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ΘΕΜΑ 12

ο 
: " Γθπηκ σ β βΝ πέΝπλσ α βμΝ λκπκπκέβ βμΝ ξ έκυΝ 

                      Λκυ λαεέκυΝ κΝΟέΣέΝγγθΝ(ΚέΦέ),Νεα σπδθ αδ άηα κμ 
                      πθΝΠαΰυθαμ,ΝΜαλέαμΝ& Γ πλΰέκυ ΟΓΙ Σ Κ  "                      

   
 κΝΛκυ λΪεδΝεαδΝ βθΝαέγκυ αΝ υθ λδΪ πθΝ κυΝ βηκ δεκτΝυηίκυζέκυΝ(ΙΪ κθκμΝΤΝ

γθέΝ θ δ Ϊ πμ)Ν άη λαΝ βθΝ 24β κυΝ ηβθσμΝ Οε πίλέκυ κυΝ Ϋ κυμΝ βί1θ,Ν βηΫλαΝ βμΝ
ί κηΪ κμΝ υ Ϋλα εαδΝυλαΝ1κμίί,Ν υθάζγ Ν Ν αε δεά υθ λέα βΝ κΝ βηκ δεσΝυηίκτζδκ,Ν

η ΪΝ βθΝυπΥΝαλδγέ 19166/20-10-2016 πλσ εζβ βΝ κυΝΠλκΫ λκυΝ κυΝεέΝΠ ΣΡΟΤΝΠαθαΰδυ β,Ν
βΝκπκέαΝθσηδηαΝεαδΝ ηπλσγ ηαΝ πδ σγβε ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝθιΝ κυΝΝέΝ
γκηβήβί1ίΝ (Φέ έΚέΝ κιήι-6-βί1ί),Ν π λέΝ “ΝΫαμΝ λξδ ε κθδεάμΝ βμΝ υ κ δκέεβ βμΝ ΤΝ βμΝ

πκε θ λπηΫθβμΝ δκέεβ βμΝ - ΠλσΰλαηηαΝ ΚαζζδελΪ βμ”,Ν Ν εαγΫθαθΝ βηκ δεσΝ τηίκυζκ,Ν
κυμΝπλκΫ λκυμΝ υηίκυζέπθΝ πθΝ βηκ δευθΝεκδθκ ά πθΝΛκυ λαεέκυΝ- Π λαξυλαμ,ΝΙ γηέαμ,Ν

ΰέΝΘ κ υλπθ,Ν κθΝΠλσ λκΝ υηίκυζέκυΝ βμΝ κπδεάμΝεκδθσ β αμΝΠδ έπθΝεαδΝ κθΝ άηαλξκΝ
εέΝΓΚΙΩΝ Ν ζεέΝΓ υλΰδκ,ΝκΝκπκέκμΝά αθΝπαλυθ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝ υαβ ά δΝεαδΝθαΝαπκφα έ δΝ

αΝγΫηα 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)Νη ζυθΝ κυΝυηίκυζέκυΝίλΫγβεαθΝπαλσθ α εακε υ (18),Ν κΝ εέΝΠλσ λκμΝεάλυι Ν
βθΝΫθαλιβΝ βμΝ υθ λέα βμέ 

 
 α  ό    : 1έΠΫ λκυΝ Παθαΰδυ βμΝ - Πλσ λκμ,Ν βέ ζΪ βμΝ υΪΰΰ ζκμ,Ν γέΓ πλΰέκυΝ
γαθΪ δκμ,Ν ζέΘυηάμΝ Φέζδππκμ,Ν ηέΚκλ αζάΝ π βλέα, 6.ΝδεκζΪκυΝ π άλδκμ, 7.Παθ ζΫκυΝ

Κπθήθκμ,Ν κέΠαπαγαθα έκυΝ γαθΪ δκμ,Ν λέΠΫλλαμΝ π άλδκμ,Ν 10έΠλπ κπαππΪΝ Μαλέα,Ν
11έΡΪ βμΝ πυλέ πθ,Ν 1βέΡκυη ζδυ βμΝ Γ υλΰδκμ,Ν 13έαε ζζαλέκυΝ θα Ϊ δκμ, 1ζέΛκΰκγΫ βμΝ
Κπθήθκμ,Ν 1ηέΜκυαΪεβμΝ γαθΪ δκμ,Ν 1θ. σ ξκλβμΝ Κπθήθκμ, 17έΠΫ λκυΝ Θ σ πλκμ,Ν
18έ βηαεσπκυζκμΝΧλά κμέΝ 
  

 βθΝ παλκτ αΝ υθ λέα βΝ παλ υλέ εκθ κΝ κδΝ Πλσ λκδΝ πθΝ υηίκυζέπθΝ πθΝ
βηκ δευθΝ Κκδθκ ά πθΝ Λκυ λαεέκυΝ - Π λαξυλαμ, ΰέπθΝ Θ κ υλπθ εαδΝ Ι γηέαμ, ά κδμΝ εαΝ
θ ΪθκυΝ ζΫθβ, εέΝ Κπθ αθ άμΝ - εκυζδεαλέ βμΝ λδ έ βμ εαδΝ εέΝ άηκυΝ Κπθήθκμ,Ν

αθ έ κδξα, εαγυμΝεαδ κΝΠλσ λκμΝ βμΝΣκπδεάμΝΚκδθσ β αμΝΠδ έπθΝεέΝΓεέεαμΝΙπΪθθβμέ 
 

Α π ό    μΝ1έΘυηάμΝΜδξαάζ,Νβ.πτλκυΝΚπθήθκμ,Νγέ ΪηκυΝΓ υλΰδκμ,ΝζέΠατζκυΝΠατζκμ,Ν
ηέΠλπ κθκ ΪλδκμΝ βηά λδκμ,Ν θέ αλ ζΪμΝ Παθαΰδυ βμ, ιέΓ πλΰέκυΝ ΧαλΪζαηπκμ,Ν κέΚκφδθΪμΝ

ζέαμ, 9.Θ κ υλκυΝ ΰΰ ζδεά, κδΝκπκέκδΝ θΝπλκ άζγαθ,ΝαθΝεαδΝεζάγβεαθΝθσηδηαέΝ 
  

ΠλδθΝ βθΝ υαά β βΝ κπκδκυ άπκ  γΫηα κμΝ πλκ άζγαθΝ κδΝ εέεέΝ ΠατζκυΝ ΠατζκμΝ εαδΝ
ΘυηάμΝΜδξαάζ,ΝκδΝκπκέκδΝπαλΫη δθαθ ηΫξλδΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝ υθ λέα βμ, εαγυμΝεαδΝκΝεέΝΚκφδθΪμΝ

ζέαμ κΝκπκέκμΝαπκξυλβ ΝπλδθΝ βθΝ υαά β βΝ κυΝζκυΝγΫηα κμ. 

