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ΟδΝ ζζβθ μΝπκζέ μΝπζάλπ αθΝ εα κηητλδαΝΰδαΝ βθΝεα α ε υάΝ κυΝΦλΪΰηα κμΝΠαθαΰδυ δεκ,Ν κΝ

κπκέκΝσηπμΝ θΝπζβλ έ εαηέαΝπλκ δαΰλαφάΝεαδΝ πκηΫθπμΝ θΝηπκλ έΝθαΝ πδ ζΫ δΝ κΝ εκπσΝΰδαΝ

κθΝ κπκέκΝ βηδκυλΰάγβε ,Νη Ν απκ Ϋζ ηαΝ α δαεΪΝ θαΝ ΰεα αζ δφγ έέΝ υ σΝ πλκετπ δΝ απσΝ κΝ

πσλδ ηαΝπκυΝ υθΫ αι Ν πδ λκπάΝ πδ βησθπθΝ κυΝΓ ΩΣ ΝΚ θ λδεάμΝ ζζΪ αμΝεαδΝπαλα σγβε Ν

δμΝββΝΙαθκυαλέκυΝβί1η,Ν τηφπθαΝη Ν κΝ ξ δεσΝ δαίδία δεσ,Ν βθΝΠ λδφΫλ δαΝΘ αζέαμ,Ν κΝ

άηκΝ Νκ έκυΝ Πβζέκυ,Ν δμΝ Π λδφ λ δαεΫμΝ θσ β μΝ σζκυ- έΝ πκλΪ πθΝ εαδΝ βθΝ Π Ν

Θ αζέαμέΝΣκΝπσλδ ηαΝυπκΰλΪφκυθΝ υΰε ελδηΫθαΝκδμΝΓέΝ βησπκυζκμ,ΝΟησ δηκμΝΚαγβΰβ άμΝ κυΝ

λδ κ Ϋζ δκυΝ Παθ πδ βηέκυΝ Θ αζκθέεβμ,Ν η Ν δ δεσ β αΝ Σ ξθδεάΝ Γ πζκΰέαΝ εαδΝ

Τ λκΰ πζκΰέα,Ν έΝΠΪ λαμ,ΝΓ πζσΰκμΝεαδΝέΝ αζεαθδυ βμ,Νΰ πζσΰκμέ  

τηφπθαΝ η Ν κΝ πσλδ ηα,Ν κΝ φλΪΰηαΝ αθ δη ππέα δΝ γΫηα αΝ α φΪζ δαμΝ απσΝ κθΝ λσπκΝ πκυΝ

εα α ε υΪ βε ,Ν εαγυμΝ Ϋΰδθ Ν “ πδ φαζάμΝ γ η ζέπ βΝ ηδαμΝ Ϊεαηπ βμΝ εα α ε υάμΝ (απσΝ

ευλσ ηα)Ν Ν Ϋθ κθαΝ δαλλβΰηΫθβΝ εαδΝ απκ αγλπηΫθβΝ ίλαξσηααα”Ν αζζΪΝ εαδΝ απσΝ βθΝ “α ζάΝ

ΰαθκπκέβ βΝ κυΝ υπκίΪγλκυΝ γ η ζέπ βμΝ κυΝ ΦλΪΰηα κμΝ εαδΝ πθΝ αθ λ δ ηΪ πθΝ κυ,Ν πκυΝ

http://i0.wp.com/e-thessalia.gr/wp-content/uploads/2014/12/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF.jpg


κ άΰβ αθΝ Ν βηαθ δεΫμΝ απυζ δ μΝ θ λκτΝ ( δαλλκΫμ),Ν η δυθκθ αμΝ βηαθ δεΪΝ βθΝ πφΫζ δαΝ βμΝ

εα α ε υάμΝηΫξλδμΝεαδΝ βμ,Νπδγαθάμ,ΝπζάλκυμΝ ΰεα Ϊζ δοάμΝ κυ”έ  

ΣκΝ ΰ ΰκθσμΝ κ δΝ ξ δΪ βε Ν εαδΝ εα α ε υΪ βε Ν η Ν ζΪγκμΝ λσπκΝ εαδΝ πΪθπΝ Ν Ϋ αφκμΝ

