
  

11   

  

ΔΔΑΑΪΪΟΟΣΣ   ΠΠΛΛΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ   ΑΑΒΒΕΕΕΕ   
ΒΒ ΙΙ ΟΟ ΜΜ ΗΗ ΧΧ ΑΑ ΝΝ ΙΙ ΑΑ   ΠΠ ΛΛ ΑΑ ΣΣ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΩΩ ΝΝ   ––   ΞΞ ΕΕ ΝΝ ΟΟ ΔΔ ΟΟ ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΕΕ ΣΣ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΧΧ ΕΕ ΙΙ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΕΕ ΙΙ ΣΣ   

11 22
οο
  ΧΧ ΙΙ ΛΛ .. ΟΟ ΔΔ ΟΟ ΥΥ   ΒΒ ΕΕ ΡΡ ΟΟ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   ––   ΝΝ ΑΑ ΟΟ ΥΥ ΣΣ ΑΑ ΣΣ ,,   55 99 22   00 00   ΝΝ ΑΑ ΟΟ ΥΥ ΣΣ ΑΑ     

ΑΑ ΡΡ .. ΜΜ ΑΑ ΕΕ ::   11 00 66 66 11 // 00 66 // BB // 88 66 // 44 44   

ΑΑ ΡΡ .. ΓΓ ΕΕ ΜΜ ΗΗ   22 11 00 44 88 44 22 66 00 00 00   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ΠΠ ΛΛ ΗΗ ΡΡ ΟΟ ΦΦ ΟΟ ΡΡ ΙΙ ΕΕ ΣΣ     

  ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΚΚ ΤΤ ΑΑ ΚΚ ΤΤ ΗΗ   ΓΓ ΕΕ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΗΗ   ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΕΕ ΛΛ ΕΕ ΥΥ ΣΣ ΗΗ   ΤΤ ΗΗ ΣΣ   

22 99 // 11 22 // 22 00 11 44   
(( ΣΣ ΥΥ ΜΜ ΦΦ ΩΩ ΝΝ ΑΑ   ΜΜ ΕΕ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΠΠ ΑΑ ΡΡ .. 33 ,,   ΑΑ ΡΡ ΘΘ .. 22 77 ,,   ΝΝ .. 22 11 99 00 // 22 00 ))   

  

ΕΕ ΚΚ ΤΤ ΑΑ ΚΚ ΤΤ ΗΗ   ΓΓ ΕΕ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΗΗ   ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΕΕ ΛΛ ΕΕ ΥΥ ΣΣ ΗΗ   ΤΤ ΩΩ ΝΝ   ΜΜ ΕΕ ΤΤ ΟΟ ΧΧ ΩΩ ΝΝ   ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ΑΑ ΝΝ ΩΩ ΝΝ ΥΥ ΜΜ ΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΤΤ ΑΑ ΙΙ ΡΡ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   ΜΜ ΕΕ   

ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΩΩ ΝΝ ΥΥ ΜΜ ΙΙ ΑΑ     ««   ΔΔ ΑΑ ΪΪ ΟΟ ΣΣ   ΠΠ ΛΛ ΑΑ ΣΣ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΑΑ   ΑΑ ΒΒ ΕΕ ΕΕ   »»     

  

  

ΣΣ εε   ππ εε ρρ ίί ππ ττ ωω σσ ηη   μμ ηη   εε ππ ίί ττ εε υυ ξξ ηη ςς   ττ ηη ςς   αα ππ αα ιι ττ οο ύύ μμ εε νν ηη ςς   σσ ύύ μμ φφ ωω νν αα   μμ εε   ττ οο   ΝΝ όό μμ οο     κκ αα ιι   ττ οο   

ΚΚ αα ττ αα σσ ττ αα ττ ιι κκ όό   αα ππ αα ρρ ττ ίί αα ςς   γγ ιι αα   ττ ηη νν   λλ ήή ψψ ηη   αα ππ οο φφ άά σσ εε ωω νν   εε ππ ίί   οο ρρ ιι σσ μμ έέ νν ωω νν   θθ εε μμ άά ττ ωω νν   ττ ηη ςς   

αα ρρ χχ ιι κκ ήή ςς   ηη μμ εε ρρ ήή σσ ιι αα ςς   δδ ιι άά ττ αα ξξ ηη ςς   κκ αα ττ άά   ττ ηη νν   ηη μμ εε ρρ οο μμ ηη νν ίί αα   ττ ηη ςς   22 99 // 11 22 // 22 00 11 44 ,,   ηη   ΓΓ εε νν ιι κκ ήή   

ΣΣ υυ νν έέ λλ εε υυ σσ ηη   θθ αα   σσ υυ νν έέ λλ θθ εε ιι   εε κκ   νν έέ οο υυ   σσ εε   AA ΄́   ΕΕ ππ αα νν αα λλ ηη ππ ττ ιι κκ ήή   ΣΣ υυ νν έέ λλ εε υυ σσ ηη   σσ ττ ιι ςς   88   

ΙΙ αα νν οο υυ αα ρρ ίί οο υυ   22 00 11 55 ,,   ηη μμ έέ ρρ αα   ΠΠ έέ μμ ππ ττ ηη   κκ αα ιι   ώώ ρρ αα   11 11 :: 00 00   ππ ρρ ωω ιι νν ήή   κκ αα ιι     εε φφ όό σσ οο νν   δδ εε νν   

εε ππ ιι ττ εε υυ χχ θθ εε ίί   κκ αα ιι   κκ αα ττ άά   ττ ηη   σσ υυ νν εε δδ ρρ ίί αα σσ ηη   εε κκ εε ίί νν ηη   ηη   αα ππ αα ιι ττ οο ύύ μμ εε νν ηη   εε κκ   ττ οο υυ   νν όό μμ οο υυ   

αα ππ αα ρρ ττ ίί αα ,,   θθ αα   σσ υυ νν έέ λλ θθ εε ιι   εε κκ   νν έέ οο υυ   σσ ττ ιι ςς     22 11   ΙΙ αα νν οο υυ αα ρρ ίί οο υυ   22 00 11 55 ,,   ηη μμ έέ ρρ αα     ΤΤ εε ττ άά ρρ ττ ηη   κκ αα ιι   

ώώ ρρ αα   11 11 :: 00 00   ππ ρρ ωω ιι νν ήή ,,   σσ ττ ηη νν   έέ δδ ρρ αα   ττ ηη ςς   εε ττ αα ιι ρρ ίί αα ςς   (( 11 22
οο
  χχ ιι λλ ..   ττ ηη ςς   οο δδ οο ύύ   ΒΒ έέ ρρ οο ιι αα ςς --

ΝΝ άά οο υυ σσ αα ςς ,, 55 99 22   00 00   ΝΝ άά οο υυ σσ αα )) ..   

  

  

ΣΣ ηη μμ εε ιι ώώ νν εε ττ αα ιι   όό ττ ιι   δδ εε   θθ αα   δδ ηη μμ οο σσ ιι εε υυ θθ εε ίί   νν έέ αα   ππ ρρ όό σσ κκ λλ ηη σσ ηη   γγ ιι αα   ττ ιι ςς   εε ππ αα νν αα λλ ηη ππ ττ ιι κκ έέ ςς   

σσ υυ νν εε λλ εε ύύ σσ εε ιι ςς     σσ ύύ μμ φφ ωω νν αα   μμ εε   ττ οο   άά ρρ θθ ρρ οο   22 99   ττ οο υυ   κκ .. νν .. 22 11 99 00 // 11 99 22 00 ,,   όό ππ ωω ςς   ιι σσ χχ ύύ εε ιι ..   

  

  



  

22   

  

  

  

ΠΠ ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΕΕ ΧΧ ΟΟ ΜΜ ΕΕ ΝΝ ΑΑ   

  
  

  

  

  

  

ΑΑ ..         ΠΠΡΡΟΟ ΣΣΚΚΛΛΗΗ ΣΣΗΗ   ΣΣ ΕΕ   ΕΕΚΚΤΤ ΑΑΚΚΤΤΗΗ   ΓΓ ΕΕΝΝ ΙΙ ΚΚΗΗ   ΣΣ ΥΥΝΝΕΕΛΛ ΕΕΥΥ ΣΣΗΗ   ΤΤΩΩΝΝ   ΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΩΩΝΝ…………………… .. .. 33   
  

  

ΒΒ ..         ΣΣ ΥΥΝΝΟΟΛΛ ΙΙ ΚΚ ΟΟΣΣ   ΑΑΡΡ ΙΙ ΘΘΜΜΟΟΣΣ   ΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΩΩΝΝ   ΚΚΑΑ ΙΙ   ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΙΙ ΩΩΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ   ΨΨΗΗΦΦΟΟΥΥ…………………… .. ..…… .. 77   
  

  

ΓΓ ..         ΥΥΠΠΟΟΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ   ΣΣΤΤΗΗ   ΓΓ ΕΕΝΝ ΙΙ ΚΚΗΗ   ΣΣΥΥΝΝΕΕΛΛ ΕΕ ΥΥ ΣΣΗΗ   ΕΕ ΓΓ ΓΓ ΡΡΑΑΦΦΑΑ……………… ..………… .. ..…… ..……………… 77   
  

  
ΔΔ ..         ΣΣ ΧΧ ΕΕ ΔΔ ΙΙ ΟΟ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΤΤ ΕΕ ΙΙ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΕΕ ΝΝ ΩΩ ΝΝ   ΑΑ ΠΠ ΟΟ ΦΦ ΑΑ ΣΣ ΕΕ ΩΩ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ   ΤΤ ΩΩ ΝΝ   ΘΘ ΕΕ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΩΩ ΝΝ   

              ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ΗΗ ΜΜ ΕΕ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΞΞ ΕΕ ΩΩ ΣΣ   ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΚΚ ΤΤ ΑΑ ΚΚ ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ΓΓ ΕΕ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΗΗ ΣΣ   

              ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΕΕ ΛΛ ΕΕ ΥΥ ΣΣ ΗΗ ΣΣ   ΤΤ ΗΗ ΣΣ   22 99
ΗΗ ΣΣ

  ΔΔ ΕΕ ΚΚ ΕΕ ΜΜ ΒΒ ΡΡ ΙΙ ΟΟ ΥΥ   22 00 11 44 ,,   ΣΣ ΥΥ ΜΜ ΦΦ ΩΩ ΝΝ ΑΑ   ΜΜ ΕΕ   ΤΤ ΟΟ   ΑΑ ΡΡ ΘΘ ΡΡ ΟΟ   

              22 77 ΠΠ ΑΑ ΡΡ ..   33   ΤΤ ΟΟ ΥΥ   ΚΚ .. ΝΝ .. 22 11 99 00 // 11 99 22 00 …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 77     

  

  

  

ΕΕ ..         ΕΕ ΝΝ ΤΤ ΥΥ ΠΠ ΟΟ   ΔΔ ΙΙ ΟΟ ΡΡ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ   AA ΝΝ ΤΤ ΙΙ ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΣΣ ΩΩ ΠΠ ΟΟ ΥΥ …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… .. …… 88   

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

33   

  

  

  

  

ΔΔ ΑΑΪΪΟΟ ΣΣ   ΠΠΛΛ ΑΑΣΣ ΤΤ ΙΙΚΚ ΑΑ   ΑΑ ..ΒΒ ..ΕΕ ..ΕΕ ..  
ΒΒ ιι οο μμ ηη χχ αα νν ίί αα   ΠΠ λλ αα σσ ττ ιι κκ ώώ νν -- ΞΞ εε νν οο δδ οο χχ εε ιι αα κκ έέ ςς   ΕΕ ππ ιι χχ εε ιι ρρ ήή σσ εε ιι ςς  

 

 

ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΣΣ ΚΚ ΛΛ ΗΗ ΣΣ ΗΗ   

ΈΈ κκ ττ αα κκ ττ ηη ςς   ΓΓ εε νν ιι κκ ήή ςς   ΣΣ υυ νν έέ λλ εε υυ σσ ηη ςς   ττ ωω νν   μμ εε ττ όό χχ ωω νν   ττ ηη ςς   αα νν ώώ νν υυ μμ ηη ςς   