 
πέΝ κυΝ12κυ γΫηα κμ βμΝβη λά δαμΝ δΪ αιβμ (τ λαΝεδΝαπσΝ βθΝ υαά β βΝ τκΝΫε αε πθ), κ 

ε. Πλσ λκμΝ Ϋγ Ν υπσοβΝ κυΝ υηα κμΝ κθΝ κδε έκΝ φΪε ζκΝ κθΝ κπκέκΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ αΝ
ιάμΝμ 



 
1. Ν υπ΄Ν αλδγέΝ 1ιιλήίγ-02-βί1θΝ αέ β β (η Ν υθβηηΫθαΝ αΝ απαλαέ β αΝ δεαδκζκΰβ δεΪ εαδΝ
κπκΰλαφδεσΝ δΪΰλαηηα) πθ: Γ πλΰέκυΝ κΰδα αΪεβ, ΠαΰυθαμΝ κΰδα αΪεβΝ & ΜαλέαμΝ
κΰδα αΪεβ,Νεα κέεπθΝΛκυ λαεέκυ,Νη Ν βθΝκπκέαΝαβ κτθΝ κθΝαπκξαλαε βλδ ησΝαεδθά κυΝ κυμΝ
βθΝπ λδκξάΝΟΛ δία ΪεδΟΝ κΝΟέΣέΝγγθ,Νεαγσ δΝΫξκυθΝπ λΪ δ γθΝξλσθδαΝαπσΝ βθΝ Ϋ η υ βΝ

κυΝξυλκυΝαυ κτΝ Νεκδθπφ ζΫμΝξυλκΝΰδαΝ βθΝαθΫΰ λ βΝ βηκ δεκτΝ ξκζ έκυέ 
2. Ν απσΝ βκ-09-βί1θΝ δ άΰβ βΝ κυΝ Σηάηα κμΝ Πκζ κ κηδευθΝ φαληκΰυθΝ βμΝ ήθ βμΝ
Σ ξθδευθΝΤπβλ δυθΝΤΝΠκζ κ κηέαμ,ΝβΝκπκέαΝΫξ δΝπμΝ ιάμμ 
"τηφπθαΝη Ν βθΝαπσΝίκ-02-βί1θΝ υθβηηΫθβΝΫεγ βΝ ζΫΰξκυΝ έ ζπθΝ πθΝ δεβΰσλπθΝΠΫ λκυΝ
ΘέΝΘπηαέ βΝεαδΝ γαθα έκυΝ λέΝΡΪπ βΝ δμΝη λέ μΝ πθΝΠαΰυθαμΝ κΰδα αΪεβΝ κυΝ υζδαθκτΝ
εαδΝ βμΝ αλίΪλαμΝ υαΝ βηΪεβΝ Θ κξΪλβ,Ν ΜαλέαμΝ κΰδα αΪεβΝ κυΝ  υζδαθκτΝ εαδΝ βμΝ

αλίΪλαμ, Γ πλΰέκυΝ κΰδα αΪεβΝ κυ  υζδαθκτΝ εαδΝ βμΝ αλίΪλαμΝ κδΝ αθπ ΫλπΝ υΰξΪθκυθΝ
υθδ δκε ά μΝ εα ΪΝ πκ κ σΝ 1ήγΝ ι α δαδλΫ κυΝ κΝ εαγΫθαμΝ απσΝ αυ κτμΝ ηδαμΝ κδεκπ δεάμΝ

Ϋε α βμΝ βΝ κπκέαΝ ίλέ ε αδΝ θ σμ κυΝ ΰε ελδηΫθκυΝ λυηκ κηδεκτΝ ξ έκυΝ βμΝ πσζβμΝ κυΝ
Λκυ λαεέκυΝεαδΝ δ δεσ λαΝ θ σμΝ πθΝΟέΣέΝ  γγθΝεαδΝγζίΝ υθκζδεάμΝ ε Ϊ πμΝζέκβζ,1ίΝ έηέΝ εΝ
πθΝκπκέπθΝα)Ν ηάηαΝ πδφαθ έαμΝ11ζκ,ηίΝ έηέΝίλέ ε αδΝ θ σμΝ κυΝΟέΣέΝγγθΝΝξαλαε βλδ ηΫθκυΝ

πμΝ ΚέΦέΝ ξυλκυΝ (ξυλκμΝ αθΫΰ λ βμΝ βηκ δεκτΝ ξκζ έκυΝ )Ν εαδΝ ί)Ν ηάηαΝ πδφαθ έαμΝ γέβίί,ζίΝ
έηέΝίλέ ε αδΝ θ σμΝ κυΝΟέΣέΝγζίΝεαδΝ έθαδΝΪλ δκΝεαδΝκδεκ κηά δηκέΝ εΝ πθΝαθπ ΫλπΝΝ κΝ ηάηαΝ
κΝ κπκέκΝ ίλέ ε αδΝ θ σμΝ κυΝ ΟέΣέΝ γγθΝ (ΚέΦέΝ ξυλκμ)Ν ε Ϊ πμΝ τηφπθαΝ η Ν κυμΝ
υηίκζαδκΰλαφδεκτμΝ έ ζκυμΝ 11ζκ,ηίΝ έηέΝ εαδΝ εα ΪΝ θ σ λβΝ ηΫ λβ βΝ 11γ1έίλ1Ν έηέΝ Ϋξ δΝ

η υγ έΝ ΰδαΝ βθΝ αθΫΰ λ βΝ βηκ δεκτΝ ξκζ έκυΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ ήΰηαΝ λυηκ κηέαμΝ ΟΝ Π λέΝ
π ε Ϊ πμΝ κυΝλυηκ κηδεκτΝ ξ έκυΝΛκυ λαεέκυΝ– Π λαξυλαμΝ(Κκλδθγέαμ)ΝΠέ έΝβηήθή1λιλΝ

(Φ ΚΝγθιΝ )Νέ 
ΟδΝαθπ ΫλπΝαθαφ λση θκδΝ δ δκε ά μΝη Ν κΝυπ’ αλδγ. 1779/03-02-βί1θΝαέ βηαΝ κυμΝαδ κτθ αδΝ
βθΝ Ϊλ βΝ βμΝ λυηκ κηδεάμΝ Ϋ η υ βμΝ κυΝ ηάηα κμΝ βμΝ δ δκε β έαμΝ πκυΝ Ϋξ δΝ η υγ έΝ ΰδαΝ
βθΝ αθΫΰ λ βΝ βηκ δεκτΝ ξκζ έκυΝ τηφπθαΝ η Ν αΝ κλδαση θαΝ κΝ αλγέΝ γΝ κυΝ ΝέΝ ζγ1ηήβί1ζΝ

Φ ΚΝβθλή ήβί1ζΝΝζσΰπΝπαλΫζ υ βμΝγιΝξλσθπθΝαπσΝ βθΝ Ϋ η υ βΝ κυέ 
τηφπθαΝη Ν αΝαθαφ λση θαΝ κΝαλγέΝγβΝ κυΝΝέΝζίθιήβί1βΝσππμΝ λκπκπκδάγβε ΝεαδΝδ ξτ δΝ

άη λαΝΟΝΜ ΪΝ βθΝπαλΫζ υ βΝ εαπ θ α έαμΝαπσΝ βθΝΫΰελδ βΝ κυΝλυηκ κηδεκτΝ ξ έκυΝη Ν
κΝκπκέκΝ πδίζάγβε ΝΰδαΝπλυ βΝφκλΪΝβΝλυηκ κηδεάΝαπαζζκ λέπ βΝάΝ Ϋ η υ βΝ κυΝαεδθά κυΝ

άΝ βθΝπαλΫζ υ βΝπ θ α έαμΝαπσΝ βθΝετλπ βΝ βμΝ ξ δεάμΝπλΪι πμΝ φαληκΰάμΝάΝ βμΝπλΪιβμΝ
αθαζκΰδ ηκτΝ πΫλξ αδΝαυ κ έεαδαΝΪλ βΝ βμΝαπαζζκ λέπ βμΝ φσ κθΝαδ έ αδΝκΝδ δκε ά βμΝ βθΝ
λκπκπκέβ βΝ ΰε ελδηΫθκυΝ λυηκ κηδεκτΝ ξ έκυ,Ν ξπλέμΝ θαΝ απαδ έ αδΝ βΝ Ϋε κ βΝ ξ δεάμΝ
δαπδ π δεάμΝ απσφα βμέΝ Ν πλκαθαφ λση θβΝ αέ β βΝ υθκ τ αδΝ υπκξλ π δεΪΝ απσΝ αΝ

