
 

 

 

  

Τμθττόσ  04 Μάρτθ 2014 
   

 

  

ΠΠΡΡΟΟ  ::  ωωμμααττεείίαα    ΕΕρργγααηηοομμζζννωωνν    ΕΕ..ΑΑ....    ΑΑΒΒΕΕΕΕ    ((ΕΕΒΒΟΟ--ΠΠΤΤΡΡΚΚΑΑΛΛ))..  

ΕΕρργγααηηόόμμεεννοουυσσ    ΕΕ..ΑΑ....    ΑΑΒΒΕΕΕΕ    ((ΕΕΒΒΟΟ--ΠΠΤΤΡΡΚΚΑΑΛΛ))..  

          

υυννααδδζζλλφφιιςςςςεεσσ  κκααιι  υυννάάδδεελλφφοοιι,,  

ΣΣοο  ττεελλεευυττααίίοο  δδιιάάςςττθθμμαα  υυππάάρρχχεειι  ζζννττοοννοο  --δδιικκααιιοολλοογγθθμμζζννοο--  εεννδδιιααφφζζρροονν  γγιιαα  ττοο  ττιι  

ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  ςςυυμμββεείί  ςςττθθνν  εεττααιιρρεείίαα  ττοο  ααμμζζςςωωσσ  εεππόόμμεεννοο  χχρροοννιικκόό  δδιιάάςςττθθμμαα..                                

τταα  ςςπποουυδδααιιόόττεερραα  κκζζμμαατταα  πποουυ  άάππττοοννττααιι  ττθθσσ  άάμμεεςςθθσσ  εεππιικκααιιρρόόττθθτταασσ  εείίννααιι,,  θθ  πποορρεείίαα  

υυλλοοπποοίίθθςςθθσσ  ττοουυ  ςςχχεεδδίίοουυ  ααννααδδιιάάρρκκρρωωςςθθσσ,,  θθ  ππααρροοφφςςαα  κκααττάάςςττααςςθθ  ττθθσσ  εεττααιιρρεείίαασσ  

κκαακκϊϊσσ  κκααιι  θθ  μμεελλλλοοννττιικκιι  ττθθσσ  πποορρεείίαα..    

ΚΚααττααννοοϊϊνντταασσ  ττθθνν  ααννάάγγκκθθ  γγιιαα  ςςυυννεεχχιι,,  οουυςςιιααςςττιικκιι  κκααιι  ζζγγκκυυρρθθ  εεννθθμμζζρρωωςςθθ,,                                      

κκαα  ππρροοςςππαακκιιςςωω,,  ωωσσ  μμζζλλοοσσ  ττοουυ  ΔΔ....  ττθθσσ  ΕΕ..ΑΑ....  όόπποουυ  ςςυυμμμμεεττζζχχωω  μμεε  ττθθνν  κκεεςςμμιικκιι  

ιιδδιιόόττθθτταα  ττοουυ  εεκκλλεεγγμμζζννοουυ  ΕΕκκππρροοςςϊϊπποουυ  ττωωνν  ΕΕρργγααηηοομμζζννωωνν,,  νναα  ςςυυμμββάάλλωω  ςςττθθνν  

εεννθθμμζζρρωωςςθθ  ττωωνν  ωωμμααττεείίωωνν  κκααιι  ττοουυ  κκαακκεεννόόσσ  ααππόό  εεςςάάσσ  ξξεεχχωωρριιςςττάά,,  ππρροοκκεειιμμζζννοουυ  νναα  

εείίςςττεε  ςςωωςςττάά  ππλλθθρροοφφοορρθθμμζζννοοιι  γγιιαα  τταα  κκζζμμαατταα  πποουυ  ςςυυηηθθττοοφφννττααιι,,  ααλλλλάά  κκααιι  ττιισσ  

ααπποοφφάάςςεειισσ  πποουυ  ππααίίρρννοοννττααιι  ςςττοο  ΔΔ....,,  γγιιαα  ττοο  μμζζλλλλοονν  ττθθσσ  εεττααιιρρεείίαασσ  κκααιι  ττωωνν  

εερργγααηηοομμζζννωωνν  ττθθσσ..  