εε ττ αα ιι ρρ ίί αα ςς   μμ εε   ττ ηη νν   εε ππ ωω νν υυ μμ ίί αα   ««   ΔΔ ΑΑ ΪΪ ΟΟ ΣΣ     ΠΠ ΛΛ ΑΑ ΣΣ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΑΑ     ΑΑ .. ΒΒ .. ΕΕ .. ΕΕ .. »»  
ΑΑ ρρ .. ΜΜ ΑΑ ΕΕ   11 00 66 66 11 // 00 66 // ΒΒ // 88 66 // 44 44   

  

ΑΑ ΡΡ .. ΓΓ ΕΕ ΜΜ ΗΗ   22 11 00 44 88 44 22 66 00 00 00   
  

ΜΜ εε   αα ππ όό φφ αα σσ ηη   ττ οο υυ   ΔΔ ιι οο ιι κκ ηη ττ ιι κκ οο ύύ   ΣΣ υυ μμ ββ οο υυ λλ ίί οο υυ   ττ ηη ςς   ΑΑ νν ώώ νν υυ μμ ηη ςς   ΕΕ ττ αα ιι ρρ ίί αα ςς   μμ εε   ττ ηη νν   

εε ππ ωω νν υυ μμ ίί αα   «« ΔΔ ΑΑ ΪΪ ΟΟ ΣΣ   ΠΠ ΛΛ ΑΑ ΣΣ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΑΑ   ΑΑ ΒΒ ΕΕ ΕΕ »»     κκ αα ιι   δδ ιι αα κκ ρρ ιι ττ ιι κκ όό   ττ ίί ττ λλ οο   ««   ΔΔ ΑΑ ΪΪ ΟΟ ΣΣ   ΑΑ ΒΒ ΕΕ ΕΕ »»   

(( εε φφ εε ξξ ήή ςς   ηη   «« ΕΕ ττ αα ιι ρρ ίί αα »» )) ,, ηη   οο ππ οο ίί αα   εε λλ ήή φφ θθ ηη   ττ ηη νν   33
ηη
    ΔΔ εε κκ εε μμ ββ ρρ ίί οο υυ   22 00 11 44   κκ αα ιι   σσ ύύ μμ φφ ωω νν αα   

μμ εε   ττ ιι ςς   δδ ιι αα ττ άά ξξ εε ιι ςς   ττ οο υυ   ΝΝ όό μμ οο υυ   κκ αα ιι   ττ οο υυ   ΚΚ αα ττ αα σσ ττ αα ττ ιι κκ οο ύύ   ττ ηη ςς   ΕΕ ττ αα ιι ρρ ίί αα ςς ,,   κκ αα λλ οο ύύ νν ττ αα ιι   οο ιι   

κκ .. κκ ..   μμ έέ ττ οο χχ οο ιι   ττ ηη ςς   ΕΕ ττ αα ιι ρρ ίί αα ςς   σσ εε   ΈΈ κκ ττ αα κκ ττ ηη   ΓΓ εε νν ιι κκ ήή   ΣΣ υυ νν έέ λλ εε υυ σσ ηη ,,   ηη   οο ππ οο ίί αα   θθ αα   σσ υυ νν έέ λλ θθ εε ιι   

σσ ττ αα   γγ ρρ αα φφ εε ίί αα   ττ ηη ςς   έέ δδ ρρ αα ςς   ττ ηη ςς   ΕΕ ττ αα ιι ρρ ίί αα ςς     σσ ττ οο   11 22
οο
  χχ ιι λλ .. ττ ηη ςς   οο δδ οο ύύ   ΒΒ έέ ρρ οο ιι αα ςς --

ΝΝ άά οο υυ σσ αα ςς ,, 55 99 22 00 00   ΝΝ άά οο υυ σσ αα   ΝΝ οο μμ οο ύύ   ΗΗ μμ αα θθ ίί αα ςς ,,   σσ ττ ιι ςς       22 99       ΔΔ εε κκ εε μμ ββ ρρ ίί οο υυ   22 00 11 44 ,,   ηη μμ έέ ρρ αα     

ΔΔ εε υυ ττ έέ ρρ αα   κκ αα ιι   ώώ ρρ αα             99 :: 00 00   ππ ρρ ωω ιι νν ήή   μμ εε   θθ έέ μμ αα ττ αα   ηη μμ εε ρρ ήή σσ ιι αα ςς   δδ ιι άά ττ αα ξξ ηη ςς   ττ αα   

αα κκ όό λλ οο υυ θθ αα ::   

ΘΘ ΕΕ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΑΑ   ΗΗ ΜΜ ΕΕ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΞΞ ΗΗ ΣΣ   

  

11 .. ΦΦ οο ρρ οο λλ όό γγ ηη σσ ηη   ττ ωω νν   αα φφ οο ρρ οο λλ όό γγ ηη ττ ωω νν   αα ππ οο θθ εε μμ αα ττ ιι κκ ώώ νν   σσ ύύ μμ φφ ωω νν αα   μμ εε   ττ οο   άά ρρ θθ ρρ οο   77 22   

ππ αα ρρ .. 11 22   &&   11 33   ττ οο υυ   νν .. 44 11 77 22 // 22 00 11 33   κκ αα ιι   χχ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ μμ όό ςς   αα υυ ττ ώώ νν   ωω ςς   φφ οο ρρ οο λλ οο γγ ηη θθ έέ νν ττ ωω νν ..   
  

22 .. ΔΔ ιι άά φφ οο ρρ αα   θθ έέ μμ αα ττ αα   κκ αα ιι   αα νν αα κκ οο ιι νν ώώ σσ εε ιι ςς ..   

  

ΣΣ εε   ππ εε ρρ ίί ππ ττ ωω σσ ηη   ππ οο υυ   κκ αα ττ άά   ττ ηη νν   ΣΣ υυ νν εε δδ ρρ ίί αα σσ ηη   ττ ηη ςς   ΈΈ κκ ττ αα κκ ττ ηη ςς   ΓΓ εε νν ιι κκ ήή ςς   ΣΣ υυ νν έέ λλ εε υυ σσ ηη ςς   

ττ ωω νν   ΜΜ εε ττ όό χχ ωω νν   ττ ηη ςς   ΕΕ ττ αα ιι ρρ ίί αα ςς   ττ ηη ςς   22 99 ηη ςς     ΔΔ εε κκ εε μμ ββ ρρ ίί οο υυ   22 00 11 44 ,,   δδ εε νν   εε ππ ιι ττ εε υυ χχ θθ εε ίί   γγ ιι αα   

οο ππ οο ιι οο νν δδ ήή ππ οο ττ εε   λλ όό γγ οο   ηη   αα ππ αα ιι ττ οο ύύ μμ εε νν ηη   εε κκ   ττ οο υυ   νν όό μμ οο υυ   αα ππ αα ρρ ττ ίί αα   ,,   ττ οο   ΔΔ ιι οο ιι κκ ηη ττ ιι κκ όό   

ΣΣ υυ μμ ββ οο ύύ λλ ιι οο   κκ αα λλ εε ίί   ττ οο υυ ςς   μμ εε ττ όό χχ οο υυ ςς   σσ ττ ιι ςς   88   ΙΙ αα νν οο υυ αα ρρ ίί οο υυ   22 00 11 55 ,,   ηη μμ έέ ρρ αα   ΠΠ έέ μμ ππ ττ ηη       κκ αα ιι   

ώώ ρρ αα   11 11 .. 00 00   ππ ρρ ωω ιι νν ήή ,,   σσ εε   ΑΑ ΄́   ΕΕ ππ αα νν αα λλ ηη ππ ττ ιι κκ ήή   ΓΓ εε νν ιι κκ ήή   ΣΣ υυ νν έέ λλ εε υυ σσ ηη   κκ αα ιι   εε φφ όό σσ οο νν   δδ εε νν   

εε ππ ιι ττ εε υυ χχ θθ εε ίί   κκ αα ιι   κκ αα ττ άά   ττ ηη   σσ υυ νν εε δδ ρρ ίί αα σσ ηη   εε κκ εε ίί νν ηη   ηη   αα ππ αα ιι ττ οο ύύ μμ εε νν ηη   εε κκ   ττ οο υυ   νν όό μμ οο υυ   

αα ππ αα ρρ ττ ίί αα ,,   σσ ττ ιι ςς     22 11   ΙΙ αα νν οο υυ αα ρρ ίί οο υυ   22 00 11 55 ,,   ηη μμ έέ ρρ αα     ΤΤ εε ττ άά ρρ ττ ηη   κκ αα ιι   ώώ ρρ αα   11 11 :: 00 00   ππ ρρ ωω ιι νν ήή   ,,   

σσ εε   ΒΒ ΄́   ΕΕ ππ αα νν αα λλ ηη ππ ττ ιι κκ ήή   ΓΓ εε νν ιι κκ ήή   ΣΣ υυ νν έέ λλ εε υυ σσ ηη   ,,   σσ ύύ μμ φφ ωω νν αα   μμ εε   ττ αα   ππ ρρ οο ββ λλ εε ππ όό μμ εε νν αα   σσ ττ ηη νν   

ππ αα ρρ άά γγ ρρ αα φφ οο   44   ττ οο υυ   άά ρρ θθ ρρ οο υυ   22 99   ττ οο υυ   KK NN   22 11 99 00 // 11 99 22 00 ,,   όό ππ ωω ςς   ιι σσ χχ ύύ εε ιι ..   ΟΟ ιι   εε νν   λλ όό γγ ωω   

ΕΕ ππ αα νν αα λλ ηη ππ ττ ιι κκ έέ ςς   ΓΓ εε νν ιι κκ έέ ςς   ΣΣ υυ νν εε λλ εε ύύ σσ εε ιι ςς   θθ αα   λλ άά ββ οο υυ νν   χχ ώώ ρρ αα   σσ ττ αα   γγ ρρ αα φφ εε ίί αα   ττ ηη ςς   έέ δδ ρρ αα ςς   

ττ ηη ςς   ΕΕ ττ αα ιι ρρ ίί αα ςς   σσ ττ οο   11 22
οο
  χχ ιι λλ ..   ττ ηη ςς   οο δδ οο ύύ   ΒΒ έέ ρρ οο ιι αα ςς -- ΝΝ άά οο υυ σσ αα ςς ,, 55 99 22 00 00   ΝΝ άά οο υυ σσ αα   ΝΝ οο μμ οο ύύ   

ΗΗ μμ αα θθ ίί αα ςς ..   ΣΣ ηη μμ εε ιι ώώ νν εε ττ αα ιι   όό ττ ιι   δδ εε   θθ αα   δδ ηη μμ οο σσ ιι εε υυ θθ εε ίί   νν έέ αα   ππ ρρ όό σσ κκ λλ ηη σσ ηη   γγ ιι αα   ττ ιι ςς   

ΕΕ ππ αα νν αα λλ ηη ππ ττ ιι κκ έέ ςς   ΣΣ υυ νν εε λλ εε ύύ σσ εε ιι ςς   σσ ύύ μμ φφ ωω νν αα   μμ εε   ττ οο   άά ρρ θθ ρρ οο   22 99   ττ οο υυ   KK NN   22 11 99 00 // 11 99 22 00 ,,   

όό ππ ωω ςς   ιι σσ χχ ύύ εε ιι ..     

