
  
  

ΑΑ ΝΝ ΑΑ ΚΚ ΟΟ ΙΙ ΝΝ ΩΩ ΣΣ ΗΗ   

∆∆ ΑΑ ΪΪ ΟΟ ΣΣ   ΠΠ ΛΛ ΑΑ ΣΣ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΑΑ   ΑΑ ΒΒ ΕΕ ΕΕ   
22 88 .. 33 .. 22 00 11 33   

  
  
ΗΗ   ΕΕ ττ αα ιι ρρ ίί αα   «« ∆∆ ΑΑ ΪΪ ΟΟ ΣΣ   ΠΠ ΛΛ ΑΑ ΣΣ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΑΑ   ΑΑ ΒΒ ΕΕ ΕΕ »»   σσ εε   αα ππ άά νν ττ ηη σσ ηη   ττ ηη ςς ,,   µµ εε   
αα ρρ ιι θθ .. ππ ρρ ωω ττ .. 11 22 55 77 // 22 77 -- 33 -- 22 00 11 33 ,,   εε ππ ιι σσ ττ οο λλ ήή ςς   ττ ηη ςς   ΕΕ ππ ιι ττ ρρ οο ππ ήή ςς   ΚΚ εε φφ αα λλ αα ιι αα γγ οο ρρ άά ςς   κκ αα ιι   
ππ ρρ οο ςς   εε νν ηη µµ έέ ρρ ωω σσ ηη   ττ οο υυ   εε ππ εε νν δδ υυ ττ ιι κκ οο ύύ   κκ οο ιι νν οο ύύ ,,   αα νν αα κκ οο ιι νν ώώ νν εε ιι   ττ αα   εε ξξ ήή ςς ::   
ΑΑ ))   ∆∆ εε νν   υυ ππ άά ρρ χχ οο υυ νν   κκ αα ττ αα θθ έέ σσ εε ιι ςς   ττ ηη ςς   ΕΕ ττ αα ιι ρρ ίί αα ςς   κκ αα ιι   ττ ωω νν   λλ οο ιι ππ ώώ νν   εε ττ αα ιι ρρ ιι ώώ νν   ττ οο υυ   
ΟΟ µµ ίί λλ οο υυ   σσ εε   ΤΤ ρρ αα ππ εε ζζ ιι κκ οο ύύ ςς   ΛΛ οο γγ αα ρρ ιι αα σσ µµ οο ύύ ςς   ππ οο υυ   ττ ηη ρρ οο ύύ νν ττ αα ιι   σσ ττ ηη νν   ΚΚ ύύ ππ ρρ οο ,,   σσ ττ ιι ςς   
ΤΤ ρρ άά ππ εε ζζ εε ςς   ΚΚ ύύ ππ ρρ οο υυ   κκ αα ιι     CC PP BB   
ΒΒ ))   ∆∆ εε νν   υυ ππ άά ρρ χχ εε ιι   έέ κκ θθ εε σσ ηη   ττ ηη ςς   ΕΕ ττ αα ιι ρρ ίί αα ςς   κκ αα ιι   ττ ωω νν   λλ οο ιι ππ ώώ νν   ΕΕ ττ αα ιι ρρ ιι ώώ νν   ττ οο υυ   
ΟΟ µµ ίί λλ οο υυ   σσ εε   κκ ιι νν ηη ττ έέ ςς   αα ξξ ίί αα ςς   ήή   χχ ρρ ηη µµ αα ττ οο ππ ιι σσ ττ ωω ττ ιι κκ άά   µµ έέ σσ αα   σσ ττ ιι ςς   ΤΤ ρρ άά ππ εε ζζ εε ςς   
ΚΚ ύύ ππ ρρ οο υυ   κκ αα ιι   CC PP BB ..   
ΓΓ ))   ΤΤ οο   ππ οο σσ οο σσ ττ όό     ττ οο υυ   κκ ύύ κκ λλ οο υυ   εε ρρ γγ αα σσ ιι ώώ νν   ττ ηη ςς   ΕΕ ττ αα ιι ρρ ίί αα ςς   κκ αα ιι   ττ οο υυ   ΟΟ µµ ίί λλ οο υυ   σσ ττ ηη νν   
ΚΚ ύύ ππ ρρ οο     ήή ττ αα νν   γγ ιι αα   ττ ηη νν   χχ ρρ ήή σσ ηη   22 00 11 22   ττ ηη ςς   ττ άά ξξ εε ωω ςς   ττ οο υυ   00 ,, 55 %%   ττ οο υυ   σσ υυ νν οο λλ ιι κκ οο ύύ   
κκ ύύ κκ λλ οο υυ   εε ρρ γγ αα σσ ιι ώώ νν ..   
∆∆ ))   ΚΚ αα ττ άά   ττ ηη νν   ππ αα ρρ οο ύύ σσ αα   χχ ρρ ήή σσ ηη   δδ εε νν   αα νν αα µµ έέ νν εε ττ αα ιι   οο υυ δδ εε µµ ίί αα   εε ππ ίί ππ ττ ωω σσ ηη   εε ππ ίί   ττ οο υυ   
κκ ύύ κκ λλ οο υυ   εε ρρ γγ αα σσ ιι ώώ νν   ,,   ττ ωω νν   αα ππ οο ττ εε λλ εε σσ µµ άά ττ ωω νν   κκ αα ιι   ττ ηη ςς   οο ιι κκ οο νν οο µµ ιι κκ ήή ςς   θθ έέ σσ ηη ςς   ττ ηη ςς   
ΕΕ ττ αα ιι ρρ ίί αα ςς   κκ αα ιι   ττ οο υυ   ΟΟ µµ ίί λλ οο υυ ,,   λλ όό γγ ωω   ττ ωω νν   ππ ρρ όό σσ φφ αα ττ ωω νν   εε ξξ εε λλ ίί ξξ εε ωω νν   σσ ττ ηη νν   ΚΚ ύύ ππ ρρ οο ..   


