο    



  ΓΓίίσσξξεε  ζζππδδήήηηεεζζεε  κκεε  ηηννπποο  ππιιιιόόγγννπποο  ΚΚααζζεεγγεεηηώώλλ  θθααηη  ΓΓννλλέέσσλλ  55
οοςς

  ΓΓςςμμννααζζίίοοςς  

ΑΑμμππεελλοοκκήήππυυνν  κκεε  ζζέέκκαα::  ««ΓΓηηααρρεείίξξηηζζεε  κκααζζεεηηώώλλ  ππννππ  θθάάλλννππλλ  ρρξξήήζζεε  

εεμμααξξηηεεζζηηννγγόόλλσσλλ  ννππζζηηώώλλ  κκέέζζαα  ζζηηνν  ζζρρννιιεείίνν»»,,  4400  άάηηννκκαα  ((ΜΜάάξξηηηηννοο  22000066))..  

  ΓΓίίσσξξεε  ζζππδδήήηηεεζζεε  κκεε  ηηνν  ύύιιιιννγγνν  ΚΚααζζεεγγεεηηώώλλ  ΛΛςςκκεείίοοςς  ΓΓεεννδδπποοπποοηηάάμμοοςς  

ΓΓήήμμοοςς  ΜΜεεννεεμμέέννηηρρ  κκεε  ζζέέκκαα  ηηεελλ  ««ΑΑμμηηννιιόόγγεεζζεε  ηηεεοο  ππααξξέέκκββααζζεεοο  ππννππ  

ππιιννππννηηήήζζεεθθεε  ζζηηννπποο  κκααζζεεηηέέοο  ααππόό  ηηνν  ΓΓίίθθηηππνν  ΆΆιιθθαα»»,,  1122  θθααζζεεγγεεηηέέοο  ((ΜΜάάξξηηηηννοο  

22000066))..  

  ΓΓίίσσξξεε  ζζππδδήήηηεεζζεε  κκεε  ηηνν  ύύιιιιννγγνν  ΚΚααζζεεγγεεηηώώλλ  ΛΛςςκκεείίοοςς  ΚΚςςμμίίννυυνν  ΓΓήήμμοοςς  ΑΑξξιιοούύ  

κκεε  ζζέέκκαα::  ««ρρέέζζεε  θθααζζεεγγεεηηήή  ––  γγννλλέέαα»»,,  1155  θθααζζεεγγεεηηέέοο  ((ΜΜάάξξηηηηννοο  22000066))..  

  ΓΓίίσσξξεε  ζζππδδήήηηεεζζεε  κκεε  ηηνν  ύύιιιιννγγνν  ΚΚααζζεεγγεεηηώώλλ  33
οοςς

  ΛΛςςκκεείίοοςς  ΔΔςςόόζζμμοοςς  κκεε  ζζέέκκαα  

ηηεελλ  ««ΑΑμμηηννιιόόγγεεζζεε  ηηεεοο  ππααξξέέκκββααζζεεοο  ππννππ  ππιιννππννηηήήζζεεθθεε  ζζηηννπποο  κκααζζεεηηέέοο  ααππόό  ηηνν  

ΓΓίίθθηηππνν  ΆΆιιθθαα»»,,  2200  θθααζζεεγγεεηηέέοο  ((ΜΜάάηηννοο  22000066))..  

ΓΓξξάάζζεεηηοο  ππξξόόιιεεςςεεοο  ζζεε  ΝΝέέννπποο..  ΑΑππννδδέέθθηηεεοο  ~~  770000  λλέέννηη    

ΓΓηημμιιοοςςππγγιικκόό  ΔΔππγγααζζηηήήππιι  ζζηηοο  ΓΓήήμμοο  ΜΜεεννεεμμέέννηηρρ  γγηηαα  ππααηηδδηηάά  ππννππ  θθννηηηηννύύλλ  ζζεε  

λλεεππηηααγγσσγγεείίαα  ηηννππ  ΓΓήήκκννππ,,  δδηηάάξξθθεεηηααοο  77  δδίίσσξξσσλλ  εεββδδννκκααδδηηααίίσσλλ  ζζππλλααλληηήήζζεεσσλλ  κκεε  ηηίίηηιινν  ««ΟΟ  

ΚΚήήππννοο  κκεε  ηηηηοο  1111  γγάάηηεεοο……θθααηη  ηηννπποο  γγννλλεείίοο  ηηννπποο»»,,  κκεε  ηηεε  ζζππκκκκεεηηννρρήή  1122  ππααηηδδηηώώλλ,,  

