ΗΝΠΟΡ Ι ΝΤΝΗΝΠΡΟΟΠΣΙΚΗΝΣΩΝΝ ΡΓΩΝΝ
ΣΗΝ ΚΣΡΟΠΗΝΣΟΤΝ ΝΩΝΡΟΤΝΣΟΤΝ Χ ΛΩΟΤέ
(ΣκυΝΚπθήθκυΝ ζέΝΓεκτηα)
εέΝ ήθ Ϊ
Μ Ν αφκληάΝ βθΝ πλσ φα βΝ ε έεα βΝ

κΝ 

Ν (ζήθήβίίζ)Ν βμΝ υπσγ βμΝ πθΝ πλκ φυΰυθΝ εα ΪΝΝ βμΝ

εκδθάμΝ δυπκυλΰδεάμΝαπσφα βμΝ(ΚΤ )ΝΫΰελδ βμΝ πθΝπ λδίαζζκθ δευθΝσλπθΝ κυΝΫλΰκυΝ βμΝ ε λκπάμΝ
κυΝΪθπΝλκτΝ κυΝ ξ ζυκυ,ΝΫελδθαΝ εσπδηκΝθαΝ εγΫ πΝ δμΝαπσο δμ,Ν δμΝπζβλκφκλέ μΝεαδΝ δμΝ ε δηά δμΝ
ηκυΝΰδαΝ βθΝπκλ έαΝεαδΝ βθΝπλκκπ δεάΝ κυΝΝ βηαθ δεκτΝΝαυ κτΝΫλΰκυΝ βμΝΘ

αζέαμέΝΣαυ σξλκθαΝγΫζπΝ

θαΝ αμΝ υξαλδ ά πΝ ΰδαΝ βθΝ κυ δα δεάΝ ίκάγ δαΝ πκυΝ πλκ φΫλ δΝ βΝ Ϋΰελδ βΝ φβη λέ αμΝ αμΝ

βθΝ

πλκυγβ βΝ κυΝγΫηα κμΝη Ν βθΝ ε θάΝ βηκ δκΰλαφδεάΝεΪζυοβΝ κυέΝ
ΗΝ πλκίζβηα δεάΝ πκλ έαΝ κυΝ ΫλΰκυΝ εαδΝ κδΝ βηαθ δεΫμΝ εαγυ

λά δμ,Ν απσΝ ηπζκεάΝ

κΝ 

,Ν απσΝ

π λδκλδ ηΫθβΝξλβηα κ σ β βΝάΝαπσΝ ξθδεΪΝπλκίζάηα α,Ν βηδκτλΰβ αθΝεαδΝ βηδκυλΰκτθΝαπκλέ μΝεαδΝ
αηφδίκζέαΝΰδαΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ κυέΝΓδα έΝυπΪλξ δΝ ηπζκεάΝ κΝ

ΝεαδΝπκδΪΝγαΝ έθαδΝβΝ τξβΝ κυΝη ΪΝ

απσΝηέαΝ υ η θάΝαπσφα βΝνΝΠκτΝίλέ ε αδΝ κΝΫλΰκΝ άη λαΝνΝΠσ αΝξλάηα αΝ απαθάγβεαθΝεαδΝπσ ΝγαΝ
κζκεζβλπγ έΝν  αΝ λπ άηα αΝαυ ΪΝγαΝαπαθ ά πΝσ κΝΰέθ αδΝ τθ κηαΝεαδΝαπζΪέ
ΙέΝ ΜΠΛΟΚΗΝΤΝΠΡΟΦΤΓ ΝΣΟΝ