ΣΣ ύύ μμ φφ ωω νν αα   μμ εε   ττ αα   άά ρρ θθ ρρ αα   22 66   ππ αα ρρ άά γγ ρρ αα φφ οο ςς   22 ββ   κκ αα ιι   22 88 αα   ττ οο υυ   ΚΚ ΝΝ   22 11 99 00 // 11 99 22 00   ωω ςς   

ττ ρρ οο ππ οο ππ οο ιι ήή θθ ηη κκ αα νν   κκ αα ιι   ππ ρρ οο σσ ττ έέ θθ ηη κκ αα νν   αα νν ττ ιι σσ ττ οο ίί χχ ωω ςς   μμ εε   ττ αα   άά ρρ θθ ρρ αα   33   κκ αα ιι   55   ττ οο υυ   

ΝΝ .. 33 88 88 44 // 22 00 11 00   κκ αα ιι   ιι σσ χχ ύύ οο υυ νν   ηη   ΕΕ ττ αα ιι ρρ ίί αα   εε νν ηη μμ εε ρρ ώώ νν εε ιι   ττ οο υυ ςς   μμ εε ττ όό χχ οο υυ ςς   γγ ιι αα   ττ αα   

αα κκ όό λλ οο υυ θθ αα ::   

ΙΙ .. ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΙΙ ΩΩ ΜΜ ΑΑ   ΣΣ ΥΥ ΜΜ ΜΜ ΕΕ ΤΤ ΟΟ ΧΧ ΗΗ ΣΣ   ΣΣ ΤΤ ΗΗ   ΓΓ ΕΕ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΗΗ   ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΕΕ ΛΛ ΕΕ ΥΥ ΣΣ ΗΗ ..   ΔΔ ιι κκ αα ίί ωω μμ αα   

σσ υυ μμ μμ εε ττ οο χχ ήή ςς   κκ αα ιι   ψψ ήή φφ οο υυ   σσ ττ ηη νν   ΤΤ αα κκ ττ ιι κκ ήή   ΓΓ εε νν ιι κκ ήή   ΣΣ υυ νν έέ λλ εε υυ σσ ηη   έέ χχ οο υυ νν   μμ όό νν οο   ττ αα   φφ υυ σσ ιι κκ άά   
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κκ αα ιι   νν οο μμ ιι κκ άά   ππ ρρ όό σσ ωω ππ αα   ππ οο υυ   εε μμ φφ αα νν ίί ζζ οο νν ττ αα ιι   ωω ςς   μμ έέ ττ οο χχ οο ιι   ττ ηη ςς   ΕΕ ττ αα ιι ρρ ίί αα ςς   σσ ττ αα   αα ρρ χχ εε ίί αα   

ττ οο υυ   ΣΣ υυ σσ ττ ήή μμ αα ττ οο ςς   ΆΆ υυ λλ ωω νν   ΤΤ ίί ττ λλ ωω νν   ππ οο υυ   δδ ιι αα χχ εε ιι ρρ ίί ζζ εε ττ αα ιι   ηη   ΕΕ ΛΛ ΛΛ ΗΗ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΑΑ   

ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΗΗ ΡΡ ΙΙ ΑΑ   ΑΑ .. ΕΕ .. (( ΕΕ ΧΧ ΑΑ ΕΕ ))   όό ππ οο υυ   ττ ηη ρρ οο ύύ νν ττ αα ιι     οο ιι   μμ εε ττ οο χχ έέ ςς   ττ ηη ςς   ΕΕ ττ αα ιι ρρ ίί αα ςς   

κκ αα ττ άά   ττ ηη νν   έέ νν αα ρρ ξξ ηη   ττ ηη ςς   ππ έέ μμ ππ ττ ηη ςς   ηη μμ έέ ρρ αα ςς   ππ οο υυ   ππ ρρ οο ηη γγ εε ίί ττ αα ιι   ττ ηη ςς   σσ υυ νν εε δδ ρρ ίί αα σσ ηη ςς   ήή ττ οο ιι   

ττ ηη ςς     22 44
ηη ςς

  ΔΔ εε κκ εε μμ ββ ρρ ίί οο υυ   22 00 11 44   (( ηη μμ εε ρρ οο μμ ηη νν ίί αα   κκ αα ττ αα γγ ρρ αα φφ ήή ςς )) ..   ΟΟ μμ οο ίί ωω ςς   σσ εε   ππ εε ρρ ίί ππ ττ ωω σσ ηη   

εε ππ αα νν αα λλ ηη ππ ττ ιι κκ ήή ςς   ΈΈ κκ ττ αα κκ ττ ηη ςς   ΓΓ εε νν ιι κκ ήή ςς   ΣΣ υυ νν έέ λλ εε υυ σσ ηη ςς   ηη   ιι δδ ιι όό ττ ηη ττ αα   ττ οο υυ   μμ εε ττ όό χχ οο υυ   θθ αα   

ππ ρρ έέ ππ εε ιι   νν αα   υυ φφ ίί σσ ττ αα ττ αα ιι   κκ αα ττ άά   ττ ηη νν   έέ νν αα ρρ ξξ ηη   ττ ηη ςς   ττ έέ ττ αα ρρ ττ ηη ςς   ηη μμ έέ ρρ αα ςς   ππ οο υυ   ππ ρρ οο ηη γγ εε ίί ττ αα ιι   ττ ηη ςς   

ηη μμ έέ ρρ αα ςς   ττ ηη ςς   εε ππ αα νν αα λλ ηη ππ ττ ιι κκ ήή ςς   ΈΈ κκ ττ αα κκ ττ ηη ςς   ΓΓ εε νν ιι κκ ήή ςς   ΣΣ υυ νν έέ λλ εε υυ σσ ηη ςς   (( δδ ηη λλ αα δδ ήή   ττ ηη ςς   44
ηη ςς

  

ΙΙ αα νν οο υυ αα ρρ ίί οο υυ   22 00 11 55     κκ αα ιι   ττ ηη ςς   11 77
ηη ςς

  ΙΙ αα νν οο υυ αα ρρ ίί οο υυ   22 00 11 55   αα νν ττ ίί σσ ττ οο ιι χχ αα )) ..   ΗΗ   αα ππ όό δδ εε ιι ξξ ηη   ττ ηη ςς   

μμ εε ττ οο χχ ιι κκ ήή ςς   ιι δδ ιι όό ττ ηη ττ αα ςς   γγ ίί νν εε ττ αα ιι   μμ εε   ττ ηη νν   ππ ρρ οο σσ κκ όό μμ ιι σσ ηη   σσ χχ εε ττ ιι κκ ήή ςς   ββ εε ββ αα ίί ωω σσ ηη ςς   ττ ηη ςς   

ΕΕ ΧΧ ΑΑ ΕΕ   ήή   εε νν αα λλ λλ αα κκ ττ ιι κκ άά   μμ εε   αα ππ εε υυ θθ εε ίί αα ςς   ηη λλ εε κκ ττ ρρ οο νν ιι κκ ήή   σσ ύύ νν δδ εε σσ ηη   ττ ηη ςς   ΕΕ ττ αα ιι ρρ ίί αα ςς   μμ εε   ττ αα   

αα ρρ χχ εε ίί αα   ττ ηη ςς   ΕΕ ΧΧ ΑΑ ΕΕ ..   ΗΗ   σσ χχ εε ττ ιι κκ ήή   έέ γγ γγ ρρ αα φφ ηη   ββ εε ββ αα ίί ωω σσ ηη   ήή   ηη   ηη λλ εε κκ ττ ρρ οο νν ιι κκ ήή   ππ ιι σσ ττ οο ππ οο ίί ηη σσ ηη   

αα νν αα φφ οο ρρ ιι κκ άά   μμ εε   ττ ηη   μμ εε ττ οο χχ ιι κκ ήή   ιι δδ ιι όό ττ ηη ττ αα   ππ ρρ έέ ππ εε ιι   νν αα   ππ εε ρρ ιι έέ λλ θθ εε ιι   σσ ττ ηη νν   ΕΕ ττ αα ιι ρρ ίί αα   ττ οο   

αα ρρ γγ όό ττ εε ρρ οο   ττ ηη νν   ττ ρρ ίί ττ ηη   ηη μμ έέ ρρ αα   ππ οο υυ     ππ ρρ οο ηη γγ εε ίί ττ αα ιι   ττ ηη ςς   σσ υυ νν εε δδ ρρ ίί αα σσ ηη ςς   ττ ηη ςς   ΓΓ εε νν ιι κκ ήή ςς   

ΣΣ υυ νν έέ λλ εε υυ σσ ηη ςς   ((   ήή ττ οο ιι   ττ ηη νν   22 66
ηη
      ΔΔ εε κκ εε μμ ββ ρρ ίί οο υυ   22 00 11 44   κκ αα ιι   γγ ιι αα   ττ ιι ςς   ΕΕ ππ αα νν αα λλ ηη ππ ττ ιι κκ έέ ςς   

ΓΓ εε νν ιι κκ έέ ςς   ΣΣ υυ νν εε λλ εε ύύ σσ εε ιι ςς     ττ ηη νν   55
ηη
  ΙΙ αα νν οο υυ αα ρρ ίί οο υυ   22 00 11 55   κκ αα ιι       11 88

ηη
  ΙΙ αα νν οο υυ αα ρρ ίί οο υυ   22 00 11 55   

αα νν ττ ιι σσ ττ οο ίί χχ ωω ςς )) ..   ΄́ ΕΕ νν αα νν ττ ιι   ττ ηη ςς   ΕΕ ττ αα ιι ρρ ίί αα ςς   θθ εε ωω ρρ εε ίί ττ αα ιι   όό ττ ιι   έέ χχ εε ιι   δδ ιι κκ αα ίί ωω μμ αα   σσ υυ μμ μμ εε ττ οο χχ ήή ςς   

κκ αα ιι   ψψ ήή φφ οο υυ   σσ ττ ηη   ΓΓ εε νν ιι κκ ήή   ΣΣ υυ νν έέ λλ εε υυ σσ ηη   μμ όό νν οο νν   όό ππ οο ιι οο ςς   φφ έέ ρρ εε ιι   ττ ηη νν   ιι δδ ιι όό ττ ηη ττ αα   ττ οο υυ   

μμ εε ττ όό χχ οο υυ   κκ αα ττ άά   ττ ηη νν   ωω ςς   άά νν ωω   ηη μμ εε ρρ οο μμ ηη νν ίί αα   κκ αα ττ αα γγ ρρ αα φφ ήή ςς ..   ΣΣ εε   ππ εε ρρ ίί ππ ττ ωω σσ ηη   μμ ηη   

σσ υυ μμ μμ όό ρρ φφ ωω σσ ηη ςς   ππ ρρ οο ςς   ττ ιι ςς   δδ ιι αα ττ άά ξξ εε ιι ςς   ττ οο υυ   άά ρρ θθ ρρ οο υυ   22 88 αα   ττ οο υυ   ΚΚ ΝΝ   22 11 99 00 // 11 99 22 00   οο ιι   

μμ έέ ττ οο χχ οο ιι   μμ εε ττ έέ χχ οο υυ νν   σσ ττ ηη νν   ΈΈ κκ ττ αα κκ ττ ηη   ΓΓ εε νν ιι κκ ήή   ΣΣ υυ νν έέ λλ εε υυ σσ ηη   μμ όό νν οο   μμ εε ττ άά   αα ππ όό   άά δδ εε ιι άά   ττ ηη ςς ..   

ΗΗ   άά σσ κκ ηη σσ ηη   ττ ωω νν   εε νν   λλ όό γγ ωω   δδ ιι κκ αα ιι ωω μμ άά ττ ωω νν   δδ εε νν   ππ ρρ οο ϋϋ ππ οο θθ έέ ττ εε ιι   ττ ηη   δδ έέ σσ μμ εε υυ σσ ηη   ττ ωω νν   

μμ εε ττ οο χχ ώώ νν   ττ οο υυ   δδ ιι κκ αα ιι οο ύύ χχ οο υυ   οο ύύ ττ εε   ττ ηη νν   ττ ήή ρρ ηη σσ ηη   άά λλ λλ ηη ςς   αα νν άά λλ οο γγ ηη ςς   δδ ιι αα δδ ιι κκ αα σσ ίί αα ςς   ηη   

οο ππ οο ίί αα   ππ εε ρρ ιι οο ρρ ίί ζζ εε ιι   ττ ηη νν   δδ υυ νν αα ττ όό ττ ηη ττ αα   ππ ώώ λλ ηη σσ ηη ςς   κκ αα ιι   μμ εε ττ αα ββ ίί ββ αα σσ ηη ςς   αα υυ ττ ώώ νν   κκ αα ττ άά   ττ οο   

χχ ρρ οο νν ιι κκ όό   δδ ιι άά σσ ττ ηη μμ αα   ππ οο υυ   μμ εε σσ οο λλ αα ββ εε ίί   αα νν άά μμ εε σσ αα   σσ ττ ηη νν   ΗΗ μμ εε ρρ οο μμ ηη νν ίί αα   ΚΚ αα ττ αα γγ ρρ αα φφ ήή ςς   κκ αα ιι   

σσ ττ ηη   ΓΓ εε νν ιι κκ ήή   ΣΣ υυ νν έέ λλ εε υυ σσ ηη ..   

ΚΚ άά θθ εε   κκ οο ιι νν ήή   μμ εε ττ οο χχ ήή   δδ ίί νν εε ιι   δδ ιι κκ αα ίί ωω μμ αα   μμ ιι αα ςς   ψψ ήή φφ οο υυ ..   