αεα Ϊζζβζκ,Ν βηαέθ δΝ πδγαθσθΝ σ δΝ υπάλξ Ν Ϋζζ δοβΝ ΰ πζκΰδευθΝ ΰθυ πθΝ πθΝ η ζ β υθΝ

ηβξαθδευθΝ άΝ Ϋθ κθβΝ απαιέπ βΝ βμΝ πέ λα βμΝ βμΝ ΰ πζκΰδεάμΝ κηάμΝ βθΝ α φΪζ δαΝ βμΝ

εα α ε υάμέ 

πδπζΫκθ,Ν κΝ πσλδ ηΪΝ κυμΝ κδΝ ΰ πζσΰκδΝ υπκΰλαηηέακυθΝ κθΝ εέθ υθκΝ γλατ βμΝ κυΝφλΪΰηα κμέΝ

“άη λαΝ κΝ ΦλΪΰηαΝ ιαεκζκυγ έΝ θαΝ εδθ υθ τ δΝ η Ν γλατ βΝ ιαδ έαμΝ βμΝ παλκυ έαμΝ αεσηβΝ εαδΝ

άη λαΝ κΝαλδ λσΝαθ Ϋλ δ ηαΝ κυΝΦλΪΰηα κμΝ βμΝΫλπκυ αμΝαυ άμ,Να αγκτμ,Νκζδ γαέθκυ αμΝ

ηΪααμ”έ 

ΟδΝ δ δεκέΝ πδ άηκθ μΝ δαπδ υθκυθΝσ δΝυπάλι Ν”αθαπκ ζ ηα δεάΝεαδΝ ζζδπάμΝ ΰαθκπκέβ βΝ

βμΝ ίλαξκηΪααμΝ εΪ πΝ απσΝ βΝ γ η ζέπ βΝ βμΝ πζέθγκυΝ κυΝ φλΪΰηα κμ”,Ν θυΝ ξαλαε βλέακυθΝ

“πζβηη ζά,Ν πδπσζαδαΝεαδΝαθ δ πδ βηκθδεάΝ βΝ υηπ λδφκλΪΝ πθΝ ηπζ εκηΫθπθΝη Ν βθΝ πέίζ οβΝ

εαδΝ βθΝπαλαεκζκτγβ βΝ ε Ϋζ βμΝ πθΝΫλΰπθΝ κυΝφλΪΰηα κμΝΠαθαΰδυ δεκ,Νη Νπλκ ιΪλξκθ αΝ κθΝ

ξθδεσΝ τηίκυζκΝ κυΝΫλΰκυΝ( Η)έΝ“ ε δηκτη ΝεαδΝ η έμΝσ δΝ άη λαΝκπκδ άπκ Νπλκ πΪγ δ μΝ

ΰαθκπκέβ βμΝ θΝ γαΝ εα αφΫλκυθΝ θαΝ η δυ κυθΝ δμΝ δαλλκΫμΝ εαδΝ θαΝ ΰαθκπκδά κυθΝ βΝ

ίλαξκηΪααέΝ ΗΝ ΰαθκπκέβ βΝ άη λαΝ έθαδΝ ξθδεΪΝ αθΫφδε β»Ν πδ βηαέθκυθΝ ξαλαε βλδ δεΪέ 

ΣαΝ υηπ λΪ ηα α,ΝσππμΝεα αΰλΪφκθ αδΝ κΝπσλδ ηα,ΝΫξκυθΝπμΝ ιάμμ  

πσΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝ πθΝ κδξ έπθ,ΝπκυΝεΪθαη ,ΝεαδΝ αΝ λπ άηα α,ΝπκυΝγΫ αη ,Νπλκετπ κυθΝ αΝ

παλαεΪ πΝ υηπ λΪ ηα αμ  

1.  Ναθ έγ βΝη Ν αΝ δ γθάΝ κηΫθαΝεαδΝ δ ξτκθ αΝ ,ΝσππμΝαπκ έξγβε ΝεαδΝ βθΝπλΪιβ, εαευμΝ

Ϋΰδθ ΝβΝαζζαΰάΝ κυΝ ξ δα ηκτΝ κυΝΦλΪΰηα κμΝαπσΝ«ΧπηΪ δθκΝη Ν απθυ βΝ κηάΝεαδΝ αλΰδζδεσΝ

