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    ΑΑγγααππηηττοοίί  φφίίλλοοιι  κκααιι  σσυυννεερργγάάττεεςς,,  

  

ΜΜεε  ααφφοορρμμήή  ττηηνν  υυπποοββλληηθθεείίσσαα  ααππόό  1111..99..22001122  ππααρρααίίττηησσήή  μμοουυ  ααππόό  ττηη  θθέέσσηη  ττοουυ  

ΠΠρροοέέδδρροουυ  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ττοουυ  ΤΤΑΑΠΠΑΑ  κκααιι  ττηηνν  εεππιικκεείίμμεεννηη  εεγγκκααττάάσστταασσηη  ννέέοουυ  ΔΔ..ΣΣ,,  θθαα  

ήήθθεελλαα  νναα  εευυχχααρριισσττήήσσωω  κκααττ’’  ααρρχχήήνν  ττηηνν  πποολλιιττιικκήή  ηηγγεεσσίίαα  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  γγιιαα  

ττηηνν  εεμμππιισσττοοσσύύννηη  πποουυ  έέδδεειιξξεε  οορρίίζζοοννττάάςς  μμεε  δδυυοο  φφοορρέέςς  ((ΙΙοούύννιιοοςς  22001111  κκααιι  

ΦΦεεββρροουυάάρριιοοςς  22001122))  ΠΠρρόόεεδδρροο  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..,,  κκααθθώώςς  κκααιι  τταα  μμέέλληη  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  γγιιαα  ττηηνν  

εεπποοιικκοοδδοομμηηττιικκήή  σσυυννεερργγαασσίίαα  πποουυ  εείίχχααμμεε  κκααθθόόλληη  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  

δδεεκκααππεεννττάάμμηηννηηςς  ππεερρίίπποουυ  θθηηττεείίααςς  μμααςς..  

  ΕΕυυχχααρριισσττίίεεςς  εεππίίσσηηςς  οοφφεείίλλωω  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττοουυ  ΥΥ..ΠΠΑΑΙΙ..ΘΘ..ΠΠ..ΑΑ  μμεε  

ττιιςς  οοπποοίίεεςς  σσυυννεερργγαασσττήήκκααμμεε,,  όόλλεεςς  ττιιςς  εεφφοορρεείίεεςς,,  ττιιςς  δδιιεευυθθύύννσσεειιςς  μμοουυσσεείίωωνν,,  

ιιννσσττιιττοούύττωωνν,,  όόλλοουυςς  ττοουυςς  σσυυννεερργγάάττεεςς  μμοουυ  σσττοο  ΤΤΑΑΠΠΑΑ  κκααθθώώςς  κκααιι  όόλλοουυςς  ττοουυςς  

εερργγααζζόόμμεεννοουυςς  σσ’’  ααυυττόό,,  σστταα  εερργγαασσττήήρριιαα  κκααιι  ππωωλληηττήήρριιάά  ττοουυ,,  πποουυ  ββοοήήθθηησσαανν  

ώώσσττεε  νναα  υυλλοοπποοιιηηθθεείί  ττοο  έέρργγοο  πποουυ  εεππιιττεελλέέσσααμμεε  σσεε  σσύύννττοομμοο  σσχχεεττιικκάά  δδιιάάσσττηημμαα..  

  ΛΛυυππάάμμααιι  πποουυ  οοιι  κκααθθυυσσττεερρήήσσεειιςς  ααππόό    ττιιςς  δδυυοο  σσυυννεεχχόόμμεεννεεςς  εεκκλλοογγιικκέέςς  

ααννααμμεεττρρήήσσεειιςς  ααλλλλάά  κκυυρρίίωωςς  μμεε  ττοο  κκοούύρρεεμμαα  ττοουυ  PPSSII  πποουυ  υυπποοσσττήήκκααμμεε  

υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  όόλλαα  τταα  ΝΝ..ΠΠ..ΔΔ..ΔΔ  κκααιι  ττηηνν  εεξξ’’  ααυυττοούύ  ααππώώλλεειιαα  ~~3311εεκκ..€€  ααππόό  τταα  

ττααμμεείίαα  μμααςς,,  δδεενν  μμααςς  εεππέέττρρεεψψαανν  νναα  έέχχοουυμμεε  θθεεααμμααττιικκόόττεερραα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  ττωωνν  

ππρροοσσππααθθεειιώώνν  μμααςς..  ΓΓιιαα  νναα  υυππάάρρχχεειι  σσααφφέέσσττεερρηη  εειικκόόνναα  ττηηςς  κκααττάάσστταασσηηςς  σσττηηνν  

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ  

ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ    

ΘΘΡΡΗΗΣΣΚΚΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΤΤΑΑΜΜΕΕΙΙΟΟ  ΑΑΡΡΧΧΑΑΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΡΡΩΩΝΝ  

ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΑΑΛΛΛΛΟΟΤΤΡΡΙΙΩΩΣΣΕΕΩΩΝΝ  

ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΥΥ  

  

ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΥΥ  
  
  

  

  

                      

                                        ΠΠΡΡΟΟΣΣ::  ΠΠίίνναακκαα  ααπποοδδεεκκττώώνν  

                                                          

  

                                          ΚΚΟΟΙΙΝΝ..::  ΥΥ..ΠΠΑΑΙΙ..ΘΘ..ΠΠ..ΑΑ  

                                                                    11..  ΓΓρρ..  ΑΑννααππλλ..  ΥΥπποουυρργγοούύ  

                                                                            κκ..  ΚΚ..  ΤΤζζααββάάρραα  

                                                                    22    ΓΓεενν..  ΓΓρρααμμμμ..  ΠΠοολλιιττιισσμμοούύ  

                                                                            κκαα  ΛΛίίνναα  ΜΜεεννδδώώννηη  

                                                                      

  

  

    

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        ΑΑθθήήνναα,,  1111//99//22001122  

        AAρριιθθ..ΠΠρρωωττ..::  ΓΓρρ..ΠΠρρ..//1133112244  
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οοπποοίίαα  ββρρεεθθήήκκααμμεε::  σσττιιςς  66//33//1122  ττοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν  δδιιααθθεεσσίίμμωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν  ήήτταανν  

4444..665566..110011,,0000εεκκττ..€€..  ΣΣττιιςς  1144//33//1122  ((μμεεττάά  δδηηλλ..  ττοο  PPSSII)),,  τταα  ππρρααγγμμααττιικκάά  δδιιααθθέέσσιιμμαα  

μμεεττάά  ααππόό  ττιιςς  ππλληηρρωωμμέέςς  πποουυ  έέγγιινναανν  σσττοο  δδιιάάσσττηημμαα  ττωωνν  88  ηημμεερρώώνν,,  

δδιιααμμοορρφφώώθθηηκκαανν  σστταα  1100..553322..666611,,5500εεκκ..€€..  

