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llαταγιilv, ιlrοτε γα καταvοηθοιiv πλ{ρω5 οr υπο;1ρεωσεl{
t{α| τα κ'αθrjκοπα τηq Απτ.υvομΙαg, αtο
αυγκεκplμfvο ζητημα, Φπωq αuτtg απδρρiουy αni
oiεilκη vομοθεαlα.
'n
Για
τηv
περαlτθρω δροατηριοπο[ηrη Tilιlζ l(αlουοτηρξ
i2)
εφαρμοy1 τηg rquουαα6 vομοθεαlαq,
αε κ*θε ουyrρfΧοuοα περiπτωαη liαl τηv" εκδr1,ι.ωr,i
*'urομtκΦv καt
δtκοvομικΦv ενεργεrΦv ατtq οποiεg uπoxρriυγ_α
'iρoρ,ι}rδi,,rr,
,α nρλραuoru
or,6 περtπτιilαειg αuτtq,

'J,

'

Στο

ημιΙο

αυτΦ επtοημαivεταl Φτ,

αε πεpιπτΦαεlE

τ8λεαη6 ποt*tκιilv αδιxηuατωv τοu Ν.

4Ο39/Ξ01? Ηα} γ}α ηv.T,]F,fgTΙrΤα Tηζ προαvακρlοηq,
o, *pμοο,o,'*uo*p,'nri
επlταγθg τοu *ρθοοu 183 l{ΠΔ,
μποραιiv oυ'επαψdλτωg'ηlετ*

,nαληlοl,

καTd τtE

απΦ αiτηαη κ0ποlομ δrαδΙκου

η
vα δrατdξουv τη δlεvtpγε!α TτραγμαTογvωμοα0vηq, 6τ;'
iριroiv δ', απαιτο*vτ.αt
εδlκtg γvΦαεr6 επrοτημηE frfl Vfl γivεl αφipηi ο,αγγωαη και-κρΙαη καποιου
γεγοvοτο6 και
gf,v*τωαηq
εtrtκdτερα οτηv πεpΙτπιi}ση (ακοτTοEηοηg
η
ζωου μπορο*v vα ζητηoοUr Tη δtεvtργεtα
πραγμαTογγωωοθvη5 απΦ κτηvtdτροUζ fiαι αρμ6llα εργiοτηρrα"

TθU εlσαγγελθα,

-

ΣημειΦvεταt επ1oηg Φτl, α*μοωvα με το &ρθρο 1&6 KΠΔ, Φταv
δεv uφlοτατοt πivακαζ

πpαγμαTογγωμ*vωu (εv πpοκεlμfvω κτηvlilτριJr} Οι αγαγραφδμεvοt οτφu
η
πt'7αiα δεγ βρiφκοvταi
ατηv περtφtρElα Tot, οργθvου ποu TοU{ ορiζεl, εiγαl δυγατδγ rα
b,ορtατο,;v iαl n|οr*no ποu δεv
περilαμβθvοvταt οε αυτΦ.
{3) Γiα Tηγ TTδpα|Τiρω ευαlοθητoποΙηαη TοU τTρΦσ(Ιjπtκο0 γωv Υπηρεolιilv σαζ l(αl εκδfiλωοη
ουvε;οιig εvδlοφθροvτο6 σTο ζltτημα τηζ πpοcΓΓsοΙαq τωv
ζιbωγ, το οποiο αλλιιlατε καταδεlκγ.iεI
καi

TοV

πολtτlαμd μiαE ΧΦρα6,

(4) Για Tηγ αγαγlζαlοTηTα τηE lrαpκοιr6 καl αμφiδφμηg οuνεργαolαE ποιj θα πpfπεt vα
επtδεlκv0εταt αε κdθe περΙπτωαη με Φοpεid * Οργανιilοειq - Ο,Τ.A. που υποβοηθοιjl,l το θργο τωv
Yττη.pεotΦv τηg Eλληvlκηq AοτυvογiοE, καBθαοv με Τοv TροTTο αυτο επlτυγx*vεταl, αφεvοq'με,
η

xαλιiτερη δuvοτη αξlοποiηοη - δrα1εiρlοη τοιJ πρffiωπικου Κll Tωr
μiαωv, αφεi*ροu'οε η
του tργοu αυτ{6, δπω6 θλλωοτε guτθ iμi επrοημαvθεl οτηv Αvτεγκληματlκd Πολπlκf1
γpοβολ{
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κ.κ" Γεγικοi AατυvομlκοΙ Δlεu$υvτA6 Περrφερεtιi.lv Χιilραg, TTοU ΚοlγοTTοttrΙταl παροΦαα,
η
παρακαλο0ψtαl γlα τηv εvημtρωοη τοuq καr τηv αακηαη τηq επl$αλλομεvηq εποτπεΙαq - ελtγxου
αvαιpορlκ& με τηγ πlατη uλοποiηαη τωv δtαταααομθvωv,
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