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ΆλγλκΝ1
ΈθθκδαΝεαδΝεκπκέΝ κυΝΓ θδεκτΝΛυε έκυ
1. ΣκΝ«Γ θδεσΝΛτε δκ» απκ ζ έΝ επαδ
επαέ

υ βμΝ παλκξάμΝ ΰ θδεάμΝ παδ

ι δ έε υ βμΝ

α πδηΫλκυμΝΰθπ

υ δεάΝηκθΪ αΝ

υ λκίΪγηδαμΝ

έαμΝ εαδΝ ίαγηδαέαμΝ ηίΪγυθ βμΝ εαδΝ

δεΪΝαθ δε έη θα.

2. εκπκέΝ κυΝΓ θδεκτΝΛυε έκυΝ έθαδΝδ έπμΝμ
αΨΝ Ν παλκξάΝ ΰ θδεάμ παδ
βθΝδ σλλκπβΝΰθπ

έαμΝ υοβζκτΝ πδπΫ κυ,Ν πκυΝ γαΝ υηίΪζζ δΝ

δεάΝ υθαδ γβηα δεά,Νπθ υηα δεάΝεαδΝ πηα δεάΝαθΪπ υιβΝ

σζπθΝ πθΝηαγβ υθ,
ίΨΝ

Ν πλκαΰπΰάΝ

βμΝ ελδ δεάμΝ

εΫοβμ,Ν

βμΝ πλπ κίκυζέαμ,Ν

βμΝ

βηδκυλΰδεσ β αμΝεαδΝ πθΝδεαθκ ά πθΝ πθΝηαγβ υθέ
ΰΨΝ

Ν εαζζδΫλΰ δα

βμΝ γθδεάμ,Ν γλβ ε υ δεάμΝ εαδΝ πκζδ δ ηδεάμΝ ηαμΝ

εζβλκθκηδΪμ αζζΪΝ εαδΝ βΝ πλκ κδηα έαΝ πθΝ θΫπθΝ ΰδαΝ βθΝ εκδθπθέαΝ πθΝ
υλππαέπθΝπκζδ υθ,
) ΟΝ

ία ησμΝ πθΝ αθγλππέθπθΝ δεαδπηΪ πθ,Ν βμΝ δαφκλ δεσ β αμΝ

εαδΝ βμΝπκζδ δ ηδεάμΝ

λσ β αμΝ

κΝπζαέ δκΝηδαμΝπκζυπκζδ δ ηδεάμΝεκδθπθέαμ,Ν

ΨΝ Ν θ υθΪηπ βΝ πθΝ αιδυθΝ βμΝ ζ υγ λέαμ,Ν βμΝ βηκελα έαμ,Ν βμΝ
υζζκΰδεσ β αμΝ εαδΝ βμΝ αζζβζ ΰΰτβμΝ εαδΝ βΝ δαησλφπ βΝ υθ έ β βμΝ θ λΰκτΝ
πκζέ β,
1

ΨΝ Ν δα φΪζδ βΝ βμΝ δ κλλκπέαμΝ

βΝ ξκζδεάΝ απάΝ κτ πμΝ υ

Ν κδΝ

ηαγβ ΫμΝ θαΝ ΫξκυθΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ υθ υΪακυθΝ βΝ ΰθυ β,Ν κθΝ ζ τγ λκΝ
ξλσθκ,Ν βΝ βηδκυλΰέαΝεαδΝ βΝ υηη κξά,
βΨΝ

Ν αθΪπ υιβΝ

ιδκ ά πθΝ φαληκΰάμΝ βμΝ ΰθυ βμΝ εαδΝ πέζυ βμΝ

πλκίζβηΪ πθ,
γΨΝ Ν εαζζδΫλΰ δαΝ βμΝ δεαθσ β αμΝ εΪγ Ν α σηκυΝ ΰδαΝ ελδ δεάΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ
εαδΝαιδκπκέβ βΝ πθΝθΫπθΝ ξθκζκΰδυθΝπζβλκφκλέαμΝεαδΝ πδεκδθπθδυθΝεαδ
δΨΝ Ν εαζζδΫλΰ δαΝ
ηαγβ υθΝ

ιδκ ά πθΝ πκυΝ γαΝ δ υεκζτθκυθΝ βθΝ πλσ ία βΝ πθΝ

βθΝαΰκλΪΝ λΰα έαμέ

ΆλγλκΝβ
δΪλγλω βΝ επαδ

Ν ΄Ν ΣΪιβΝ Γ θδεκτΝ Λυε έκυ απκ ζ έΝ ΪιβΝ απκεζ δ

1.
παδ

υ δευθΝΠλκΰλαηηΪ ωθ

έαμ,Ν

δεΪΝ ΰ θδεάμΝ

βθΝκπκέαΝ φαλησα αδΝπλσΰλαηηαΝηαγβηΪ πθΝ λδΪθ αΝπΫθ ΝΧγηΨΝ

υθκζδεΪΝ πλυθΝ

ί κηα δαέπμέΝ

δ δεσ λα,Ν

φαλησα αδΝ

επαδ

υ δεσΝ

πλσΰλαηηαΝ λδΪθ αΝ λδυθΝ ΧγγΨΝ πλυθΝ ί κηα δαέπμ,Ν η Ν θθΫαΝ ΧλΨΝ ηαγάηα α,Ν
πκυΝ έθαδΝεκδθσΝΰδαΝσζκυμΝ κυμΝηαγβ ΫμΝεαδΝ επαδ

υ δεσΝπλσΰλαηηαΝ τκΝΧβΨ

πλυθΝ ί κηα δαέπμΝπκυΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝΫθαΝΧ1ΨΝηΪγβηαΝ πδζκΰάμΝ κΝκπκέκΝ
πδζΫΰ αδΝη αιτΝ λδυθΝηαγβηΪ πθέ
ΣαΝ ηαγάηα αΝ
ΰ θδεάμΝπαδ

κυΝ εκδθκτΝ

επαδ

υ δεκτΝ πλκΰλΪηηα κμΝ εαδΝ

έαμΝ έθαδΝ αΝ ιάμΝμ

αΨΝ ζζβθδεάΝΓζυ

α,Ν θθΫαΝΧλΨΝ δ αε δευθΝπλυθ,Νη Ν δαελδ ΪΝ δ αε ΫαΝ

αθ δε έη θαΝ – εζΪ κυμΝ βθΝ λξαέαΝ ζζβθδεάΝΓζυ
ζζβθδεάΝΓζυ

αΝ εαδΝ Γλαηηα έα,Ν βΝ ΝΫαΝ

αΝεαδΝ Λκΰκ ξθέα,

ίΨΝ Μαγβηα δεΪ,Ν πΫθ Ν ΧηΨΝ πλυθ,Ν η Ν δαελδ ΪΝ δ αε ΫαΝ αθ δε έη θαΝ –
εζΪ κυμΝ βθΝΆζΰ ίλαΝεαδΝ βΝΓ πη λέα,
ΰΨΝ Φυ δεΫμΝ

πδ

άη μ,Ν ΫιδΝ ΧθΨΝ πλυθ,Ν η Ν δαελδ ΪΝ αθΪΝ τκΝ υλ μΝ

δ αε ΫαΝαθ δε έη θαΝ– εζΪ κυμΝ βΝΦυ δεά,Ν βΝΥβη έαΝεαδΝ βΝ δκζκΰέα,
ΨΝΘλβ ε υ δεΪ,Ν τκΝΧβΨΝπλυθ,
ΨΝΙ

κλέα,Ν τκΝΧβΨΝπλυθ,

ΨΝ ΞΫθβΝ Γζυ

α,Ν τκΝ ΧβΨΝ πλυθ,Ν Χ ΰΰζδεΪΝ άΝ

τ λβΝ ιΫθβΝ ΰζυ

αΝ

ΓαζζδεΪΝάΝΓ ληαθδεΪ)
2

αΨΝΦυ δεάΝ ΰπΰά,Ν τκΝΧβΨΝπλυθ,
βΨΝΠκζδ δεάΝΠαδ έα,Ν λδυθ (3ΨΝπλυθ,Νη Ν δ αε ΫαΝαθ δε έη θα-εζΪ κυμΝ
Οδεκθκηέα,ΝΠκζδ δεκέΝΘ

ηκέΝΤΝ λξΫμΝ δεαέκυΝεαδΝΚκδθπθδκζκΰέαΝεαδ

γ) λ υθβ δεάΝ λΰα έαΝΧ υθγ δεάΝ λΰα έαΝάΝprojectΨ,Ν τκΝΧβΨΝπλυθέ
ΣαΝηαγάηα αΝ πδζκΰάμΝ κυΝ επαδ

υ δεκτΝπλκΰλΪηηα κμΝ έθαδΝ αΝ

ιάμΝμ
αΨΝ φαληκΰΫμΝΠζβλκφκλδεάμ,Ν τκΝΧβΨΝπλυθ,
ίΨΝΣ ξθκζκΰέαΝεαδΝ δαξ έλδ βΝΦυ δευθΝΠσλπθ,Ν τκΝΧβΨΝπλυθΝεαδ
ΰΨΝΈεφλα β-Πκζδ δ ησμΝεαδΝ υλππαρεσμΝΠκζδ δ ησμ,Ν τκΝΧβΨΝπλυθέ
2.  βΝ ΄ΝΣΪιβΝΓ θδεκτΝΛυε έκυ φαλησα αδΝπλσΰλαηηαΝηαγβηΪ πθΝ
πκυΝ π λδζαηίΪθ δΝ ηαγάηα αΝ ΰ θδεάμΝ παδ
δ αε δευθΝ πλυθΝ

ί κηα δαέπμΝ εαδΝ

Πλκ αθα κζδ ηκτ,Ν θγλππδ

έαμΝ

λδΪθ αΝ ΧγίΨΝ

τκΝ ΧβΨΝ ΟηΪ

υθκζδεΪΝ

μΝ ΜαγβηΪ πθΝ

δευθΝεαδΝΘ δευθΝπκυ υθ,ΝπΫθ ΝΧηΨΝ υθκζδεΪΝ

δ αε δευθΝπλυθΝ ί κηα δαέπμΝΫεα

βΝκηΪ α,ΝσπκυΝκδΝηαγβ ΫμΝεαζκτθ αδΝθαΝ

πδζΫικυθέΝ
ΣαΝ ηαγάηα αΝ
ΰ θδεάμΝπαδ

κυΝ εκδθκτΝ

επαδ

υ δεκτΝ πλκΰλΪηηα κμΝ εαδΝ

έαμΝ έθαδΝ αΝ ιάμΝμ

αΨΝ ζζβθδεάΝ Γζυ

α,Ν ΫιδΝ ΧθΨΝ δ αε δευθΝ πλυθ,Ν η Ν δαελδ ΪΝ δ αε ΫαΝ

αθ δε έη θαΝ – εζΪ κυμΝ βθΝ λξαέαΝ ζζβθδεάΝΓζυ
ζζβθδεάΝΓζυ

αΝ εαδΝ Γλαηηα έα,Ν βΝ ΝΫαΝ

α εαδΝΛκΰκ ξθέα,

ίΨΝ Μαγβηα δεΪ,Ν πΫθ Ν Χ5ΨΝ πλυθ,Ν η Ν δαελδ ΪΝ δ αε ΫαΝ αθ δε έη θαΝ –
εζΪ κυμΝ βθΝΆζΰ ίλαΝεαδΝ βΝΓ πη λέα,
ΰΨΝ Φυ δεΫμΝ

πδ

άη μ,Ν ΫιδΝ (6ΨΝ πλυθ,Ν η Ν δαελδ ΪΝ αθΪΝ τκΝ υλ μΝ

δ αε ΫαΝαθ δε έη θαΝ– εζΪ κυμΝ βΝΦυ δεά,Ν βΝΥβη έαΝεαδΝ βΝ δκζκΰέα,
ΨΝΘλβ ε υ δεΪ,Ν τκΝΧβΨΝπλυθ,
ΨΝΙ

κλέα,Ν τκΝΧβΨΝπλυθ,

ΨΝ ΞΫθβΝ Γζυ

α,Ν τκΝ ΧβΨΝ πλυθ,Ν Χ ΰΰζδεΪΝ άΝ

τ λβΝ ιΫθβΝ ΰζυ

αΝ

ΓαζζδεΪΝάΝΓ ληαθδεΪΨ
αΨΝΦυ δεάΝ ΰπΰά,Νηδαμ (1) υλαμ,

3

βΨΝ Πκζδ δεάΝ Παδ

έα,Ν τκ (2ΨΝ πλυθ,Ν η Ν δ αε ΫαΝ αθ δε έη θα-εζΪ κυμΝ

Οδεκθκηέα,ΝΠκζδ δεκέΝΘ

ηκέΝΤΝ λξΫμΝ δεαέκυΝεαδΝΚκδθπθδκζκΰέαΝεαδ

γ) λ υθβ δεάΝ λΰα έαΝΧ υθγ δεάΝ λΰα έαΝάΝprojectΨ,Ν τκΝΧβΨΝπλυθ,
δΨΝΦδζκ κφέα,Ν τκΝΧβΨΝπλυθέ
ΣαΝηαγάηα αΝ βμΝΟηΪ αμΝΠλκ αθα κζδ ηκτΝ ωθΝ θγλωπδ

δευθΝ

πκυ υθΝ έθαδΝμ
αΨ λξαέαΝ ζζβθδεάΝΓζυ

αΝεαδΝΓλαηηα έα,Ν λδυθΝΧγΨΝπλυθΝεαδ

ίΨ Λα δθδεΪ,Ν τκΝΧβΨΝπλυθέ
ΣαΝ ηαγάηα αΝ

βμΝ ΟηΪ αμΝ Πλκ αθα κζδ ηκτΝ

ωθΝ Θ δευθΝ

πκυ υθΝ έθαδΝμ
αΨ Φυ δεά,Ν λδυθΝΧγΨΝπλυθΝεαδ
ίΨ Μαγβηα δεΪ,Ν τκΝΧβΨΝπλυθέ
3.  βΝΓ΄ΝΣΪιβΝΓ θδεκτΝΛυε έκυ φαλησα αδΝπλσΰλαηηαΝηαγβηΪ πθΝ
λδΪθ αΝ τκΝΧγβΨΝπλυθ,ΝπκυΝπ λδζαηίΪθ δΝηαγάηα αΝΰ θδεάμΝπαδ
Χ1βΨΝ