ΙΙ ΙΙ .. ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΣΣ ΙΙ ΑΑ   ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΑΑ ΣΣ ΚΚ ΗΗ ΣΣ ΗΗ   ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΙΙ ΩΩ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΟΟ ΣΣ   ΨΨ ΗΗ ΦΦ ΟΟ ΥΥ   ΜΜ ΕΕ ΣΣ ΩΩ   

ΑΑ ΝΝ ΤΤ ΙΙ ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΣΣ ΩΩ ΠΠ ΩΩ ΝΝ ..   ΟΟ ιι   δδ ιι κκ αα ιι οο ύύ χχ οο ιι   μμ έέ ττ οο χχ οο ιι   μμ ππ οο ρρ οο ύύ νν   νν αα   σσ υυ μμ μμ εε ττ έέ χχ οο υυ νν   σσ ττ ηη νν   

ΈΈ κκ ττ αα κκ ττ ηη   ΓΓ εε νν ιι κκ ήή   ΣΣ υυ νν έέ λλ εε υυ σσ ηη   αα υυ ττ οο ππ ρρ οο σσ ώώ ππ ωω ςς   ήή   μμ έέ σσ ωω   νν οο μμ ίί μμ ωω ςς   

εε ξξ οο υυ σσ ιι οο δδ οο ττ ηη μμ έέ νν ωω νν   εε κκ ππ ρρ οο σσ ώώ ππ ωω νν   ττ οο υυ ςς ..   ΚΚ άά θθ εε   μμ έέ ττ οο χχ οο ςς   μμ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   δδ ιι οο ρρ ίί ζζ εε ιι   μμ έέ χχ ρρ ιι   

33   αα νν ττ ιι ππ ρρ οο σσ ώώ ππ οο υυ ςς ..   ΝΝ οο μμ ιι κκ άά   ππ ρρ όό σσ ωω ππ αα   μμ εε ττ έέ χχ οο υυ νν   σσ ττ ηη   ΓΓ εε νν ιι κκ ήή   ΣΣ υυ νν έέ λλ εε υυ σσ ηη   

οο ρρ ίί ζζ οο νν ττ αα ςς   ωω ςς   εε κκ ππ ρρ οο σσ ώώ ππ οο υυ ςς   ττ οο υυ ςς   μμ έέ χχ ρρ ιι   33   φφ υυ σσ ιι κκ άά   ππ ρρ όό σσ ωω ππ αα ..   ΩΩ σσ ττ όό σσ οο   ,,   αα νν   οο   

μμ έέ ττ οο χχ οο ςς   κκ αα ττ έέ χχ εε ιι   μμ εε ττ οο χχ έέ ςς   ττ ηη ςς   ΕΕ ττ αα ιι ρρ ίί αα ςς ,,   οο ιι   οο ππ οο ίί εε ςς   εε μμ φφ αα νν ίί ζζ οο νν ττ αα ιι   σσ εε   

ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ οο υυ ςς   ττ οο υυ   εε νν όό ςς   λλ οο γγ αα ρρ ιι αα σσ μμ οο ύύ ςς   αα ξξ ιι ώώ νν ,,   οο   ππ εε ρρ ιι οο ρρ ιι σσ μμ όό ςς   αα υυ ττ όό ςς   δδ εε νν   

εε μμ ππ οο δδ ίί ζζ εε ιι   ττ οο νν   εε νν   λλ όό γγ ωω   μμ έέ ττ οο χχ οο   νν αα   οο ρρ ίί ζζ εε ιι   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ οο ύύ ςς   αα νν ττ ιι ππ ρρ οο σσ ώώ ππ οο υυ ςς   γγ ιι αα   ττ ιι ςς   

μμ εε ττ οο χχ έέ ςς   ππ οο υυ   εε μμ φφ αα νν ίί ζζ οο νν ττ αα ιι   σσ ττ οο νν   κκ άά θθ εε   λλ οο γγ αα ρρ ιι αα σσ μμ όό   αα ξξ ιι ώώ νν   σσ εε   σσ χχ έέ σσ ηη   μμ εε   ττ ηη   

ΓΓ εε νν ιι κκ ήή   ΣΣ υυ νν έέ λλ εε υυ σσ ηη ..   ΈΈ νν ττ υυ ππ οο   ππ λλ ηη ρρ εε ξξ οο υυ σσ ιι όό ττ ηη ττ αα ςς   γγ ιι αα   ττ οο νν   δδ ιι οο ρρ ιι σσ μμ όό   αα νν ττ ιι ππ ρρ οο σσ ώώ ππ οο υυ   

εε ίί νν αα ιι   δδ ιι αα θθ έέ σσ ιι μμ οο   σσ ττ οο υυ ςς   ΜΜ εε ττ όό χχ οο υυ ςς   σσ ττ ηη νν   ιι σσ ττ οο σσ εε λλ ίί δδ αα   ττ ηη ςς   ΕΕ ττ αα ιι ρρ ίί αα ςς   

ww ww ww .. dd aa ii oo ss pp ll aa ss tt ii cc ss .. cc oo mm   κκ αα ιι   σσ εε   έέ γγ χχ αα ρρ ττ ηη   μμ οο ρρ φφ ήή   αα ππ όό   ττ οο   ΤΤ μμ ήή μμ αα   ΜΜ εε ττ όό χχ ωω νν   ττ ηη ςς   

ΕΕ ττ αα ιι ρρ ίί αα ςς   (( 11 22
οο
  χχ ιι λλ .. ττ ηη ςς   οο δδ οο ύύ   ΒΒ έέ ρρ οο ιι αα ςς -- ΝΝ άά οο υυ σσ αα ςς ,, 55 99 22 00 00   ΝΝ άά οο υυ σσ αα   ΝΝ οο μμ οο ύύ   ΗΗ μμ αα θθ ίί αα ςς   

ττ ηη λλ .. 22 33 33 22 00 -- 44 22 44 11 22 )) ..   ΤΤ οο   έέ νν ττ υυ ππ οο   αα υυ ττ όό   θθ αα   ππ ρρ έέ ππ εε ιι   νν αα   κκ αα ττ αα ττ εε θθ εε ίί   σσ υυ μμ ππ λλ ηη ρρ ωω μμ έέ νν οο   κκ αα ιι   

υυ ππ οο γγ εε γγ ρρ αα μμ μμ έέ νν οο   σσ ττ οο   ΤΤ μμ ήή μμ αα   ΕΕ ξξ υυ ππ ηη ρρ έέ ττ ηη σσ ηη ςς   ΜΜ εε ττ όό χχ ωω νν   ττ ηη ςς   ΕΕ ττ αα ιι ρρ ίί αα ςς   σσ ττ ηη νν   ωω ςς   άά νν ωω   

δδ ιι εε ύύ θθ υυ νν σσ ηη   ττ οο υυ λλ άά χχ ιι σσ ττ οο νν   33   ηη μμ έέ ρρ εε ςς   ππ ρρ ιι νν   αα ππ όό   ττ ηη νν   ηη μμ εε ρρ οο μμ ηη νν ίί αα   ττ ηη ςς   ΈΈ κκ ττ αα κκ ττ ηη ςς   

ΓΓ εε νν ιι κκ ήή ςς   ΣΣ υυ νν έέ λλ εε υυ σσ ηη ςς ..   ΣΣ εε   ππ εε ρρ ίί ππ ττ ωω σσ ηη   εε ππ αα νν αα λλ ηη ππ ττ ιι κκ ήή ςς   ΈΈ κκ ττ αα κκ ττ ηη ςς   ΓΓ εε νν ιι κκ ήή ςς   

ΣΣ υυ νν έέ λλ εε υυ σσ ηη ςς   ηη   ππ ιι οο   ππ άά νν ωω   εε ξξ οο υυ σσ ιι οο δδ όό ττ ηη σσ ηη   θθ αα   ππ ρρ έέ ππ εε ιι   νν αα   έέ χχ εε ιι   κκ οο ιι νν οο ππ οο ιι ηη θθ εε ίί   σσ ττ ηη νν   

ΕΕ ττ αα ιι ρρ ίί αα   μμ εε   ττ αα   ίί δδ ιι αα   ππ ιι οο   ππ άά νν ωω   μμ έέ σσ αα   ττ οο υυ λλ άά χχ ιι σσ ττ οο νν   33   ηη μμ έέ ρρ εε ςς   ππ ρρ ιι νν   αα ππ όό   ττ ηη νν   

ηη μμ εε ρρ οο μμ ηη νν ίί αα   ττ ηη ςς   εε ππ αα νν αα λλ ηη ππ ττ ιι κκ ήή ςς   ΓΓ εε νν ιι κκ ήή ςς   ΣΣ υυ νν έέ λλ εε υυ σσ ηη ςς ..   ΑΑ νν ττ ιι ππ ρρ όό σσ ωω ππ οο ςς   ππ οο υυ   

εε νν εε ρρ γγ εε ίί   γγ ιι αα   ππ εε ρρ ιι σσ σσ όό ττ εε ρρ οο υυ ςς   μμ εε ττ όό χχ οο υυ ςς   μμ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   ψψ ηη φφ ίί ζζ εε ιι   δδ ιι αα φφ οο ρρ εε ττ ιι κκ άά   γγ ιι αα   κκ άά θθ εε   

μμ έέ ττ οο χχ οο ..   ΟΟ   αα νν ττ ιι ππ ρρ όό σσ ωω ππ οο ςς   μμ εε ττ όό χχ οο υυ   υυ ππ οο χχ ρρ εε οο ύύ ττ αα ιι   νν αα   γγ νν ωω σσ ττ οο ππ οο ιι εε ίί   σσ ττ ηη νν   ΕΕ ττ αα ιι ρρ ίί αα ,,   

ππ ρρ ιι νν   αα ππ όό   ττ ηη νν   έέ νν αα ρρ ξξ ηη   ττ ηη ςς   σσ υυ νν εε δδ ρρ ίί αα σσ ηη ςς   ττ ηη ςς   ΈΈ κκ ττ αα κκ ττ ηη ςς   ΓΓ εε νν ιι κκ ήή ςς   ΣΣ υυ νν έέ λλ εε υυ σσ ηη ςς ,,   

http://www.daiosplastics.com/
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κκ άά θθ εε   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι μμ έέ νν οο   γγ εε γγ οο νν όό ςς ,,   ττ οο   οο ππ οο ίί οο   μμ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   εε ίί νν αα ιι   χχ ρρ ήή σσ ιι μμ οο   σσ ττ οο υυ ςς   

μμ εε ττ όό χχ οο υυ ςς   γγ ιι αα   ττ ηη νν   αα ξξ ιι οο λλ όό γγ ηη σσ ηη   ττ οο υυ   κκ ιι νν δδ ύύ νν οο υυ   νν αα   εε ξξ υυ ππ ηη ρρ εε ττ ήή σσ εε ιι   οο   αα νν ττ ιι ππ ρρ όό σσ ωω ππ οο ςς   

άά λλ λλ αα   σσ υυ μμ φφ έέ ρρ οο νν ττ αα   ππ λλ ηη νν   ττ ωω νν   σσ υυ μμ φφ εε ρρ όό νν ττ ωω νν   ττ οο υυ   αα νν ττ ιι ππ ρρ οο σσ ωω ππ εε υυ όό μμ εε νν οο υυ   μμ εε ττ όό χχ οο υυ   ..   

