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Α ό  Απόφα   284 

Θ Ε Μ Α  4ο: θΪεζβ βΝ βμΝυπ΄αλδγηέΝβηηήβί1θΝ έΝΛάοβΝαπσφα βμΝΰδα 
  απ υγ έαμΝαΰκλΪΝαεδθά κυΝ βθΝπ λδκξάΝ‘’΄ πλαΝΧυηα α’’ 
  Λκυ λαεέκυ,ΝσηκλκυΝ κυΝυπΪλξκθ κμΝΝΫκυΝΝ ελκ αφ έκυ,ΝΰδαΝ β 
  βηδκυλΰέαΝπ λδίΪζζκθ κμΝξυλκυΝ ιυπβλΫ β βμΝ πθΝαθαΰευθ 
  κυέ 
 

 κΝ Λκυ λΪεδΝ εαδΝ βθΝ αέγκυ αΝ υθ λδΪ πθΝ κυΝ βηκ δεκτΝ
υηίκυζέκυΝ (ΙΪ κθκμΝ Τ γθέΝ θ δ Ϊ πμ)Ν άη λαΝ βθΝ βζβ κυΝ ηβθσμΝ
Οε πίλέκυ,Ν κυΝ Ϋ κυμΝ βί1θ,Ν βηΫλαΝ βμΝ ί κηΪ κμΝ Ν υ ΫλαΝ εαδΝ υλαΝ θμίίΝ
ηέηέ,Ν υθάζγ Ν Ν αε δεάΝ υθ λέα βΝ κΝ βηκ δεσΝ υηίκτζδκ,Ν η ΪΝ βθΝ υπΥΝ
αλδγηέΝ 1λ1θθήβί-10-2016 πλσ εζβ βΝ κυΝ ΠλκΫ λκυΝ κυΝ εέΝ Π ΣΡΟΤΝ
Παθαΰδυ β, βΝ κπκέαΝ θσηδηαΝ εαδΝ ηπλσγ ηαΝ πδ σγβε ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ

δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝθιΝ κυΝΝέΝγκηβήβί1ίΝ(Φέ έΚέΝκιήι-6-βί1ί),Νπ λέΝ“ΝΫαμΝ
λξδ ε κθδεάμΝ βμΝ υ κ δκέεβ βμΝ ΤΝ βμΝ πκε θ λπηΫθβμΝ δκέεβ βμΝ - 

ΠλσΰλαηηαΝΚαζζδελΪ βμ”,Ν ΝεαγΫθαθΝ βηκ δεσΝτηίκυζκ,Ν κυμ πλκΫ λκυμΝ
υηίκυζέπθΝ πθΝ βηκ δευθΝ εκδθκ ά πθΝ Λκυ λαεέκυΝ - Π λαξυλαμ,Ν Ι γηέαμ,Ν
ΰέΝΘ κ υλπθ,Ν κθΝΠλσ λκΝ υηίκυζέκυΝ βμΝ κπδεάμΝεκδθσ β αμΝΠδ έπθΝεαδΝ
κθΝ άηαλξκΝεέΝΓΚΙΩΝ Ν ζεέΝΓ υλΰδκ,ΝκΝκπκέκμΝά αθΝπαλυθ, πλκε δηΫθκυΝ

θαΝ υαβ ά δΝεαδΝθαΝαπκφα έ δΝ α γΫηα αΝ βμΝβη λά δαμΝ δΪ αιβμέ 
φκτΝ δαπδ υγβε Ν σ δΝ υπΪλξ δΝ θσηδηβΝ απαλ έα,Ν κηΫθκυΝ σ δΝ πέΝ

υθσζκυΝ έεκ δΝ π ΪΝ (βι)Ν η ζυθΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ ίλΫγβεαθΝ παλσθ αΝΝ
εακε υΝ(1κ),ΝκΝεέΝΠλσ λκμΝεάλυι Ν βθΝΫθαλιβΝ βμΝ υθ λέα βμέ 