((ΑΑππξξίίιιηηννοο  --  ΙΙννύύλληηννοο  22000066))..  ΣΣνν  εεξξγγααζζηηήήξξηη  γγηηαα  ππααηηδδηηάά  ππιιννππννηηήήζζεεθθεε  ππααξξάάιιιιεειιαα  κκεε  

ννκκάάδδαα  γγννλλέέσσλλ  ζζηηεελλ  ννππννίίαα  ζζππκκκκεεηηεείίρρααλλ  ννηη  γγννλλεείίοο  ηηννπποο..  

ΠΠπποοεεηηοοιιμμααζζίίαα  ΓΓηημμιιοοςςππγγιικκοούύ  ΔΔππγγααζζηηηηππίίοοςς  γγιιαα  έέθθηηββοοςςρρ  ζζεε  κκίίννδδςςννοο  ((έέθθεεββννηη  ααππόό  

ΓΓηηααππννιιηηηηηηζζκκηηθθάά  ΓΓππκκλλάάζζηηαα  θθααηη  ΛΛύύθθεεηηαα  ΔΔππόόζζκκννππ  θθααηη  ΓΓεελλδδξξννππννηηάάκκννππ))::  ππλλααλληηήήζζεεηηοο  

εελλεεκκέέξξσσζζεεοο  θθααηη  θθηηλλεεηηννππννίίεεζζεεοο  γγηηαα  ζζππκκκκεεηηννρρήή  κκεε  ηηννπποο  κκααζζεεηηέέοο  όόιισσλλ  ηησσλλ  ηηκκεεκκάάηησσλλ  

ηησσλλ  ζζρρννιιεείίσσλλ  ((ΟΟθθηηώώββξξηηννοο  ––  ΓΓεεθθέέκκββξξηηννοο  22000066))..  

ΒΒππαασσεείίεερρ  ππααππεεμμββάάζζεειιρρ  ζζεε  ννέέοοςςρρ  ((εεννηηόόρρ  ζζσσοολλιικκώώνν  υυππώώνν))  

··  22
οο
  ΛΛύύκκεειιοο  ΜΜεεννεεμμέέννηηρρ::  1122  δδίίσσξξεεοο  ζζππλλααλληηήήζζεεηηοο  κκεε  ηηέέζζζζεεξξαα  ηηκκήήκκααηηαα  όόιισσλλ  ηησσλλ  

ββααζζκκίίδδσσλλ  ((33  δδίίσσξξαα  ζζεε  θθάάζζεε  ηηκκήήκκαα)),,  κκεε  ζζηηόόρρνν  ηηεε  ζζππδδήήηηεεζζεε  γγηηαα  ηηεελλ  εεμμάάξξηηεεζζεε,,  ηηηηοο  

ααηηηηίίεεοο  ηηεεοο,,  ηηεε  δδηηόόξξζζσσζζεε  ππηηζζααλλώώλλ  εεζζθθααιικκέέλλσσλλ  ααλληηηηιιήήςςεεσσλλ  θθααηη  ηηεελλ  ππξξννώώζζεεζζεε  ππγγηηώώλλ  

ζζηηάάζζεεσσλλ  ααππέέλλααλληηηη  ζζηηεε  δδσσήή  θθααηη  ηηηηοο  δδππζζθθννιιίίεεοο..  ππκκκκεεηηννρρήή  ~~9900  κκααζζεεηηώώλλ  ((ΙΙααλλννππάάξξηηννοο  --  

ΦΦεεββξξννππάάξξηηννοο  22000066))..  

··  33
οο
  ΛΛύύκκεειιοο  ΔΔςςόόζζμμοοςς::  66  δδίίσσξξεεοο  ζζππλλααλληηήήζζεεηηοο  κκεε  δδύύνν  ηηκκήήκκααηηαα  ηηεεοο  ΓΓ΄́ΛΛππθθεείίννππ  ((33  δδίίσσξξαα  

ζζεε  θθάάζζεε  ηηκκήήκκαα)),,  κκεε  ζζηηόόρρνν  ηηεε  ζζππδδήήηηεεζζεε  γγηηαα  ηηεελλ  εεμμάάξξηηεεζζεε,,  ηηηηοο  ααηηηηίίεεοο  ηηεεοο,,  ηηεε  δδηηόόξξζζσσζζεε  

