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 Θ ΜΑ 1ο
:Ολδ δεάΝπατ βΝάΝηβΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝΚέΤέ έΝ‘’ΛδαθδεάΝ δΪγ β 

       λκφέηπθΝεαδΝπκ υθΝ– πλα άλδκΝΪλ κυΝεαδΝ δ υθΝααξαλκπζα 

                δεάμΝδ δκε β έαμΝ βμΝΠΙ ΣΡ ΝΑέ έΝ υλδ εκηΫθκυΝ πέΝ πθΝ 
       κ υθΝΠ ΟΑΚΝΤΝ ΪηκυΝ1Ν κυμΝΑΰέΝΘ κ υλκυμέ  
 

  κΝ Λκυ λΪεδΝ εαδ κΝ βηκ δεσΝ Κα Ϊ βηαΝ (ΙΪ κθκμΝ ΤΝ γθέΝ Αθ δ Ϊ πμ)Ν
άη λα βθΝκβ

 κυΝηβθσμ,ΝΝκ ηίλέκυ,Ν κυΝΫ κυμΝβί1θ,ΝβηΫλαΝ βμΝ ί κηΪ κμΝΝΝΣλέ βΝ
εαδΝυλαΝ12:00,Ν υθάζγ Ν Ν αε δεάΝ υθ λέα βΝβΝ πδ λκπάΝΠκδσ β αμ πάμ,Νη ΪΝ
βθΝυπΥΝαλδγηέΝβίβιηήίζ-11-βί1θΝπλσ εζβ βΝ βμΝΠλκΫ λκυΝεέΝΠλπ κπαππΪΝΜαλέαμΝ

- Αθ δ βηΪλξκυ,ΝβΝκπκέαΝθσηδηαΝεδΝ ηπλσγ ηαΝ πδ σγβε Ν Ν εΪγ Ν ΫθαΝηΫζκμΝ βμ,Ν
πλκε δηΫθκυΝθαΝ υαβ ά δΝεαδΝθαΝαπκφα έ δΝ αΝγΫηα αΝ βμΝβη λά δαμΝ δΪ αιβμέ 
 ΑφκτΝ δαπδ υγβε Ν σ δΝ υπΪλξ δΝ θσηδηβΝ απαλ έα,Ν κηΫθκυΝ σ δΝ πέΝ υθσζκυΝ
π ΪΝ(ι)Νη ζυθΝ βμΝ πδ λκπάμΝΠκδσ β αμΝ πάμ,ΝΝίλΫγβεαθΝπαλσθ αΝΝπΫθ Ν(η),ΝβΝεαΝΝ

Πλσ λκμΝεάλυι Ν βθΝΝΫθαλιβΝ βμΝ υθ λέα βμέ 
 

ΠΝ αΝ λΝ σΝ θΝ Ν Ν μΝ μ 1έΠλπ κπαππΪΝ ΜαλέαΝ Αθ δ άηαλξκμΝ – Πλσ λκμ,Ν βέπτλκυΝ
Κπθήθκμ,Ν γέΠαπαγαθα έκυΝ ΑγαθΪ δκμ,Ν ζέΓ πλΰέκυΝ ΧαλΪζαηπκμΝ (1κ

 

αθαπζβλπηα δεσΝ  ηΫζκμ βμΝ η δκοβφέαμΝ βΝ γΫ βΝ κυΝ απκυ δΪακθ αΝ Ν έΝ
Πλπ κθκ Ϊλδκυ),ΝηέΘυηάμΝΜδξαάζέ 
 

ΑΝ πΝ σΝ θΝ Ν Ν μΝ μ 1. Γ πλΰέκυΝ ΑγαθΪ δκμ,Ν 2έΘ κ υλκυΝ Αΰΰ ζδεά,Ν Ν κδΝ κπκέκδΝ θΝ
πλκ άζγαθ,ΝαθΝεαδΝεζάγβεαθΝθσηδηαέ 
 

