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1.

Κατηγιlρiεq αγιbιιυν. t1ροπ1ρυξη',\rορ"1αl.ι,lοη

Λ.1ιδνεg

ΣKOΕ

Oι α1ιbι'ιlg πιlιl διιlil"iιrιιi:r'ει η

1'
2.
oτι
τ

ιlιiτιilι.-,,\πιloτοi'l1

_
Α;τιlτεi't:oματιll' οτα α.1ιοι'iομιατα τιlυφεκιι1)\, πιστι]/'ιιυ\'

Πιrιι:λλτ1ι,ιo
Α"1ιbι'εc

ιi1ει o7'i;οη

Ι

ΙΙ lr.,τdιJ

Ιρ(iκριση

-ζ

ΣKoΕ

i 'η

εil,αι

:

μ{,

Ι:0rrκ1,

1tε τl1 oυμψιετιl7'll

()μirδαq Kilπεi'λα ΣΚOl]

κιrι π1r, διιψ"1(ιι'ωσll στι]ι)ζ αγιilι'εq ιrtlτουg καθορiζεται απο

t|\ l λl;oιι,τl, π|\ιtλ|ll,ι,'l],

σΠl\
Στουg α"1ιill,εq l1ρι1κριοη'c Εtλ'ικr1q Oμαδα;. η ΣΚ{-)Ι-, οilμιφιυιτr ιιε τ|, U\'α{1lΓ|\υuε\'l,
διαμιlνηc
τιι;
δαπirι'εq
μετιrκivηoη;
εκαο.οτε προκr1ρυξη, κrr)ωπτει. 1ιi1ιl; ll εξο).οκi'llρου
τl1ι,
διατριlφl1; oτοιl; α{)λητl:'c-τ1lε: πο1l καλι:i ιlr,ιlμαοτικti κιιι μετιlκιι'otil,ται πριlc κιtι απιi
πιi).l1 οπιlυ "1λιlι'ται oι α1ιι1lι'ι:g,

2.

ΛιεΘνεi-c Αγιiiνεq

Σε κιr0ε περiπτιυoη κατιi τηl,οπιliα η ΣΚoΓ διορ1ιrι'ιll,ει i] ουμμετi1ει οε Διεfiιι:ig Α1ιilt.ι:c
κu)'ilπτει. τιg δαπiιr,ι;:. μι:τακirl1οηc. διαμοrr1.. διατρoφη-c καt oυμμετιly.t1g οτου-q αθi'ητf;()μiιδα;,
τριε; rτoυ επιi'iγoι.τιιι ι'α ιι1ιrlιιoτoυι. cο; μi;)'η L.,θνικ.r1;

3.

Διαοll)'}'ογικοi Αγιilνε;

3.Ι .47ιilνε; Α, Κατη7ορirιg

με το ετi1oιο ιι7ι)r'toτικιi πρoγιlαιιιι,/. τιlιr5 ιlγι:lιε' τl1c
6τι ι:1oυv
Κατη1oρiιιc αυτl1g οε Σιυμιrτεiιι και ιlμιαδε; τηg δυναμrlg τl1g.-με τr1r, προδπoΦ;oη
δtiιθι:ο11
και
f7'orlr,οτην
,nuρiλλ., o7.,*.i αiτl1μα rl ιrποδιl7"οr,τιrι πρι1ταol1 τηg ΔΕΣΣ,ΣKOLi
0α
ιl1liooιr,'
κιrι βι;βαiιοq
.ουg i7'oυi; ε'Ξ.ooφαλioει καταi'i.'r|λο α0)'ητικο χιbιlο σκoπoβoi.ηi

ΙΙ ΣK()L'

αr,αθfτt:ι. οilμφιοιτr

f

ε,rlτρο;τi,: λΓιτ|υ\, lIl 1||\ ι1jτιjΙτυll|ι} \,l] -1ι;ιεlρi.ι

οτ(;1οιl;