ΚΚ αα ττ άά   ττ ηη νν   έέ νν νν οο ιι αα   ττ ηη ςς   ππ αα ρρ οο ύύ σσ αα ςς   ππ αα ρρ αα γγ ρρ άά φφ οο υυ ,,   μμ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   ππ ρρ οο κκ ύύ ππ ττ εε ιι   σσ ύύ γγ κκ ρρ οο υυ σσ ηη   

σσ υυ μμ φφ εε ρρ όό νν ττ ωω νν   ιι δδ ίί ωω ςς   όό ττ αα νν   οο   αα νν ττ ιι ππ ρρ όό σσ ωω ππ οο ςς   ::   αα ))   εε ίί νν αα ιι   μμ έέ ττ οο χχ οο ςς   ππ οο υυ   αα σσ κκ εε ίί   ττ οο νν   

έέ λλ εε γγ χχ οο   ττ ηη ςς   ΕΕ ττ αα ιι ρρ ίί αα ςς   ήή   εε ίί νν αα ιι   άά λλ λλ οο   νν οο μμ ιι κκ όό   ππ ρρ όό σσ ωω ππ οο   ήή   οο νν ττ όό ττ ηη ττ αα   ηη   οο ππ οο ίί αα   

εε λλ έέ γγ χχ εε ττ αα ιι   αα ππ όό   ττ οο   μμ έέ ττ οο χχ οο   αα υυ ττ όό νν   ββ ))   εε ίί νν αα ιι   μμ έέ λλ οο ςς   ττ οο υυ   ΔΔ ιι οο ιι κκ ηη ττ ιι κκ οο ύύ   ΣΣ υυ μμ ββ οο υυ λλ ίί οο υυ   ήή   

ττ ηη ςς   δδ ιι οο ίί κκ ηη σσ ηη ςς   γγ εε νν ιι κκ άά   ττ ηη ςς   ΕΕ ττ αα ιι ρρ ίί αα ςς   ήή   μμ εε ττ όό χχ οο υυ   ππ οο υυ   αα σσ κκ εε ίί   ττ οο νν   έέ λλ εε γγ χχ οο   ττ ηη ςς   

ΕΕ ττ αα ιι ρρ ίί αα ςς ,,   ήή   άά λλ λλ οο υυ   νν οο μμ ιι κκ οο ύύ   ππ ρρ οο σσ ώώ ππ οο υυ   ήή   οο νν ττ όό ττ ηη ττ αα ςς   ππ οο υυ   εε λλ έέ γγ χχ εε ττ αα ιι   αα ππ όό   μμ έέ ττ οο χχ οο   

οο   οο ππ οο ίί οο ςς   αα σσ κκ εε ίί   ττ οο νν   έέ λλ εε γγ χχ οο   ττ ηη ςς   ΕΕ ττ αα ιι ρρ ίί αα ςς   γγ ))   εε ίί νν αα ιι   υυ ππ άά λλ λλ ηη λλ οο ςς   ήή   οο ρρ κκ ωω ττ όό ςς   

εε λλ εε γγ κκ ττ ήή ςς   ττ ηη ςς   ΕΕ ττ αα ιι ρρ ίί αα ςς   ήή   μμ εε ττ όό χχ οο υυ   ππ οο υυ   αα σσ κκ εε ίί   ττ οο νν   έέ λλ εε γγ χχ οο   ττ ηη ςς   ΕΕ ττ αα ιι ρρ ίί αα ςς ,,   ήή   άά λλ λλ οο υυ   

νν οο μμ ιι κκ οο ύύ   ππ ρρ οο σσ ώώ ππ οο υυ   ήή   οο νν ττ όό ττ ηη ττ αα ςς   ππ οο υυ   εε λλ έέ γγ χχ εε ττ αα ιι   αα ππ όό   μμ έέ ττ οο χχ οο ,,   οο   οο ππ οο ίί οο ςς   αα σσ κκ εε ίί   ττ οο νν   

έέ λλ εε γγ χχ οο   ττ ηη ςς   ΕΕ ττ αα ιι ρρ ίί αα ςς   δδ ))   εε ίί νν αα ιι   σσ ύύ ζζ υυ γγ οο ςς   ήή   σσ υυ γγ γγ εε νν ήή ςς   ππ ρρ ώώ ττ οο υυ   ββ αα θθ μμ οο ύύ   μμ εε   έέ νν αα   αα ππ όό   

ττ αα   φφ υυ σσ ιι κκ άά   ππ ρρ όό σσ ωω ππ αα   ππ οο υυ   αα νν αα φφ έέ ρρ οο νν ττ αα ιι   σσ ττ ιι ςς   ωω ςς   άά νν ωω   ππ εε ρρ ιι ππ ττ ώώ σσ εε ιι ςς   (( αα ))   έέ ωω ςς   (( γγ )) ..   ΤΤ οο   

κκ αα ττ αα σσ ττ αα ττ ιι κκ όό   ττ ηη ςς   ΕΕ ττ αα ιι ρρ ίί αα ςς   δδ εε νν   ππ ρρ οο ββ λλ έέ ππ εε ιι   ττ ηη   δδ υυ νν αα ττ όό ττ ηη ττ αα   σσ υυ μμ μμ εε ττ οο χχ ήή ςς   σσ ττ ηη   

ΓΓ εε νν ιι κκ ήή   ΣΣ υυ νν έέ λλ εε υυ σσ ηη   μμ εε   ηη λλ εε κκ ττ ρρ οο νν ιι κκ άά   μμ έέ σσ αα   οο ύύ ττ εε   ττ ηη   δδ υυ νν αα ττ όό ττ ηη ττ αα   εε ξξ   αα ππ οο σσ ττ άά σσ εε ωω ςς   

σσ υυ μμ μμ εε ττ οο χχ ήή ςς   ττ ωω νν   μμ εε ττ όό χχ ωω νν   σσ ττ ηη   ψψ ηη φφ οο φφ οο ρρ ίί αα ..   

ΙΙ ΙΙ ΙΙ ..   ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΙΙ ΩΩ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΑΑ   ΜΜ ΕΕ ΙΙ ΟΟ ΨΨ ΗΗ ΦΦ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   ΤΤ ΩΩ ΝΝ   ΜΜ ΕΕ ΤΤ ΟΟ ΧΧ ΩΩ ΝΝ     

  ΣΣ ύύ μμ φφ ωω νν αα   μμ εε   ττ οο   άά ρρ θθ ρρ οο   33 99   ππ αα ρρ ..   22 ,,   22
αα
,,   44   κκ αα ιι   55   ττ οο υυ     ΚΚ ΝΝ   22 11 99 00 // 11 99 22 00   οο ιι   ΜΜ έέ ττ οο χχ οο ιι   

έέ χχ οο υυ νν   μμ εε ττ αα ξξ ύύ   άά λλ λλ ωω νν   κκ αα ιι   ττ αα   αα κκ όό λλ οο υυ θθ αα   δδ ιι κκ αα ιι ώώ μμ αα ττ αα   ::   

ΑΑ ))   ΜΜ εε   αα ίί ττ ηη σσ ηη   μμ εε ττ όό χχ ωω νν ,,   ππ οο υυ   εε κκ ππ ρρ οο σσ ωω ππ οο ύύ νν   ττ οο   11 // 22 00   ττ οο υυ   κκ αα ττ αα ββ εε ββ λλ ηη μμ έέ νν οο υυ   

μμ εε ττ οο χχ ιι κκ οο ύύ   κκ εε φφ αα λλ αα ίί οο υυ ,,   ττ οο   ΔΔ ιι οο ιι κκ ηη ττ ιι κκ όό   ΣΣ υυ μμ ββ οο ύύ λλ ιι οο   ττ ηη ςς   ΕΕ ττ αα ιι ρρ ίί αα ςς   υυ ππ οο χχ ρρ εε οο ύύ ττ αα ιι   νν αα   

εε γγ γγ ρρ άά ψψ εε ιι   σσ ττ ηη νν   ηη μμ εε ρρ ήή σσ ιι αα   δδ ιι άά ττ αα ξξ ηη   ττ ηη ςς   ΈΈ κκ ττ αα κκ ττ ηη ςς   ΓΓ εε νν ιι κκ ήή ςς   ΣΣ υυ νν έέ λλ εε υυ σσ ηη ςς   ππ ρρ όό σσ θθ εε ττ αα   

θθ έέ μμ αα ττ αα ,,   εε άά νν   ηη   σσ χχ εε ττ ιι κκ ήή   αα ίί ττ ηη σσ ηη     ππ εε ρρ ιι έέ λλ θθ εε ιι   σσ ττ οο   ΔΔ ιι οο ιι κκ ηη ττ ιι κκ όό   ΣΣ υυ μμ ββ οο ύύ λλ ιι οο   

δδ εε κκ αα ππ έέ νν ττ εε   (( 11 55 ))   ττ οο υυ λλ άά χχ ιι σσ ττ οο νν   ηη μμ έέ ρρ εε ςς   ππ ρρ ιι νν   αα ππ όό   ττ ηη   ΓΓ εε νν ιι κκ ήή   ΣΣ υυ νν έέ λλ εε υυ σσ ηη ,,     ήή ττ οο ιι   

μμ έέ χχ ρρ ιι   ττ ηη νν         11 44
ηη
  ΔΔ εε κκ εε μμ ββ ρρ ίί οο υυ     22 00 11 44 ..   ΗΗ   αα ίί ττ ηη σσ ηη   γγ ιι αα   ττ ηη νν   εε γγ γγ ρρ αα φφ ήή   ππ ρρ όό σσ θθ εε ττ ωω νν   

θθ εε μμ άά ττ ωω νν   σσ ττ ηη νν   ηη μμ εε ρρ ήή σσ ιι αα   δδ ιι άά ττ αα ξξ ηη   ππ ρρ έέ ππ εε ιι   νν αα   σσ υυ νν οο δδ εε ύύ εε ττ αα ιι   αα ππ όό   αα ιι ττ ιι οο λλ όό γγ ηη σσ ηη   ήή   

αα ππ όό   σσ χχ έέ δδ ιι οο   αα ππ όό φφ αα σσ ηη ςς   ππ ρρ οο ςς   έέ γγ κκ ρρ ιι σσ ηη   σσ ττ ηη   ΓΓ εε νν ιι κκ ήή   ΣΣ υυ νν έέ λλ εε υυ σσ ηη   κκ αα ιι   ηη   

αα νν αα θθ εε ωω ρρ ηη μμ έέ νν ηη   ηη μμ εε ρρ ήή σσ ιι αα   δδ ιι άά ττ αα ξξ ηη   δδ ηη μμ οο σσ ιι οο ππ οο ιι εε ίί ττ αα ιι   μμ εε   ττ οο νν   ίί δδ ιι οο   ττ ρρ όό ππ οο ,,   όό ππ ωω ςς   ηη   

ππ ρρ οο ηη γγ οο ύύ μμ εε νν ηη   δδ ιι άά ττ αα ξξ ηη ,,   δδ εε κκ αα ττ ρρ εε ίί ςς   (( 11 33 ))   ηη μμ έέ ρρ εε ςς   ππ ρρ ιι νν   αα ππ όό   ττ ηη νν   ηη μμ εε ρρ οο μμ ηη νν ίί αα   ττ ηη ςς   

ΓΓ εε νν ιι κκ ήή ςς   ΣΣ υυ νν έέ λλ εε υυ σσ ηη ςς   ,,   ήή ττ οο ιι   ττ ηη νν     11 66
ηη
  ΔΔ εε κκ εε μμ ββ ρρ ίί οο υυ             22 00 11 44 ,,   κκ αα ιι   ττ αα υυ ττ όό χχ ρρ οο νν αα   

ττ ίί θθ εε ττ αα ιι   σσ ττ ηη   δδ ιι άά θθ εε σσ ηη   ττ ωω νν   μμ εε ττ όό χχ ωω νν   σσ ττ ηη νν   ιι σσ ττ οο σσ εε λλ ίί δδ αα   ττ ηη ςς   ΕΕ ττ αα ιι ρρ ίί αα ςς ,,   μμ αα ζζ ίί   μμ εε   ττ ηη νν   

αα ιι ττ ιι οο λλ όό γγ ηη σσ ηη   ήή   ττ οο   σσ χχ έέ δδ ιι οο   αα ππ όό φφ αα σσ ηη ςς   ππ οο υυ   έέ χχ εε ιι   υυ ππ οο ββ λλ ηη θθ εε ίί   αα ππ όό   ττ οο υυ ςς   μμ εε ττ όό χχ οο υυ ςς   

κκ αα ττ άά   ττ αα   ππ ρρ οο ββ λλ εε ππ όό μμ εε νν αα   σσ ττ οο   άά ρρ θθ ρρ οο   22 77   ππ αα ρρ άά γγ ρρ αα φφ οο   33   ττ οο υυ   ΚΚ ΝΝ   22 11 99 00 // 11 99 22 00 ..   