 υαβ κυηΫθκυΝ κυΝ1κυ
 γΫηα κμΝ βμΝβη λά δαμΝ δΪ αιβμΝβΝ εαΝΠλσ λκμΝΫγ Ν

υπσοβΝ πθΝ η ζυθΝ βμΝ πδ λκπάμΝ Πκδσ β αμΝ πάμΝ κθΝ κδε έκΝ φΪε ζκΝ κθΝ κπκέκΝ
π λδζαηίΪκθ αδΝ αΝ ιάμΝμ 
 1. Ν η Ν αλδγησΝ πλπ έΝ άηκυΝ βηληγήί1-12-βί1ζΝ ί ίαέπ βΝ υπκίκζάμΝ
ΰθπ κπκέβ βμΝ έ λυ βμΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαμΝ εα α άηα κμΝυΰ δκθκηδεκτΝ θ δαφΫλκθ κμΝ
(ΚέΤέ έ)Ν ΛδαθδεάμΝ δΪγ βμΝ ΣλκφέηπθΝ ΤΝ Πκ υθΝ – Πλα άλδκΝ Ϊλ κυΝ ΤΝ δ υθΝ
ααξαλκπζα δεάμΝ πέΝ πθΝκ υθΝΠ ΟΑΚΝεαδΝ ΪηκυΝ1,Ν βΝ έΚέΝΝΑΰέπθΝΘ κ υλπθέ 
 βέΣκΝυπ΄αλδγηέΝ247317/5299323-09-βί1θΝΫΰΰλαφκΝ κυΝΣηάηα κμΝΤΰ δκθκηδεκτΝ

ζΫΰξκυΝ ΤΝ Π λδίαζζκθ δεάμΝ Τΰδ δθάμΝ βμΝ Πέ έΝ ΚκλδθγέαμΝ η Ν κΝ κπκέκΝ ηαμΝ
ΰθπ κπκδάγβε Ν  σ δΝ εα ΪΝ βθΝ απσΝ η-9-βί1θΝ πδγ υλβ άΝ κυΝ δαπδ υγβε Ν κΝ
αθπ ΫλπΝεα Ϊ βηαΝ ΝαζζαΰάΝ βμΝεα βΰκλέαμΝ κυΝ Ν πδξ έλβ βΝΜααδεάμΝ έα βμΝ
Παλα ε υάμΝ Ν εαδΝ δΪγ βμΝ Πλκξ έλκυΝ Γ τηα κμ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηα κυ δυ κυμΝ
λκπκπκέβ βμΝ πθΝυΰ δκθκηδευθΝσλπθΝεαδΝπλκςπκγΫ πθΝζ δ κυλΰέαμΝ κυέ 

 γέΟδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλέΝκΝ βμΝΤ1ΝΰήΓέΠέήκδεέΝζζιθή1ζ-1-1γΝ ΰετεζδκΝβΝ κυΝΤπέΝ
Τΰ έαμ,Ν σπκυΝ αθαφΫλ αδΝ σ δΝ Ν π λέπ π βΝ η αφκλΪμΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝ Ν ΪζζκΝ
ξυλκΝ άΝ πΫε α βμΝ κυΝ ξυλκυΝ αυ άμΝ άΝ αζζαΰάμΝ εα βΰκλέαμ υθδ Ϊ αδΝ κυ δυ βμΝ
λκπκπκέβ βΝ πθΝυΰ δκθκηδευθΝσλπθΝζ δ κυλΰέαμΝ βμΝεαδΝ φσ κθΝί ίαδυθ αδΝαπσΝ

υΰ δκθκηδεκτμΝ υπαζζάζκυμΝ εαδΝ υθ ξέα δΝ θ Ν ηβθΝ υηηκλφυθ αδΝ η Ν βθΝ δ ξτκυ αΝ
θκηκγ έα,ΝπαλΪΝ δμΝΫΰΰλαφ μΝ υ Ϊ δμΝεαδΝ βθΝκζδΰκάη λβΝπλκγ ηέαΝπκυΝ έθ αδΝ
απσΝ κυμΝυΰ δκθκηδεκτμΝυπαζζάζκυμ,Ναθαεαζ έ αδΝβΝΪ δαΝ βμέ 



 4.ΣκΝ υπ΄αλδγηέΝ 1ιι1θήίγ-10-βί1θΝ ΫΰΰλαφκΝ κυΝ Γλαφ έκυΝ Α δκ κ ά πθΝ ΤΝ
Ρτγηδ βμΝ Ν ηπκλδευθΝ λα βλδκ ά πθΝ κυΝ άηκυΝ πλκμΝ βθΝ αδλ έαΝ ‘’ΠδΫ λβμΝ
Αλ κπκδΨαΝ – αξαλκπζα δεάΝ Αέ έ’’Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ εα αγΫ δΝ δμΝ απσο δμΝ βμΝ πέΝ
πθΝαθπ Ϋλπέ 

 5.ΣκΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ θΝ εα α ΫγβεαθΝ κδΝ απσο δμΝ βμΝ θΝ ζσΰπΝ αδλ έαμΝ πέΝ κυΝ
γΫηα κμέ 
 6. Ν απσΝ 18-10-βί1θΝ δ άΰβ βΝ κυΝ Γλαφ έκυΝ Α δκ κ ά πθΝ ΤΝ Ρτγηδ βμΝΝ

