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ΣΟΝΝ ΡΟΝ ΙΝ ΙΝ ΗΜΟΙΟΝ Γ ΘΟΝΚ ΙΝ ΙΚ ΙΩΜ  

Ν απάΝ ι εέθβ Ν κΝ θ λσΝ εαδΝ σζκδΝ κδΝ η ΰΪζκδΝ πκζδ δ ηκέΝ ΰ θθάγβεαθΝ εαδΝ
η ΰαζκτλΰβ αθΝΰτλπΝαπσΝ κΝθ λσέ 

έθαδΝΰθπ σΝσ δΝκΝαθγλυπδθκμΝκλΰαθδ ησμΝπ λδΫχ δΝηΫχλδΝεαδΝικ%Νθ λσΝεαδΝσ δΝΓβΝ
εαζτπ αδΝ εα ΪΝ κΝ ι1%Ν η Ν θ λσέΝ πσΝ κΝ θ λσΝ βμΝ ΓβμΝ σηπμΝ ησθκΝ κΝ β,η%Ν έθαδΝ
ΰζυεσΝ εαδΝ απσΝ αυ σΝ κΝ πκ κ σΝ ησθκΝ κΝ ί,θ%Ν έθαδΝ δαγΫ δηκΝ ΰδαΝ πσ δηκΝ κθΝ
Ϊθγλππκέ 

Ν υ εκζέαΝ βθΝ πλσ ία βΝ εαδΝ βΝ παθδσ β αΝ κυΝ θ λκτ,Ν υπ τγυθ μΝ ά β ΰδαΝ
π λδ σ λαΝ απσ γ,θΝ εέΝ γαθΪ κυμΝ β έπμ,Ν γαΝ απκ ζΫ κυθΝ ΫθαΝ απσΝ αΝ

βηαθ δεσ λαΝ δαευί τηα αΝ βμΝ αθγλππσ β αμΝ θ σμΝ κυΝ β1κυΝ αδυθα,Ν η Ν δμΝ
αηΫ πμΝ πση θ μΝΰ θδΫμΝθαΝαπκ ζκτθΝ αΝπλυ αΝγτηα αΝ κυμέ 

Ν ΰ ππκζδ δεάΝ αιέαΝ πθΝ υ Ϊ πθ,Ν αγ λΪΝ αυιαθση θβΝ δμΝ ζ υ αέ μΝ εα έ μ,Ν
αθαηΫθ αδΝθαΝπλκεαζΫ δΝ κΝΪη κΝηΫζζκθΝ κίαλσ λ μΝαπσΝ δμΝά βΝυπΪλχκυ μΝ
πλκ λδίΫμΝη αιτΝελα υθ,Νπ λδκχυθΝελα υθΝεαδΝκηΪ πθΝπκζδ υθ,Ν έ Νη αιτΝ κυμΝ
έ Ν η Ν κθΝ βησ δκΝ άΝ κθΝ δ δπ δεσΝ κηΫα,Ν αθαζσΰπμΝ βμΝ εα Ϊ α βμΝ πκυΝ Ϋχ δΝ
δαηκλφπγ έΝ ΝεΪγ Νπ λδκχάέΝ   
θ δζαηίαθση θκδΝ βθΝ παθδσ β ΪΝ κυΝ θ λκτ,Ν εα αζαίαέθκυη Ν ΰδα έΝ έθαδΝ σ κΝ
βηαθ δεσΝΰδαΝ δμΝ αδλ έ μέΝ« π θ τκυθ»Ν κΝηΫζζκθΝ κυμΝεαδΝγΫζκυθΝθαΝπΪλκυθΝ αΝ

χΫλδαΝ κυμΝΫθαΝαΰαγσΝ κΝκπκέκΝΫχ δΝαθ ζα δεάΝεαδΝ έΰκυλβΝαά β βΝεαδΝπαλΪζζβζαΝ
θΝυπΪλχ δΝ ΝαφγκθέαέΝ 

υ σΝ κΝεΪθκυθΝ πδγ δεΪ,Ν βηδκυλΰυθ αμΝεαλ Ϋζ,Ν φαλησακθ αμΝ δαφγκλΪΝεαδΝ
απΪ μ,Νη ΝθσηκυμΝεκηηΫθκυμΝεαδΝλαηηΫθκυμΝ αΝηΫ λαΝ κυμ,Νη Νηβ θδεΫμΝ
π θ τ δμΝ βθΝυπκ κηά,Νη Ν λΪ δ μΝαυιά δμΝ αΝ δηκζσΰδαΝεαδΝσζαΝαυ ΪΝΰδαΝθαΝ