ππηηζζααλλώώλλ  εεζζθθααιικκέέλλσσλλ  ααλληηηηιιήήςςεεσσλλ  θθααηη  ηηεελλ  ππξξννώώζζεεζζεε  ππγγηηώώλλ  ζζηηάάζζεεσσλλ  ααππέέλλααλληηηη  ζζηηεε  

δδσσήή  θθααηη  ηηηηοο  δδππζζθθννιιίίεεοο..  ππκκκκεεηηννρρήή  ~~  6600  κκααζζεεηηώώλλ  ((ΙΙααλλννππάάξξηηννοο  --  ΦΦεεββξξννππάάξξηηννοο  22000066))..  

··  ΓΓςςμμννάάζζιιοο  ΑΑγγίίοοςς  ΑΑθθααννααζζίίοοςς::  66  δδίίσσξξεεοο  ζζππλλααλληηήήζζεεηηοο  κκεε  δδύύνν  ηηκκήήκκααηηαα  ηηεεοο  ΓΓ΄́ηηάάμμεεοο,,  

κκεε  ζζηηόόρρνν  ηηεε  ζζππδδήήηηεεζζεε  ζζεεκκάάηησσλλ  ππννππ  ζζρρεεηηίίδδννλληηααηη  κκεε  ηηεελλ  εεμμάάξξηηεεζζεε,,  ηηεε  δδηηόόξξζζσσζζεε  

ππηηζζααλλώώλλ  εεζζθθααιικκέέλλσσλλ  ααλληηηηιιήήςςεεσσλλ,,  ηηεε  ζζππδδήήηηεεζζεε  ηησσλλ  ααηηηηηηώώλλ  ηηεεοο  ρρξξήήζζεεοο  θθααηη  ηησσλλ  

εελλααιιιιααθθηηηηθθώώλλ  ιιύύζζεεσσλλ  ζζηηηηοο  δδππζζθθννιιίίεεοο..  ππκκκκεεηηεείίρρααλλ  4400  κκααζζεεηηέέοο,,  ((ΜΜάάξξηηηηννοο  22000066))..  

··  33
οο
  ΣΣΔΔΔΔ  ηηααςςπποούύπποολληηρρ::  ΔΔππίίζζθθεεςςεε  ηηκκήήκκααηηννοο  ζζππννππδδααζζηηώώλλ  ζζηηνν  ΓΓίίθθηηππνν  ΆΆιιθθαα  θθααηη  

ζζππδδήήηηεεζζεε  κκεε  ζζέέκκαα::  ««ΣΣαα  ααίίηηηηαα  ηηεεοο  εεμμάάξξηηεεζζεεοο  θθααηη  ννηη  ηηξξόόππννηη  ππξξννζζηηααζζίίααοο»»,,  2200  

ζζππννππδδααζζηηέέοο,,  ((ΜΜάάξξηηηηννοο  22000066))..  

··  33
οο
  ΓΓςςμμννάάζζιιοο  ΑΑμμππεελλοοκκήήππυυνν::  ΔΔππίίζζθθεεςςεε  ννκκάάδδααοο  κκααζζεεηηώώλλ  ζζηηνν  ΓΓίίθθηηππνν  ΆΆιιθθαα  θθααηη  

ζζππδδήήηηεεζζεε  κκεε  ζζέέκκαα::  ««ΓΓηηααηηξξννθθήή  θθααηη  εεμμάάξξηηεεζζεε»»,,  2200  κκααζζεεηηέέοο,,  ((ΜΜάάξξηηηηννοο  22000066))..  



··  11
οο
  ΓΓςςμμννάάζζιιοο  ΔΔςςόόζζμμοοςς::  ΔΔππίίζζθθεεςςεε  ννκκάάδδααοο  κκααζζεεηηώώλλ  ζζηηνν  ΓΓίίθθηηππνν  ΆΆιιθθαα  θθααηη  ζζππδδήήηηεεζζεε  

κκεε  ζζέέκκαα::  ««ΣΣαα  ααίίηηηηαα  ηηεεοο  εεμμάάξξηηεεζζεεοο  θθααηη  ννηη  ηηξξόόππννηη  ππξξννζζηηααζζίίααοο»»,,  1122  κκααζζεεηηέέοο,,  ((ΜΜάάξξηηηηννοο  

22000066))..  