υθκζδεΪΝ

δ αε δευθΝ πλυθΝ

ί κηα δαέπμΝ εαδΝ

ΜαγβηΪ πθΝ Πλκ αθα κζδ ηκτ,Ν πθΝ θγλππδ
Οδεκθκηδευθ-Πκζδ δευθ-ΚκδθπθδευθΝ
δ αε δευθ πλυθΝ ί κηα δαέπμΝΫεα

έαμΝ υ

λ δμΝ ΧγΨΝ ΟηΪ

εαΝ
μΝ

δευθ,Ν πθΝ Θ δευθΝ εαδΝ πθΝ

πκυ υθ,Ν

έεκ δΝ

ΧβίΨΝ

υθκζδεΪΝ

βΝκηΪ α,ΝσπκυΝκδΝηαγβ ΫμΝεαζκτθ αδΝθαΝ

πδζΫικυθέΝ
ΣαΝ ηαγάηα αΝ
ΰ θδεάμΝπαδ

κυΝ εκδθκτΝ

επαδ

υ δεκτΝ πλκΰλΪηηα κμΝ εαδΝ

έαμΝ έθαδΝ αΝ ιάμΝμ

αΨΝΝΫαΝ ζζβθδεάΝΓζυ

αΝεαδΝΓλαηηα έα,ΝΫιδΝΧθΨΝ δ αε δευθΝπλυθ,Νη Ν

δαελδ ΪΝ δ αε ΫαΝ αθ δε έη θαΝ – εζΪ κυμΝ βΝ ΝΫαΝ

ζζβθδεάΝ Γζυ

αΝ εαδΝ

Λκΰκ ξθέα,
ίΨΝΘλβ ε υ δεΪ,ΝηδαμΝΧ1ΨΝυλα,
ΰΨΝΙ

κλέα,Ν τκΝΧβΨΝπλυθ,

ΨΝ ΞΫθβΝ Γζυ

α,Ν τκΝ ΧβΨΝ πλυθΝ Χ ΰΰζδεΪΝ άΝ

τ λβΝ ιΫθβΝ ΰζυ

αΝ

ΓαζζδεΪΝάΝΓ ληαθδεΪΨΝεαδ
ΨΝΦυ δεάΝ ΰπΰά,ΝηδαμΝΧ1ΨΝυλαμέ
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ΣαΝηαγάηα αΝ βμΝΟηΪ αμΝΠλκ αθα κζδ ηκτΝ ωθΝ θγλωπδ

δευθΝ

πκυ υθΝ έθαδΝμ
αΨ λξαέαΝ ζζβθδεάΝΓζυ

αΝεαδΝΓλαηηα έα,ΝΫθ εαΝΧ11ΨΝπλυθ,

ίΨ Λα δθδεΪ,Ν λδυθΝΧγΨΝπλυθΝ
ΰΨΝΙ

κλέα,ΝΫιδΝΧ6ΨΝπλυθέ

ΣαΝ ηαγάηα αΝ

βμΝ ΟηΪ αμΝ Πλκ αθα κζδ ηκτΝ

ωθΝ Θ δευθΝ

πκυ υθΝ έθαδΝμ
αΨ Φυ δεά,ΝΫιδΝΧθΨΝπλυθ,
ίΨ Μαγβηα δεΪ,Ν κε υΝ ΧκΨΝ πλυθ, άΝ δκζκΰέαΝ κε υΝ ΧκΨΝ πλυθ ΧΰδαΝ δμΝ
πδ

άη μΝΤΰ έαμΨ
ΰΨΝΥβη έα,ΝΫιδΝΧθΨΝπλυθΝ
ΣαΝ ηαγάηα αΝ βμΝ ΟηΪ αμΝ Πλκ αθα κζδ ηκτΝ ωθΝ Οδεκθκηδευθ-

Πκζδ δευθ-ΚκδθωθδευθΝπκυ υθΝ έθαδΝμ
αΨ Μαγβηα δεΪΝεαδΝ κδξ έαΝ α δ

δεάμ,Νκε υΝΧκΨΝπλυθ,

ίΨ ΟδεκθκηέαΝΤΝ δκέεβ βΝ,ΝΫιδΝΧθΨΝπλυθΝ,Νσ κδΝ πδζΫΰκυθΝΠαδ αΰπΰδεΪΝ
Σηάηα αΝ λξΫμΝΦυ δευθΝ πδ

βηυθΝΫιδΝΧθΨΝπλυθ

ΰΨΝ Ν  κδξ έαΝ ΚκδθπθδευθΝ ΤΝ Πκζδ δευθΝ πδ
πδζΫΰκυθΝΠαδ αΰπΰδεΪΝΣηάηα αΝΙ

βηυθΝ ΫιδΝ ΧθΨΝ πλυθ,Ν σ κδΝ

κλέαΝΝΫιδΝΧθΨΝπλυθ.

4. Γδα βθ Ϊ εβ β πθ υπκοβφέπθ ΰδα βθ δ αΰπΰά

λδ κίΪγηδαμ

επαέ υ βμ πκυ απαδ έ αδ εαδ

ηαγάηα α» τθαθ αδ θα ζ δ κυλΰκτθ
υλ μ ε σμ πλπδθάμ ζ δ κυλΰέαμ
ζ τγ λκ εαδ ΰλαηηδεσ
απσφα β

ξΫ δκ,

κυ ΤέΠΑΙέΘέ πκυ

ιΫ α β

ξκζΫμ
« δ δεΪ

πέπ κ δ τγυθ βμ έ έ εαδ

ξκζ έπθ «Σηάηα α θέ ξυ βμ»
α δ παθδεΪ εαδ
βηκ δ τ αδ

βθ

κ

α δ αζδεΪέ Μ
φβη λέ α

βμ

Κυί λθά πμ λυγηέακθ αδ α πλκζσΰδα εαδ αθαζυ δεΪ πλκΰλΪηηα α,
γΫηα α κλΰΪθπ βμ εαδ ζ δ κυλΰέαμ πθ «ΣηβηΪ πθ θέ ξυ βμ» εαγυμ
εαδ εΪγ αθαΰεαέα λτγηδ β φαληκΰάμ.
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ΆλγλκΝγ
ιδκζσΰβ β,ΝΠλκαΰωΰάΝεαδΝ πσζυ βΝΜαγβ υθ
1.

Ν αιδκζσΰβ βΝ

αΝ ηαγάηα αΝ εαδΝ πθΝ λδυθΝ Ϊι πθΝ πδε θ λυθ αδΝ

βθΝ κυ δυ βΝ εα αθσβ βΝ πθΝ ε θ λδευθΝ γ ηΪ πθΝ εαδΝ γ η ζδπ υθΝ θθκδυθΝ
εαδΝ αυ σξλκθαΝ

βθΝ εα Ϊε β βΝ αθυ λπθΝ ΰθπ

ιδκ ά πθ,Ν σππμΝ βΝ ελδ δεάΝ εαδΝ

υθγ δεάΝ

δευθΝ δεαθκ ά πθΝ εαδΝ

εΫοβ,Ν βΝ αιδκζσΰβ β,Ν βΝ

πδξ δλβηα κζκΰέα,ΝβΝ πέζυ βΝπλκίζβηΪ πθΝεαδΝβΝπλπ κ υπέαέ
2.

Ναιδκζσΰβ βΝία έα αδΝδ έπμΝμ

αΨΝ

κθΝ πλκ

δκλδ ησΝ βμΝ αθΪΝ ηΪγβηαΝ ι α

ΫαμΝ τζβμΝ η Ν ίΪ βΝ δμΝ

γ ηα δεΫμΝ θσ β μ,
ίΨΝ

βθΝδεαθσ β αΝ δα τθ

βμΝκυ δπ υθΝΰθυ

πθΝπκυΝπλκΫλξκθ αδΝ

απσΝ υλτ λαΝ ηάηα αΝ βμΝτζβμΝ κυΝηαγάηα κμ,
ΰΨΝ

βθΝ εα αθσβ βΝ πθΝ ία δευθΝ θθκδυθΝ ά,Ν αθΪζκΰαΝ η Ν κΝ ΰθπ

αθ δε έη θκ,Νΰ ΰκθσ πθ,Ν δα δεα δυθΝάΝ δ λΰα δυθΝ κυΝεΪγ Νΰθπ

δεσΝ

δεκτΝπ έκυΝ

εαδ
ΨΝ

βΝ

υθα σ β αΝ ελδ δεάμΝ αιδκζσΰβ βμΝ εαδΝ αθΪπ υιβμΝ ζκΰδευθΝ

πδξ δλβηΪ πθΝεαδΝ εηβλέπ βμΝΰδαΝγΫηα αΝ υθαφάΝη Ν βθΝτζβέ
3. ΟδΝ ΰλαπ ΫμΝ πλκαΰπΰδεΫμΝ ι Ϊ
Λυε έκυ

δμΝ

βθΝ

΄Ν ΪιβΝ κυΝ Γ θδεκτΝ

δ ιΪΰκθ αδΝ θ κ ξκζδεΪΝ εαδΝ π λδζαηίΪθκυθΝ σζαΝ αΝ δ α εση θαΝ

ηαγάηα αΝ ε σμΝ πθΝ ηαγβηΪ πθΝ βμΝ λ υθβ δεάμΝ λΰα έαμΝ εαδΝ βμΝ Φυ δεάμΝ
ΰπΰάμ,Ν η Ν εκδθΪΝ γΫηα αΝ ΰδαΝ σζαΝ αΝ ηάηα αΝ κυΝ έ δκυΝ ξκζ έκυ, πκυΝ
κλέακθ αδΝ πμΝ ιάμμΝ ααΨΝ εα ΪΝ πκ κ

σΝ ηίΣ,Ν η Ν εζάλπ β,Ν απσΝ λΪπ ααΝ

γ ηΪ πθΝ δαίαγηδ ηΫθβμΝ υ εκζέαμΝ εαδΝ ίίΨΝ εα ΪΝ πκ κ

σΝ ηίΣ,Ν απσΝ κθΝ

δ Ϊ εκθ αΝ άΝ κυμΝ δ Ϊ εκθ μέΝ ΣαΝ ΰλαπ ΪΝ δκλγυθκθ αδΝ απσΝ κθΝ κδε έκΝ
δ Ϊ εκθ αέΝ
ΟΝ ΰ θδεσμΝ ίαγησμΝ βμΝ ’Ν ΣΪιβμΝ πλκετπ δΝ απσΝ κθΝ ηΫ κΝ σλκΝ βμΝ
πλκφκλδεάμΝ άΝ εαδΝ βμΝ ΰλαπ άμ,Ν φσ κθΝ αυ σΝ ι Ϊα αδΝ ΰλαπ υμ,Ν πέ κ βμΝ
κυΝηαγβ άΝ

ΝεΪγ ΝηΪγβηαέΝ παλαέ β βΝπλκςπσγ

βΝΰδαΝ βθΝπλκαΰπΰάΝ κυΝ

ηαγβ άΝαπκ ζ έΝβ πέ υιβΝΰ θδεκτΝίαγηκτΝέ κυΝάΝαθυ λκυΝ κυΝ ΫεαΝΧ1ίΨ.
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4. ΟδΝ ΰλαπ ΫμΝ πλκαΰπΰδεΫμΝ ι Ϊ
Λυε έκυ

δμΝ

΄Ν ΪιβΝ κυΝ Γ θδεκτΝ

βΝ

δ ιΪΰκθ αδΝ θ κ ξκζδεΪΝ εαδΝ π λδζαηίΪθκυθΝ σζαΝ αΝ δ α εση θαΝ

ηαγάηα αΝ ε σμΝ βμΝ λ υθβ δεάμ

λΰα έαμΝεαδΝ βμΝΦυ δεάμΝ ΰπΰάμΝη ΝεκδθΪΝ

γΫηα αΝ ΰδαΝ σζαΝ αΝ ηάηα αΝ κυΝ έ δκυΝ ξκζ έκυ, πκυΝ κλέακθ αδΝ πμΝ ιάμμΝ ααΨΝ
εα ΪΝ πκ κ

σΝ ηίΣΝ η Ν εζάλπ β,Ν απσΝ λΪπ ααΝ γ ηΪ πθΝ δαίαγηδ ηΫθβμΝ

υ εκζέαμ,Ν εαδΝ ίίΨΝ εα ΪΝ πκ κ

σΝ ηίΣ,Ν απσΝ κθΝ

δ Ϊ εκθ αΝ άΝ κυμΝ

δ Ϊ εκθ μέΝΣαΝΰλαπ ΪΝ δκλγυθκθ αδΝαπσΝ κθΝκδε έκΝ δ Ϊ εκθ αέ
ΟΝ ΰ θδεσμΝ ίαγησμΝ βμΝ ’Ν ΣΪιβμΝ πλκετπ δΝ απσΝ κθΝ ηΫ κΝ σλκΝ βμΝ
πλκφκλδεάμΝ άΝ εαδΝ βμΝ ΰλαπ άμ,Ν φσ κθΝ αυ σΝ ι Ϊα αδΝ ΰλαπ υμ,Ν πέ κ βμΝ
κυΝηαγβ άΝ

ΝεΪγ ΝηΪγβηαέΝ παλαέ β βΝπλκςπσγ

βΝΰδαΝ βθΝπλκαΰπΰάΝ κυΝ

ηαγβ άΝαπκ ζ έΝβΝ πέ υιβΝΰ θδεκτΝίαγηκτΝέ κυΝάΝαθυ λκυΝ κυΝ ΫεαΝΧ1ίΨ.
5. ΟδΝΰλαπ ΫμΝαπκζυ άλδ μΝ ι Ϊ

δμΝ

β Γ΄Ν ΪιβΝ κυΝΓ θδεκτΝΛυε έκυ

δ ιΪΰκθ αδΝ θ κ ξκζδεΪΝεαδΝπ λδζαηίΪθκυθΝ αΝηαγάηα α βμ ΝΫαμ ζζβθδεάμ
Γζυ

αμ εαδΝ Λκΰκ ξθέαμ,

Γζυ

αμΝ εαδΝ

πθΝ Θλβ ε υ δευθ,Ν βμ Ι

λέαΝ ΧγΨΝ απσΝ

Πλκ αθα κζδ ηκτ,Ν

αΝ ηαγάηα αΝ

βμΝ

κλέαμ,Ν βμΝ ΞΫθβμΝ

πδζ ξγ έ αμΝ ΟηΪ αμΝ

Ν γΫηα αΝ πκυΝ έθαδΝ εκδθΪΝ ΰδαΝ σζαΝ αΝ ηάηα αΝ κυΝ έ δκυΝ

ξκζ έκυΝ εαδΝ κλέακθ αδΝ πμΝ ιάμμΝ ααΨΝ εα ΪΝ πκ κ

σΝ ηίΣ,Ν η Ν εζάλπ βΝ απσΝ

λΪπ ααΝγ ηΪ πθΝ δαίαγηδ ηΫθβμΝ υ εκζέαμΝεαδΝίίΨΝεα ΪΝπκ κ

σΝηίΣ,ΝαπσΝ

κθΝ δ Ϊ εκθ αΝάΝ κυμΝ δ Ϊ εκθ μέΝΣαΝΰλαπ ΪΝ δκλγυθκθ αδΝαπσΝ κθΝκδε έκΝ
δ Ϊ εκθ αέ
ΟΝ ΰ θδεσμΝ ίαγησμΝ βμΝ Γ’Ν ΣΪιβμΝ πλκετπ δΝ απσΝ κθΝ ηΫ κΝ σλκΝ βμΝ
πλκφκλδεάμΝ άΝ εαδΝ βμΝ ΰλαπ άμ,Ν φσ κθΝ αυ σΝ ι Ϊα αδΝ ΰλαπ υμ,Ν πέ κ βμΝ
κυΝηαγβ άΝ