ΠΠρρζζππεειι  νναα  γγννωωρρίίηηεεττεε  ππωωσσ  ςςφφμμφφωωνναα  ττόόςςοο  μμεε  ττοο  ννόόμμοο  ππεερρίί  ααννωωννφφμμωωνν  εεττααιιρρεειιϊϊνν  όόςςοο  

κκααιι  μμεε  ττοο  κκααττααςςττααττιικκόό  ττθθσσ  εεττααιιρρεείίαασσ,,  ααπποοττεελλεείί  ςςααφφιι  υυπποοχχρρζζωωςςθθ  ττωωνν  μμεελλϊϊνν  ττοουυ  ΔΔ....  

κκαακκϊϊσσ  κκααιι  ττωωνν  ςςττεελλεεχχϊϊνν  ττθθσσ  εεττααιιρρεείίαασσ,,  θθ  ππρροοςςττααςςίίαα  ττωωνν  ππλλθθρροοφφοορριιϊϊνν,,  ττωωνν  

ππεεππρρααγγμμζζννωωνν  κκααιι  ττωωνν  ααπποοφφάάςςεεωωνν  ττοουυ  ΔΔ....  

ΘΘζζλλοονντταασσ  όόμμωωσσ  νναα  ςςυυμμββάάλλωω  ςςττθθνν  ααννάάγγκκθθ  εεννθθμμζζρρωωςςθθσσ  ττοουυ  κκαακκεεννόόσσ  ααππόό  εεςςάάσσ  

ξξεεχχωωρριιςςττάά  κκααιι  νναα  φφααννϊϊ  ααννττάάξξιιοοσσ  ττθθσσ  εεμμππιιςςττοοςςφφννθθσσ  ςςαασσ,,  κκαα  ππρροοςςππαακκιιςςωω  νναα  εεππιιλλζζξξωω  

ττθθνν  ππιιοο  δδόόκκιιμμθθ  δδιιααδδιικκααςςίίαα  ϊϊςςττεε  νναα  ςςαασσ  εεννθθμμεερρϊϊννωω  κκιιννοοφφμμεεννοοσσ  ςςτταα  ππλλααίίςςιιαα  ττωωνν  

κκαακκθθκκόόννττωωνν  μμοουυ  κκααιι  ςςτταα  όόρριιαα  ττωωνν  εεττααιιρριικκϊϊνν  μμοουυ  υυπποοχχρρεεϊϊςςεεωωνν..  ΠΠααρράάλλλλθθλλαα,,  κκαα  

εεννθθμμεερρϊϊννωω  δδιιαα  ηηϊϊςςθθσσ  όόπποοιιοο  ααππόό  τταα  ΔΔ....  ττωωνν  ωωμμααττεείίωωνν  εεππιικκυυμμεείί,,  όότταανν  κκααιι  εεφφόόςςοονν  

ττοο  κκρρίίννεειι  ααππααρρααίίττθθττοο..  

ττθθ  ββάάςςθθ  όόλλωωνν  ττωωνν  ππααρρααππάάννωω,,  ςςαασσ  εεννθθμμεερρϊϊννωω,,  όόττιι  ςςττθθνν  ττεελλεευυττααίίαα  ςςυυννεεδδρρίίααςςθθ  ττοουυ  

ΔΔ....,,  ςςττιισσ  2266..0022..22001144,,  ςςυυηηθθττιικκθθκκεε  ηη  ΈΈννααρρξξηη  ττηησσ  δδιιααδδιικκααςςίίαασσ  δδιιάάςςππααςςηησσ  ττηησσ  ΕΕ..ΑΑ....  

ΑΑΒΒΕΕΕΕ,,  ηη  ΗΗμμεερροομμηηννίίαα  ΙΙςςοολλοογγιιςςμμοοφφ  ΜΜεεττααςςχχηημμααττιιςςμμοοφφ  κκααιι  οο  ΟΟρριιςςμμόόσσ  ΟΟρρκκωωττώώνν  

ΕΕλλεεγγκκττώώνν..  



 

 

ΌΌππωωσσ  ιιδδθθ  γγννωωρρίίηηεεττεε,,  ττοο  κκζζμμαα  ττωωνν  κκρρααττιικκϊϊνν  εεννιιςςχχφφςςεεωωνν  κκααιι  ττθθσσ  ααννττιιμμεεττϊϊππιιςςιισσ  ττοουυ  

ααππόό  ττθθνν  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκιι  ΕΕππιιττρροοππιι  ςςυυςςχχεεττίίςςττθθκκεε  ααππόόλλυυτταα  μμεε  ττθθ  ββιιωωςςιιμμόόττθθτταα  ττθθσσ  

εεττααιιρρεείίαασσ,,  ςςττοο  ππλλααίίςςιιοο  ττωωνν  δδιιααππρρααγγμμααττεεφφςςεεωωνν  ττθθσσ  ΕΕλλλλθθννιικκιισσ  ΚΚυυββζζρρννθθςςθθσσ  μμεε  ττοουυσσ  

εεκκππρροοςςϊϊπποουυσσ  ττωωνν  δδααννεειιςςττϊϊνν..    