··  ΓΓςςμμννάάζζιιοο  κκααιι  ΛΛύύκκεειιοο  ΚΚςςμμίίννυυνν  ΓΓήήμμοοςς  ΑΑξξιιοούύ::  ππλλααλληηήήζζεεηηοο  κκεε  κκααζζεεηηέέοο  θθααηη  

δδηηααλλννκκήή  εεξξσσηηεεκκααηηννιιννγγίίσσλλ  γγηηαα  ηηεε  δδηηεεξξεεύύλλεεζζεε  ηησσλλ  ααλλααγγθθώώλλ  ηησσλλ  λλέέσσλλ  σσοο  ππξξννοο  ηηεελλ  

ααμμηηννππννίίεεζζεε  ηηννππ  εειιεεύύζζεεξξννππ  ρρξξόόλλννππ  ηηννπποο,,  ~~  330000  κκααζζεεηηέέοο,,  ((ΜΜάάξξηηηηννοο  --  ΑΑππξξίίιιηηννοο  22000066))..    

··  ΓΓςςμμννάάζζιιοο  ΥΥααλλάάζζηηππααρρ::  ΓΓίίσσξξεε  ζζππλλάάλληηεεζζεε  κκεε  ηηννπποο  κκααζζεεηηέέοο  κκεε  ζζηηόόρρνν  ηηεελλ  

εελλεεκκέέξξσσζζεε  γγηηαα  ηηνν  εεππάάγγγγεειικκαα  ηηννππ  ςςππρρννιιόόγγννππ  θθααηη  ηηηηοο  δδξξάάζζεεηηοο  ηηννππ  ΚΚέέλληηξξννππ  ΠΠξξόόιιεεςςεεοο,,  

1155  κκααζζεεηηέέοο,,  ((ΑΑππξξίίιιηηννοο  22000066))..  

··  22
οο
  ΓΓςςμμννάάζζιιοο  ΧΧππααιιοοκκάάζζηηπποοςς::  33  δδίίσσξξεεοο  ζζππλλααλληηήήζζεεηηοο  κκεε  έέλλαα  ηηκκήήκκαα  ηηεεοο  ΓΓ΄́ηηάάμμεεοο,,  κκεε  

ζζηηόόρρνν  ηηεε  ζζππδδήήηηεεζζεε  ζζεεκκάάηησσλλ  ππννππ  ζζρρεεηηίίδδννλληηααηη  κκεε  ηηεελλ  εεμμάάξξηηεεζζεε,,  ηηεε  δδηηόόξξζζσσζζεε  ππηηζζααλλώώλλ  

εεζζθθααιικκέέλλσσλλ  ααλληηηηιιήήςςεεσσλλ,,  ηηεε  ζζππδδήήηηεεζζεε  ηησσλλ  ααηηηηηηώώλλ  ηηεεοο  ρρξξήήζζεεοο  θθααηη  ηησσλλ  εελλααιιιιααθθηηηηθθώώλλ  

ιιύύζζεεσσλλ  ζζηηηηοο  δδππζζθθννιιίίεεοο..  ππκκκκεεηηεείίρρααλλ  2222  κκααζζεεηηέέοο,,  ((ΜΜάάηηννοο  22000066))..  

··  33
οο
  ΓΓςςμμννάάζζιιοο  ΔΔςςόόζζμμοοςς::  ΔΔππίίζζθθεεςςεε  ννκκάάδδααοο  κκααζζεεηηώώλλ  ζζηηνν  ΓΓίίθθηηππνν  ΆΆιιθθαα  θθααηη  ζζππδδήήηηεεζζεε  

κκεε  ζζέέκκαα::  ««ΣΣαα  ααίίηηηηαα  ηηεεοο  εεμμάάξξηηεεζζεεοο  θθααηη  ννηη  ηηξξόόππννηη  ππξξννζζηηααζζίίααοο»»,,  1155  κκααζζεεηηέέοο,,  ((ΜΜάάηηννοο  

22000066))..  

··  ΓΓςςμμννάάζζιιοο  ΝΝεεοοσσυυπποούύδδααρρ  ΓΓήήμμοοςς  ΚΚααλλλλιιθθέέααρρ::  ΓΓίίσσξξεε  ζζππλλάάλληηεεζζεε  κκεε  ηηννπποο  κκααζζεεηηέέοο  κκεε  

ζζηηόόρρνν  ηηεελλ  εελλεεκκέέξξσσζζεε  γγηηαα  ηηνν  εεππάάγγγγεειικκαα  ηηννππ  ςςππρρννιιόόγγννππ  θθααηη  ηηηηοο  δδξξάάζζεεηηοο  ηηννππ  ΚΚέέλληηξξννππ  

ΠΠξξόόιιεεςςεεοο,,  1155  κκααζζεεηηέέοο,,  ((ΜΜάάηηννοο  22000066))..  