ΝεΪγ ΝηΪγβηαέΝ

παλαέ β βΝ πλκςπσγ

βΝ ΰδαΝ βθΝ απσζυ βΝ κυΝ ηαγβ άΝ απκ ζ έΝ βΝ

πέ υιβΝ ΰ θδεκτΝ ίαγηκτΝ έ κυΝ άΝ αθυ λκυΝ κυΝ ΫεαΝ Χ1ίΨ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ
πέ υιβΝηΫ κυΝσλκυΝπλκφκλδεάμΝεαδΝΰλαπ άμΝίαγηκζκΰέαμΝέ κυΝάΝαθυ λκυΝ
κυΝ ΫεαΝ Χ1ίΨΝ

κΝ ηΪγβηαΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ Γζυ

αμΝ εαδΝ πθΝ Μαγβηα δευθ,Ν

αθ ιαλ ά πμΝ κυΝηΫ κυΝσλκυΝ βμΝίαγηκζκΰέαμΝαυ κτέ
ΟΝ ίαγησμΝ κυΝ απκζυ βλέκυΝ Γ θδεκτΝ Λυε έκυΝ πλκετπ δΝ απσΝ κ ηΫ κΝ
σλκΝ βμΝΰ θδεάμΝίαγηκζκΰέαμΝ πθΝΰλαπ υμΝ ι αακηΫθπθΝηαγβηΪ πθΝεαδΝ βμΝ
πλκφκλδεάμΝίαγηκζκΰέαμΝ βμΝΦυ δεάμΝ ΰπΰάμΝ κυΝηαγβ άέΝ
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ΆλγλκΝ4
δ αΰωΰάΝ
1. ΟδΝ ι Ϊ

βθΝΣλδ κίΪγηδαΝ επαέ

δμΝ ΰδαΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ

υ β

βθΝ λδ κίΪγηδαΝ επαέ

δ ιΪΰκθ αδ,Ν η ΪΝ βθΝ απσζυ β κυΝ ηαγβ άΝ απσΝ κΝ Λτε δκ,
πέπ κΝη ΝγΫηα αΝπκυ πλκετπ κυθ: αΨΝεα ΪΝπκ κ

Ν παθ ζζα δεσΝ

σΝηίΣ,Νη Νεζάλπ βΝαπσΝ

λΪπ ααΝγ ηΪ πθΝ δαίαγηδ ηΫθβμΝ υ εκζέαμΝεαδΝίΨΝεα ΪΝπκ κ
ε θ λδεάΝ πδ λκπάΝ ι Ϊ
επαέ

πθέΝΟδΝ ι Ϊ

υ βΝ

δμΝΰδαΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ

σΝηίΣ,ΝαπσΝ

βθΝ λδ κίΪγηδαΝ

υ βΝ ηπκλκτθΝ θαΝ παθαζαηίΪθκθ αδΝ εα ΪΝ κΝ έ δκΝ ξκζδεσΝ Ϋ κμ,Ν η Ν

απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ

έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν εα σπδθΝ

αδ δκζκΰβηΫθβμΝΰθυηβμΝ κυΝ γθδεκτΝΟλΰαθδ ηκτΝ ι Ϊ

δ δεΪΝ

πθ.

2. ΟδΝ ηαγβ ΫμΝ βμΝ Γ’Ν ΣΪιβμΝ κυΝ Γ θδεκτΝ Λυε έκυΝ η Ν βθΝ ΫθαλιβΝ κυΝ
ξκζδεκτΝ Ϋ κυμΝ εαδΝ σξδΝ αλΰσ λαΝ βμΝ βίβμ  π ηίλέκυΝ πδί ίαδυθκυθΝ
κλδ

δεΪΝ βθΝ λξδεάΝ άζπ βΝ ΟηΪ αμΝ ΜαγβηΪ πθΝ Πλκ αθα κζδ ηκτ,Ν πκυΝ

ΫξκυθΝυπκίΪζ δΝ

βΝ ξκζδεάΝ κυμΝηκθΪ αΝπλκΝ βμΝζάιβμΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝ

δ αε δεκτΝΫ κυμέΝΝ
Έεα

κμΝ

Πλκ αθα κζδ ηκτΝ
πδ

ηαγβ άμΝ

πδζΫΰ δΝ

υπκξλ π δεΪΝ

ηέαΝ

πκυΝ

Χ1ΨΝ

αθ δ

κδξ έΝ

βηκθδεΪΝ Π έαΝ ξκζυθΝ εαδΝ ΣηβηΪ πθΝ

επαέ

ΟηΪ αΝ
Ν

ΜαγβηΪ πθΝ
υΰε ελδηΫθαΝ

θυ λβμΝ εαδΝ

θυ α βμΝ

υ βμΝ δμΝκπκέ μΝ πδγυηκτθΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ κυμ.
Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ

έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ κλέα αδΝ εαδΝ

λκπκπκδ έ αδΝκΝαλδγησμ,ΝβΝκθκηα έαΝ πθΝ πδ

βηκθδευθΝπ

έπθ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝ

Ϋθ αιβΝ πθΝ ξκζυθ,Ν πθΝ ΣηβηΪ πθΝ εαδΝ πθΝ δ αΰπΰδευθΝ Κα υγτθ
αυ ΪΝ σξδΝ αλΰσ λαΝ βμΝ γίβμ Μα κυΝ εΪ

πθΝ

Ν

κυΝ δ αε δεκτΝ Ϋ κυμΝεαδΝ δ ξτκυθΝ ΰδαΝ

κΝ πση θκΝ δ αε δεσΝΫ κμέέΝ
ε έ

Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ

έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν βΝ κπκέαΝ

αδΝ κΝαλΰσ λκΝ βθΝ1ηβ Μαλ έκυΝ εΪ

κυΝΫ κυμ,Νεαγκλέακθ αδΝκΝαλδγησμΝ

πθΝ δ αε ΫπθΝ εαδΝ αΝ δ δεΪΝ ηαγάηα αΝ αθΪΝ ξκζά,Ν ΣηάηαΝ άΝ δ αΰπΰδεάΝ
Κα τγυθ β,Ν εαγυμΝ εαδΝ κΝ

υθ ζ

άμΝ ίαλτ β αμΝ εΪγ Ν ηαγάηα κμΝ αθΪΝ

ξκζά,ΝΣηάηαΝάΝ δ αΰπΰδεάΝΚα τγυθ βΝ κυΝ λΫξκθ κμΝΫ κυμέ
ΟΝ εαγκλδ ησμΝ κυΝ υθ ζ
ξκζά,Ν ΣηάηαΝ άΝ

άΝ ίαλτ β αμΝ

Ν ΫθαΝ Χ1ΨΝ ηΪγβηαΝ αθΪΝ

δ αΰπΰδεάΝ Κα τγυθ βΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ η ΪΝ απσΝ

πλσ α βΝ βμΝΰ θδεάμΝ υθΫζ υ βμΝ κυΝαλησ δκυΝΣηάηα κμΝπλκμΝ κθΝΤπκυλΰσΝ
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Παδ

Μαλ έκυΝ εΪ

κυΝΫ κυμέ

3. ΓδαΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ
Ϋ

Ν αυ σθΝ ΫπμΝ βθΝ 1 β

έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν βΝ κπκέαΝ π λδΫλξ αδΝ

βθΝ λδ κίΪγηδαΝ επαέ

υ βΝ αΝ παθ ζζα δευμΝΝ

λαΝ ι ααση θαΝ ηαγάηα αΝ αθΪΝ ΟηΪ αΝ ΜαγβηΪ πθΝ Πλκ αθα κζδ ηκτΝ

εαδΝ πδ

βηκθδεσΝΠ έκΝ ι δ έε υ βμΝ έθαδΝ αΝ ιάμΝμ

α) έΠέ έ – θγλωπδ
I.

Ν κ ζζβθδεάΝΓζυ

δεΫμ πκυ Ϋμ,ΝΝκηδεΫμΝμ
α,

λξαέα,

II.
III.

Ι

κλέα εαδ

IV.

Λα δθδεΪ

ί)Ν έΠέ έ - Θ δεΫμΝεαδΝΣ χθκζκΰδεΫμΝ πδ
I.

Ν κ ζζβθδεάΝΓζυ

II.

Μαγβηα δεΪ,

III.

Φυ δεά εαδ

IV.

Υβη έα

ΰ)ΝΝ έΠέ - πδ

Ν κ ζζβθδεάΝΓζυ

II.

Φυ δεά

III.

Υβη έα εαδ

IV.

δκζκΰέα
έΠέ

-

α,

άη μΝΤΰ έαμ

I.

)Ν

άη μ

πδ

α

άη μΝ Οδεκθκηέαμ,Ν

πδ

άη μ :

I.

Ν κ ζζβθδεάΝΓζυ

II.

Μαγβηα δεΪΝΤΝ κδξ έαΝ α δ

III.

ΟδεκθκηέαΝΤΝ δκέεβ βΝ

IV.

 κδξ έαΝΚκδθπθδευθΝΤΝΠκζδ δευθΝ πδ

δκέεβ βμΝ εαδΝ Πκζδ δεΫμΝ

α,
δεάμ,
βηυθΝ

)Ν έΠέ έΝ– Παδ αΰωΰδευθΝΣηβηΪ ωθΝ :
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I.

Ν κ ζζβθδεάΝΓζυ

II.

Μαγβηα δεΪΝΤΝ κδξ έαΝ α δ

III.

Ι

IV.

α,
δεάμ,

κλέα εαδ
λξΫμΝΦυ δευθΝ πδ

βηυθ

4. ΓδαΝ κθΝ υπκζκΰδ ησΝ κυΝ αγηκτΝ Πλσ ία βμΝ

βθΝ Σλδ κίΪγηδαΝ

υ βΝ πλκ η λΪ αδΝ εαδΝ κΝ « αγησμΝ ΠλκαΰωΰάμΝ εαδΝ

επαέ

πσζυ βμ»

Χ έΠέ Ψέ
ΓδαΝ βθΝπλκ ηΫ λβ βΝαυ άΝκ ΰ θδεσμΝίαγησμΝπλκαΰπΰάμΝ βμΝ ’Ν ΪιβμΝ
Γ θδεκτΝ Λυε έκυ,

βμΝ

’Ν ΪιβμΝ Γ θδεκτΝ Λυε έκυΝ εαδΝ κΝ ΰ θδεσμΝ ίαγησμΝ

απσζυ βμΝ βμΝ Γ’Ν ΪιβμΝ Γ θδεκτΝ Λυε έκυ, φσ κθΝ Ϋεα
βμΝ ηδαμΝ ηκθΪ αμΝ

Ν

κμΝ έθαδΝ η ΰαζτ λκμΝ

ξΫ βΝ η Ν κθΝ ΜέΟέΝ πθΝ

Πλκ αθα κζδ ηκτΝ ηαγβηΪ πθΝ πκυΝ ι Ϊακθ αδΝ

ΪλπθΝ αθΪΝ ΟηΪ αΝ
Ν παθ ζζάθδ μΝ ι Ϊ

δμ,Ν

αθαπλκ αλησα αδΝυ

ΝθαΝηβθΝαπΫξ δΝπ λδ

ίαγησΝ κυΝ ΜέΟΝ εαδΝ

βΝ υθΫξ δαΝ κΝ αθαπλκ αληκ ηΫθκμΝ «πλκαΰπΰδεσμ»Ν

ίαγησμΝ βμΝ
υθ ζ

σ λκΝαπσΝηέαΝηκθΪ αΝαπσΝ κθΝ

΄Ν ζυε έκυΝ πκζζαπζα δΪα αδΝ η Ν υθ ζ

άΝ ί,ζ,Ν βμΝ

άΝ ί,ιΝ εαδΝ κΝ «απκζυ άλδκμ»Ν βμΝ Γ΄Ν ΪιβμΝ η Ν υθ ζ

΄Ν η Ν

άΝ ί,λέΝ ΣκΝ

Ϊγλκδ ηαΝ ωθΝ λδυθΝ δαδλκτη θκΝ δαΝ τκΝαπκ ζ έ κθΝ έΠέ έ ΣκΝ θΝζσΰπΝ
πβζέεκΝ ζκΰέα αδΝ πμΝ πΫηπ κμΝ ίαγησμΝ ΰδαΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ κυΝ ηαγβ άΝ
Σλδ κίΪγηδαΝ επαέ

υ βέ

 Ν π λέπ π βΝ πκυΝ κΝ ίαγησμΝ πλκαΰπΰάμΝ άΝ απσζυ βμΝ
η ΰαζτ λκμΝηΫξλδΝεαδΝηέαΝηκθΪ αΝ

Ν ξΫ βΝη Ν κθΝΜέΟέ πθΝ

ΟηΪ αΝ Πλκ αθα κζδ ηκτΝ ηαγβηΪ πθΝ πκυΝ
ι Ϊ

δμ,ΝκΝίαγησμΝαυ σμΝ

ι Ϊακθ αδΝ

ΪλπθΝαθΪΝ
Ν παθ ζζάθδ μΝ

άέ

 Ν π λέπ π βΝ πκυΝ κΝ ίαγησμΝ πλκαΰπΰάμΝ άΝ απσζυ βμΝ
Ν

έθαδΝ

θΝαθαπλκ αλησα αδΝαζζΪΝπκζζαπζα δΪα αδΝπμΝ

Ϋξ δΝη Ν κθΝπλκίζ πση θκΝαθΪΝ ΪιβΝ υθ ζ
ηδελσ λκμΝ

βθΝ

ξΫ βΝ η Ν

κθΝ ΜέΟέΝ

πθΝ

έθαδΝ

ΪλπθΝ αθΪΝ ΟηΪ αΝ

Πλκ αθα κζδ ηκτΝ ηαγβηΪ πθ,Ν κΝ ίαγησμΝ αυ σμΝ αθαπλκ αλησα αδΝ πλκμΝ αΝ
ΪθπΝ εα ΪΝ ηέαΝ κΝ πκζτΝ ηκθΪ αΝ ΧεαδΝ ηΫξλδΝ κυΝ κλέκυΝ κυΝ ΜέΟέΨΝ εα ΪΝ κθΝ
υπκζκΰδ ησΝη Ν κθΝαθΪΝ ΪιβΝπλκίζ πση θκΝ υθ ζ

άέΝ
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Κ Φ Λ ΙΟΝ ’
Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟΝ( Π .Λέ)
ΆλγλκΝ5
ΈθθκδαΝεαδΝΊ λυ β
1.