Νμ έθαδΝΰθπ σ,Νσ δΝ

(γ)Νπλκ φυΰΫμΝαπσΝφκλ έμΝ βμΝ δ πζκαεαλθαθέαμΝ(Νέ ,ΝΣ

Κ,Ν

κΝ

ΝΫξκυθΝΰέθ δΝηΫξλδΝ άη λαΝ λ έμΝ

Νεέζέπέ),Ν«κδεκζκΰδεΫμ»Νκλΰαθυ δμΝ

εαδΝαπσΝ κυμΝ«εα αεζυαση θκυμ»Ν βμΝΜ κξυλαμέΝΗΝ1β πλκ φυΰάΝΫΰδθ Ν ε άΝαπσΝ κΝ

Ν κΝ1λλζ,Νη Ν
β

κΝ ε π δεσΝσ δΝ θΝυπάλξ Ν υθκζδεάΝη ζΫ βΝπ λδίαζζκθ δευθΝ πδπ υ πθΝ(ΜΠ )έΝΗΝβ πλκ φυΰάΝ–
η ΪΝ βθΝ τθ αιβΝεαδΝΫΰελδ βΝ κΝ1λληΝ βμΝθΫαμΝΜΠ Ν – Ϋΰδθ Ν πέ βμΝ ε ά,Νη Ν κΝ ε π δεσΝ σ δΝ θΝ
υπΪλξ δΝπλσίζ οβΝΰδαΝ βθΝ δΪ π βΝ κυΝθακτΝ κυΝ ΰέκυΝΓ πλΰέκυΝ κΝΜυλσφυζζκΝΣλδεΪζπθέΝΣαυ σξλκθαΝ
σηπμΝ– εαδΝαυ σΝά αθΝγ δεσ-απκλλέφγβεαθΝπμΝαίΪ δη μ,Ν1ίΝαδ δΪ δμ-ζσΰκδΝ βμΝπλκ φυΰάμέΝΈΰδθ Ν βζα άΝ
ε σΝσ δΝ θΝίζΪπ

αδΝ κΝπ λδίΪζζκθ,Νβ ξζπλέ αΝεαδΝβΝπαθέ αΝ βμΝπ λδκξάμΝεαδΝσ δΝ θΝπαλαίδΪα αδΝβΝ

αλξάΝ βμΝίδυ δηβμΝαθΪπ υιβμέ
Μ ΪΝ βθΝ βηκ έ υ βΝ βμΝαευλπ δεάμΝαπσφα βμΝαλδγηέΝγζικήβίίίΝαπσΝ κΝ
ΫλΰαΝ κυΝ ξ ζυκυΝπκυΝά αθΝ

Ν ιΫζδιβΝ

,ΝκδΝ λΰα έ μΝ

αΝ

αηΪ β αθέΝΈΰδθ Νη ζΫ βΝη Νπλκυπκζκΰδ ησΝγΝ δμΝ λξέΝ

πκυΝπλκίζΫπ δΝπλκ α υ δεσΝαθΪξπηαΝεαδΝη έπ βΝ κυΝτοκυμΝ κυΝφλΪΰηα κμΝυεδΪμΝεα ΪΝηΝηΫ λαΝ
ΰδαΝ βθΝ δΪ π βΝ κυΝ θακτ,Ν ι π λΪ γβεαθΝ αΝ πλκίζάηα αΝ πκυΝ πλκΫευοαθΝ (απκΝ κΝ έ δκΝ κΝ
ΤΠ ΧΩ

),Ν απσΝ βθΝ Ϊ κξβΝ εαδΝ «τπκπ β»Ν Ϋθ αιβΝ βμΝ εκδζΪ αμΝ κυΝ ξ ζυκυΝ

κΝ πλσΰλαηηαΝ

NATURA βίίίΝεαδΝ βθΝκ βΰέαΝSP ΝΰδαΝ βθΝπλκ α έαΝ βμΝκλθδγκπαθέ αμΝεαδΝ βΝ υθΫξ δαΝη ΝθΫαΝ
ΚΤ ΝΝ ΰελέγβεαθΝΝκδΝθΫκδΝπ λδίαζζκθ δεκέΝσλκδ ,Νεα ΪΝ πθΝκπκέπθΝπλκ ΫφυΰαθΝΰδαΝηέαΝαεσηβΝ

φκλΪΝ (γβ)Ν κδΝ έ δ μΝ κλΰαθυ δμέΝ ε σμΝ πθΝ ζσΰπθΝ πκυΝ πδεαζΫ γβεαθΝ

βθΝ ββΝ πλκ φυΰά,Ν

υλαΝ πδεαζκτθ αδΝΰδαΝ βθΝηα αέπ βΝ κυΝΫλΰκυΝη αιτΝ πθΝΪζζπθ,Ν βθΝΫζζ δοβΝ γθδεκτΝ
λα βΰδεκτΝ ξ δα ηκτΝ

βθΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ υ α δευθΝ πσλπθ,Ν Ϋζζ δοβΝ δαξ δλδ δεκτΝ