ΫχκυθΝεΫλ β, σππμΝ ΝεΪγ ΝΪζζκΝεα αθαζπ δεσΝπλκρσθ,Ν αθΝδ δπ δεΫμΝε λ κ εκπδεΫμΝ
αδλ έ μΝπκυΝ έθαδέ 

Μπκλ έΝσηπμΝ κΝθ λσΝθαΝγ πλβγ έΝε λ κ εκπδεσΝπλκρσθν 
ΤκΝΠαθ ζζάθδκΝ έε υκΝΟδεκζκΰδευθΝΟλΰαθυ πθΝ(Π Ν ΟΙΚΟ),Ν επλκ ππυθ αμΝ δμΝ
κλΰαθυ δμΝηΫζβΝ κυΝαπσΝσζβΝ βθΝ ζζΪ αΝαπαθ Ϊ δΝεαγαλΪΝΟΧΙέ 
ΠλΫπ δΝ κδΝ φκλ έμ,Ν κδΝ κλΰαθυ δμ,Ν κΝ εΪγ Ν πκζέ βμ,Ν θαΝ αθ δ αγκτη Ν θπηΫθκδΝ εαδΝ
κλΰαθπηΫθκδΝαπΫθαθ δΝ κΝ ΫλαμΝ βμΝ δ δκ Ϋζ δαμ,Ν Ν βμΝ ε λ κ εκπέαμΝ εαδΝ ζδεΪΝ βμΝ
εα α λκφάμέΝΙ δαέ λαΝ δμΝ τ εκζ μΝ βη λδθΫμΝ υθγάε μΝΰδαΝ βΝχυλαΝηαμΝπλΫπ δΝ
θαΝαΰπθδ κτη ΝΰδαΝ βθΝπλκΪ πδ βΝ κυΝπκζυ δησ λκυΝαΰαγκτΝ κθΝπζαθά β,ΝπκυΝ
έθαδΝ κΝθ λσέΝΓδα έΝχπλέμΝ κΝθ λσΝ θΝυπΪλχ δΝαπάέΝΠλΫπ δΝθαΝπδΫ κυη Ν κυμΝ άηκυμ,Ν
κυμΝ ίκυζ υ Ϋμ,Ν αΝ εσηηα αΝ εαδΝ βΝ ευίΫλθβ βΝ θαΝ υθ δ β κπκδά κυθΝ σ δΝ Ν βΝ

πλαΰηα δεάΝ πΫθ υ βΝ ΰδαΝ κΝ ηΫζζκθΝ ηαμ,Ν έθαδΝ βΝ πΫθ υ βΝ αΝ εκδθΪΝ αΰαγΪ,Ν αΝ
κπκέαΝ θ ηπκλκτη Νη ΝεαθΫθαΝ λσπκΝθαΝ κΝαφά κυη Ν αΝχΫλδαΝε λ κ εσππθέ 
Μ λδεΪΝ πλΪΰηα αΝ έθαδΝ α δαπλαΰηΪ υ αέΝ θΝ ηπκλκτθΝ θαΝ παέακυθΝ κΝ
χλβηα δ άλδκΝ βθΝέ δαΝ βθΝαθγλυπδθβΝαπάέΝΓδα έΝ κΝθ λσΝ έθαδ βΝ πά! 

 



Χαδλ έαουη Ν βθΝ ε άζω άΝ αμΝεαδΝ υχόηα ΝεαζάΝ πδ υχέα 

Ν ε ζ δεάΝΓλαηηα έαΝ κυΝΠ Ν ΟΙΚΟ 
 
 

ΝέΝ ζΪθοΰζου 6946-381707, ΙέΝ λί λέ βμ 6976-789871, ΚέΝ οζδώ βμ 6977-686838, 
ω έΝΓεαθΪ δομΝ6977-334733, ΓέΝΚαζζδαηπΫ ομ 6944-842384, 

ΠαθέΝΚα ουζΪεομ 6977-606827, ΜέΝΧουζδΫλβ 6978-026141, 

 