Ν παΰΰ ζηα δεάΝ επαέ

υ βΝ παλΫξ αδΝ απσΝ κΝ

παΰΰ ζηα δεσΝ

Λτε δκΝΧ Π έΛέΨέ
2.

παΰΰ ζηα δεΪΝΛτε δαΝΧ βησ δαΝάΝΙ δπ δεΪ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝπζαέ δκΝ

ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ Ι δπ δευθΝ ξκζ έπθΝ - θέθκβή1λιιΨΝ δ λτκθ αδΝ απκεζ δ
απσΝ κΝΤπκυλΰ έκΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ εαδΝ δαελέθκθ αδΝ
εαδΝ

π λδθΪέΝ ΜΫΰδ

κΝ σλδκΝ βζδεέαμΝ φκέ β βμΝ

Λτε δαΝ έθαδΝ κΝ δεκ

3.
δ δεάμΝ

αΝ

Ν η λά δαΝ

αΝ η λά δαΝ παΰΰ ζηα δεΪΝ

σΝ ΧβίΨΝ Ϋ κμΝ υηπζβλπηΫθκ πλκΝ βμΝ βη λκηβθέαμΝ

φκέ β βμΝ η Ν βθΝ ΫθαλιβΝ εΪ
βθΝ ΰΰλαφάΝ

δεΪ

κυΝ ξκζδεκτΝ Ϋ κυμ.

ζΪξδ

κΝ σλδκΝ βζδεέαμΝ ΰδαΝ

π λδθΪΝ παΰΰ ζηα δεΪΝΛτε δαΝ έθαδΝ αΝ έεκ δΝΧβίΨΝΫ βέ

παΰΰ ζηα δεΪΝ Π δλαηα δεΪΝ Λτε δαΝ εαδΝ
ΰπΰάμΝ δ λτκθ αδΝ η Ν απσφα βΝ

παΰΰ ζηα δεΪΝ Λτε δαΝ

κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ

έαμΝ εαδΝ

Θλβ ε υηΪ πθ.  βθΝαπσφα βΝαυ άΝκλέα αδΝεαδΝεΪγ ΝαθαΰεαέαΝζ π κηΫλ δαΝ
εαδΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝαθπ ΫλπΝ ξκζ έπθέ
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π λδθΪΝ

4.

παΰΰ ζηα δεΪΝ Λτε δαΝ δ λτκθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ

ΤπκυλΰκτΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ.  βθΝαπσφα βΝαυ άΝκλέα αδΝεαδΝεΪγ Ν
αθαΰεαέαΝζ π κηΫλ δαΝεαδΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝαθπ ΫλπΝ ξκζ έπθέ
Ν

δΪλε δαΝ φκέ β βμΝ

Ν αυ ΪΝ

δ αε δευθΝπλυθ,Ν πδη λδ ηΫθπθ

έθαδΝ

Ν Ϋ

λα άμ,Ν

υθκζδεΪΝ βέιγίΝ

λαΝΧζΨΝ δ αε δεΪΝΫ β,Νφκδ κτθΝ

αυ ΪΝ έ Ν λΰααση θκδ, έ Ν Ϊθ λΰκδΝ η Ν εΪλ αΝ αθ λΰέαμΝ κυΝ Ο
εα βΰκλέ μΝ ηαγβ υθΝ κδΝ κπκέκδΝ α υθα κτθΝ θαΝ φκδ ά κυθΝ
παΰΰ ζηα δεσΝ Λτε δκέ ΟδΝ απσφκδ κδΝ πθΝ
Λυε έπθΝ ΫξκυθΝ πλσ ία βΝ
Παθ ζζα δευθΝ ι Ϊ

π λδθυθΝ

βθΝ Σλδ κίΪγηδαΝ

επαέ

υ β

Ν

Ν

,Ν έ Ν Ϊζζ μΝ
κΝ

η λά δκΝ

παΰΰ ζηα δευθΝ
δαηΫ κυΝ πθΝ

πθέ

ΆλγλκΝθ
εκπσμ
εκπσμΝ κυΝ παΰΰ ζηα δεκτΝΛυε έκυ έθαδ:
αΨΝβΝπαλκξάΝΰ θδεάμΝπαδ

έαμΝυοβζκτΝ πδπΫ κυ,

ίΨΝ βΝ πλκαΰπΰάΝ βμΝ ελδ δεάμΝ

εΫοβμ,Ν βμΝ πλπ κίκυζέαμΝ εαδΝ βμΝ

βηδκυλΰδεσ β αμ,Ν
ΰΨΝ βΝ εαζζδΫλΰ δαΝ πθΝ ία δευθΝ εκδθπθδευθΝ

ιδκ ά πθΝ πκυΝ έθαδΝ

αθαΰεαέ μΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ βμΝπλκ ππδεσ β αμΝεαδΝ βθΝεκδθπθδεάΝΫθ αιβ,
ΨΝ βΝ παλκξάΝ κζκεζβλπηΫθπθΝ
ιδκ ά πθΝΰδαΝ βθΝπλσ ία βΝ

παΰΰ ζηα δευθΝ ΰθυ

πθΝ εαδΝ

βθΝαΰκλΪΝ λΰα έαμ,

ΨΝβΝ θ υθΪηπ βΝ βμΝ υθα σ β αμΝπαλαεκζκτγβ βμΝ πθΝ λΰα δαευθΝ
ι ζέι πθ,ΝεαγυμΝεαδΝ βμΝ υθα σ β αμΝπλσ ζβοβμΝεαδΝαφκηκέπ βμΝ πθΝθΫπθΝ
ξθκζκΰδευθΝ εαδΝ παΰΰ ζηα δευθΝ ΰθυ

πθ,Ν

ιδκ ά πθΝ εαδΝ δεαθκ ά πθΝ

κΝ

πζαέ δκΝ βμΝ δαΝ έκυΝΜΪγβ βμ,
ΨΝβΝ υθα σ β αΝ παΰΰ ζηα δεάμΝαθΫζδιβμΝηΫ πΝ πκυ υθΝ
επαδ

Ναθυ λβΝ

υ δεάΝίαγηέ αΝεαδ
αΨΝβΝαθΪπ υιβΝ λΪ

παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ

πθΝπκυΝ δα φαζέακυθΝ βθΝπκδσ β αΝ βμΝ ξθδεάμΝ -

υ βμέ
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ΆλγλκΝι
δΪλγλω βΝπκυ υθΝ παΰΰ ζηα δεκτΝΛυε έκυ
1. ΣκΝ παΰΰ ζηα δεσΝ Λτε δκΝ πλκ φΫλ δΝ τκΝ ετεζκυμΝ πκυ υθ,Ν κδΝ
κπκέκδΝαθάεκυθΝ
αέ κθΝ«

κΝ υπδεσΝ επαδ

υ δεσΝ τ

βηαΝμ

υ λκίΪγηδκΝΚτεζκΝπκυ υθ»ΝεαδΝ

ίέ βθΝ«ΣΪιβΝΜαγβ έαμ».
2.  κθΝ«

υ λκίΪγηδκΝΚτεζκΝπκυ υθ» ζ δ κυλΰκτθΝκδΝΝ ΄,Ν ΄ΝεαδΝ

Γ΄Ν Ϊι δμέ  βθΝ ΄Ν ΪιβΝ ΰΰλΪφκθ αδΝξπλέμΝ ι Ϊ

δμ,ΝκδΝεΪ κξκδΝαπκζυ βλέκυΝ

Γυηθα έκυΝάΝΪζζκυΝδ σ δηκυΝ έ ζκυέ  βΝ ΄Ν ΪιβΝ ΰΰλΪφκθ αδΝκδΝπλκαΰση θκδΝ
απσΝ βθΝ ΄Ν ΪιβΝ κυΝ Γ θδεκτΝ άΝ κυΝ παΰΰ ζηα δεκτΝ Λυε έκυέ  βΝ Γ΄Ν ΪιβΝ
ΰΰλΪφκθ αδΝκδΝπλκαΰση θκδΝαπσΝ βΝ ΄Ν ΪιβΝ κυΝ παΰΰ ζηα δεκτΝΛυε έκυέ
3.  βΝ «ΣΪιβΝ Μαγβ έαμ» Χ επαέ

υ βΝ

κΝ ξυλκΝ λΰα έαμ βΝ κπκέαΝ

έθαδΝ πλκαδλ δεά,Ν ΰΰλΪφκθ αδΝ κδΝ πλκαΰση θκδΝ βμΝ Γ’Ν ΣΪιβμ.

Ν «ΣΪιβΝ

Μαγβ έαμ» φαλησα αδΝ απσΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ εαδΝ
κθΝΟ

έΝ Ν«ΣΪιβΝΜαγβ έαμ»ΝΫξ δΝ δΪλε δαΝ θσμΝ(1) Ϋ κυμΝεαδΝπ λδζαηίΪθ δΝ

Μαγβ έα,
Πδ

ΜΪγβηα

κπκέβ βμέΝ ΣβθΝ

δ δεσ β αμ
υγτθβΝ

εαδΝ Πλκπαλα ε υα

κπκγΫ β βμΝ

δεΪΝ Μαγάηα αΝ

Ν ξυλκυμΝ

φκδ κτθ πθΝεαγυμΝεαδΝσζαΝ αΝ ξ δεΪΝη Ναυ άΝΫξ δΝαπκεζ δ

λΰα έαμΝ

δεΪΝκΝΟ

πθΝ

έ

Μ Ν εκδθάΝ απσφα βΝ κυ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ
λΰα έαμΝεαδΝΚκδθπθδεάμΝ
ΰδαΝ βΝ τ

φΪζδ βμΝΝεαγκλέα αδΝεΪγ ΝαθαΰεαέαΝζ π κηΫλ δαΝ

α βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝ«ΣΪιβμ Μαγβ έαμ»έ
ΆλγλκΝ8
ΟηΪ

ΟδΝ ΟηΪ
αθ έ

μΝΠλκ αθα κζδ ηκτ,ΝΣκη έμΝεαδΝ δ δεσ β μ
μΝ Πλκ αθα κζδ ηκτΝ η Ν κυμ αθ έ

κδξκυμΝ Σκη έμΝ εαδΝ δμΝ

κδξ μΝ δ δεσ β μΝ κυΝ παΰΰ ζηα δεκτΝΛυε έκυΝ έθαδΝκδΝ ιάμΝμ

ΟηΪ αΝΠλκ αθα κζδ ηκτΝΣ χθκζκΰδευθΝ φαληκΰυθ
ΣκηΫαμΝΠζβλκφκλδεάμ
1. Σ ξθδεσμ φαληκΰυθ Πζβλκφκλδεάμ (multimedia, web designer, Web
Developer, Video Games)
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2. Σ ξθδεσμΝ ήΤ
3. Σ ξθδεσμΝΛκΰδ ηδεκτ
ΣκηΫαμΝΜβχαθκζκΰέαμ
1. Σ ξθδεσμΝΜβξαθκζκΰδευθΝ ΰεα α

Ϊ

πθΝεαδΝΚα α ε υυθ

2. Σ ξθδεσμΝΜβξαθδεσμΝΘ ληδευθΝ ΰεα α
Σ ξθκζκΰέαμΝΠ λ ζαέκυΝεαδΝΦυ δεκτΝ
3. Σ ξθδεσμΝ ΰεα α

Ϊ

Ϊ

πθΝΤΝΜβξαθδεσμΝ

λέκυ

πθΝοτιβμΝα λδ ηκτΝεαδΝεζδηα δ ηκτ

4. Σ ξθδεσμΝΟξβηΪ πθΝ
5. Σ ξθδεσμΝΜβξαθκ υθγΫ βμΝα λκ εαφυθΝ
6. Σ ξθδεσμΝΙα λδευθΝκλΰΪθπθ
ΣκηΫαμΝΗζ ε λκζκΰέαμ,ΝΗζ ε λκθδεάμΝεαδΝ υ κηα δ ηκτ
1. Σ ξθδεσμΝ ζ ε λκθδευθΝυ
Τπκζκΰδ

βηΪ πθ,Ν ΰεα α

Ϊ

πθΝΤΝ

δευθΝΜκθΪ πθ

2. Σ ξθδεσμΝ ζ ε λκζκΰδευθΝυ

βηΪ πθΝΤΝ ΰεα α

Ϊ

πθ

3. Σ ξθδεσμΝ υ κηα δ ηκτ
4. Σ ξθδεσμΝ δε τπθΝεαδΝΣβζ πδεκδθπθδυθ
ΣκηΫαμΝ κηδευθΝΈλΰωθΝ
1. ξ

δα

άμΝ κηδευθΝΈλΰπθΝεαδΝΓ ππζβλκφκλδεάμ

ΣκηΫαμΝΠ λδίΪζζκθ κμΝεαδΝΦυ δευθΝΠσλωθ
1. Σ ξθδεσμΝ α κπκθέαμΝεαδΝ δαξ έλδ βμΝΦυ δεκτΝΠ λδίΪζζκθ κμ
2. Σ ξθδεσμΝ δαξ έλδ βμΝεαδΝ θαετεζπ βμ
3. Σ ξθδεσμΝ ζΫΰξκυΝΡτπαθ βμΝεαδΝ ΰεα α

Ϊ

πθΝ θ δλτπαθ βμ

ΟηΪ αΝΠλκ αθα κζδ ηκτΝ δκέεβ βμΝεαδΝΟδεκθκηέαμ
ΣκηΫαμΝ δκέεβ βμΝεαδΝΟδεκθκηέαμ
1. ΤπΪζζβζκμΝ δκέεβ βμΝεαδΝΟδεκθκηδευθΝΤπβλ
2. ΤπΪζζβζκμΝ πκγάεβμΝεαδΝυ