ΠΠρροοκκεειιμμζζννοουυ    νναα  ααπποοφφεευυχχκκεείί  θθ  ππττϊϊχχεευυςςθθ  κκααιι  λλφφςςθθ  ττθθσσ  ΕΕ..ΑΑ....  ΑΑΒΒΕΕΕΕ,,  ττοο  ΕΕλλλλθθννιικκόό  

ΔΔθθμμόόςςιιοο  εεκκππόόννθθςςεε  ςςχχζζδδιιοο  ααννααδδιιάάρρκκρρωωςςιισσ  ττθθσσ  ττοο  οοπποοίίοο  ββααςςιιηηόότταανν  ςςττθθνν  ππααφφςςθθ  ττθθσσ  

ηηθθμμιιοογγόόννοουυ  λλεειιττοουυρργγίίαασσ  ττθθσσ  κκααιι  ττθθσσ  εεννίίςςχχυυςςιισσ  ττθθσσ  ααππόό  ττοονν  ΚΚρρααττιικκόό  ΠΠρροοχχπποολλοογγιιςςμμόό,,  

κκαακκιιςςττϊϊνντταασσ  ττοο  ππλλααίίςςιιοο  λλεειιττοουυρργγίίαασσ  ττθθσσ  εεττααιιρρεείίαασσ  ςςυυμμββααττόό  μμεε  ττοουυσσ  κκααννόόννεεσσ  ττθθσσ  ΕΕ..ΕΕ..  

ππεερρίί  κκρρααττιικκϊϊνν  εεννιιςςχχφφςςεεωωνν..    

ΣΣοο  ςςχχζζδδιιοο  ααυυττόό  ππααρροουυςςιιάάςςττθθκκεε  κκααιι  ααπποοττζζλλεεςςεε  ββάάςςθθ  δδιιααππρρααγγμμάάττεευυςςθθσσ  μμεε  ττοουυσσ  

εεκκππρροοςςϊϊπποουυσσ  ττθθσσ  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκιισσ  ΕΕππιιττρροοππιισσ,,  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκιισσ  ΚΚεεννττρριικκιισσ  ΣΣρράάππεεηηαασσ  κκααιι  ττοουυ  

ΔΔιιεεκκννοοφφσσ  ΝΝοομμιιςςμμααττιικκοοφφ  ΣΣααμμεείίοουυ..  υυμμφφωωννιικκθθκκεε  ςςττιισσ  1166..1122..22001133  κκααιι  εεππιικκυυρρϊϊκκθθκκεε  

ςςττθθ  ςςυυννεεδδρρίίααςςθθ  ττοουυ  EEuurrooggrroouupp  ςςττιισσ  1177..1122..22001133  ωωσσ  ππρροοααππααιιττοοφφμμεεννοο  γγιιαα  ττθθνν  

εεκκττααμμίίεευυςςθθ  δδόόςςθθσσ  ττθθσσ  οοιικκοοννοομμιικκιισσ  υυπποοςςττιιρριιξξθθσσ  ππρροοσσ  ττθθνν  ΕΕλλλλάάδδαα..    

υυγγκκεεκκρριιμμζζνναα,,  ττοο  ςςυυμμφφωωννθθκκζζνν  ςςχχζζδδιιοο  ααννααδδιιάάρρκκρρωωςςθθσσ  ππρροοββλλζζππεειι  ττθθ  δδιιάάςςππααςςθθ  ττθθσσ  

εεττααιιρρεείίαασσ  ςςεε  δδφφοο  ννζζεεσσ  εεππωωφφεελλοοφφμμεεννεεσσ  ααννϊϊννυυμμεεσσ  εεττααιιρρεείίεεσσ  ,,  εεκκ  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  θθ  μμίίαα  κκαα  

ςςυυμμππεερριιλλάάββεειι  ττιισσ  πποολλιιττιικκζζσσ  δδρρααςςττθθρριιόόττθθττεεσσ  ((ππααρρααγγωωγγιι  κκααιι  εεμμπποορρίίαα  πποολλιιττιικκιισσ  

