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Θ Ε Μ Α  17
ο : Έΰελδ βΝαζζαΰάμΝεα βΰκλέαμΝ πδ λ πση θπθΝπλκμΝπυζβ β 

                        πλκρσθ πθΝαπσΝ κθΝ ΜΜ ΝΟΤΗΛΙ ΗΝΝδεσ βηκΝ- 
                        παΰΰ ζηα έαΝππζβ άΝζαρευθΝαΰκλυθέ 
 

 κΝ Λκυ λΪεδΝ εαδΝ βθΝ αέγκυ αΝ υθ λδΪ πθΝ κυΝ βηκ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ
(ΙΪ κθκμΝ ΤΝ γθέΝ θ δ Ϊ πμ)Ν άη λαΝ βθΝ 24β κυΝ ηβθσμΝ Οε πίλέκυΝ κυΝ
Ϋ κυμΝ βί1θ,Ν βηΫλαΝ βμΝ ί κηΪ κμΝ υ Ϋλα εαδΝ υλαΝ 18:00,Ν υθάζγ Ν Ν
αε δεάΝ υθ λέα βΝ κΝ βηκ δεσΝυηίκτζδκ,Νη ΪΝ βθΝυπΥΝαλδγέΝ19166/20-10-

2016 πλσ εζβ βΝ κυΝΠλκΫ λκυΝ κυΝεέΝΠ ΣΡΟΤΝΠαθαΰδυ β,ΝβΝκπκέαΝθσηδηαΝ
εαδΝ ηπλσγ ηαΝ πδ σγβε ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝθιΝ κυΝΝέΝ
γκηβήβί1ίΝ(Φέ έΚέ87/7-6-βί1ί),Νπ 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 κυμΝ πλκΫ λκυμΝ υηίκυζέπθΝ πθΝ βηκ δευθΝ
εκδθκ ά πθΝΛκυ λαεέκυΝ- Π λαξυλαμ,ΝΙ γηέαμ,Ν ΰέΝΘ κ υλπθ,Ν κθΝΠλσ λκΝ

υηίκυζέκυΝ βμΝ κπδεάμΝεκδθσ β αμΝΠδ έπθΝεαδΝ κθΝ άηαλξκΝεέΝΓΚΙΩΝΗΝ ζεέΝ
Γ υλΰδκ,ΝκΝκπκέκμΝά αθΝπαλυθ, πλκε 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)Ν η ζυθΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ ίλΫγβεαθΝ παλσθ αΝ
εακε υΝ(1κ),ΝκΝεέΝΠλσ λκμΝεάλυι Ν βθΝΫθαλιβΝ βμΝ υθ λέα βμέ 

 

 α  ό   ε : 1έΠΫ λκυΝ Παθαΰδυ βμΝ - Πλσ λκμ,Ν βέΓ πλΰέκυΝ γαθΪ δκμ,Ν
γέαε ζζαλέκυΝ θα Ϊ δκμ,Ν ζέΠλπ κπαππΪΝ Μαλέα,Ν ηέΘυηάμΝ Φέζδππκμ,Ν
θέ ζΪ βμΝ υΪΰΰ ζκμ,Ν ιέΡΪ βμΝ πυλέ πθ,Ν κέΠΫλλαμΝ π άλδκμ,Ν λέΚκλ αζάΝ
π βλέα,Ν1ίέΝδεκζΪκυΝπ άλδκμ,Ν11έΡκυη ζδυ βμΝΓ υλΰδκμ,Ν1βέΠαπαγαθα έκυΝ

γαθΪ δκμ,Ν 1γέΠαθ ζΫκυΝ Κπθήθκμ,Ν 1ζέΛκΰκγΫ βμΝ Κπθήθκμ,Ν 1ηέΜκυαΪεβμΝ
γαθΪ δκμ,Ν1θέ σ ξκλβμΝΚπθήθκμ,Ν1ιέΠΫ λκυΝΘ σ πλκμ,Ν1κέ βηαεσπκυζκμΝ

Χλά κμέ 
 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 ΰέπθΝ
Θ κ υλπθΝ ΤΝ Ι γηέαμΝ ά κδΝ εαΝ θ ΪθκυΝ ζΫθβ,Ν εέΝ Κπθ αθ άμΝ - 
εκυζδεαλέ βμΝ λδ έ βμΝ ΤΝ εέΝ άηκυΝ Κπθήθκμ,Ν αθ έ κδξα,Ν εαγυμΝ εαδΝ κΝ
Πλσ λκμΝ βμΝΣκπδεάμΝΚκδθσ β αμΝΠδ έπθΝεέΝΓεέεαμΝΙπΪθθβμέ 
 

 Α π ό   ε μΝ 1έΘυηάμΝ Μδξαάζ,Ν βέπτλκυΝ Κπθήθκμ,Ν γέ ΪηκυΝ Γ υλΰδκμ,Ν
ζέΠατζκυΝ Πατζκμ,Ν ηέΠλπ κθκ ΪλδκμΝ βηά λδκμ,Ν θέΓ πλΰέκυΝ ΧαλΪζαηπκμ,Ν
ιέ αλ ζΪμΝΠαθαΰδυ βμ,ΝκέΚκφδθΪμΝΗζέαμ,ΝλέΘ κ υλκυΝ ΰΰ ζδεάέ 



 
 ΠλδθΝ βΝ υαά β βΝ κπκδκυ άπκ Ν γΫηα κμΝ πλκ άζγαθΝ κδΝ βηκ δεκέΝ

τηίκυζκδΝ εεέΝ ΠατζκυΝ Πατζκμ,Ν ΘυηάμΝ Μδξαάζ,Ν πκυΝ παλΫη δθαθΝ ΫπμΝ εαδΝ κΝ
ΫζκμΝ βμΝ υθ λέα βμΝεαδΝΚκφδθΪμΝΗζέαμΝπκυΝαπκξυλβ ΝπλδθΝ βΝ υαά β βΝ
κυΝζκυ γΫηα κμέ 

