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ΛΛ ΝΙΚ Ν ΜΟΚΡΑΣΙΑ
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λδγέπλπ έ Γ1ίήΓέΠήκέεέ70288

ΠΡΟΝμ
1. Όζ μ δμ Π λδφΫλ δ μ βμ ξυλαμ
Γλέ εέεέ Π λδφ λ δαλξυθ
2. Π λδφ λ δαεΫμ θσ β μ
Τπσοβ εέεέ θ δπ λδφ λ δαλξυθ
ήθ δμ βηέ Τΰ έαμ Τ Κκδθέ ΜΫλδηθαμ
- Σηάηα α Π λδίαζζκθ δεάμ Τΰδ δθάμ Τ
Τΰ δκθκηδεκτ ζΫΰξκυ
4. ήθ δμ Τΰ δκθκηδεκτ ζΫΰξκυ &
Π λδίαζζκθ δεάμ Τΰδ δθάμ
Έ λ μ κυμ

3.

Θ ΜΑμ «Τΰ δκθκηδεκέΝΫζ ΰχκδΝ αΝ χκζ έαΝβη λά δαΝεαδΝθυχ λδθΪΝσζωθΝ ωθΝίαγηέ ωθ
εαδΝ ωθΝ δ δευθΝεα βΰκλδυθ,Νδ δω δευθΝεαδΝ βησ δωθΝεαδΝ κυμΝίλ φδεκτμ,
ίλ φκθβπδαεκτμΝ– παδ δεκτμΝ αγηκτμΝ βησ δκυμΝεαδΝδ δω δεκτμ ΰδαΝ κ
χκζδεσΝΫ κμΝβί1θ-2017»
χ έΝμ α) Η Τΰ δκθκηδεά δΪ αιβ η αλδγηέ Πλπ έΤ1ΰήΓέΠέήκέεέ κ1ίβηήβι-8-βί1γ (Φ Κ
β1γηή έ ’ήβλ-8-βί1γ η
μ ΛλζΘ-κγΛ Τΰ δκθκηδεά δΪ αιβ «Καθσθ μ
υΰδ δθάμ ξκζδευθ ευζδε έπθ, εαθ δθυθ ( αγ λυθ), ξυλπθ
έα βμ θ σμ
πθ ξκζ έπθ εαδ εαγκλδ ησμ πθ πλκρσθ πθ πκυ δα έγ θ αδ απσ αυ Ϊ θ σμ
βηκ έπθ εαδ δ δπ δευθ ξκζ έπθ πλπ κίΪγηδαμ Τ υ λκίΪγηδαμ
επαέ υ βμ»
ί) Η Τΰ δκθκηδεά δΪ αιβ η αλδγηέ Πλπ έ Τ1ΰήΓέΠέήκέεέλθθίη απσ 1ιή1ίήβί1γ
(Φ Κ βκίίή έ ’ήζ-11-βί1γ) «Σλκπκπκέβ β εαδ υηπζάλπ β βμ υπ’ αλδγηέ
Πλπ έ Τ1ΰήΓέΠέήκέεέ κ1ίβηήβι-8-βί1γ (Φ Κ β1γηή έ ’ήβλ-8-βί1γ η
μ ΛλζΘ-κγΛ «Καθσθ μ υΰδ δθάμ ξκζδευθ ευζδε έπθ,
εαθ δθυθ ( αγ λυθ), ξυλπθ
έα βμ θ σμ πθ ξκζ έπθ εαδ εαγκλδ ησμ
πθ πλκρσθ πθ πκυ δα έγ θ αδ απσ αυ Ϊ θ σμ βηκ έπθ εαδ δ δπ δευθ
ξκζ έπθ πλπ κίΪγηδαμ Τ υ λκίΪγηδαμ επαέ υ βμ»
ΰ) Η Τΰ δκθκηδεά δΪ αιβ η αλδγηέ Πλπ έ Τ1ΰήΓέΠέήκέεέ λθλθιήβί1β (Φ Κ
βι1κή έ ήκ-10-βί1β) η
μ BζγΡΘ-Σ Φ «Τΰ δκθκηδεκέ Όλκδ εαδ
ΠλκςπκγΫ δμ ζ δ κυλΰέαμ πδξ δλά πθ λκφέηπθ εαδ πκ υθ εαδ Ϊζζ μ
δα Ϊι δμ» σππμ δ ξτ δέ
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) Η η αλδγηέ Πλπ έ Τ1ήΓέΠέήκέεέ 1ηλίγ ή1ι-2-βί1ζ ΰετεζδκμ βμ Τπβλ έαμ
ηαμ η
: Ι ζΘ- ΙΜ «Καθσθ μ υΰδ δθάμ ΰδα βθ πλσζβοβ η Ϊ κ βμ
ζκδηυι πθ κυμ ξυλκυμ πθ ίλ φδευθ, ίλ φκθβπδαευθ, παδ δευθ αγηυθ,
βησ δπθ εαδ δ δπ δευθ»
) Η η αλδγηέ Πλπ έ Γ1ίήΓέΠέήκδεέιίζζι απσ 11ήίλήβί1η ΰετεζδκμ βμ
Τπβλ έαμ ηαμ η
:ΩΓζΜζθηΦΤΟ-θΚΗ «Τΰ δκθκηδεκέ Ϋζ ΰξκδ α
ξκζ έα…ΰδα κ ξκζδεσ Ϋ κμ βί1η-βί1θ»