 
 α  ό   ε μ 1έΠΫ λκυΝ Παθαΰδυ βμΝ - Πλσ λκμ,Ν βέΠλπ κπαππΪΝ Μαλέα,Ν

γέαε ζζαλέκυΝ θα Ϊ δκμ,Ν ζέΝδεκζΪκυΝ π άλδκμ,Ν ηέΓ πλΰέκυΝ γαθΪ δκμ,Ν
θέΠΫλλαμΝ π άλδκμ,Ν ιέΘυηάμΝ Φέζδππκμ,Ν κέΠαθ ζΫκυΝ Κπθήθκμ,Ν λέΡΪ βμΝ
πυλέ πθ,Ν 1ίέΡκυη ζδυ βμΝ Γ υλΰδκμ,Ν 11έΜκυαΪεβμΝ γαθΪ δκμ,Ν 1βέΠΫ λκυΝ
Θ σ πλκμ,Ν 1γέ βηαεσπκυζκμΝ Χλά κμ,Ν 14έ ζΪ βμΝ υΪΰΰ ζκμ,Ν
1ηέΠαπαγαθα έκυΝ γαθΪ δκμ,Ν1θέΛκΰκγΫ βμΝΚπθήθκμ,Ν1ιέ σ ξκλβμΝΚπθήθκμ,Ν
1κέΚκλ αζάΝπ βλέαέ 
 βθΝ παλκτ αΝ υθ λέα βΝ παλ υλέ εκθ κΝ εαδΝ κδΝ Πλσ λκδΝ πθΝ υηίκυζέπθΝ
πθΝ βηκ δευθΝ Κκδθκ ά πθΝ Λκυ λαεέκυΝ - Π λαξυλαμ,Ν ΰέΝ Θ κ υλπθΝ εαδΝ

Ι γηέαμ,Νά κδΝεαΝ θ ΪθκυΝ ζΫθβ,ΝεέΝΚπθ αθ άμΝ- εκυζδεαλέ βμΝ λδ έ βμΝ
ΤΝεέΝ άηκυΝΚπθήθκμ,Ναθ έ κδξα,ΝεαγυμΝεαδΝκΝ  Πλσ λκμΝ κυΝυηίκυζέκυΝ βμΝ
ΣκπδεάμΝΚκδθσ β αμΝΠδ έπθ,ΝεέΝΓεέεαμΝΙπΪθθβμέ 
 
Α π ό   ε : 1έΘυηάμΝ Μδξαάζ,Ν βέπτλκυΝ Κπθήθκμ, γέ ΪηκυΝ Γ υλΰδκμ,Ν
ζέΠατζκυΝ Πατζκμ,Ν ηέΠλπ κθκ ΪλδκμΝ βηά λδκμ,Ν θέ αλ ζΪμΝ Παθαΰδυ βμ,Ν



ιέΓ πλΰέκυΝ ΧαλΪζαηπκμ,Ν κέΚκφδθΪμΝ ζέαμ,Ν λέΘ κ υλκυΝ ΰΰ ζδεά,Ν κδΝ κπκέκδΝ
θΝπλκ άζγαθΝαθΝεαδΝεζάγβεαθΝθσηδηαέ 

 

ηΫ πμΝ η ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ βμΝ υθ λέα βμΝ εαδΝ πλδθΝ βΝ υαά β βΝ
κπκδκυ άπκ ΝγΫηα κμΝπλκ άζγαθΝκδΝ βηκ δεκέΝ τηίκυζκδΝΠατζκυΝΠατζκμΝΤΝ
ΘυηάμΝΜδξαάζ,ΝκδΝκπκέκδΝπαλΫη δθαθΝηΫξλδΝεαδΝ βθΝκζκεζάλπ βΝαυ άμ,ΝεαγυμΝ
εαδΝκΝεέΝΚκφδθΪμΝ ζέαμΝκΝκπκέκμΝαπκξυλβ ΝπλδθΝ βΝ υαά β βΝ κυΝπαλσθ κμ 
γΫηα κμέ 

