
  

                                              ΕΕΠΠΣΣ  ΚΚΟΟΡΡΙΙΝΝΘΘΙΙΑΑΣΣ  
 
 

 
ΚΚόόρριιννθθοοςς,,            2288..0077..22002200            

ΑΑρρ..  ππρρωωττ..::          11773300..--    

  

ΠΠρροοςς::  ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ   
  

  

ΚΚύύρριιεε  ΠΠρρόόεεδδρρεε,,  

ΣΣααςς  σσττέέλλννοομμεε  σσυυννηημμμμέένναα  μμεε  ττηηνν  ππρροοκκήήρρυυξξηη  ααγγώώννωωνν  ΚΚ1144  ––ΚΚ1166  ππεερριιόόδδοουυ  22002200--22002211::  

αα))  ΈΈννττυυπποο  ««  ΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ»»    

ββ))  σσυυννυυπποοσσχχεεττιικκόό  δδιιααιιττηησσίίααςς//ΔΔήήλλωωσσηη  ΣΣωωμμααττεείίοουυ  ππεερρίί  ααπποοδδοοχχήήςς  ττοουυ  ΚΚαατταασσττααττιικκοούύ,,  ττωωνν  ΚΚααννοοννιισσμμώώνν,,  

ττωωνν  εεγγκκυυκκλλίίωωνν,,  ττωωνν  οοδδηηγγιιώώνν  κκααιι  ττωωνν  ααπποοφφάάσσεεωωνν  ττηηςς  FF..II..FF..AA  ,,ττηηςς  UU..EE..FF..AA..  κκααιι  ττηηςς  ΕΕ..ΠΠ..ΟΟ..  ((άάρρθθρροο  22,,  

ππααρρ..  33ΑΑ  εεδδ..  ιιγγ  ΚΚαατταασσττααττιικκοούύ  ΕΕ..ΠΠ..ΟΟ..))  

γγ))  ΠΠρράάξξηη  ΣΣυυννααίίννεεσσηηςς  εεππεεξξεερργγαασσίίααςς  ΠΠρροοσσωωππιικκώώνν  ΔΔεεδδοομμέέννωωνν..  

ΤΤοο  έέννττυυπποο  δδήήλλωωσσηηςς  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ππρρέέππεειι  νναα  υυπποοββλληηθθεείί  σσττηηνν  ΕΕ..ΠΠ..ΣΣ..  ΚΚοορριιννθθίίααςς  ππρρωωττόόττυυπποο  

σσυυμμππλληηρρωωμμέέννοο  μμεε  όόλλαα  τταα  σσττοοιιχχεείίαα    κκααιι  υυπποογγεεγγρρααμμμμέέννοο  ααππόό  ΠΠρρόόεεδδρροο  κκααιι  ΓΓεεννιικκόό  ΓΓρρααμμμμααττέέαα  ττοουυ  

ΣΣωωμμααττεείίοουυ  σσααςς  κκααθθώώςς  κκααιι  ττηηνν  σσφφρρααγγίίδδαα  ααυυττοούύ  μμέέχχρριι  ττηηνν    2211..0088..2200..  

ΜΜααζζίί  μμεε  ττοο  έέννττυυπποο  δδήήλλωωσσηηςς  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ππρρέέππεειι  νναα  υυπποοββλληηθθοούύνν  σσττηηνν  ΕΕ..ΠΠ..ΣΣ..  ΚΚοορριιννθθίίααςς::    

11))    ΠΠααρρααχχωωρρηηττήήρριιοο  γγηηππέέδδοουυ  κκααιι  άάδδεειιαα  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ααυυττοούύ..  

22))  ΘΘεεωωρρηημμέέννοο  φφωωττοοααννττίίγγρρααφφοο  ππρραακκττιικκοούύ  μμεε  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  όόλλωωνν  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  

ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  κκααιι  φφωωττοοααννττίίγγρρααφφοο  ππρραακκττιικκοούύ  ααππόό  ττοο  ΒΒιιββλλίίοο  ΓΓεεννιικκώώνν  ΣΣυυννεελλεεύύσσεεωωνν  μμεε  ττοο  οοπποοίίοοιι  

ππρροοέέκκυυψψεε  ττοο  ΔΔ..ΣΣ..  μμεε  ππααρροουυσσίίαα  ΔΔιικκαασσττιικκοούύ  ΑΑννττιιππρροοσσώώπποουυ..  