δυθ

βηΪ πθΝ φκ δα ηκτ

3. ΤπΪζζβζκμΝ ηπκλέαμΝεαδΝ δαφάηδ βμ
4. ΤπΪζζβζκμΝΟδεκθκηέαμΝεαδΝ δκέεβ βμΝ κθΝΣκυλδ ησ
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ΟηΪ αΝΠλκ αθα κζδ ηκτΝΓ ωπκθέαμ,ΝΣ χθκζκΰέαμΝΣλκφέηωθΝεαδΝ
δα λκφάμ
ΣκηΫαμΝΓ ωπκθέαμ Σ χθκζκΰέαμΝΣλκφέηωθΝεαδΝ δα λκφάμ
1. Σ ξθδεσμΝΦυ δεάμΝΠαλαΰπΰάμ
2. Σ ξθδεσμΝ πδεάμΝΠαλαΰπΰάμ
3. Σ ξθδεσμΝ ζδ έαμΝεαδΝΤ α κεαζζδ λΰ δυθ
4. Σ ξθδεσμΝ θγκεκηέαμΝεαδΝ λξδ ε κθδεάμΝΣκπέκυ
5. Σ ξθδεσμΝΣ ξθκζκΰέαμΝΣλκφέηπθ εαδΝΠκ υθ
ΟηΪ αΝΠλκ αθα κζδ ηκτΝΝαυ δζδαευθΝ παΰΰ ζηΪ ωθ
ΣκηΫαμΝΠζκδΪλχωθ
1. ΠζκέαλξκμΝ ηπκλδεκτΝΝαυ δεκτ
ΣκηΫαμΝΜβχαθδευθ
1. ΜβξαθδεσμΝ ηπκλδεκτΝΝαυ δεκτ

ΆλγλκΝ9
ΠλσΰλαηηαΝπκυ υθ παΰΰ ζηα δεκτΝΛυε έκυ
1.  βθΝ ΄Ν ΪιβΝ Π έΛέ φαλησα αδΝ πλσΰλαηηαΝ ηαγβηΪ πθΝ λδΪθ αΝ
πΫθ Ν ΧγηΨΝ
επαδ

υθκζδεΪΝ πλυθΝ

δ δεσ λα,Ν

φαλησα αδΝ

υ δεσΝ πλσΰλαηηαΝ έεκ δΝ τκ (22ΨΝ πλυθΝ ί κηα δαέπμ,Ν η Ν ΫεαΝ Χ1ί)

ηαγάηα α Γ θδεάμΝ Παδ
επαδ

ί κηα δαέπμέΝ

έαμ,Ν πκυΝ έθαδΝ εκδθσΝ ΰδαΝ σζκυμΝ κυμΝ ηαγβ ΫμΝ εαδΝ

υ δεσΝ πλσΰλαηηαΝ

απκ ζ έ αδΝ απσΝ Ϋ

ΫεαΝ

λδυθΝ (13ΨΝ πλυθΝ

ί κηα δαέπμ, πκυΝ

λαΝ ΧζΨ ΫπμΝ εαδΝ ΫιδΝ ΧθΨ ηαγάηα αΝ δ δεκ ά πθΝ αθΪΝ

ΟηΪ αΝΠλκ αθα κζδ ηκτ.
αέ ΣαΝηαγάηα αΝΓ θδεάμΝΠαδ
1.

ζζβθδεάΝΓζυ

α

έαμ έθαδΝ αΝ ιάμΝμ

ΧΝΫαΝ

ζζβθδεάΝ Γζυ

αΝ 3

υλ μΝ εαδΝ

Λκΰκ ξθέαΝ1 υλαΨ,
2. Μαγβηα δεΪ ΧΆζΰ ίλαΝ3 υλ μΝεαδΝΓ πη λέαΝ1 υλαΨ,
3. Φυ δεάΝ(2 υλ μΨ,
4. Υβη έα (2 υλ μΨ,
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λ υθβ δεάΝ λΰα έαΝΧProjectΨ (2 υλ μΨ,

5.

6. ΞΫθβΝΓζυ
7. Ι

α ( ΰΰζδεΪ) (2 υλ μΨ,

κλέαΝ(1 υλαΨ,

8. Θλβ ε υ δεΪ (1 υλαΨ,
9. Πκζδ δεάΝ Παδ έα,Ν

τκΝ ΧβΨΝ υλ μ,Ν η Ν

δαελδ ΪΝ

αθ δε έη θα-εζΪ κυμΝ Οδεκθκηέα,Ν Πκζδ δεκέΝ Θ

δ αε ΫαΝ

ηκέΝ ΤΝ

λξΫμΝ

δεαέκυΝεαδΝΚκδθπθδκζκΰέα,
10. Φυ δεάΝ ΰπΰά (2 υλ μΨέ
ίΝέΣαΝηαγάηα αΝαθΪΝΟηΪ α Πλκ αθα κζδ ηκτ

βθΝ ’Ν Π έΛέΝ έθαδΝ

α ιάμΝμ
1. ΟηΪ αΝΠλκ αθα κζδ ηκτΝΣ χθκζκΰδευθΝ φαληκΰυθμ
1.

λξΫμΝΜβξαθκζκΰέαμΝ(4 υλ μ )

2.

λξΫμΝ ζ ε λκθδεάμΝΤΝ ζ ε λκζκΰέαμΝΧγΝυλ μΨ

3. Σ ξθδεσΝξΫ δκΝΧβΝυλ μΨ
4. ξκζδεσμΝ

παΰΰ ζηα δεσμΝ

Π λδίΪζζκθΝ λΰα έαμΝ–

Πλκ αθα κζδ ησμΝ

–

φΪζ δαΝΤΝΤΰδ δθάΝΧβΝυλ μΨ

5. Σ ξθκζκΰέ μΝΠζβλκφκλέαμΝεαδΝ πδεκδθπθδυθΝΧ2 υλ μΨ
2. ΟηΪ αΝΠλκ αθα κζδ ηκτΝ δκέεβ βμΝεαδΝΟδεκθκηέαμΝμ
1. ΟλΰΪθπ βΝΤΝ δκέεβ βΝ ΧζΝυλ μΨ
λξΫμΝΛκΰδ

2.

3. ξκζδεσμΝ

δεάμΝΧγΝυλ μΨ
παΰΰ ζηα δεσμΝ

Π λδίΪζζκθΝ λΰα έαμΝ-

Πλκ αθα κζδ ησμΝ

–

φΪζ δαΝΤΝΤΰδ δθάΝ(2 υλ μΨ

4. Σ ξθκζκΰέ μΝΠζβλκφκλέαμΝεαδΝ πδεκδθπθδυθΝΧζΝυλ μΨ
3. ΟηΪ αΝ

Πλκ αθα κζδ ηκτΝ

Γ ωπκθέαμ,Ν

Σ χθκζκΰέαμΝ

ΣλκφέηωθΝεαδΝ δα λκφάμΝμ
1.

λξΫμΝ ΰλκ δεάμΝΟδεκθκηέαμΝΧη υλ μΨ

2.

λξΫμΝΛκΰδ

3. ξκζδεσμΝ

δεάμΝΧβ υλ μΨ
παΰΰ ζηα δεσμΝ

Π λδίΪζζκθΝ λΰα έαμ -

Πλκ αθα κζδ ησμΝ

–

φΪζ δαΝΤΝΤΰδ δθά ΧβΝυλ μΨ

4. Σ ξθκζκΰέ μΝΠζβλκφκλέαμΝεαδΝ πδεκδθπθδυθΝΧζΝυλ μΨ
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4. ΟηΪ αΝΠλκ αθα κζδ ηκτΝΝαυ δζδαευθΝ παΰΰ ζηΪ ωθΝμ
1. Ναυ δεάΝΣΫξθβΝΧβΝυλ μΨ
2. Ναυ δζδαεΫμΝΓθυ

δμΝΧβΝυλ μΨ

3.  κδξ έαΝΜβξαθυθΝΠζκέκυΝΧβΝυλ μΨ
4. Σ ξθδεσΝξΫ δκΝΧ1ΝυλαΨ
5. ξκζδεσμΝ

παΰΰ ζηα δεσμΝ

Π λδίΪζζκθΝ λΰα έαμ-

Πλκ αθα κζδ ησμΝ

–

φΪζ δαΝΤΝΤΰδ δθά ΧβΝυλ μΨ

6. Σ ξθκζκΰέ μΝΠζβλκφκλέαμΝεαδΝ πδεκδθπθδυθΝΧζΝυλ μΨ

2.  βθΝ ΄Ν εαδΝ Γ’Ν ΪιβΝ Π έΛέ φαλησα αδΝ πλσΰλαηηαΝ ηαγβηΪ πθΝ
λδΪθ αΝ πΫθ Ν ΧγηΨΝ υθκζδεΪΝ πλυθΝ ί κηα δαέπμέΝ δ δεσ λα,Ν φαλησα αδΝ
επαδ

υ δεσΝ πλσΰλαηηαΝ

ηαγάηα α Γ θδεάμΝ Παδ
επαδ

υ εα (12ΨΝ πλυθΝ ί κηα δαέπμ,Ν η Ν ΫιδΝ ΧθΨ

έαμ,Ν πκυΝ έθαδΝ εκδθσΝ ΰδαΝ σζκυμΝ κυμΝ ηαγβ ΫμΝ εαδΝ

υ δεσΝ πλσΰλαηηαΝ

απκ ζ έ αδΝ απσΝ Ϋ

έεκ δΝ

λδυθΝ ΧβγΨ πλυθΝ

ί κηα δαέπμΝ πκυΝ

λαΝ ΧζΨ ΫπμΝ εαδΝ ΫιδΝ ΧθΨΝ ηαγάηα αΝ

δ δεσ β αμ. ΣαΝ

ηαγάηα αΝ δ δεσ β αμΝ απκ ζκτθ αδ,Ν εα ΪΝ πλκ Ϋΰΰδ β,Ν απσΝ ηίΣΝ γ πλβ δεσΝ
ηΫλκμΝεαδΝηίΣΝ λΰα

βλδαεσέ

αέ ΣαΝηαγάηα αΝΓ θδεάμΝΠαδ
1.

ζζβθδεάΝΓζυ

α

έαμ έθαδΝ αΝ ιάμΝμ

ΧΝΫαΝ

ζζβθδεάΝ Γζυ

αΝ βΝ υλ μΝ εαδΝ

Λκΰκ ξθέαΝ1 υλαΨ,
2. Μαγβηα δεΪ ΧΆζΰ ίλαΝβΝυλ μΝεαδΝΓ πη λέαΝ1 υλαΨ,
3. Φυ δεάΝ(2 υλ μΨ,
4. Υβη έα ΧβΝυλ μΨ,
5. ΞΫθβΝΓζυ

αΝ( ΰΰζδεΪΨΝΧ1ΝυλαΨ,

6. Φυ δεάΝ ΰπΰά Χ1ΝυλαΨέ
ίέ ΣαΝηαγάηα αΝαθΪΝ δ δεσ β αΝΣκηΫαΝΟηΪ αμΝΠλκ αθα κζδ ηκτΝ

βΝ

’ΝεαδΝΓ’ΝΣΪιβΝ Π .Λ, εαγυμΝεαδΝκδΝ δ αε δεΫμΝυλ μΝαυ υθ εαγκλέακθ αδΝη Ν
απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ
εαγκλέα αδΝεαδΝβΝαθ δ

έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθέΝ Μ Ν βθΝ έ δαΝ απσφα βΝ

κδξέαΝ πθΝ δ α εση θπθΝηαγβηΪ πθΝεαδΝ πθΝεζΪ πθ-
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δ δεκ ά πθΝ επαδ

υ δευθΝ

Να’ΝεαδΝί’ΝαθΪγ

«ΣΪιβΝ

Μαγβ έαμ»

β εαδΝ πθΝ

ΪλπθΝ Ϊι πθΝ κυΝ

Π .Λ.
 βθΝ

3.
λΰα

φαλησα αδΝ

βλδαεκτΝ ηαγάηα κμ « θδ ξυ δεάΝ

Μαγβ έαμ»Ν

π ΪΝ ΧιΨΝ

υθκζδεΪΝ πλυθ,

ί κηα δαέπμ,Ν κΝ κπκέκΝ δ Ϊ ε αδΝ
εαδΝ δμΝ ξκζδεΫμΝ ηκθΪ
Τπκυλΰ έκυΝ Παδ

λΰα

βλδαεάΝ

επαέ

πδη λδ ηΫθκΝ

Ν

, απσΝ επαδ

απσΝ βθΝ1  π ηίλέκυΝΫπμ εαδΝ βθ 30β υΰκτ

υ δεσΝ πλκ ππδεσΝ κυΝ

κυΝ εΪ

Ν λΰα δαεσΝ ξυλκ»
πΫθ

ΣκΝ «ΠλσΰλαηηαΝ επαέ

βμΝ

τκΝ βηΫλ μ

κυΝΫ κυμέΝ

 βθΝ «ΣΪιβΝ Μαγβ έαμ»Ν φαλησα αδΝ «ΠλσΰλαηηαΝ επαέ
ί κηα δαέπμ,Ν πδη λδ ηΫθκ

υ βΝ

Ν ΰδαΝ δΪλε δαΝ θσμΝ ξκζδεκτΝ Ϋ κυμ,Ν ά κδΝ

β

ξυλκΝ λΰα έαμΝ - Μαγβ έαΝ

κυ

βΝ ξκζδεάΝ ηκθΪ α κυΝ Π .Λ, εαγυμΝ

μΝ κυΝ Ο

έαμΝ εαδΝ κυΝ Ο

πλσΰλαηηαΝ

υ βμΝ

κΝ

έεκ δ κε υΝ Χ28) πλυθΝ

(5) βηΫλ μ ΰδαΝΫθαΝ ξκζδεσΝΫ κμ.

