Καλησπέρα,

1)

Έλεγξα κατ΄ αρχήν τα στοιχεία του τύπου που μου έστειλες και διαπίστωσα

ότι υπάρχουν ήδη καταγεγραμμένα και κατά 90-95% ταυτίζονται. Δεν ξέρω εάν στα
αρχεία που έχεις λάβει περιλαμβάνονται και άλλου είδους στοιχεία, πάντως τα
εγχειρίδια που διαθέτουμε περιλαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε τύπο.
Για αυτό και επειδή όπως γράφεις, απαιτεί πολύ δουλειά εκ μέρους σου και ξέρω ότι
ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, καλό είναι να μην μπεις σε αυτό τον μεγάλο κόπο αυτή
την περίοδο, παρότι ξέρω πως θα κάνεις εξαιρετική δουλειά.
Εάν θα μπορούσαν τα δεδομένα να σταλούν ως έχουν, χωρίς να απαιτηθεί εκ μέρους
σου τόσος κόπος, θα μπορούσαμε να δούμε εάν περιέχουν κάτι περισσότερο από
αυτά που διαθέτουμε.
2) Το προχθεσινό θέμα που μου έστειλες ήταν πολύ χρήσιμο, αφού
επιβεβαιώνει κάτι που είχαμε ήδη και έχει κάποια πρόσθετα στοιχεία.
3)

Για το «καζαν-καζαν» έγινε κατανοητό ότι επρόκειτο να βγεί την ίδια

ημέρα, όμως δεν το έχω εντοπίσει και το link που μου έστειλες κατά λάθος είναι αυτό
για τον γερμανό στην Κω.
4) Παρατηρώ ότι στα word που μου στέλνεις, σε ορισμένες παραγράφους οι
λέξεις είναι ενωμένες μεταξύ τους. Δεν ξέρω αν είναι από κάποια μετατροπή από
άλλο πρόγραμμα που τυχόν κάνεις (π.χ. pdf).
5) Για το άλλο e-mail έχω μεταφέρει στον ΙΡ τις δυσχέρειες και πιστεύω ότι
όλα θα επιλυθούν εντός των επομένων ημερών και θα έχουμε πλέον τη δυνατότητα
να κάνουμε απευθείας χρήση και μεταξύ μας.
6) Αναφορικά με τα γεγονότα στην Κυπριακή ΑΟΖ, έχουμε μήπως κάποια
πληροφορία ή ένδειξη μέχρι που μπορούν να φτάσουν οι γείτονες;
7) Σχετικά με την μία εκ των προτάσεών σου για αντιμετώπιση της
λαθρομετανάστευσης (για αυτή που αφορά εκμετάλλευση σκάφους απέναντι), θα
ήθελα κάποιες διευκρινίσεις, όπως ποια θα είναι ακριβώς η επίσημη επαγγελματική

δραστηριότητα απέναντι (θα γίνονται δρομολόγια και στα δικά μας νησιά και εάν
αυτό θα είναι εφικτό για εσένα, ανεξάρτητα αν διαθέτεις «έγγραφα»;), για τι κόστος
leasing μιλάμε κλπ.
Σε χαιρετώ