··  ΛΛύύκκεειιοο  ΙΙυυννίίααρρ  ΓΓήήμμοοςς  ΔΔσσεεδδώώπποοςς::  ΣΣξξίίσσξξεε  ζζππλλάάλληηεεζζεε  κκεε  ηηννπποο  κκααζζεεηηέέοο  ηηεεοο  

ΓΓ΄́ΛΛππθθεείίννππ  κκεε  ζζέέκκαα::  ««ΑΑλληηηηκκεεηησσππίίδδννλληηααοο  ηηνν  άάγγρρννοο  ηησσλλ  εεμμεεηηάάζζεεσσλλ»»,,  ~~  8800  κκααζζεεηηέέοο,,  

((ΜΜάάηηννοο  22000066))..  

    

ΤΤππννδδννρρήή  ΑΑηηηηεεκκάάηησσλλ  ΒΒννήήζζεεηηααοο    
ΠΠππααγγμμααηηοοπποοιιήήθθηηκκαανν::  2266  ππππννδδννρρέέοο  γγηηαα  ππξξννββιιήήκκααηηαα  ρρξξήήζζεεοο  ννππζζηηώώλλ  

5544  ππππννδδννρρέέοο  γγηηαα  άάιιιιαα  ππξξννββιιήήκκααηηαα  ςςππρρηηθθήήοο  ππγγεείίααοο  

8800  δδίίσσξξεεοο  ζζππλλααλληηήήζζεεηηοο  ζζππκκββννππιιεεππηηηηθθήήοο  

1177  ηηεειιεεθθσσλληηθθέέοο  ππααξξααππννκκππέέοο  

    

ΔΔΙΙΗΗΓΓΗΗΔΔΙΙ  ζζεε  ΗΗΜΜΔΔΡΡΙΙΓΓΔΔ,,  ΤΤΝΝΔΔΓΓΡΡΙΙΑΑ,,  εεκκδδηηλλυυζζεειιρρ    

  ΔΔηηζζήήγγεεζζεε,,  ζζεε  εεκκεεξξίίδδαα  ηηννππ  ΓΓήήμμοοςς  ΜΜεεννεεμμέέννηηρρ  κκεε  ζζέέκκαα  ««ΣΣαα  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  

ηηεεοο  εεθθεεββεείίααοο  θθααηη  εε  ΔΔππηηθθννηηλλσσλλίίαα  γγννλλέέαα  --  έέθθεεββννππ»»,,  ΠΠννιιηηηηηηζζηηηηθθόό  ΚΚέέλληηξξνν  ΓΓήήκκννππ  

ΜΜεελλεεκκέέλλεεοο,,  2277  ΜΜααξξηηίίννππ  22000066..  

  ΔΔηηζζήήγγεεζζεε  ζζεε  εεξξγγααζζηηήήξξηη  γγηηαα  γγννλλεείίοο  ηηεεοο  ππεεξξηηννρρήήοο  ΦΦννίίλληηθθαα,,  ζζεε  ζζππλλεεξξγγααζζίίαα  κκεε  ηηνν  

ΚΚέέννηηπποο  ΠΠππόόλληηττηηρρ  ««ΔΔλλππίίδδαα»»,,  κκεε  ζζέέκκαα  ««ΔΔππηηθθννηηλλσσλλίίαα::  ΚΚααιιιιηηεεξξγγώώλληηααοο  ηηεελλ  

ΤΤππεεππζζππλλόόηηεεηηαα»»,,  ΔΔΚΚΑΑΚΚΒΒ  ΦΦννίίλληηθθαα,,  2299  ΜΜααξξηηίίννππ  22000066..  