ξ έκυΝ κυΝ υ α δεκτΝ δαη λέ ηα κμΝ Θ

αζέαμ,Ν παλαίέα βΝ βμΝ Κκδθκ δεάμΝ κ βΰέαμΝ

βίίίήθίΝ ΰδαΝ αΝ θ λΪ,Ν εέθ υθκΝ εα α λκφάμΝ πκζδ δ δευθΝ ηθβη έπθΝ ( κιπ ΪΝ ΰ φτλδα),Ν
εέθ υθκΝ αφαθδ ηκτΝ κυΝ πζβγυ ηκτΝ πθΝ αλεκτ πθΝ πκυΝ δαίδκτθΝ

βθΝ π λδκξάΝ εέζέπέΝ

Ολδ ηΫθκυμΝ απσΝ κυμΝ Ν παλαπΪθπΝ ζσΰκυμ,Ν βΝ δ βΰά λδαΝ κυΝ ΄Ν ηάηα κμΝ κυΝ 

Ν εέΝ

αε ζζαλκπκτζκυ,Ν κυμΝ ελέθ δΝ πμΝ ίΪ δηκυμΝ εαδΝ πλκ έθ δΝ βθΝ απκ κξάΝ βμΝ πλκ φυΰάμ,Ν
βζα άΝκυ δα δεΪΝ βθΝηα αέπ βΝ κυΝΫλΰκυέΝΝΝ
ΙΙέΝΠΟΡ Ι ΝΤΝΚΟΣΟΝΣΩΝΝ ΡΓΩΝΝ ΚΣΡΟΠΗΝΣΟΤΝ ΝΩΝΡΟΤΝΣΟΤΝ Χ ΛΩΟΤμΝΘαΝά αθΝ
κυ κπέαΝθαΝπλκ παγά δΝεαθ έμΝ

αΝπζαέ δαΝηδαμΝ πδ κζάμΝθαΝ υθκοέ δΝ βθΝπκλ έαΝ πθΝΫλΰπθΝ βμΝ

ε λκπάμΝ κυΝΪθπΝλκυΝ κυΝ ξ ζυκυέΝ

θΝ έθαδΝ πέ βμΝ εσπδηκΝθαΝαθαφ λγυΝ Ν υγτθ μΝπαλαζ έο δμΝ

άΝ υπαθαξπλά δμΝ σ πθΝ εα ΪΝ εαδλκτμΝ ξ δλέ γβεαθΝ κΝ γΫηαέΝ Ο κδΝ α ξκζάγβεαθΝ η Ν κΝ Ϋλΰκ,Ν γαΝ
ΰθπλέακυθΝσ δΝ υγτμΝ ιαλξάμΝσ αθΝ ιαΰΰΫζγβε Ν κΝ1λκη,ΝΫζ δπ ΝκΝ υθκζδεσμΝ ξ δα ησμΝ κυΝ γθδεκτΝ
αυ κτΝ ΰΰ δκί ζ δπ δεκτΝ ΫλΰκυΝ πκζζαπζκτΝ εκπκτΝ ( θ λΰ δαεσ,Ν αλ υ δεσ,Ν π λδίαζζκθ δεσ)Ν εαδΝ βΝ
πδ βηκθδεάΝ κυΝ εηβλέπ βέΝ

δΝ απαθάγβεαθΝαπκ πα ηα δεΪΝεαδΝξπλέμΝπλσΰλαηηα,Ν εα κθ Ϊ μΝ

εα κηητλδα,ΝΰδαΝΫλΰαΝπκυΝΝ θΝ έξαθΝ υθΫξ δαΝΝ(άλαΰΰ μΝΠτζβμΝεαδΝΜκυααεέκυ,Ν άλαΰΰαΝ- παλΪγυλκΝ
ΰκλα δΪμΝεζπέ)έΝ εκζκτγβ Ν αΝηΫ αΝ βμΝ εα έαμΝ κυΝ1λλίΝβΝ πδ βηκθδεάΝ εηβλέπ βΝ κυΝΫλΰκυΝ
η Ν βθΝ υθκζδεάΝη ζΫ βΝπ λδίαζζκθ δευθΝ πδπ υ πθέΝ
ΠλΫπ δΝθαΝ κθέ πΝσ δΝαθΝεαδΝΫξκυθΝΰέθ δΝαλε ΪΝεαδΝ κίαλΪΝίάηα αΝΰδαΝ κΝ βηαθ δεσΝεαδΝ τθγ κΝαυ σΝ
Ϋλΰκ,Ν υ υξυμΝηΫθκυθΝαεσηβΝπκζζΪΝθαΝΰέθκυθέΝ δ δεσ λαΝ άη λαΝυζκπκδκτθ αδΝμΝ
)ΝΣΟΝΦΡ ΓΜ ΝΤΚΙ  :