εφoοoι' π1lιiκεtτuι γ1ι, (//lυ\'i,τιι|ιτα τοlI
κρiι.ι;t ι1παριriτητιl
Oλυiιπιακοri προ1ραμματo;. τoυc επoπτεilι:ι iι1ιε;οα, δια1ιoρφιbι,ει εφ(lοιlι'
τι: επιτ1lιlπιlq αrlτιilι,,
oι πριlκηρfξειc τιοr,α.1ιilιτον αιτdlι, δε:ι, μπιlρεi ι'α i7"ιlυr, πε1lιοριομ[l οτιlι, ιrρι0μο οllμμετο7'l1;
..ιν α0λ|τωi'-τρκοr,oιυματεtι,lι'και ιllιiιδωι' οκοποβοiηg ποιl αι,i1κoυι,oτηr,ΣK()Ι:,

Τoυc α1ιilr'εg ιrυτοilq επι7ιl1lη7εi με

A,

Κατηγορiαg' πριlκι;ιβιυll \'ιι εΙκριυoi)\, ι]1 α1(υ\.εi τουζ κ(1ι \'t1
oρ.o..ι .*nρ.loio,n -c απιi τηι'ΣΚOL-, πρ|πει rlπιl7,1lειοτικrb5 ι'α ιιτιlοτεii'οllr'τηl'προκllρυξη
διoρ1irνιυoηg τι,lv
.iou oγ.il..,,i, του}'iι1ιοτοι, δεκαπi:l'τε (/.i/ ημfρε; 7Ιρι\, τη\, llιιι]ροlιl1ι'iα
ιrθi'ητic-τριεg oτα uγι-rι'ioμιιτα
uγιil.τ'lr,oτη ΣKOΙ:, και oι: ολιr τcr Σιυ1ιcrτεiα τα οπιliα f7-oυν
πoιl τυ1οr' δεν θιr λα|}ει
οκoπoβολl15
ll
oμαδα
ιSιoργαι'ωαη, Σιομιιτεiο

oι

διορ 1αrτοτig rr.,,ιiι'ιυr'

nu., nερ.λuμβ,".. η

1'1

Δ/.,t]ιΛ.'",.

,,lili6454'522.23.F^Χ21a6421,595'wlγu,,shoo1lng,org,gr-emai

nΙo@shoot]n!],olg.gr

;τρOλ'liρυ:η λι1ι ε'τιθυιιCi \'ti σ1)μιιετ./"ι]l στ(rυ; ιr.,/(i]\τ];
δ ι1i'ιυοη αιlμμι:τιl7η;,

Oι

i7ι:ι κα|)ε iiικιιiιι1ιιr ιτι

ιlπιlβιi,..l-ει

σε σκυiιευτi1ρtα τιr oπoiιr ιJκr0Δτοιlr, πεδiα βοi'l1c ιrι;
μll7ι1\,ι)i-ο7ικι; εiοπi-ιοιιi. ηi.εκτμlιll'tκιi ll 7'ει1loκirr1τιl α)'}'α7η; οτι11ιυν (lrιr τα l()μι. τα 51)1r
11)ιlφliξ οτο7ιυι. 1tα τιr 2lμ o
και τιr 3001ι) καθιilc επiοη: κιll ηi...κτ|.,lι ιι..l-ιιll/'il\'ι|i tl/ικ{j ;τε
ιlπιlio; εξαοφιli'iζει τηι, διlr,ατιiτl1τu liΙlll1l'|ι\i,lσ l; τl'l\' |ι/ιl\lσι(iτωι' πιlιl περt7-ιr1ιβιiι'ιlι.ται
oτl1ι, προκr1ρυξη oυμφι.lιrl μ: τιlιlc Kαrιrrομoυ; τηc ΙSS|.
α.1ιilr'ε: αιrτι]i διol].α\'ιi)\,ι)1,τιιι

