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 ΠΟΠ Μ  

 
ΑπσΝ κΝΠλαε δεσΝ βμΝΫε αε βμΝεαδ εα π έΰκυ αμΝυθ λέα βμΝ κυΝυηίκυζέκυΝ βμΝ

βηκ δεάμΝ Κκδθσ β αμΝ ΑΰέπθΝ Θ κ υλπθΝ κυΝ άηκυΝ Λκυ λαεέκυ-Π λαξυλαμ-
ΑΰέπθΝΘ κ υλπθΝαλδγησμ 18 βμΝ20-12-2016. 
 
 
 

ΠΟΦ ΗΝ-50- 

 

ΘΕΜΑ 2ον Ι: « υηη κξάμΝάΝηβΝΝ βμΝ βηκ δεάμΝΚκδθσ β αμΝΑΰέπθΝ 
                  Θ κ υλπθΝΝ κΝπλσΰλαηηαΝ βμΝ υζζκΰδεάμΝ 
                   εα απκζΫηβ βμΝ κυΝ ΪεκυΝ βμΝ ζδΪμΝ ΰδαΝ κΝΫ κμΝβί1ι. 
 
 
   κυμΝΑΰέκυμΝΝΘ κ υλκυμΝ εαδΝ βθΝαέγκυ αΝ υθ λδΪ πθΝ κυΝυηίκυζέκυΝ βμΝ

βηκ δεάμΝΚκδθσ β αμΝΝΑΰέΝΘ κ υλπθ,Ν κυΝ άηκυΝΛκυ λαεέκυ-Π λαξυλαμΝ-ΑΰέΝ
Θ κ υλπθΝ υθάζγ Ν άη λαΝ βθΝ20β κυΝηβθσμΝ ε ηίλέκυ κυΝΫ κυμΝβί16 βηΫλαΝ
Σλέ β εαδΝυλαΝ18:00έΝ Ν βησ δα  έε αε βΝεαδΝεα επείγου α υθ λέα βΝ κΝ
υηίκτζδκΝ βμΝ βηκ δεάμΝΚκδθσ β αμΝΑΰέΝΘ κ υλπθ  τ λαΝαπσΝ βθΝαλδγηέΝ
23423/19-12-2016 ΫΰΰλαφβΝπλσ εζβ β κυΝΠλκΫ λκυΝΝεέΝΑλδ έ βΝΝΚπθ αθ άΝ– 
εκυζδεαλέ βΝ κυΝΓ πλΰέκυ,ΝπκυΝ πδ σγβε Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝΪλγλπθΝ
κγ,κκΝεαδΝκλΝ κυΝΝέγκηβήβί1ίΝ(Φ ΚΝΑ΄κι)ΝθσηδηαΝεαδΝ ηπλσγ ηαΝ κυμΝ
υηίκτζκυμΝ βμΝ βηκ δεάμΝΚκδθσ β αμΝεαδΝαθαλ άγβε Ν κθΝπέθαεαΝ
αθαεκδθυ πθΝ κυΝΰλαφ έκυΝ βμΝ βηκ δεάμΝΚκδθσ β αμέ 
ΟΝεέΝΠλσ λκμΝεάλυι Ν βθΝΫθαλιβΝ βμΝυθ λέα βμέ 
 
Παλσθ μμ 1)Αλδ έ βμΝΚπθ αθ άμ–εκυζδεαλέ βμΝ2)ΑΰαγκθέεβΝπαθέ κυΝΝ 
                  γ)ΝΑθα Ϊ δκμΝΣ έ βμΝ,ζ)ΝΆΰΰ ζκμΝΜπκαέεβμΝη),Λβηθδυ βμΝπ άλδκμ  
            
Απσθ μ:  ΚαθΫθαμΝ 
 
 πέΝ κυ  2κυ Ϋε αε κυΝ   γΫηα κμΝ κΝ εέΝ Πλσ λκμΝ Ϋγ Ν υπσοβΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ
υηίκυζέκυΝ βμΝ βηκ δεάμΝΚκδθσ β αμΝσ δΝζσΰπΝξλκθδευθΝπλκγ ηδυθ (ΝηΫξλδΝ βθΝ
ίηήί1ήβί1ιΝ κΝ βηκ δεσΝυηίκτζδκΝ γαΝπλΫπ δ θαΝ απκφα έ δΝεαδΝθαΝεκδθκπκδά δΝ
βθΝ απσφα βΝ κυΝ βθΝ δ τγυθ βΝ Αΰλκ δεάμΝ ΟδεκθκηέαμΝ εαδΝ Κ βθδα λδεάμΝ

Κκλέθγκυ)ΝθαΝ υαβ βγ έΝπμΝεα π έΰκθΝ κΝεΪ πγδΝγΫηαΝΝΝεαδΝαθαφΫλ δΝ αΝ ιάμμ  
 τηφπθαΝ η Ν κΝ υπ΄αλέγηέΝ 333325/70750 ΫΰΰλαφκΝ βμΝ ήθ βμΝ Αΰλκ δεάμΝ
ΟδεκθκηέαμΝ εαδΝ Κ βθδα λδεάμΝ –Π λδφ λ δαεάμΝ θσ β αμΝ ΚκλδθγέαμΝ (ΣηάηαΝ
Πκδκ δεκτ εαδΝ Φυ κυΰ δκθκηδεκτΝ ζΫΰξκυΝ )Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ απκφα δ έΝ βΝ 