πσΝ κΝ1λλθΝπκυΝυπ ΰλΪφβΝβΝ τηία β,ΝΫξκυθΝΰέθ δΝ λΰα έ μΝτοκυμΝ

1ί,ζΝ δμΝ λξ. εαδΝ φυ δεσ αθ δε έη θκΝ π λέπκυΝ 1η-βίΣέΝ

υΝ εαδΝ τκΝ ξλσθδαΝ π λέπκυ,Ν ΫξκυθΝ

αηα ά δΝκδΝ λΰα έ μΝ κΝφλΪΰηαΝεαδΝβΝ λΰκζαίέαΝ δαζτγβε έΝΈξ δΝ υθ αξγ έΝθΫαΝη ζΫ βΝΰδαΝ κΝ
υπσζκδπκΝκηΣΝ κυΝΫλΰκυΝπκυΝ θΝ ε ζΫ γβε Νεαδ Ϋΰδθ ΝθΫκμΝ δαΰωθδ ησμΝεαδΝ βηκπλΪ β βΝ
31-3-2004. Πλκίζ πση θκμΝ λ αζδ δεσμΝ ξλσθκμΝ ΫθαλιβμΝ λΰα δυθΝ ( κΝ εαζσΝ
βίίζΝ εαδΝ κζκεζάλπ βΝ

θΪλδκ),Ν ΫζκμΝ κυΝ

Ν θΝ ξλσθδαΝ (βί1ί)Ν φσ κθΝ υπΪλξ δΝ κηαζάΝ λκάΝ ξλβηα κ σ β βμΝ εαδΝ

υπΪλικυθΝΪζζαΝ ηπσ δα,ΝσπωμΝβΝθΫαΝπλκ φυΰάΝπκυΝ ε δεΪ γβε Ν

δμΝ

δμΝζ-6-βίίζΝ

θΝ

κΝέ έ έ

)ΝΗΝΗΡ ΓΓ Ν ΚΣΡΟΠΗ : πσΝ κΝ1λλιΝπκυΝυπ ΰλΪφβΝβΝ τηία β,ΝΫξκυθΝΰέθ δΝ λΰα έ μΝτοκυμΝ
βηΝ δμΝ λξέΝεαδΝφυ δεσΝαθ δε έη θκΝπ λέπκυΝζίΝΣΝ( δΪ λβ βΝι,λ1ιΝεαδΝ πΫθ υ βΝθ,ίΝξδζδκηΫ λπθΝαπσΝ
αΝ 1ι,γ1η)έΝ ΟΝ λΰκζΪίκμΝ απκαβηδυγβε Ν η Ν αλε ΫμΝ εα κθ Ϊ μΝ εα κηητλδαΝ λαξηΫμΝ ΰδαΝ κΝ
αηΪ βηαΝ πθΝηβξαθβηΪ πθΝ κυΝ(β,η-γΝ δμΝ λξ)έΝΟδΝ λΰα έ μΝ υθ ξέακθ αδΝεαδΝ σγβε ΝπαλΪ α βΝηΫξλδΝ
κθΝΙαθκυΪλδκΝ κυΝβίίιΝΰδαΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ πθΝ λΰα δυθΝ πθΝυπσζκδππθΝλ,ζΝξδζδκηΫ λπθ,ΝεαγυμΝεαδΝ
ΪζζπθΝ υηπζβλπηα δευθΝΫλΰπθέ
Γ)Ν ΣΟΝ Τ ΡΟΗΛ ΚΣΡΙΚΟΝ ΡΓΟΝ Ν Μ ΟΧΩΡ Ν μΝ (ΦλΪΰηαΝ Μ

κξυλαμ,Ν άλαΰΰαΝ

πλκ αΰπΰάμΝηάεκυμΝκΝξδζδκηΫ λπθΝΤΝΤ λκβζ ε λδεσμΝ αγησμΝΓζτ λαμ)έ
ΟδΝ λΰα έ μΝι εέθβ αθΝ κΝ1λκθ,Ν απαθάγβεαθΝ υθκζδεΪΝηΫξλδΝ άη λαΝλίΝ δμΝ λξέΝΰδαΝ αΝπαλαπΪθπΝ
Ϋλΰα,Ν ΰδαΝ ΫλΰαΝ κ κπκδραμΝ εαδΝ ίκβγβ δεΪέΝ Τπκζ έπκθ αδΝ κλδ ηΫθαΝ υηπζβλπηα δεΪΝ ΫλΰαΝ ΰδαΝ κΝ
εζ έ δηκΝ κυΝφλΪΰηα κμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝη αφκλΪΝ κυΝ κδεδ ηκτΝ Μ
εκδθπθδεάμΝαπκεα Ϊ α βμΝεαδΝ δμΝαπαζζκ λδυ
βζα άΝθαΝζ δ κυλΰά
πλκμΝ κΝΘ

