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Αγαητο{ Σbtdδελφoι
Mετd τrμ τgλευτα[α ολριιdλεια η6 ΠoΣEYΠ.Π(Α οtιξ l0.9.2010 τιι tελsιrtα{αv6α εfvιrιtα εξ{g :

1) ΣvλtrBΛΞEΙΕ rprοvι 61οι υlτψροφοl αrι6 ια ιpir Yωorrμ1οtο (Eοrοτορυt6ν 9 Eηlα.a{rιg
και oικοιlομιι(Φv ). η tρ6αληιπ 1s00 γιrtτριhv d,rγrnr μn *vπ χ,'/'ιln. F,rrρηπf η
μ,ιrι,oγρffi ωΦ tον Aιππp6εδρο ηg ΚυpdρηηE κsρω Πdγτcαxο.Φυμζει το μΙιρn,Pιο
ηg αταγΦη ..,

2) ΣΙ{EYoilΙΙ(Αι oι 6,iιtρο,Ξθr'γ|l tην κρtη τωv 1860 θ6oεcαν }ιοvιμΦ, γιrιtρdrv κrιι
οδονπατρtυιl θxαnl πμ1oρξαει σttlν επζεραα(α τοι75οι1oτωιl φιιrc6λΑωιl. EξαΦεοη
αttατελεt το ΣΚEYOΠΙΚA των οδoιrτιfτρων ,tο1, λ6γω δυολειτιruμy|α4 τω βρtαιcεtαι tι6ιη
rπo2laΛ,Eηri0ηttε η εlrtoπH,ση ηq λειτουργξ tΦν Eπιtρoπιbν dlατε Φq το #λο6 ταl
20l0 να 61ειoλοιcλt1ρωθεtη 6λη η δπδιιcαοtα .

1) ]!ΠITΙ,flππΣ ΔNΔrΙΠDΙΑΙ}t |ιd f.π1, ιfi1ιn l861/)fl1o οι επιtροaτ66 θα ε{νπr π;rntβi1lnιln5
ωg το ttλαιp6ν tωv 400 arρ6 τοv μιt\να.

4) EΠIΣTHMοNΙI(O BAΘMοΔoΓΙo: δυοtιl1dlq η μη Φαταη τ(,υ B,Ylηρεοιακοtl
Συμβαlλ{οιl, μ ωθΦη ηq δω{ηη$, δεγ πtιtρF,tει ηv εφορμιογf τoυ,
Παρ, 6λο που αιπt'l ε[ναι κ1κολη εtδικ& οtτ1ν πρ&tη εsαρ1ιrηrf1 η5.

5) ΙIPΩTοBΑΘIι{IA ΦPοFΙTΙΔA YTT,IAΣ: rwαμθνeται 6ω6 το τdλrtq
τω dτιru6 νομηβδω μ d1νωοτo θω6 τΦρu περu16μεvο,Σην ε,ιωξεψαoftι Θα

ωμμτ61ει και η ΠoΣEΥtl.ι|(A. EηtιερΦοαμs τσυ6 αpμδ{οιt6 6τι δε16μια,αtε μια
ευβτεη ουνeψαοlα tω ΙΚΑ μ το ΙΞΣY αλM οε tαμμι.f περ{:πτωη ηv απορβφη
τrrrr .lvεrr Λρrrw rα.ι. tην lπnβ6.θ1ltτf1 t.rrιι t}πnι6 γlvετπt. nrr.t'ιν τηυ rττry1lf 1π το F,ΣY. Οι
f1vyπrιιπrir, ιlxf.ωe'ιι2τrru ιvtι1ρεt.rτflιπlω Γιιιtρrfiν θα. πρA.ιrr.r vπ nΙνπr, fηξ F,ΙιxJη.fζ τοtE, 6πmt
καιη ελssΘεη επιlαyf π,ατPdιlαρδ τοι16 αΦενεξ .

6) Mg [tθοη το,vΝ6μ 3863/15.07-20t0 αtο {ρθρο 2npopΙ'iιtaται &τι ο γπτβ9 μ
αιτηΦ τσυ, πσι, ιrποβ&λJεται 6ξι(6) μΦηπριv ην αlμπλ{μοrπ1 trιιf,ντnπEιπε (35) ετΦv
πραγμπκf1g ιcαι οr.rιπξμι9 ηtι6σ|,αq υηρεotη , καΘ6ξ Κiι του ορ{ου ηλικξ
υπο1ρεωτιffi6 απo16ρ1η6, μπoμtvα ζηttαεινα tπμμtνει στγlv l,πflρecrlα 6ωg τρtα (3)
επuιλ6αv fη και θωE τη συ|υtλtρΦση lcατ' ανΦτατο 6ρω ταl 65*'8τουq ηq ηλικΙtη.
Κu.ι,ιi .ιl1v lυμΦοl1 rφιrμμvrη .εlμ lιdτξ1911 αlτl1οr1 7tvct*ι αlτοsοιιοt cφ6οοv rπιοβληoοt

wτ66 δεταπθντε (l5) ημsρfu απ6 η δημo{ευη τoυ ν6ιιαl αυτοΦ.Δυνατ6ηIα αοcfοεωg
ταιr ανωτ6μο δικαΦμπtοq 4xwν και δοοι c1οιlν αυτοδικat.,ωq απολυθε{ απ6 lr lcnιv tαιl
2010,
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