 
 υαβ κυηΫθκυΝ κυΝ 4κυ γΫηα κμΝ (τ λαΝ εδΝ απσΝ βΝ υαά β βΝ τκΝ
Ϋε αε πθ) Ϋγβε Ν υπσοβΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ βηκ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ κΝ κδε έκμΝ
φΪε ζκμΝ κθΝκπκέκΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝ αΝ ιάμΝμ 
 1. Ν η Ν αλδγησΝ πλπ έΝ άηκυΝ 1ηθβ1ήίβ-09-βί1θΝ αέ β βΝ πθΝ
ΜπκυεκυίΪζαΝ βηβ λέκυΝ κυΝ α δζ έκυΝ εαδΝ ΜπκυεκυίΪζαΝ Φπ δθάμΝ υαέΝ

βηβ λέκυΝ η Ν βθΝ κπκέαΝ ππζκτθΝ τκΝ (β)Ν αΰλκ ηΪξδαΝ η Ν ζαδσ θ λα,Ν
Ϋε α βμΝ θέθιί,ίίΝ έηέΝ Ν εαδΝ θγί,ίίΝ έηέΝ π λέπκυ,Ν πκυΝ ίλέ εκθ αδΝ βΝ γΫ βΝ
΄ πλαΝΧυηα αΝΛκυ λαεέκυ,ΝΫθαθ δΝπκ κτΝ11βέίίί,ίίΝ€,Ν κΝκπκέκΝ Ϋξκθ αδΝ
θαΝ κυμΝεα αίζβγ έΝ Ν σ δμΝά κδΝπκ σθ γίέίίί,ίίΝ€Νη Ν βθΝυπκΰλαφάΝ κυΝ

υηίκζαέκυΝεαδΝπκ σθΝκβέίίί,ίίΝ€ΝηΫξλδΝ κθΝ πλέζδκΝ κυΝβί1ιέ 
 2.ΣαΝ απσΝ ΙκτζδκΝ βί1θΝ κπκΰλαφδεΪΝ δαΰλΪηηα αΝ κυΝ κπέΝ ηβξαθδεκτΝ
ΚπθήθκυΝ ΓέΝ ΓδΪθθαλβ,Ν υπσΝ εζέηαεαΝ 1μηίίΝ εαδΝ 1μβίί,Ν σπκυΝ ηφαέθκθ αδΝ αΝ
πλκμΝπυζβ βΝαΰλκ ηΪξδαΝη Ν αΝ κδξ έαΝ Γ ΘδΚΛ ΝΝεαδΝΝ Γ έ 
 3. Ν απσΝ 1ί-08-βί1θΝ Ϋεγ βΝ ε έηβ βμΝ κυΝ αθ ιΪλ β κυΝ
πδ κπκδβηΫθκυΝ ε δηβ ά,ΝΝέΝΠλπ κθκ ΪλδκυΝ(αλέΝηβ λέΝ1θγΝΤΠΟΙΚ),ΝβΝκπκέαΝ
αφκλΪΝ αΝ πλκαθαφ λση θαΝ αεέθβ αΝ εαδΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ κπκέαΝβΝ αιέαΝ κυμΝ
ε δηΪ αδΝ κΝπκ σθΝ πθ 11βέίίί,ίίΝ€έ 

 4. ΝαπσΝί1-09-βί1θΝ δ άΰβ βΝ βμΝ έΣέΤέΝΤΝΠκζ κ κηέαμΝ Ν κυΝ άηκυΝ
βθΝκπκέαΝαθαφΫλκθ αδΝ αΝ ιάμΝμ 