 
πέΝ κυΝ 17κυ γΫηα κμΝ βμΝ βη λβ έαμΝ δΪ αιβμΝ κΝ εέΝ Πλσ λκμΝ Ϋγ Ν

υπσοβΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ υηα κμΝ κθΝ κδε έκΝ φΪε ζκ,Ν κθΝ κπκέκΝ
π λδζαηίΪθκθ αδΝ αΝ ιάμ: 
1. ΟδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ§ΝκΝ κυΝΪλγλκυΝ1ζΝ κυΝΝέΝζβθζήβί1ζΝεαγυμΝεαδΝαυ ΫμΝ κυΝ

τ λκυΝ αφέκυΝ βμΝ§ΝλΝ κυΝδ έκυΝΝσηκυ,ΝσππμΝαθ δεα α ΪγβεαθΝη Ν βθ § 
5 κυΝΪλγλκυΝλγΝ κυΝΝέΝζγ1ζήβί1ζ. 
2. ΗΝ υπΥΝ αλδγέΝ γλθήβίίλΝ Ϊ δαΝ παΰΰ ζηα έαΝ ππζβ άΝ ζαρευθΝ αΰκλυθ,Ν 
ξκλβΰκτη θβΝ κθΝεέΝ ΜΜ ΝΟΤΗΛΙ Η Νδεσ βηκΝ κυΝ ηηαθκυάζ, ΰδαΝπυζβ βΝ
πλκρσθ πθΝ βμΝ εα βΰκλέαμΝ ΰΥΝ κυΝ αθπ ΫλπΝ Νσηκυ,Ν ά κδ θππΪΝ αζδ υ δεΪΝ
πλκρσθ α,ΝβΝκπκέαΝαθαθ υγβε Νη Ν βθΝυπΥΝαλδγέΝζγήβί1ηΝ ( μιΗΚΟΩΛγ-Η ) 

πσφα βΝ βηκ δεκτΝυηίκυζέκυέ 
3. ΗΝη ΝαλδγέΝπλπ έΝ άηκυΝηαμΝ1ιζβλήβλ-9-2016 αέ β βΝ κυΝεέΝ ηηαθκυβζέ βΝ
Νδεσ βηκυΝ κυΝ ηηαθκυάζ,Ν η Ν βθΝ κπκέαΝ αβ ΪΝ βθΝ αζζαΰάΝ εα βΰκλέαμΝ
πυζβ βμΝπλκρσθ πθΝαπσΝΰ' - θππυθΝαζδ υ δευθΝ πλκρσθ πθ - βθΝεα βΰκλέαΝ
αΥΝ - θππυθΝκππλκεβπ υ δευθ,Ναίΰυθ,Ν εκηηΫθπθΝαθγΫπθ-,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ
αθπ ΫλπΝ δα Ϊι δμέ 
4. ΣκΝ απσΝ γί-09-βί1θΝ ΫΰΰλαφκΝ κυΝ Γλαφ έκυΝ δκ κ ά πθΝ εαδΝ Ρτγηδ βμΝ

ηπκλδευθΝ λα βλδκ ά πθΝ κυΝΣηάηα κμΝΣκπδεάμΝΟδεκθκηδεάμΝ θΪπ υιβμΝ
κυΝ άηκυΝ ηαμΝ πλκμΝ κΝ βηκ δεσΝ υηίκτζδκ,Ν η Ν κΝ κπκέκΝ δαίδίΪα αδΝ βΝ

αθπ ΫλπΝαέ β βΝεαδΝαβ έ αδΝβΝζάοβΝ ξ δεάμΝαπσφα βμέ 
 

ΣκΝ βηκ δεσΝυηίκτζδκ,ΝαφκτΝΫζαί ΝυπσοβΝ κυΝ αΝαθπ Ϋλπ,Νη ΪΝαπσΝ
δαζκΰδεάΝ υαά β βΝεαδΝαθ αζζαΰάΝαπσο πθΝη αιτΝ πθΝη ζυθΝ κυ 

 

Α π ο φ α  ί  ε       ό φ ω  α 
 

 Εγ ί ε  βθΝαζζαΰάΝεα βΰκλέαμΝ πδ λ πση θπθΝπλκμΝπυζβ βΝπλκρσθ πθΝ
απσΝ κθΝ εέΝ ΜΜ ΝΟΤΗΛΙ ΗΝ Νδεσ βηκΝ - παΰΰ ζηα έαΝ ππζβ άΝ ζαρευθΝ
αΰκλυθΝ εαδΝ υΰε ελδηΫθαΝ απσΝ βθΝ εα βΰκλέαΝ ΰ' - θππυθΝ αζδ υ δευθΝΝ
πλκρσθ πθ - βθΝεα βΰκλέαΝα' - θππυθΝκππλκεβπ υ ευθ,Ναίΰυθ,ΝεκηηΫθπθΝ
αθγΫπθ-,Ν τηφπθαΝ δμΝ δα Ϊι δμΝΝ βμΝ§ΝηΝ κυΝΪλγλκυΝλγΝ κυ ΝέΝζγ1ζήβί1ζ. 
 

ΗΝπαλκτ αΝ πσφα βΝπάλ Νατικθ αΝαλδγησΝΝ297/2016. 
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              (΄ πκθ αδΝυπκΰλαφΫμΝ) 
              ελδίΫμΝ θ έΰλαφκ 

             Λκυ λΪεδΝΝβηΝΟε πίλέκυΝβί1θ 
           ΟΝΝΝΠλσ λκμΝ έέ 
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