αεσζκυγαΝ κδξ έαΝμ 
α)ΝΈεγ βΝ ζΫΰξκυΝ έ ζπθΝυπκΰλαφση θβΝαπσΝ τκΝ δεβΰσλκυμΝκδΝκπκέκΝφΫλκυθΝ βθΝ υγτθβΝ
ΰδαΝ κΝ ξ δεσΝ πσλδ ηαΝ γ πλβηΫθβΝ απσΝ κθΝ κδε έκΝ δεβΰκλδεσΝ τζζκΰκέΝ ΟΝ Ϋζ ΰξκμΝ έ ζπθΝ
αθαφΫλ αδΝ κΝ κπκΰλαφδεσΝ βμΝ πλσ α βμΝ λκπκπκέβ βμ,Ν αθΫλξ αδΝ κυζΪξδ κθΝ ΫπμΝ κθΝ
ξλσθκΝΫΰελδ βμΝ κυΝλυηκ κηδεκτΝ ξ έκυΝΝεαδΝγ πλ έ αδΝαπσΝ βθΝυπβλ έαέ 
ί)Ν ΣκΝ απαδ κτη θκΝ εα ΪΝ δμΝ δ ξτκυ μΝ πκζ κ κηδεΫμΝ δα Ϊι δμΝ κπκΰλαφδεσΝ δΪΰλαηηαΝ
γ πλβηΫθκΝαπσΝ βθΝαλησ δαΝπκζ κ κηδεάΝυπβλ έαΝπμΝπλκμΝ βθΝδ ξτΝ πθΝαθαΰλαφση θπθΝ

κδξ έπθΝ κυΝ λυηκ κηδεκτΝ ξ έκυ,Ν πμΝ πλκμΝ βθΝ τπαλιβΝ άΝ ηβΝ κλδκγ βηΫθκυΝ βΝ ηβΝ
υ α κλΫηα κμΝ,Ν ΰε ελδηΫθπθΝαλξαδκζκΰδευθΝξυλπθ,ΝκλδαΰλαηηυθΝαδΰδαζκτΝεαδΝπαλαζέαμΝεαδΝ
πμΝπλκμΝ βθΝ δΫζ υ βΝ θαΫλδαμΝΝΰλαηηάμΝυοβζάμΝ Ϊ βμΝ ΝάΝαΰπΰκτΝφυ δεκτΝα λέκυέ ΣκΝ

δΪΰλαηηαΝαυ σΝ υθ Ϊ αδΝεα ΪΝ κΝπλσ υπκΝ κπκΰλαφδεσΝ δΪΰλαηηαΝπκυΝεα α έγ αδΝ δμΝ
υπβλ έ μΝ σηβ βμΝ ΰδαΝ Έε κ βΝ Ά δαμΝ σηβ βμΝ εαδΝ π λδζαηίΪθ δΝ αθαζυ δεΪΝ αΝ σλδαΝ κυΝ
ΰ π ηαξέκυΝεαδΝ κυΝ ηάηα κμΝπκυΝίλέ ε αδΝυπσΝλυηκ κηδεάΝαπαζζκ λέπ βΝάΝ Ϋ η υ βΝεαδΝ
βθΝπλσ α βΝ λκπκπκέβ βμΝ κυΝ ΰε ελδηΫθκυΝλυηκ κηδεκτΝ ξ έκυ,Νπλκε δηΫθκυΝ κΝαεέθβ κΝ

θαΝεα α έΝκδεκ κηά δηκΝη Ν πδίκζάΝ βμΝ δ φκλΪμΝ Νΰβ,Νεα ΪΝ βθΝπαλέΝβΝ κυΝαλγΝβίΝ κυΝΝέΝ
βηίκή1λλιΝΰδαΝ βθΝ βηδκυλΰέαΝεκδθκξλά κυΝξυλκυέ  Νπ λέπ π βΝπκυΝπλκετπ δΝβΝτπαλιβΝ
ηβΝ κλδκγ βηΫθκυΝ υ α κλΫηα κμ,Ν κΝ κπκΰλαφδεσΝ δΪΰλαηηαΝ υθκ τ αδΝ απσΝ πλσ α βΝ
εαγκλδ ηκτΝκλδκΰλαηηυθΝυ α κλ ηΪ πθΝ τηφπθαΝη Ν κθΝθέΝζβηκήβί1ζ 
ΰ)Ν ίαέπ βΝ κυΝ κδε έκυΝ άηκυΝ άΝ κυΝ αλησ δκυΝ φκλΫαΝ ΰδαΝ βθΝ απαζζκ λέπ βΝ σ δΝ θΝ Ϋξ δΝ

υθ ζ γ έΝ βΝ απαζζκ λέπ βΝ εαδΝ σ δΝ θΝ υθ λΫξκυθΝ κδΝ πλκυπκγΫ δμΝ κυΝ αλγέΝ βκΝ κυΝ θέΝ
1337/1983 
 
 



 
)Ν Νπ λδπ υ δμΝαηφδίσζκυΝΰ πζκΰδεάμΝεα αζζβζσ β αμΝσππμΝπ λδκξΫμΝη Νεζέ βΝ ΪφκυμΝ

η ΰαζτ λβμΝ κυΝ γηΣ,Ν η Ν δ κλδεσΝ εα κζέ γβ βμΝ άΝ δΪίλπ βμΝ ΪφκυμΝ εαδΝ η Ν ησθδηβΝ βΝ
πκξδεάΝ εΪζυοβΝ η Ν θ λΪ,Ν πλκ εκηέα αδΝ η ζΫ βΝ ΰ πζκΰδεάμΝ εα αζζβζσ β αμ.  Ν εΪγ Ν

π λέπ π βΝη ζΫ βΝΰ πζκΰδεάμΝεα αζζβζσ β αμΝ τθα αδΝθαΝ πδίΪζζ αδΝησθκΝ Νπ λδπ υ δμΝ
εκδθκξλά πθΝ ξυλπθΝ πκυΝ εαγκλδ γάεαθΝ εΝ βμΝ αλξδεάμΝ Ϋΰελδ βμΝ λυηκ κηδευθΝ ξ έπθΝ
ίΪ δΝ πθΝ πλκΰ θΫ λπθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝ θέΝ βηίκή1λλιέ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ αλησ δκυΝ
ΤπκυλΰκτΝ Π λδίΪζζκθ κμΝ θΫλΰ δαμΝ εαδΝ εζδηα δεάμΝ αζζαΰάμΝ τθα αδΝ θαΝ ι δ δε τκθ αδΝ κδΝ
πλκ δαΰλαφΫμΝεαγυμΝεαδΝ αΝελδ άλδαΝ πθΝπ λδπ υ πθΝπκυΝαπαδ έ αδΝβΝ επσθβ βΝη ζΫ βμΝ
ΰ πζκΰδεάμΝεα αζζβζσ β αμέ 

Ν δκέεβ βΝ έθαδΝυπκξλ πηΫθβΝθαΝ ι Ϊα δΝ βθΝ λκπκπκέβ βΝ κυΝ ξ έκυΝεα σπδθΝαδ άηα κμΝ
πθΝ ξσθ πθΝΫθθκηκΝ υηφΫλκθΝ πέΝ δ δκε β δυθΝπκυΝπζβλκτθ δμΝπλκςπκγΫ δμΝ κυΝαλγέΝγβΝΝ
κυΝΝέΝζίθιήβί1βΝσππμΝ λκπκπκδάγβε ΝεαδΝδ ξτ δΝ άη λαΝ φαλησακθ αμΝ βθΝ δα δεα έαΝπκυΝ