ΤΤοο  PPSSII  όόχχιι  μμόόννοο  μμααςς  ααιιφφννιιδδίίαασσεε,,  ααλλλλάά  χχάάσσααμμεε  κκααιι  πποολλύύττιιμμοο  ππααρρααγγωωγγιικκόό  

χχρρόόννοο,,  σσεε  εεππιισσττοολλέέςς,,  δδιιααββοουυλλεεύύσσεειιςς,,  εεννηημμεερρώώσσεειιςς,,  εεππιισσκκέέψψεειιςς,,  σσυυσσκκέέψψεειιςς  σσεε  

ΥΥπποουυρργγεείίαα,,  ΤΤρράάππεεζζαα  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς,,  ΕΕμμπποορριικκήή,,  ΝΝ..ΣΣ..ΚΚ..  ππλληηνν  όόμμωωςς  ττοο  

ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  κκααιι    ηη  ΕΕμμπποορριικκήή  ΤΤρράάππεεζζαα  ήήτταανν  ααππόόλλυυτταα  ααρρννηηττιικκοοίί  

σστταα  ααιιττήήμμααττάά  μμααςς..  

  ΠΠααρρόόλλαα  ααυυττάά  εείίχχααμμεε  σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  ττοομμεείίςς  σσηημμααννττιικκήή  ππρρόόοοδδοο..  

--  ΞΞεεμμππλλοοκκάάρρααμμεε  ααππααλλλλοοττρριιώώσσεειιςς  πποουυ  λλίίμμννααζζαανν  μμιιαα  δδεεκκααεεττίίαα  κκααιι  

ππλληηρρώώσσααμμεε  ααπποοζζηημμιιώώσσεειιςς  γγιιαα  σσττέέρρηησσηη  χχρρήήσσηηςς  πποουυ  ήήτταανν  σσττάάσσιιμμεεςς  

ααππόό  ττοο  22000011  κκααιι  εεννττεεύύθθεενν  έέττσσιι  πποουυ  σσήήμμεερραα  δδεενν  έέχχοουυμμεε  κκααθθόόλλοουυ  

εεκκκκρρεεμμόόττηηττεεςς  οούύττεε  δδιιααμμααρρττυυρρίίεεςς  ααππόό  πποολλίίττεεςς,,    υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττοουυ  

ΥΥπποουυρργγεείίοουυ,,  ήή  ττοονν  ΣΣυυννήήγγοορροο  ττοουυ  ΠΠοολλίίττηη..  

--  ΠΠρροοωωθθήήσσααμμεε  ττηηνν  ““ααννααββάάθθμμιισσηη””  σσεε  ππεερριισσσσόόττεερροουυςς  ααππόό  115500  

ααρρχχααιιοολλοογγιικκοούύςς  χχώώρροουυςς  μμεε  πποοιικκίίλλαα  έέρργγαα  ((εεννηημμεερρωωττιικκέέςς  ππιινναακκίίδδεεςς,,  

σσηημμάάννσσεειιςς,,  κκαατταασσκκεευυήή  WW..CC,,  αανναακκααίίννιισσηη    εεκκδδοοττηηρρίίωωνν,,  φφυυλλαακκεείίωωνν,,  

ππεερριιφφρράάξξεειιςς,,  κκαατταασσκκεευυήή  ππωωλληηττηηρρίίωωνν,,  εεγγκκααττάάσστταασσηη  ααυυττόόμμααττωωνν  

ππωωλληηττώώνν  ννεερροούύ,,  εεππιισσκκεευυέέςς  μμοουυσσεείίωωνν,,  εεννίίσσχχυυσσηη  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  

αασσφφααλλεείίααςς  κκααιι  ππυυρραασσφφάάλλεειιααςς,,  ββεελλττιιώώσσεειιςς    ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  χχώώρροουυ  κκ..άά..))..  

--  ΟΟλλοοκκλληηρρώώσσααμμεε  ήή  οολλοοκκλληηρρώώννοουυμμεε  ππααρρεεμμββάάσσεειιςς  μμεεγγααλλύύττεερρηηςς  

κκλλίίμμαακκααςς,,  όόππωωςς  AAκκααδδηημμίίαα  ΠΠλλάάττωωννοοςς,,  ΔΔεελλφφοοίί,,  ΒΒυυζζααννττιιννόό    ΜΜοουυσσεείίοο,,  

ΣΣττέέγγαασσττρροο  ΚΚωω  κκααιι  άάλλλλαα..  

--  ΧΧρρηημμααττοοδδοοττήήσσααμμεε  μμεελλέέττεεςς  γγιιαα  ττηηνν  σσυυννττήήρρηησσηη  κκααιι  ααπποοκκααττάάσστταασσηη  

μμννηημμεείίωωνν..  

--  ΠΠρροοωωθθήήσσααμμεε  εεππίίσσηηςς  ττηηνν  ““ααννααββάάθθμμιισσηη””  ττωωνν  ααρρχχααιιοολλοογγιικκώώνν  χχώώρρωωνν  κκααιι  

μμοουυσσεείίωωνν  σσττοοχχεεύύοοννττααςς  ππααρράάλλλληηλλαα  σσττηηνν  εεννίίσσχχυυσσηη  ττωωνν  εεσσόόδδωωνν  ττοουυ  

ΤΤΑΑΠΠΑΑ  ααυυξξάάννοοννττααςς  θθεεααμμααττιικκάά  κκααιι  ππααρράά  ττηηνν  κκρρίίσσηη,,  ττοονν  ααρριιθθμμόό  ττωωνν  

ααννααψψυυκκττηηρρίίωωνν  ααππόό  2233  σσττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ  22001100  σσεε  3366  σσήήμμεερραα,,  εεννώώ  

ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσεε  εεξξέέλλιιξξηη  δδιιααγγωωννιισσμμοοίί  γγιιαα  ττηηνν  εεκκμμίίσσθθωωσσηη  2244  εεππιιππλλέέοονν..  