υ βμΝ

κΝ ξυλκΝ λΰα έαμΝ - Μαγβ έαΝ

λΰα δαεσΝξυλκ»Ν δΫπ αδΝαπσΝ τηία β, πκυΝ υθΪπ

αδΝη αιτΝ κυΝ Ο

Ν
Ν

εαδΝ κυΝ λΰκ σ βΝΧφυ δεσΝάΝθκηδεσΝπλσ ππκ,Νδ δπ δεκτΝάΝ βηκ έκυΝ δεαέκυΨ,
η Ν πδπλσ γ αΝ εέθβ λαΝ πλσ ζβοβμΝ κυΝ Μαγβ υση θκυ η ΪΝ κΝ πΫλαμΝ βμΝ
ηαγβ έαμ, ΰδαΝ π λέκ κΝ τκΝ
πλαΰηα κπκδ έ αδΝ
ΚΫθ λαΝάΝ

Ν

λΰα

κθ. Σκ

άλδαΝ κυΝ Ο

αΝξκζδεΪΝ λΰα

β έπμ,Ν απσΝ βΝ 1

υθΝ κυζΪξδ

Ν άΝ

λΰα

βλδαεσ ηΪγβηαΝ

αΝ κδε έαΝ

λΰα

βλδαεΪΝ

άλδαΝ κυΝΤΠ ΙΘέ
β

 π ηίλέκυΝ ΫπμΝ βθΝ 1ηβ  π ηίλέκυ,Ν κδΝ

απσφκδ κδΝ βμΝΣΪιβμΝΜαγβ έαμΝ κυΝ ξκζδεκτΝΫ κυμ,Ν πκυΝκζκεζβλυγβε Ν βθΝ
30β

υΰκτ

κυΝ κυΝ έ δκυΝ Ϋ κυμ,Ν

παλαεκζκυγκτθΝ

κΝ

φσ κθΝ κΝ

Πλκπαλα ε υα

δεσΝ

πδγυηκτθ,Ν ηπκλκτθΝ θαΝ

ΠλσΰλαηηαΝ

Πδ

κπκέβ βμ,Ν

υθκζδεάμΝ δΪλε δαμΝ ιίΝ πλυθ,Ν ΰδαΝ βθΝ αλ δσ λβΝ πλκ κδηα έαΝ κυμΝ ΰδαΝ βΝ
υηη κξάΝ κυμΝ
Π υξέκυΝ

δμΝ

δα δεα έ μΝ πδ

δ δεσ β αμ,Ν κυΝ

κπκέβ βμΝ πλκ σθ πθ,Ν απσε β βμΝ

ΟΠΠ Π,Ν κδΝ κπκέ μΝ

δ ιΪΰκθ αδΝ

β έπμΝ κΝ

ζ υ αέκΝ λέηβθκΝ κυΝΫ κυμέΝΝΝΜ ΝεκδθάΝαπσφα βΝ κυ ΤπκυλΰκτΝΠαδ

έαμΝεαδΝ

Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ λΰα έαμΝ εαδΝ ΚκδθπθδεάμΝ

φΪζδ βμΝ Ν εαγκλέα αδΝ εΪγ Ν

αθαΰεαέαΝ ζ π κηΫλ δαΝ ΰδαΝ

κυΝ Πλκπαλα ε υα

ΠλκΰλΪηηα κμΝΠδ

βθΝ

φαληκΰάΝ

δεκτΝ

κπκέβ βμέΝ

ΆλγλκΝ10
18

θαζυ δεΪΝπλκΰλΪηηα αΝ πκυ υθ
1. ΣαΝαθαζυ δεΪΝπλκΰλΪηηα αΝ πκυ υθΝ κυΝ παΰΰ ζηα δεκτΝΛυε έκυΝ
π λδζαηίΪθκυθμ
αΨΝ αφυμΝ δα υππηΫθαΝ πδ δπεση θαΝ ηαγβ δαεΪΝ απκ ζΫ ηα α,Ν πκυΝ
αθαζτκθ αδΝ

Ν ΰθυ

δμ,Ν

ιδσ β μΝ εαδΝ δεαθσ β μ,Ν εα ΪΝ ηΪγβηα, κηΫα εαδΝ

δ δεσ β α,
ίΨΝ

δ αε ΫαΝ τζβΝ

δαηκλφπηΫθβΝ

τηφπθαΝ η Ν

αΝ

πδ δπεση θαΝ

ηαγβ δαεΪΝ απκ ζΫ ηα αΝ εΪγ Ν ηαγάηα κμέΝ Ν δ αε ΫαΝ τζβΝ πθΝ ηαγβηΪ πθΝ
λΰα

βλδαεάμΝ επαέ

κθΝαπαδ κτη θκΝ λΰα

υ βμΝ υθκ

τ αδΝ απσΝ παλΪλ βηα, πκυΝ π λδΰλΪφ δΝ

βλδαεσΝ ικπζδ ησΝΰδαΝ βθΝυζκπκέβ άΝ κυμέ

ΰΨΝ Ο βΰέ μΝ δ α εαζέαμ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ εαδΝ πθΝ δ αε δευθΝ
ξθδευθ,Ν πθΝ η γσ πθΝ

δ α εαζέαμΝ εαδΝ πθΝ θ

δΰηΫθπθΝ πκπ δευθΝ

ηΫ πθέΝ
2. ΣαΝ εα ΪΝ βθΝ πλκβΰκτη θβΝ παλΪΰλαφκΝ αθαζυ δεΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ
πκυ υθΝ δαηκλφυθκθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ εα υγτθ
υ

άηα κμΝ πδ

δμΝ κυΝ υλππαρεκτΝ

π δευθΝ ηκθΪ πθΝ ΰδαΝ βθΝ παΰΰ ζηα δεάΝ επαέ

υ βΝ εαδΝ

εα Ϊλ δ βΝ ΧEuropean Credit System for Vocational and Education and
Training – ECVET), πκυΝ π λδΰλΪφ αδΝ

βΝ τ

α β

κυ

υλππαρεκτΝ

ΚκδθκίκυζέκυΝεαδΝ κυΝυηίκυζέκυ,Ν βμΝ1κβμΝΙκυθέκυΝβίίλΝΧ έ έΝ C 1ηηήίβΝ βμΝ
8-7-2009).
3. ΓδαΝ βΝ δαησλφπ βΝ πθΝαθαζυ δευθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝεΪγ Ν
κηΫαΝ εαδΝ δ δεσ β αμΝ ζαηίΪθκθ αδΝ υπσοβΝ εαδΝ αΝ ξ δεΪΝ παΰΰ ζηα δεΪΝ
π λδΰλΪηηα α, πκυΝπδ

κπκδκτθ αδΝαπσΝ κθΝ γθδεσΝΟλΰαθδ ησΝΠδ

κπκέβ βμΝ

Πλκ σθ πθΝεαδΝ παΰΰ ζηα δεκτΝΠλκ αθα κζδ ηκτΝΧ έΟέΠέΠέ έΠέΨ,Ν τηφπθαΝ
η

δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝυπκπ λέπ π βμΝααΨΝ βμΝπ λέπ π βμΝαΨΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ

βΝ κυΝΪλγλκυΝββΝ κυΝθέΝβζθλή1λλιΝΧ ΄ΝγκΨ,Ν

Ν υθ υα ησΝη Ν βθΝ11ληλή ήβί-

1-βί11Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ ΟδεκθκηδευθΝ εαδΝ Παδ

έαμ,Ν δαΝ έκυΝ

ΜΪγβ βμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝΧ ΄Νβγη1Ψ,Ν φσ κθΝυπΪλξκυθέΝ
4.

ΣαΝ πλκζσΰδαΝ εαδΝ

αΝ αθαζυ δεΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ

πκυ υθΝ

παθ ε δηυθ αδ,Ναιδκζκΰκτθ αδΝεαδ,ΝαθΝελδγ έΝ εσπδηκ,Ναθαθ υθκθ αδΝεΪγ ΝΫιδΝ
κυζΪξδ

κθ,ΝΫ β
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Μ Ν απσφα βΝ

5.

κυ

ΤπκυλΰκτΝ Παδ

έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝΝ

εαγκλέα αδΝ εΪγ Ν αθαΰεαέαΝ ζ π κηΫλ δαΝ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝ παλσθ κμΝ
ΪλγλκυέΝ
.
ΆλγλκΝ11
ιδκζσΰβ β,ΝΠλκαΰωΰάΝεαδΝ πσζυ βΝΜαγβ υθ
Ν αιδκζσΰβ βΝ

1.

αΝ ηαγάηα αΝ εαδΝ πθΝ λδυθΝ Ϊι πθΝ πδε θ λυθ αδΝ

βθΝ κυ δυ βΝ εα αθσβ βΝ πθΝ ε θ λδευθ γ ηΪ πθΝ εαδΝ γ η ζδπ υθΝ θθκδυθ,Ν
εαγυμΝεαδΝ

βθΝεα Ϊε β βΝαθυ λπθΝΰθπ

δευθΝδεαθκ ά πθΝεαδΝ

ιδκ ά πθ,Ν

σππμΝ βΝ ελδ δεάΝ εαδΝ υθγ δεάΝ εΫοβ,Ν βΝ αιδκζσΰβ β,Ν βΝ πδξ δλβηα κζκΰέα,Ν βΝ
πέζυ βΝπλκίζβηΪ πθΝεαδΝβΝπλπ κ υπέαέ
2.
αΨΝ

Ναιδκζσΰβ βΝία έα αδΝδ έπμΝμ
κθΝ πλκ

δκλδ ησΝ βμΝ αθΪΝ ηΪγβηαΝ ι α

ΫαμΝ τζβμΝ η Ν ίΪ βΝ δμΝ

γ ηα δεΫμ θσ β μ,
ίΨΝ

βθΝδεαθσ β αΝ δα τθ

βμΝκυ δπ υθΝΰθυ

πθ, πκυΝπλκΫλξκθ αδΝ

απσΝ υλτ λαΝ ηάηα αΝ βμΝτζβμΝ κυΝηαγάηα κμ,
ΰΨΝ

βθΝ εα αθσβ βΝ πθΝ ία δευθΝ θθκδυθΝ ά,Ν αθΪζκΰαΝ η Ν κΝ ΰθπ

αθ δε έη θκ,Νΰ ΰκθσ πθ,Ν δα δεα δυθΝάΝ δ λΰα δυθΝ κυΝεΪγ Νΰθπ

δεσΝ

δεκτΝπ έκυΝ

εαδ
ΨΝ

βΝ

υθα σ β αΝ ελδ δεάμΝ αιδκζσΰβ βμΝ εαδΝ αθΪπ υιβμΝ ζκΰδευθΝ

πδξ δλβηΪ πθΝεαδΝ εηβλέπ βμΝΰδαΝγΫηα αΝ υθαφάΝη Ν βθΝτζβέ
3.

ΟδΝ ΰλαπ ΫμΝ πλκαΰπΰδεΫμΝ

παΰΰ ζηα δεκτ Λυε έκυ

ι Ϊ

δμΝ

βθΝ

΄Ν

ΪιβΝ

κυΝ

δ ιΪΰκθ αδΝ θ κ ξκζδεΪΝ εαδΝ π λδζαηίΪθκυθΝ σζαΝ

αΝ δ α εση θαΝηαγάηα α,Νΰ θδεάμΝπαδ έαμΝεαδΝ κηΫα, ε σμΝ πθΝηαγβηΪ πθΝ
βμΝ

λ υθβ δεάμΝ

λΰα έαμ,Ν

βμΝ Φυ δεάμΝ

ΰπΰάμΝ εαδΝ

κυΝ ξκζδεκτΝ

παΰΰ ζηα δεκτΝ Πλκ αθα κζδ ηκτ-Π λδίΪζζκθΝ λΰα έαμ,Ν η Ν εκδθΪΝ γΫηα αΝ
ΰδαΝ σζαΝ αΝ ηάηα αΝ κυΝ έ δκυΝ ξκζ έκυΝ πκυΝ κλέακθ αδΝ πμΝ ιάμμΝ αΨΝ εα ΪΝ
πκ κ

σΝ ηίΣ,Ν η Ν εζάλπ β,Ν απσΝ

υ εκζέαμΝ εαδΝ ίΨΝ εα ΪΝ πκ κ

λΪπ ααΝ γ ηΪ πθ

σΝ ηίΣ,Ν απσΝ κθΝ

δαίαγηδ ηΫθβμΝ

δ Ϊ εκθ αΝ άΝ κυμΝ

δ Ϊ εκθ μέΝΣαΝΰλαπ ΪΝ δκλγυθκθ αδΝαπσΝ κθΝκδε έκΝ δ Ϊ εκθ αέΝ
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ΟΝ ΰ θδεσμΝ ίαγησμΝ βμΝ ’Ν ΣΪιβμΝ πλκετπ δΝ απσΝ κθΝ ηΫ κΝ σλκΝ βμΝ
πλκφκλδεάμΝ άΝ εαδΝ βμΝ ΰλαπ άμ,Ν φσ κθΝ αυ σΝ ι Ϊα αδΝ ΰλαπ υμ,Ν πέ κ βμΝ
κυΝηαγβ άΝ

ΝεΪγ ΝηΪγβηαέΝ

παλαέ β βΝ πλκςπσγ

βΝ ΰδαΝ βθΝ πλκαΰπΰάΝ κυΝ ηαγβ άΝ απκ ζ έΝ βΝ

πέ υιβΝΰ θδεκτΝίαγηκτΝέ κυΝάΝαθυ λκυΝ κυΝ ΫεαΝΧ1ί).
4.

ΟδΝ ΰλαπ ΫμΝ πλκαΰπΰδεΫμΝ

παΰΰ ζηα δεκτ Λυε έκυ
αΝ

ι Ϊ

δμΝ

βθΝ

΄Ν

ΪιβΝ

κυΝ

δ ιΪΰκθ αδΝ θ κ ξκζδεΪΝ εαδΝ π λδζαηίΪθκυθΝ σζαΝ

δ α εση θαΝ ηαγάηα α,Ν ΰ θδεάμΝ παδ έαμΝ εαδΝ δ δεσ β αμ,

ε σμΝ κυΝ

ηαγάηα κμΝ βμΝ Φυ δεάμΝ ΰπΰάμ,Ν η Ν εκδθΪΝ γΫηα αΝ ΰδαΝ σζαΝ αΝ ηάηα αΝ κυΝ
έ δκυΝ ξκζ έκυ, πκυΝ κλέακθ αδΝ απσ κθΝ δ Ϊ εκθ αΝ άΝ κυμΝ δ Ϊ εκθ μέΝ ΣαΝ
ΰλαπ ΪΝ δκλγυθκθ αδΝαπσΝ κθΝκδε έκΝ δ Ϊ εκθ αέΝ
ΟΝ ΰ θδεσμΝ ίαγησμΝ βμΝ ’Ν ΣΪιβμΝ πλκετπ δΝ απσΝ κθΝ ηΫ κΝ σλκΝ βμΝ
πλκφκλδεάμΝ άΝ εαδΝ βμΝ ΰλαπ άμ,Ν φσ κθΝ αυ σΝ ι Ϊα αδΝ ΰλαπ υμ,Ν πέ κ βμΝ
κυΝηαγβ άΝ

ΝεΪγ ΝηΪγβηαέΝ παλαέ β β πλκςπσγ

βΝΰδαΝ βθΝπλκαΰπΰάΝ κυΝ

ηαγβ άΝαπκ ζ έΝβΝ πέ υιβΝΰ θδεκτΝίαγηκτΝέ κυΝάΝαθυ λκυΝ κυΝ ΫεαΝΧ1ίΨ.
5.