  ΔΔηηζζήήγγεεζζεε  ζζεε  εεκκεεξξίίδδαα  γγηηαα  γγννλλεείίοο  ππννππ  ννξξγγααλλώώζζεεθθεε  ζζεε  ζζππλλεεξξγγααζζίίαα  κκεε  ηηαα  

ΚΚέέλληηξξαα  ΠΠξξόόιιεεςςεεοο  ΘΘεεζζζζααιιννλλίίθθεεοο  θθααηη  ηηεελλ  ΟΟμμοοζζπποοννδδίίαα  ΔΔννώώζζεευυνν  ςςλλλλόόγγυυνν  

ΓΓοοννέέυυνν  κκααιι  ΚΚηηδδεεμμόόννυυνν  ΜΜααθθηηηηώώνν  ΝΝοομμοούύ  ΘΘεεζζζζααλλοοννίίκκηηρρ..  ΘΘέέκκαα  εεκκεεξξίίδδααοο::  

««ΠΠξξννεεηηννηηκκάάδδννππκκεε  ηηαα  ππααηηδδηηάά  κκααοο  γγηηαα  ηηηηοο  δδππζζθθννιιίίεεοο  ηηεεοο  δδσσήήοο»»..  ΘΘέέκκαα  

εεηηζζήήγγεεζζεεοο::  ««ΔΔππηηθθννηηλλσσλλίίαα  ζζηηεελλ  ΟΟηηθθννγγέέλλεεηηαα»»..  ΓΓεεκκννηηηηθθήή  ΒΒηηββιιηηννζζήήθθεε  ΓΓήήκκννππ  

ΘΘεεζζζζααιιννλλίίθθεεοο,,  3311  ΜΜααξξηηίίννππ  22000066..  

  ΔΔηηζζήήγγεεζζεε  ζζεε  εεθθδδήήιισσζζεε  ηηννππ  ΚΚΔΔΦΦΟΟ  ((ππππώώηηνν  ΠΠππόόννοοιιαα))  ΓΓήήμμοοςς  

ηηααςςπποούύπποολληηρρ  κκεε  ζζέέκκαα::  ««ΟΟ  ξξόόιιννοο  ηησσλλ  εελλεειιίίθθσσλλ  ζζηηεελλ  ππξξόόιιεεςςεε  ηησσλλ  



εεμμααξξηηήήζζεεσσλλ  θθααηη  ζζηηεελλ  ππξξννααγγσσγγήή  ηηεεοο  ςςππρρηηθθήήοο  ππγγεείίααοο  ηησσλλ  ππααηηδδηηώώλλ»»,,  

ηηααππξξννύύππννιιεε,,  55  ΑΑππξξηηιιίίννππ  22000066..  

  ΔΔηηζζήήγγεεζζεε  ζζεε  εεκκεεξξίίδδαα  γγηηαα  λλεεππηηααγγσσγγννύύοο  ηηεεοο  ΠΠααγγκκόόζζμμιιααρρ  ΟΟππγγάάννυυζζηηρρ  γγιιαα  ηηηηνν  

ΠΠπποοζζσσοολλιικκήή  ΑΑγγυυγγήή  ((ΟΟ..ΜΜ..ΔΔ..ΡΡ..)),,  κκεε  ζζέέκκαα::  ««ΑΑηηππρρήήκκααηηαα--ΓΓηηααηηξξννθθήή--ρρέέζζεεηηοο  

ζζηηεελλ  ννκκάάδδαα  ηηεεοο  ηηάάμμεεοο»»..  ΣΣίίηηιιννοο  εεηηζζήήγγεεζζεεοο::  ««ΝΝεεππηηααγγσσγγεείίνν  θθααηη  ΨΨππρρηηθθήή  ΤΤγγεείίαα»»,,  

ΚΚ..ΠΠ..ΔΔ..  ΔΔιιεεππζζεεξξίίννππ--ΚΚννξξδδεειιηηννύύ,,  1133  ΜΜααττννππ  22000066..  

  ΔΔηηζζήήγγεεζζεε  ζζεε  εεκκεεξξίίδδαα  ηηεεοο  ««ΔΔύύξξεειιννηηρρ  ΠΠόόλληηρρ»»,,  ζζηηνν  ππιιααίίζζηηνν  ππξξννγγξξάάκκκκααηηννοο  

θθααηηάάξξηηηηζζεεοο  ααηηόόκκσσλλ  ααππόό  εεππππααζζεείίοο  ννκκάάδδεεοο  ππιιεεζζππζζκκννύύ,,  κκεε  ζζέέκκαα  ««ππλλάάλληηεεζζεε  

εελλεεκκέέξξσσζζεεοο  ζζρρεεηηηηθθάά  κκεε  ηηεελλ  ύύππααξξμμεε  ππππεεξξεεζζηηώώλλ  ζζηηεελλ  θθααηηεεύύζζππλλζζεε  ηηεεοο  

εεξξγγααζζηηααθθήήοο  θθααηη  θθννηηλλσσλληηθθήήοο  έέλληηααμμεεοο»»,,  3300  ΟΟθθηησσββξξίίννππ  22000066..  