πυλάθα»Ν Ν«Λδγσλδπ κΝη ΝαθΪθ βΝπζΪεαΝαπσΝ ευλσ ηα»έ  

2. Κα αζκΰέα αδΝ α δαφκλέα,Ν κζδΰκλέαΝ ,Ν Ϋζζ δηηαΝ πδ βηκθδεάμΝ κθ κζκΰέαμΝ εαδ,Ν πδγαθσθ,Ν

σζκμ,Ν βθΝ θΫλΰ δαΝ αφαέλ βμΝ απσΝ κΝ ΰ πζκΰδεσΝ ξΪλ βΝ 1μΝ ηίίΝ πθΝ υκΝ πδεέθ υθπθΝ

εα κζδ γαέθκυ πθΝπ λδκξυθΝ αΝ τκΝαθ λ έ ηα αΝ κυΝΦλΪΰηα κμΝκδΝκπκέ μΝ έξαθΝ θ κπδ έΝεαδΝ

ξαλ κΰλαφβγ έΝ κΝ ΰ πζκΰδεσΝ ξΪλ βΝ 1μβέίίίΝ βμΝ Μ ζΫ βμΝ (1λλι)έΝ ΗΝ ηβΝ αθ δη υπδ βΝ κυΝ

εδθ τθκυ,ΝπκυΝ ΰευηκθκτ ΝβΝαυθβΝαυ άΝ κΝ ιδσΝαθ Ϋλ δ ηαΝεαδΝβΝηβΝζάοβ,ΝΫΰεαδλα,ΝηΫ λπθΝ

απκ λκπάμΝ κυΝεδθ τθκυ,Ν κ άΰβ ΝΪη α,Νη Ν βθΝ ΫθαλιβΝ πθΝ ε εαφυθΝ ΰδαΝ βΝ γ η ζέπ βΝ κυΝ

Τπ λξ δζδ ά,Ν βθΝ θ λΰκπκέβ βΝ Ϋθ κθπθΝ εα κζκ γά πθΝ εαδΝ εα απ υ πθΝ ίλΪξπθ,Ν βΝ

αθ δη υπδ βΝ πθΝ κπκέπθΝ εαδΝ βΝ απκεα Ϊ α βΝ βμΝ δ κλλκπέαμΝ κυΝ πλαθκτμΝ πδίΪλυθαθΝ

πλσ γ αΝη Νη λδεΫμΝ εα κθ Ϊ μΝ εα κηηυλέπθΝ λαξηυθΝ κΝ ζζβθδεσΝ βησ δκέ  

3. ΠαλσζκΝ πκυΝ κΝ Γλαφ έκ Μ ζ υθΝ ΣΟΠ ΛΙΝ Π ,Ν πλκξυλβ Ν Ν τθ αιβΝ

υξυθ βηκπλΪ β βμΝ ΰδαΝ βθΝ εα α ε υάΝ ξπηΪ δθκυΝ ΦλΪΰηα κμΝ η Ν αλΰδζδεσΝ πυλάθαΝ αΝ

πλσ υπαΝ βμΝ η ζΫ βμΝ κυΝ ΠΘΝ ε δηυθ αμΝ κΝ εσ κμΝ βμΝ εα α ε υάμΝ κυΝ α θίίΝ π λέπκυΝ

εα κηητλδαΝ λαξηΫμ, βΝ Π λδφΫλ δαΝ Θ αζέαμΝ πλκξυλβ Ν βΝ βηκπλΪ β βΝ κυΝ βη λδθκτΝ

ΦλΪΰηα κμΝ βΝθΫαΝγΫ βΝη Ν κΝ ιαδλ δεΪΝυοβζσΝεσ κμΝ πθ γ,γΝ δ εα κηηυλέπθΝ λαξηυθ, η Ν

πδ φαζάΝ πέίζ οβΝ εαδΝ παλαεκζκτγβ β,Ν αβηδυθκθ αμΝ κΝ ζζβθδεσΝ βησ δκΝ η Ν πκζζΪΝ