33))  ΣΣυυννυυπποοσσχχεεττιικκόό  ΔΔιιααιιττηησσίίααςς//ΔΔήήλλωωσσηη  ΣΣωωμμααττεείίοουυ  ππεερρίί  ααπποοδδοοχχήήςς  ττοουυ  ΚΚαατταασσττααττιικκοούύ,,  ττωωνν  

ΚΚααννοοννιισσμμώώνν,,  ττωωνν  εεγγκκυυκκλλίίωωνν,,  ττωωνν  οοδδηηγγιιώώνν  κκααιι  ττωωνν  ααπποοφφάάσσεεωωνν  ττηηςς  FF..II..FF..AA  ,,ττηηςς  UU..EE..FF..AA..  κκααιι  ττηηςς  

ΕΕ..ΠΠ..ΟΟ..  ((άάρρθθρραα  1133,,  6622,,  6633,,  6644  ΚΚαατταασσττααττιικκοούύ  ΕΕ..ΠΠ..ΟΟ..))  υυπποογγεεγγρρααμμμμέέννοο  κκααιι  θθεεωωρρηημμέέννοο  γγιιαα  ττοο  γγννήήσσιιοο  

ττηηςς  υυπποογγρρααφφήήςς  ααππόό  ττοονν  ΝΝόόμμιιμμοο  ΕΕκκππρρόόσσωωπποο  ττοουυ  ΣΣωωμμααττεείίοουυ  σσααςς..  

44))  ΠΠρράάξξηη  ΣΣυυννααίίννεεσσηηςς  εεππεεξξεερργγαασσίίααςς  ΠΠρροοσσωωππιικκώώνν  ΔΔεεδδοομμέέννωωνν  υυπποογγεεγγρρααμμμμέέννοο  κκααιι  θθεεωωρρηημμέέννοο  γγιιαα  ττοο  

γγννήήσσιιοο  ττηηςς  υυπποογγρρααφφήήςς  όόλλωωνν  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ  ττοουυ  ΣΣωωμμααττεείίοουυ  σσααςς  μμόόννοο  γγιιαα  τταα  μμέέλληη  πποουυ  έέχχοουυνν  

ααλλλλάάξξεειι  μμεεττάά  ττηηνν  ππεερρσσιιννήή  δδήήλλωωσσηη  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς..  

55))  ΒΒεεββααίίωωσσηη  μμηη  οοφφεειιλλήήςς  ααππόό  ττηηνν  ΈΈννωωσσήή  μμααςς  ..  

66))  ΔΔήήλλωωσσηη  ππρροοπποοννηηττήή  

ΌΌσσαα  ΣΣωωμμααττεείίαα  δδεενν  ππρροοσσκκοομμίίσσοουυνν  μμααζζίί  μμεε  ττηηνν  ΔΔήήλλωωσσηη  ΣΣυυμμμμεεττοοχχήήςς  τταα  ααννωωττέέρρωω  

δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά,,  δδεενν  θθαα  σσυυμμππεερριιλληηφφθθοούύνν  σσττηηνν  κκλλήήρρωωσσηη  ττοουυ  ππρρωωττααθθλλήήμμααττοοςς  ΚΚ1144--ΚΚ1166  

ππεερριιόόδδοουυ  22002200--22002211..  

ΤΤαα  ααιιττήήμμαατταα  γγιιαα  ττηηνν  κκλλήήρρωωσσηη  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  έέχχοουυνν  κκοοιιννήή  έέδδρραα  μμεε  άάλλλλαα  ΣΣωωμμααττεείίαα,,  θθαα  

υυπποοββλληηθθοούύνν  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  ττηηςς  κκλλήήρρωωσσηηςς..  

ΗΗ  έέννααρρξξηη  ττωωνν  άάννωω  ππρρωωττααθθλληημμάάττωωνν  οορρίίζζεεττααιι  ττηηνν  2266  --  2277..0099..22002200  ηημμέέρραα  ΣΣάάββββααττοο  κκααιι  

ΚΚυυρριιαακκήή..  

  

ΓΓιιαα  ττοο  ΔΔ//ΣΣ  ττηηςς  ΕΕ..ΠΠ..ΣΣ..  ΚΚοορριιννθθίίααςς  

  

ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  

  

  

  

ΜΜιιχχάάλληηςς  ΤΤσσιιχχρριιττζζήήςς    

ΟΟ  ΓΓεενν..  ΓΓρρααμμμμααττέέααςς  

  

  

  

ΠΠαανν//ττηηςς    ΒΒρράάκκααςς  
ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ::  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΟΟΔΔΟΟΣΣΦΦΑΑΙΙΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΟΟΜΜΟΟΣΣΠΠΟΟΝΝΔΔΙΙΑΑ  ((ΠΠάάρρκκοο  ΓΓοουυδδήή  ––ΤΤΚΚ  1111551100))  