ΒΒ ))   ΜΜ εε   αα ίί ττ ηη σσ ηη   μμ εε ττ όό χχ ωω νν     ππ οο υυ   εε κκ ππ ρρ οο σσ ωω ππ οο ύύ νν   ττ οο   11 // 22 00   ττ οο υυ   κκ αα ττ αα ββ εε ββ λλ ηη μμ έέ νν οο υυ   

μμ εε ττ οο χχ ιι κκ οο ύύ   κκ εε φφ αα λλ αα ίί οο υυ ,,   ττ οο   ΔΔ ιι οο ιι κκ ηη ττ ιι κκ όό   ΣΣ υυ μμ ββ οο ύύ λλ ιι οο   θθ έέ ττ εε ιι   σσ ττ ηη   δδ ιι άά θθ εε σσ ηη   ττ ωω νν   

μμ εε ττ όό χχ ωω νν   κκ αα ττ άά   ττ αα   οο ρρ ιι ζζ όό μμ εε νν αα   σσ ττ οο   άά ρρ θθ ρρ οο   22 77   ππ αα ρρ άά γγ ρρ αα φφ οο ςς   33   ττ οο υυ   ΚΚ ΝΝ   22 11 99 00 // 11 99 22 00 ,,   

έέ ξξ ιι   (( 66 ))   ττ οο υυ λλ άά χχ ιι σσ ττ οο νν   ηη μμ έέ ρρ εε ςς   ππ ρρ ιι νν   αα ππ όό   ττ ηη νν   ηη μμ εε ρρ οο μμ ηη νν ίί αα   ττ ηη ςς   ΓΓ εε νν ιι κκ ήή ςς   

ΣΣ υυ νν έέ λλ εε υυ σσ ηη ςς ,,   ήή ττ οο ιι   ττ οο   αα ρρ γγ όό ττ εε ρρ οο   μμ έέ χχ ρρ ιι   ττ ηη νν     22 33
ηη
  ΔΔ εε κκ εε μμ ββ ρρ ίί οο υυ     22 00 11 44 ,,   σσ χχ έέ δδ ιι αα   

αα ππ οο φφ άά σσ εε ωω νν   γγ ιι αα   θθ έέ μμ αα ττ αα   ππ οο υυ   έέ χχ οο υυ νν   ππ εε ρρ ιι λλ ηη φφ θθ εε ίί   σσ ττ ηη νν   αα ρρ χχ ιι κκ ήή   ήή   ττ υυ χχ όό νν   

αα νν αα θθ εε ωω ρρ ηη μμ έέ νν ηη   ηη μμ εε ρρ ήή σσ ιι αα   δδ ιι άά ττ αα ξξ ηη ,,   αα νν   ηη   σσ χχ εε ττ ιι κκ ήή   αα ίί ττ ηη σσ ηη   ππ εε ρρ ιι έέ λλ θθ εε ιι   σσ ττ οο   

ΔΔ ιι οο ιι κκ ηη ττ ιι κκ όό   ΣΣ υυ μμ ββ οο ύύ λλ ιι οο   εε ππ ττ άά   (( 77 ))   ττ οο υυ λλ άά χχ ιι σσ ττ οο νν   ηη μμ έέ ρρ εε ςς   ππ ρρ ιι νν   αα ππ όό   ττ ηη νν   ηη μμ εε ρρ οο μμ ηη νν ίί αα   

ττ ηη ςς   ΓΓ εε νν ιι κκ ήή ςς   ΣΣ υυ νν έέ λλ εε υυ σσ ηη ςς ,,   ήή ττ οο ιι   μμ έέ χχ ρρ ιι   ττ ηη νν   22 22 αα   ΔΔ εε κκ εε μμ ββ ρρ ίί οο υυ   22 00 11 44 ..   

ΓΓ ))   ΜΜ εε ττ άά   αα ππ όό   αα ίί ττ ηη σσ ηη   οο ππ οο ιι οο υυ δδ ήή ππ οο ττ εε   μμ εε ττ όό χχ οο υυ ,,   ππ οο υυ   υυ ππ οο ββ άά λλ λλ εε ττ αα ιι   σσ ττ ηη νν   ΕΕ ττ αα ιι ρρ ίί αα   

ππ έέ νν ττ εε (( 55 ))   ττ οο υυ λλ άά χχ ιι σσ ττ οο νν   ππ λλ ήή ρρ εε ιι ςς   ηη μμ έέ ρρ εε ςς   ππ ρρ ιι νν   αα ππ όό   ττ ηη   ΓΓ εε νν ιι κκ ήή   ΣΣ υυ νν έέ λλ εε υυ σσ ηη ,,   ήή ττ οο ιι   

μμ έέ χχ ρρ ιι   ττ ηη νν   22 33
ηη
  ΔΔ εε κκ εε μμ ββ ρρ ίί οο υυ   22 00 11 44 ,,   ττ οο   ΔΔ ιι οο ιι κκ ηη ττ ιι κκ όό   ΣΣ υυ μμ ββ οο ύύ λλ ιι οο   υυ ππ οο χχ ρρ εε οο ύύ ττ αα ιι   νν αα   

ππ αα ρρ έέ χχ εε ιι   σσ ττ ηη   ΓΓ εε νν ιι κκ ήή   ΣΣ υυ νν έέ λλ εε υυ σσ ηη   ττ ιι ςς   αα ιι ττ οο ύύ μμ εε νν εε ςς   σσ υυ γγ κκ εε κκ ρρ ιι μμ έέ νν εε ςς   ππ λλ ηη ρρ οο φφ οο ρρ ίί εε ςς   γγ ιι αα   

ττ ιι ςς   υυ ππ οο θθ έέ σσ εε ιι ςς   ττ ηη ςς   ΕΕ ττ αα ιι ρρ ίί αα ςς ,,   σσ ττ οο   μμ έέ ττ ρρ οο   ππ οο υυ   αα υυ ττ έέ ςς   εε ίί νν αα ιι   χχ ρρ ήή σσ ιι μμ εε ςς   γγ ιι αα   ττ ηη νν   

ππ ρρ αα γγ μμ αα ττ ιι κκ ήή   εε κκ ττ ίί μμ ηη σσ ηη   ττ ωω νν   θθ εε μμ άά ττ ωω νν   ττ ηη ςς   ηη μμ εε ρρ ήή σσ ιι αα ςς   δδ ιι άά ττ αα ξξ ηη ςς ..   ΤΤ οο   ΔΔ ιι οο ιι κκ ηη ττ ιι κκ όό   

ΣΣ υυ μμ ββ οο ύύ λλ ιι οο   μμ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   αα ππ αα νν ττ ήή σσ εε ιι   εε νν ιι αα ίί αα   σσ εε   αα ιι ττ ήή σσ εε ιι ςς   μμ εε ττ όό χχ ωω νν   μμ εε   ττ οο   ίί δδ ιι οο   

ππ εε ρρ ιι εε χχ όό μμ εε νν οο ..   ΥΥ ππ οο χχ ρρ έέ ωω σσ ηη   ππ αα ρρ οο χχ ήή ςς   ππ λλ ηη ρρ οο φφ οο ρρ ιι ώώ νν   δδ εε νν   υυ φφ ίί σσ ττ αα ττ αα ιι ,,   όό ττ αα νν   οο ιι   
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σσ χχ εε ττ ιι κκ έέ ςς   ππ λλ ηη ρρ οο φφ οο ρρ ίί εε ςς   δδ ιι αα ττ ίί θθ εε νν ττ αα ιι   ήή δδ ηη   σσ ττ ηη νν   ιι σσ ττ οο σσ εε λλ ίί δδ αα   ττ ηη ςς   ΕΕ ττ αα ιι ρρ ίί αα ςς ,,   ιι δδ ίί ωω ςς   μμ εε   

ττ ηη   μμ οο ρρ φφ ήή   εε ρρ ωω ττ ήή σσ εε ωω νν   κκ αα ιι   αα ππ αα νν ττ ήή σσ εε ωω νν ..   ΤΤ οο   ΔΔ ιι οο ιι κκ ηη ττ ιι κκ όό   ΣΣ υυ μμ ββ οο ύύ λλ ιι οο   μμ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   

αα ρρ νν ηη θθ εε ίί   ττ ηη νν   ππ αα ρρ οο χχ ήή   ττ ωω νν   ππ λλ ηη ρρ οο φφ οο ρρ ιι ώώ νν   γγ ιι αα   αα ππ οο χχ ρρ ώώ νν ττ αα     οο υυ σσ ιι ώώ δδ ηη   λλ όό γγ οο ,,   οο   

οο ππ οο ίί οο ςς   αα νν αα γγ ρρ άά φφ εε ττ αα ιι   σσ ττ αα   ππ ρρ αα κκ ττ ιι κκ άά ..   

ΔΔ ))   ΜΜ εε ττ άά   αα ππ όό   αα ίί ττ ηη σσ ηη   μμ εε ττ όό χχ ωω νν ,,   ππ οο υυ   εε κκ ππ ρρ οο σσ ωω ππ οο ύύ νν   ττ οο   έέ νν αα   ππ έέ μμ ππ ττ οο   (( 11 // 55 ))   ττ οο υυ   

κκ αα ττ αα ββ εε ββ λλ ηη μμ έέ νν οο υυ   μμ εε ττ οο χχ ιι κκ οο ύύ   κκ εε φφ αα λλ αα ίί οο υυ   ηη   οο ππ οο ίί αα   υυ ππ οο ββ άά λλ λλ εε ττ αα ιι   σσ ττ ηη νν   ΕΕ ττ αα ιι ρρ ίί αα   

μμ έέ σσ αα   σσ εε   ππ έέ νν ττ εε   (( 55 ))   ττ οο υυ λλ άά χχ ιι σσ ττ οο νν   ππ λλ ήή ρρ εε ιι ςς   ηη μμ έέ ρρ εε ςς   ππ ρρ ιι νν   αα ππ όό   ττ ηη   ΓΓ εε νν ιι κκ ήή   

ΣΣ υυ νν έέ λλ εε υυ σσ ηη ,,   ήή ττ οο ιι   μμ έέ χχ ρρ ιι   κκ αα ιι   ττ ηη νν   22 33
ηη
  ΔΔ εε κκ εε μμ ββ ρρ ίί οο υυ   22 00 11 44 ,,   ττ οο   ΔΔ ιι οο ιι κκ ηη ττ ιι κκ όό   

ΣΣ υυ μμ ββ οο ύύ λλ ιι οο   υυ ππ οο χχ ρρ εε οο ύύ ττ αα ιι   νν αα   ππ αα ρρ έέ χχ εε ιι   σσ ττ ηη   ΓΓ εε νν ιι κκ ήή   ΣΣ υυ νν έέ λλ εε υυ σσ ηη   ππ λλ ηη ρρ οο φφ οο ρρ ίί εε ςς   γγ ιι αα   

ττ ηη νν   ππ οο ρρ εε ίί αα   ττ ωω νν   εε ττ αα ιι ρρ ιι κκ ώώ νν   υυ ππ οο θθ έέ σσ εε ωω νν   κκ αα ιι   ττ ηη νν   ππ εε ρρ ιι οο υυ σσ ιι αα κκ ήή   κκ αα ττ άά σσ ττ αα σσ ηη   ττ ηη ςς   

ΕΕ ττ αα ιι ρρ ίί αα ςς ..   ΤΤ οο   ΔΔ ιι οο ιι κκ ηη ττ ιι κκ όό   ΣΣ υυ μμ ββ οο ύύ λλ ιι οο   μμ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   αα ρρ νν ηη θθ εε ίί   ττ ηη νν   ππ αα ρρ οο χχ ήή   ττ αα   ττ ωω νν   

ππ λλ ηη ρρ οο φφ οο ρρ ιι ώώ νν   γγ ιι αα   αα ππ οο χχ ρρ ώώ νν ττ αα   οο υυ σσ ιι ώώ δδ ηη   λλ όό γγ οο ,,   οο   οο ππ οο ίί οο ςς   αα νν αα γγ ρρ άά φφ εε ττ αα ιι   σσ ττ αα   

ππ ρρ αα κκ ττ ιι κκ άά ..   

