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ΑΠΟΦΑΣ

ΚΟΙΝ:

1. γθδεσΝΟλΰαθδ ησΝΠδ κπκέβ βμΝ
Πλκ σθ πθΝεαδΝ παΰΰ ζηα δεκτ
Πλκ αθα κζδ ηκτ
Λ πφσλκμΝ γθδεάμΝαθ δ Ϊ πμ 41
ΣΚέ 1ζβγζ,ΝΝΫαΝΙπθέα
2έ δ υγτθ δμΝ Πλπ κίΪγηδαμΝεαδ
υ λκίΪγηδαμ
επαέ υ βμΝ βμΝξυλαμ
3. Ι δπ δεΪΝξκζ έα (η Ν βΝφλκθ έ αΝΝ πθ
έΠέ έΝεαδΝ έ έ βμΝξυλαμ)
4. Π λδφ λ δαεΫμΝ ήθ δμΝ επή βμ

ΘΫηαμ «Ν δα τππ βΝΰθυηβμΝΰδαΝ δμΝε βλδκζκΰδεΫμΝπλκςπκγΫ

δμΝ πθΝδ δπ δευθΝ ξκζ έπθΝ»

Έξκθ αμΝυπσοδθΝ:
1. ΣδμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ π λέπ έΝ η,Ν βμΝ Ν υπκπαλαΰλΪφκυ Θέ1κΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ ΘΝ ,Ν κυΝ ΪλγλκυΝ
πλυ κυΝ κυΝθέζίλγή1βΝ(Φ ΚΝβββή
κυΝθέζ111ήβί1γΝ(Φ ΚΝ1κή

),ΝσππμΝαθ δεα α

Ϊγβε ΝεαδΝδ ξτ δΝη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝγιΝ

).

2. ΣδμΝ δα Ϊι δμΝ κυ θέ4415/6-9-2016 (Φ Κ1ηλή

ήθ-9-2016) «Ρυγηέ

δμΝ ΰδαΝ βθΝ ζζβθσΰζπ

βΝ

επαέ υ β,Ν βΝ δαπκζδ δ ηδεάΝ επαέ υ βΝεαδΝΪζζ μΝ δα Ϊι δμ».
3. ΣδμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ λίΝ κυΝ Κυ δεαΝ Νκηκγ

έαμΝ ΰδαΝ βθΝ ΚυίΫλθβ βΝ εαδΝ αΝ Κυί λθβ δεΪΝ

σλΰαθαΝπκυΝευλυγβε Νη Ν κΝΪλγλκΝπλυ κΝ κυΝΠ ΝθγήβίίηΝ(Φ ΚΝλκή
4.

ΣκΝ Πέ Ν ιίήβί1ηΝ (Φ ΚΝ 11ζή έ ’)Ν « θα τ
Σκυλδ ηκτ»έ

)

α βΝ πθΝ Τπκυλΰ έπθΝ Πκζδ δ ηκτΝ …Ν Ν εαδΝΝ
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5. ΣκΝ Πέ Ν ιγήβί1ηΝ (Φ ΚΝ 11θή έ )Ν δκλδ ηκτΝ κυΝ ΝδεκζΪκυΝ ΦέζβΝ

βΝ γΫ βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ

Παδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ
6. ΣκΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ απσΝ βθΝ παλκτ αΝ Ν

θΝ πλκεαζ έ αδΝ απΪθβΝ

Ν ίΪλκμΝ κυΝ ελα δεκτΝ

πλκςπκζκΰδ ηκτέ
ΑΠΟΦΑΣΙ ΟΥΜ
1)Ν ΟδΝ

φκλ έμ Ι δπ δεάμΝ Πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ

υ λκίΪγηδαμΝ

επαέ υ βμΝ (θβπδαΰπΰ έα-

βηκ δεΪ-ΰυηθΪ δα-ζτε δα (Γ θδεΪΝΤΝ παΰΰ ζηα δεΪ)) πκυΝ ηπέπ κυθΝ
βλΝ κυΝθέζζ1ηή1θΝ(1ηλή