ηπκλδευθΝ λα βλδκ ά πθΝ κυΝ άηκυ π λέΝ κλδ δεάμΝ πατ βμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ  κυΝ
αθπ ΫλπΝΚέΤέ έΝ Ν ζδαθδεάμΝ δΪγ βμΝ λκφέηπθΝΤΝπκ υθΝ – πλα άλδκΝΪλ κυΝΤΝ δ υθΝ
ααξαλκπζα δεάμ,ΝΝ πέΝ πθΝκ υθΝΠ ΟΑΚΝΤΝ ΪηκυΝ1,Ν κυμΝΑΰέΝΘ κ υλκυμ,ΝζσΰπΝ
αζζαΰάμΝ εα βΰκλέαμ,Ν βΝ κπκέαΝ υθδ ΪΝ κυ δυ βΝ λκπκπκέβ βΝ πθΝ υΰ δκθκηδευθΝ
σλπθΝ ζ δ κυλΰέαμ,Ν ίΪ δΝ πθΝ κπκέπθΝ ξκλβΰάγβε Ν βΝ ί ίαέπ βΝ υπκίκζάμΝ
ΰθπ κπκέβ βμΝ βμΝ έ λυ βμΝ ΤΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυ,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ δ άΰβ βΝ κυΝ
Σηάηα κμΝΤΰ δκθκηδεκτΝ ζΫΰξκυΝΤΝΠ λδίαζζκθ δεάμΝΤΰδ δθάμΝ βμΝΠέ έΝΚκλδθγέαμέ 
 Ν πδ λκπάΝ Πκδσ β αμΝ πάμ,Ν αφκτΝ Ϋζαί Ν υπσοβΝ βμΝ αΝ αθπ ΫλπΝ εαδΝ δμΝ

δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ιγΝ κυΝ θέΝ γκηβήβί1θ,Ν η ΪΝ απσΝ υαβ β βΝ εδΝ αθ αζζαΰάΝ
απσο πθΝη αιτΝ πθΝη ζυθΝ βμ, 
 

ΑΝπΝκΝφΝαΝ ΝέΝαΝ ΝδΝΝΝ-   ΟΝηΝσΝφΝπΝθΝα 

 

 Σην ολδ δεά παύ η ημ ζεδ ουλγέαμ ΚΤ  ‘’ΛδαθδεάΝ δΪγ βΝ λκφέηπθΝ εαδΝ
πκ υθΝ – πλα άλδκΝ Ϊλ κυΝ εαδΝ δ υθΝ ααξαλκπζα δεάμ’’,Ν δ δκε β έαμΝ βμΝ ΠΙ ΣΡ Ν
Αέ έ κΝ κπκέκΝ ζ δ κυλΰ έΝ υθΪη δΝ βμΝ υπ΄αλδγηέΝ βηληγή1-12-βί1ζΝ ί ίαέπ βμΝ
υπκίκζάμΝ ΰθπ κπκέβ βμΝ άηκυΝ ηαμΝ εαδΝ ίλέ ε αδΝ πέΝ πθΝ κ υθΝ Π ΟΑΚΝ εαδΝ
 ΪηκυΝ1,Ν κυμΝΑΰέΝΘ κ υλκυμ,ΝζσΰπΝ λκπκπκέβ βμΝκυ δυ κυμΝ πθΝυΰ δκθκηδευθΝ
σλπθΝζ δ κυλΰέαμΝ κυ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝυπ΄αλδγηέΝβζιγ1ιήηβλλγήβγ-9-βί1θΝΫΰΰλαφκΝ
κυΝΣηάηα κμΝΤΰ δκθκηδεκτΝ ζΫΰξκυΝεαδΝΠ λδίαζζκθ δεάμΝΤΰδ δθάμΝΠέ έΝΚκλδθγέαμΝεαδΝ
βθΝ απσΝ 1κ-10-βί1θΝ δ άΰβ β κυΝ Σηάηα κμΝ ΣκπδεάμΝ ΟδεκθκηδεάμΝ ΑθΪπ υιβμΝ κυΝ
άηκυέ 

 Νπαλκτ αΝαπσφα βΝπάλ Νατικθ αΝαλδγησΝ40/2016. 

 

ΝΑθ δ άηαλξκμΝ– Πλσ λκμ    ΣαΝΜΫζβ 

βμΝ πδ λκπάμΝΠκδσ β αμΝ πάμ   1έΘυηάμΝΜδξαάζ 

 

       βέΓ πλΰέκυΝΧαλΪζαηπκμ 

 

       γέΠαπαγαθα έκυΝΑγαθΪ δκμ 

      Πλπ κπαππΪΝΜαλέα 

       ζέπτλκυΝΚπθήθκμ 

 

 


