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ΤΤοο   ΓΓρρααφφεε ίί οο   ΔΔ ιιαασσύύννδδεε σσ ηη ςς   &&   ΣΣ ττααδδ ιι οοδδρροομμ ίίαα ςς   ττ οουυ   ΠΠοολλυυττ εε χχνν εε ίί οο υυ   ΚΚρρήή ττηη ςς   έέ χχ εε ιι   εε γγκκαα τταασσ ττ ήήσσ εε ιι   κκαα ιι   

εεφφααρρμμόόζζ εε ιι   ΣΣύύσσ ττηημμαα   ΔΔ ιιαα χχ εε ίί ρρ ιι σσηη ςς   ττηη ςς   ΠΠοο ιι όό ττηη τταα ςς   κκααττάά   ττοο   ΔΔ ιι εε θθνν έέ ςς   ΠΠρρόόττ υυπποο   EE NN   II SS OO   99 00 00 11 :: 22 00 11 55 ..     

ΒΒαασσ ιι κκόό ςς   σσκκοοππόό ςς   ττοο υυ   ΓΓρρααφφεε ίί οουυ   εε ίί νναα ιι   νναα   ππρροοσσφφέέρρ εε ιι   σσ ττοουυ ςς   φφοο ιι ττ ηη ττ έέ ςς   κκαα ιι   ααπποοφφοο ίί ττ οουυ ςς   ττοο υυ   ΠΠοολλυυ ττ εε χχ νν εε ίί οουυ   

ΚΚρρήή ττηη ςς   υυππηηρρ εε σσ ίί εε ςς   ππλληηρροοφφόόρρηησσηη ςς   &&   σσυυμμββοουυλλ εε υυ ττ ιι κκήή ςς   σσ εε   θθ έέμμαα τταα ::   

❖❖   ΜΜεε ττααππττυυχχ ιι αακκώώνν   ΣΣπποουυδδώώνν ,,   ΥΥπποο ττρροοφφ ιιώώνν   &&   ΧΧρρηημμαα ττοοδδόό ττ ηησσηη ςς   ΣΣπποουυδδώώνν ,,   

❖❖   ΣΣχχεε δδ ιι αασσμμοούύ   ττηη ςς   ΕΕππααγγγγεε λλμμααττ ιι κκήή ςς   ΣΣ ττααδδ ιι οοδδρροομμ ίίαα ςς ,,   

❖❖   ΥΥπποοσσ ττήήρρ ιι ξξηη ςς   ΕΕππ ιι χχ εε ιι ρρηημμαα ττ ιι κκώώνν   ΙΙ δδ εεώώνν   κκαα ιι     

❖❖   ΠΠρροοοοππττ ιι κκώώνν   ΑΑππαασσ χχόόλληησσηη ςς   σσ εε   ΙΙ δδ ιιωωττ ιι κκ έέ ςς//ΔΔηημμόόσσ ιι εε ςς   ΕΕππ ιι χχ εε ιι ρρήήσσ εε ιι ςς ..   

ΤΤοο   ΣΣύύσσ ττηημμαα   ΔΔ ιιαα χχ εε ίί ρρ ιι σσ ηη ςς   ττηη ςς   ΠΠοο ιι όό ττηη τταα ςς ,,   μμ εε   ππεε δδ ίί οο   εεφφααρρμμοογγήή ςς ::     

““   ΛΛεε ιι ττοο υυρργγ ίί αα   ΓΓρρααφφεε ίί οο υυ   ΔΔ ιιαασσύύννδδεε σσ ηη ςς   &&   ΣΣ ττααδδ ιι οοδδρροομμ ίίαα ςς   ””   

εεφφααρρμμόόζζ εε τταα ιι   &&   ττ ηηρρ εε ίί τταα ιι   σσ εε   όό λλαα   τταα   εε ππ ίί ππεε δδαα   ττ ηη ςς   οορρ γγάάννωωσσηη ςς   κκαα ιι   αανναασσκκ οοππεε ίί τταα ιι   ωωςς   ππρροο ςς   ττηη   δδ ιι ααρρκκήή   

ββεε λλ ττ ίίωωσσηη   ττ ηη ςς   ααπποοττ εε λλ εε σσμμααττ ιι κκόό ττηη τταα ςς   ττοο υυ ..     

