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 ΘΕΜΑΝΝ2ΝΫκ ακ ο:΄ εβ βΝάΝηβΝαθαεκπάμΝεα ΪΝ βμΝυπ΄αλδγηέΝβζγήβί1θ 
        δα αΰάμΝπζβλπηάμΝεα ΪΝ άηκυΝ(1ήβί0ηΝπλέΝαθαζή ηκτ 
        - Θυ βμ)έΝ 
   
  κΝ Λκυ λΪεδΝ εαδΝ κΝ βηκ δεσΝ Κα Ϊ βηαΝ (ΙΪ κθκμΝ ΤΝ γθέΝ

θ δ Ϊ πμ)Ν άη λαΝ βθΝ Ν 1λβ   κυΝ ηβθσμΝ ε ηίλέκυ,Ν κυΝ Ϋ κυμΝ βί1θ,Ν
βηΫλαΝ βμΝ ί κηΪ κμΝ Ν υ ΫλαΝ εαδΝ υλαΝ ίκμγίπέηέ υθάζγ Ν Ν αε δεάΝ

υθ λέα βΝ βΝ ΟδεκθκηδεάΝ πδ λκπά,Ν η ΪΝ βθΝ υπΥΝ αλδγηέΝ βγβζθή1η-12-2016 
πλσ εζβ βΝ κυΝ ΠλκΫ λκυΝ εέ Γ πλΰέκυΝ ζεέΝ ΓεδυθβΝ - βηΪλξκυ,Ν βΝ κπκέαΝ
θσηδηαΝ εδΝ ηπλσγ ηαΝ πδ σγβε Ν Ν εΪγ Ν ΫθαΝ ηΫζκμΝ βμ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ

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 π ΪΝ (ι)Ν η ζυθΝ βμΝ ΟδεκθκηδεάμΝ πδ λκπάμΝ ίλΫγβεαθΝ παλσθ αΝΝ
πΫθ ΝΝ(η),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 ζέ σ ξκλβμΝ Κπθήθκμ,Ν έηέαε ζζαλέκυΝ

θα Ϊ δκμΝ(βκ αθαπζβλπηα δεσΝηΫζκμΝ βΝγΫ βΝ κυΝαπκυ δΪακθ κμΝ αε δεκτΝ
ηΫζκυμΝΠαθ ζΫκυΝΚπθήθκυ)έ 
 

ΝπΝσΝθΝ Ν ΝμΝμ1έ ΪηκυΝΓ υλΰδκμέΝβέΓ πλΰέκυΝΧαλΪζαηπκμέΝΝΝ 
 
 ΠλδθΝ βΝ υαά β βΝ πθΝ αε δευθΝγ ηΪ πθΝ  βμΝβη λά δαμΝ δΪ αιβμ κΝεέΝ
Πλσ λκμΝ αά β Ν βΝ υαά β βΝ τκΝ ε Ϊε πθΝγ ηΪ πθΝ εΝ πθΝκπκέπθΝπμΝ2κυ 
κυΝγΫηα κμΝ‘’ εβ βΝάΝηβ αθαεκπάμΝεα ΪΝ βμΝυπ΄αλδγηέΝ243ήβί1θΝ δα αΰάμΝ

πζβλπηάμΝ εα ΪΝ άηκυΝ (1/2005 πλΪιβΝ αθαζκΰδ ηκτΝ - Θυ βμ)’’,Ν Ϋε αε αΝ πμΝ
εα π έΰκθ κμ,ΝζσΰπΝεα αζβε δευθΝπλκγ ηδυθέ 
 ΗΝ ΟδεκθκηδεάΝ πδ λκπά,Ν κησφπθαΝ απκφΪ δ Ν βΝ υαά β βΝ κυΝ θΝ
ζσΰπΝ γΫηα κμΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ιηΝ παλέΝ γΝ κυΝ θέΝ
3852/2010. 
 εκζκτγπμΝ ΫγβεαθΝυπσοβΝ πθΝη ζυθΝ βμΝΟδεκθκηδεάμΝ πδ λκπάμΝ αΝ
ιάμΝμ 

