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    ΤΤηηνν  0022//0033//22001166  ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  σσύύσσκκεεψψηη  φφοορρέέωωνν  γγιιαα  ττηη  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττοουυ  ππρροοσσφφυυγγιικκοούύ  σσττοο  
λλιιμμάάννιι  ττοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά,,  σσττηηνν  ααίίθθοουυσσαα  σσυυννεεδδρριιάάσσεεωωνν  ττηηςς  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήήςς  ΕΕννόόττηηττααςς  ΠΠεειιρρααιιάά..  
  
          ΣΣττηη  σσύύσσκκεεψψηη  ππήήρραανν  μμέέρροοςς  εεκκππρρόόσσωωπποοιι  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς,,  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά,,  ΒΒοουυλλεευυττέέςς,,  
πποολλιιττιικκοοίί,,  κκααθθώώςς  κκααιι  εεκκππρρόόσσωωπποοιι  εεππιισσττηημμοοννιικκώώνν,,  ννοοσσηηλλεευυττιικκώώνν,,  εεππααγγγγεελλμμααττιικκώώνν  φφοορρέέωωνν  ττηηςς  
ππόόλληηςς,,  ττοουυ  ΟΟΛΛΠΠ  κκααιι  ττωωνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν..  
  
          ΤΤοο  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκόό  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  ΠΠεειιρρααιιάά  εεκκππρροοσσωωππήήθθηηκκεε  ααππόό  ττοονν  ΠΠρρόόεεδδρρόό  ττοουυ  κκ..  ΓΓεεώώρργγιιοο  
ΜΜππεεννέέττοο  κκααιι  ττοονν  ΒΒ΄́  ΑΑννττιιππρρόόεεδδρρόό  ττοουυ  κκ..  ΠΠεερριικκλλήή  ΔΔιιαακκοουυμμάάκκοο..    
  

ΣΣττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  σσύύσσκκεεψψηηςς,,  έέγγιιννεε  εεννηημμέέρρωωσσηη  κκααιι  σσυυζζήήττηησσηη  γγιιαα  όόλλαα  τταα  θθέέμμαατταα  κκααιι  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  
πποουυ  έέχχοουυνν  αανναακκύύψψεειι  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττωωνν  ααυυξξηημμέέννωωνν  ππρροοσσφφυυγγιικκώώνν  ρροοώώνν,,  ααππόό  τταα  ννηησσιιάά  
σσττοο  λλιιμμάάννιι  ττοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά  κκααιι  εεππιιββεεββααιιώώθθηηκκεε  ηη  ββοούύλληησσηη  όόλλωωνν  ττωωνν  ππααρρααββρριισσκκόόμμεεννωωνν  νναα  σσυυμμββάάλλλλοουυνν  
σσττηηνν  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη    ααυυττήήςς  ττηηςς  έέκκτταακκττηηςς  κκααττάάσστταασσηηςς..  

  
ΠΠααρράάλλλληηλλαα  δδιιααππιισσττώώθθηηκκεε  όόττιι  ηη  κκααττάάσστταασσηη  σσττοο  λλιιμμάάννιι  έέχχεειι  εεππιιββααρρυυννθθεείί,,  ααφφοούύ  ππλλέέοονν  ηη  

ππααρρααμμοοννήή  ττωωνν  ππρροοσσφφύύγγωωνν  ααπποοκκττάά  δδιιάάρρκκεειιαα  κκααιι  μμόόννιιμμαα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά,,  χχωωρρίίςς  ππλλέέοονν  νναα  ααπποοττεελλεείί  
χχώώρροο  ππρροοσσωωρριιννήήςς  ππααρρααμμοοννήήςς  κκααιι  ηη  δδιιααχχεείίρριισσηη  γγίίννεεττααιι  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  χχάάρριινν  ττωωνν  εεππίίπποοννωωνν  
ππρροοσσππααθθεειιώώνν  εεθθεελλοοννττώώνν  μμεε  ττηη  φφρροοννττίίδδαα  ττηηςς  ΠΠααμμππεειιρρααϊϊκκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς..  

  
          ΜΜεε  ααυυττάά  τταα  δδεεδδοομμέένναα,,  κκρρίίθθηηκκεε  ααννααγγκκααίίοο  νναα  ττοοννιισσττεείί  όόττιι  ηη  κκυυββέέρρννηησσηη  οοφφεείίλλεειι  νναα  κκάάννεειι  άάμμεεσσαα  
οολλοοκκλληηρρωωμμέέννοο  κκεεννττρριικκόό  σσχχεεδδιιαασσμμόό  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  ττωωνν  ππρροοσσφφυυγγιικκώώνν  ρροοώώνν,,  αανναακκοουυφφίίζζοοννττααςς  ττοο  λλιιμμάάννιι  
ττοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά  ααππόό  ττοο  ββάάρροοςς  φφιιλλοοξξεεννίίααςς  ααυυττώώνν,,  φφρροοννττίίζζοοννττααςς    ππααρράάλλλληηλλαα  νναα  δδοοθθεείί  σσττοουυςς  
ππααρρααμμέέννοοννττεεςς  ιιααττρροοφφααρρμμαακκεευυττιικκήή  ππεερρίίθθααλλψψηη,,  φφρροοννττίίδδαα  υυγγιιεειιννήήςς--κκααθθααρριιόόττηηττααςς  κκααιι  ππρροομμήήθθεειιαα  
εειιδδώώνν  ππρρώώττηηςς  ααννάάγγκκηηςς  κκααιι  ττρροοφφίίμμωωνν..  

  
ΤΤοο  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  κκααλλεείί  κκάάθθεε  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοο  κκααιι  ιιδδίίωωςς  τταα  μμέέλληη  ττοουυ  πποουυ  εεππιιθθυυμμοούύνν,,  νναα  

σσυυννδδρράάμμοουυνν  κκααττάά  ττοο  δδυυννααττόόνν  σσττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  ππααρρααππάάννωω,,  κκααττόόππιινν  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς  μμεε  ττοονν  κκ..  ΠΠ..  
ΔΔιιαακκοουυμμάάκκοο  ((κκιινν..  ττηηλλ  66993377225533448822)),,  σσυυννττοοννιισσττήή  ττηηςς  δδρράάσσηηςς  γγιιαα  ττοο  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο..    
  

ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ε.Π. 
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