ΕΕππίίσσηηςς  εεννττυυππωωσσιιαακκήή  ήήτταανν  ηη  ααύύξξηησσηη  ττωωνν  ππωωλληηττηηρρίίωωνν  πποουυ  εεππιιττύύχχααμμεε..  

ΘΘυυμμίίζζωω  όόττιι  σσττιιςς  1155//66//22001111  πποουυ  ααννααλλάάββααμμεε  ωωςς  ννέέοο  ΔΔ..ΣΣ..  ααππόό  τταα  2277  πποουυ  

υυππήήρρχχαανν  ωωςς  υυπποοδδοομμέέςς  μμόόλλιιςς  44--55  ππωωλληηττήήρριιαα  ήήσσαανν  ααννοοιικκττάά  κκααιι  ααυυττάά  

υυπποολλεειιττοουυρργγοούύσσαανν,,  εελλλλεείίψψεειι  ππρροοσσωωππιικκοούύ  ((πποουυ  ααμμέέσσωωςς  ππρροοσσλλάάββααμμεε))  

κκααιι  ππωωλληηττέέωωνν  εειιδδώώνν  σστταα  οοπποοίίαα  υυππήήρρχχεε  ττεερράάσσττιιαα  έέλλλλεειιψψηη  κκααθθώώςς  εεππίίσσηηςς  
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κκααιι  λλόόγγωω  εερργγαασσιιώώνν  σστταα  ΜΜοουυσσεείίαα  ήή  σστταα  ίίδδιιαα  τταα  ππωωλληηττήήρριιαα..  ΠΠρροοββήήκκααμμεε  

ττάάχχιισστταα  σσεε  δδιιααγγωωννιισσμμοούύςς  γγιιαα  κκαατταασσκκεευυήή  ααννττιιγγρράάφφωωνν  κκααιι  ααξξιιοοπποοιιήήσσααμμεε  

τταα  ππωωλληηττέέαα  ττοουυ  ΟΟΠΠΕΕΠΠ  --  πποουυ  εείίχχεε  ήήδδηη  ππάάψψεειι  νναα  λλεειιττοουυρργγεείί  κκααθθώώςς  εείίχχεε  

ττεεθθεείί  σσεε  λλύύσσηη  κκααιι  ααρργγόόττεερραα  σσεε  εεκκκκααθθάάρριισσηη  ––  ααγγοορράάζζοοννττάάςς  τταα  σσεε  ττιιμμήή  

κκόόσσττοουυςς  κκααιι  εεφφοοδδιιάάσσααμμεε  μμεε  ααυυττάά  τταα  ππωωλληηττήήρριιάά  μμααςς..  

ΠΠρροοχχωωρρήήσσααμμεε  σσεε  εεννίίσσχχυυσσηη  ττοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  ττωωνν  εερργγαασσττηηρρίίωωνν,,  

θθέέσσααμμεε  σσεε  εεππααννααλλεειιττοουυρργγίίαα  ττοο  εερργγαασσττήήρριιοο  ΚΚααββάάλλααςς,,  ααννααββααθθμμίίσσααμμεε  ττοο  

εερργγαασσττήήρριιοο  ΠΠέέλλλλααςς  μμεεττααφφέέρροοννττάάςς  ττοο  σσεε  σσύύγγχχρροονναα  άάδδεειιαα  κκττίίρριιαα  εεννττόόςς  

ττοουυ  ααρρχχααιιοολλοογγιικκοούύ  χχώώρροουυ  ττηηςς  ΠΠέέλλλλααςς..  ΑΑξξίίζζεειι  νναα  ααννααφφεερρθθεείί  όόττιι  ηη  

ππααρρααγγωωγγήή  ττωωνν  εερργγαασσττηηρρίίωωνν  ττοο  22001111  δδιιππλλαασσιιάάσσττηηκκεε  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  

ττοο  22001100  κκααιι  ττρριιππλλαασσιιάάσσττηηκκεε  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττοο  22000099..    

ΠΠρροοσσββλλέέπποουυμμεε  σσεε  κκααλλλλίίττεερρεεςς  εεππιιδδόόσσεειιςς  κκυυρρίίωωςς  σσττοο  εερργγαασσττήήρριιοο  ττοουυ  

ΡΡέέννττηη,,  ύύσσττεερραα  ααππόό  ττηηνν  ααννααδδιιααννοομμήή  κκααθθηηκκόόννττωωνν  πποουυ  έέχχεειι  γγίίννεειι,,  ττηηνν  

ππααρροουυσσίίαα  ααρρχχααιιοολλόόγγοουυ  εεππίί  ττόόπποουυ  σσεε  κκααθθηημμεερριιννήή  ββάάσσηη  κκααιι  ττηηνν  

κκααθθιιέέρρωωσσηη  γγιιαα  ππρρώώττηη  φφοορράά  σσυυννεερργγαασσίίααςς  μμεε  ττηη  ΑΑννωωττάάττηη  ΣΣχχοολλήή  ΚΚααλλώώνν  

ΤΤεεχχννώώνν  ((ΑΑ..ΣΣ..ΚΚ..ΤΤ))  έέττσσιι  ώώσσττεε  νναα  εεκκππααιιδδεεύύοοννττααιι  σστταα  εερργγαασσττήήρριιαα  φφοοιιττηηττέέςς  

ττηηςς,,  ππααρράάγγοοννττααςς  ττααυυττόόχχρροονναα  ππρροοϊϊόόνντταα  γγιιαα  ττοο  ΤΤΑΑΠΠ..  ΑΑυυττήή  ττηη  σσττιιγγμμήή  

εεκκππααιιδδεεύύοοννττααιι  55  φφοοιιττηηττέέςς  ττηηςς  ΑΑ..ΣΣ..ΚΚ..ΤΤ..  σστταα  εερργγαασσττήήρριιαα  ττοουυ  ΡΡέέννττηη  

ΣΣήήμμεερραα,,  ππααρράά  ττηηνν  οοιικκοοννοομμιικκήή  σσττεεννόόττηητταα  τταα  ππωωλληηττήήρριιαα  πποουυ  εείίννααιι  

έέττοοιιμμαα  ήή  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσεε  λλεειιττοουυρργγίίαα  εείίννααιι  5533  ((ππεεννήήνντταα  ττρρίίαα))  ααππόό  44--55  

πποουυ  ππααρρααλλάάββααμμεε  σσεε  λλεειιττοουυρργγίίαα..  