κξυλαμΝΝη Ν δμΝ απκαβηδυ δμΝ

δμέΝΣκΝΫλΰκΝηπκλ έ θαΝυπΪλι δΝεαδΝπμΝαυ κ ζΫμ,Ν

δΝξπλέμΝβΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝθαΝ βηαέθ δΝυπκξλ π δεΪΝεαδΝ ε λκπάΝ πθΝυ Ϊ πθΝ

αζδεσΝζ εαθκπΫ δκέ

ΓδαΝσζαΝ αΝπαλαπΪθωΝΫλΰαΝ θ λΰ δαεΪΝεαδΝηβ,ΝαπσΝ κΝ1λκηΝηΫχλδΝγίήζήβίίζ,ΝΫχκυθΝ απαθβγ έΝ
π λέπκυΝ1ηίΝ δμΝ λχέΝ
ΙΙΙέΝΠΡΟΟΠΣΙΚΗΝΣΟΤΝ ΡΓΟΤΝμ ΗΝπλκκπ δεάΝ κυΝΫλΰκυΝ

Νπ λέπ π βΝγ δεάμΝΫεία βμΝ κΝ

Ν

(η Ν βθΝ πλκςπσγ βΝ σ δΝ γαΝ υπΪλξ δΝ δεαθάΝ ξλβηα κ σ β β),Ν έθαδΝ αδ δσ κιβέΝ ΠλκίζΫπ αδΝ βΝ
2

κζκεζάλω βΝ ωθΝ λΰα δυθΝ βμΝ άλαΰΰαμΝηΫχλδΝ δμΝαλχΫμΝ κυΝβίίι,ΝβΝΫθαλιβΝ( αΝ ΫζβΝ κυΝβίίζ)Ν
ωθΝ λΰα δυθΝ κυΝ φλΪΰηα κμΝ υεδΪμ,Ν βΝ κζκεζάλω ά κυΝ κΝ βίίλΝ εαδΝ βΝ η αφκλΪΝ θ λκτΝ
Θ

βΝ

αζέαΝ( κθΝΠβθ δσΝπκ αησ)Ν κΝβί1ίέ

ΗΝ πλκκπ δεάΝ κυΝ ΫλΰκυΝ σηπμΝ
υπΪλι δΝεαγυ

Ν π λέπ π βΝ αλθβ δεάμΝ Ϋεία βμΝ

κΝ 

,Ν έθαδΝ υ κέπθβ,Ν αφκτΝ γαΝ

Ϋλβ βΝαλε υθΝ υθΝ(αθΪζκΰαΝη Ν κΝ ε π δεσΝ βμΝαπσφα βμΝ κυΝ

)ΝεαδΝέ ωμΝ

κλδ δεάΝηα αέω βΝ κυΝΫλΰκυ!
έθαδΝθκηέαωΝ τζκΰκΝθαΝΝ πδελα έΝ
σ δΝΝπδγαθάΝ ηπζκεάΝ

κυμΝΘ

αζκτμΝ ε π δεδ ησμΝεαδΝαθβ υχέαΝΰδα έΝΰθωλέακυθ

κΝ έ έΝ έθαδΝσ δΝχ δλσ λκΝΰδαΝ βθΝπκλ έαΝ κυΝΫλΰκυ.

θΝπλΫπ δΝσηπμΝ

εαηδΪΝ π λέπ π βΝ –παλΪΝ βθΝ δεαδκζκΰβηΫθβΝ πδελέα- θαΝ απκΰκβ υγκτθΝ Ν εαδΝ θαΝ

Ν

αηα ά κυθΝ κθΝ

αΰυθαέΝ θ έγ αΝπλΫπ δΝ θωηΫθκδΝθαΝ δ ε δεά κυη Νη ΝπΪγκμΝεαδΝαΰωθδ δεσ β αΝ βθΝυζκπκέβ βΝ
κυΝΫλΰκυέ
ζπέαπΝσ δΝκδΝ δεα ΫμΝ βθΝΝκζκηΫζ δαΝ κυΝ ΄Ν ηάηα κμΝ κυΝ