|r

Ι{-\

.Ιiι

οιrlμιατεiιι iitiι,ιrμη: ΣKOΙ:. πιiυ ατοιli;7ιlι.τιrι ι'α αr'α).irβουι'ιitιlργαι,ιllοη ιl1ιιιrιlr',\"
Kατηγoρiα:. του α,ιrrφiριlι,τιrι οτο ετηοιo α7ιιr'ιoτικil πρ61ραμμιr, πρfπει ιlπωοι1l1πιlτε να
διoργαlτir'ουr' τιlιlg α 1ιilr,ε;, Σι; πι;1liπταlοη οo|krρου κωi.υ1ιατι]C. ().Ι πρi]πει \u ε\ηlιιΣρc]\'ι)ι)\'
εγκαiροlc τ;1 ΣΚoΙ: του)'iι1ιoτoι' fιrr μl1ιτι πριι,τr1r'ιlρlο()εiοιr η1ιε|υμη\'iα |pργιirτooηc.
με ο1'ετrκιi fyγραφo. ιlrτιφf ρι.lι'τιι; ου.'rκεκρηιir.α τοιlq )"ιiγουq πoυ αijυrτιτιlilι,ιιr
δloρ.,rαιιilοιlιlι' τιlυc ιr7ιυr'ι; -;,

Απαραiητι1 πρoijπιj\εση )'ια την α|'αiν(bριση τ0|' αποτε)'t:oμ(ιτιυν' (υ .ξ α^/6|'α Λ'
κατι17ορiα;, ioυν αφορα τα αyιυνΙoμιιττι 10μ και 50μ, εiι'rιι 1ιι:τιi τι'l,' χΙιιi||υ τιυ|'
δοκιμαoτικιbν' β .ιbν 0τι δ[τ'εται yια 'ου; του; oυμμετiψrιντε; ενιαiοq 1ρ6νιl.c iναρξη;
σι;ιρ(ιζ.

3.2 Αyιbτ'εq

Β'

Κιιτη7oρ[α;

|Ι ΣK()Ι] εγκρ[ιτ:ι 1ιι:τι,l ιιτ(l τηι, llποβoi.i1 o7.ετικoδ ιrιτημιrτιl-ξ, α./(;l\'εζ τll; λ{,τη,'ιlΓιιζ tlllτllc.

oπιliιlιlc δυρ1ιrrτλrουr' Σαlμιιτεiιr ι1g δυιrιμηg ΣKOΙ], οε σκιlJτιιlτllΓιu τU υποι.ι
διαθfτουr' πεδiα βoλl1g με 1ιη7"ιrr'oλo.1ικο εlo;τ7'ιoμιi. t1)'εκτμlοι,ικιi ll 7ειριrκirl1τιl αi')'α.yll:
οτιi7"ιυν (7ια τα 10μ. τα 'rOpι και τιr 300μ) κα0ιb; επioηg και ηi'εκτροι,ικιi.μη7.ιrνιli.ο.7ικιi
πε1lιοτροφηg οτιi7"οlι,γιιι τα 25μ o ιlπιliog εξιroφαλiζει τηι' δυr,ατilτητu διoργιiιτυoηq τιlr,
αγιιr,'ιοματιοι, πoυ περιl'α11β(11\'τοι lττll\ προιr1ρι';l1 oυ1r.ριυl'u με τουc Kανοιιo}ιιrtlζ τη:
ΙSSF και τι: ε7κιΩioυq τηq ΣK.o.Ε,,
Ii'υ; u7",ν,.: ι1ι]τυU: L]τι2υl.ηr.ji 1ι: οτ.,'7.,r'. .φοοoι ;τ1ιiκειtιll .rιυ u,,,,ι,iηιlοτα τ.,l,

τιlυ-q

f)λυμπιακιlυ πρoγ1lciμ1ιατoc,

.1.3

Α7ωτ'ε;

.Ι.ιι

Γ.