π λδΰλΪφ αδΝ κΝαθπ ΫλπΝΪλγλκέΝ 
τηφπθαΝη Ν αΝαλδγέΝ1Ν,ΝγΝεαδΝιίΝ κυΝΝέ έΝ βμΝ1ι-07-1λβγΝεαδΝ κυΝαλγέΝβ1Ν κυΝΓΟΚΝ1λβλΝεΪγ Ν
λκπκπκέβ βΝ ΰε ελδηΫθκυΝ λυηκ κηδεκτΝ ξ έκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ εα υγτθ αδΝ απσΝ πκζ κ κηδεΪΝ

ελδ άλδαΝ εαδΝ θαΝαπκίζΫπ δΝ βθΝγ λαπ έαΝπκζ κ κηδευθΝαθαΰευθΝ ,Ν υΰδ δθάμ,Ν υΰεκδθπθέαμ,Ν
α φΪζ δαμ,Ν κδεκθκηέαμΝ εαδΝ αδ γβ δεάμΝ δμΝ κπκέ μΝ ηφαθέα δΝ βΝ κδεδ δεάΝ αθΪπ υιβΝ εαδΝ

δαησλφπ βΝ βμΝπσζβμΝ βθΝ ιΫζδιβΝ βμέ 
πέ βμΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ παλέΝ ζα κυΝ αλγέΝ βλΝ κυΝ ΝέΝ βκγ1ήβίίίΝ σππμΝ λκπκπκδάγβε Ν εαδΝ

δ ξτ δΝ άη λαΝεα ΪΝ δμΝ δα δεα έ μΝ λκπκπκέβ βμΝ ΰε ελδηΫθπθΝλυηκ κηδευθΝ ξ έπθΝ θΝγαΝ
πλΫπ δΝ θαΝ πΫλξ αδΝ η έπ βΝ βμΝ υθκζδεάμΝ πδφΪθ δαμΝ εκδθκξλά πθΝ ξυλπθΝ κτ Ν πθΝ
αθαΰεαέπθΝεκδθπφ ζυθΝξυλπθΝ,Ν τηφπθαΝη Ν αΝΰ θδεΪΝπζαέ δαΝξλά πθΝΰάμΝ(ΓΠ,ΝΧΟΟ ΠΝ
άΝ ΣΧ)έΝ πδ λΫπ αδΝ βΝ η έπ βΝ σ αθΝ βΝ λκπκπκέβ βΝ ΰέθ αδΝ ζσΰπΝ Ϊλ βμΝ αθαΰεα δεάμΝ
απαζζκ λέπ βμΝβΝκπκέαΝαα)Νΰέθ αδΝ Ν υηησλφπ βΝαπκφΪ πθΝ πθΝαλησ δπθΝ δεα βλέπθ, 
η Ν δμΝ κπκέ μΝ αευλυθ αδΝ βΝ Ϊλθβ βΝ βμΝ δκέεβ βμΝ θαΝ Ϊλ δΝ βθΝ απαζζκ λέπ βΝ ίί)Ν έ Ν Ϋξ δΝ
αλγ έΝ αυ κ δεαέπμΝ η ΪΝ βθΝ παλΫζ υ βΝ εαπ θ α έαμΝ απσΝ βθΝ Ϋΰελδ βΝ κυΝ λυηκ κηδεκτΝ

ξ έκυΝη Ν κΝκπκέκΝ πδίζάγβε ΝΰδαΝπλυ βΝφκλΪΝβΝλυηκ κηδεάΝαπαζζκ λέπ βΝάΝ Ϋ η υ βΝ
κυΝαεδθά κυΝΰΰ)Ν έ ΝΫξ δΝαλγ έΝαυ κ δεαέπμΝη ΪΝ βθΝπαλΫζ υ βΝπ θ α έαμΝαπσΝ βθΝετλπ βΝ
βμΝ ξ δεάμΝπλΪιβμΝ φαληκΰάμΝάΝ βμΝπλΪιβμΝαθαζκΰδ ηκτέΝ 

τηφπθαΝη Ν αΝκλδαση θαΝ κΝαλγΝγβΝπαλΝζέΝ κυΝΝέΝζίθιήβί1βΝπμΝ λκπκπκδάγβε ΝεαδΝδ ξτ δΝ
άη λαΝΝΟΝΟΝκδε έκμΝ άηκμΝάΝκΝεα ΪΝπ λέπ π βΝαλησ δκμΝΰδαΝ βθΝαπαζζκ λέπ βΝφκλΫαμΝεα ’Ν
ιαέλ βΝ τθα αδΝ θα δ βΰβγ έΝ εΝ θΫκυΝ πδίκζάΝ βμΝ αθαεζβγ έ αμΝ άΝ αλγ έ αμΝ λυηκ κηδεάμΝ

απαζζκ λέπ βμΝάΝ Ϋ η υ βμΝ κυΝξυλκυΝΰδαΝ κθΝέ δκΝεαδΝησθκΝ εκπσΝ,Νησθκ φσ κθΝ υθ λΫξ δΝ
βΝ πλσγ βΝ εαδΝ κδεκθκηδεάΝ υθα σ β αΝ κυΝ κδε έκυΝ άηκυΝ άΝ ΪζζκυΝ αλησ δκυΝ φκλΫαΝ ΰδαΝ βθΝ
Ϊη βΝεα αίκζάΝ βμΝπλκ άεκυ αμΝαπκαβηέπ βμΝ κυμΝ δεαδκτξκυμ,ΝβΝκπκέαΝαπκ δεθτ αδΝ
η Ν βθΝ ΰΰλαφάΝ αυ άμΝ Ν δ δεσΝ επ δεσΝ κθΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝ κδε έκυΝ άηκυΝ άΝ κυΝ
εΪ κ Ναλησ δκυΝφκλΫαΝ,ΝεαδΝησθκ δμΝαεσζκυγ μΝπ λδπ υ δμΝμ 

α)Ν ΣκΝ αεέθβ κΝ απκ ζ έΝ ηάηαΝ εαδΝ θΝ εαζτπ δΝ κζσεζβλβΝ βθΝ απαδ κτη θβΝ Ϋε α βΝ κυΝ
πλκίζ πση θκυΝ εκδθκξλά κυΝ άΝ εκδθπφ ζκτμΝ ξυλκυΝ η Ν απκ Ϋζ ηαΝ ηΫ πΝ βμΝ Ϊλ βμΝ θαΝ
πΫλξ αδΝαπυζ δαΝ κυΝαλξδεκτΝ εκπκτΝ κυΝξυλκυ,Νά 

ί)ΝΣκΝαεέθβ κΝ η τ βε ΝΰδαΝ βθΝ βηδκυλΰέαΝεκδθκξλά κυΝξυλκυΝ εΝ βμΝαλξδεάμΝ ΰελέ πμΝ
κυΝλυηκ κηδεκτΝ ξ έκυΝεαδΝσξδΝ εΝ βμΝη αΰ θΫ λβμΝ λκπκπκδά πμΝ κυΝΝαυ κτΝ,Νά 

ΰ)ΝΟΝεκδθσξλβ κμΝξυλκμΝπλκίζΫπ αδΝ Ν πδπλσ γ αΝ βθΝγΫ βΝαυ άΝαπσ ΓΠ,ΝΧΟΟ Π, 
ΣΧ,Ν ΧΝάΝΪζζκΝδ έκυΝ πδπΫ κυΝ ξ δα ησέ 
 Ν π λέπ π βΝ λσηπθΝ απαΰκλ τ αδΝ βΝ εΝ θΫκυΝ πδίκζάΝ βμΝ αθαεζβγ έ αμΝ άΝ αλγ έ αμΝ
λυηκ κηδεάμΝαπαζζκ λέπ βμΝάΝ Ϋ η υ βμΝ κυΝξυλκυ,Ν ε σμΝαθΝ υθ λΫξκυθΝκδΝπλκςπκγΫ δμΝ
βμΝπ λέπ π βμΝΰΥΝέΝ φσ κθΝδ ξτκυθΝκδΝπλκςπκγΫ δμΝ βμΝπ λέπ π βμΝΰΝαζζΪΝ θΝυπΪλξ δΝβΝ