χχρριιςςθθσσ))  θθ  οοπποοίίαα  κκαα  ττεεκκεείί  ςςεε  άάμμεεςςθθ  εεκκκκαακκάάρριιςςθθ  ςςφφμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  άάρρκκρροο  1144ΑΑ  ττοουυ                  

ΝΝ..  33442299//22000055,,  εεννϊϊ  θθ  δδεεφφττεερρθθ  κκαα  δδρρααςςττθθρριιοοπποοιιεείίττααιι  ααπποοκκλλεειιςςττιικκάά  ςςττθθνν  ππααρρααγγωωγγιι  

κκααιι  εεμμπποορρίίαα  όόππλλωωνν,,  ππυυρροομμααχχιικκϊϊνν  κκααιι  πποολλεεμμιικκοοφφ  υυλλιικκοοφφ  κκααττάά  ττθθνν  ζζννννοοιιαα  ττοουυ  άάρρκκρροουυ  

334466  ττθθσσ  ςςυυννκκιικκθθσσ  γγιιαα  ττθθ  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττθθσσ  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκιισσ  ΖΖννωωςςθθσσ  ((..ΛΛ..ΕΕ..ΕΕ..))..  ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  

ααυυττιι  κκαα  ααννααδδιιααρρκκρρωωκκεείί  εεξξοορρκκοολλοογγίίηηοονντταασσ  ττιισσ  δδρρααςςττθθρριιόόττθθττζζσσ  ττθθσσ,,  ϊϊςςττεε  νναα  εεππιιττφφχχεειι  

ττθθ  μμαακκρροοππρρόόκκεεςςμμθθ  ββιιωωςςιιμμόόττθθττάά  ττθθσσ..  

ΜΜεεττάά  ττθθνν  ψψιιφφιιςςθθ  ττοουυ  ΝΝ..  44223377//22001144,,  θθ  εεττααιιρρεείίαα  ππρρζζππεειι  νναα  ππρροοχχωωρριιςςεειι  ςςττοονν  εεττααιιρριικκόό  

μμεεττααςςχχθθμμααττιιςςμμόό  ττθθσσ,,  κκααττάά  ττιισσ  ππρροοββλλζζψψεειισσ  ττωωνν  ςςχχεεττιικκϊϊνν  άάρρκκρρωωνν..  φφμμφφωωνναα  μμεε  ττιισσ  

δδιιααττάάξξεειισσ  ττωωνν  άάρρκκρρωωνν  66  κκααιι  77  ττοουυ  ΝΝ..  44223377//22001144  όόππωωσσ  θθ  ττρροοπποολλοογγίίαα  ααυυττιι  

ππρροοςςττζζκκθθκκεε  ςςττοο  άάρρκκρροο  1144ΒΒ  ττοουυ  ΝΝ..  33442299//22000055,,  κκαακκοορρίίςςττθθκκαανν::  

11..  ΟΟιι  λλεεππττοομμζζρρεειιεεσσ  ττοουυ  εεττααιιρριικκοοφφ  μμεεττααςςχχθθμμααττιιςςμμοοφφ  ττθθσσ  ΕΕ..ΑΑ....  ΑΑΒΒΕΕΕΕ  κκααιι  

ςςυυγγκκεεκκρριιμμζζνναα  ττθθσσ  δδιιάάςςππααςςιισσ  ττθθσσ  μμεε  ττθθ  ςςφφςςττααςςθθ  δδφφοο  ννζζωωνν  εεππωωφφεελλοοφφμμεεννωωνν  

ααννωωννφφμμωωνν  εεττααιιρρεειιϊϊνν  μμεε  τταα  φφοορροολλοογγιικκάά  κκίίννθθττρραα  ττοουυ  ΝΝ..  22116666//9933..  

22..  ΗΗ  μμεεττααββίίββααςςθθ  ττωωνν  ππεερριιοουυςςιιαακκϊϊνν  ςςττοοιιχχεείίωωνν  ττθθσσ  εεττααιιρρεείίαασσ..  

