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1. Γρ. κ' Δtoικητη
?, Γρ' Ynοδ/τη κ, Πατoοfρη
3. Γρ, Γεvrκηq Δ/vτρrοq /.αφ/κωv Ynηρεοlcbv
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Κuριε Παραοκευδnουλε,

Kgτδnlv Τηq οηο Ζ7l6/2aι3

εnrβεβαιιilvouμε Και εγγpθφωg γrα δοα

AΘηvα, 28 Ιouviου 2o:l3

Aρ' Πριυτ, BaΘμδζΓ1|)οτερΟtΔτητοζ

Φ37 /76

τηλεφωvικηq εfi|ΚΟΙVωViαζ ι1οU εixομε, σοζ

n ροφορrκ* αυvεvvοηθηκομε:

1.

2,

ol οφεlλδμεVεζ ΦΠοζημιιi.lαειq γιο σψμμεTaΧη lαTρ(ilv οε UγειοVομ|Κθq εnlτροnεq

nρo λεlτοuργiοζ ΚEnA, ixουv ηδη κοταβληθεi .

Evτδq Tου 1o, 10ημερου του Ιοuλiου θα κοταβληθουv οl οnοζημlδοδ|ζ Yια

οuμμετοxη σE εΠlTρonεq ΚEΠA γιο τΦUζ μηvεg 4ol 5ο/2Ο1,3 καθΦq κοt ΓJ|

διοφορεg nου nροεκυψαV γ|α Toυζ μηvεζ l1a καt |?ο l?ot?'

3..θgοαφοροTιζδιαφωviεqτωvιοτpιλvτουΣυλλδγουαοgαxετrκαμεT|ζ
aVαγροφΦμεvεζ αnοδοxιlq αrη βεβαiωοη φδρου γιθ ΤΟ *τclq 2ΓJ1Ζ η αρμοδrο

Δ/vση Πληροφορrκηg (Τμημα Μιαθοδoοiοq) θα nροβεi σε tκδοιrη νθωv

τρΟΠοΠelημεvωv βεβαιιitοεωv'

Προq τουτο θο nρεnεr vg υnοβληθεΙ o1ετlκη αiτηαη αnδ nλευραζ

εvδlοφεpομivων lοτρδv,

4. Tο μlηvιuio εκκtοθαρtατtκδ, δnωq μαq εvημερωσε ο UΠειjθUVοq Tηq αvαδ6xου

Eτοιρεiοq θα xορηγηθεi ομθοωq μεTσ τηV ολοκληρωοη Tηζ οnοα.rοληζ

βεβοrδοεωv φδρου.
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Ωq nροg TοV τρδnο αvτιμετcbntσηζ TωV 1834 οαφ f νων, τωv οnοΙωv ακUρdJθηΚθV
τα ροvτεβcιυ αrtq εnlτpοntq, λογα.l εniαxεoηq εργααiοg nου *ακηααV ol lοτpοi. θα
θiλομε τη,v σUVερYcΙσiα ααζ npοκεlμivου Vο υnηρετηαΟUμε με τοv καλυτεpο
δuvατο τponο Ta στθΧο nοu εivοι ο οεβααμοq σΓΟ npοβλημαTο σTlξ αvαYκεζ καr

crrα δrκοιΦμαTcΙ TωV ουμnολlτδV μαζ.
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