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Πρ6q
> Δ'Σ. τoυ .. EΘNΙKOY ΘEATPOY ''
> Kαλλιτε26vικ6 Διευθιyιτη κο Γuiηrvη Χoυβαρδιi

ANAΚoΙNΩΣΙΙ

Mε αφορμ1 α) ην αναΘεαη ηq oφιivωσηζ των θερινιilν περιοδειcbν τoυ EΘNΙΚOY
ΘEATPOY σε ..oρyαvcυτη,' και

β) ηv ,, παραγωμησrl σε τρ{τoυg ,, ηg μεyιiλη6 και πoλf πετι)χημεvηζ
παρdoτααι1g τoυ E.Θ. τo Tρ{τo Στεφιi,vι

Δηλrilνoυμε τα εffg :

- To ΣEEΘ εiναι crvτiθετo oε επι.λογθq αιaiΘεαr1ξ τ(Dv εφαoubν τoυ E.Θ. oε
εφoλiβoψ. oι εργαoiεg αrπθq 6πω9 και 6λε9 oι δραoτι1ρloητεζ πσυ αφoρoriv oτην
λεπoυηiα τoυ Οφαvιομof , εfvαι alθυη των Tμηβτωντoυ. Περιγβφovrαι δε oαφiοq
η δuiρθρωoτ1 και oι αρμoδwrητεζ τωv Yτημοu,υvτσυ , τ6oo oτoν δριπυ<6 N6μo 6oo
και στοv Eocυτερικ6 Kαvovιoβ,

- Ι{ ηρηαη τωv 6ρωv ηg ΣΣE εiι,u,ι αδιαπραγμιiτευτr1
- Πρθπεινα εφαρμooθoιiν καινα ηρηΘoιiv, 6λεζ oι διατ6ξει9 τoυ Eoωτερκo6

Kανοvιoμoιi , ιδiωg oε θ6ματα διαφιiνεια6, oε καφo6q μιiλιoτα γo}επυ69για ην
oικoνoμiα ' oε εlπμi'qπoυ δοκψd,ζowαιτα Δημ6oια αγαΘιi , καιπερικ6τετoνται oι μιoθoi
τωv εφαζoβvωv.

- oι ερyαζ6μεvoι oττ1v Πρdrπr1 Κρατu<η Σroιvη ηζ χο5ραg, πoυ πλ.6ovτωv 100 ετiυv
παραγειΠoλιτιαμ6 , baoιnι ην γvιbαη , ηv εμ,Eεφiα, τoν επαyyελματιoμ6, ην υ\ηλη
τε?cvιΦ κατdρrιαr1 αλλα καιτo υ\ηλ,6 αtoθημα ηg anθιlηg vα oφανioσoυνκαινα
διεξιiγoυν περιοδεiεg ' πρd,.τμα ιiλ.λn:οτε παυ αδdλειιrcα βγ5ll" Φμερα κdνow , με
αποτ6λεομα παραoτ6oεξ πετιΙΙηιlειlεg αvi ηv επκβτεια αλfui και αzεαrπα2goιi τoυ
κ6oμoυ, πoλλ69 δε αzε6 αιπθq E(oιrv μεtιiει ιοτορuc66. H ετπκαφoπofηαη αr,πιiν των
γvioοεων Θαπρi:ιcεινα γtvεται πtwα μ oκοπ6 ην καΓιπεη δυvαη πρooπd,Θaα 6τoι
iοoτε τo προocυπκ6 τoυ E'Θ. να θaειτα ατεαραiτητα εφ6δια για να αwαιτεξβPxεταιιls'
απoτελεoματικ6ητα 'πξντα μ γvdομovατo ξμ6αιο συμΦρov.

:Εxεt λοιπ6v ην ι}παΙΦωστl και oφεiλει τo E.Θ. vα oιrrε1ioει ηv lοτoρικη ιιεxpτ
τωρα διαδφμη τoυ και να μεταφ6ρει ηv τεχvσrvcυσiα αυη πoυ μ€1cι τdlρα απot<τηθηκε
καισrξ επ6μεvεgγεvιfg

-,oοov αφoΦ oτr1 ειανιi\γη πετιryημενωv παραστιioεrεv, zrαραγcαyiυv τoυ E.Θ.
απ6 τρtτoυ6 , παραoτ&oεωv τσv αποiωv το κ6<rrο9 καιη προετoψrαoiα (δοκιβq κλπ)
61ει oικovομικιi βαριlvει τo E.Θ. και μ6λιοτα μ θυαΙεg oικovoμικ6ζ τωv αzιoδο1iυv των
εηαζομθνων, δηλ,iυvoυμ 6τι oττlv περfrετωατ1 αιlτi πoυ τελικιi θα πραγματαπoηθεi
αυη η παβoτααι,1, εμεξ oιεηαζ6μειοιδεv θα μεfvουι.ιε στξ ανακoινcboειq.