 ‘’Πλκ έθ αδΝ πλκμΝ κΝ βηκ δεσΝ υηίκτζδκΝ θαΝ απκφα έ δΝ ΰδαΝ βθΝ
αΰκλΪΝ πθΝαεδθά πθΝδ δκε β έαμΝΜπκυεκυίΪζαΝ βηβ λέκυΝεαδΝΜπκυεκυίΪζαΝ
Φπ δθάμΝ βΝγΫ βΝ΄ πλαΝΧυηα αΝ κυΝ άηκυΝηαμέ 
 ΣκΝ ΫθαΝ αεέθβ κΝ έθαδΝ ηία κτΝ θέθι1,κζΝ έηέΝ ( εΝ κυΝ κπκέκυΝ ηάηαΝ
ηία κτΝ θγ1,θιΝ έηέΝ Ϋξ δΝ ξαλαε βλδ γ έΝ πμΝ α δεσ)Ν τηφπθαΝ η Ν κΝ
κπκΰλαφδεσΝ δΪΰλαηηαΝ πκυΝ υθ Ϊξγβε Ν απσΝ κθΝ κπήφκΝ ηβξαθδεσΝ ΚπθήθκΝ

ΓδΪθθαλβΝ υθκλ τ δΝ ίσλ δαΝ η Ν δ δκε β έαΝ λα έ αΝ λέ α,Ν θσ δαΝ η Ν λΫηα,Ν
αθα κζδεΪΝη Νδ δκε β έαΝ κυΝ άηκυΝεαδΝ υ δεΪΝη ΝλΫηαέ 
 ΣκΝ τ λκΝαεέθβ κΝ ηία κτΝηγ1,βγΝ έηέΝ τηφπθαΝη Ν κΝ κπκΰλαφδεσΝ

δΪΰλαηηαΝ κυΝ κπήφκυΝ ηβξαθδεκτΝ ΚπθήθκυΝ ΓδΪθθαλβ,Ν υθκλ τ δΝ ίσλ δαΝ η Ν
δ δκε β έαΝ αΰθυ κυ,Ν θσ δαΝ η Ν δ δκε β έαΝ εζβλέΝ ΜδξέΝ λέ α,Ν αθα κζδεΪΝ η Ν
λΫηαΝεαδΝ βΝ υθΫξ δΪΝ κυΝη Νπλκβΰκτη θκΝπ λδΰλαφση θκΝαεέθβ κΝεαδΝ υ δεΪΝ
η Ναΰλκ δεσΝ λσηκέ 
 ΩμΝ έ ζκδΝ δ δκε β έαμΝ πλκ εκηέ βεαθΝ ΰδαΝ κΝ η θΝ πλυ κΝ αεέθβ κΝ κΝ
υπ΄αλδγηέΝ βζκλίήλγΝ υηίσζαδκΝ κυΝ υηήφκυΝ γβθυθΝ π βλέκυΝ λαΰπθΫα,Ν
ΰδαΝ κΝ τ λκΝαεέθβ κΝ κΝυπ΄αλδγηέΝληιιβήη-7-1λληΝ υηίσζαδκΝ κυΝυηήφκυΝ

γβθυθΝπ βλέκυΝ λαΰπθΫαέ 
 πέ βμΝ πλκ εκηέ βε Ν βΝ η Ν αλέΝ πλπ έΝ γίίηήβ1-7-1λληΝ απσφα βΝ

α ΪλξβΝ ΚκλδθγέαμΝ ΰδαΝ βθΝ Ϋΰελδ βΝ δΪθκδιβΝ α δεκτΝ λσηκυΝ Γ΄εα βΰκλέαμΝ
πκυΝγαΝ υθ Ϋ δΝ αΝ τκΝαεέθβ αέ 



 ΣαΝ αεέθβ αΝ γαΝ ξλβ δηκπκδβγκτθΝ πμΝ ξυλκδΝ πκυΝ γαΝ θ αξγκτθΝ
λα βλδσ β μΝ πκυΝ γαΝ υπκ βλέακυθΝ βθΝ ζ δ κυλΰδεσ β αΝ κυΝ ξυλκυΝ κυΝ