ΣΣ εε   όό λλ εε ςς   ττ ιι ςς   αα νν ωω ττ έέ ρρ ωω   αα νν αα φφ εε ρρ όό μμ εε νν εε ςς   ππ εε ρρ ιι ππ ττ ώώ σσ εε ιι ςς   οο ιι   αα ιι ττ οο ύύ νν ττ εε ςς   μμ έέ ττ οο χχ οο ιι   

οο φφ εε ίί λλ οο υυ νν   νν αα   αα ππ οο δδ εε ιι κκ νν ύύ οο υυ νν   ττ ηη   μμ εε ττ οο χχ ιι κκ ήή   ττ οο υυ ςς   ιι δδ ιι όό ττ ηη ττ αα   κκ αα ιι   ττ οο νν   αα ρρ ιι θθ μμ όό   ττ ωω νν   

μμ εε ττ οο χχ ώώ νν   ππ οο υυ   κκ αα ττ έέ χχ οο υυ νν   κκ αα ττ άά   ττ ηη νν   άά σσ κκ ηη σσ ηη   ττ οο υυ   σσ χχ εε ττ ιι κκ οο ύύ   δδ ιι κκ αα ιι ώώ μμ αα ττ οο ςς ..   ΤΤ έέ ττ οο ιι αα   

αα ππ όό δδ εε ιι ξξ ηη   αα ππ οο ττ εε λλ εε ίί   κκ αα ιι   ηη   ππ ρρ οο σσ κκ όό μμ ιι σσ ηη   ββ εε ββ αα ίί ωω σσ ηη ςς   αα ππ όό   ττ ηη νν   ΕΕ ΧΧ ΑΑ ΕΕ   ήή   ηη   

ππ ιι σσ ττ οο ππ οο ίί ηη σσ ηη   ττ ηη ςς   μμ εε ττ οο χχ ιι κκ ήή ςς   ιι δδ ιι όό ττ ηη ττ αα ςς   μμ εε   αα ππ εε υυ θθ εε ίί αα ςς   ηη λλ εε κκ ττ ρρ οο νν ιι κκ ήή   σσ ύύ νν δδ εε σσ ηη   ττ ηη ςς   

ΕΕ ΧΧ ΑΑ ΕΕ   κκ αα ιι   ττ ηη ςς   ΕΕ ττ αα ιι ρρ ίί αα ςς ..   

  

ΟΟ ιι   ππ λλ ηη ρρ οο φφ οο ρρ ίί εε ςς   κκ αα ιι   ττ αα   έέ γγ γγ ρρ αα φφ αα   ππ οο υυ   ππ ρρ οο ββ λλ έέ ππ οο νν ττ αα ιι   σσ ττ οο   άά ρρ θθ ρρ οο   22 77   ππ αα ρρ .. 33   ττ οο υυ   

κκ .. νν .. 22 11 99 00 // 11 99 22 00 ,,   όό ππ ωω ςς   ιι σσ χχ ύύ εε ιι ,,   θθ αα   δδ ιι αα ττ ίί θθ εε ττ αα ιι   αα ππ όό   ττ ηη νν   ηη μμ εε ρρ οο μμ ηη νν ίί αα   δδ ηη μμ οο σσ ίί εε υυ σσ ηη ςς   

ττ ηη ςς   ππ αα ρρ οο ύύ σσ αα ςς   ππ ρρ όό σσ κκ λλ ηη σσ ηη ςς     σσ ττ ηη νν   ιι σσ ττ οο σσ εε λλ ίί δδ αα   ττ ηη ςς   ΕΕ ττ αα ιι ρρ ίί αα ςς   

ww ww ww .. dd aa ii oo ss pp ll aa ss tt ii cc ss .. cc oo mm   ΤΤ αα   αα νν ωω ττ έέ ρρ ωω   έέ γγ γγ ρρ αα φφ αα   εε ίί νν αα ιι   δδ ιι αα θθ έέ σσ ιι μμ αα   ππ ρρ οο ςς   ττ οο υυ ςς   

ΜΜ εε ττ όό χχ οο υυ ςς   κκ αα ιι   σσ εε   έέ γγ χχ αα ρρ ττ ηη   μμ οο ρρ φφ ήή   αα ππ όό   ττ οο   ΤΤ μμ ήή μμ αα   ΕΕ ξξ υυ ππ ηη ρρ έέ ττ ηη σσ ηη ςς   ΜΜ εε ττ όό χχ ωω νν   ττ ηη ςς   

ΕΕ ττ αα ιι ρρ ίί αα ςς   (( 11 22
οο
  χχ ιι λλ .. ττ ηη ςς   οο δδ οο ύύ   ΒΒ έέ ρρ οο ιι αα ςς -- ΝΝ άά οο υυ σσ αα ςς ,, 55 99 22 00 00   ΝΝ άά οο υυ σσ αα   ττ ηη λλ .. 22 33 33 22 00 --

44 22 44 11 22 )) ..   

  

  

  

  

  

ΝΝ άά οο υυ σσ αα       33   ΔΔ εε κκ εε μμ ββ ρρ ίί οο υυ   22 00 11 44   

  

ΤΤ οο   ΔΔ ιι οο ιι κκ ηη ττ ιι κκ όό   ΣΣ υυ μμ ββ οο ύύ λλ ιι οο   

http://www.daiosplastics.com/
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ΒΒ ..     ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΟΟ ΛΛ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΣΣ   ΑΑ ΡΡ ΙΙ ΘΘ ΜΜ ΟΟ ΣΣ   ΜΜ ΕΕ ΤΤ ΟΟ ΧΧ ΩΩ ΝΝ   ΚΚ ΑΑ ΙΙ   ΔΔ ΙΙ ΚΚ ΑΑ ΙΙ ΩΩ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΩΩ ΝΝ   
ΨΨ ΗΗ ΦΦ ΟΟ ΥΥ   

  

ΟΟ   σσ υυ νν οο λλ ιι κκ όό ςς   αα ρρ ιι θθ μμ όό ςς   ττωωνν   μμ εε ττ οο χχώώνν   κκ αα ιι   ττωωνν   δδ ιι κκ αα ιιωωμμ άάττωωνν   ψψήήφφοο υυ   ττ ηη ςς   
αα ννώώνν υυμμ ηη ςς   εε ττ αα ιι ρρ ίί αα ςς   ««ΔΔΑΑ ΪΪ ΟΟΣΣ   ΠΠΛΛΑΑΣΣΤΤ ΙΙ ΚΚΑΑ   ΑΑΒΒΕΕΕΕ »»   πποο υυ   υυφφ ίί σσ ττ αα νν ττ αα ιι   κκαα ττ άά   ττ ηη νν       33       
ΔΔ εε κκ εε μμ ββ ρρ ίί οο υυ   22 00 11 44 ,,   ηη μμ εε ρρ οομμ ηη νν ίί αα   ττ ηη ςς   ππρρ όό σσκκ λλ ηη σσ ηη ςς   ττ ηη ςς   ΈΈκκ ττ αακκ ττ ηη ςς   ΓΓ εε νν ιι κκ ήή ςς   
ΣΣ υυ νν έέ λλ εε υυ σσ ηη ςς   ττωωνν   ΜΜεε ττ όό χχωωνν   ττ ηη ςς   22 99ηη ςς   ΔΔ εε κκ εε μμ ββ ρρ ίί οο υυ   22 00 11 44 ,,   αανν έέ ρρ χχ εε ττ αα ιι   σσ εε     
11 55 .. 00 00 00 .. 00 00 00   κκ οο ιι νν έέ ςς   οο νν οομμ αασσ ττ ιι κκ έέ ςς   μμ εε ττ οο χχ έέ ςς   μμ εε   δδ ιι κκ αα ίί ωωμμ αα   ψψήήφφοο υυ ..   
  

ΓΓ ..     ΥΥ ΠΠ ΟΟ ΒΒ ΑΑ ΛΛ ΛΛ ΟΟ ΜΜ ΕΕ ΝΝ ΑΑ   ΣΣ ΤΤ ΗΗ   ΓΓ ΕΕ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΗΗ   ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΕΕ ΛΛ ΕΕ ΥΥ ΣΣ ΗΗ   ΕΕ ΓΓ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΦΦ ΑΑ   

  
ΗΗ   ΕΕ ττ αα ιι ρρ ίί αα   εε νν ηη μμ εε ρρ ώώ νν εε ιι   ττ οο υυ ςς   κκ .. κκ ..   μμ εε ττ όό χχ οο υυ ςς   όό ττ ιι   κκ αα ττ άά   ττ ηη νν   ΈΈ κκ ττ αα κκ ττ ηη   ΓΓ εε νν ιι κκ ήή   

ΣΣ υυ νν έέ λλ εε υυ σσ ηη     σσ ττ ιι ςς   22 99 // 11 22 // 22 00 11 44   δδ εε νν   ππ ρρ όό κκ εε ιι ττ αα ιι   νν αα   υυ ππ οο ββ λλ ηη θθ οο ύύ νν   έέ γγ γγ ρρ αα φφ αα ..   

  

ΔΔ ..     ΣΣ ΧΧ ΕΕ ΔΔ ΙΙ ΟΟ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΤΤ ΕΕ ΙΙ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΕΕ ΝΝ ΩΩ ΝΝ   ΑΑ ΠΠ ΟΟ ΦΦ ΑΑ ΣΣ ΕΕ ΩΩ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ   ΤΤ ΩΩ ΝΝ   ΘΘ ΕΕ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΩΩ ΝΝ   
ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ΗΗ ΜΜ ΕΕ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΞΞ ΕΕ ΩΩ ΣΣ   ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΚΚ ΤΤ ΑΑ ΚΚ ΤΤ ΗΗ ΣΣ   ΓΓ ΕΕ ΝΝ ΙΙ ΚΚ ΗΗ ΣΣ   
ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΕΕ ΛΛ ΕΕ ΥΥ ΣΣ ΗΗ ΣΣ   ΤΤ ΗΗ ΣΣ   22 99 ΗΗ ΣΣ   ΔΔ ΕΕ ΚΚ ΕΕ ΜΜ ΒΒ ΡΡ ΙΙ ΟΟ ΥΥ   22 00 11 44 ,,   ΣΣ ΥΥ ΜΜ ΦΦ ΩΩ ΝΝ ΑΑ   ΜΜ ΕΕ   ΤΤ ΟΟ   
ΑΑ ΡΡ ΘΘ ΡΡ ΟΟ   22 77   ΠΠ ΑΑ ΡΡ ..   33   ΤΤ ΟΟ ΥΥ   ΚΚ .. ΝΝ ..   22 11 99 00 // 11 99 22 00   
  

ΘΘ έέ μμ αα   11
οο
  ::   ΦΦ οο ρρ οο λλ όό γγ ηη σσ ηη   ττ ωω νν   αα φφ οο ρρ οο λλ όό γγ ηη ττ ωω νν   αα ππ οο θθ εε μμ αα ττ ιι κκ ώώ νν   σσ ύύ μμ φφ ωω νν αα   μμ εε   ττ οο   

άά ρρ θθ ρρ οο   77 22   ππ αα ρρ .. 11 22   &&   11 33   ττ οο υυ   νν .. 44 11 77 22 // 22 00 11 33   κκ αα ιι   χχ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ μμ όό ςς   αα υυ ττ ώώ νν   ωω ςς   

φφ οο ρρ οο λλ οο γγ ηη θθ έέ νν ττ ωω νν   

  

            ΣΣ ΧΧ ΕΕ ΔΔ ΙΙ ΟΟ   ΑΑ ΠΠ ΟΟ ΦΦ ΑΑ ΣΣ ΗΗ ΣΣ   

ΗΗ   ΓΓ εε νν ιι κκ ήή   ΣΣ υυ νν έέ λλ εε υυ σσ ηη   αα ππ οο φφ άά σσ ιι σσ εε   οο μμ όό φφ ωω νν αα ,,   μμ εε   ππ λλ εε ιι οο ψψ ηη φφ ίί αα   κκ αα ιι   αα νν αα λλ οο γγ ίί αα   

έέ γγ κκ υυ ρρ ωω νν   ψψ ήή φφ ωω νν   …… .. %%   εε ππ ίί   ττ οο υυ   κκ αα ττ αα ββ εε ββ λλ ηη μμ έέ νν οο υυ   μμ εε ττ οο χχ ιι κκ οο ύύ   κκ εε φφ αα λλ αα ίί οο υυ   ττ ηη ςς   

ΕΕ ττ αα ιι ρρ εε ίί αα ςς   (( ήή ττ οο ιι   …… …… …… .. .. …… .. ..   μμ εε ττ οο χχ έέ ςς ,,   κκ αα ιι   …… …… …… .. .. …… .. ..   έέ γγ κκ υυ ρρ εε ςς   θθ εε ττ ιι κκ έέ ςς   

ψψ ήή φφ οο υυ ςς ))   ττ ηη νν   μμ εε ττ αα φφ οο ρρ άά   ττ ωω νν   αα φφ οο ρρ οο λλ όό γγ ηη ττ ωω νν   αα ππ οο θθ εε μμ αα ττ ιι κκ ώώ νν   ύύ ψψ οο υυ ςς …… …… .. σσ εε   

λλ οο γγ αα ρρ ιι αα σσ μμ όό   φφ οο ρρ οο λλ οο γγ ηη θθ έέ νν ττ ωω νν   αα ππ οο θθ εε μμ αα ττ ιι κκ ώώ νν   κκ αα ττ   εε φφ αα ρρ μμ οο γγ ήή   ττ οο υυ   άά ρρ θθ ρρ οο υυ   77 22   

ππ αα ρρ .. 11 22   κκ αα ιι   11 33   ττ οο υυ   νν .. 44 11 77 22 // 22 00 11 33 ..     ΜΜ εε   ττ ηη νν   κκ αα ττ αα ββ οο λλ ήή   ττ οο υυ     φφ όό ρρ οο υυ   11 99 %%   όό ππ ωω ςς   

οο ρρ ίί ζζ οο υυ νν   οο ιι   αα νν ωω ττ έέ ρρ ωω     δδ ιι αα ττ άά ξξ εε ιι ςς   ττ οο   αα ππ οο θθ εε μμ αα ττ ιι κκ όό   εε ίί νν αα ιι   δδ ιι αα θθ έέ σσ ιι μμ οο   γγ ιι αα   δδ ιι αα νν οο μμ ήή   

σσ ττ οο υυ ςς   μμ εε ττ όό χχ οο υυ ςς ..   

