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ΜΟΣΙΚΟΝΤΜ ΟΤΛΙΟ 

 

ΝΠΝΟΝΝΠΝ ΝΝΜΝ  

---------------------------- 

πσΝ κΝπλαε δεσΝ βμΝη ΝαλδγησΝΝΝΝΝΝΝΝ5/2016 

υθ λέα βμΝ κυΝ βηκ δεκτΝυηίκυζέκυΝΝΣΡΟΙ ΝΙ -Μ Θ ΝΧΝ 

λδγησμΝαπσφα βμμ 48/2016 

 

ΘΕΜΑ:         ω  
ω           

      2016 ω       
 28  Κ Α.   

 

 κθΝ Γαζα ΪΝ Ν Ν Ν εαδΝ βθΝ δίζδκγάεβΝ Γυηθα έκυΝ Γαζα ΪΝ ,Ν άη λαΝ βθΝ Ν 17
β
 κυΝ ηάθαΝΝ

Φ ίλκυαλέκυΝ κυΝΫ κυμΝΝΝβί16,ΝβηΫλαΝ βμΝ ί κηΪ αμΝΝT Ϊλ βΝΝεαδΝυλαΝ18μίίΝηέηέΝ υθάζγ Ν
Ν βησ δαΝ υθ λέα βΝ κΝ βηκ δεσΝ υηίκτζδκΝ Σλκδαβθέαμ-Μ γΪθπθ,Ν η Ϊ  απσΝ βθΝΝ

αλδγηέΝ877/12-02-2016 ΫΰΰλαφβΝΝπλσ εζβ βΝ κυΝΠλκΫ λκυΝ κυΝ βηκ δεκτΝυηίκυζέκυΝεέΝ
Κπθ αθ έθκυΝΠα κυζδΪ,ΝΝπκυΝ πδ σγβε Ν ΝεαγΫθαΝ βηκ δεσΝτηίκυζκ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ
δα Ϊι δμΝ αΝΪλγέΝληΝ κυΝ έΚέΚέΝΧΝέγζθγήβίίθΨΝεαδΝαφκτΝ δαπδ υγβε Νσ δΝυπΪλξ δΝθσηδηβΝ

απαλ έα,Ν κηΫθκυΝσ δΝ Ν τθκζκΝβ1Νη ζυθΝίλΫγβεαθΝπαλσθ αΝ17, ά κδμ 
   έ- ΜΟΣΙΚΟΙΝΤΜ ΟΤΛΟΙ 
                       Παλσθ μΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ πσθ μ 

1.  Πα κυζδΪμΝΝΚπθ αθ έθκμΝΧΠλσ λκμΨΝ 
2. Παθ ζάμΝ α έζ δκμΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ         
3. ΟδεκθσηκυΝ θΪλΰυλκμΝΝΝΝΝΝ                               1.- ΜπσΰλβμΝΝδεσζακμ 

4. ΚαεκτλβμΝΝδεσζακμΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ                               2.- αλ δθσμΝΝέεκμ- λΪ κμ 

      5.   ΚαλθΫαβμΝΝπυλέ πθΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ3.  ΠαπαρπΪθθκυΝπυλέ πθ 

6.   ΜπαεΪζβΝΝΜαλέθα                                            ζέΝΝ γαθα έκυΝΪίίαμ 

7.    ΪρεκυΝΜαλέα 

8.   θαΰθπ σπκυζκμΝΓ υλΰδκμ 

9.   Μπδ έθαΝ Ϋ πκδθα 

10 .ΚαθΫζζκυΝ ζΫθβ 

11. θ λΫκυΝΥλυ κτζα 

      12. ΟδεκθσηκυΝ λΪ κμ 

13. Ρ ζΪεβΝΘ κ υλα 

14.ΜπΪεαμΝΝ ε ΪλδκμΝΧ θ δπλσ λκμΨ 
15.αηπΪθβμΝ βηά λδκμ 

16.Κ λαηέ αμΝΓ υλΰδκμΝΧΓλαηηα ΫαμΨ 
1ιέΥλδ σφαμΝΝ υ λΪ δκμ 

  έ- Μ ΡΥΟμΝΝΚπθ αθ έθκμΝ έΝΚαλαΰδΪθθβμΝ,ΝΠαλυθέ 
 

  Γέ-ΠΡΟ ΡΟΙΝΝ .ΝΤΝΣ.ΝΚΟΙΝΟΣ ΣΩΝ 

 

Π ΡΟΝΣ  

1.- Λα ΪμΝ θα Ϊ δκμΝ έΚέΝ Γαζα Ϊ 2.- λίσμΝ Ν  αηΪ δκμΝ ΣέΚέΝ ΆθπΝ Φαθαλέκυ 3.-

ΦυξκΰυδκτΝ άηβ λαΝ ΣέΚέΝ Λκυ λσπκζβμέΝ ζέ- αλ ηΪΝ λΰυλέαΝ ΣέΚέΝ ΚυοΫζβμη- θ πθέκυΝ