Κιιτη^1ορ[ιlq

Σιυματεiα τηζ διl\,αurlζ τllζ ΣKOΓ πιlrl επιθιlμιlυr, rιr διορ1ιrιriloorlι, α;rιbr'εq oε
ιrγrιr'iοματα Σταθεριlυ Στιitr.orl οε πει5iα βολl1-c oκιlπt;ιlτt11lια 1ιυρli; 1υ17"αιιli'ο7ικιi
εΞoπλιομι1. δilιτιι'τιιι r'ιι ατε0'oυι, τηι, ι1lοκl1ριrξη oτη ΣKOΙ:, η οπoiιr ακoλιlil[)ιυ; ι:.lκρir,ει
τοιi-q α.7ιlr'εc, ορi(ει εκπρ6οω;το κιιι ιιιτr.1ιτ.l1liiει τα απιlτι:i'ι:οματιι τωl' rl ',ιilι.ι'tι',
C)ι διοργurrοτiq τιοr. α1ιlrτυr' Ι], και Ι., Kατl11o1liαg πριrκειμiι,οιl ι'u ε"1κρι0ιltiι, οι ιr1ιbνcc
τουζ και \τΙ oριστεi εκπρ(loιοποq απ6 τηr, ΣK()Γ πiriπει rlπo71lεrυτικrbc αποοτ6λλουr, τllι,
πριlκl1ρυξη τωr' ιrγιi'lιτοr' τιlιl; τ ιιιl.i(ι7'ιaτoι' επτ(l (7) ημfρεq πριι' τηι. ηιιι;ρo1υ1ι,iιι ειτlρΞη; τιυι,
α1,ιbι,ιοι, οτl1 ΣK.().tl και οε 6λιι τα oιrlμιατεiα Σκοπιl[1ο7"r1c πoυ ευl]irτ|\ι]\'τUι οl rιπιlοτlιοl1 l,ι'rζ
J

50 1i.μ,

ΙΙi:ριιν ιιιlτιΙlν ο διοργαlτυτηg δtlι'ιrτιrι ιτι ιιποoτεi]-ει π1lοκr1ρtlξl1 οε Σωμιατυiιι και ομιlιiε; ποιl
επιθυ1ιεΙ αλλιi δι:ι' ιSilr,cιται l'α αρrηθεi και r'ιι αποκ)"ι:ioει τηr, oυμ1ιετι.l7,l1 oε μθ).oq Σιυματε[ιιl
l1

ο1ruoα: τo ι'πι,i.' ε;ιι0ι,ιιLi \.ιl ,l.]l,l\,|lττ)

i

() δtιlργuιτ.lτ11: ιrτο7ρειlυτcιι 6; |1ρρ.',αι.ιυοl1 ι:τιπi'iιlι'οει1lιic αγtilι'u εφδοι'r,rΙlrι]σι]/'()ι)υ\,τiι\.
τl1r'ιi.lρα ir,αρiη-c τιυι, αγιilr'ιilι, πε1ltoοιiτεριlι οιlμ1ιι:τι:7-ιlι'τι:c ιrπ[l τl' 0εoι:ι; βιli.'r1c πιlυ ιiιαθετει
ο jιoρ7αlτυτ11: t1 τιc oει1-.i;; trνιυrτοι. πιlυ i:7εt π1lιlγ1lιrμματiοει.

.1.

4',17 ιilι' t:; Ι Ι cι i δ

oν

α.1ιilι,εc αrlτoi ε[r'uι διορ7ιrι.ο,loειc Αεριlβιli.oυ 'lbυφεκiιlιl. τιl.ιl: ιlπι.li.ιlιl: η ΣKOΙ.επιχορη7ι]i μι: oτιi7ιlιlc, ()ι πριlκηρiilει: τιlι'ιr.,'ιilr,ι,lι,ιrllτι,ιlr'απιlοτιi7')'οι'τιrι τιlυ/.ir7-ιοτιlι, εzτri
(Ζ/ ημερι:-ι πρι\' τll\, ημερομ11ι'kr iι,αρξηg τωr' α1ιilιτοι, κιlt ι1πευθυι,or,τιrι oτιξ ακδ)'οιlθεζ

Oι

κατηγιlρir:c

-

ηz-ικiε5:

.1ερo/l "ο Tουφi:κι 40 βd.ill' ΙΙαiιΣιυν,,1: μ[ιr κατη1ιlρiιι α1ιiριu-κιl1.liτοια l1λrκiιr.. iιl, l.l
ι:τιilr', rr7ιυι'i(οr'ται οτηρι(ομενοι (το τιlυιpfκt) οε πιi1κιl 1ιε βorjft1μα (μαξιu'αρακι) κιιθιoτoi {
ιiρθκlι 1ιι: βιlη(λi οπιυoδt1πιlτε,
Tουφi:κι 40 βd.ιbν ΙΙαiδιυl' -B: κατη.1ορiεc αγιiριrr. κιlρiτοια ηλικiιrq l2- l5 ετιbι'.
ιr.,rωι'i(oι'τιιι oτηριΙιiμειιlι (το τoυφfκι) oε πα.1κο με ιrορτllρα πρηrr1ιSιir'll 1ονυπετιi; 11
καθιοτοi i1 (lρ0ιoι κιrι oτηρtζιiμει'οι (τo τoυφθκι) με βol1θη1ια (μα.€u,αρακι) 11 οε oτιλo iψl)ωι
με βoηθil 11 i1οlρig βοηθιi κιlτιi' πε1.liπτωοl1 οil1ιιριυι,α 1ιι: τηι'πρoι.r1ρυξη τι)\. Α"/ιb\'(υ\r'

Αερο/i .ο

4.

Α7 ιΔν ε.: Ε ιcπ τιι

δ

εn τι

κιbl' Ιδ ριl μ(ιτω

|δρriμιιτα η n1ν ΣΚ,ι l,t ιι,ι
απειlOilι'ιlι'τιlι οε ιιιr()ητi:g.φιlιτl.1τdg (Σ1ο).εiα, Ι.rlμι,αoια. l\υκεια. Αrιilτε1lιι κ(rι Λr'ιilτιιτιι
Ιjκπαιδευτικiι Ιδρilματα d'π,). Ιi ΣK,O.Ι: τουg επιllιτειiει, επιlρl)ll./εi τιq δn1l.1ιrr'riloει; αtlτiι;
με ιιι'αi.ιlotμo ιli'ικ6 (oτιi7'oυq), κιrι διcr0tlτι:ι π1lιloιυπικιi.1ραμματεiα; και Κ1lιτιilr, γιιι τηr,
διlργι,rιtlοη τουq οιi1ιφιυr'α με τιlιtg ,\ιεθr'εiq κrrι,οι'ιo1ιoi; τιlιlg αθλl1μrrτιlc τηg Σκιlτοβοi"ll;
και τιg ε1κυκi.ioυg τη; ΣK,O,Ιl,.

oι

αγιbι,εq αυτoi διoμl1αlτbr,οι,ται

5' Α7ιbνε;

Ενδ

απιi [κπιιιδεtlτικil

'ωι' Διlν(lμιlιlν και Σωμ(ιτιυl' ΑοφιlJ.ι:iαc

oι α yιbι'εq αυτoi διoρ"1urιlr,oι'ται απ6 τι; Yπημlεoiε-< Λθi'r1τιομοil τιιlι, Ει'ιiπ).ιυr' Δtlr,ιrμειιlι,.
Σιυμirτolr, Λοφιr).εiιιg και ΙΙαραγωγικιbι,Σ7"ιli'ιbι, αrlτιilι', Ll ΣΚOF. τιrrrc επο]ττLlti:|' επ |/-ιr]-\η r/| ,ι
τιg διoργιrιτilοει-c αrlτi-q 1ω ιrι,αλιbοιμιl lli.ικo (ατ67ου9) κιrt δlιιθi:τ,r ]τΓltlτ|,)πιhιl .,,Γl,μlιl/τ} ιlζ
κcrι Kριτιilι'γlα τηl' διoρ1αrτυor1 τιlll-q, oυμφωr'α 1tι: τoυc Δu0ι'εi: καr,οι'ιoμοιi-c τoυ αtJi't1ματο;
ι]q Σκoπo[lοi..ll; και τtg ε^1,ιrlκl"iιlιlc τηc ΣK.ι)'Ι].