  ΔΔηηζζήήγγεεζζεε  ζζεε  εεκκεεξξίίδδαα  ηηννππ  ΓΓήήμμοοςς  ΜΜεεννεεμμέέννηηρρ  κκεε  ζζέέκκαα  ««ΟΟ  ξξόόιιννοο  ηησσλλ  γγννλλέέσσλλ  

ζζηηεελλ  ππξξόόιιεεςςεε  ηηεεοο  εεμμάάξξηηεεζζεεοο»»,,  ΓΓεελλδδξξννππόόηηαακκννοο,,  1111  ΝΝννεεκκββξξίίννππ  22000066..  

  ΔΔηηζζήήγγεεζζεε  ζζεε  ζζππλλέέδδξξηηνν  ηηννππ  ΚΚέέννηηπποοςς  ΠΠππόόλληηττηηρρ  ΚΚύύπππποοςς  ««ΜΜηηθθξξήή  ΆΆξξθθηηννοο»»,,  

κκεε  ζζέέκκαα::  ««ΠΠξξσσηηννγγεελλήήοο  ΠΠξξόόιιεεςςεε  ηηεεοο  ρρξξήήζζεεοο  εεμμααξξηηεεζζηηννγγόόλλσσλλ  ννππζζηηώώλλ::  ΜΜηηαα  

ννιιηηζζηηηηθθήή  ππξξννζζέέγγγγηηζζεε»»..  ΣΣίίηηιιννοο  εεηηζζήήγγεεζζεεοο::  ««ΠΠξξννγγξξάάκκκκααηηαα  ππξξόόιιεεςςεεοο  ζζηηεελλ  

εεθθεεββεείίαα»»,,  ΛΛεεκκεεζζόόοο,,  99--1100  ΓΓεεθθεεκκββξξίίννππ  22000066..  

  ππλληηννλληηζζκκόόοο  22  ββηησσκκααηηηηθθώώλλ  εεξξγγααζζηηεεξξίίσσλλ  ζζεε  δδηηεεκκεεξξίίδδαα  ηηννππ  ΑΑπποοκκεεννηηππυυμμέέννοοςς  

ΓΓππααθθεείίοοςς  ΙΙ..ΠΠ..ΟΟ..ΓΓ..ΔΔ..  ΘΘεεζζζζααιιννλλίίθθεεοο,,  γγηηαα  εεθθππααηηδδεεππηηηηθθννύύοο  ηηννππ  ΝΝννκκννύύ,,  κκεε  ζζέέκκαα  

««ΗΗ  ΔΔλλίίζζρρππζζεε  ηηεεοο  ΓΓηηααππννιιηηηηηηζζκκηηθθήήοο  ΠΠξξννζζέέγγγγηηζζεεοο  ζζηηεε  ζζεεκκεεξξηηλλήή  ΣΣάάμμεε»»..  ΘΘέέκκαα  

ββηησσκκααηηηηθθώώλλ  εεξξγγααζζηηεεξξίίσσλλ::  ««ΦΦααλληηααζζίίαα  θθααηη  ΠΠξξααγγκκααηηηηθθόόηηεεηηαα»»,,  66
νν
  

ΓΓηηααππννιιηηηηηηζζκκηηθθόό  ΓΓεεκκννηηηηθθόό  ρρννιιεείίνν  ΔΔιιεεππζζεεξξίίννππ--ΚΚννξξδδεειιηηννύύ,,  1155--1166  ΓΓεεθθεεκκββξξίίννππ  

22000066..  

ΜΜεε  ααθθννξξκκήή  ηηεελλ  ΠΠααγγθθόόζζκκηηαα  ΗΗκκέέξξαα  θθααηηάά  ηησσλλ  ΝΝααξξθθσσηηηηθθώώλλ  ((2266  ΙΙννππλλίίννππ))    

  ηηνν  ΓΓήήμμοο  ΑΑμμππεελλοοκκήήππυυνν::  ΠΠεεξξίίππηηεεξξνν  κκεε  εελλεεκκεεξξσσηηηηθθόό  ππιιηηθθόό  γγηηαα  ππέέλληηεε  εεκκέέξξεεοο  

ζζηηαα  ««ΑΑκκππεειιννθθήήππεεηηαα»»  ((1199  ––  2266  ΙΙννππλλίίννππ  22000066))..  

