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Θ ΜΑΝΝ13
ο 

: δκλδ ησμΝπζβλ ικτ δκυΝ δεβΰσλκυΝ πέΝαΰπΰάμΝΜα γαέκυΝ– 
                   ζΫιαθ λκυΝΜΪ βΝεαδΝζκδπυθΝ(γζ)Ν λδΪθ αΝ Ϊλπθ εα ΪΝ άηκυέ 

 
  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
ΓΚΙΩΝΗΝ - 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, 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 
 
ΠΝαΝλΝσΝθΝ Ν ΝμΝμ 1έΓ υλΰδκμ ζεέΝΓΚΙΩΝΗΝ- 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 
 

ΑΝπΝσΝθΝ Ν ΝμΝμΝ σ ξκλβμΝΚπθήθκμ. 
 
 πέΝ κυΝ13κυ γΫηα κμΝ βμΝβη λά δαμΝ δΪ αιβμ κΝεέ Πλσ λκμ Ϋγ ΝυπσοβΝ
πθΝη ζυθΝ βμΝOδεκθκηδεάμΝ πδ λκπάμΝ βθΝη ΝαλδγησΝεα αξυλβ βμΝ δεκΰλΪφκυΝ

755/ΣέΜέιηη/30-10-2015 αΰπΰά, θυπδκθΝ κυΝ Μκθκη ζκτμΝ Πλπ κ δε έκυΝ
Κκλέθγκυ, κυΝΜα γαέκυΝ- ζΫιαθ λκυΝΜΪ βΝεαδΝζκδπυθΝ λδΪθ αΝ Ϊλπθ (34) 
απΪθ πθΝ δ δκε β υθΝ αεδθά πθ – εα κδεδυθΝ π λδκξάμΝ ΄΄Λ δία Ϊεδ΄΄Ν Λκυ λαεέκυ, 
η αιτΝΪζζπθ, εαδΝεα ΪΝ κυΝ άηκυΝηαμ,Νη Ν βθΝκπκέαΝαβ κτθΝ βθΝαπκεα Ϊ α βΝ
βμΝκ κτΝΠαπαθδεκζΪκυΝ κΝΛκυ λΪεδ,Νη Ν βθΝ παθαφκλΪΝ πθΝπλαΰηΪ πθΝ βθΝ

πλκ ΫλαΝ εα Ϊ α βΝ ά κδ, βθΝ απαΰσλ υ βΝ βμΝ ευεζκφκλέαμΝ πΫλαθΝ βμΝ
δ βλκ λκηδεάμΝΰλαηηάμ, Ϋ δΝυ ΝΫπμΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝ ξ έκυΝπσζβμΝβΝ θΝ

ζσΰπΝκ σμΝθαΝ έθαδΝα δΫικ βΝηΫξλδΝ βΝΰλαηηάΝ κυΝΟ , ΪζζπμΝθαΝηκθκ λκηβγ έΝ
η Νεα τγυθ βΝπλκμΝ βθΝκ σΝΠκ δ υθκμ. 

 
 εκζκτγπμΝ κΝ εέΝ Πλσ λκμΝ αά β Ν κΝ δκλδ ησΝ πζβλ ικτ δκυΝ δεβΰσλκυΝ
πλκε δηΫθκυΝθαΝπαλα έ θυπδκθΝ κυΝΜκθκη ζκτμΝΠλπ κ δε έκυΝΚκλέθγκυ δμΝ
16 Νκ ηίλέκυΝ2016 σπκυΝγαΝ υαβ βγ έΝβΝαθπ ΫλπΝαΰπΰάΝΰδαΝθαΝπλκα πέ δΝ αΝ

υηφΫλκθ αΝ κυΝ άηκυ. 
 



 ΗΝ ΟδεκθκηδεάΝ πδ λκπά,Ν αφκτΝ Ϋζαί Ν υπσοβΝ βμΝ αΝ αθπ Ϋλπ,Ν η ΪΝ απσΝ
δαζκΰδεάΝ υαά β βΝεαδΝαθ αζζαΰάΝαπσο πθΝη αιτΝ πθΝη ζυθΝ βμΝ 

 

ΑΝπΝοΝφΝαΝ ΝέΝαΝ ΝδΝΝ ΟΝηΝσΝφΝωΝθΝα 

 

 δολέα δ, τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ιβΝ κυΝ ΝέΝ γκηβήβί1ί,Ν
πζβλ ικτ δκΝ δεβΰσλκΝ κυΝ άηκυΝ κθΝ εέ ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤΝ Γ υλγδο,Ν πλκμΝ κθΝ
κπκέκΝ παλΫξ δΝ βθΝ θ κζάΝ εαδΝ κΝ δεαέπηαΝ θαΝ παλα έΝ δμΝ 16-11-2016 βηΫλαΝ
Σ Ϊλ β εαδΝ υλαΝ 09μίίπέηέ,Ν θυπδκθΝ κυΝ Μοθοη ζοτμΝ Πλω ο δε έουΝ
Κολέθγου,Ν πκυΝ γαΝ υαβ βγ έΝ βΝ πλκαθαφ λση θβΝ αΰπΰά κυΝ Μα γαέκυΝ - 

ζΫιαθ λκυΝ ΜΪ βΝ εαδΝ ζκδπυθΝ λδΪθ αΝ Ϊλπθ (34),Ν η αιτΝ ΪζζπθΝ εαδΝ εα ΪΝ
κυΝ άηκυΝηαμ,Ν τηφπθαΝη Ν αΝ δμΝ κΝπλκκέηδκΝαθαφ λση θα, αζζΪΝεαδΝ ΝεΪγ Ν

θΫα, η ΪΝ απσΝ αθαίκζάΝ υαά β άΝ βμ εαδΝ ΰ θδεΪΝ θαΝ θ λΰά δΝ κ δ άπκ Ν
πδίΪζζ αδΝ ΰδαΝ βθΝ υπκ άλδιβΝ πθΝ υηφ λσθ πθΝ κυΝ άηκυΝ εαδΝ βΝ
δ επ λαέπ βΝ βμΝ δ κηΫθβμΝη Ν βθΝπαλκτ αΝ πσφα βΝ ’Ναυ σθΝ θ κζάμΝηαμέΝΝ 

 

 ΗΝαηκδίάΝ κυΝαθπ ΫλπΝ δεβΰσλκυΝγαΝυπκζκΰδ γ έΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ
κυΝΝέΝζ1λζήβί1γΝ(Φ ΚΝΝβίκή έΝ ΄ήβί1γ)Ν κυΝΚυ δεαΝπ λέΝ δεβΰσλπθέ 

 
ΗΝπαλκτ αΝαπσφα βΝπάλ Νατικθ αΝαλδγησΝΝ182/2016. 

 

     ΟΝ άηαλχομΝ-  Πλσ 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 
 