Γετη ιeic π αΙl ατι1 0 ιi oειc :

O διoργαlιυτf1c κd0ε κατηγορiαg διαoυi.λoγικoti αγιilι,ιι υπιl7"ρειlιiται κατα τl.1 iiιlρ7ιirτυοη
ι,,)\ ι1},(;\1 ,\ \|! 1lll J,l ιιl ,,'α,t 'lι,ιlι,ll:ρ.,ι,ιιlι oι|ι\, L/Ν},λι\ιlIL\,l] πΓ''λ1l||,:Ι| Γl,,\ υ/|:|\,,|\ tοl,;
κα\ro\,ισμι]υ; τη5 ΙSSli και ε.1κτκi"klιlg τηg ΣK()Ε.
1.

ιιr πι:ρl-l'ιrμ βιiι'ι:r τι: οιiμιριυr,α μι;
Λi,ιilιιυr''
oι Επιτ1lιiπfc ιrilτig π1lεπει
τουg Kαι,orιομιοfc απιιιτιltiμει'εg Ilπιτ1lιlπfg
Kαθε προκlρυξη αγιbr,αlι,πριlκειμi:\,ι)ι) \'α ε]r'κρι()ει πρ6πει

ιlπιl1ρεωτικιbi r,α ):ιτoυργoυt' κιrθ. ιiλη τη διαρκε:ια διεξcι1ιl.1i];
11η1,

μελιbι' ιιι,τιbι. αι,αγριi-φor,ται στ() φιλi..ο αγ(b\'ι]ζ.

τ(1l\' (,71,)\'l )\'

λ(ι| τl, ο\ ιlιιατu

2. .\ιl})γ(i\ωση τ(υ\' α]/.!)\'ι])\' Α,. l],. Ι., κατη.;,ιl1liιιq απι] σ{!]lιατεji1ι ιllτιi -: τη: ιiiριι.: τιlι''
ι]πιτΓi]'τεταt tιιit.ιl i'ιiγtυ fλi'εti.ll1: .'ρ.1,lιr,llιΓ\1l\' σΝi';τ)]|lτlΝ.,l\ ε.rκιtτtιoτιιoι;ιυr. η oε καθι;
;ΙεJ]i;ττωσll οrlι,δt.lμl..,ιirτιol1c 1ιε ιii"i.'ο 11 αz")'α Σιυμlτι:iιr. Στl1r'πε1liπτ,'rοl1 τl1: οι,r'rrlιrρ, rlr. rοt1i
u1ιilι,clr'απo ιjιιl ,li 1ιερlσσιiτεριr Σιυματι:iιι 1τ|ιiπtx |.α αιτιι''o./ι;[τuι ιι )'iiι': τιι ουl'ι'1ι;'rιοiιι;
αι)τli.-, Tη\,τροκηρυ:η εκι]iδει τι.l Σ.l)μ[rτεiο τι) ι)πι)iο ιjιαθετει τιJ σκο;τι]υτηρ1ο οτt1ι'iδριι τ.ltl
t|tι tl ;l|'ι,λ.ιΓ|,.l] \i, Il\l,lr,,

J1},Ι

τι. /,L;ττ('ll |'):u:- ιl): ηl,\,J,|'',{/n|(,: uIjτ|l.

3. Το α1l7οτι:1lο ει'τιii εzrτri (} ερ.1ιiοrμιoι. 1llιε|]6\'τo Σιυμιrτεiιl πι)1r εξiιjιlσε τηr'τροκr11lrriη
και διoρ]ιilrυοι; i1 oυr'διορ7αι'ι,lοε τoυc Α7(i]γεζ πρ.]πι]ι εlj,,ruφ(].); \,α ε\11με]ρ6σι]ι η.ΣKOli:

ο

Νlι; κατιrοτ&οει( κατa α1(b\'ισμα, oiμιφι,lιτr με τη\] πρoKηρυ:.η τ(1)\.tIγιi]\'(υ\,rrrτtl.υτικir
(δεκαι.iεq βοi'ιbr. καi oυrυλικο cιτοτii.εομu) ιιε κατατ(ιξη κατα φ0iι,ιlυοα οεη:lα
επiδoοη: ταlr' orlμμετι;1ιiι,τιD\' αθiητ(;]\.τριω\' σtjμφω\,α μ} τ'lι|. Ι\u\ι|\'ιrτιιιlι): τ|]i

ΙSSF. με διαβrβαoτικil αΙ]ιθμι) πρι!]τoΝ6i'j'ου, τι-ζ
'τρl,]τυτυπεc
Πρoiδριlυ. του Ι.ε\'ικι]ιl ]-l)αι1lιιιτι]α κιrι τη oφραγiιlrl τoυ Σ(,|μUτ, ιn |.

