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 Θ ΜΑΝΝ9ο 
: δκλδ ησμΝπζβλ ικτ δκυΝ δεβΰσλκυΝ πέΝεζβ βλέκυΝγ πέ ηα κμ 

                     δ αΰΰ ζΫαΝΠζβηη ζ δκ δευθΝΚκλέθγκυΝεα ΪΝ βηκ δεκτΝυπαζζάζκυέ 
 

  κΝΛκυ λΪεδΝεαδΝ κΝ βηκ δεσΝΚα Ϊ βηαΝ(ΙΪ κθκμΝΤ γθέΝ θ δ Ϊ πμ)Ν
άη λαΝ βθΝ ζβ

 κυΝ ηβθσμΝ Ν Οε πίλέκυ,Ν κυΝ Ϋ κυμΝ βί1θ,Ν βηΫλαΝ βμΝ ί κηΪ κμΝ
Σλέ βΝ εαδΝ υλαΝ 1γμίί,Ν υθάζγ Ν Ν αε δεάΝ υθ λέα βΝ βΝ ΟδεκθκηδεάΝ πδ λκπά,Ν
η ΪΝ βθΝυπΥΝαλδγέΝ17532/30-09-2016 πλσ εζβ βΝ κυΝΠλκΫ λκυΝεέΝΓ πλΰέκυΝ ζεέΝ
ΓΚΙΩΝ Ν - βηΪλξκυ,Ν βΝ κπκέαΝ θσηδηαΝ εδΝ ηπλσγ ηαΝ πδ σγβε Ν Ν εΪγ Ν ΫθαΝ
ηΫζκμΝ βμ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ υαβ ά δΝ εαδΝ θαΝ απκφα έ δΝ αΝ γΫηα αΝ βμΝ
βη λά δαμΝ δΪ αιβμέ 
 

 φκτΝ δαπδ υγβε Νσ δΝυπΪλξ δΝθσηδηβΝαπαλ έα,Ν κηΫθκυΝσ δΝ πέΝ υθσζκυΝ
π ΪΝ (ι)Ν η ζυθΝ βμΝ ΟδεκθκηδεάμΝ πδ λκπάμΝ ίλΫγβεαθΝ παλσθ αΝ ΫιδΝ (θ), κΝ εέΝ

Πλσ λκμΝεάλυι Ν βθΝΝΫθαλιβΝ βμΝ υθ λέα βμέ 
 

ΠΝαΝλΝόΝθΝ Ν ΝμΝμ 1έΓ υλΰδκμ ζεέΝΓΚΙΩΝ Ν- άηαλξκμΝ- Πλσ λκμ,Νβέ ζΪ βμΝ
υΪΰΰ ζκμ,ΝγέΓ πλΰέκυΝΧαλΪζαηπκμ,ΝζέΠαθ ζΫκυΝΚπθήθκμ, ηέΡΪ βμΝπυλέ πθ,Ν

θέαε ζζαλέκυΝ θα Ϊ δκμ,Ν κΝ κπκέκμΝ αθαπζβλυθ δΝ κΝ αε δεσΝ ηΫζκμ,Ν πκυΝ
απκυ δΪα δ,Νεέ  ΪηκυΝΓ υλΰδκέ 
 

ΑΝπΝόΝθΝ Ν ΝμΝμΝ σ ξκλβμΝΚπθήθκμ. 

 
 πέΝ κυΝ 9

κυ
 γΫηα κμΝ βμΝ βη λά δαμΝ δΪ αιβμΝ κΝ εέΝ Πλσ λκμΝ Ϋγ Ν υπσοβΝ

πθΝ η ζυθΝ βμΝ ΟδεκθκηδεάμΝ πδ λκπάμΝ βθΝ υπΥΝ αλδγέΝ βίίγή1ζΝ εζά βΝ κυ 

δ αΰΰ ζΫα Πζβηη ζ δκ δευθΝ Κκλέθγκυ,Ν η Ν βθΝ κπκέαΝ εαζ έ αδΝ θαΝ δεα έ, 
τηφπθαΝ η Ν κΝ πλκεκδθκπκδβγΫθ η Ν αλδγησΝ 14/752/2014 εζβ άλδκΝ γΫ πδ ηαΝ
κυΝ δ αΰΰ ζΫαΝ Πλπ κ δευθΝ Κκλέθγκυ, βηκ δεσμΝ υπΪζζβζκμΝ - κ βΰσμ 

απκλλδηηα κφσλκυΝ κυΝ άηκυΝ ηαμ,Ν πμΝ υπαέ δκμΝ κυΝ α υξάηα κμΝ πκυΝ υθΫίβΝ
δμΝ βγ-6-βί11Ν πέΝ βμΝ κ κτΝ Νδεβ αλΪΝ κΝ Λκυ λΪεδ,Ν παλα τλκθ αμΝ εαδΝ