ΒΒεεββααίίωωςς,,  πποολλλλέέςς  φφοορρέέςς  ττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  δδεενν  εεππααρρκκεείί  γγιιαα  νναα  σσυυμμββααδδίίζζεειι  ηη  

λλεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  ππωωλληηττηηρρίίωωνν  μμεε  ααυυττήή  ττωωνν  ααρρχχααιιοολλοογγιικκώώνν  χχώώρρωωνν  κκααιι  

μμοουυσσεείίωωνν  όόππωωςς  εεππιιθθυυμμοούύσσααμμεε,,  δδιιόόττιι  ππααρρόόττιι  εείίχχααμμεε  ππρροοββλλέέψψεειι  κκααιι  

εεξξαασσφφααλλίίσσεειι  έέγγκκρριισσηη  γγιιαα  220022  εεπποοχχιικκοούύςς  ππωωλληηττέέςς,,  εερργγάάττεεςς,,  σσυυννττηηρρηηττέέςς,,  

ττεεχχννίίττεεςς  εεκκμμααγγεείίωωνν,,  λλόόγγωω  έέλλλλεειιψψηηςς  κκοοννδδυυλλίίωωνν  ππρροοσσλλάάββααμμεε  μμόόλλιιςς  1155  

ππωωλληηττέέςς  γγιιαα  ττοο  22001122..  

--  ΓΓιιαα  ππρρώώττηη  φφοορράά  κκαατταασσκκεευυάάσσααμμεε  κκααιι  λλεειιττοουυρργγεείί  ππωωλληηττήήρριιοο  ττοουυ  ΤΤΑΑΠΠ  σσεε  

ππύύλληη  εειισσόόδδοουυ  ττηηςς  χχώώρρααςς  ((ΟΟΛΛΠΠ))  πποουυ  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοουυςς  εεππιισσκκέέππττεεςς  

ααπποοττεελλεείί  κκόόσσμμηημμαα  γγιιαα  ττοονν  χχώώρροο  κκααιι  ττοονν  ΠΠεειιρρααιιάά..  

--  ΘΘαα  ήήθθεελλαα  δδεε  νναα  σσττααθθώώ  εειιδδιικκάά  σσττηηνν  κκαατταασσκκεευυήή  ττοουυ  ππωωλληηττηηρρίίοουυ  ττοουυ  

ΜΜυυσσττρράά  πποουυ  χχρρηημμααττοοδδοοττήήσσααμμεε,,  ηη  οοπποοίίαα  ππρροοββλλέέππεειι  μμεερριικκήή  

αανναασσττήήλλωωσσηη  μμεεσσααιιωωννιικκοούύ  κκττιιρρίίοουυ  ττοουυ  ααρρχχααιιοολλοογγιικκοούύ  χχώώρροουυ  ττοουυ  

ΜΜυυσσττρράά  κκααιι  ππιισσττεεύύοουυμμεε  όόττιι  ττοο  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  θθαα  εείίννααιι  ««ξξεεχχωωρριισσττόό»»  ααππόό  

κκάάθθεε  άάπποοψψηη,,  όότταανν  οολλοοκκλληηρρωωθθεείί  ττοο  έέρργγοο..  
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--  ΕΕξξααιιρρεεττιικκάά  θθεεττιικκόό,,  θθεεωωρρώώ  ττοο  γγεεγγοοννόόςς  όόττιι  εεμμππλλοουυττίίσσααμμεε  τταα  εείίδδηη  ττωωνν  

ππωωλληηττέέωωνν  εεμμππλλέέκκοοννττααςς  κκααιι  ττιιςς  εεφφοορρεείίεεςς  ώώσσττεε  νναα  ππρροοττεείίννοουυνν  

ααννττιιππρροοσσωωππεευυττιικκάά  ττωωνν  ααρρχχααιιοολλοογγιικκώώνν  χχώώρρωωνν  κκααιι  ττωωνν  μμοουυσσεείίωωνν  

εευυθθύύννηηςς  ττοουυςς,,  ααννττίίγγρρααφφαα  εεκκθθεεμμάάττωωνν  ήή  εεμμππννεευυσσμμέέννεεςς  ααππόό  ααυυττάά  

ππααρρααγγωωγγέέςς  ώώσσττεε  νναα  ππάάψψεειι  ττοο  φφααιιννόόμμεεννοο  όόλλαα  τταα  ππωωλληηττήήρριιαα  ααππααννττααχχοούύ  

ττηηςς  χχώώρρααςς  νναα  έέχχοουυνν  τταα  ίίδδιιαα  αακκρριιββώώςς  ππωωλληηττέέαα  ήήδδηη..  

--  ΠΠααρράάλλλληηλλαα,,  ααξξιιοοπποοιιώώννττααςς  εεξξεειιδδιικκεευυμμέέννοο  ππρροοσσωωππιικκόό,,  ππρροοββήήκκααμμεε  σσεε  

εεππααννέέκκθθεεσσηη  εεκκθθεεμμάάττωωνν  κκααιι  ααννααμμόόρρφφωωσσηη  ππωωλληηττηηρρίίωωνν,,  ππρρόόγγρρααμμμμαα  

πποουυ  εείίννααιι  σσεε  εεξξέέλλιιξξηη  κκααιι  σσκκοοππεεύύααμμεε  νναα  σσυυννεεχχίίσσοουυμμεε..  

--  ΓΓιιαα  ππρρώώττηη  φφοορράά  πποουυλλήήθθηηκκαανν  ααννττίίγγρρααφφαα  ππααρρααγγωωγγήήςς  ττοουυ  ΤΤΑΑΠΠΑΑ  σσεε  

έέκκθθεεσσηη  σσττοο  εεξξωωττεερριικκόό  ((σσττοο  ΛΛοούύββρροο  γγιιαα  ττοονν  ΜΜ..  ΑΑλλέέξξααννδδρροο))..  