δ εα κηητλδαΝ λαξηΫμέ 

4. ΣΫζκμΝ ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝηβθΝαθαφ λγ έΝσ δΝ κΝΦλΪΰηαΝζ δ κυλΰ έΝηΫξλδΝεαδΝ άη λαΝη Ν βΝΜέΠέ έΝ

πκυΝ υθ Ϊξγβε ΝεαδΝ ΰελέγβε ΝΰδαΝ βΝγΫ βΝεαδΝ κΝ ξ δα ησΝπκυΝπλσ δθ ΝβΝκηΪ αΝη ζ β υθΝ

κυΝ ΠΘΝ εαδΝ σξδΝ ΰδαΝ κΝ βη λδθσΝ ΦλΪΰηα, αφκτ θΝ υθ Ϊξγβε Ν εαδΝ θΝ ΰελέγβε Ν πκ ΫΝ θΫαΝ

ΜΠ  η Ν δμΝ πλκ δαΰλαφΫμΝ κυΝ θΫκυΝ φλΪΰηα κμέΝ πσΝ κΝ βίίιΝ βΝ δ ξτμΝ βμΝ ΜΠ ,Ν πκυΝ έξ Ν

υθ αξγ έ,Νυπκίζβγ έΝεαδΝ ΰελδγ έΝΰδαΝ κΝΦλΪΰηαΝπκυΝ έξ Νπλκ έθ δΝ κΝ ΠΘΝεαδΝσξδΝΰδαΝαυ σΝπκυΝ

εα α ε υΪ βε Ν ζδεΪ,Ν Ϋξ δΝ ζάι δέΝ ΓδαΝ κΝ εα α ε υα γΫθΝ ζδεΪΝ ΦλΪΰηαΝ Παθαΰδυ δεκΝ Ν

υθ Ϊξγβε Ν πκ ΫΝ ΜΠ έ Λ δ κυλΰ έΝ ηΫξλδΝ εαδΝ άη λα ξπλέμΝ π λδίαζζκθ δεάΝ

α δκ σ β β εαδ ξπλέμΝ υ λαυζδεάΝ η ζΫ βΝ αεαλδαέαμΝ γλατ βμΝ κυΝ ΦλΪΰηα κμέΝ ΟδΝ υπ τγυθκδΝ

εαζκτθ αδΝ θαΝ παλΫηίκυθέ 

ηέΝ  κΝ αλδ λσΝ (Ν θσ δκ)Ν αθ Ϋλ δ ηαΝ κυΝ ΦλΪΰηα κμΝ ιαεκζκυγ έΝ θαΝ υπΪλξ δ, ξπλέμΝ θαΝ

αθ δη ππέα αδΝπλκμΝ κΝπαλσθ,ΝηδαΝκζδ γαέθκυ αΝηΪααΝαπσΝεαεάμΝπκδσ β αμΝίλαξσηααα,ΝβΝκπκέαΝ

ιαεκζκυγ έΝ θαΝΫλπ δΝ Ν πδφΪθ δαΝκζέ γβ βμΝπκυΝ δΫλξ αδΝ απσΝ κθΝπσ αΝ κυΝΦλΪΰηα κμΝεαδΝ

πγ έΝ κΝ υηαΝ κυΝπλκμΝ αΝεα Ϊθ βΝ πδ π τ κθ αμΝ βθΝπδγαθάΝγλατ βΝ κυέ βΝκδΝλπΰηΫμΝ πθΝ

π ακ λκηέπθΝ βμΝ ΫοβμΝ εαδΝ άΝ δα ηβ δεάΝ κυμΝ γλατ βΝ εαδΝ κζέ γβ βΝ η λδεΪΝ εα κ ΪΝ

υθβΰκλκτθΝ ΰδαΝ κθΝ εέθ υθκΝ πκυΝ πΫλξ αδΝ εαδΝ ξλάα δΝ βθΝ Ϊη βΝ αθ δη υπδ άΝ κυέ 

6. ΟδΝ πκζτΝ βηαθ δεΫμΝ ά δ μΝ δαλλκΫμΝ θ λκτΝ πκυΝ αθΫλξκθ αδΝ άη λαΝ κΝ τοκμΝ πθΝ

1,3×106 m3 ΫξκυθΝ ζαξδ κπκδά δΝ ΫπμΝ ιαφαθέ δΝ βθΝπφΫζδηβΝξπλβ δεσ β αΝ κυΝΣαηδ υ άλαΝ