κδεκθκηδεάΝ υθα σ β αΝ κυΝκδε έκυΝ άηκυΝάΝΪζζκυΝαλησ δκυΝφκλΫαΝΰδαΝ βθΝΪη βΝεα αίκζάΝ
βμΝ πλκ άεκυ αμΝ απκαβηέπ βμΝ κυμΝ δεαδκτξκυμ,Ν κΝ κδε έκμΝ άηκμΝ τθα αδΝ θαΝ αδ βγ έΝ

ξλβηα κ σ β βΝαπσΝ κΝΠλΪ δθκΝΣαη έκέ φσ κθΝ θ σμΝ ιαηάθκυΝαπσΝ κΝαέ βηαΝΰδαΝ βθΝΪλ βΝ
θΝπλκίζ φγ έΝεαδΝ ΰελδγ έΝβΝ ξ δεάΝξλβηα κ σ β β,ΝβΝ δα δεα έαΝ υθ ξέα αδΝεαδΝγ πλ έ αδΝ

σ δΝ θΝ υθ λΫξ δΝβΝκδεκθκηδεάΝ υθα σ β αέΝΝ κΝ βη έκΝαυ σΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ πδ βηΪθκυη Νσ δΝ
υθα σ β αΝξλβηα κ σ β βμΝαπσΝ κΝΠλΪ δθκΝΣαη έκΝπλκίζΫπ αδΝ τηφπθαΝη Ν αΝαθπ ΫλπΝ

ΰδαΝεκδθσξλβ κυμΝξυλκυμΝ θυΝ βθΝπ λέπ π βΝηαμ κΝ ηάηαΝ βμΝ δ δκε β έαμΝ κΝκπκέκΝΫξ δΝ
η υγ έΝξαλαε βλέα αδΝπμΝεκδθπφ ζάμΝξυλκμέΝ 

 



 
 βθΝ υΰε ελδηΫθβΝ π λέπ π βΝ ηάηαΝ βμΝ δ δκε β έαμΝ πθΝ αθπ ΫλπΝ πλκαθαφ λση θπθΝ
δ δκε β υθΝ ηία κτΝ 11γ1έίλ1Ν έηέΝ ( τηφπθαΝ η Ν κΝ απσΝ ΙαθκυαλέκυΝ βί1θΝ κπκΰλαφδεκτΝ

δαΰλΪηηα κμΝ κυΝ ΠκζέΝ ΜβξέΝ Γ πλΰέκυΝ Π λέ β)Ν ίλέ ε αδΝ θ σμΝ ΚΦΝ ξυλκυΝ (ΟέΣέΝ γγθ). Ν
απαζζκ λέπ βΝ πθΝ αεδθά πθΝ πκυΝ εα αζαηίΪθκθ αδΝ απσΝ κυμΝ εκδθσξλβ κυμΝ ξυλκυμΝ
εβλτ αδΝ η Ν βθΝ ξ δεάΝ δκδεβ δεάΝ πλΪιβΝ Ϋΰελδ βμΝ κυΝ λυηκ κηδεκτΝ ξ έκυ,Ν βΝ κπκέαΝ

βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμΝ (λυηκ κηδεάΝ απαζζκ λέπ β)έ  βθΝ
π λέπ π βΝ πθΝαεδθά πθΝπκυΝεα αζαηίΪθκθ αδΝαπσΝεκδθπφ ζ έμΝξυλκυμΝάΝ ΰελδ δεάΝπλΪιβΝ
κυΝλυηκ κηδεκτΝ ξ έκυΝ θΝαπκ ζ έΝεαδΝ βθΝεάλυιβΝ βμΝαπαζζκ λέπ βμΝσππμΝ υηίαέθ δΝη Ν
κυμΝ εκδθσξλβ κυμΝ ξυλκυμ, αζζΪΝ ΰδαΝ βθΝ εάλυιβΝ αυ άΝ απαδ έ αδΝ βΝ Ϋε κ βΝ δ δαέ λβμΝ
δκδεβ δεάμΝ πλΪιβμ. Έ δΝ κΝ εαγκλδ ησμΝ κΝ λυηκ κηδεσΝ ξΫ δκΝ ξυλπθΝ ΰδαΝ βθΝ αθΫΰ λ βΝ

εκδθπφ ζυθΝε δλέπθΝ θΝαπκ ζ έΝαπαζζκ λέπ βΝαζζΪΝ Ϋ η υ βΝ βμΝδ δκε β έαμΝ(λυηκ κηδεσΝ
ίΪλκμ)ΝέΝ 
ΟδΝ λκπκπκδά δμΝ λυηκ κηδεκτΝ ξ έκυΝ Ν υηησλφπ βΝ δεα δεάμΝ απσφα βμΝ άΝ εα ΪΝ
φαληκΰάΝ πθΝκλδαση θπθΝ κΝαλδγέΝγβΝ κυΝΝέΝζίθιήβί1βΝσππμΝΫξ δΝ λκπκπκδβγ έΝεαδΝδ ξτ δΝ
δαφΫλκυθΝαπσΝ δμΝεκδθΫμΝ λκπκπκδά δμΝεαγσ κθΝα)Ν έθαδΝυπκξλ π δεΫμΝΰδαΝ βθΝ δκέεβ βΝεαδΝ
θΝαθάεκυθΝ βθΝ δαελδ δεάΝ υξΫλ δαΝ βμΝεαδΝί)Ν θΝαπαδ έ αδΝθαΝ υθ λΫξ δΝεκδθάΝαθΪΰεβΝΰδα έΝ

βΝ λκπκπκέβ βΝΝαυ άΝΰέθ αδΝΰδαΝ βθΝ ιυπβλΫ β βΝ κυΝ δεαδυηα κμΝ βμΝδ δκε β έαμΝεαδΝσξδΝ κυΝ
βηκ έκυΝ υηφΫλκθ κμΝ,ΝσππμΝ υηίαέθ δΝ βθΝ υθάγβΝ λκπκπκέβ β. 

 τηφπθαΝη Ν δμΝδ ξτκυ μ  πκζ κ κηδεΫμΝ δα Ϊι δμ,Νδ δκε β έ μΝκδΝκπκέ μΝ υλέ εκθ αδΝΝ θ σμΝ
ξυλπθΝ δ δευθΝ πλκκλδ ηυθΝ σππμΝ έθαδΝ κδΝ ξυλκδΝ αθ ΰΫλ πμΝ ξκζ έπθΝ δεαδκτθ αδΝ
απκαβηέπ βμΝβΝκπκέαΝσηπμΝ θΝγαΝπλκετο δΝηΫ αΝαπσΝ Ν δα δεα έαΝπλΪι πμΝαθαζκΰδ ηκτΝ
απκαβηέπ βμΝζσΰπΝ κυΝσ δΝ κΝ δΪ αΰηαΝλυηκ κηέαμΝαπκ ζ έΝ βθΝεάλυιβΝ βμΝαπαζζκ λέπ βμΝ
ησθκΝ ΰδαΝ κυμΝ εκδθσξλβ κυμΝ ξυλκυμΝ θυΝ ΰδαΝ κυμΝ ξυλκυμΝ δ δεκτΝ πλκκλδ ηκτΝ απαδ έ αδΝ
δ δαέ λβΝπλΪιβ,ΝβΝκπκέαΝ πδ π τ αδΝαπσΝ κθΝφκλΫαΝπκυΝ έθαδΝαλησ δκμΝΰδαΝ βθΝυζκπκέβ βΝ
βμΝ υΰε ελδηΫθβμΝ ξλά βμ. Έ δΝ κυμΝ ξυλκυμΝ δ δεκτΝ πλκκλδ ηκτΝ σππμΝ έθαδΝ κδΝ ξυλκδΝ
ξκζ έπθΝ θΝ υθ Ϊ κθ αδΝπλΪι δμΝ αε κπκέβ βμΝεαδΝαθαζκΰδ ηκτΝαπκαβηέπ βμΝκδεκπΫ πθΝΝ