ΝγαΝαθαΰθπλέ κυθΝ δμΝαθΪΰε μΝηαμΝ

ΰδαΝ κΝπ λδίΪζζκθ (Πβθ δσμ,Νυπσΰ δκδΝυ λκφκλ έμ),Ν δμΝαθΪΰε μΝηαμΝΰδαΝΝτ λ υ β εαδΝ κθΝεέθ υθκΝαπσΝ
αΝθδ λδεΪέΝ δ δκ κιυΝσ δΝΰθπλέακυθΝσ δΝγαΝπαλαξγ έΝβζ ε λδεάΝ θΫλΰ δαΝ1έίββΝ εα κηητλδαΝkwh κΝ

ξλσθκΝεαδΝσ δΝγαΝη αφ λγ έΝησθκΝ κΝβιΣΝ κυΝπζ κθΪ ηα κμΝ κυΝθ λκτΝ κυΝ ξ ζυκυΝξπλέμΝ
εαηέαΝ πέπ π βΝΰδαΝ βθΝ δ πζκαεαλθαθέαέΝΣΫζκμΝγ πλυΝαυ κθσβ κΝσ δΝγαΝζΪίκυθΝυπσοβΝ κυμ,Νσ δΝ
απαθάγβεαθΝά βΝπ λέπκυΝ1ηίΝ δμΝ λξέΝαπσΝ κΝυ ΫλβηαΝ κυΝ ζζβθδεκτΝζακτ,ΝΰδαΝΫλΰαΝ αΝκπκέαΝΫξκυθΝ
ΰελέθ δΝσζαΝ αΝπκζδ δεΪΝεσηηα αΝ βμΝίκυζάμΝεαδ σ δΝ ζδεΪΝγαΝαπκλλέοκυθΝ βθΝ ζ υ αέαΝπλκ φυΰάέ
ΘαΝ άηκυθΝ κΝ

ζ υ αέκμΝ πκυΝ γαΝ αηφδ ίβ κτ αΝ δμΝ βζυ δμΝ εαδΝ δμΝ

η τ δμΝ βμΝ βη λδθάμΝ

ευίΫλθβ βμέΝ
έθαδΝ σηωμΝ βΝ υλαΝ θαΝ πδί ίαδωγκτθΝ Ϋηπλαε αΝ σ κΝ βΝ εφλα ηΫθβΝ πκζδ δεάΝ ίκτζβ βΝ κυΝΝ
υπκυλΰκτΝΠ ΧΩ

ΝεέΝΓέ κυφζδΪ,ΝκΝκπκέκμΝΫχ δΝ υθ Ϋ δΝ βθΝπκζδ δεάΝ κυΝ

ΫλΰκΝ ( Λ ΤΘ ΡΙ Ν 1-5-βίίζ),Ν σ κΝ Ν εαδΝ κδΝ

α δκ λκηέαΝη Ν κΝ

η τ δμΝ κυΝ Ν βη λδθκτΝ πλωγυπκυλΰκτΝ εέΝ ΚωθέΝ

ΚαλαηαθζάΝ ( Λ ΤΘ ΡΙ Ν 12-11-1999 – υθΪθ β βΝη ΝΠ  Ν

βθΝ ΘΗΝ ,Ν Λ ΤΘ ΡΙ Ν 29-7-

2000 – πέ ε οβΝ κΝΝΦΡ ΓΜ ΝΤΚΙ ,Ν Λ ΤΘ ΡΙ Ν10-6-2001 – βη λέ αΝ βθΝΚ Λ ΜΠ Κ ,Ν
Λ ΤΘ ΡΙ Ν3 & 4-3-2004 – πλκ εζκΰδεάΝ υΰεΫθ λπ βΝ βΝΛ ΡΙ ),ΝθαΝι π λα γκτθΝ αΝ ηπσ δα,Ν
θαΝπλκξπλά δΝ κΝΫλΰκΝη ΝΰλάΰκλκυμΝλυγηκτμΝεαδΝθαΝ« λΫι δ»Νθ λσΝ κθΝΠβθ δσέ
ΛΪλδ αΝκήίθήβίίζ
Μ Ν δηάΝ
ΚωθέΝ ζέΝΓεκτηαμΝ- Γ ωπσθκμ
Γ θέΝΓλαηηα ΫαμΝΠ έέ Ν χ ζυκυ
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