--  ΩΩςς  ππρροοςς  ττιιςς  ΕΕκκδδόόσσεειιςς::  ΎΎσσττεερραα  ααππόό  ααννεεξξήήγγηηττηη  σστταασσιιμμόόττηητταα  ((δδιιόόττιι  κκααιι  

χχρρήήμμαατταα  κκααιι  εεξξεειιδδιικκεευυμμέέννοο  κκααιι  υυψψηηλλοούύ  εεππιιππέέδδοουυ  ππρροοσσωωππιικκόό  δδιιέέθθεεττεε  ττοο  

ΤΤΑΑΠΠΑΑ))  εεππααννααδδρραασσττηηρριιοοπποοίίηησσααμμεε  ττηηνν  εεκκδδοοττιικκήή  ππααρρααγγωωγγήή  ττοουυ  κκααιι  

κκυυρρίίωωςς  εεππααννααφφέέρρααμμεε  ττηη  θθεεμμεελλιιώώδδηη  ππρροοσσφφοορράά  ττοουυ  ΤΤααμμεείίοουυ  γγιιαα  ττηηνν  

εεππιισσττήήμμηη  κκααιι  ττηηνν  έέρρεευυνναα::  ΤΤαα  ΧΧρροοννιικκάά  ττοουυ  ΑΑρρχχααιιοολλοογγιικκοούύ  ΔΔεελλττίίοουυ  εείίχχαανν  

σσττααμμααττήήσσεειι  σσττοο  22000000  κκααιι  οοιι  ΜΜεελλέέττεεςς  σσττοο  22000011..  ΕΕίίχχαανν  σσυυσσσσωωρρεευυθθεείί  

δδεεκκάάδδεεςς  ααδδηημμοοσσίίεευυττωωνν  δδιιααττρριιββώώνν  ήήδδηη  ««ππααλλααιιώώνν»»..  ΓΓιιαα  ααυυττόό  

εεννεερργγοοπποοιιήήσσααμμεε  γγιιαα  ππρρώώττηη  φφοορράά    τταα  ΑΑρρχχααιιοολλοογγιικκάά  ΙΙννσσττιιττοούύτταα  

χχρρηημμααττοοδδοοττώώννττααςς    τταα,,  ώώσσττεε  νναα  ππεεττύύχχοουυμμεε  ααπποοσσυυμμφφόόρρηησσηη  ττοουυ  ΤΤΑΑΠΠ  

κκααιι  εεππιιττάάχχυυννσσηη  ττωωνν  εεκκδδόόσσεεωωνν..  ΉΉδδηη  έέχχοουυνν  εεκκδδοοθθεείί  τταα  ΧΧρροοννιικκάά  ττοουυ  

ΑΑρρχχααιιοολλοογγιικκοούύ  ΔΔεελλττίίοουυ  γγιιαα  ττηηνν  ππεερρίίοοδδοο  22000011--22000044  γγιιαα  όόλληη  ττηη  χχώώρραα  κκααιι  

οοιι  ΜΜεελλέέττεεςς  γγιιαα  ττηη  ππεερρίίοοδδοο  22000033--22000099  εεννώώ  τταα  ΙΙννσσττιιττοούύτταα  οολλοοκκλληηρρώώννοουυνν  

ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  1122  δδιιααττρριιββώώνν..  ΠΠρροοεεττοοιιμμάάζζεεττααιι  ήήδδηη  ηη  έέκκδδοοσσηη  1100  ττόόμμωωνν  

ΧΧρροοννιικκώώνν  ττοουυ  ΑΑρρχχααιιοολλοογγιικκοούύ  ΔΔεελλττίίοουυ  αανναα  δδύύοο  έέττηη  έέωωςς  ττοο  22000099..  

ΕΕκκδδόόσσααμμεε  κκααιι  εεππααννεεκκδδόόσσααμμεε  ππεερρίίπποουυ  1100,,55  εεκκααττοομμμμύύρριιαα  δδίίγγλλωωσσσσαα  

εεννηημμεερρωωττιικκάά  φφυυλλλλάάδδιιαα  πποουυ  δδιιααττίίθθεεννττααιι  δδωωρρεεάάνν  σσττοουυςς  εεππιισσκκέέππττεεςς  γγιιαα  

116699  ααρρχχααιιοολλοογγιικκοούύςς  χχώώρροουυςς,,  μμοουυσσεείίαα,,  μμννηημμεείίαα  ((σσεε  7700  ααππόό  ααυυττοούύςς  γγιιαα  

ππρρώώττηη  φφοορράά..))      

ΕΕκκδδόόσσααμμεε  εεππίίσσηηςς  334400  δδίίγγλλωωσσσσαα  εεννηημμεερρωωττιικκάά  φφυυλλλλάάδδιιαα  σσεε  μμοορρφφήή  

BBrraaiillllee  ((γγιιαα  ττυυφφλλοούύςς))..  

ΥΥππεεννθθυυμμίίζζωω  όόττιι  γγιιαα  ππρρώώττηη  φφοορράά  ττοο  ΔΔ..ΣΣ..  ττοουυ  ΤΤΑΑΠΠΑΑ  κκααθθιιέέρρωωσσεε  

δδιιααννοομμήή  ττωωνν  εεννηημμεερρωωττιικκώώνν  φφυυλλλλααδδίίωωνν  σσεε  ξξεεννοοδδοοχχεείίαα  ξξεεκκιιννώώννττααςς  

ααππόό  3300  μμεεγγάάλλαα  ξξεεννοοδδοοχχεείίαα  55  κκααιι  44  αασσττέέρρωωνν  σσττηηνν  ΑΑττττιικκήή  κκααιι  

εεππεεξξέέττεειιννεε  ττηη  δδιιααννοομμήή  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττηηνν  ΠΠααννεελλλλήήννιιαα  

ΟΟμμοοσσπποοννδδίίαα  ΞΞεεννοοδδόόχχωωνν    ((ΠΠΟΟΞΞ))σσεε  όόλληη  ττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα..  
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  ΤΤοο  22001122  εεκκδδόόσσααμμεε  2200  εειιδδιικκάά  φφυυλλλλάάδδιιαα    σσεε  22εεκκττ..  ααννττίίττυυππαα  ππρροοςς  

χχρρήήσσηη  ττωωνν  ξξεεννοοδδοοχχεείίωωνν  όόπποουυ  κκάάθθεε  φφυυλλλλάάδδιιοο  ππεερριιεελλάάμμββααννεε  

ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  μμννηημμεείίαα  μμιιααςς  εευυρρύύττεερρηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  ((ππ..χχ  ννοομμόόςς))  

ππααρραακκιιννώώννττααςς  έέττσσιι  ττοονν  ππεελλάάττηη  ττοουυ  ξξεεννοοδδοοχχεείίοουυ  νναα  εεππιισσκκεεφφθθεείί  κκααιι  

λλιιγγόόττεερροο  ««δδιιάάσσηημμαα»»  μμννηημμεείίαα  κκααιι  χχώώρροουυςς..  