  

ΘΘ έέ μμ αα   66
οο
  ΔΔ ιι άά φφ οο ρρ αα   θθ έέ μμ αα ττ αα   κκ αα ιι   αα νν αα κκ οο ιι νν ώώ σσ εε ιι ςς ..   

 

 

 

 



  

88   

  

 

 

ΕΕ ..     ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙ ΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡ ΟΣΩΠΟΥ  
 

 

Ε Ν Τ Υ Π Ο  Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Υ  Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Υ  / Ω Ν  Γ Ι Α  Τ Η  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η  Σ Τ Η Ν  

Ε Κ Τ Α Κ Τ Η  Γ Ε Ν Ι Κ Η  Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η  Τ Ω Ν  Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν  Τ Η Σ  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ  

 « Δ Α Ϊ Ο Σ  Π Λ Α Σ Τ Ι Κ Α  Α . Β . Ε . Ε . »  Τ Η Σ  2 9
Η Σ

 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 1 4 .  

 
 

Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο  /  

Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η  /  Ε Δ Ρ Α :  

… … … … … … … … … … … … … … … … . . . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .  

 

Α . Δ . Τ .  /  

Α Ρ . Μ . Α . Ε : … … … … … … … … … … . . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … . …  

 

Α Ρ .  

Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν : … … … … … … … … … … . . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … . …  

 

Μ Ε Ρ Ι Δ Α  

Ε Π Ε Ν Δ Υ Τ Η : … … … … … … … … … … . . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … . . .  

 

Α Ρ .  Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Υ  

Α Ξ Ι Ω Ν : … … … … … … … … … … . . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . .  

 

 

Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο  Ν Ο Μ Ι Μ Ο Υ / Ω Ν  Ε Κ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Υ / Ω Ν :  

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … …  

 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . . . . . . . . . ( γ ι α  

ν ο μ ι κ ά  π ρ ό σ ω π α  μ ό ν ο )  

 

 

 

 

 

Τ Ρ Ο Π Ο Σ  Ψ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Σ  ( π . χ .  σ ε  π ε ρ ί π τ ω σ η  ο ρ ι σ μ ο ύ  π ε ρ ι σ σ ο τ έ ρ ω ν  τ ο υ  ε ν ό ς  α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ω ν  

ό λ ο ι  ο ι  α ν τ ι π ρ ό σ ω π ο ι  ε ν ε ρ γ ο ύ ν  α π ό  κ ο ι ν ο ύ  ή  κ α θ έ ν α ς  ε ξ  α υ τ ώ ν  ε ν ε ρ γ ε ί  χ ω ρ ι σ τ ά  κ α ι  χ ω ρ ί ς  τ η  

σ ύ μ π ρ α ξ η  τ ο υ  ά λ λ ο υ  ο π ό τ ε  σ ε  π ε ρ ί π τ ω σ η  π ρ ο σ έ λ ε υ σ η ς  σ τ η  Γ ε ν ι κ ή  Σ υ ν έ λ ε υ σ η  π ε ρ ι σ σ ο τ έ ρ ω ν  τ ο υ  

ε ν ό ς  α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ω ν  κ α θ έ ν α ς  ε κ  τ ω ν  ο π ο ί ω ν  ε ν ε ρ γ ε ί  χ ω ρ ι σ τ ά ,  ο  π ρ ώ τ ο ς  α π ο κ λ ε ί ε ι  τ ο  δ ε ύ τ ε ρ ο  κ α ι  

τ ο ν  τ ρ ί τ ο  κ α ι  ο  δ ε ύ τ ε ρ ο ς  τ ο ν  τ ρ ί τ ο ,  κ . λ . π . )  

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .  

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

 

ΑΑ // ΑΑ   ΟΟ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΕΕ ΠΠ ΩΩ ΝΝ ΥΥ ΜΜ ΟΟ   ΑΑ ΝΝ ΤΤ ΙΙ ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΣΣ ΩΩ ΠΠ ΟΟ ΥΥ   //   ΩΩ ΝΝ   ΑΑ .. ΔΔ .. ΤΤ ..   

11 ..       

22 ..       

33 ..       
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Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Α Σ Κ Η Σ Η  Τ Ο Υ  Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Ο Σ  Ψ Η Φ Ο Υ  ( π . χ .  ψ ή φ ο ς  κ α τ ά  τ η  δ ι α κ ρ ι τ ι κ ή  

ε υ χ έ ρ ε ι α  τ ο υ / ω ν  α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ο υ / ω ν ,  θ ε τ ι κ ή  ψ ή φ ο ς  ή  α ρ ν η τ ι κ ή  ψ ή φ ο ς  ε π ί  τ ο υ  σ χ ε δ ί ο υ  α π ο φ ά σ ε ω ν  

π ο υ  έ χ ε ι  α ν α ρ τ η θ ε ί  σ τ η ν  ι σ τ ο σ ε λ ί δ α  τ η ς  Ε τ α ι ρ ε ί α ς  κ . λ . π . ) :  

 

 

ΘΘ ΕΕ ΜΜ ΑΑ ΤΤ ΑΑ   ΗΗ ΜΜ ΕΕ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΞΞ ΕΕ ΩΩ ΣΣ   ΥΥ ΠΠ ΕΕ ΡΡ   ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ   ΑΑ ΛΛ ΛΛ ΟΟ   

  

11 ..   ΦΦ οο ρρ οο λλ όό γγ ηη σσ ηη   ττ ωω νν   αα φφ οο ρρ οο λλ όό γγ ηη ττ ωω νν   

αα ππ οο θθ εε μμ αα ττ ιι κκ ώώ νν   σσ ύύ μμ φφ ωω νν αα   μμ εε   ττ οο   άά ρρ θθ ρρ οο   77 22   ππ αα ρρ .. 11 22   

&&   11 33   ττ οο υυ   νν .. 44 11 77 22 // 22 00 11 33   κκ αα ιι   χχ αα ρρ αα κκ ττ ηη ρρ ιι σσ μμ όό ςς   

αα υυ ττ ώώ νν   ωω ςς   φφ οο ρρ οο λλ οο γγ ηη θθ έέ νν ττ ωω νν ..   
  

      

  

66 ..           ΔΔ ιι άά φφ οο ρρ αα   θθ έέ μμ αα ττ αα   κκ αα ιι   αα νν αα κκ οο ιι νν ώώ σσ εε ιι ςς   

  

      

 

 

Σ η μ ε ί ω σ η  1  :  Η  έ ν δ ε ι ξ η  « Υ π έ ρ »  δ η λ ώ ν ε ι  τ η ν  υ π ε ρ ψ ή φ ι σ η  τ ο υ  α ν α ρ τ η θ έ ν τ ο ς  σ χ ε δ ί ο υ  

α π ο φ ά σ ε ω ς ,  ε ν ώ  η  έ ν δ ε ι ξ η  κ α τ ά  τ η ν  κ α τ α ψ ή φ ι σ ή  τ ο υ .   

Σ η μ ε ί ω σ η  2  :  Η  έ ν δ ε ι ξ η  « Ά λ λ ο »  δ η λ ώ ν ε ι  ο π ο ι α δ ή π ο τ ε  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ή  π ρ ο σ έ γ γ ι σ η  τ η ς  δ ι α δ ι κ α σ ί α ς  

ψ η φ ο φ ο ρ ί α ς  ( α π ο χ ή ,  π α ρ ώ ν ) .   

Σ η μ ε ί ω σ η  3  :  Ο π ο ι α δ ή π ο τ ε  π ρ ό σ θ ε τ η  ο δ η γ ί α  π ρ ο ς  τ ο ν  α ν τ ι π ρ ό σ ω π ο ,  δ ύ ν α τ α ι  ν α  π α ρ α τ ε θ ε ί  

κ α τ ω τ έ ρ ω .  

 

Τ υ χ ό ν  π ρ ό σ θ ε τ ε ς  ο δ η γ ί ε ς :  

 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

 

Σ α ς  γ ν ω ρ ί ζ ω  ό τ ι  έ χ ω  ε ν η μ ε ρ ώ σ ε ι  τ ο ν / τ ο υ ς  α ν τ ι π ρ ό σ ω π ο / ο υ ς  μ ο υ  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ η ν  υ π ο χ ρ έ ω σ η  

γ ν ω σ τ ο π ο ί η σ η ς  σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο  ά ρ θ ρ ο  2 8 α  π α ρ .  3  τ ο υ  κ . ν .  2 1 9 0 / 1 9 2 0 .   

 

Τ ο  π α ρ ό ν  ι σ χ ύ ε ι  γ ι α  τ η ν  Έ κ τ α κ τ η  Γ ε ν ι κ ή  Σ υ ν έ λ ε υ σ η  τ ω ν  Μ ε τ ό χ ω ν  τ η ς  Ε τ α ι ρ ε ί α ς ,  η  ο π ο ί α  θ α  

λ ά β ε ι  χ ώ ρ α  τ η ν  2 9 η  Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ  2 0 1 4 ,  κ α θ ώ ς  κ α ι  γ ι α  ο π ο ι α δ ή π ο τ ε  ε π α ν α λ η π τ ι κ ή ,  μ ε τ ά  δ ι α κ ο π ή  ή  

μ ε τ ’  α ν α β ο λ ή  α υ τ ή ς .  Τ υ χ ό ν  α ν ά κ λ η σ η  τ ο υ  π α ρ ό ν τ ο ς  θ α  ε ί ν α ι  έ γ κ υ ρ η  ε φ ό σ ο ν  σ α ς  τ η ν  

γ ν ω σ τ ο π ο ι ή σ ω  ε γ γ ρ ά φ ω ς  τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν  τ ρ ε ι ς  ( 3 )  η μ έ ρ ε ς  π ρ ι ν  τ η ν  α ν τ ί σ τ ο ι χ η  η μ ε ρ ο μ η ν ί α  

σ υ ν ε δ ρ ί α σ η ς  τ η ς  Γ ε ν ι κ ή ς  Σ υ ν έ λ ε υ σ η ς .  

 

… . . …  /  … . . . .  /  . 2 0 1 4  

Ο / Η  ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ώ ν / ο ύ σ α  

 

… … … … … … … … … … … … … . .  

( υ π ο γ ρ α φ ή  &  ο ν ο μ α τ ε π ώ ν υ μ ο  

&  σ φ ρ α γ ί δ α  γ ι α  ν ο μ ι κ ό  π ρ ό σ ω π ο )  

 

 

Ν Α ΟΥ ΣΑ   3  ΔΕ ΚΕΜΒ ΡΙ Ο Υ  2 01 4  

 

                              ΤΟ  ΔΙΟ Ι ΚΗ ΤΙ ΚΟ  ΣΥ ΜΒΟ ΥΛΙΟ             