εαδΝ βθΝ πφΫζ δαΝ κυΝ ΦλΪΰηα κμ, ΰ ΰκθσμΝ ηβΝ αθ δ λΫοδηκΝ η Ν εαθΫθαΝ ΫλΰκΝ παλΫηία βμΝ εαδΝ

ί ζ δ κπκέβ βμέ 

7. ΚαευμΝαθ Ϋγβ,Νεα ΪΝ βθΝΪπκοάΝηαμ,ΝαπσΝ κΝΤπκυλΰ έκΝΓ πλΰέαμΝ ΝΜ ζ β δεσΝΓλαφ έκΝβΝ

επσθβ βΝ θΫαμΝ Μ ζΫ βμΝ απσΝ αυ άθΝ κυΝ ΠΘ,Ν πκυΝ κέξδ Ν πκζζΪΝ π λδ σ λαΝ ξλάηα αΝ εαδΝ

αβηέπ Ν κΝ ζζβθδεσΝΚλΪ κμέ 

δαίΪ Ν υΝσζκΝ κΝπσλδ ηα 

 

https://drive.google.com/file/d/0BwfXEumKCGRtNHZPSHl3YXUtblU/view?usp=sharing


ΗΜΟΣΙ ΥΜΑ e-Volos.gr: 
 

ΣκΝ αά βηαΝ κυΝ ΦλΪΰηα κμΝ Παθαΰδυ δεκυΝ εαδΝ κΝ πλσίζβηαΝ υ λκ σ β βμΝ κυΝ Νκ έκυΝ
Πβζέκυ  φΫλθ δΝ βθΝ πδεαδλσ β αΝκΝ λσηκμΝ θα λκπάμΝΰδαΝ βΝΘ αζέαΝη ΝηέαΝΰλαπ άΝ
λυ β βΝ εαδΝ ηέαΝ π λυ β βΝ βΝ κπκέαΝ γαΝ υαβ βγ έΝ κΝ Π λδφ λ δαεσΝ υηίκτζδκ βμΝ

ΠΫηπ βμΝ1λ-2-2015. 

 βθΝ π λυ β βΝ έγ αδΝ κΝ Ϊη κΝ αά βηαΝ βμΝ υ λκ σ β βμΝ κυΝ Νκ έκυΝ Πβζέκυ,Ν η Ν
κηΫθκΝ κΝ πλσίζβηαΝ πκυΝ Ϋξ δΝ πλκετο δΝ κΝ φλΪΰηαΝ ζσΰπΝ πθΝ ίζαίυθΝ εαδΝ πθΝ

αυιαθση θπθΝ δαλλκυθέ 
υΰε ελδηΫθαΝ έγ θ αδΝ Ϋ λαΝ λπ άηα αΝπλκμΝ κθΝΠ λδφ λ δΪλξβΝεαδΝ κυμΝαλησ δκυμΝ

θ δπ λδφ λ δΪλξ μμ 
1.    ΠκδαΝηΫλδηθαΝ Ϋξ ΝζΪί δΝ ΰδαΝ βθΝπαλαεκζκτγβ βΝ βμΝεα Ϊ α βμΝ κυΝφλΪΰηα κμΝ
εαδΝ βθΝγ λαπ έαΝ βμΝεα Ϊ α βμν  
2.    ΠκδκδΝ έθαδΝκδΝπ λδίαζζκθ δεκέΝεαδΝυΰ δκθκηδεκέΝεέθ υθκδΝαπσΝ βθΝζάοβΝθ λκτΝαπσΝ βθΝ
γβΝεα υ α βΝυ λκζβοέαν   
3.    ΠκδκμΝ έθαδΝκΝ ξ δα ησμΝ αμΝΰδαΝ βθΝπδγαθάΝΫζζ δοβΝθ λκτΝ βθΝπ λδκξάΝεα ΪΝ κυμΝ
γ λδθκτμΝ ηάθ μ,Ν κπσ Ν κδΝ αθΪΰε μΝ σ κΝ τ λ υ βμΝ σ κΝ εαδΝ Ϊλ υ βμΝ γαΝ αυιβγκτθΝ

