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                                                                                          Ν ΡΣΗΣ Ο 

             ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡ ΣΙ                                           γάθα,Ν16-3-2016    

Σ Μ ΙΟΝΠ Ρ Κ Σ ΘΗΚΧΝΝΤΝ Ν ΙΧΝ                     λέΝΠλω :18444  

 

ΠΡΟΚΛΗΗΝΤΠΟ ΟΛΗΝ ΙΣΗ ΧΝ 

ΓΙ Ν ΚΗΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΙΚΗΓΟΡΧΝΝΣΟΝΣ Μ ΙΟΝΠ Ρ Κ Σ ΘΗΚΧΝΝ& 

Ν ΙΧΝ 

 

ΣκΝΝκηδεσΝΠλσ ππκΝ βηκ έκυΝ δεαέκυΝη Ν βθΝ ππθυηέαΝΣαη έκΝΠαλαεα αγβευθΝεαδΝ

δεβΰσλπθ,ΝπκυΝ λ τ δΝ βθΝ γάθαΝ( εα βηέαμΝζί) 

Έξκθ αμΝυπσοβΝμ 

)Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1γ,Ν παλΪΰλαφκμΝ η,θΝ εαδΝ ιΝ κυΝ Νέζ1λζήβί1γΝ – Κυ δεαμΝ

δεβΰσλπθΝ (Φ ΚΝ ΄βίθ),Ν σππμΝ δ ξτ δ,Ν ξ δεΪΝ η Ν βθΝ Ϊ εβ βΝ πθΝ α εκυηΫθπθΝ

δεβΰσλπθΝ 

)Ν βθΝ υπέΝ αλδγησθΝ 58288/9-9-2014 ΚκδθάΝ ΤπκυλΰδεάΝ πσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ

ΟδεκθκηδευθΝεαδΝ δεαδκ τθβμ,Ν δαφΪθ δαμΝεαδΝ θγλππέθπθΝ δεαδπηΪ πθΝ (Φ ΚΝ 2496/19-

09-βί1ζΝ έ ΄)Ν ξ δεΪΝ η Ν κθΝ αλδγησΝ πθΝ α εκυηΫθπθΝ δεβΰσλπθΝ πκυΝ γαΝ

πλαΰηα κπκδά κυθΝ βθΝΪ εβ άΝ κυμΝ βθΝΚ θ λδεάΝΤπβλ έαΝεαδΝ αΝΚα α άηα αΝ κυΝ  Σέ 

ΠέΝεαδΝ αθ έπθ,Ν κΝτοκμΝ βμΝαηκδίάμΝ κυμΝεαδΝ δμΝ ξ δεΫμΝ δα δεα έ μ 

 

ΠΡΟΚ Λ Ι 

 Ό μ/κυμΝα εκτη θ μ/κυμΝ δεβΰσλκυμΝ πδγυηκτθΝθαΝπλαΰηα κπκδά κυθΝηΫλκμΝ βμΝ

Ϊ εβ άμΝ κυμ,Ν δΪλε δαμΝ θΝ ηβθυθ,Ν (π λέο ομΝ ΜΪδομΝ 2016 ΫωμΝ ΝοΫηβλβμΝ 2016) θαΝ

υπκίΪζκυθΝ βθΝαέ β άΝ κυμΝαπσΝ βθ 21/3/2016 ωμΝεαδΝ βθ  1/4/2015. 

 πδεκυλδεΪ,Ν κυμΝά βΝυπβλ κτθ μΝ κΝΣέΠέΝΤΝ αθ έπθΝα εκτη θκυμΝ δεβΰσλκυμ   

θαΝ υπκίΪζκυθΝ αέ β β ιΪηβθβμΝ παλΪ α βμ βμΝ Ϊ εβ άμΝ κυμ - φσ κθΝ αυ ά θΝ γαΝ

ι π λθΪΝ κΝ πλκίζ πση θκΝ 1κηβθκΝ βμΝ Ϊ εβ βμΝ κυμΝ - βΝκπκέαΝγαΝ ζβφγ έΝ υπσοβΝ ησθκΝ

βθΝπ λέπ π βΝπκυΝ ηφαθδ γ έΝηδελσ λκμ αλδγησμΝυπκοβφέπθΝαπσΝ δμΝπλκίζ πση θ μΝ

γΫ δμέ 

ΟδΝγΫ δμΝ πθΝα εκυηΫθπθΝ δεβΰσλπθΝπκυΝγαΝπλαΰηα κπκδά κυθ βθΝΪ εβ άΝ κυμΝ

βθΝΚ θ λδεάΝΤπβλ έα κυΝΣέΠέΝεαδΝ αθ έπθΝκλέακθ αδΝ Ν (10) Ϋεα εαδΝκδΝγΫ δμΝ πθΝ

α εκυηΫθπθΝ δεβΰσλπθΝ πκυΝ γαΝ πλαΰηα κπκδά κυθΝ βθΝ Ϊ εβ άΝ κυμ αΝ Κα α άηα α 

κυΝ ΣέΠέΝ εαδΝ αθ έπθΝ κθΝ Π δλαδΪ,Ν βΝ Θ αζκθέεβΝ εαδΝ βθΝ ΠΪ λαΝ Ν λ δμΝ (γ)Ν βζα άΝ