33..  ΗΗ  ααππααλλλλααγγιι  ααππόό  υυπποοχχρρεεϊϊςςεειισσ  ππρροοςςκκόόμμιιςςθθσσ  ππιιςςττοοπποοιιθθττιικκϊϊνν  φφοορροολλοογγιικκιισσ  κκααιι  

ααςςφφααλλιιςςττιικκιισσ  εεννθθμμεερρόόττθθτταασσ  κκαακκϊϊσσ  κκααιι  ββεεββααιιϊϊςςεεωωνν  κκααιι  ππιιςςττοοπποοιιθθττιικκϊϊνν  

ααννααγγκκααίίωωνν  γγιιαα  ττθθνν  ςςυυμμββοολλααιιοογγρρααφφιικκιι  ππρράάξξθθ  δδιιάάςςππααςςθθσσ  κκααιι  ττθθ  μμεεττααγγρρααφφιι  ττωωνν  

αακκιιννιιττωωνν  ττθθσσ  ΕΕ..ΑΑ....  ΑΑΒΒΕΕΕΕ  τταα  οοπποοίίαα  κκαα  μμεεττααββιιββααςςττοοφφνν  κκααττάά  οοιιοοννεείί  κκαακκοολλιικκιι  

δδιιααδδοοχχιι  ςςττιισσ  δδφφοο  ννζζεεσσ  εεππωωφφεελλοοφφμμεεννεεσσ  εεττααιιρρεείίεεσσ..  

44..  ΟΟ  ςςυυμμψψθθφφιιςςμμόόσσ  εεππιιςςττρροοφφϊϊνν  ΦΦΠΠΑΑ  ιι  εειιςςοοδδιιμμααττοοσσ  ππρροοσσ  τταα  ΕΕ..ΑΑ....  ΑΑΒΒΕΕΕΕ,,  μμεε  ττιισσ  

ττρρζζχχοουυςςεεσσ  φφοορροολλοογγιικκζζσσ  υυπποοχχρρεεϊϊςςεειισσ  ττθθσσ  εεττααιιρρεείίαασσ  ππρροοσσ  ττοο  ΔΔθθμμόόςςιιοο,,  

ααπποοκκλλεειιόόμμεεννθθσσ  όόμμωωσσ  ττθθσσ  δδυυννααττόόττθθτταασσ  ααννάάλλθθψψθθσσ  ττωωνν  ςςχχεεττιικκϊϊνν  πποοςςϊϊνν  ααππόό  ττθθνν  

εεττααιιρρεείίαα..  



 

 

55..  ΗΗ  ρρφφκκμμιιςςθθ  κκεεμμάάττωωνν  ααδδεειιοοδδόόττθθςςθθσσ  ττωωνν  ππααρρααγγωωγγιικκϊϊνν  εεγγκκααττααςςττάάςςεεωωνν  ττθθσσ            

ΕΕ..ΑΑ....  ΑΑΒΒΕΕΕΕ  κκααιι  θθ  εεππιιχχοορριιγγθθςςθθ  ττθθσσ  ααμμιιγγϊϊσσ  ςςττρρααττιιωωττιικκιισσ  δδρρααςςττθθρριιόόττθθττάάσσ  ττοουυσσ  

εεννϊϊ  εειιδδιικκάά  ωωσσ  ππρροοσσ  ττθθνν  εεππωωφφεελλοοφφμμεεννθθ  εεττααιιρρεείίαα  ττοουυ  πποολλιιττιικκοοφφ  ςςκκζζλλοουυσσ  οορρίίηηεεττααιι  

θθ  δδυυννααττόόττθθτταα  υυππααγγωωγγιισσ  ττθθσσ  ςςττοο  κκαακκεεςςττϊϊσσ  εειιδδιικκιισσ  εεκκκκαακκάάρριιςςθθσσ..  

ΠΠρροοκκεειιμμζζννοουυ  νναα  δδιιεευυκκοολλυυννκκεείί  θθ  δδιιααδδιικκααςςίίαα  ττθθσσ  δδιιάάςςππααςςθθσσ  κκαα  ααππααιιττθθκκεείί  θθ  ζζκκδδοοςςθθ  

ΚΚοοιιννϊϊνν  ΤΤπποουυρργγιικκϊϊνν  ΑΑπποοφφάάςςεεωωνν  ττωωνν  ΤΤπποουυρργγϊϊνν  ΟΟιικκοοννοομμιικκϊϊνν  κκααιι  ΕΕκκννιικκιισσ  ΆΆμμυυνναασσ,,  οοιι  

οοπποοίίεεσσ  κκαα  κκαακκοορρίίηηοουυνν  ττιισσ  ααππααιιττοοφφμμεεννεεσσ  ππεερρααιιττζζρρωω  λλεεππττοομμζζρρεειιεεσσ  γγιιαα  ττθθνν  εεφφααρρμμοογγιι  

ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττοουυ  εεττααιιρριικκοοφφ  μμεεττααςςχχθθμμααττιιςςμμοοφφ,,  ϊϊςςττεε  ααυυττόόσσ  νναα  οολλοοκκλλθθρρωωκκεείί  