Κκδηβ βλέκυέ 
 υΰε ελδηΫθαΝ θ σμΝ κυΝ αεδθά κυΝ γαΝ ηπκλΫ δΝ θαΝ αθ ΰ λγ έΝ κΝ δ λσμΝ
θασμ,Ν κΝευζδε έκ εαδΝκΝαπκγβε υ δεσμΝξυλκμΝπκυΝαπαδ έ αδΝηααέΝη Ν κθΝξυλκΝ

δαηκθάμΝ κυΝ λΰα κ ξθδεκτΝ πλκ ππδεκτΝ ΰδαΝ βθΝ κλγάΝ ζ δ κυλΰέαΝ εαδΝ
δαξ έλδ βΝ κυΝεκδηβ βλέκυέ 

 ΣαΝαεέθβ αΝ έθαδΝ αΝηκθα δεΪΝεα ΪζζβζαΝΰδαΝ κθΝ εκπσΝΰδαΝ κθΝκπκέκΝ
πλσε δ αδΝ θαΝ απκε βγκτθ,Ν δσ δΝ αφ θσμΝ η θΝ πμΝ σηκλαΝ αεέθβ αΝ ηπκλκτθΝ θαΝ
φδζκι θά κυθΝ δμΝαθαΰεαέ μΝΰδαΝ βΝζ δ κυλΰδεσ β αΝ κυΝξυλκυΝ ΰεα α Ϊ δμ,Ν
αφ ΫλκυΝθαΝαπκ ζΫ κυθΝ κΝυπσζκδπκΝ ηάηαΝ κυΝπ λδίΪζζκθ αΝξυλκυΝ κυΝ
Κκδηβ βλέκυΝ θ λκφυ τκθ αμΝ αυ σθΝ εαδΝ δαηκλφυθκθ ΪμΝ κθΝΝ
κπκγ υθ αμΝ εαγδ δεΪ,Ν υ Ν θαΝ απκ ζ έΝ ξυλκΝ η Ν δ δαέ λκΝ εκπσΝ βθΝ

πλκ α έαΝεαδΝ βθΝΝαθΪ διβΝ κυΝξυλκυΝ κυΝΚκδηβ βλέκυ’’έ 
 5.ΟΝ βηκ δεσμΝ πλκςπκζκΰδ ησμΝ λΫξκθ κμΝ Ϋ κυμΝ κθΝ κπκέκΝ
πλκίζΫπ αδΝ πέ π βΝ γίέίίί,ίίΝ €Ν ΰδαΝ αΰκλΪΝ αΰλκ ηαξέκυΝ ΰδαΝ βηδκυλΰέαΝ
πΪλεδθΰεΝ κΝ βηκ δεσΝεκδηβ άλδκΝΛκυ λαεέκυΝ κθΝΚέ έΝΝζη-7112.002 
 6. Ν υπ΄αλδγηέΝ βηβήβί1θΝ ( Ν Ν ιΣΠΩΛγ-1Τ)Ν απσφα βΝ βηκ δεκτΝ
υηίκυζέκυΝπ λέΝαπ υγ έαμΝαΰκλΪμΝαεδθά κυΝ βθΝπ λδκξάΝ‘’΄ πλαΝΧυηα α’’Ν
Λκυ λαεέκυ,Ν σηκλκυΝ υπΪλξκθ κμΝ ΝΫκυΝ Ν ελκ αφ έκυ,Ν ΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ
π λδίΪζζκθ κμΝξυλκυΝ ιυπβλΫ β βμΝαθαΰευθΝ κυέ 
 7.ΣκΝ υπ΄αλδγηέΝ 1ηί1ίβή1ί-10-βί1θΝ ΫΰΰλαφκΝ βμΝ πκε θ λπηΫθβμΝ