υπιr.'ι]αφ.

i

τυυ

ο l.ιr

φil)"j.α α7ιb\ω\, ιιΣ τη []αOμο).o./iα α\'α7.υτικα κατα Ι]οili. ιιε ιΙθροiσlιατα τ(0ι.
4() η 60 11 120 βoλιbι'κατιi περiπτ.υπη. ιlL πll(,lτι|Π|jτcc
υπογραφf; τιltl Ι.iκπροοιbπιitl ΣK,(),Ε. τι,lι' με7'ιilι' τηc [:,πιτριlπ{: Kριτιilι'. τοιl
ΙΙροiδρorl κιrι του Γε:ι,ικοil Γριrμμιrτiιr τoll Σιlματεiιlιl,

ιJεκαδιηr'και οτιl oυι'ιlλο των

.

()τιιι, oτο φΙl)-i'o α.,lιir.ιlg uι'οφιρι'ι.τlιι ιιπoτι/l.ηlιατα ιπκ\ιiot:ι'q α0i'l1τιilν.,τριιlι, ιlι
ιlποiιlt 1κι ιlπιlιοδl1ποτε λ61ιιl δει' oλιlκ).llριυοαι, το ουr,οi'ιl τιοr' βιl).ιilr, πιlιl
ιr;τ(l τιlιx Ν(ι\1)\'ισιιoιlζ 11lγ 11-1ψι'iπ1tι l τ.lc πτο οπι)1ιl otlιψιετC7,οtlr'. δι:r,
'τροβijπο\'ται
{Ιr πε:ρri"αμβirr,οι'ται οτι; ατιl1ικt:-q και ο1ιιιδικi; καταοτιiοειg τιυr' ατιlτελεοιιατιor'
τιυν ιt.lιi)r,ιlι,. ()ι δroργανrιτiq τιο\r α7(b\,(ι)\,. oτιr απoτε}.io1ιατα ;τοιl θα αποοτελi'ουr,
στ|l :Κ( )ll. π|'ιτ;ι \ι/ α\|,/J]|;φΛι,\ l,\l\i,\, \lσι,1l: ιι;το τ,,|': ηι l,Ιι] τ,,/ι'\,ι ,;
ο)"οκ7.ηριιoαι,τιl\,αJιl\,α οilμφιοι,ιr με τουc Δω(λ.εig και,ιlνιoμιlυ; τoυc ιι0λl1ιιιrτοq
τl1: Σκοποβοl'llg και τι; εγκυκλioιlg τη( ΣK,O,Ι],.

ο () διoρ./αrτυτtig

rlπιl71lειιlτικι1 clπoaτtλ.iει τtg καταοτιiοειc τιυι' απoτελεο1ιiιτοlι. τοlι,

uγιilι,ιυr, oε ilλιr τιι Σωμιrτ, ιu πr'υ olrιιιιr,τεi/"α\,στυll'ζ ιl /ιυ\'εζ.

oι

αγιbr'ι:; πρoκ1lρ{σσoγται και τ(t rrπoτι:i'iομιrτιr αυτιilν
αποστf}"i'oνται σfιιφ(Dγα με τα αγ(Dτil)ι,) θιr εγκ1;,ir,οντιlι ιiι αγιilνε; και 0α
ι1ναγν(!)ρi;ο\,ται τα απoτι:i,iσιιατα α1)τ(1γ.

]\Ιιiι'oγ ι:ιiγ
.[.o

πιlρor, ιo1iι;ι απιi

0ll0li

2016.
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