αζζΪΝβΝαπσε β βΝ πθΝξυλπθΝγαΝπλΫπ δΝθαΝΰέθ δΝη ΝηΫλδηθα εαδΝ απΪθ μΝ πθΝκδε έπθΝφκλΫπθ,Ν
έ Ν η Ν ζ τγ λβΝ υθαζζαΰά,Ν έ Ν η Ν αθαΰεα δεάΝ απαζζκ λέπ βΝ εα ΪΝ δμΝ ε έη θ μΝ δα Ϊι δμΝ

(αλγέΝγίΝΝέ έΝ1ι-7-βγ,Ν ΡΘΝβθΝθέΝ1γγιήκγΝσππμΝαθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπαλέΝ1γΝ κυΝαλγέΝκΝ
κυΝΝέΝ1η1βή1λκη)Ν 

ΣκΝ ηάηαΝ βμΝ δ δκε β έαμΝ πθΝ αθπ ΫλπΝ πλκαθαφ λση θπθΝ δ δκε β υθΝ θ σμΝ κυΝ ΟέΣέΝ γγθΝ
ίαλτθ αδΝη Νλυηκ κηδεάΝ Ϋ η υ βΝαπσΝ βθΝΫΰελδ βΝ κυΝΠέ έΝ βμΝβηέθέ1λιλΝπ λέΝ π ε Ϊ πμΝ
κυΝλυηκ κηδεκτΝ ξ έκυΝΛκυ λαεέκυΝ(Φ ΚΝγθιΝ ή1λιλ)Ν βζΝ κΝαθπ ΫλπΝ ηάηαΝ η τ αδ 

ΰδαΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝγιΝξλσθπθ,Ν δΪ βηαΝ κΝκπκέκΝυπ λεαζτπ δΝ βθΝαπαέ β βΝπαλΫζ υ βμ 
εαπ θ α έαμΝαπσΝ βθΝΫΰελδ βΝ κυΝλυηκ κηδεκτΝ ξ έκυΝη Ν κΝκπκέκΝ πδίζάγβε ΝΰδαΝπλυ βΝ

φκλΪΝβΝλυηκ κηδεάΝαπαζζκ λέπ βΝάΝ Ϋ η υ βΝ κυΝαεδθά κυΝ τηφπθαΝη Ν κΝαλγέΝΝγβΝ κυΝΝέΝ
ζίθιήβί1βΝσππμΝ λκπκπκδάγβε ΝεαδΝδ ξτ δΝ άη λαέΝ 
ΓδαΝ κΝ αθπ ΫλπΝ αφδεσΝ ηάηαΝ θΝ Ϋξ δΝ υθ αξγ έΝ πλΪιβΝ αθαζκΰδ ηκτΝ απκαβηδυ πμΝ πμΝ
υλδ εση θκΝ θ σμΝξυλκυΝ δ δεκτΝπλκκλδ ηκτΝ ( τηφπθαΝεαδΝη Ν αΝαθπ ΫλπΝ )Ν θυΝεα ΪΝ κΝ

ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ Ϋ η υ βμΝ κυΝ θΝ π λδάζγ Ν βθΝ ευλδσ β αΝ βμΝ αδλ έαμΝ «Κ βλδαεΫμΝ
Τπκ κηΫμ»Ν τηφπθαΝη Ν κΝυπ’ αλδγ. πλπ . ΓήΣη-4/6698/11-05-βί1θΝΫΰΰλαφκΝ κυΝ ηάηα κμΝ
απσε β βμΝΰβμΝ βμΝ ήθ βμΝΤπκ άλδιβμΝΈλΰπθΝ βμΝΚ δλδαεΫμΝΤπκ κηΫμΝ έ έΝέ πέ βμΝεα ΪΝ κΝ
ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ Ϋ η υ βμΝ κυΝ σ κΝ βΝ Νκηαλξδαεά υ κ δκέεβ βΝ ΚκλδθγέαμΝ σ κΝ εαδ κΝ

δΪ κξκμΝ βμΝπμΝπλκμΝ βθΝαληκ δσ β αΝ άηκμΝΛκυ λαεέκυΝ– Π λαξυλαμ- ΰέΝΘ κ υλπθΝ θΝ
πλκΫίβ αθΝ ΝΫε κ βΝπλΪιβμΝαπαζζκ λέπ βμΝάΝ Ν ξ δεάΝαπ υγ έαμΝαΰκλΪέΝ 
Ό κΝ αθαφκλΪΝ βθΝ δεαθκπκέβ βΝ κυΝ εκπκτΝ κυΝ εκδθπφ ζκτμΝ ξυλκυΝ κυΝ ΟέΣέΝ γγθΝ (ξυλκμΝ
αθΫΰ λ βμΝ βηκ δεκτΝξκζ έκυ)ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝαθαφΫλκυη Νσ δΝά βΝαπσΝ κΝβίίηΝΝ Νδ δκε β έαΝ
σηκλβΝ βμΝδ δκε β έαμΝ πθΝΠαΰυθαμΝ κΰδα αΪεβΝ– ΜαλέαμΝ κΰδα αΪεβΝ– Γ πλΰέκυΝ κΰδα αΪεβΝ
Ϋξ δΝ αθ ΰ λγ έΝ κΝ ξκζδεσΝ υΰελσ βηαΝ κυΝ γκυ βηκ δεκτΝ ξκζ έκυΝ Λκυ λαεέκυΝ Ν Ν σηκλκΝ
κδεσπ κΝ ηία κτΝ θίκγέκλΝ έηέΝ η Ν υθκζδεάΝ πλαΰηα κπκδκτη θβΝ σηβ βΝ 11θζέκθΝ έηέΝ εαδΝ

υθα σ β αΝαθΫΰ λ βμΝη ζζκθ δεκτΝΰυηθα βλέκυέΝΚα ΪΝ βθΝαθΫΰ λ βΝ κυΝαθπ ΫλπΝ ξκζδεκτΝ
υΰελκ άηα κμΝ β Ϋξκυ αΝ σ Ν βθΝ αληκ δσ β αΝ ΝκηαλξδαεάΝ υ κ δκέεβ βΝ ΚκλδθγέαμΝ θΝ

πλκΫίβΝ βθΝ ξλά βΝ βμΝ δ δκε β έαμΝ κΰδα αΪεβΝ ΰδαΝ βθΝ αθΫΰ λ βΝ κυΝ βηκ δεκτΝ ξκζ έκυΝ
αζζΪΝ κτ Ν εαδΝ βθΝ εάλυιβΝ απαζζκ λέπ βμΝ άΝ βθΝ απ υγ έαμΝ αΰκλΪΝ βμΝ δ δκε β έαμΝ

κΰδα αΪεβΝαζζΪΝκτ ΝεαδΝ βθΝ δα δεα έαΝαπκξαλαε βλδ ηκτΝ βμέΝ πέ βμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ 
 