),ΝυπκίΪζζκυθΝαπσΝ20/9/2016 ΫπμΝεαδΝ30/9/2016 αέ β βΝ λκπκπκέβ βμΝ

πθΝ α δυθΝ κυμΝ ΰδαΝ ζζ έο δμΝ άήεαδΝ η αίκζΫμΝ
πΫζγ δΝαπσΝ κΝ δΪ
ΟδΝαδ ά

δμΝ ε βλδκζκΰδεΫμΝ πλκςπκγΫ

δμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ

βηαΝ βμΝα δκ σ β άμΝ κυμΝΫπμΝεαδΝ άη λα.

δμΝ λκπκπκέβ βμΝ βμΝΪ δαμΝυπκίΪζζκθ αδΝ

υ λκίΪγηδαμΝ
απκ

δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝ

επαέ

υ βμ,Ν

δμΝκδε έ μΝ δ υγτθ

υΰε θ λυθκθ αδΝ η Ν

υγτθβ

δμΝΠλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ

πθΝ

δ υγτθ

πθΝ εαδΝ

Ϋζζκθ αδμ

α)Ν κΝ ξ δεσμΝ φΪε ζκμΝ η Ν αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ βμΝ λκπκπκέβ βμΝ Ϊ δαμΝ ( φαλησακθ αδΝ κδΝ
δα Ϊι δμΝ βμΝυπκπαλαΰλΪφκυΝΘέγΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝΘΝ κυΝΪλγλκυΝπλυ κυΝ κυΝθέζίλγή1β)Ν
αλησ δ μΝ υπβλ

έ μΝ κυΝ ΤΠ.Π. .ΘΝ (Σηάηα

’ Ι δπ δεάμΝ Πλπ κίΪγηδαμ

πκυ υθ,Ν ΠλκΰλαηηΪ πθΝ εαδΝ ΟλΰΪθπ βμΝ Π ,Ν ΣηάηαΝ ’Ν Ι δπ δεάμΝ
βμ

ήθ βμΝ πκυ υθ,Ν ΠλκΰλαηηΪ πθΝ εαδΝ ΟλΰΪθπ βμΝ

δμΝ

επή βμΝ βμΝ ήθ βμΝ

υ λκίΪγηδαμΝ επή βμΝ

εαδΝ ΣηάηαΝ

’Ν

δ τγυθ βμΝ

παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμ) ,
ί)Ν κΝ ξ δεσμ φΪε ζκμ η Ν αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ πκυΝ αφκλκτθΝ
πλκςπκγΫ

πθ

κθΝ Ϋζ ΰξκΝ πθΝ ε βλδκζκΰδευθΝ

κθΝ .Ο.Π.Π. .Πέ

β)ΝΟΝ Ϋζ ΰξκμΝ πμΝπλκμΝ βθΝ υθ λκηάΝ πθΝ ε βλδκζκΰδευθΝ πλκςπκγΫ
ξκζ έπθΝ Πλπ κίΪγηδαμΝ ,

υ λκίΪγηδαμ εαδΝ

παΰΰ ζηα δεάμΝ

πθΝ σζπθΝ πθΝ δ δπ δευθΝ
επαέ υ βμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ

α δκ κ βγ έΝη Νδ ξτκυ αΝΪ δαΝέ λυ βμΝεαδΝζ δ κυλΰέαμ,Νεα ΪΝ αΝκλδαση θαΝ

βθΝπ λέπ π βΝηΝ

βμΝυπκπαλαΰλΪφκυΝΘέ18 βμΝπαλαΰλΪφκυΝΘΝ κυΝΪλγλκυΝπλυ κυ κυΝθέζίλγή1βΝ(Φ ΚΝβββή
σππμΝαθ δεα α