  ΕΕκκττόόςς  ααππόό  τταα  όόσσαα  ααννέέφφεερραα  ππααρρααππάάννωω,,  υυππάάρρχχεειι  μμαακκρρύύςς  

κκααττάάλλοογγοοςς  εεκκδδόόσσεεωωνν  ((οοδδηηγγοοίί,,  μμοοννοογγρρααφφίίεεςς,,  ΠΠρραακκττιικκάά  ΣΣυυννεεδδρρίίωωνν,,  

ηηλλεεκκττρροοννιικκέέςς  εεκκδδόόσσεειιςς,,  κκααττάάλλοογγοοιι  εεκκθθέέσσεεωωνν,,  κκάάρρττεεςς  κκ..λλ..ππ))  πποουυ  

εεππιιμμεελλήήθθηηκκεε  ηη  ΔΔ//ννσσηη  ΔΔηημμοοσσιιεευυμμάάττωωνν  υυπποο  ττηηνν  εεπποοππττεείίαα  κκααιι  

κκααθθοοδδήήγγηησσηη  μμηη  ααμμεειιββόόμμεεννηηςς  ΕΕππιισσττηημμοοννιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΕΕκκδδόόσσεεωωνν  

υυπποο  ττηηνν  ππρροοεεδδρρίίαα  ττηηςς  κκααςς  ΕΕυυ..  ΜΜπποουυρρννιιάά,,  ΚΚααθθ..  ΑΑρρχχααιιοολλοογγίίααςς  

ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ  ΑΑθθηηννώώνν,,  πποουυ  εεκκδδόόθθηηκκαανν  σσττοο  δδιιάάσσττηημμαα  ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς  

22001111--  ΣΣεεππττέέμμββρριιοοςς  22001122..    

  ΕΕππίίσσηηςς  εεππιιχχοορρηηγγήήσσααμμεε  ττοο  ΕΕθθννιικκόό  ΑΑρρχχααιιοολλοογγιικκόό  ΜΜοουυσσεείίοο  γγιιαα  ττοονν  

κκααττάάλλοογγοο  ττωωνν  ΑΑννττιικκυυθθήήρρωωνν,,  ττηηνν  88
ηη
  ΕΕΒΒΑΑ  γγιιαα  εεππααννέέκκδδοοσσηη  ττρριιώώνν  

ππααλλααιιόόττεερρωωνν  εεκκδδόόσσεεωωνν  ττηηςς,,  ττοο  ΜΜοουυσσεείίοο  ΒΒυυζζααννττιιννοούύ  ΠΠοολλιιττιισσμμοούύ  γγιιαα  ττηη  

μμεεττάάφφρραασσηη  σσττηηνν  ααγγγγλλιικκήή  ττοουυ  οοδδηηγγοούύ  ττοουυ  ΜΜοουυσσεείίοουυ  κκ..αα    

  ΠΠεεττύύχχααμμεε  ττηηνν  έέννττααξξηη  σσττοο  εεππιιχχεειιρρηησσιιαακκόό  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ττοουυ  ΕΕΣΣΠΠΑΑ  

““ΨΨηηφφιιαακκήή  ΣΣύύγγκκλλιισσηη””  ττηηνν  ππρρόότταασσήή  μμααςς  γγιιαα  ψψηηφφιιοοπποοίίηησσηη,,  ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  

δδιιααχχεείίρριισσηη  κκααιι  ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  δδιιάάθθεεσσηη  ττωωνν  εεκκδδόόσσεεωωνν  ττοουυ  ΤΤΑΑΠΠ  ((ααπποοττεελλεείί  

ττοο  μμόόννοο  έέρργγοο  ττοουυ  ΤΤΑΑΠΠ  σσττοο  ΕΕΣΣΠΠΑΑ))..  

--  ΠΠααρράάλλλληηλλαα  εεγγκκαατταασσττάάθθηηκκεε  κκααιι  λλεειιττοουυρργγεείί  σσττοο  ΤΤΑΑΠΠ  ααππόό  11//11//22001122  

δδιιππλλοογγρρααφφιικκόό  σσύύσσττηημμαα  σσττοο  λλοογγιισσττήήρριιοο  ((μμεε  κκααθθυυσσττέέρρηησσηη  δδωωδδεεκκααεεττίίααςς))..  

--  ΈΈχχεειι  οολλοοκκλληηρρωωθθεείί  οο  δδιιααγγωωννιισσμμόόςς  γγιιαα  εεγγκκααττάάσστταασσηη  112255  ττααμμεειιαακκώώνν  

μμηηχχααννώώνν  σσεε  ππωωλληηττήήρριιαα  κκααιι  ««δδιιααχχεειιρρίίσσεειιςς»»  ((σσττιιςς  οοπποοίίεεςς  ππωωλλοούύννττααιι  

μμόόννοο  ββιιββλλίίαα  κκααιι  κκάάρρττεεςς))..  

--  ΘΘέέσσααμμεε  σσεε  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοο  σσύύσσττηημμαα  έέκκδδοοσσηηςς  κκααιι  εελλέέγγχχοουυ  εειισσιιττηηρρίίωωνν  πποουυ  

εείίχχεε  εεγγκκαατταασσττήήσσεειι  οο  ΟΟΠΠΕΕΠΠ  σσεε  1133  χχώώρροουυςς  κκααιι  μμοουυσσεείίαα  μμεε  

χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηη  ττοουυ  ΓΓ΄́  ΚΚΠΠΣΣ    ττοο  οοπποοίίοο  ππααρρέέμμεεννεε  σσεε  ααχχρρηησσττίίαα  μμεε  

κκίίννδδυυννοο  ααππααίίττηησσηηςς    ~~33εεκκ..€€  ααππόό  ττηηνν  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ΈΈννωωσσηη  

--  ΤΤοο  ΤΤΑΑΠΠ  δδιιααθθέέττεειι  εεππιι  ττέέλλοουυςς  ssiittee  ((wwwwww..ttaapp..ggrr))  ττοο  οοπποοίίοο  εείίννααιι  αακκόόμμηη  υυππόό  