Μ αφκληά βθ Ϋθαλιβ βμ θΫαμ ξκζδεάμ ξλκθδΪμ, αμ υπ θγυηέακυη
βθ
αθΪΰεβ ΰδα β δ θΫλΰ δα υΰ δκθκηδευθ ζΫΰξπθ, τηφπθα η βθ αθπ Ϋλπ
ξ δεά θκηκγ έα, α ξκζ έα βη λά δα εαδ θυξ λδθΪ, σζπθ πθ ίαγηέ πθ εαδ
σζπθ πθ εα βΰκλδυθ, δ δπ δευθ εαδ
βησ δπθ εαδ
κυμ ίλ φδεκτμ,
ίλ φκθβπδαεκτμ–παδ δεκτμ αγηκτμ, βησ δκυμ εαδ δ δπ δεκτμ, πκυ ίλέ εκθ αδ
βθ π λδκξά αληκ δσ β Ϊμ αμέ
εκπσμ πθ υΰ δκθκηδευθ ζΫΰξπθ έθαδ β άλβ β πθ εαθσθπθ υΰδ δθάμ
κυμ ετλδκυμ,Ν ίκβγβ δεκτμΝ εαδΝ εκδθσχλβ κυμΝ χυλκυμΝ πθ ξκζ έπθ εαδ
πθ ίλ φδευθ, ίλ φκθβπδαευθ – παδ δευθ αγηυθέ
Έηφα β πλΫπ δ θα κγ έ βθ φαληκΰά πθ υΰ δκθκηδευθ δα Ϊι πθ ξ δεΪ
η κυμ σλκυμ εαδ δμ πλκςπκγΫ δμ δα φΪζδ βμ πθ υ βηΪ πθ τ λ υ βμ,
απκξΫ υ βμ εαδ δαξ έλδ βμ πθ απκλλδηηΪ πθ, κτ πμ υ
θα απκφ τΰ αδ β
βηδκυλΰέα αθγυΰδ δθυθ
δυθ εαδ θα πλκ α τ αδ β βησ δα Τΰ έαέ
Ι δαέ λβ πλκ κξά πλΫπ δ θα κγ έ
α ευζδε έαΝ ωθΝ χκζ έωθ,Ν
δμΝ
εαθ έθ μΝ ( αγ λΫμ)Ν εαδΝ κυμΝ χυλκυμΝ
έα βμΝ θ σμ πθ ξκζ έπθ,
πλκε δηΫθκυ θα δαπδ πγ έ β άλβ β πθ σλπθ εαδ πθ πλκςπκγΫ πθ πθ
ξ δευθ Τΰ δκθκηδευθ δα Ϊι πθ εαδ θα ι Ϊα αδ αθ α πλκ φ λση θα έ β
έθαδ αυ Ϊ πκυ εαγκλέακθ αδ δμ (α) Τ (ί) ξ δεΫμ Τΰ δκθκηδεΫμ δα Ϊι δμ.
Κλέθ αδ εσπδηκ, κδ αθπ Ϋλπ υΰ δκθκηδεκέ Ϋζ ΰξκδ, θα δ ιΪΰκθ αδ πέ βμ εαδ
δμ πδξ δλά δμ λκφέηπθ εαδ πκ υθ, πκυ ζ δ κυλΰκτθ ΰτλπ εαδ
ηδελά
απσ α β απσ α ξκζδεΪ υΰελκ άηα α.
Σκθέα αδ σ δ, π λδκ δεκέ Ϋζ ΰξκδ γα ΰέθκθ αδ εαγ’ σζβ β δΪλε δα κυ ξκζδεκτ
Ϋ κυμ η πθ τηα υθ λΰα έαμ εαδ ία ηκτ, η
σξκ β δα φΪζδ β βμ υΰ έαμ
κυ ξκζδεκτ πζβγυ ηκτ, τηφπθα πΪθ α η
βθ δ ξτκυ α υΰ δκθκηδεά
θκηκγ έαέ
πέ βμ
αμ φδ κτη
βθ πλκ κξά
βθ αυ βλά φαληκΰά βμ
απαΰσλ υ βμ κυ εαπθέ ηα κμ δμ ξκζδεΫμ ΰεα α Ϊ δμ.
Παλαεαζκτη
α απκ ζΫ ηα α πθ ζΫΰξπθ πθ ξυλπθ (ετλδπθ,
ίκβγβ δευθ εαδ εκδθσξλβ πθ) πθ ξκζδευθ ΰεα α Ϊ πθ εαδ δ δεσ λα πθ
ξκζδευθ ευζδε έπθ, εαθ δθυθ εαδ πθ ξυλπθ
έα βμ (πέθαεα κθ κπκέκ αμ
δαίδίΪακυη υθβηηΫθα), θα απκ Ϋζζκθ αδ βθ Τπβλ έα ηαμ.
ΣΫζκμ α Τπκυλΰ έα α κπκέα εκδθκπκδ έ αδ β παλκτ α, παλαεαζκτθ αδ θα
θβη λυ κυθ κυμ πκπ υση θκυμ απσ αυ κτμ φκλ έμ εαδ α θκηδεΪ πλσ ππα
η απυ λκ σξκ β δα φΪζδ β βμ βησ δαμ Τΰ έαμέ
ΤΝ ΜΜ ΝΑμ Πέθαεαμ απκ ζ