ζζγγκκααιιρραα,,  οομμααλλάά  κκααιι  χχωωρρίίσσ  ππρροοςςκκόόμμμμαατταα  ιι  ννοομμιικκζζσσ  εεκκκκρρεεμμόόττθθττεεσσ  ωωσσ  ππρροοσσ  τταα  

εεππιιμμζζρροουυσσ  κκζζμμαατταα,,  ππ..χχ..  μμεεττααββίίββααςςθθ  ππεερριιοουυςςιιαακκϊϊνν  ςςττοοιιχχεείίωωνν,,  δδιιααδδοοχχιι  κκλλππ..  

εε  ςςυυννζζχχεειιαα  ττωωνν  ωωσσ  άάννωω,,  κκααττϋϋ  εεφφααρρμμοογγιι  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  άάρρκκρρωωνν  66  κκααιι  77                                              

ΝΝ..  44223377//22001144,,  ττοο  ΔΔιιοοιικκθθττιικκόό  υυμμββοοφφλλιιοο  ααπποοφφάάςςιιςςεε,,  ττηηνν  ζζννααρρξξηη  ττηησσ  δδιιααδδιικκααςςίίαασσ  

δδιιάάςςππααςςηησσ  κκααιι  όόρριιςςεε  ωωσσ  ηημμεερροομμηηννίίεεσσ  μμεεττααςςχχηημμααττιιςςμμοοφφ  κκααιι  ιιςςοολλοογγιιςςμμοοφφ  

μμεεττααςςχχηημμααττιιςςμμοοφφ  ττηηνν  2288ηη  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  22001144..  ΕΕππίίςςηησσ,,  ααννζζθθεεςςεε  ςςεε  οορρκκωωττοοφφσσ  

εελλεεγγκκττζζσσ  ττηηνν  ςςφφννττααξξηη  ττοουυ  ιιςςοολλοογγιιςςμμοοφφ  μμεεττααςςχχηημμααττιιςςμμοοφφ  κκααθθώώσσ  κκααιι  ττηηνν  ςςχχεεττιικκήή  

ζζκκθθεεςςηη..  

εε  όόττιι  ααφφοορράά  ττθθνν  ππααρροοφφςςαα  κκααττάάςςττααςςθθ  ττθθσσ  εεττααιιρρεείίαασσ  κκαακκϊϊσσ  κκααιι  ττθθνν  μμεελλλλοοννττιικκιι  ττθθσσ  

πποορρεείίαα,,  ςςφφμμφφωωνναα  μμεε  ττθθνν  εεννθθμμζζρρωωςςθθ  ττοουυ  ΔΔ//ννττοοσσ  υυμμββοοφφλλοουυ  κκ..  ΧΧρριιςςττοογγιιάάννννθθ  ςςττθθνν  εενν  

λλόόγγωω  ςςυυννεεδδρρίίααςςθθ,,  ππρροοκκφφππττεειι  ααιιςςιιοοδδοοξξίίαα  γγιιαα  ττθθ  δδιιααττιιρρθθςςθθ  ττθθσσ  εεττααιιρρεείίαασσ  ςςττθθνν  

εεςςωωττεερριικκιι  κκααιι  δδιιεεκκννιι  ααγγοορράά..  ΑΑννααλλυυττιικκόόττεερραα::  

  χχεεττιικκάά  μμεε  ττθθνν  ςςφφμμββααςςθθ  ττωωνν ππυυρροομμααχχιικκώώνν  4400mmmmLL6600,,  όόππωωσσ  ςςαασσ  εείίχχαα  ααννααφφζζρρεειι  

ςςττοο  ππρροοθθγγοοφφμμεεννοο  ΕΕννηημμεερρωωττιικκόό  ηημμεείίωωμμαα,,  θθ  ΑΑΣΣΚΚ  ααππζζςςττεειιλλεε  εεππιιςςττοολλήή  ππρροοσσ  ττθθνν  

εεττααιιρρεείίαα,,  γγννωωςςττοοπποοιιϊϊνντταασσ  όόττιι    ααννααττζζκκθθκκεε  ααππόό  ττοο  ΤΤπποουυρργγεείίοο  ΆΆμμυυνναασσ  ττωωνν  ΗΗΠΠΑΑ  θθ  

