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Στέργιου ΖυΥούρα του Παναγιώτη, κατοίκου Καλαμαριάς 

Θεσσαλονίκης, επί της οδού Κ. Καραμανλή 14. 

Προς 

Τον κ. Εμμανουήλ Περσυνάκη, Προϊστάμενο - Διευθυντή της 

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής, η οποία εδρεύει 

στον Πολύγυρο, επί της οδού Γαληνού 23, υπό την ιδιότητά του, ως 

διενεργούντα την Ε.Δ.Ε . βάσει της, με αριθμό 3835/4.5.2009 , εντολής του 

Περιφερειακού Διευθυντή εκπαίδευσης κεντρικής Μακεδονίας. 

Θεσσαλονίκη, 29 Ιουνίου 2009 

Σας κοινοποιώ, το συνημμένο στην παρούσα, βιβλιοδετημένο σε 

σπιράλ τεύχος, με την επιγραφή: «ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΉ ΚΑΤΑΘΕΣΗ», 

στο οποίο περιλαμβάνονται: 

Α) έγγραφη μαρτυρική κατάθεσή μου, εκ σαράντα (40) σελίδων, 

Β) συνημμένα έγγραφα ανερχόμενα σε εκατόν εξήντα μία (161) σελίδες, 

Γ) ένα (Ι) CD-ROM και 

Δ) ένα (Ι) DVD-VIDEO 

Και σας καλώ να ορίσετε χρόνο και τόπο κατά τον οποίο θα 

προσέλθω προκειμένου να ορκιστώ επί του περιεχομένου της κατάθεσής μου. 

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής, με την επιφύλαξη κάθε άλλου 

δικαιώματός μας, καλείται να επιδώσει την παρούσα, προς τον κ. 

Εμμανου'ίλ Περσυνάκ'l, Προϊστάμενο - Διευθυντή της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής, η οποία εδρεύει στον 

Πολύγυρο, επί της οδού Γαληνού 23, υπό την ιδιότητά του, ως 

διενεργούντα την Ε.Δ.Ε. βάσει της, με αριθμό 3835/4.5.2009, εντολής του 
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Περιφερειακού Διευθυντή εκπαίδευσης κεντρικής Μακεδονίας, προς γνώση 

της και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν σrην έκθεση 

επίδοσης που θα συνταχθεΙ 

ν - δηλών 
'- ' 



Αριθμός r;, Ι 'j ~ ' 
Εκθεση 

Στ.:ο Πολύγυρο Χαλκιδικής σήμερα 

, 
μηνός Ιουνί.ου δύο χιλιάδες / ωυ ωυ εννια 

:ι,-ο 
ημέρα της εβδομάδας Δευτ:έρα & ώρα J-J. π . μ . ο 

υπογεγραμμένος Χρήστος Δημητριάδης, Δικαστ:ικός Επιμελητής 

του ΠρωΤ:Οδικεί.ου ΧαλΚΙδικής,κάτ:οικος ΠΟλυγύρου, οδός 

Παπαγεωργόκη, ap.l, τηλ . 23710-22.320 & 23.258, ύστερα από 

γραπτή παραγγελί.α του Στεργιου Ζυγούρα τ.ου Παναγιώτη 

κατ:οί.κου Καλαμαριας θεσσαλονί.κης Κ . Καραμανλή 14 , πήγα ~ 

ζll ~ J'ctJ'cf προς ων κ . Εμμανουήλ Περσυνάκη Προιστάμενο -

Διευθυντ:ή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί.δευσης 

Χαλκιδικής που εδρεύει οτ:ο Πολύγυρο 

την από 29.6 . 2009 Εξωδική Δήλωση Πρόσκληση τ:ου παραπάνω 

πρώτ:ου, προς το δεύτ:ερο, που απευθυνετ:αι ενώπιον Παντός 

Αρμοδιου Δικαστ:ηρί.ου και ΑΡΧής και τ:ης οποί.ας το 

περιεχομενο εί.ναι όμοιο και έχει κατα λέξει όπως 

ακριβώς αναγρόφετ:αι στο μπροστ:ινό φύλλο τ:ης παρούσης 

εκθέσεως μου, προς γνώσιν & για τ:ις νόμιμες συνέπειες . -

Γί.νετ:αι μνεί.α ότ:ι με τ:ην παρούσα συνεπιδί.δετ:αι η γραπτ:η 

μαρτ:υρική κατ.αθεση τ:ου Στ.έργιου Ζυγούρα εκ 40 σελί.δων . 

Συνημμένα έγραφα εκ 161 σελί.δων 1 CD-ROM kat ένα DVD-

VIDEO. 

Σε βεβαί.ωση τ:ων παραπάνω έγραψα τ:ην πιο π6νω έκθεση μου , 



εLς δLπλούν KOL οφού δLαβάστηκε κα, βεβαLώθηκε 

όπως παρακάτω . -

\ Ι ι , ,; 
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