δδιιααμμόόρρφφωωσσηη  ααλλλλάά  ήήδδηη  λλεειιττοουυρργγεείί  ππααρρέέχχοοννττααςς  δδιιάάφφοορρεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  

ααππόό  ττοονν  ΑΑύύγγοουυσσττοο  ττοουυ  22001122  εεννώώ  σσχχεεδδιιάάζζααμμεε  μμηηχχααννοορργγάάννωωσσηη  όόλλωωνν  

ττωωνν  σσυυσσττηημμάάττωωνν  κκααιι  κκυυρρίίωωςς  ττηηςς  ΑΑπποοθθήήκκηηςς  γγιιαα  εεγγκκααττάάσστταασσηη  ee--sshhoopp  κκααιι  

χχρρήήσσηη  ee--εεμμπποορρίίοουυ  γγιιαα  τταα  ππρροοϊϊόόνντταα  μμααςς  ((ππλληηνν  εεκκδδόόσσεεωωνν  πποουυ  θθαα  

ααννττιιμμεεττωωππιισσθθοούύνν  ααππόό  ττοο  ΕΕΣΣΠΠΑΑ))..  

http://www.tap.gr/
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--  ΠΠρρέέππεειι  νναα  σσηημμεειιώώσσωω  όόττιι  ττοο  ΔΔ..ΣΣ..  κκααιι  εεγγώώ  ππρροοσσωωππιικκάά,,  ααφφιιεερρώώσσααμμεε  

πποολλύύ  χχρρόόννοο  γγιιαα  νναα  φφέέρροουυμμεε  ττοονν  ΟΟΠΠΕΕΠΠ  σσεε  κκααττάάσστταασσηη  εεκκκκίίννηησσηηςς  ττηηςς  

εεκκκκααθθάάρριισσηηςς  εεννττόόςς  ττωωνν  ππρροοββλλεεππόόμμεεννωωνν  ααππόό  ττοονν  ννόόμμοο  ππρροοθθεεσσμμιιώώνν  

ααννττιιμμεεττωωππίίζζοοννττααςς  πποολλλλέέςς  κκααιι  πποοιικκίίλλεεςς  δδυυσσκκοολλίίεεςς  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  δδεενν  

γγννωωρρίίζζααμμεε  όόττιι  ααννααλλααμμββάάννααμμεε  ττααυυττόόχχρροονναα  μμεε  ττηηνν  ααννάάλληηψψηη  ττωωνν  

κκααθθηηκκόόννττωωνν  μμααςς  ωωςς  ννέέαα  ΔΔιιοοίίκκηησσηη  ττοουυ  ΤΤΑΑΠΠ  ττοονν  ΙΙοούύννιιοο  ττοουυ22001111..  ΌΌμμωωςς  ηη  

εεκκκκααθθάάρριισσηη  δδρροομμοολλοογγήήθθηηκκεε  κκααιι  ααυυττόό  εείίννααιι  ττοο  οουυσσιιώώδδεεςς..  

                      ΆΆλλλλεεςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  πποουυ  ααξξίίζζεειι  νναα  ααννααφφεερρθθοούύνν  εείίννααιι::  

  OO  δδιιααγγωωννιισσμμόόςς  ΙΙδδεεώώνν  πποουυ  ππρροοκκηηρρύύξξααμμεε  κκααιι  εείίχχεε  μμεεγγάάλληη  εεππιιττυυχχίίαα  μμεε  

ββρράάββεευυσσηη  ττωωνν  55  κκααλλλλίίττεερρωωνν  ππρροοττάάσσεεωωνν,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  κκααθθιιεερρωωθθεείί  

εεννιιααίίοο  σσήήμμαα  κκααιι  ττααυυττόόττηητταα  γγιιαα  τταα  ΜΜοουυσσεείίαα  κκααιι  ΜΜννηημμεείίαα  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς..  

  ΗΗ  σσυυμμββοολλήή  μμααςς  σσττηη  σσύύννττααξξηη  κκααιι  έέκκδδοοσσηη  ΚΚΥΥΑΑ  γγιιαα  τταα  ττέέλληη  

φφωωττοογγρράάφφιισσηηςς  ––  κκιιννηημμααττοογγρράάφφηησσηηςς,,  χχρρήήσσηηςς  χχώώρρωωνν  κκ..λλ..ππ..  

  ΗΗ  ππρρόότταασσήή  μμααςς  --  πποουυ  έέγγιιννεε  ααπποοδδεεκκττήή  ––  γγιιαα  μμεείίωωσσηη  ττωωνν  ηημμεερρώώνν  

δδωωρρεεάάνν  εειισσόόδδοουυ  σστταα  ΜΜοουυσσεείίαα  κκααιι  ΑΑρρχχααιιοολλοογγιικκοούύςς  χχώώρροουυςς..  

  ΗΗ  ππρρόότταασσήή  μμααςς  πποουυ  έέχχεειι  υυπποοββλληηθθεείί  σσττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο  γγιιαα  ππλλήήρρηη  ααλλλλααγγήή  

κκααιι  ααννααππρροοσσααννααττοολλιισσμμόό  ττοουυ  οορργγααννοογγρράάμμμμααττοοςς  ττοουυ  ΤΤΑΑΠΠ    ττοο  οοπποοίίοο  εείίννααιι  

εεννττεελλώώςς  ααππααρρχχααιιωωμμέέννοο  κκααιι  δδεενν  ααννττααπποοκκρρίίννεεττααιι  σσττιιςς  σσηημμεερριιννέέςς  

ααννάάγγκκεεςς..  

  ΚΚααθθώώςς  κκααιι  ηη  σσύύσστταασσηη  γγρρααφφεείίοουυ  σσυυννττοοννιισσμμοούύ  ππωωλληηττηηρρίίωωνν  κκααιι  

ππααρρααγγωωγγήήςς  ππρροοϊϊόόννττωωνν,,  μμεε  εεμμφφααννήή  θθεεττιικκάά  ππρρώώτταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα..  