ηΪ πθ ζΫΰξπθ ξκζδευθ ευζδε έπθ,

ζ-1-

ΟΝΝΓ ΝέΝΓΡΑΜΜΑΣ Α
ΜΟΙΑΝΤΓ ΙΑ
ΙέΝΝΜΠΑΚΟ Ο
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ΚΟΙΝΟΠΟΙ  Νμ
1. Τπκυλΰ έκΝΠαδ έαμΝεαδ
Θλβ ε υηΪ ωθ
α) Γλέ Τπκυλΰκτ
ί) Γλέ Τφυπκυλΰυθ
ΰ) Γλέ Γ θέ Γλαηηα Ϋπθ
) ήθ β πκυ υθ ήγηδαμ επή βμ
) ήθ β πκυ υθ ήγηδαμ επή βμ
) ήθ β ήεκτ ήγηδαμ επή βμ
α) ήθ β ήεκτ ήγηδαμ επή βμ
Παπαθ λΫκυ γι
ΣέΚέ 1η1κί Μαλκτ δ
2. Τπκυλΰ έκ
ω λδευθ
ήθ β ΟλΰΪθπ βμ Τ Λ δ κυλΰέαμ ΟΣ
 α έκυ βι
ΣέΚέ 1ί1κγ γάθα
γέΝΤπκυλΰ έκΝΑθΪπ υιβμ
Γ θέ Γλαηηα έα ηπκλέκυ
Πζα έα ΚΪθδΰΰκμ
ΣέΚέ 1ί1κ1 γάθα
4έΝΤπκυλΰ έκΝΑΰλκ δεάμΝΑθΪπ υιβμΝΤ
Σλκφέηωθ
ήθ β υ βηΪ πθ ΚαζζδΫλΰ δαμ
Σηέ θ λπ υθ Καζζδ λΰ δυθ
Μ θΪθ λκυ ββ
ΣέΚέ 1ίηηβ γάθα
5έΝΤπκυλΰ έκΝ βησ δαμΝΣΪιβμΝΤ
Πλκ α έαμΝ κυΝΠκζέ β
ήθ β Γ θέ
υθση υ βμ
Πέ Καθ ζζκπκτζκυ ζ
ΣέΚέ 1ί1ιι γάθα
6. Παθ ζζάθδαΝΟηκ πκθ έαΝΚυζδε έωθ
βησ δωθΝεαδΝΙ δω δευθΝχκζ έωθ
Καπκ δ λέκυ βζ
ΣέΚέ 1ίθκβ γάθα
ΩΣ ΡΙΚ Ν ΙΑΝΟΜ μ
1έ Γλέ Τπκυλΰκτ Τΰ έαμ
βέ Γλέ θαπζβλπ ά Τπκυλΰκτ Τΰ έαμ
3. Γλέ Γ θδεκτ Γλαηηα Ϋα
4. Γλέ Γ θέ Γλαηέ βησ δαμ Τΰ έαμ
ηέ Γλέ θαπζβλπ ά Γ θέ Γλαηηα Ϋα
6. Γλέ Γ θέ ήθ λδαμ βηέ Τΰ έαμ
&Τπβλ δυθ Τΰ έαμ
7. Γλέ Στπκυ
8έ ήθ β βησ δαμ Τΰ έαμ

