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ΠΡΟμ

1. δ υγτθ δμΝΠέ ΝεαδΝ έ έΝ βμΝξυλαμέΝ
Έ λ μΝ κυμέ
2. ξκζδεΫμΝηκθΪ μΝΠέ ΝΤΝ έ έΝ βμΝ
ξυλαμέ
(ηΫ πΝ πθΝ ήθ πθΝΠέ έΝΤΝ έ έΝ βμΝ
ξυλαμ)

ΚΟΙΝμΝΝΠ λδφ λ δαεΫμΝ δ υγτθ δμ Πέ . εαδΝ
έ έΝ βμΝξυλαμέΝΈ λ μΝ κυμέ

ΘΫηαμΝ« ΰΰλαφΫμΝαζζκ απυθΝηαγβ υθ»
Κα σπδθΝ λπ βηΪ πθΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ ΰΰλαφάΝ αζζκ απυθΝ ηαγβ υθΝ (η αθα
δ γθκτμΝπλκ

α έαμΝεέζέπέ)Ν

Ν ξκζδεΫμΝηκθΪ μΝΠλπ κίΪγηδαμ εαδΝ

υθ,Ν αδ κτθ πθΝ

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ

βμΝ ξυλαμΝ αμΝ υπ θγυηέακυη Ν σ δΝ δ ξτκυθμΝ α) βΝ η Ν αλέπλπ έΝ Φέθή1ίθγήκβιθγή 1ήβγ-05-2016
ΰετεζδκμΝ η Ν γΫηαΝ « ΰΰλαφΫμΝ ηαγβ υθΝ

δμΝ ξκζδεΫμΝ ηκθΪ μΝ Πέ έΝ βμΝ ξυλαμΝ ΰδαΝ κΝ ξκζδεσΝΫ κμΝ

2016-2017-ΛάιβΝ ξκζδεκτΝΫ κυμΝβί1η-βί1θ» ΰδα βθΝΠλπ κίΪγηδαΝ επαέ

υ β εαδΝί)ΝβΝη Ναλέπλπ έΝ

1ίκζηιή βήίζ-07-2016 ΰετεζδκμ η ΝγΫηαΝ« ΰετεζδκμΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝ ΰΰλαφάΝαζζκ απυθΝηαγβ υθΝ
η Ν ζζδπάΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ

Ν ξκζδεΫμΝ ηκθΪ μΝ

υ λκίΪγηδαμΝ Ν επαέ

υ βμΝ βμΝ ξυλαμ»Ν ΰδαΝ βθΝ

υ λκίΪγηδαΝ επαέ υ β.
δ δεσ λα,Ν

Νπ λέπ π βΝπλκ Ϋζ υ βμΝη ΰΪζκυΝαλδγηκτΝαζζκ απυθΝηαγβ υθΝΰδαΝ ΰΰλαφάΝ

ξκζδεΫμΝ ηκθΪ μΝ Πέ έΝ εαδΝ
υΰε ελδηΫθβΝ εαδΝ κΝ αλδγησμ
δα φαζδ

έ .,

κηΫθκυΝ σ δΝ βΝ υθα σ β αΝ

ξκζ έκυΝ έθαδΝ

πθΝ ηαγβ υθΝ αθΪΝ ηάηαΝ έθαδΝ εαγκλδ ηΫθκμ, πλκε δηΫθκυΝ θαΝ

έΝ βΝ τλυγηβ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ

η λδηθά κυθΝυ

Ϋΰα βμ εΪγ Ν

δμΝ

ξκζ έπθ,Ν κδΝ

δ υγυθ ΫμΝ πθΝ

ξκζδευθΝ ηκθΪ πθΝ θαΝ

ΝκδΝΰκθ έμήεβ ησθ μ άΝκδ έ δκδ κδ ηαγβ Ϋμ,Ν φσ κθΝ έθαδΝ θάζδε μ, θαΝυπκίΪζκυθΝ βΝ

ξ δεάΝαέ β άΝ κυμΝ

δμΝκδε έ μΝ δ υγτθ

δμΝ επαέ υ βμέ
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εκζκτγπμ,ΝκδΝ δ υγυθ ΫμΝ επαέ υ βμ, ζαηίΪθκθ αμΝυπσοβΝ βΝ ξκζδεάΝπ λδφΫλ δαΝεαγυμΝεαδΝ
κθΝαλδγησΝ πθΝά βΝ ΰΰ ΰλαηηΫθπθΝηαγβ υθΝ
η ΝίΪ βΝ δμΝδ ξτκυ

δμΝ ξκζδεΫμΝηκθΪ μΝαληκ δσ β ΪμΝ κυμ, θαΝκλέακυθ,Ν

μΝ δα Ϊι δμ,Ν βθΝ ξκζδεάΝηκθΪ αΝ

βθΝκπκέαΝ τθα αδΝθαΝ ΰΰλαφ έΝκΝηαγβ άμέ

ΟΝΤΠΟΤΡΓΟΝ

ΝΙΚΟΛ ΟΝΦΙΛΗ

π λδεάΝ δαθκηάμ
1έΓλαφ έκΝεέΝΤπκυλΰκτ
2.Γλαφ έκΝΓ θέΝΓλαηηα Ϋα
3έΝΓ θέΝ δ τγυθ βΝπκυ υθΝΠέ έΝεαδΝ έ έ
4. δ τγυθ βΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμ,ΝΣηάηαΝ ΄
5. ήθ βΝπκυ υθ,ΝΠλκΰλαηηΪ πθΝ εαδΝΟλΰΪθπ βμ Πέ έ,ΝΣηάηαΝΝΓ΄ΝΝ
6. ήθ βΝπκυ υθ,ΝΠλκΰλαηηΪ πθ εαδΝΟλΰΪθπ βμΝ έ έ,ΝΣηάηαΝΝΓ΄ΝΝ