  

ΚΚλλεείίννοοννττααςς  θθέέλλωω  νναα  θθυυμμίίσσωω  σστταα  μμέέλληη  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  όόττιι  σσττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ  22001111  

εείίχχααμμεε  μμίίαα  σσηημμααννττιικκήή  ααύύξξηησσηη  ((~~ππεερρίίπποουυ  2200%%))  ττωωνν  εεσσόόδδωωνν  ττοουυ  ΤΤΑΑΠΠΑΑ  

κκυυρρίίωωςς  ααππόό  τταα  εειισσιιττήήρριιαα  όόσσοο  κκααιι  ααππόό  τταα  μμιισσθθώώμμαατταα  ττωωνν  αακκιιννήήττωωνν  

ύύσσττεερραα  ααππόό  έένναα  κκααλλόό  ννοοιικκοοκκύύρρεεμμαα  σσττοονν  ττοομμέέαα  κκυυρρίίωωςς  ττωωνν  

ααννααψψυυκκττηηρρίίωωνν..  

  ΌΌλλαα  ααυυττάά  έέγγιινναανν  κκάάττωω  ααππόό  δδύύσσκκοολλεεςς  σσυυννθθήήκκεεςς,,  μμεε  

ααπποοχχωωρρήήσσεειιςς  έέμμππεειιρρωωνν  σσττεελλεεχχώώνν  λλόόγγωω  ττηηςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  σσυυγγκκυυρρίίααςς  κκααιι  

ααννττίίσσττοοιιχχηη  εεννττυυππωωσσιιαακκήή  μμεείίωωσσηη  ττοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ,,  εεννώώ  ττααυυττόόχχρροονναα  

εεππιιφφοορρττιισσθθήήκκααμμεε  μμεε  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  κκάάρρττααςς  πποολλιιττιισσμμοούύ  μμεε  τταα  γγννωωσσττάά  

ππρροοββλλήήμμαατταα,,  ττηηνν  εεππιιββάάρρυυννσσηη  ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  μμεε  55  ππεερρίίπποουυ  

εεκκααττ..€€  εεττηησσίίωωςς  γγιιαα  ααμμοοιιββέέςς  ττοουυ  φφυυλλαακκττιικκοούύ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  ττοουυ  

ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  γγιιαα  εερργγαασσίίαα  ππέέρραανν  ττοουυ  ππεεννθθηημμέέρροουυ  πποουυ  κκααττααββάάλλλλεειι  ππλλέέοονν  

ττοο  ΤΤΑΑΠΠΑΑ  ααππόό  11--11--22001122  μμεε  όό,,ττιι  εεππιιππλλέέοονν  γγρρααφφεειιοοκκρρααττίίαα  σσυυννεεππάάγγοοννττααιι  

τταα  ννέέαα  ααυυττάά  κκααθθήήκκοονντταα..  
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  ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  εείίννααιι  σσααφφέέςς  όόττιι  σσττοο  δδιιάάσσττηημμαα  ττηηςς  σσύύννττοομμηηςς  

θθηηττεείίααςς  μμααςς  οο  ααπποολλοογγιισσμμόόςς  εείίννααιι  θθεεττιικκόόςς  ππρράάγγμμαα  πποουυ  μμααςς  δδίίννεειι  ττηηνν  

ηηθθιικκήή  ιικκααννοοπποοίίηησσηη  όόττιι  οοιι  ππρροοσσππάάθθεειιεεςς  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..    ττοουυ  ΤΤΑΑΠΠ  κκααιι  ττωωνν  

εερργγααζζοομμέέννωωνν,,  ππααρράά  ττιιςς  ππρρωωττοοφφααννεείίςς  κκααιι  ααππρρόόββλλεεππττεεςς  δδυυσσκκοολλίίεεςς  ((PPSSII))  

έέφφεερραανν  θθεεττιικκόό  ααπποοττέέλλεεσσμμαα..  

  ΜΜεε  ααυυττέέςς  ττιιςς  σσκκέέψψεειιςς  εευυχχααρριισσττώώ  κκααιι  ππάάλλιι  όόλλοουυςς  όόσσοοιι  σσυυννέέββααλλαανν  

σστταα  ππααρρααππάάννωω  θθεεττιικκάά  ββήήμμαατταα..  

  ΣΣττοο  ννέέοο  ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  κκααττααθθέέττωω  ττιιςς  εειιλλιικκρριιννεείίςς  εευυχχέέςς  μμοουυ  

γγιιαα  κκάάθθεε  εεππιιττυυχχίίαα..  

  

                                                                                                                ΜΜάάρρθθαα  ΣΣηημμααννττώώννηη                                                                                  

  

  

                                                                                                                  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ττοουυ  ΤΤΑΑΠΠ  
ΕΕ..ΔΔ..::  

--  ΓΓρρ..  ΠΠρροοέέδδρροουυ  

--  κκαα  ΒΒααββοουυρράάκκηη  ((μμεε  ττηηνν  ππααρράάκκλληησσηη  νναα  εεννηημμεερρωωθθοούύνν  όόλλοοιι  οοιι  εερργγααζζόόμμεεννοοιι))  

--  κκαα  ΚΚώώττσσοουυ  

--  κκ..  ΤΤρριικκααλλιιννόό      

--  κκ..  ΒΒοουυδδοούύρρηη    

--  κκαα    ΜΜπποουυρρννιιάά  ΕΕυυ..  ((γγιιαα  ττηηνν  ΕΕππιιττρροοππήή))  

                                                                                                                                                                                                            

  

  

          ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΔΔΕΕΚΚΤΤΩΩΝΝ  

  

11..  ΜΜέέλληη  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ  ττοουυ  ΤΤΑΑΠΠΑΑ  

((κκ..κκ,,  ΓΓ..  ΑΑμμββρράάζζηηςς,,  ΝΝ..  ΒΒααλλάάκκοουυ  ––  ΔΔιιββάάρρηη,,  ΑΑ..  ΚΚααττσσίίγγεερραα    

ΚΚααθθ..  ΒΒ..  ΛΛααμμππρριιννοουυδδάάκκηηςς,,  ΕΕ..  ΧΧοουυννττάάλλααςς,,    ΑΑ..  ΧΧρρυυσσοομμάάλλλληη  --  ΠΠέέππππαα))  

22..  ΠΠρροοϊϊσσττααμμέέννοουυςς  ΕΕφφοορρεειιώώνν,,  ΜΜοουυσσεείίωωνν  κκααιι  ΙΙννσσττιιττοούύττωωνν  

33..  ΓΓεενν..  ΔΔ//ννττέέςς  κκααιι  ΠΠρροοϊϊσσττααμμέέννοουυςς  ΔΔ//σσεεωωνν  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΥΥ..ΠΠΑΑΙΙ..ΘΘ..ΠΠ..ΑΑ  

  

  