δκέεβ βμΝΠέ έ έΤΙέ η Ν κΝκπκέκΝαβ κτθ αδΝ πδπζΫκθΝΫΰΰλαφαΝ κδξ έαΝΰδαΝ βθΝ
θκηδηκπκέβ βΝ βμΝαθπ ΫλπΝΝυπ΄αλδγηέΝβηβήβί1θΝ έ 
 8. Ν υπ΄αλδγηέΝ κιή1β-10-βί1θΝ απσφα βΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ βμΝ έΚέΝ
Λκυ λαεέκυΝ– Π λαξυλαμΝη Ν βθΝκπκέαΝΰθπηκ κ έΝγ δεΪΝΰδαΝ βθΝ θΝγΫηα δΝ
αΰκλΪέ 
 9. Νυπ΄αλδγηέΝ1κζήβί1θΝ( ΝΩιΘΡΩΛγ-ΛλΝ)Ναπσφα βΝΟδεκθκηδεάμΝ

πδ λκπάμΝ π λέΝ δΪγ βμΝ πέ π βμΝ πκ κτΝ γίέίίί,ίίΝ €Ν κΝ λΫξκθΝ Ϋ κμΝ εαδΝ
Ϋ η υ βμΝπέ π βμΝπκ κτΝκβέίίί,ίίΝ€Ν κΝ βηκ δεσΝπλκςπκζκΰδ ησΝΫ κυμΝ

βί1ιΝΰδαΝ βθΝαπκπζβλπηάΝ βμΝ απΪθβμΝαΰκλΪμΝ κυΝ θΝζσΰπΝαεδθά κυ (Π ΤΝ
-604/14-102016).. 

 ΣκΝ βηκ δεσΝ υηίκτζδκ,Ν αφκτΝ Ϋζαί Ν υπσοβΝ κυΝ αΝ αθπ ΫλπΝ εαδΝ δμΝ
δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1λ1Ν κυΝ θέΝ γζθγήβίίθ,Ν η ΪΝ απσΝ υαά β βΝ εαδΝ

αθ αζζαΰάΝαπσο πθΝη αιτΝ πθΝη ζυθΝ κυ, 
 

ΝπΝκ φΝαΝ ΝέΝαΝ ΝδΝΝΝεα ΪΝΝΝΠΝζΝ ΝδΝκΝοΝβΝφΝέΝα 
(απ ξσθ πθΝ πθΝ έ έΝΚέΝΛκΰκγΫ β,ΝΚέΝ σ ξκλβΝεαδΝ γέΝΜκυαΪεβ) 

 
 1.Α α α εί βθΝ υπ΄αλδγηέΝ βηβήβί1θΝ ( Ν Ν ιΣΠΩΛγ-1Τ)Ν απσφα βΝ

βηκ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ π λέΝ απ υγ έαμΝ αΰκλΪμΝ αεδθά κυΝ βθΝ π λδκξάΝ
‘’΄ πλαΝΧυηα α’’ΝΛκυ λαεέκυ,ΝσηκλκυΝυπΪλξκθ κμΝΝΫκυΝΝ ελκ αφ έκυ,ΝΰδαΝ
βΝ βηδκυλΰέαΝπ λδίΪζζκθ κμΝξυλκυΝ ιυπβλΫ β βμΝαθαΰευθΝ κυέ 

 2.Εγ ί ε  βθΝαπ υγ έαμΝαΰκλΪΝ τκΝ(β)Ναΰλκ ηαξέπθΝδ δκε β έαμΝ πθΝ
ΜπκυεκυίΪζαΝ βηβ λέκυΝ κυΝ α δζ έκυΝ εαδΝ ΜπκυεκυίΪζαΝ Φπ δθάμΝ υαέΝ

