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 Θ ΜΑΝΝκομ δκλδ ησμΝπζβλ ικυ έκυΝ δεβΰσλκυΝπλκμΝαθΪζβοβΝ θ λΰ δυθ 

        ΰδαΝ βΝ δα φΪζδ βΝ πθΝ βηκ δευθΝ υηφ λσθ πθΝεα σπδθΝ κυ 

        υπ΄αλδγηέΝ1ιλθ1ή1κ-10-βί1θΝ ΰΰλΪφκυΝ βμΝ πκεήθβμΝ δκέεβ βμ 

        Π ζκπκθθά κυΝ υ έΝ ζζΪ αμΝΤΝΙκθέκυέ 
   

  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– άηαλξκμ – 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 κυΝ 8
κυ

 γΫηα κμΝ βμΝ βη λά δαμΝ δΪ αιβμΝ o εέΝ Πλσ λκμΝ
Ϋγ Ν υπσοβΝ πθΝ η ζυθ βμΝ ΟδεκθκηδεάμΝ πδ λκπάμΝ κΝ υπ΄αλδγηέΝ
179615/18-10-βί1θΝΫΰΰλαφκΝΝ βμΝ πκε θ λπηΫθβμΝ δκέεβ βμΝΠ ζκπκθθά κυΝ

υ έΝ ζζΪ κμΝΤΝΙκθέκυ,Νη Ν κΝκπκέκΝαβ κτθ αδΝκδΝαπσο δμΝ κυ ΠλκΫ λκυΝ κυΝ
υηίκυζέκυΝ βμΝ ΣέΚέΝ Πδ έπθΝ πέΝ βμΝ πδ υθαπ ση θβμΝ αθαφκλΪμ κυΝ

υηίκτζκυΝ βμΝ δ έαμΝΚκδθσ β αμ, ξ δεΪΝ η Ν βΝ υξθσ β αΝ υθ λέα βμΝ κυΝ
υηίκυζέκυΝ βμΝ ΣκπδεάμΝ Κκδθσ β αμΝ εαδΝ βΝ τΰεζβ βΝ Ν ΰ θδεάΝ υθΫζ υ βΝ
πθΝ εα κέεπθΝ εαδΝ φκλΫπθΝ αυ άμ,Ν εαδΝ αά β Ν κθΝ δκλδ ησΝ πζβλ ικυ έκυΝ
δεβΰσλκυΝ ΰδαΝ βΝ δα φΪζδ βΝ πθΝ βηκ δευθΝ υηφ λσθ πθέ 

 ΗΝΟδεκθκηδεάΝ πδ λκπά,ΝαφκτΝΫζαί ΝυπσοβΝ βμΝ αΝαθπ Ϋλπ,Νη ΪΝαπσΝ
υαά β βΝεδΝαθ αζζαΰάΝαπσο πθΝη αιτΝ πθΝη ζυθΝ βμ 

 

ΝπΝκΝφΝαΝ ΝέΝαΝ ΝδΝΝΝ-   ΟΝηΝσΝφΝπΝθΝα 

 

 δορίζεδ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ιβΝ κυΝ ΝέΝ
3852/2010, πζβλ ικτ δκΝ δεβΰσλκΝ κυΝ άηκυΝ ΰδαΝ βθΝ πλκε δηΫθβΝ



υπσγ β,Ν κθΝ εέ  Παπαεων αν ίνουΝ Κων/νο, πλκμΝ κθΝ Ν κπκέκΝ
παλΫξ δΝ βθΝ θ κζάΝ θαΝ πλκί έΝ Ν θΫλΰ δ μΝ ΰδαΝ βΝ δα φΪζδ βΝ πθΝ

βηκ δευθΝ υηφ λσθ πθΝ εα σπδθΝ κυΝ υπ΄αλδγηέΝ 1ιλθ1/18-10-2016 

ΰΰλΪφκυΝ Ν βμΝ πκε θ λπηΫθβμΝ δκέεβ βμΝ Π ζκπκθθά κυΝ υ έΝ ζζΪ κμΝ ΤΝ
Ικθέκυέ 
 ΗΝαηκδίάΝ κυΝΝαθπ ΫλπΝ δεβΰσλκυΝγαΝυπκζκΰδ γ έΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ

δα Ϊι δμΝ κυΝ Κυ δεαΝ π λέΝ δεβΰσλπθΝ θέΝ ζ1λζήβί1γΝ (Φ ΚΝ Ν βίκή έΝ
΄ήβί1γ)έ 

ΗΝπαλκτ αΝαπσφα βΝπάλ Νατικθ αΝαλδγησΝ   224/2016 

  

ΟΝ άηαλξκμΝ-  Πλσ λκμ                    ΣαΝΜΫζβ 

βμΝΟδεκθκηδεάμΝ πδ λκπάμ   1έ ζΪ βμΝ υΪΰΰ ζκμ 

 

       βέαε ζζαλέκυΝ θα Ϊ δκμ 

 

  Γ υλΰδκμΝ ζεέΝΓεδυθβμ    γέΡΪ βμΝπυλέ πθ 

 