απσΝ(1) ΫθαΝ ΝεΪγ ΝΚα Ϊ βηα. 
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  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ  

ΟδΝ αδ ά δμΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ υθ Ϊ κθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ ξ δεσΝ

πδ υθαπ ση θκΝ υπσ δΰηαΝ πκυΝ ξκλβΰ έΝ κΝ ΣέΠέΝ ΤΝ αθ έπθΝ εαδΝ υπκίΪζζκθ αδΝ κΝ

πλπ σεκζζκΝ κυΝ ΣέΝ ΠέΝ ΤΝ αθ έπθ (Κ θ λδεάΝ Τπβλ έα, Κα Ϊ βηαΝ Π δλαδΪ,Ν Κα Ϊ βηαΝ

ΠΪ λαμ,ΝΚα Ϊ βηαΝΘ ήθδεβμ). 

Μ Ν βθΝ αέ β βΝ υθυπκίΪζζκθ αδΝ αθ έΰλαφαΝ έ ζπθΝ πκυ υθ εαδΝ ί ίαέπ βΝ

ΰΰλαφάμΝ κυΝαδ κτθ αΝ κΝ δ δεσΝηβ λυκΝ κυΝκδε έκυΝ δεβΰκλδεκτΝυζζσΰκυέ 

 Ο υπκοάφδκμ πκυΝ Ϋξ δΝ πδζ ΰ έΝ εαδΝ ΰΰλΪφ αδΝ ΰδαΝ πλυ βΝ φκλΪ πμΝ α εκτη θκμΝ

δεβΰσλκμ κΝ δ δεσΝ ηβ λυκΝ κυΝ κδε έκυΝ δεβΰκλδεκτΝ υζζσΰκυ,Ν υπκξλ κτ αδΝ θαΝ

πλκ εκηέ δ κΝαλΰσ λκΝ θ σμΝ1ίΝβη λυθΝαπσΝ βθΝ πδζκΰάΝ κυ,  αθ έΰλαφκΝ βμΝαθπ ΫλπΝ

ΰΰλαφάμΝ κυ.  

 βθΝ π λέπ π βΝ εα ΪΝ βθΝ κπκέαΝ κδΝ αδ ά δμΝ υπ λίαέθκυθΝ κθΝ αλδγησΝ πθΝ

δαγΫ δηπθΝ γΫ πθ,Ν βΝ πδζκΰάΝ γαΝ ΰέθ δ η Ν βησ δαΝ εζάλπ β,Ν βΝ κπκέαΝ γαΝ δ θ λΰβγ έ, 

αθ έ κδξα,Ν βθΝΚέΤέΝεαγυμΝεαδΝ αΝΚα α άηα αΝ(Π δλαδΪ,ΝΘ αζκθέεβμ & ΠΪ λαμ)Ν κυΝ

ΣέΠέΝΤΝ αθ έπθΝη Ν βθΝπαλκυ έαΝ πθΝ θ δαφ λκηΫθπθ.  

  Ν π λέπ π βΝ πκυΝ ηφαθδ γ έΝ ηδελσ λκμΝ αλδγησμΝ υπκοβφέπθΝ απσΝ δμΝ γΫ δμ,Ν

ζαηίΪθκθ αδΝυπσοβΝκδΝαδ ά δμΝ πθ θυθΝυπβλ κτθ πθ πκυ ι άζπ αθΝ θ δαφΫλκθέΝ ΪθΝ

κΝ αλδγησμΝ κυμΝ υπ λίαέθ δΝ δμΝ ε θΫμΝ γΫ δμΝ δ θ λΰ έ αδΝ εζάλπ βΝ εαδΝ κΝ Σαη έκΝ Ν

υθ θθσβ βΝ ηααέΝ η Ν κυμΝ εζβλπγΫθ μΝ η λδηθκτθΝ ΰδαΝ βθΝ Ϋε κ βΝ βμΝ πλκίζ πση θβμΝ

απσφα βμΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ δεαδκ τθβμΝΰδαΝπαλΪ α βΝ βμΝπ λδσ κυΝΪ εβ βμ,Ν φσ κθΝ θΝ

υηπζβλυθ αδΝ κΝ πλκίζ πση θκΝ 1κηβθκΝ βμΝ Ϊ εβ βμΝ κυμ πλδθΝ απσΝ κΝ πΫλαμΝ βμΝ

ιαηβθδαέαμΝπαλΪ α βμ Ϊ εβ άμΝ κυμ κΝΣέΠέΝΤΝ αθ έπθ. 