βηβ λέκυΝ ΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ π λδίΪζζκθ κμΝ ξυλκυΝ κΝ θΫκΝ Κκδηβ άλδκΝ
Λκυ λαεέκυ,Ν υλδ εκηΫθπθΝ βΝ γΫ βΝ ΄ πλαΝ Χυηα αΝ Λκυ λαεέκυ,Ν Ν α)Ν
ηία κτΝ θέθι1,κζΝ έηέΝ ( εΝ κυΝ κπκέκυΝ ηάηαΝ ηία κτΝ θγ1,θιΝ έηέΝ Ϋξ δΝ

ξαλαε βλδ γ έΝπμΝ α δεσ)ΝΝσππμΝ ηφαέθ αδΝη Ν αΝ κδξ έαΝ Γ ΘΙΚΛ ,Ν
υπσΝ εζέηαεαΝ 1μηίί,Ν εαδΝ ί)Ν ηία κτΝ ηγ1,βγΝ έηέΝ σππμΝ ηφαέθ αδΝ η Ν αΝ



κδξ έαΝ Γ ,Ν υπσΝ εζέηαεαΝ 1μβίί,Ν αΝ απσΝ ΙκτζδκΝ βί1θΝ κπκΰλαφδεΪΝ
δαΰλΪηηα αΝ κυΝ κπήφκυΝ ηβξαθδεκτΝ Ν ΚπθήθκυΝ ΓδΪθθαλβ,Ν Ν Ϋθαθ δΝ πκ κτΝ

11βέίίί,ίίΝ €,Ν εα αίΪζζκθ αμΝ κΝ πκ σθΝ πθΝ γίέίίί,ίίΝ €Ν η Ν βθΝ υπκΰλαφάΝ
πθΝ υηίκζαέπθΝ εαδΝπκ σθΝ κβέίίί,ίίΝ€Ν ηΫξλδΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝ πλδζέκυΝ βί1ι,Ν

γ πλυθ αμΝ αΝ πμΝ αΝ ηκθα δεΪΝ εα ΪζζβζαΝ ΰδαΝ κθΝ εκπσΝ ΰδαΝ κθΝ κπκέκΝ
πλσε δ αδΝ θαΝ απκε βγκτθ,Ν δσ δΝ αφ θσμΝ η θ πμΝ σηκλαΝ αεέθβ αΝ ηπκλκτθΝ θαΝ
φδζκι θά κυθΝ δμΝαθαΰεαέ μΝΰδαΝ βΝζ δ κυλΰδεσ β αΝ κυΝξυλκυΝ ΰεα α Ϊ δμ,Ν
αφ ΫλκυΝθαΝαπκ ζΫ κυθΝ κΝυπσζκδπκΝ ηάηαΝ κυΝπ λδίΪζζκθ αΝξυλκυΝ κυΝ
Κκδηβ βλέκυΝ θ λκφυ τκθ αμΝ αυ σθΝ εαδΝ δαηκλφυθκθ ΪμΝ κθΝΝ
κπκγ υθ αμΝ εαγδ δεΪ,Ν υ Ν θαΝ απκ ζ έΝ ξυλκΝ η Ν δ δαέ λκΝ εκπσΝ βθΝ

πλκ α έαΝ εαδΝ βθΝ Ν αθΪ διβΝ κυΝ ξυλκυΝ κυΝ Κκδηβ βλέκυ,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ
δ άΰβ βΝ βμΝ έΣέΤέΝΤΝΠκζ κ κηέαμέ 

 Ναπσφα βΝαυ άΝπάλ Νατικθ αΝαλδγησΝ284/2016. 

 

ΟΝΠλσ λκμ        ΣαΝΜΫζβ 
                                          (΄ πκθ αδΝυπκΰλαφΫμΝ) 
 

 
 
 

ελδίΫμΝ θ έΰλαφκ 
Λκυ λΪεδΝγ1ΝΟε πίλέκυΝβί1θέ 

ΟΝΠλσ λκμ 
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