υηη κξά άΝ ηβΝ  κυΝ άηκυΝ Λκυ λαεέκυΝ –Π λαξυλαμΝ –ΑΰέπθΝ Θ κ υλπθΝ εαδΝ
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υΰε ελδηΫθαΝ βμΝ βηκ δεάμΝ Κκδθσ β αμΝ ΑΰέπθΝ Θ κ υλπθΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ
υζζκΰδεάμΝ εα απκζΫηβ βμΝ κυΝ ΪεκυΝ βμΝ ζδΪμΝΰδαΝ κΝΫ κμΝβί1ι  

  ΟΝΠλσ λκμΝΫγ ΝυπσοβΝ πθΝη ζυθΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ βθΝΰθυηβΝ πθΝη ζυθΝ κυΝ
Αΰλκ δεκτΝ υθ αδλδ ηκτΝ ΑΰέπθΝ Θ κ υλπθΝ κδΝ κπκέκδΝ γ πλκτθΝ ππμΝ κδΝ ΆΰδκδΝ
Θ σ πλκδΝεαδΝκδΝπ λδκξΫμΝ θ σμ εαδΝ ε σμΝ ξ έκυΝ έθαδΝπυεθκεα κδεβηΫθ μΝεαδΝκδΝ
ο εα ηκέΝ η Ν αΝ φΪληαεαΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ αεκε κθέαΝ Ν σ κΝ
πυεθκεα κδεβηΫθ μΝ π λδκξΫμΝ πδγαθσθΝ θαΝ ΫξκυθΝ πδπ υ δμΝ βθΝ υΰ έαΝ πθΝ
εα κέεπθ βμΝ βηκ δεάμΝΚκδθσ β αμΝΑΰέπθΝΘ κ υλπθ.  
 
ΣαΝ ηΫζβΝ Ν κυΝ υηίκυζέκυ ΫζαίαθΝ υπσοβΝ κυμΝ κΝ Ϋε αε κΝ εαδΝ εα π έΰκθΝ κυΝ
γΫηα κμΝ ζσΰπΝ ξλκθδευθΝ πλκγ ηδυθ, βθΝ ΰθυηβΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ Αΰλκ δεκτΝ

υθ αδλδ ηκτΝΑΰέπθΝΘ κ υλπθΝΝ, κΝΪλγλκΝκίΝ κυΝΝέΝγζθγήίθΝ, κΝΪλγλκΝκγΝπαλέΝ
1Ν κυΝ ΝέΝ γκηβή1ίΝ εαδΝ  η ΪΝ απσΝ δαζκΰδεάΝ υαά β βΝ εαδ αθ αζζαΰάΝ απσο πθΝ
η αιτΝ πθΝη ζυθΝ κυέ 

 

 

  ΓΝΩΜΟ ΟΣ Ι ΟΜΟΦΩΝ  

    

 )ΝΣοΝέε αε οΝεαδΝεα επείγοθΝ ουΝγέηα ομΝζόγωΝχλοθδεώθΝ πλογε ηδώθ. 

 ) εθΝ υθαδθείΝ βθΝ  υηη κξάΝ βμΝ βηκ δεάμΝΚκδθσ β αμΝΑΰέπθΝΘ κ υλπθΝ
κΝπλσΰλαηηαΝ βμΝ υζζκΰδεάμΝεα απκζΫηβ βμΝ κυ ΪεκυΝ βμΝ ζδΪμΝΰδαΝ κΝ Ϋ κμΝ

2017 ,Ν η Ν κΝ ε π δεσΝ σ δΝ κδΝ ΆΰδκδΝ Ν Θ σ πλκδΝ θ σμΝ εαδΝ ε σμΝ ξ έκυΝ ΫξκυθΝ
πυεθκεα κδεβηΫθ μΝ π λδκξΫμΝ εαδΝ αΝ φΪληαεαΝ πκυΝ γαΝ ξλβ δηκπκδβγκτθ ΰδαΝ βθΝ
εα απκζΫηβ βΝ κυΝ ΪεκυΝ βμΝ ζδΪμΝπδγαθσθΝθαΝΫξκυθΝ πδπ υ δμΝ βθΝυΰ έαΝ πθΝΝ
εα κέεπθΝ πθΝΑΰέπθΝΘ κ υλπθέΝ  
  
. ΓδαΝ αυ σΝ κΝ γΫηαΝ υθ Ϊξγβε Ν αυ άΝ βΝ απσφα βΝ πκυΝ πάλ Ν ατιέΝ ΑλδγησΝ
18/50/20-12-2016 εαδΝ υπκΰλΪφ αδΝ απσΝ αΝ ΜΫζβΝ πκυΝ ά αθΝ παλσθ αΝ βΝ
υθ λέα βέ 
 
 
 
          ΟΝΠλσ λκμΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ                 ΣαΝΜΫζβ 
 
 
 

ΑελδίΫμΝΑπσ πα ηα 
ΟΝΠλσ λκμΝ κυΝυηίκυζέκυ 

βμΝ βηκ δεάμΝΚκδθσ β αμ 
 

 
ΑΡΙΣ Ι ΗΝΚΩΝΣΑΝΣΗ-ΚΟΤΛΙΚΑΡΙΣΗ 