ΗΝΪ εβ βΝγαΝΰέθ αδΝ βθΝΚέΤΝεαδΝ αΝΚα α άηα α,Ν ΝθκηδεΪΝαθ δε έη θα,ΝυπσΝ βθΝ

πδ βηκθδεάΝ πκπ έαΝ κυΝΓλαφ έκυΝ κυΝΝέέΚΝπκυΝ λ τ δΝ κΝΣέΠέΝεαδΝ αθ έπθ εαδΝ βΝ

δκδεβ δεάΝ πκπ έαΝ κυΝΠλκρ αηΫθκυΝ δ τγυθ βμΝ δκδεβ δεκτΝΰδαΝ βθΝΚ θ λδεάΝΤπβλ έαΝ

κυΝΣαη έκυΝεαδΝ πθΝΠλκρ αηΫθπθΝ δ τγυθ βμΝ πθΝΚα α βηΪ πθΝ κυΝΣέΠέΝεαδΝ αθ έπθέ 

 ΣκΝπλΪλδκΝαπα ξσζβ βμΝ πθΝα εκτη θπθΝ δεβΰσλπθΝκλέα αδΝαπσΝ09:00 πηΝΫπμΝ

15:00 ηηΝεαδΝβΝαπκαβηέπ άΝ κυμΝαθΫλξ αδΝ Νθίί,ίίΝ υλυ η δε ΪέΝΣκΝπαλκυ δκζσΰδκΝγαΝ

βλ έ αδΝ κΝΣηάηαΝΝκηδηκπκδά πθΝεαδΝ δεκΰλΪφπθΝ βμΝ δ τγυθ βμΝ δκδεβ δεκτΝ κυΝΣέΠέΝ

εαδΝ αθ έπθΝ ΰδαΝ βθΝ Κ θ λδεάΝ Τπβλ έα εαδΝ απσΝ κυμΝ Πλκρ αηΫθκυμΝ κυΝ εΪγ Ν

Κα α άηα κμέ  

 Σβ ί ίαέπ βΝ Ϊ εβ βμ, ξκλβΰ έΝ κΝ Πλκρ Ϊη θκμΝ Γ θδεάμΝ ήθ βμ,Ν πμΝ θσηδηκμΝ

επλσ ππκμΝ κυΝ ΣέΝ ΠέΝ ΤΝ αθ έπθΝ {Πέ έΝ ληή1λλθΝ ΪλγλκΝ ιΝ «Ολΰαθδ ησμΝ κυΝ Σαη έκυΝ

Παλαεα αγβευθΝεαδΝ αθ έπθ»Ν(Φέ έΚέΝιθήθ-5-1λλθή έΝ ΄)} 

Η παρού α αναρ ά αι ην ι ο λί α ου Τ. Π. & Δαν ίων ην 17-3-2016. 
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                                                                                  Μ Ν ΝΣΟΛΗΝ  

                  ΗΝΠΡΟΨΣ Μ ΝΗΝΓ ΝέΝ ήΝΗ 

 

                   ΗΜΗΣΡ Ν ΗΜ ΚΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -Κ θ λδεάΝ Τπβλ έαμ εα βηέαμΝ ζί, ΣέΚΝ 1ίιζΝ ΘΗΝ Ν TβζέμΝ 213.2116.202, 

213.2116.457,  213.2116.203,  213.2116204,  2132116.205.    

- Κα Ϊ βηαΝΠ δλαδΪμ ε άΝΠκ δ υθκμΝβ,ΝΣέΚέΝ1κηΝγ1ΝΠ ΙΡ Ι ΝΣβζέμΝβ1γέβ1έβηέγζλ,Ν

213.2125.350 

- Κα Ϊ βηαΝ ΠΪ λαμΝ ΰέΝ θ λΫκυΝ θ,Ν ΣέΚέΝ βθβΝ βγΝ Π ΣΡ ,Ν ΣβζέΝ μΝ βθ1γέ623.100, 

2613.623.125 

 - Κα Ϊ βηαΝ Θ ήθδεβμ ληκτΝ ΤΝ ΚαλσζκυΝ Ν βζΝ γη,Ν ΣέΚέΝ ηζθΝ βγΝ Θ ήΝΙΚΗ,Ν ΣβζέμΝ

2313.336.800, 2313.336.888. 
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ΙΣΗΗΝ 
ΓΙ Ν ΚΗΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΙΚΗΓΟΡΧΝΝΣΟΝΣ Μ ΙΟΝΠ Ρ Κ Σ ΘΗΚΧΝΝΤΝ Ν ΙΧΝ 