 
αθαφΫλκυη Ν βθΝ αθΫΰ λ βΝ κυΝ ΝΫκυΝ Λυε έκυΝ Λκυ λαεέκυΝ Ν αΰλκ ηΪξδκΝ Ν ε σμΝ ξ έκυΝ
π λδκξάμΝΛκυ λαεέκυΝπζβ έκθΝ βμΝπσζ πμΝ κυΝΛκυ λαεέκυΝέ 
ΩμΝ πλκμΝ βθΝ παλΫζ υ βΝ κυΝ τζκΰκυΝ ξλκθδεκτΝ δα άηα κμΝ δα άλβ βμΝ κυΝ λυηκ κηδεκτΝ
ίΪλκυμΝ ξ δεάΝ έθαδΝβΝυπ’ αλδγέ 1ίβήβί11Ναπσφα βΝ κυΝΣλδη ζκτμΝ δκδεβ δεκτΝΠλπ κ δε έκυΝ
ΚκλέθγκυΝ πκυΝ αφκλΪ σηκλκΝ αφδεσΝ ηάηαΝ δ δκε β έαμΝ ΝδεκζΪκυΝ ΙπΪθθβΝ ΡΪπ βΝ εαδΝ
Παλα ε υάμΝ ΙπΪθθβΝ ΡΪπ βΝ εα σπδθΝ πλκ φυΰάμΝ πθΝ αθπ ΫλπΝ δ δκε β υθΝ η Ν ξλκθκζκΰέαΝ
πλκ φυΰάμΝ βί-9-βίίιΝ (πλδθΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ λκπκπκδβηΫθκυΝ ΪλγλκυΝ γβΝ κυΝ ΝέΝ
ζίθιήβί1β)Ν τηφπθαΝη Ν βθΝκπκέαθΝαευλυθ αδΝβΝ υθ ζ γ έ αΝη ΪΝ βθΝΪπλαε βΝπΪλκ κΝ
λδηάθκυΝαπσΝ βθΝυπκίκζάΝ βμΝαδ ά πμΝπλκ φ υΰσθ πθΝ δππβλάΝΪλθβ βΝ βμΝ δκέεβ βμΝθαΝ

Ϊλ δΝ κΝ λυηκ κηδεσΝ ίΪλκμΝ βμΝ δ δκε β έαμΝ κυμΝ εαδΝ ί ίαδυθ αδΝ Ν βΝ Ϊλ βΝ κυΝ πμΝ ΪθπΝ
λυηκ κηδεκτΝίΪλκυμΝ κΝαεέθβ κΝ πθΝπλκ φ υΰσθ πθέΝ 

Ν υθα σ β αΝ Ν βμΝ εΝ θΫκυΝ πδίκζάμΝ βμΝ Ν λυηκ κηδεάμΝ Ϋ η υ βμΝ κΝ αεέθβ κΝ δ δκε β έαμΝ
ΠαΰυθαμΝ κΰδα αΪεβΝ– ΜαλέαμΝ κΰδα αΪεβΝ– Γ πλΰέκυΝ κΰδα αΪεβΝκυ δα δεΪΝ θΝυφέ α αδΝ

κηΫθκυΝσ δΝη Ν κΝυπ ’αλδγ.  έΤέΝήίκ-04-βί1θΝΫΰΰλαφκΝ βμΝ ήθ βμΝΟδεκθκηδευθΝΤπβλ δυθΝ
κυΝ άηκυΝ βζυθ αδΝ βΝ α υθαηέαΝ κυΝ άηκυΝ θαΝ ΰΰλΪο δΝ κθΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝ κΝ

απαδ κτη θκΝ τηφπθαΝη Ν κΝφτζζκΝυπκζκΰδ ηκτΝαιέαμΝαεδθά κυΝπκ σΝ πθΝ11ηέλγγ,ικΝ€ΝπκυΝ
απαδ έ αδΝΰδαΝ βθΝΪη βΝεα αίκζάΝ βμΝπλκ άεκυ αμΝαπκαβηέπ βμΝ κυμΝ δεαδκτξκυμέ 

ηπλκ γ θΝ βμΝδ δκε β έαμΝ κΰδα αΪεβΝΫξ δΝ υθ αξγ έΝβΝυπ’ αλδγ. ηήβίίζΝπλΪιβΝαθαζκΰδ ηκτΝ
απκαβηδυ πμΝ λυηκ κηκτη θπθΝ δ δκε β έπθΝ πκυΝ αφκλΪΝ κθΝ εκδθσξλβ κΝ ξυλκΝ ( λσηκ)Ν
η αιτΝ πθΝΟέΣέΝγγθΝ– 341- γζίέΝυθ πυμΝδεαθκπκδκτθ αδΝεαδΝ αΝκλδαση θαΝ βθΝπαλέΝ1ηΝ κυΝ
λκπκπκδβηΫθκυΝΪλγέΝγβΝ κυΝΝέΝζίθιήβί1βέ 

ΓδαΝ βθΝ Ϊλ βΝ βμΝ λυηκ κηδεάμΝ Ϋ η υ βμΝ Ν κΝ ηάηαΝ δ δκε β έαμΝ κΰδα αΪεβΝ θΝ κφ έζ αδΝ
δ φκλΪΝ ΝΰβΝ τηφπθαΝη Ν αΝκλδαση θαΝ βθΝπαλέΝβίΝ κυΝαλδγέΝβίΝ κυΝΝέΝβηίκή1λλιέ 

Κα σπδθΝ πθΝ αθπ ΫλπΝ εαδΝ κηΫθβμΝ βμ α υθαηέαμΝ παθα πδίκζάμΝ βμΝ λυηκ κηδεάμΝ
Ϋ η υ βμΝβΝυπβλ έαΝηαμΝελέθ δΝσ δΝγαΝπλΫπ δΝθαΝαλγ έΝβΝλυηκ κηδεάΝ Ϋ η υ βΝ κΝ ηάηαΝ

δ δκε β έαμΝ κΰδα αΪεβΝ Μαλέαμ - κΰδα αΪεβΝ Παΰυθαμ - κΰδα αΪεβΝ Γ πλΰέκυΝ κΝ κπκέκΝ
π λδΰλΪφ αδΝ η Ν αΝ κδξ έαΝ 1,β,γ,ζ,η,Σκ,Σλ,Σ1ί,1Ν κΝ απσΝ ΙαθκυαλέκυΝ βί1θΝ ΣκπκΰλαφδεσΝ

δΪΰλαηηαΝ κυΝ ΠκζέΝ ΜβξαθδεκτΝ Γ πλΰέκυΝ Π λέ βΝ ζσΰπΝ Ϋ η υ βμΝ κυ ΰδαΝ ξλκθδεσΝ
δΪ βηαΝγιΝξλσθπθ,Ν δΪ βηαΝ κΝκπκέκΝυπ λεαζτπ δΝ βθΝπλκςπσγ βΝ Ϋ η υ βμΝαεδθά κυΝ

ΰδαΝ εαπ θ α έαΝ απσΝ βθΝ Ϋΰελδ βΝ κυΝ λυηκ κηδεκτΝ ξ έκυΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ παλέΝ 1Ν κυΝ
αλδγέΝγβΝ κυΝΝέΝζίθιήβί1βέ 
 κΝ αθπ ΫλπΝ αεέθβ κΝ υπσΝ αΝ κδξ έαΝ 1,β,γ,ζ,η,Σκ,Σλ,Σ1ί,1Ν γαΝ πδίζβγ έΝ βΝ πδίκζάΝ
πλκεβπέκυΝπζΪ κυμΝθΝηΝ τηφπθαΝη Ν αΝκλδαση θαΝΝ κΝΠέ έΝβηήθή1λιλΝ(Φ ΚΝγθι )Ν ξ δεΪΝ
η Ν κθΝ κηΫαΝ ΝεαδΝγαΝδ ξτκυθΝκδ σλκδΝ σηβ βμΝ βμΝσηκλβμΝπ λδκξάμΝ( κηΫαμΝ Ν κυΝαθπ ΫλπΝ
Πέ )ΝέΝ πέ βμΝβΝ πδ λ πση θβΝξλά βΝΰβμΝγαΝ έθαδΝ τηφπθβΝη Ν βθΝ πδ λ πση θβΝξλά βΝΰάμΝ
βμΝσηκλβμΝπ λδκξάμΝπκυΝ βθΝπαλκτ αΝξλκθδεάΝ δΰηάΝ έθαδΝ τηφπθαΝη Ν βθΝπκζ κ κηδεάΝ
θσ β αΝΝιΝΝΓέΠέέΝΛκυ λαεέκυ ( ηδΰάμΝεα κδεέα)ΝΝαπσφα βΝλίγιήγί-6-βίίβΝΦ ΚΝθ1θ ήβθ-07-