πλκεαζυθ αμ,ΝζσΰπΝΫζζ δοβμΝ βμΝαπαδ κτη θβμΝπλκ κξάμ,ΝΝ πηα δεΫμΝεαευ δμΝ
εαδΝίζΪίβΝ βθΝυΰ έαΝ πθΝΝπ βλέκυΝΤΝ άηβ λαμΝΝ Ϊλα,ΝκδΝκπκέκδΝ έξαθΝεα Ϋζγ δΝ
απσΝ κΝπ ακ λσηδκΝεαδΝ πδξ δλκτ αθΝθαΝ δα ξέ κυθΝεΪγ αΝ βθΝπμΝΝΪθπΝκ σέΝ 

   εκζκτγπμΝκΝεέΝΠλσ λκμΝαά β Ν κθΝ δκλδ ησΝπζβλ ικυ έκυΝ δεβΰσλκυ,Ν
ΰδαΝ βθΝ αθπ ΫλπΝ υπσγ β,Ν η Ν εκπσΝ βθΝ πλκΪ πδ βΝ πθΝ βηκ δευθΝ

υηφ λσθ πθέ 
 

 

 

 

 

 



 

ΝΟδεκθκηδεάΝ πδ λκπά,ΝαφκτΝΫζαί ΝυπσοβΝ βμΝ ’Ναθπ Ϋλπ,ΝεαγυμΝεαδΝ δμΝ
δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ η1Ν κυΝ ΝέΝ γλιλήβί11Ν π λέΝ ‘’ΝκηδεάμΝ υπκ άλδιβμΝ

υπαζζάζπθΝ εαδΝ αδλ υθΝ άηκυ’’,Ν η ΪΝ απσΝ δαζκΰδεάΝ υαά β βΝ εαδΝ αθ αζζαΰάΝ
απσο πθΝη αιτΝ πθΝη ζυθΝ βμ 

    ΑΝπΝοΝφΝαΝ ΝέΝαΝ ΝδΝΝΝΟΝηΝόΝφΝωΝθΝα 

 
 δολέα δ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ιβΝ κυΝ ΝέΝ γκηβήβί1ί,Ν
πζβλ ικτ δκΝ δεβΰσλκΝ κυΝ άηκυ,ΝΰδαΝ βθΝπλκε δηΫθβΝυπσγ β,Ν κθΝεέΝΣ ΟΑΝΟΝ
Χλά ο πλκμΝ κθΝ κπκέκΝ παλΫξ δΝ βθΝ θ κζάΝ εαδΝ κΝ δεαέπηαΝ θαΝ παλα έΝ
θυπδκθΝ κυΝΜκθκη ζκτμΝΠζβηη ζ δκ δε έκυΝΚκλέθγκυ, δμΝ17 Οε ωβλέου 2016 

βηΫλαΝ υ ΫλαΝ εαδΝ υλαΝ ίλμίίΝ πέηέ,Ν βη λκηβθέαΝ υαά β βμΝ βμΝ αθαφ λκηΫθβμΝ
κΝ πλκκέηδκΝ υπσγ βμ,Ν εα ΪΝ βηκ δεκτΝ υπαζζάζκυ – κ βΰκτΝ

απκλλδηηα κφσλκυΝ κυΝ άηκυ ηαμ, εαγυμΝεαδΝ ΝεΪγ ΝθΫα,Νη ΪΝαπσΝαθαίκζά,Ν
υαά β άΝ βμΝεαδΝΰ θδεΪΝθαΝ θ λΰά δΝκ δ άπκ Ν πδίΪζζ αδΝΰδαΝ βθΝυπκ άλδιβΝ
πθΝ βηκ δευθΝ υηφ λσθ πθΝεαδΝ βΝ δ επ λαέπ βΝ βμΝ δ κηΫθβμΝη Ν βθΝπαλκτ αΝ

απσφα βΝ ’Ναυ σθΝ θ κζάμΝηαμέ 
 
Η α  υ α ω ω υ α   φω α   α  υ Νέ 

4194ήβί1γ (Φ Κ  βίκή έ Α΄ήβί1γ) υ Κ α π  ω έ 
 

Νπαλκτ αΝαπσφα βΝπάλ Νατικθ αΝαλδγησΝΝ178/2016. 

 

 ΟΝ άηαλχομΝ-  Πλό λομ                       ΣαΝΜΫζβ 

 βμΝΟδεκθκηδεάμΝ πδ λκπάμ   ΡΪ βμΝπυλέ πθ 

 

       ζΪ βμΝ υΪΰΰ ζκμ 

 

       αε ζζαλέκυΝ θα Ϊ δκμ 

   Γ υλΰδκμΝ ζεέΝΓεδυθβμ 

                                                                                    Γ πλΰέκυΝΧαλΪζαηπκμ 

 

                                                                            Παθ ζΫκυΝΚπθ αθ έθκμ 
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