ΠΫ λκμΣέΚέΝ λυσπβμέ 6-ΚαπΫζζκμΝ Πκζυ τεβμΝ ΣέΚέΚαλα αΪ,ι-Κκ αδΪμΝ  αηΪ δκμΝ
ΣέΚέΣαε δεκτπκζβμΝκ-ΜαλΰαλυθβμΝΚπθήθκμΝΣέΚέΚκυθκυπέ αμ 

 

 

 ΠΟΝΣ  

 1.- Υα αέθαμΝΓ υλΰδκμΝΣέΚέΝΜ ΰαζκξπλέκυ,Νβέ-Κκυ κυηπΫζβμΝΓ υλΰδκμΝΣέΚέΣλκδαάθκμέ 
 

ΣαΝπλαε δεΪΝ άλβ ΝκΝ αε δεσμΝ βηκ δεσμΝΤπΪζζβζκμ εέΝΚσζζδαμΝ υΪΰΰ ζκμ 

Θ Μ Ν23
Ο

                                                            ΡΙΘΜΟΝ ΠΟΦ  Ν48 

 

 

ΟΝ Πλσ λκμΝ αφκτΝ εφυθβ Ν Ν κΝ 23
κ
   γΫηαΝ βμΝ βη λά δαμΝ δΪ αιβμΝ :   

       ω  ω    
         

    2016 ω        
28  Κ Α.   
 

ίπ μ 
 τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝβθΝ κυΝΝέζίβζήβί11μ 
« δμΝπ λδπ υ δμΝπκυ,ΝΰδαΝ βθΝθσηδηβΝ υΰελσ β βΝ πθΝ υζζκΰδευθΝκλΰΪθπθΝ βμΝ δκέεβ βμΝ
ΰδαΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ βηκ έπθΝ δαΰπθδ ηυθΝ άΝ βθΝ αθΪγ βΝ άΝ βθΝ αιδκζσΰβ β,Ν
παλαεκζκτγβ β,Ν παλαζαίάΝ Ν πλκηβγ δυθ,Ν υπβλ δυθΝ άΝ Ϋλΰπθ,Ν θΝ πλκίζΫπ αδΝ βΝ
υηη κξάΝ ηΫζκυμΝ η ΪΝ απσΝ υπσ διβΝ απσΝ κΝ αλησ δκΝ Ν πλκμΝ κτ κΝ σλΰαθκΝ κτ Ν βΝ
υηη κξάΝ εΝ βμΝγΫ πμΝάΝδ δσ β ΪμΝ κυ,Ν σ Ν αΝηΫζβΝπλκετπ κυθΝη άΝαπόΝ δα δεα ίαΝ

εζβλώ ωμΝη αιτΝσζπθΝσ πθΝπζβλκτθΝ δμΝπλκςπκγΫ δμΝαπσΝ κΝθσηκΝθαΝ υηη ΫξκυθΝ κΝ
θΝζσΰπΝ υζζκΰδεσΝσλΰαθκέΝ Νεζάλπ βΝ δ θ λΰ έ αδΝαπσΝ βθΝαλησ δαΝΝΰδαΝ βθΝ υΰελσ β βΝΝ
κυΝ υζζκΰδεκτΝ κλΰΪθκυΝ υπβλ έαέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ δκδεβ δεάμΝ

Μ αλλτγηδ βμΝ εαδΝ ζ ε λκθδεάμΝ δαευίΫλθβ βμΝ ηπκλ έΝ θαΝ λυγηέακθ αδΝ υξσθΝ αζζΪΝ
δ δεσ λαΝγΫηα αΝπκυΝαφκλκτθΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ βμΝ δα δεα έαμΝεζβλυ πμ»έ 

Κα ΄Ν ικυ δκ σ β βΝ βμΝαθπ ΫλπΝ δΪ αιβμΝ βηκ δ τ βε ΝβΝυπ’ΝαλδγέΝ ΙΚΠ/Φ.1κ/οδεογΝ
21508/4-11-2011 απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ δκδεβ δεάμΝ Μ αλλτγηδ βμΝ εαδΝ ζ ε λκθδεάμΝ

δαευίΫλθβ βμΝ Χ δ θΫλΰ δαΝ βμΝ δα δεα έαμΝ εζβλυ πμΝ ΰδαΝ κθΝ κλδ ησΝ η ζυθΝ Ν πθΝ
υζζκΰδευθΝ κλΰΪθπθΝ βμΝ δκέεβ βμΝ ΰδαΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ βησ δπθΝ δαΰπθδ ηυθΝ άΝ βθΝ