βηαθ δεΪ,Ν κηΫθκυΝ σ δΝ τηφπθαΝ η Ν αυ κοέαΝ πκυΝ δ θ λΰά αη Ν βΝ υ λκ σ β βΝ κθΝ
ΙαθκυΪλδκΝ κυΝβί1ηΝΰδθσ αθΝ κΝ πέπ κΝ βμΝββμΝυ λκζβοέαμ,Νέ δκΝη Ν κθΝΙκτζδκΝ κυΝβί1ζΝ
εαδΝ έθαδΝκλα σμΝκΝεέθ υθκμΝθαΝηβθΝυπΪλξ δΝθ λσΝαπσΝ βθΝαλξάΝ βμΝγ λδθάμΝπ λδσ κυν 
 

4.    ΣδΝ σξκυμΝ Ϋξ δΝ βΝ Π λδφΫλ δαΝ Θ αζέαμΝ ΰδαΝ βθΝ ηαελκπλσγ ηβΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ
υ Ϊ δθπθΝ πσλπθ,Ν κΝ πζαέ δκΝ ηδαμΝ α δφσλκυΝ αθΪπ υιβμΝ ΰδαΝ βθΝ υλτ λβΝ π λδκξάνΝ
Πλκ έγ αδΝ πέξέΝ θαΝπλκ έθ δΝ βθΝ εα α ε υάΝηδελυθΝ φλαΰηΪ πθ,Ν άΝ βθΝ αιδκπκέβ βΝ πθΝ
κπδευθΝ πβΰυθΝ βθΝ ηφΪθδ βΝ κυμΝ Ν η ΰΪζαΝ υοση λαΝ (π λδκξΫμΝ ΜβζΫπθΝ εαδΝ
υαέ αμ)νεκπ τ Ν θαΝ πλκί έ Ν βθΝ επσθβ βΝ η ζΫ βμΝ κζκεζβλπηΫθβμΝ δαξ έλδ βμΝ
κυΝΠβζέκυΝάΝ κυΝΝκ έκυΝΠβζέκυΝη Ν εκπσΝ βΝίδυ δηβΝ δαξ έλδ βΝ κυΝυ α δεκτΝ υθαηδεκτΝ
βμΝπ λδκξάμν 

ΠαλΪζζβζαΝ Ν ΰλαπ άΝ λυ β βΝ πκυΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ απαθ βγ έΝ ΰλαπ ΪΝ απσΝ βθΝ
Π λδφ λ δαεάΝ λξάΝ έγ θ αδΝεαδ αΝαβ άηα αΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝ βη λδθάΝεα Ϊ α βΝεαδΝ
δμΝαδ έ μΝ βμΝεαδΝ κΝηΫζζκθΝ κυΝΦλΪΰηα κμΝΠαθαΰδυ δεκυμ 

1.    ΤπΪλξ δΝ κΝ φΪε ζκΝ βμΝ ζδεάμΝ η ζΫ βμΝ εα α ε υάμΝ κυΝ ΫλΰκυΝ ( κυΝ 1λλι)Ν
ξαλ κΰλΪφβ βΝ βμΝ ΰ πζκΰδεάμΝ εα Ϊ α βμΝ εαδΝ πθΝ δαλλβΰηΫθπθΝ απθυθΝ κΝ βη έκΝ
εα α ε υάμΝ κυΝφλΪΰηα κμν  
2.    ΣδΝ έξθκυθΝ αΝ κδξ έαΝ πθΝ ΰ π λά πθΝ ΰδαΝ βθΝ εα Ϊ α βΝ βμΝ ίλαξσηαααμΝ κΝ

