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υθΪ ζφκδ, 

 

αμ απκ Ϋζζκυη  κησφπθκ οάφδ ηα βμ κηκ πκθ έαμ ηαμ αθαφκλδεΪ η  δμ απαλΪ ε μ δυι δμ 

υθ δεαζδ υθ. 

 θ ζσΰπ απ λΰδαεά εδθβ κπκέβ β θ Ϊ κθ αθ κ πζαέ δκ κυ η ΰΪζκυ, ηαελσξλκθκυ, έεαδκυ εαδ 

αθυπκξυλβ κυ αΰυθα πθ δκδεβ δευθ υπαζζάζπθ, κδ κπκέκδ αΰπθέακθ αθ ΰδα βθ αθΪεζβ β πθ 

ευί λθβ δευθ απκφΪ πθ, η  δμ κπκέ μ έξαθ γ έ  δαγ δησ β α 1150 δκδεβ δεκέ υπΪζζβζκδ απσ α 

κε υ (8) η ΰαζτ λα δ λτηα α βμ ξυλαμ εαδ απ δζκτθ αθ Ϊη α η  απσζυ β, αζζΪ εαδ ΰδα β ηβ 

απκ ζΫξπ β πθ δ λυηΪ πθ αυ υθ, α κπκέα π λδΫλξκθ αθ εα Ϊ εκδθά κηκζκΰέα  α υθαηέα 

ζ δ κυλΰέαμ, ΰ ΰκθσμ κ κπκέκ εα α έξγβε  β υθΫξ δα. 

 Ή αθ Ϋθαμ αΰυθαμ πΫλα ΰδα πΫλα έεαδκμ πκυ αφκλκτ , πΫλαθ βμ δα φΪζδ βμ βμ γΫ βμ λΰα έαμ πθ 

υπαζζάζπθ αυ υθ, κδ κπκέκδ  θ ζυμ α δεαδκζσΰβ α αθ δη υπδ αθ κ φΪ ηα βμ αθ λΰέαμ εαδ βθ 

πλκ α έα κυ βησ δκυ ξαλαε άλα πθ Παθ πδ βηέπθ.  

ΰυθαμ κ κπκέκμ θ Ϋζ δ δεαδυγβε  η  βθ οάφδ β κυ N. 4325/2015, o κπκέκμ φΫλ δ εαδ κθ έ ζκ 

«απκεα Ϊ α β α δεδυθ….» εαδ η  κθ κπκέκ παθάζγαθ δμ γΫ δμ κυμ κδ  δαγ δησ β α 

λΰααση θκδ. 

Κα αΰΰΫζζκυη  εαδ η έμ η  β δλΪ ηαμ η  κθ πζΫκθ εα βΰκλβηα δεσ λσπκ δμ πλκφαθ έμ 

υθ δεαζδ δεΫμ δυι δμ θΪθ δα  εζ ΰηΫθκυμ επλκ υπκυμ λΰαακηΫθπθ εαδ θΪθ δα β ζ δ κυλΰέα 

υζζκΰδευθ ΟλΰΪθπθ εαδ βθ ζ τγ λβ Ϋεφλα β λΰαακηΫθπθ 

 

παδ κτη  Ϊη α βθ ησθδηβ Ϊλ β κυμ. 

 

βζυθκυη  βθ αζζβζ ΰΰτβ ηαμ α δπεση θα ηΫζβ βμ Παθ πδ βηδαεάμ Κκδθσ β αμ, κθ Πλσ λκ βμ 

Οηκ πκθ έαμ δκδεβ δεκτ Πλκ ππδεκτ Σλδ κίΪγηδαμ επαέ υ βμ (Ο. .Π.Σ. .) Ϊίία Παπα σπκυζκ, 

κθ πλυβθ Πλσ λκ βμ Οηκ πκθ έαμ εαδ ηΫζκμ κυ Κ.. Φλαΰεέ εκ κλ ζέθκ, κθ δ δεσ Γλαηηα Ϋα 

άεκ Σ αθΪεα εαδ κυμ αεσηβ (11) δκδεβ δεκτμ υπαζζάζκυμ: Π. κτθβ, Ι. Χαησ λαεα, Π. ΣαηπΪεβ, Ν. 

ΛΪλδκ, . αζ αηΪεβ, Μ. Λυεκίκυθδυ β, . αζκθδεέ β, ε. πυλκπκτζκυ, κυ Καπκ δ λδαεκτ 

Παθ πδ βηέκυ γβθυθ εαδ: . ΛαηπλΪεβ, Ο. Ϊξκυ εαδ Ι. Μαθ αδΪλα κυ γθδεκτ Μ σί δκυ 

Πκζυ ξθ έκυ 



υηη Ϋξκυη  θ λΰΪ δμ εκδθΫμ λΪ δμ- ε βζυ δμ εαδ υηπκλ υσηα  κθ αΰυθα. 

 

Κα αΰΰΫζζκυη  κπκδα άπκ  παλΫηία β βθ ζ τγ λβ υθ δεαζδ δεά Ϋεφλα β. 

 

Καζκτη  σζκυμ κυμ λΰααση θκυμ εαδ φκδ β Ϋμ, α κηδεΪ εαδ υζζκΰδεΪ, θα εα α δεΪ κυθ β έπιβ, υ  

θα ΰέθ δ αφΫμ σ δ Ϋ κδκυ έ κυμ πλκ πΪγ δ μ λκηκελΪ β βμ πθ λΰαακηΫθπθ γα απκ υΰξΪθκυθ 

πα αΰπ υμ εαδ θα αθα έικυθ εα Ϊ σπκυμ κ κίαλσ αυ σ αά βηα εαδ θα υηη Ϊ ξκυθ δμ εα Ϊ σπκυμ 

εδθβ κπκδά δμ. 

 

 ο .. ημ Οηο ποθδίαμ 

 