ΟδΝ ΰλαπ ΫμΝ απκζυ άλδ μ

παΰΰ ζηα δεκτ Λυε έκυ
αΝ

ι Ϊ

δμΝ

βθΝ Γ΄Ν

ΪιβΝ

κυΝ

δ ιΪΰκθ αδΝ θ κ ξκζδεΪΝ εαδΝ π λδζαηίΪθκυθΝ σζαΝ

δ α εση θαΝ ηαγάηα α,Ν ΰ θδεάμΝ παδ έαμΝ εαδΝ δ δεσ β αμ,

ε σμΝ κυΝ

ηαγάηα κμΝ βμΝ Φυ δεάμΝ ΰπΰάμ,Ν η Ν εκδθΪΝ γΫηα αΝ ΰδαΝ σζαΝ αΝ ηάηα αΝ κυΝ
έ δκυΝ ξκζ έκυ, πκυΝ κλέακθ αδΝ απσΝ κθΝ δ Ϊ εκθ αΝ άΝ κυμΝ δ Ϊ εκθ μέΝ ΣαΝ
ΰλαπ ΪΝ δκλγυθκθ αδΝ απσΝ κθΝ κδε έκΝ δ Ϊ εκθ αέΝ ΟΝ ΰ θδεσμΝ ίαγησμΝ βμΝ Γ’Ν
ΣΪιβμΝ πλκετπ δΝ απσΝ κθΝ ηΫ κΝ σλκΝ βμΝ πλκφκλδεάμΝ άΝ εαδΝ βμΝ ΰλαπ άμ,Ν
φσ κθΝ αυ σΝ ι Ϊα αδΝ ΰλαπ υμ,Ν πέ κ βμΝ κυΝ ηαγβ άΝ
παλαέ β βΝ πλκςπσγ

Ν εΪγ Ν ηΪγβηαέΝ

βΝ ΰδαΝ βθΝ απσζυ β κυΝ ηαγβ άΝ απκ ζ έΝ βΝ πέ υιβΝ

ΰ θδεκτΝίαγηκτΝέ κυΝάΝαθυ λκυΝ κυΝ ΫεαΝΧ1ίΨ.
ΟΝ ίαγησμΝ κυΝ απκζυ βλέκυΝ παΰΰ ζηα δεκτ Λυε έκυΝ πλκετπ δΝ απσΝ
κΝηΫ κΝσλκΝ βμΝΰ θδεάμΝίαγηκζκΰέαμΝ πθΝΰλαπ υμΝ ι αακηΫθπθΝηαγβηΪ πθΝ
ΰ θδεάμΝπαδ έαμΝεαδ δ δεσ β αμ,ΝεαγυμΝεαδ βμΝπλκφκλδεάμΝίαγηκζκΰέαμΝ βμΝ
Φυ δεάμΝ ΰπΰάμΝ κυΝηαγβ άέ
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ΆλγλκΝ12
Σέ ζκδΝπκυ υθ εαδΝ παΰΰ ζηα δεΪΝ δεαδυηα α
1.  κυμΝ απκφκέ κυμΝ Ν κυΝ «

υ λκίΪγηδκυΝ ΚτεζκυΝ πκυ υθ»

ξκλβΰ έ αδΝμ
αέ

πκζυ άλδκ Λυε έκυΝ Χδ σ δηκΝ η Ν κΝ πκζυ άλδκ Γ θδεκτΝ Λυε έκυΨΝ

η ΪΝ δμΝ θ κ ξκζδεΫμΝ ι Ϊ

δμ,ΝεαδΝ

ίέ Π υξέκΝ δ δεσ β αμΝ πδπΫ κυΝ γ, η ΪΝ απσΝ θ κ ξκζδεΫμΝ ι Ϊ

δμ

απσΝ κΝ Π Λ.
2.

βμΝ «ΣΪιβμΝ Μαγβ έαμ»

ΟδΝ απσφκδ κδΝ

ζαηίΪθκυθΝ Π υξέκΝ

δ δεσ β αμΝ πδπΫ κυΝζΝαπσΝ κ Π Λ,Νη ΪΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ πθΝ δα δεα δυθΝ
πδ

κπκέβ βμΝ πθΝ πλκ σθ πθΝ κυμ,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ παλΪΰλαφκΝ ζΝ κυΝ

παλσθ κμέΝ
3. ΟδΝ απσφκδ κδΝ πθΝ
υπκξλΫπ βΝ πλσ ία βμΝ
δμΝ δα δεα έ μΝ πδ
κυζΪξδ
κυΝ

π λδθυθΝ παΰΰ ζηα δευθΝ Λυε έπθΝ

βθΝ «ΣΪιβΝ Μαγβ έαμ»Ν ΰδαΝ βθΝ πλκ Ϋζ υ βΝ κυμΝ

κπκέβ βμΝ πλκ σθ πθ,Ν φσ κθΝ ΫξκυθΝ

κθΝθίίΝβη λκηέ γδαΝ

δΝ

βθΝ δ δεσ β αΝπκυΝαπκφκδ κτθΝαπσΝ βΝΓ’ΝΣΪιβΝ

έΟέΠέΠέ έΠέΝ εα ΪΝ ησθαμΝ άΝ εαδΝ

παΰΰ ζηα δεΪΝ πδη ζβ άλδαΝ άΝ εαδΝ δμΝ πδ
φκλΫαΝ πκυΝ φαλησα δΝ δμΝ δα δεα έ μΝ πδ
ξκλάΰβ βΝ Π υξέκυΝ δ δεσ β αμ,

ξκλβΰκτθΝ αθ έ
υπΪλξ δΝ

πθΝ πδ

κδξ μΝ Ϊ

Ϋ κδκυΝ

Ν

υθ λΰα έαΝ η Ν

βηκθδεΫμΝ θυ

αΝ

δμΝ απκ ζ έΝ κ

κπκέβ βμΝ πλκ σθ πθ,Ν ΰδαΝ βθΝ

κυμΝ απκφκέ κυμΝ βμΝ «ΣΪιβμΝ Μαγβ έαμ»

παΰΰ ζηα δεκτΝ Λυε έκυέ Κα ΪΝ π λέπ π β,Ν

δ ιαΰπΰάΝ πθΝ ι Ϊ

πδ

υηπζβλυ

π λδθκτΝ παΰΰ ζηα δεκτΝΛυε έκυέ
4. ΟΝ

κυΝ

θΝ Ϋξκυθ

βθΝ κλΰΪθπ βΝ Ν εαδΝ

κπκέβ βμ,Ν υηη ΫξκυθΝ εαδΝ Τπκυλΰ έαΝ πκυΝ

δ μΝ α εά

πμΝ παΰΰΫζηα κμ,Ν ΰδαΝ σ

έ κυμΝ απαέ β βέΝ ΟδΝ

πδ υξσθ μΝ

μΝ δ δεσ β μΝ
δμΝ

ι Ϊ

δμΝ

κπκέβ βμ,ΝπαλΪζζβζαΝη Ν κΝπλκίζ πση θκΝπ υξέκΝ δ δεσ β αμ,Ναπκε κτθΝ

εαδΝ βθΝαθ έ

κδξβΝΪ

ε έη θβΝθκηκγ

δαΝα εά

πμΝ παΰΰΫζηα κμ,ΝπκυΝπλκίζΫπ αδΝαπσΝ βθΝ

έαΝΰδαΝ κΝ υΰε ελδηΫθκΝ πέπ κΝπλκ σθ πθέ

Μ Ν εκδθάΝ απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν
Οδεκθκηδευθ,Ν

θΪπ υιβμΝ εαδΝ

θ αΰπθδ

δεσ β αμΝ εαδΝ

λΰα έαμΝ εαδΝ
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ΚκδθπθδεάμΝ

φΪζδ βμ,Ν βΝ κπκέαΝ ε έ

έΟέΠέΠέ έΠέΝεαδΝίΪ

αδΝ εα σπδθΝ δ άΰβ βμΝ κυΝ Ν κυΝ

δΝ πθΝπλκΰλαηηα δευθΝ υηφπθδυθΝ κυΝ ΟΠΠ ΠΝη Ν αΝ

παΰΰ ζηα δεΪΝ πδη ζβ άλδαΝ άΝ εαδΝ δμΝ

πδ

βηκθδεΫμΝ

θυ

δμΝ λυγηέα αδΝ

εΪγ Νζ π κη λ δαεσΝαά βηαΝ βμΝπαλκτ αμΝπαλαΰλΪφκυέ
5. ΣαΝ παΰΰ ζηα δεΪΝ δεαδυηα αΝ πθΝ απκφκέ πθΝ κυΝ παΰΰ ζηα δεκτΝ
Λυε έκυΝ εαγκλέακθ αδΝ η Ν πλκ

λδεΪΝ δα Ϊΰηα α,Ν αΝ κπκέαΝ ε έ κθ αδΝ εα ’Ν

ικυ δκ σ β βΝ κυΝ ζ υ αέκυΝ

αφέκυΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝλΝ κυΝΪλγλκυΝζΝ κυΝ

θέΝγκιλήβί1ίέ
ΆλγλκΝ13
Πλσ ία βΝ

βθΝΣλδ κίΪγηδαΝ επαέ

1. ΟδΝ απσφκδ κδΝ Ν κυΝ

υ λκίΪγηδκυΝ ετεζκυΝ πκυ υθΝ Π έΛέ,Ν σζπθΝ

πθΝ τππθ,Ν ΫξκυθΝ δεαέπηαΝ υηη κξάμΝ
ΰδαΝ δ αΰπΰάΝ

Ν ξκζΫμΝ πθΝΣέ έΙέ,Ν

π υξέκυΝ κυμΝ εαδΝ
ΤπκυλΰκτΝΠαδ

υ β

Ν δ δεσΝ πκ κ

Ναθ έ

σΝ γΫ

Ν δ δεΫμΝ παθ ζζα δεΫμΝ ι Ϊ

δμΝ

κδξ μΝάΝ υθαφ έμΝ δ δεσ β μΝ κυΝ

πθ, πκυΝ κλέα αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ

έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝΟδΝυπκοάφδκδΝ ι Ϊακθ αδΝ

Ν Ϋ

λαΝ

ηαγάηα αΝ βμΝ Γ΄Ν ΪιβμΝ Π έΛΝ Χ τκΝ ηαγάηα αΝ ΰ θδεάμΝ παδ έαμΝ εαδΝ τκΝ
ηαγάηα αΝ δ δεσ β αμΨέ
2. ΟδΝαπσφκδ κδΝ κυΝ
υηη κξάμΝ

υ λκίΪγηδκυΝετεζκυΝ πκυ υθ,ΝΫξκυθΝ δεαέπηαΝ

Ν παθ ζζα δεΫμΝ ι Ϊ

δμΝ ΰδαΝ δ αΰπΰάΝ

αΝ Σέ έΙέ,Ν η Ν κυμΝ έ δκυμΝ σλκυμΝ εαδΝ πλκςπκγΫ

αΝ Παθ πδ

άηδαΝ εαδΝ

δμ, πκυΝ δ ξτκυθΝ ΰδαΝ κυμΝ

απκφκέ κυμΝ κυΝΓ θδεκτΝΛυε έκυέ
3. ΓδαΝ σ αΝ γΫηα αΝ

θΝ λυγηέακθ αδΝ απσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ παλσθ κμΝ

δ ξτκυθΝ κδΝ δα Ϊι δμΝ πκυΝ λυγηέακυθΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ πθΝ απκφκέ πθΝ πθΝ
Γ θδευθΝΛυε έπθΝ

βθΝ λδ κίΪγηδαΝ επαέ

υ β.

ΆλγλκΝ14
δ δεΪΝγΫηα αΝΜαγβ έαμ
1.

Ν Ϋε κ βΝ πθΝ πδ

απαδ κτθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ Μαγβ έα

κπκδβ δευθΝ υΰ έαμΝ εαδΝ κδΝ δα λδεΫμΝ πλΪι δμΝ πκυΝ
Ν ξυλκυμΝ λΰα έαμ,Ν φσ κθΝ κδΝ ηαγβ ΫμΝ

θΝ
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έθαδΝ Ϊη

αΝ άΝ Ϋηη

αΝ α φαζδ ηΫθκδ,Ν ΰέθκθ αδΝ

πλ ΪθΝ απσΝ

βησ δαΝ

θκ κεκη έαΝ άΝ απσΝ ΰδα λκτμΝ υηί ίζβηΫθκυμΝ η Ν κΝ βησ δκΝ άΝ η Ν φκλ έμΝ
εκδθπθδεάμΝα φΪζδ βμέΝ
2. ΣκΝ

βησ δκΝ εαζτπ δΝ δμΝ απΪθ μΝ βμΝ δα λκφαληαε υ δεάμΝ εαδΝ

θκ κεκη δαεάμΝ π λέγαζοβμΝ πθΝ ηαγβ υθ, πκυΝ ΫπαγαθΝ α τξβηαΝ εα ΪΝ βθΝ
Ϊ εβ βΝ

αΝέ έΝ πθΝ παΰΰ ζηα δευθΝΛυε έπθ,Ν

αΝ λΰα

κυμΝ ξυλκυμΝ λΰα έαμ,Ν εα ΪΝ κΝ ηΫλκμΝ πκυΝ κδΝ
εαζτπ κθ αδΝαπσΝΪη

βΝάΝΫηη

βλδαεΪΝΚΫθ λαΝ άΝ

απΪθ μΝ αυ ΫμΝ

θΝ

βΝα φΪζδ βέΝ

3. Μ Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ Οδεκθκηδευθ,Ν Παδ

έαμΝ εαδΝ

Θλβ ε υηΪ πθΝεαδΝΤΰ έαμΝεαδΝΚκδθπθδεάμΝ ζζβζ ΰΰτβμ,Νλυγηέακθ αδΝκΝ λσπκμΝ
εΪζυοβμΝ πθΝ απαθυθΝ εαγυμΝ εαδΝ κδΝ πλκςπκγΫ

δμΝ εαδΝ αΝ γΫηα αΝ πκυΝ

αφκλκτθΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝ παλσθ κμΝ Ϊλγλκυ. Μ Ν βθΝ έ δαΝ
απσφα βΝ λυγηέα αδΝ βΝ
απκαβηδυ