βη έκνΝ ζάφγβ αθΝυπσοβΝαπσΝ κυμΝη ζ β ΫμΝεαδΝ κυμΝεα α ε υα ΫμνΝΠπμΝεαδΝ ΝπκδαΝ
ΫΰΰλαφαΝαπκ υπυθ αδΝαυ σν  
3.    ΤπΪλξ δΝ Μ ζΫ βΝ Π λδίαζζκθ δευθΝ πδπ υ πθΝ (ΜΠ )Ν ΰδαΝ κΝ φλΪΰηαΝ πκυΝ
εα α ε υΪ βε ,Ν κηΫθκυΝσ δΝβΝυφδ Ϊη θβΝΜΠ ΝαφκλΪΝ κΝφλΪΰηαΝπκυΝπλκ Ϊγβε Ν
απσΝ βθΝ πλυ βΝ η ζΫ βΝ κυΝ ΠΘΝ κυΝ 1λκθΝ ( βθΝ υπ’Ν αλδγηέζβγ1ι-1ηήιήλιΝ ΚΤ Ν πθΝ
Τπκυλΰ έπθΝΓ πλΰέαμΝεαδΝΤΠ ΧΩ Νη Νδ ξτΝΫπμΝιήβίίι),ΝβΝκπκέαΝ θΝυζκπκδάγβε ν  
4.    ΠκδαΝ έθαδΝ βΝ εα Ϊ α βΝ βμΝ ΜΠ Ν κυΝ δε τκυΝ η αφκλΪμΝ θ λκτΝ εαδΝ βμΝ
ΰεα Ϊ α βμΝ δτζδ βμΝβΝκπκέαΝΫξ δΝζάι δΝαπσΝ βθΝΆθκδιβΝ κυΝβί1ζν  

5.    ΣκΝΫλΰκΝ δαγΫ δΝθσηδηβΝξλά βΝθ λκτΝΰδαΝ βθΝυ λκ σ β βΝ πθΝκδεδ ηυθΝεαδΝαθΝσξδΝ
πσ Νπλσε δ αδΝθαΝεαζυφγ έΝαυ άΝβΝπαλΪζ δοβν  
6.    ΤπΪλξ δΝ κΝ ξ δεσμΝ φΪε ζκμΝ παλαεκζκτγβ βμΝ πθΝ λΰα δυθΝ εαδΝ άλβ βμΝ πθΝ
πλκ δαΰλαφυθΝ κυΝ ΫλΰκυΝ (φΪε ζκμΝ εα α ε υάμ)νΝ ΈξκυθΝ παλα κγ έΝ αΝ Σ ζδεΪΝ
Κα α ε υα δεΪ- πδη λβ δεΪΝξΫ δαΝ κυΝΫλΰκυνΝ θΝσξδΝ δΝηΫ λαΝΫξ ΝζΪί δν  
7.    Μ ΝίΪ βΝ αΝπαλαπΪθπΝεαδΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝαπσΝ βθΝπλυ βΝπζάλπ βΝ κυΝφλΪΰηα κμΝ
φΫλ αδΝ θαΝ παλα βλάγβεαθΝ λπΰηΫμΝ βΝ ΫοβΝ κυΝ ηαθ ταΝ κυΝ φλΪΰηα κμ,Ν δΝ
εα αΰλΪφ αδΝ κΝπλπ σεκζζκΝπαλαζαίάμΝ κυΝΫλΰκυν  
8.    ΠυμΝ εηβλδυθ αδΝβΝαπσφα βΝπαλαζαίάμΝ κυΝΫλΰκυΝεαδΝ πδ λκφάμΝ πθΝ ξ δευθΝ
ΰΰυβ δευθΝ πδ κζυθ,Ν πκδκμΝ Ϋζαί Ν βΝ ξ δεάΝ απσφα βΝ εαδΝ Ν πκδαΝ ΫΰΰλαφαΝ

εα αΰλΪφκθ αδν 
9.    ΤπΪλξ δΝ ΫΰΰλαφκΝ πδίζΫπκθ κμΝ ζΫξκυμΝ βμΝ δ τγυθ βμΝ Σ ξθδευθΝ Τπβλ δυθΝ
πκυΝ ιΫφλαα Ν πδφυζΪι δμΝΰδαΝ βθΝπζάλπ βΝ κυΝφλΪΰηα κμΝ κ 2003;  



10.    ΠκδκμΝΫ π Ν βθΝ θ κζάΝπζάλπ βμΝ κυΝφλΪΰηα κμΝ κθΝ λΰκζΪίκνΝΠκδκΝ έθαδΝ κΝ
ξ δεσΝΫΰΰλαφκν  