ςςφφμμββααςςθθ    πποουυ  ααφφοορράά  ττθθνν  ππρροομμιικκεειιαα  11..000000..000000  ββλλθθμμάάττωωνν  κκαακκϊϊσσ  κκααιι  όόττιι  θθ  

υυλλοοπποοίίθθςςθθ  ττθθσσ  κκαα  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  ττμμθθμμααττιικκζζσσ  αανναακκζζςςεειισσ  γγιιαα  ττθθνν  κκάάλλυυψψθθ  ττθθσσ  

ςςυυννοολλιικκιισσ  ααππααίίττθθςςθθσσ  πποουυ  κκαα  οολλοοκκλλθθρρωωκκεείί  ςςεε  δδιιάάςςττθθμμαα  ππζζννττεε  εεττϊϊνν..  

ΕΕππίίςςθθσσ,,  θθ  ΑΑΣΣΚΚ  ααππζζςςττεειιλλεε  ππρροοςςχχζζδδιιοο  ςςφφμμββααςςθθσσ,,  γγιιαα  ααννάάκκεεςςθθ  ττθθσσ  ππρρϊϊττθθσσ  μμεερρίίδδαασσ  

πποουυ  ααφφοορράά  ττθθνν  ππααρρααγγωωγγιι  7755..000000  ββλλθθμμάάττωωνν  κκαακκϊϊσσ  κκααιι  χχρροοννοοδδιιάάγγρρααμμμμαα  γγιιαα  ττιισσ  

εεππααννααλλθθππττιικκζζσσ  ππααρρααγγγγεελλίίεεσσ  πποουυ  κκαα  αακκοολλοουυκκιιςςοουυνν..  

  χχεεττιικκάά  μμεε  ττθθνν  ςςφφμμββααςςθθ  ττωωνν  ππυυρροομμααχχιικκώώνν  4400xx5533  χχλλςςττ,,  μμεεττάά  ττθθνν  οολλοοκκλλιιρρωωςςθθ  

ττωωνν  δδιιααππρρααγγμμααττεεφφςςεεωωνν,,  οο  ΤΤπποουυρργγόόσσ  ΆΆμμυυνναασσ  κκ..  ΔΔ..  ΑΑββρρααμμόόπποουυλλοοσσ,,  υυππζζγγρρααψψεε  ττθθνν  

ςςφφμμββααςςθθ  γγιιαα  ττθθνν  ππρροομμιικκεειιαα  223300..000000  ππυυρροομμααχχιικκϊϊνν  μμάάχχθθσσ  κκααιι  ττθθνν  ππρροοϊϊκκθθςςεε  ςςττοο  

ΕΕλλεεγγκκττιικκόό  υυννζζδδρριιοο..  ΘΘαα  αακκοολλοουυκκιιςςοουυνν  οοιι  ττυυππιικκζζσσ  δδιιααδδιικκααςςίίεεσσ  κκααιι  ααννααμμζζννεεττααιι  

ττοουυσσ  εεππόόμμεεννοουυσσ  μμιιννεεσσ  νναα  υυπποογγρρααφφεείί  θθ  ττεελλιικκιι  ςςφφμμββααςςθθ  ααννάάκκεεςςθθσσ..  

  ΤΤππάάρρχχεειι  ζζννττοοννοο  εεννδδιιααφφζζρροονν  γγιιαα  ππυυρροομμααχχιικκάά,,  όόππλλαα,,  ααννττιιααεερροοπποορριικκάά  ςςυυςςττιιμμαατταα  

κκαακκϊϊσσ  κκααιι  γγιιαα  ςςυυννεερργγααςςίίαα  ααππόό  ττθθνν  ΙΙννδδίίαα..  ΣΣθθνν  ππρροοθθγγοοφφμμεεννθθ  εεββδδοομμάάδδαα,,  

ιιδδιιοοκκττιιττθθσσ  ΙΙννδδιικκιισσ  εεττααιιρρεείίαασσ,,  ππρρααγγμμααττοοπποοίίθθςςεε  εεππίίςςκκεεψψθθ  εεννόόψψεειι  ααιιττιιμμααττοοσσ  ττοουυ  

ΙΙννδδιικκοοφφ  ΔΔθθμμοοςςίίοουυ,,  όόπποουυ  εεννθθμμεερρϊϊκκθθκκεε  εεκκττεεννϊϊσσ,,  ξξεεννααγγιικκθθκκεε  ςςττιισσ  εερργγοοςςττααςςιιαακκζζσσ  