 1έΗΝυπ΄αλδγηέΝβγίήβί1θΝ ( ΝιΙΟΩΛγ-Τ γ))Ναπσφα βΝΟδεκθκηδεάμΝ
πδ λκπάμΝ π λέΝ δκλδ ηκτΝ πζβλ ικυ έκυΝ δεβΰσλκυΝ ΰδαΝ τθ αιβΝ

ΰθπηκ σ β βμΝαθαφκλδεΪΝη Ν βθΝΪ εβ βΝάΝηβΝαθαεκπάμΝ πέΝ βμΝυπ΄αλέγηέΝ
243ήβί1θΝ δα αΰάμΝ πζβλπηάμΝ κυΝ δλβθκ δε έκυΝ ΚκλέθγκυΝ εα ΪΝ κυΝ άηκυΝ
ηαμΝ ΰδαΝ απκαβηέπ βΝ λυηκ κηκτη θπθΝ δ δκε β δυθΝ βμΝ 1ήβίίηΝ πλΪιβμΝ
πλΪιβμΝαθαζκΰδ ηκτΝ βθΝΠ λαξυλαέ 
 βέΗΝ απσΝ1λ-12-βί1θΝ (πλπ έΝ άηκυΝ βγη1γ/19-12-βί1θ)Ν ΰθπηκ σ β βΝ
κυΝ πζβλ ικυ έκυΝ δεβΰσλκυΝ εέΝ Παπαεπθ αθ έθκυΝ Κπθήθκυ, τηφπθαΝ η Ν
βθΝ κπκέαΝ κΝ άηκμΝ πλΫπ δΝ θαΝ πλκί έΝ βΝ ηβΝ  Ϊ εβ βΝ αθαεκπάμΝ εα ΪΝ βμΝ



υπ΄αλδγηέΝβζγήβί1θΝ δα αΰάμΝπζβλπηάμΝ κυΝ δλβθκ δε έκυΝΚκλέθγκυ,Νεαγσ δΝ
πλσε δ αδΝ ΰδαΝ αθαΰθπλδ ηΫθβΝ απσΝ κθΝ άηκΝ κφ δζάΝ εαδΝ υξσθΝ π λαδ ΫλπΝ
θΫλΰ δ μΝ κυΝ άηκυΝγαΝ κθΝ πδίαλτθκυθΝη Ν πδπζΫκθΝΫικ αέ 

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

 
ΝπΝκΝφΝαΝ ΝέΝαΝ ΝδΝΝΝ-   ΟΝηΝσΝφΝπΝθΝα 

 
 ΣηθΝ ηηΝ Ϊ κη ηΝ αθακοπάς  πέΝ βμΝ υπ΄αλδγηέΝ βζγήβί1θΝ δα αΰάμΝ
πζβλπηάμΝ κυΝ δλβθκ δε έκυΝ ΚκλέθγκυΝ εα ΪΝ κυΝ άηκυΝ ηαμ,Ν ΰδαΝ εα αίκζάΝ
απκαβηδυ πμΝ λυηκ κηκτη θπθΝ δ δκε β δυθΝ βμΝ 1ήβίίηΝ πλΪιβμΝ
αθαζκΰδ ηκτΝ βθΝ Π λαξυλαΝ εαδΝ δ δεσ λαΝ κυμΝ φ λση θκυμΝ δ δκε ά μΝ
Γ υλΰδκΝ ΙέΝ Θυ βΝ εαδΝ ζΫθβΝ ξαΝ ΙέΝ Θυ β,Ν τηφπθαΝ η Ν βΝ ΰθπηκ σ β βΝ κυΝ
πζβλ ικυ έκυΝ δεβΰσλκυέ 
 

ΗΝπαλκτ αΝαπσφα βΝπάλ Νατικθ αΝαλδγησΝ   232/2016 

 

ΟΝ άηαλξκμΝ-  Πλσ λκμ                    ΣαΝΜΫζβ 
βμΝΟδεκθκηδεάμΝ πδ λκπάμ   1έ ζΪ βμΝ υΪΰΰ ζκμ 

 
       βέαε ζζαλέκυΝ θα Ϊ δκμ 
 
  Γ υλΰδκμΝ ζεέΝΓεδυθβμ    γέΡΪ βμΝπυλέ πθ 
 
       ζέ σ ξκλβμΝΚπθήθκμ 
 

 
 
 
 

 

 