2002) . 
ΩμΝ εΝ κτ κυΝ βΝ πδ λκπάΝ Πκδσ β αμΝ πάμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ΰθπηκ κ ά δΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ
λκπκπκέβ βΝ ξ έκυΝπσζ πμΝ βθΝπ λδκξάΝ κυΝΟέΣέΝγγθΝεα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ δμΝπαλέΝ1Ν κυΝ

αλδγέΝγβΝ κυΝΝέΝζίθιήβί1βΝσππμΝ δ ξτ δΝ άη λαΝη Ν κθΝαπκξαλαε βλδ ησΝεαδΝ βθΝΪλ βΝ βμΝ
λυηκ κηδεάμΝ Ϋ η υ βμΝ κΝ ηάηαΝ δ δκε β έαμΝ κΰδα αΪεβΝπκυΝπ λδΰλΪφ αδΝη Ν αΝ κδξ έαΝΝ
1,β,γ,ζ,η,Σκ,Σλ,Σ1ί,1Ν κΝ υθβηηΫθκΝ κπκΰλαφδεσΝ δΪΰλαηηαΝ η Ν πδίκζάΝ πλκεβπέκυΝ
πζΪ κυμΝθΝηΝ τηφπθαΝη Ν κΝ υθβηηΫθκΝ κπκΰλαφδεσΝ δΪΰλαηηαέΝΓδαΝ βθΝαθπ ΫλπΝδ δκε β έαΝ
γαΝ δ ξτκυθΝκδΝσλκδΝ σηβ βμΝ βμΝσηκλβμΝπ λδκξάμΝ (ΣκηΫαμΝ Ν κυΝΠέ έΝ βμΝβηήθήΝ1λιλΝΦ ΚΝ
γθι )ΝεαδΝβΝ πδ λ πση θβΝξλά βΝγαΝ έθαδΝβΝ εΪ κ Νδ ξτκυ αΝξλά βΝ βμΝσηκλβμΝπ λδκξάμΝ
πκυΝ βθΝ παλκτ αΝ ξλκθδεάΝ δΰηάΝ έθαδΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ πκζ κ κηδεάΝ θσ β αΝ ιΝ ΓέΠέέΝ
Λκυ λαεέκυΝ( ηδΰάμΝεα κδεέα)Ναπσφα βΝλίγιήγί-6-βίίβΝΦ ΚΝθ1θ ήβθ-07-2002)." 
3. Ν υπ΄Ν αλδγέΝ γιήβί1θΝ πσφα βΝ πδ λκπάμΝ Πκδσ β αμΝ πάμ η Ν βθΝ κπκέα δ βΰ έ αδΝ κΝ

βηκ δεσΝ υηίκτζδκΝ βθΝ λκπκπκέβ βΝ κυΝ ξ έκυΝ πσζ πμΝ Λκυ λαεέκυΝ βθΝ π λδκξά κυΝ
ΟέΣέΝγγθΝ(ΚέΦέ),ΝεαδΝ υΰε ελδηΫθαΝ βθΝδ δκε β έαΝ πθΝαθπ ΫλπΝαδ κτθ πθ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝ
απσΝβκ-09-βί1θΝ δ άΰβ βΝ βμΝ έΣέΤέΝΤΝΠκζ κ κηέαμΝ κυΝ άηκυ ηαμέ  
 
 ΣκΝ βηκ δεσΝ υηίκτζδκΝ αφκτΝ Ϋζαί Ν υπσοβΝ κυΝ αΝ αθπ Ϋλπ,Ν η ΪΝ απσΝ υαά β βΝ εαδΝ
αθ αζζαΰάΝαπσο πθΝη αιτΝ πθΝη ζυθΝ κυ 
 



 
Α π ο φ α  ί          α ά       π    ο   φ ί α 

(η Ν βθΝζ υεάΝοάφκΝ κυΝεέΝ βηαεσπκυζκυΝΧλά κυΝΤΝαπ ξσθ πθΝ πθΝεέεέΝΛκΰκγΫ βΝΚπθήθκυ,Ν σ ξκλβΝ
ΚπθήθκυΝ,ΝΜκυαΪεβΝ γαθΪ δκυΝεαδΝΠΫ λκυΝΘ σ πλκυ) 

 

Γ ο ο ί ά πί  π ό α  οποποί  κυΝ ξ έκυΝ πσζ πμΝ Λκυ λαεέκυΝ
βθΝπ λδκξάΝ κυΝΟέΣέΝγγθΝ(ΚέΦέ),ΝεαδΝ υΰε ελδηΫθαΝ βθΝδ δκε β έαΝ πθΝΠαΰυθαμ,ΝΜαλέαμΝΤΝ

Γ πλΰέκυΝ κΰδα αΪεβ,Νεα σπδθΝαδ άηα σμΝ κυμ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝαπσΝβκ-09-βί1θΝ δ άΰβ βΝ βμΝ 
έΣέΤέΝΤΝΠκζ κ κηέαμΝ κυΝ άηκυΝεαδΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝγβΝ κυΝΝΝζίθιήβί1β,Ν

σππμΝ δ ξτ δ,Νη Ν κθΝαπκξαλαε βλδ ησΝεαδΝ βθΝΪλ βΝ βμΝλυηκ κηδεάμΝ Ϋ η υ βμΝ κΝ ηάηαΝ
δ δκε β έαμΝ κΰδα αΪεβΝ πκυΝ π λδΰλΪφ αδΝ η Ν αΝ κδξ έαΝ 1,Ν β,Ν γ,Ν ζ,Ν η,Ν Σκ,Ν Σλ,Ν Σ1ί,Ν 1Ν κΝ

ξ δεσΝ κπκΰλαφδεσΝ δΪΰλαηηαΝ εαδΝ η Ν πδίκζάΝ πλκεβπέκυΝ θηέ,Ν τηφπθαΝ πέ βμΝ η Ν κΝ
ξ δεσΝ κπκΰλαφδεσέΝ ΓδαΝ βθΝ θΝ ζσΰπΝ δ δκε β έαΝ γαΝ δ ξτκυθΝ κδΝ σλκδΝ σηβ βμΝ βμΝ σηκλβμΝ

π λδκξάμΝ ( κηΫαμΝ Ν κυΝ Πέ έΝ βηήθή1λιλΝ Φ ΚΝ γθι )Ν εαδΝ βΝ πδ λ πση θβΝ ξλά βΝ γαΝ έθαδΝ βΝ
εΪ κ Νξλά βΝ βμΝσηκλβμΝπ λδκξάμ,ΝπκυΝ βθΝπαλκτ αΝξλκθδεάΝ δΰηάΝ έθαδΝ τηφπθβΝη Ν
βθΝπκζ κ κηδεάΝ θσ β αΝιΝΓέΠέέΝΛκυ λαεέκυΝ(αηδΰάμΝεα κδεέα)Ν (απσφα βΝλίγιήγί-06-2002 

Φ ΚΝθ1θ ήβθ-7-2002).   

  

Νπαλκτ αΝαπσφα βΝπάλ Νατικθ αΝαλδγησΝ292/2016. 
 
 
                 ΟΝΠλσ λκμΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ                ΣαΝΜΫζβ 

(΄ πκθ αδΝυπκΰλαφΫμ) 
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