11.    ΤπΪλξ δΝ τ βηαΝ παλαεκζκτγβ βμΝ κυΝ φλΪΰηα κμνΝ Πσ Ν ΰεα α Ϊγβε νΝ
ΣβλάγβεαθΝκδΝπλκ δαΰλαφΫμΝεαδΝβΝθκηκγ έαν  
12.    κηΫθκυΝ σ δΝ κδΝ πλυ μΝ δαλλκΫμΝ παλα βλάγβεαθΝ κΝ βίίγ,Ν πσ Ν Ϊλξδ Ν βΝ
εα αΰλαφάΝ πθΝ δαλλκυθΝ κυΝφλΪΰηα κμν  
13.     βΝ τ ε οβΝφκλΫπθΝ βμΝ1βμΝ υΰκτ κυΝβί1ζΝαπκφα έ βε ,Ν Νσ, δΝαφκλΪΝ βΝ
η αεέθβ βΝ κυΝ φλΪΰηα κμ,Ν θαΝ ΰέθ δΝ κπκΰλαφδεάΝ παλαεκζκτγβ βΝ απκ τππ βμΝ εαδΝ

τΰελδ βμΝ η Ν βθΝ αλξδεάΝ κυΝ γΫ β,Ν η Ν υΰε ελδηΫθβΝ υξθσ β αΝ ( τηία βΝ ηΫ πΝ κυΝ
άηκυΝΝκ έκυΝΠβζέκυΝπκυΝ έθαδΝεαδΝκΝφκλΫαμΝ δαξ έλδ βμΝ κυΝφλΪΰηα κμ)ΝΫ δΝυ ΝθαΝ
ιαξγκτθΝ αΝ αθ έ κδξαΝ υηπ λΪ ηα αέΝ Έξ δΝ υζκπκδβγ έΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝ απσφα βΝ εαδΝ

πυμΝ υηίΪζ δΝβΝΠ λδφΫλ δαΝΘ αζέαμΝ Ναυ σν  
14.    εκπ τ δΝ βΝ Π λδφΫλ δαΝ Θ αζέαμΝ θαΝ πλκί έΝ βθΝ ξλβηα κ σ β βΝ βμΝ
απαδ κτη θβμΝΰ π ξθδεάμΝη ζΫ βμνΝΠκδ μΝ θΫλΰ δ μΝΫξκυθΝΰέθ δΝηΫξλδΝ υλαν  
15.    έθαδΝ αελδίΫμΝ σ δΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ ε έη θβΝ θκηκγ έαΝ Ϋπλ π Ν θαΝ Ϋξ δΝ υθ αξγ έΝ
η ζΫ βΝγλατ βμΝ κυΝφλΪΰηα κμΝαπσΝ κΝβίίινΝ ΝπκδαΝφΪ βΝίλέ ε αδν  
16.    έθαδΝαελδίΫμΝσ δΝβΝ δΪ κξκμΝ βμΝαθα σξκυΝ αδλ έαμΝΫξ δΝαδ βγ έΝ βθΝ πδ λκφάΝ βμΝ
ΰΰτβ βμΝεαζάμΝζ δ κυλΰέαμνΝΣδΝ εκπ τ ΝθαΝπλΪι Ν ξ δεΪν  

17.    ΠυμΝεαδΝπκ ΫΝγαΝ δ θ λΰά δΝβΝΠ λδφΫλ δαΝΘ αζέαμΝ δκδεβ δεΫμΝ Ϋλ υθ μΝεαδΝγαΝ
απκ υ δΝ υγτθ μ,ΝθκηδεΫμΝεαδΝκδεκθκηδεΫμ,Ν Νσ κυμΝ υγτθκθ αδΝΰδαΝ βθΝεα ΪζβιβΝαυ άμΝ
βμΝ η ΰΪζβμΝ πΫθ υ βμΝ ξλσθκυΝ εαδΝ ξλάηα κμΝ πκυΝ απκ ζ έΝ ηθβη έκΝ κυΝ ΪπδκυΝ

πκζδ δεκτΝ υ άηα κμΝπκυΝ πδ ΫζκυμΝεα αλλΫ δν  
Παλα έγ θ αδΝ βΝ ΰλαπ άΝ π λυ β βΝ εαδΝ βΝ ΰλαπ άΝ λυ β βΝ ΰδαΝ βθΝ πζβλΫ λβΝ
θβηΫλπ άΝ αμέ 
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