Ϊγβε ΝαπσΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝγιΝ κυΝθέζ111ήβί1γΝ(Φ ΚΝ1κή

)Ν

) δ θ λΰ έ αδΝαπσΝ

κθΝ ΟΠΠ ΠΝεαδΝγαΝ κζκεζβλπγ έΝ ΫπμΝεαδΝ30/11/2016.
3) O

.Ο.Π.Π. .Π.,

βΝ υθΫξ δα, γαΝ απκ

απσφα βΝ βμΝ υθ λέα βμ

κυΝ Ν

έζ δ

δμΝ αλησ δ μΝ υπβλ

βθΝκπκέαΝγαΝ δα υπυθ αδΝ βΝγ δεάΝάΝβΝαλθβ δεάΝΰθυηβΝ

κυΝπμΝπλκμΝ β υθ λκηάΝ πθΝε βλδκζκΰδευθΝπλκςπκγΫ
επαέ υ βμ (Πλπ κίΪγηδαμ ,
πλκίζ πση θαΝ

έ μΝ κυΝ ΤΠ.Π. .Θ. βθΝ

πθ

πθ πμΝΪθπΝφκλΫπθΝ παλκξάμΝ

υ λκίΪγηδαμ εαδΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ

υθκζδεΪ)Ν τηφπθαΝη Ν αΝ

βθΝ π λέπ π βΝ 1γΝ βμΝ υπκπαλαΰλΪφκυΝ Θ.γΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ ΘΝ κυΝ ΪλγλκυΝ

πλυ κυΝ κυΝ θέζίλγή1βΝ εαδΝ
θέζβ1κήβί1γΝ (Φ Κβθκή

βθΝ π λέπ π β βΝ βμΝ παλαΰλΪφκυ γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ Ϋε κυΝ κυΝ

). ΗΝ ξ δεάΝ απσφα βΝ κυΝ Ν κυΝ ΟΠΠ ΠΝ γαΝ Ϋξ δΝ απκ

αζ έΝ

κΝ

ΤΠέΠέ έΘέΝΝ ηΫξλδΝ1η-01-2017.
4) ΟδΝ Ϊ δ μΝ πθΝ δ δπ δευθΝ ξκζ έπθΝ ΰδαΝ δμΝ ε βλδκζκΰδεΫμΝ πλκςπκγΫ

δμΝ πθΝ κπκέπθΝ γαΝ

δα υπυθ αδΝ απσΝ κθΝ .Ο.Π.Π. .ΠΝ αλθη δεάΝ γθώηη, γαΝ αθαεαζκτθ αδΝ εα ’ φαληκΰάΝ πθΝ

2

ΑΔΑ: Ω75Ρ4653ΠΣ-ΞΛ9
δα Ϊι πθΝ βμΝυπκπαλέΝΘζέΝ κυΝθέζίλγή1βΝ(Φ ΚΝβββή

),Νπ λέΝ1 Ν)Ν )Ν

Ν υθ υα ησΝη Ν βθΝπ λ.

3. απσΝ1ήβήβί1ιέ

ΟΝΥπουλγόμ

ΝδεόζαομΝΦέζημ

ω ελδεάΝ δαθοηά:
1) Γλαφ έκΝεέΝΤπκυλΰκτ
2) Γλαφ έκΝεέΝΓ θδεκτΝΓλαηηα Ϋα
3) Γ θδεάΝ δ τγυθ βΝπκυ υθΝΠέ Νε’Ν έ
4) ΣηάηαΝ ’ΝΙ δπ δεάμΝ ήγηδαμΝ επή βμΝΝ
5) ΣηάηαΝ ’ΝΙ δπ δεάμΝ ήγηδαμΝ επή βμ
6) ΣηάηαΝ ’Νπκυ υθΝεαδΝ φαληκΰάμΝΠλκΰλαηηΪ πθΝ ήγηδαμ
παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμ

3