ΗΗ   δδεε δδηηλλωωμμ έέννηη   ΠΠοολλ ιι ττ ιι κκήή   γγ ιι αα   ττηηνν   ΠΠοο ιι όό ττηη τταα ,,   εε ίί νναα ιι   σσύύμμφφωωννηη   μμ εε   ττοο υυ ςς   σσ ττ όόχχοουυ ςς   ττ οουυ   ΓΓρρααφφεε ίί οο υυ   κκααθθώώςς   κκαα ιι   

ττ ιι ςς   ννοομμ ιι κκ έέ ςς   κκαα ιι   κκααννοονν ιι σσ ττ ιι κκ έέ ςς   ααππαα ιι ττήήσσ εε ιι ςς ..   

ΚΚοο ιι ννοοπποο ιι εε ίί τταα ιι ,,   γγ ίί νν εε τταα ιι   κκααττααννοοηη ττήή ,,   εεφφααρρμμόόζζ εε τταα ιι   κκαα ιι   ττηηρρ εε ίί τταα ιι   σσ εε   όόλλαα   τταα   εεππ ίί ππεε δδαα   ττηη ςς   οορργγάάννωωσσηη ςς ,,   

αανναασσκκοοππ εε ίί τταα ιι   ωωςς   ππρροο ςς   ττηη   σσυυνν εε χχ ιι ζζ όόμμεε ννηη   κκααττααλλλληηλλόό ττ ηη τταα   ττηη ςς ,,   ααννττ ιι μμ εε ττωωππ ίί ζζ εε ιι   κκααττάάλλλληη λλαα   τταα   θθ έέμμαατταα   

εεππ ιι κκοο ιι ννωωνν ίί αα ςς   κκαα ιι   υυπποοσσ ττηηρρ ίί ζζ εε τταα ιι   ααππόό   μμεε ττρρήήσσ ιι μμοουυ ςς   σσ ττόό χχοουυςς ..     

ΒΒαασσ ιι κκήή   ππρροοϋϋππόό θθ εε σσηη   γγ ιι αα   ττηηνν   εε ππ ίί ττ εε υυξξηη   ττωωνν   σσ ττόό χχωωνν   ττ οουυ   ΓΓΔΔΣΣ   εε ίί νναα ιι   ηη   κκαα ττααννόόηησσηη   ττηη ςς   σσηημμααννττ ιι κκ όό ττ ηη ττάά ςς   

ττοο υυςς   ααππόό   όόλλοουυςς   ττοο υυ ςς   εε ρργγααζζόόμμεε ννοουυ ςς ..   ΚΚαα ττάά   σσυυνν έέππεε ιι αα ,,   κκάά θθ εε   εε ρρ γγααζζ όόμμεεννοο ςς   σσυυμμμμεε ττ έέ χχ εε ιι   σσ ττηηνν   εεππ ίί ττ εε υυξξηη   ττωωνν   

σσ ττόό χχωωνν   ααυυ ττώώνν   μμεε   ττηη   σσυυμμββοολλήή   ττοο υυ   σσ ττηη   σσωωσσ ττήή   ττήήρρηησσηη   ττοο υυ   ΣΣυυσσ ττήήμμαα ττοο ςς   ΔΔ ιιαα χχ εε ίί ρρ ιι σσηη ςς   ττηη ςς   ΠΠοο ιι όό ττηη τταα ςς ,,   σσύύμμφφωωνναα   

μμεε   ττοο   ΔΔ ιι εε θθνν έέ ςς   ΠΠρρόό ττ υυπποο   EE NN   II SS OO   99 00 00 11 :: 22 00 11 55 ..   

ΗΗ   ΠΠρροο ϊϊ σσ ττααμμέέ ννηη   ττ οουυ   ΓΓρρααφφεε ίί οουυ   ΔΔ ιι αασσύύννδδεε σσ ηη ςς   &&   ΣΣττααδδ ιι οοδδρροομμ ίίαα ςς     δδεε σσμμ εε ύύ εε τταα ιι   νναα   υυπποοσσ ττηηρρ ίί ξξ εε ιι   ττ ηηνν   

ΠΠοολλ ιι ττ ιι κκήή   γγ ιι αα   ττηηνν   ΠΠοο ιι όό ττηη τταα ..   

  

  

ΟΟ   ΥΥππεεύύθθυυννοο ςς   ΔΔ ιιααχχ εε ίί ρρ ιι σσηη ςς   ΠΠοο ιι όό ττηη τταα ςς     
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