τηφπθαΝ η Ν βθΝ υπέΝ αλδγησθΝ ηκβκκήλ-9-βί1ζΝ ΚκδθάΝ ΤπκυλΰδεάΝ πσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ

ΟδεκθκηδευθΝεαδΝ δεαδκ τθβμ,Ν δαφΪθ δαμΝεαδΝ θγλππέθπθΝ δεαδπηΪ πθΝ(Φ ΚΝβζλθή1λ-09-βί1ζΝ έΝ

΄),Ν βζυθπΝ βθΝυπκοβφδσ β ΪΝηκυ,ΝΰδαΝ βθΝπλαΰηα κπκέβ βΝΪ εβ βμΝ κΝΣέΠέΝΤΝ αθ έπθέ 

ΟΝΟΜ μ  

ΠΧΝΤΜΟμ  

ΟΝΟΜ ΝΠ ΣΡΟμ  

ΟΝΟΜ ΝΜΗΣΡΟμ  

Ρέ ΜΗΣΡΧΟΤΝ ΚΟΤΜ ΝΟΤήΗΝ(Ω)Νμ  

ΗΜήΝΙ Ν ΓΓΡ ΦΗΝ(Ω)μ  

ΡέΝ ΛΣΙΟΤΝΣ ΤΣΟΣΗΣ μ  

ΣΗΛέΝ ΠΙΚΟΙΝΧΝΙ μ  

ΚΙΝΗΣΟΝΣΗΛμ  

ήΝΗΝΗΛέΝΣ ΧΤ ΡΟΜ ΙΟΤμ  

ήΝΗΝΚ ΣΟΙΚΙ - ΣέΚ  

(Ω)Ν(ησθκΝΰδαΝ κυμΝά βΝ ΰΰ ΰλαηηΫθκυμΝπμΝα εκτη θκυμΝ κθΝκδε έκΝ δεβΰκλδεσΝτζζκΰκ) 

 

 Κα Ϊ βηαΝσπκυΝ πδγυηυΝθαΝπλαΰηα κπκδά πΝ βθΝΪ εβ βΝ(ΩΩ)μΝ 

 (υηπζβλυ Ν βθΝ πδζκΰάΝ αμΝη Νx κΝαθ έ κδξκΝπ έκ) 

Κ θ λδεάΝΤπβλ έαΝ( γάθα)μ  

Κα Ϊ βηαΝΠ δλαδΪμ  

Κα Ϊ βηαΝΠΪ λαμμ  

Κα Ϊ βηαΝΘ ήθδεβμμ  

 (ΩΩ)Ν πδ λΫπ αδΝβΝ πδζκΰάΝησθκΝ1Ν( θσμ)Νεα α άηα κμ,Ν πέΝπκδθάΝαπαλα Ϋε κυΝ βμΝαέ β βμ 

 υθβηηΫθαΝ αμΝυπκίΪζζπμ 

1. αθ έΰλαφαΝ έ ζπθΝ πκυ υθΝεαδΝ 

2. ί ίαέπ βΝ ΰΰλαφάμΝ κυΝκδε έκυΝ δεβΰκλδεκτΝυζζσΰκυΝ κΝ δ δεσΝηβ λυκΝ (ησθκΝΰδαΝ κυμΝά βΝ

ΰΰ ΰλαηηΫθκυμΝπμΝα εκτη θκυμ)    

 Μ Να κηδεάΝηκυΝ υγτθβΝεαδΝΰθπλέακθ αμΝ δμΝευλυ δμ,ΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝαπσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ

βμΝπαλέΝθΝ κυΝΪλγλκυΝββΝ κυΝΝέΝ1ηλλή1λκθ,Ν βζυθπΝσ δμ 

α)ΝσζαΝ αΝαθαφ λση θαΝ βθΝπαλκτ αΝ κδξ έα,Ν έθαδΝαζβγά,  

ί)Ναπο ΫχοηαδΝ οΝ τθοζοΝ ουμΝσλουμ βμΝαπσΝ18444/16-3-2016 πλσ εζβ βμΝ ουΝΣέΠέΝΤΝ
αθ έωθ, 

ΰ)Ν θΝ υηπζβλυθ αδΝ οΝπλοβζ πση θοΝ1κηβθοΝ βμΝΪ εβ βμΝηου πλδθΝαπσΝ κΝπΫλαμΝ βμΝ

ιαηβθδαέαμΝ Ϊ εβ άμΝ ηκυΝ κΝ ΣέΠέΝ ΤΝ αθ έπθ ά βμΝ ιαηβθδαέαμ παλΪ α άμΝ βμΝ (ΰδαΝ κυμΝ θυθΝ

α εκτη θκυμΝ δεβΰσλκυμ). 

                           ……………………………………………………………………………………………έ 

                                                                                             ΟήΗΝ ΙΣΧΝήΟΤ μΝ 
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