εεγγκκααττααςςττάάςςεειισσ  μμαασσ  κκααιι  ππααρρεευυρρζζκκθθκκεε  ςςεε  δδοοκκιιμμααςςττιικκζζσσ  ββοολλζζσσ,,  μμζζννοονντταασσ  ααππόόλλυυτταα  

ιικκααννοοπποοιιθθμμζζννοοσσ..    

http://ekprosoposeas.wordpress.com/2014/02/21/ανατέθηκε-η-σύμβαση-για-την-προμήθεια-2/
http://ekprosoposeas.wordpress.com/2014/02/21/επιστολή-της-ατκ-προς-εασ-για-το-40mml60/


 

 

 

ΠΠααρράάλλλλθθλλαα,,  ςςυυμμφφωωννιικκθθκκεε  θθ  ββιιοομμθθχχααννιικκιι  ςςυυννεερργγααςςίίαα  ττωωνν  δδφφοο  εεττααιιρρεειιϊϊνν,,  όόπποουυ  

θθ  ΕΕ..ΑΑ....  κκαα  εείίννααιι  ΠΠάάρροοχχοοσσ  ΣΣεεχχννοογγννωωςςίίαασσ  κκααιι  ΑΑπποοκκλλεειιςςττιικκόόσσ  ΤΤπποοκκααττααςςκκεευυααςςττιισσ  

γγιιαα  τταα  ππρροογγρράάμμμμαατταα  ππρροομμθθκκεειιϊϊνν  ννζζωωνν  ςςφφγγχχρροοννωωνν  οοππλλιικκϊϊνν  ςςυυςςττθθμμάάττωωνν  κκααιι  

ππυυρροομμααχχιικκϊϊνν  ααεερράάμμυυνναασσ  ττοουυ  ττρρααττοοφφ  κκααιι  ττθθσσ  ΑΑεερροοπποορρίίαασσ  ττοουυ  ΤΤΕΕΘΘΑΑ  ΙΙννδδίίαασσ..  

ΕΕππίίςςθθσσ,,  ςςτταα  ππλλααίίςςιιαα  ττθθσσ  ααννωωττζζρρωω  ςςυυννεερργγααςςίίαασσ,,  θθ  ΙΙννδδιικκιι  εεττααιιρρεείίαα  μμαασσ  

ππααρρααχχϊϊρρθθςςεε  δδωωρρεεάάνν  μμζζρροοσσ  ττοουυ  ππεερρίίππττεερροουυ  ττθθσσ,,  ππρροοκκεειιμμζζννοουυ  νναα  ςςυυμμμμεεττζζχχοουυμμεε  

ςςττθθ  δδιιεεκκννιι  ζζκκκκεεςςθθ  ΆΆμμυυνναασσ  ττθθσσ  ΙΙννδδίίαασσ..  ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  μμαασσ  ςςυυμμμμεεττεείίχχεε  γγιιαα  33θθ  ςςυυννεεχχιι  

φφοορράά  ςςττθθνν  ζζκκκκεεςςθθ  DDEEFFEEXXPPOO  22001144,,  πποουυ  ππρρααγγμμααττοοπποοιιιικκθθκκεε  ςςττιισσ  0066  --  0099..0022..22001144,,  

ςςττοο  ΝΝζζοο  ΔΔεελλχχίί..  

ΣΣζζλλοοσσ,,  όόππωωσσ  ιιδδθθ  γγννωωρρίίηηεεττεε,,  μμεε  ττθθνν  ψψιιφφιιςςθθ  ττοουυ  ΝΝ..  44223377//22001144,,  οολλοοκκλλθθρρϊϊκκθθκκεε  θθ  

δδιιααδδιικκααςςίίαα  ςςχχεεττιικκάά  μμεε  ττθθνν  εεππιιχχοορριιγγθθςςθθ  ααππόό  ττοο  ΤΤΠΠΕΕΘΘΑΑ..    ΜΜεεττάά  ττθθνν  εεκκττααμμίίεευυςςθθ,,  

εεξξοοφφλλιικκθθκκεε  ττοο  ςςφφννοολλοο  ττωωνν  οοφφεειιλλοομμζζννωωνν  ςςττοουυσσ  εερργγααηηόόμμεεννοουυσσ  κκααιι  ππααρράάλλλλθθλλαα  ζζγγιιννεε  

ππρροογγρρααμμμμααττιιςςμμόόσσ  ααγγοορράάσσ  ππρρϊϊττωωνν  υυλλϊϊνν  γγιιαα  ττθθνν  ππααρρααγγωωγγιι..  

   

 


