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 ΘΕΜΑΝΝ7ομΟλδ ησμΝ βηκ δεκτΝ υηίκτζκυΝΰδαΝ βθΝπαλαεκζκτγβ β,Ν β 

         δκέεβ βΝεαδΝ κθΝΫζ ΰξκΝ ε Ϋζ βμΝ πθΝηδελυθΝΫλΰπθέ 
   

  κΝ Λκυ λΪεδΝ εαδΝ κΝ βηκ δεσΝ Κα Ϊ βηαΝ (ΙΪ κθκμΝ ΤΝ γθέΝ
θ δ Ϊ πμ)Ν άη λαΝ βθΝΝθβ

   κυΝηβθσμΝ ε ηίλέκυ,Ν κυΝΫ κυμΝβί1θ,ΝβηΫλαΝ
βμΝ ί κηΪ κμΝ Ν Σλέ βΝ εαδΝ υλαΝ 1ζμίίΝ υθάζγ Ν Ν αε δεάΝ υθ λέα βΝ βΝ

ΟδεκθκηδεάΝ πδ λκπά,Νη ΪΝ βθΝυπΥΝαλδγηέΝβββ11ήίβ-12-βί1θΝπλσ εζβ βΝ κυΝ
ΠλκΫ λκυΝ εέΝ Γ πλΰέκυΝ ζεέΝ ΓεδυθβΝ - βηΪλξκυ,Ν βΝ κπκέαΝ θσηδηαΝ εδΝ
ηπλσγ ηαΝ πδ σγβε Ν ΝεΪγ ΝΫθαΝηΫζκμΝ βμ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝ υαβ ά δΝεαδΝ

θαΝαπκφα 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 π ΪΝ (ι)Ν η ζυθΝ βμΝ ΟδεκθκηδεάμΝ πδ λκπάμΝ ίλΫγβεαθΝ παλσθ αΝΝ
Ϋ λαΝ(ζ),ΝκΝεέΝΝΠλσ λκμΝεάλυι Ν βθΝΝΫθαλιβΝ βμΝ υθ λέα βμέ 

 

ΠΝαΝλΝσΝθΝ Ν ΝμΝμ 1ΝΓεδυθβμΝ ζεέΝΓ υλΰδκμΝ– άηαλξκμΝ– Πλσ λκμ,ΝβέΡΪ βμΝ
πυλέ πθ,Ν γέ ζΪ βμΝ υΪΰΰ ζκμ,Ν έζέαε ζζαλέκυΝ θα Ϊ δκμΝ (βκ

 

αθαπζβλπηα δεσΝ ηΫζκμΝ βΝ γΫ βΝ κυΝ απκυ δΪακθ κμΝ αε δεκτΝ ηΫζκυμΝ
Παθ ζΫκυΝΚπθήθκυ)έ 
 

Ν πΝ σΝ θΝ Ν Ν μΝ μ1έ ΪηκυΝ Γ υλΰδκμέΝ βέ σ ξκλβμΝ Κπθήθκμ,Ν γέΓ πλΰέκυΝ
ΧαλΪζαηπκμέΝΝΝ 
 

 υαβ κυηΫθκυΝ κυΝικυ
 γΫηα κμΝ βμΝβη λά δαμΝ δΪ αιβμΝ ΫγβεαθΝυπσοβΝ

πθΝη ζυθΝ βμΝΟδεκθκηδεάμΝ πδ λκπάμΝ αΝ ιάμΝμ 
 1έΣκΝ απσΝ βλ-11-βί1θΝ υπβλ δαεσΝ βη έπηαΝ κυΝ Σηάηα κμΝ Σ ξθδευθΝ
΄ λΰπθΝ κυΝ άηκυΝ ξ δεΪΝ η Ν κθΝ κλδ ησΝ βηκ δεκτΝ υηίκτζκυΝ ΰδαΝ βθΝ
παλαεκζκτγβ β,Ν βΝ δκέεβ βΝεαδΝ κθΝΫζ ΰξκΝ βμΝ ε Ϋζ βμΝηδελυθΝΫλΰπθέ 
 βέΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝ1ηΝπαλέΝβΝ κυΝΠέ ή κμΝ1ι1ήκι τηφπθαΝη Ν δμΝ
κπκέ μΝ βΝ παλαεκζκτγβ β,Ν βΝ δκέεβ βΝ εαδΝ κΝ Ϋζ ΰξκμΝ πθΝ ηδελυθΝ ΫλΰπθΝ – 

λΰα δυθΝ υθ άλβ βμ ΰέθ αδΝ απσΝ κθΝ άηαλξκέΝ ΗΝ βηαλξδαεάΝ πδ λκπάΝ
(θυθΝΟδεκθκηδεάΝ πδ λκπά)Νηπκλ έΝθαΝκλέ δΝ βΝΫθαΝ βηκ δεσΝ τηίκυζκΝΰδαΝ
βθΝ παλαεκζκτγβ β,Ν βΝ δκέεβ βΝ εαδ κθΝ Ν Ϋζ ΰξκΝ πθΝ ηδελυθΝ ΫλΰπθΝ – 

λΰα δυθΝ υθ άλβ βμέ 
 ΟΝεέΝΠλσ λκμΝαά β ,Νεα σπδθΝ πθΝαθπ Ϋλπ,Ν κθΝκλδ ησΝ κυΝ βηκ δεκτΝ

υηίκτζκυέ 
 ΗΝ ΟδεκθκηδεάΝ πδ λκπά,Ν αφκτΝ Ϋζαί Ν υπσοβΝ βμΝ αΝ αθπ ΫλπΝ εαδΝ δμΝ

δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝιβΝ κυΝθέΝγκηβήβί1ί,Νη ΪΝαπσΝ υαά β β εδΝαθ αζζαΰάΝ
απσο πθΝη αιτΝ πθΝη ζυθΝ βμ, 
 

 

 



 

 

ΝπΝκΝφΝαΝ ΝέΝαΝ ΝδΝΝΝ-   ΟΝηΝσΝφΝπΝθΝα 

 

 Ολέα δΝ κθΝ βηκ δεσΝ τηίκυζκΝαε ζζαλέκυΝ θα Ϊ δκ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ
δα Ϊι δμΝΝ κυΝΪλγλκυΝ1ηΝπαλέΝβΝ κυΝΠέ ή κμΝ1ι1ήκι,ΝΰδαΝ βθΝπαλαεκζκτγβ β,Ν
βΝ δκέεβ βΝεαδΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ πθΝ ΝηδελυθΝ ΫλΰπθΝ – λΰα δυθΝ υθ άλβ βμΝ κυΝ
άηκυ,ΝΝΰδαΝ κΝΫ κμΝβί1ιέ 

 ΗΝπαλκτ αΝαπσφα βΝπάλ Νατικθ αΝαλδγησΝΝ223/2016. 

 

  

ΟΝ άηαλξκμΝ-  Πλσ λκμ                    ΣαΝΜΫζβ 

βμΝΟδεκθκηδεάμΝ πδ λκπάμ   1έ ζΪ βμΝ υΪΰΰ ζκμ 

 

       βέαε ζζαλέκυΝ θα Ϊ δκμ 

 

  Γ υλΰδκμΝ ζεέΝΓεδυθβμ    γέΡΪ βμΝπυλέ πθ 

 

 

 