αθΪγ βΝάΝ βθΝαιδκζσΰβ β,Νπαλαεκζκτγβ β,ΝπαλαζαίάΝπλκηβγ δυθ,Νυπβλ δυθΝάΝΫλΰπθΝ– 

Φ ΚΝβηζίήίι-11-βί11Ν τξκμΝ ΄Ψέ 
ΝΠλκρ αηΫθβΝκδεκθκηδευθΝυπβλ δυθΝ δ θάλΰβ Ν βθΝ  11-02-2016,Νεζάλπ β, παλσθ κμΝ

εαδΝ κυΝΠλκΫ λκυΝ κυΝ βηκ δεκτΝυηίκυζέκυ, ΰδαΝ βθΝαθΪ διβΝ πθΝη ζυθΝ Χ αε δευθΝΤΝ
αθαπζβλπηα δευθΨ,Ν πκυΝ γαΝ υΰελκ ά κυθΝ βθΝ πδ λκπά      

  ω  ω         
        2016 ω  

      28  Κ Α.   
 

ΣαΝκθσηα αΝΝ πθΝΝπκυ εζβλυγβεαθΝ ηφαέθκθ αδΝ κΝαπσΝ11-2-2016 Πλαε δεσΝΚζβλυ πμ,Ν
κΝκπκέκΝγΫ πΝυπσοβΝ αμΝεαδΝαπκ ζ έΝαθαπσ πα κΝηΫλκμΝ βμΝπαλκτ αμέ 

 

    ΟΝΠλσ λκμΝΝεΪζ Ν κΝυηίκτζδκΝθαΝαπκφα έ δΝ ξ δεΪ  

ΣκΝ βηκ δεσΝήζδκΝαφκτΝΫζαί ΝυπσοβΝ κυΝ βθΝ δ άΰβ βΝ κυΝεέΝΠλκΫ λκυέ 
1. ΣδμΝ δα Ϊι δμΝΝ κυΝΪλγλκυΝ28 κυΝ ΚΠΟΣ . 

2. ΣδμΝ δα Ϊι δμΝΝ κυΝΪλγλκυΝβθΝ κυΝΝέζίβζήβί11 



3. ΣδμΝ δα Ϊι δμΝΝ κυΝΪλγλκυΝιβΝ§1Ν κδξέΝ ΄ΝεαδΝζΝ κυΝθέγκηβήβί1ί 

4. ΣδμΝ δα Ϊι δμΝ Ν κυΝ ΪλγλκυΝ βμΝ υπ’Ν αλδγέΝ ΙΚΠ/Φ.1κ/οδεογΝ 21η0κ/4-11-2011 

απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ δκδεβ δεάμΝ Μ αλλτγηδ βμΝ εαδΝ ζ ε λκθδεάμΝ
δαευίΫλθβ βμΝΧΦ ΚΝβηζίήίι-11-βί11Ν τξκμΝ ΄Ψέ 

5. ΣκΝ 11-02-2016 Πλαε δεσΝ Κζβλυ πμ,Ν πκυΝ υπκΰλΪφ αδΝ απσΝ βθΝ πλκρ αηΫθβΝ
ΟδεκθκηδευθΝ Τπβλ δυθΝ εαδΝ Ϋθαθ υπΪζζβζκ κυΝ άηκυΝ πκυΝ δ θάλΰβ αθΝ βθΝ
εζάλπ βέ 

Μ ΪΝαπσΝ δαζκΰδεάΝ υαά β β 

ΠΟΦ Ι ΙΝΝΟΜΟΦΩΝ  

Εγ νε  ο π α ό  ω  α  ο ε  λ δμΝυπαζζάζκυμΝη Ν κυμΝαθαπζβλπ ΫμΝ
κυμΝ           

    2016 ω        28 
 Κ Α. 

     

Σ ΚΣΙΚ ΝΝΜ Λ ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ           Ν ΠΛ ΡΧΜ ΣΙΚ ΝΜ Λ  

 

KΟΤΛ Ν ΙΛΙΚ  ΚΟΤΡΟΤΝΜ ΡΙ  

Μ ΛΣ ΟΤΝΣ Μ ΣΙΝ  Π Π ΥΡ ΣΟΤΝ Τ ΓΓ ΛΙ  

Μ Σ Ξ -Μ ΡΙ ΣΟΤΝ
Λ ΜΠΡΙΝ  

Ι ΓΚΡ Ν Μ ΝΣΙ  

 

Πλσ λκμΝκλέα αδΝβΝΚκτζβΝ α δζδεάέ 
 

 

Η α α απ φα  α  α α α   48/2016.  
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π αφ                                                          υπ αφ  
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ω α  α υ  