  εε  ζζππλλεεξξγγααζζίίαα  κκεε  ηηεε  ΝΝοομμααππσσίίαα  ΘΘεεζζζζααιιννλλίίθθεεοο::  ΠΠεεξξίίππηηεεξξνν  κκεε  εελλεεκκεεξξσσηηηηθθόό  

ππιιηηθθόό  ζζεε  εεθθδδήήιισσζζεε  ηηεεοο  ΝΝννκκααξξρρίίααοο,,  ΛΛεεππθθόόοο  ΠΠύύξξγγννοο,,  44  ΙΙννππιιίίννππ  22000066..  

ΤΤΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΔΔΝΝΗΗΜΜΔΔΡΡΧΧΣΣΙΙΚΚΧΧΝΝ  ΔΔΝΝΣΣΤΤΠΠΩΩΝΝ  

ςςγγγγππάάθθηηκκαανν  22  πποολλςςζζέέλλιιδδαα  εεννηημμεεππυυηηιικκάά  έέννηηςςππαα::    

αα))  ΓΓηηαα  ηηεε  ζζρρννιιηηθθήή  θθννηηλλόόηηεεηηαα,,  ηηνν  ννππννίίνν  εεππεεμμεεξξγγάάδδεεηηααηη  ηηεελλ  εεππηηθθννηηλλσσλλίίαα  γγννλλέέσσλλ  θθααηη  

εεθθππααηηδδεεππηηηηθθώώλλ..    

ββ))  ΓΓηηαα  ηηνν  εεππξξύύ  θθννηηλλόό,,  ηηνν  ννππννίίνν  ααππααλληηάά  ζζεε  εεξξσσηηήήκκααηηαα  γγύύξξσσ  ααππόό  ηηνν  ζζέέκκαα  ηηεεοο  

εεμμάάξξηηεεζζεεοο..    

ηηιιρρ  δδππάάζζεειιρρ  ηηοοςς  ΚΚέέννηηπποοςς  ΠΠππόόλληηττηηρρ  ππεεππιιλλααμμββάάννοοννηηααιι  εεππίίζζηηρρ::  

  ΠΠααξξααγγσσγγήή  έέλληηππππννππ  ππιιηηθθννύύ  ((εελλεεκκεεξξσσηηηηθθάά  θθππιιιιάάδδηηαα,,  ααθθίίζζζζεεοο))  

  ΑΑμμηηννιιόόγγεεζζεε  ππξξννγγξξαακκκκάάηησσλλ  ππξξόόιιεεςςεεοο  

  ππλλααλληηήήζζεεηηοο  ΓΓηηθθηηύύσσζζεεοο  κκεε  ηηαα  ΚΚέέλληηξξαα  ΠΠξξόόιιεεςςεεοο  ηηεεοο  ΚΚεελληηξξηηθθήήοο  ΜΜααθθεεδδννλλίίααοο  

  ΑΑξξζζξξννγγξξάάθθεεζζεε  θθααηη  ΓΓεειιηηίίαα  ΣΣύύππννππ  γγηηαα  ηηννππηηθθάά  ππεεξξηηννδδηηθθάά  θθααηη  εεθθεεκκεεξξίίδδεεοο  

  ππγγγγξξααθθήή  ππξξσσηηόόηηππππσσλλ  θθεεηηκκέέλλσσλλ  γγηηαα  ηηεελλ  ππιιεεξξέέζζηηεεξξεε  εεππηηκκόόξξθθσσζζεε  ηησσλλ  

ααλλζζξξώώππσσλλ  ππννππ  ζζππκκκκεεηηέέρρννππλλ  ζζηηαα  ππξξννγγξξάάκκκκααηηαα  

  ππλλααλληηήήζζεεηηοο  κκεε  εεθθππξξννζζώώππννπποο  θθννξξέέσσλλ  ηηεεοο  ππόόιιεεοο  

  ΔΔθθππααηηδδεεύύζζεεηηοο  ηησσλλ  ζζηηεειιεερρώώλλ  ηηννππ  ΚΚέέλληηξξννππ  ΠΠξξόόιιεεςςεεοο  

  ΣΣααθθηηέέοο  ζζππλλααλληηήήζζεεηηοο  ηηεεοο  εεππηηζζηηεεκκννλληηθθήήοο  ννκκάάδδααοο  