υηη κξάΝ κυΝ

βηκ έκυΝ

δμΝ δ φκλΫμΝ εαδΝ δμΝ

δμΝ πθΝ ηαγβ υθΝ εαδΝ πθΝ λΰκ κ υθΝ εα ΪΝ βΝ

δΪλε δαΝ βμΝ

Μαγβ έαμέ

ΆλγλκΝ15
Τπκ λκφέ μ
 κυμΝ ηαγβ ΫμΝ πθΝ παΰΰ ζηα δευθΝ Λυε έπθΝ ηπκλ έΝ θαΝ ξκλβΰκτθ αδΝΝ
υπκ λκφέ μΝ άΝ ίλαί έαΝ απσΝ κΝ Ί λυηαΝ Κλα δευθΝ Τπκ λκφδυθΝ ΧΙέΚέΤέΨΝ
τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ θέΝ β1ηκή1λλγΝ Χ ΄1ίλΨ,Ν σππμΝ δ ξτκυθΝ εΪγ Ν
φκλΪέΝ ΓδαΝ βΝ

τθ αιβΝ πθΝ

ξ δευθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ

τηφπθαΝ η Ν βθΝ

π λέπ π βΝ αΨΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 1Ν κυΝ θέΝ β1ηκή1λλγΝ
ζαηίΪθκθ αδΝυπσοβΝ επαδ

υ δεΪ,ΝεκδθπθδεΪΝεαδΝαθαπ υιδαεΪ ελδ άλδα,ΝσππμΝ

έθαδΝ βΝ ξκζδεάΝ πέ κ β,Ν βΝ κδεκΰ θ δαεάΝ εα Ϊ
παΰΰ ζηα δεκέΝ κη έμ,Ν δ δεσ β μΝεαδΝ ι δ δε τ
κΝ υηίκτζδκΝ δαΝ έκυΝ ΜΪγβ βμΝ εαδΝ τθ
πλκίζΫπ αδΝ

α β,Ν κΝ δ σ βηαΝ εαδΝ κδΝ
δμ, πκυΝξαλαε βλέακθ αδΝαπσΝ

βμΝ η Ν βθΝ πα ξσζβ βΝ πκυΝ

βθΝπαλΪΰλαφκΝβΝ κυΝΪλγλκυΝηΝ κυΝθΝγκιλήβί1ίΝΧ ΄Ν1θγΨΝπμΝ

δ δαδ ΫλπμΝ βηαθ δεκέΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ βμΝ γθδεάμΝκδεκθκηέαμΝέΝΝ
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Κ Φ Λ ΙΟΝΓ’ΝΝ
ΘΝΙΚΟΝΟΡΓ ΝΙΜΟΝ Ξ Σ  ΩΝΝ( έΟέ έ)
Άλγλκ 16
γθδεσμΝΟλΰαθδ ησμΝ ι Ϊ
1έΝ υθδ

ωθ

Ϊ αδΝ αθ ιΪλ β βΝ δκδεβ δεάΝ αλξάΝ η Ν βθΝ ππθυηέαΝ « γθδεσμΝ

Ολΰαθδ ησμΝ ι Ϊ

πθΝ »Ν Χ έΟέ έΨΝ εαδΝ δ γθάΝ κθκηα έαΝ «National Exams

Organization»έΝ ΟΝ Ο Ν

λ τ δΝ

βθΝ γάθα,Ν Ϋξ δΝ δκδεβ δεάΝ αυ κ Ϋζ δαΝ εαδΝ

πκπ τ αδΝ απσΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ Παδ
θκηδησ β αμΝ πθΝ πλΪι πθΝ κυέΝ

έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ ΰδαΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ
πκ ζ έΝ πδ ζδεσΝ πδ

βηκθδεσΝ φκλΫαΝ

αλησ δκΝ ΰδαΝ αβ άηα αΝ πκυΝ αφκλκτθΝ

δμΝ ΰλαπ ΫμΝ πλκαΰπΰδεΫμΝ εαδΝ

απκζυ άλδ μΝ ι Ϊ

κΝ

ι Ϊ

δμΝ δ αΰπΰάμΝ

δμΝ

κΝ Γ θδεσΝ εαδΝ

βθΝ λδ κίΪγηδαΝ επαέ

ζ δ κυλΰέαΝ βμΝΣλΪπ ααμΝΘ ηΪ πθΝ ι Ϊ

παΰΰ ζηα δεσΝ Λτε δκ,Ν
υ βΝ εαδΝ

δμΝ

βθΝ βηδκυλΰέαΝ εαδΝ

πθΝ δαίαγηδ ηΫθβμΝ υ εκζέαμέ
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2έΝ πκ
εαδΝ

κζάΝ κυΝ Ολΰαθδ ηκτΝ έθαδΝ βΝ δα φΪζδ βΝ υοβζάμΝ πκδσ β αμΝ

δαφΪθ δαμΝ

πθΝ

ι Ϊ

πθ

πθΝ Μαγβ υθΝ

παΰΰ ζηα δεκτΝ Λυε έκυέΝ  κΝ πζαέ δκΝ βμΝ απκ

κυΝ Γ θδεκτΝ εαδΝ

κυΝ

κζάμ κυ,Ν κΝ Ν Ολΰαθδ ησμΝ

έθαδΝαλησ δκμΝδ έπμΝΰδαμ
αΨΝ κθΝπλκ

δκλδ ησΝ βμΝ ι α

ΫαμΝτζβμΝη Νγ ηα δεσΝπλκ

δκλδ ησ,

ί) βΝ δα τππ βΝ πλσ α βμΝ ΰδαΝ βΝ υΰελσ β β πθΝ π λδφ λ δαευθΝ
πδ λκπυθΝεαδΝ βμΝε θ λδεάμΝ πδ λκπάμ,ΝΰδαΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ πθΝ ι Ϊ

πθ,

ΰ) βΝ δα τππ βΝ πλσ α βμΝ ΰδαΝ κθΝ κλδ ησΝ ίαγηκζκΰβ υθ, ΰδαΝ βΝ
ίαγηκζσΰβ βΝ πθΝΰλαπ υθΝ
επαέ

δμΝ ι Ϊ

δμΝΰδαΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ

βθΝ λδ κίΪγηδαΝ

υ β,ΝπκυΝαιδκζκΰκτθ αδΝεαδΝ πδηκλφυθκθ αδΝ δαλευμ,
βΝ

)

δκλΰΪθπ βΝ πθΝ ι Ϊ

πθΝ

Ν π λδφ λ δαεσΝ εαδΝ ε θ λδεσΝ

πέπ κΝεαδΝ κθΝκλδ ησ εΪγ Ν ξ δεκτΝγΫηα κμ,ΝσππμΝ έθαδΝκδΝ πδ βλά

δμ,ΝβΝ

δΪλε δα,ΝβΝ δα δεα έαΝίαγηκζσΰβ βμΝεαδΝαθαίαγηκζσΰβ βμ,
ΨΝ

κθΝ Ϋζ ΰξκΝ εαδΝ

βθΝ παλαεκζκτγβ βΝ

υπκ

βλδε δευθΝ αληκ έπθΝ

δ υγτθ

Παδ

έαμΝΰδαΝ βΝ δκλΰΪθπ βΝ πθΝ ι Ϊ

πθΝ εαδΝ υπβλ

δυθΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ

λαΝαπσΝ λυ βηαΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ

έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ άΝ αυ παΰΰΫζ πμ,Ν

Ϊπ κθ αδΝ πθΝαθπ ΫλπΝαληκ δκ ά πθΝεαδΝ βμΝαπκ

ξ δεΪΝ η Ν γΫηα αΝ πκυΝ
κζάμΝ κυ.

αΨΝ βθΝ αιδκζσΰβ βΝ πθΝ δα δεα δυθΝ πθΝ ι Ϊ
τθ αιβΝ εαδΝ υπκίκζάΝ γ
δα δεα δυθΝ πθΝ ι Ϊ

δαευθΝ

πθ.

ΨΝ βθΝΰθπηκ σ β βΝάΝ δ άΰβ β,Ντ
Παδ

πθΝ υπβλ

ηδευθΝ πλκ Ϊ

πθ

β έπμΝ εαδΝ βθΝ

πθΝ ί ζ έπ βμΝ βμΝ πκδσ β αμΝ πθΝ

πθέΝ

βΨΝ βθΝ βηδκυλΰέαΝεαδΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ βμ ΣλΪπ ααμΝΘ ηΪ πθΝ ι Ϊ

πθΝ

δαίαγηδ ηΫθβμΝ υ εκζέαμ
γΨΝ βθΝ υθ λΰα έαΝ άΝ εαδΝ βΝ υηη κξάΝ πμΝ ηΫζκμΝ
φκλ έμΝ άΝ κλΰαθδ ηκτμΝ πκυΝ αθαπ τ
απκ

κυθΝ λα

Ν δ γθάΝ έε υα,Ν

βλδσ β μΝ υθαφ έμΝ η Ν βθΝ

κζάΝ κυέ
3έΝ ΣκΝ αθυ α κΝ δκδεβ δεσΝ σλΰαθκΝ κυΝ Ολΰαθδ ηκτΝ έθαδΝ κΝ υηίκτζδκέΝ

ΣαΝ ηΫζβΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ απκζαηίΪθκυθΝ εα ΪΝ βθΝ Ϊ εβ βΝ πθΝ εαγβεσθ πθΝ
κυμΝ πλκ ππδεάμΝ εαδΝ ζ δ κυλΰδεάμΝ αθ ιαλ β έαμέΝ ΣκΝ υηίκτζδκΝ βμΝ λξάμΝ
απκ ζ έ αδΝαπσΝ αΝαεσζκυγαΝηΫζβμ
αΨΝ ΣκθΝ Πλσ
πδ

λκ,Ν κΝ κπκέκμΝ έθαδΝ πδ

βηκθδεσΝ ΫλΰκΝ εαδΝ απκ

άηκθαμΝ η Ν υοβζκτΝ πδπΫ κυΝ

δΰηΫθβΝ ηπ δλέα,Ν

Ν γΫηα αΝ ι Ϊ

πθΝ εαδΝ θΝ
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ΰΫθ δΝ
Πλσ

κυΝ

επαδ

υ δεκτΝ ΫλΰκυΝ

βμΝ

υ λκίΪγηδαμΝ

επαέ υ βμέΝ ΟΝ

λκμΝ κλέα αδΝ απσΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν τ

λαΝ

απσΝ βησ δαΝ πλκεάλυιβΝ βμΝ γΫ βμΝ εαδΝ ΰθυηβΝ βμΝ αλησ δαμΝ εα ΪΝ κθΝ
Καθκθδ ησΝ βμΝ κυζάμΝ πδ λκπάμέ
ίΨΝΣκθΝΠλσ
ΰΨΝ ΣΫ

λκΝ κυΝΙέ έΠέέ

λδμΝ επαδ υ δεκτμΝ βμΝ

ίαγησΝ κυζΪξδ

επαέ

υ βμΝ η Ν

κθΝ `Ν κδΝ κπκέκδΝ έθαδΝ εΪ κξκδΝ δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμΝ άΝ

η απ υξδαεκτΝ δπζυηα κμΝ
λα

υ λκίΪγηδαμΝ

Ν αθ δε έη θκΝ υθαφΫμΝ η Ν βθΝ απκ

κζάΝ εαδΝ δμΝ

βλδσ β μΝ βμΝ λξάμέ
ΨΝ ΈθαθΝ Καγβΰβ άΝ Παθ πδ

ΟηΪ αΝΠλκ αθα κζδ ηκτΝ πδ

βηέκυΝ βμΝ ξυλαμΝ άΝ βμΝ αζζκ απάμΝ αθΪΝ

βηυθΝ

ΨΝΈθαθΝ ξκζδεσΝ τηίκυζκΝ αθΪΝ δ δεσ β αΝ επαδ

υ δεκτΝ ΚζΪ κυΝ εαδΝ

Κα βΰκλέαμΝ
ΨΝ
επαέ

κθΝ

εΪ

κ Ν Γ θδεσΝ

δ υγυθ άΝ πκυ υθΝ

υ λκίΪγηδαμΝ

υ βμΝ
αΨΝ κθΝ εΪ

κ Ν δ υγυθ άΝ βμΝ δ τγυθ βμΝ ι Ϊ

πθΝ

4. αΨ ΣκΝυηίκτζδκΝ βμΝ λξάμΝ υΰελκ έ αδΝαπσΝ κθΝΤπκυλΰσΝΠαδ έαμΝ
εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν τ
ηΫζβΝ πθΝ π λδπ υ

λαΝ απσΝ πλσ α βΝ κυΝ πλκΫ λκυΝ βμΝ λξάμΝ ΰδαΝ αΝ

πθΝ ΰ`Ν εαδΝ ΄έΝ ΟΝ πλσ

λκμΝ βμΝ λξάμΝ υπκξλ κτ αδΝ θαΝ

πλκ έθ δΝαυ σθ, πκυΝΫξ δΝεα α αΰ έΝπλυ κμΝ
ίΨΝΣκΝυηίκτζδκΝ βμΝ λξάμ,Ντ
εζΫΰ δΝ η αιτΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ κθΝ
Πλσ

λκΝ

κθΝκδε έκΝαιδκζκΰδεσΝπέθαεαέ

λαΝαπσΝ βΝ υΰελσ β βΝ κυΝ
θ δπλσ

Ν υηα,Ν

λκ,Ν κΝ κπκέκμΝ πδεκυλ έΝ κθΝ

βθΝΪ εβ βΝ πθΝαληκ δκ ά πθΝ κυέ

ΰΨΝ Νγβ έαΝ κυΝΠλκΫ λκυΝεαδΝ πθΝζκδπυθΝη ζυθΝ κυΝυηίκυζέκυΝ έθαδΝ
λα άμέΝ

θΝ πδ λΫπ αδΝκΝ δκλδ ησμΝ πθΝη ζυθΝΰδαΝπ λδ

σ λ μΝαπσΝ τκΝ

γβ έ μ,Ν δα κξδεΫμΝάΝηβέ
ΨΝ Νπ λέπ π βΝΫζζ δοβμΝηΫζκυμΝ κυΝυηίκυζέκυΝ βμΝ λξάμΝ δκλέα αδΝ
θΫκΝ ηΫζκμΝη Ν θΫαΝ γβ έαέΝ Νγβ έαΝ κυΝ ΠλκΫ λκυΝ εαδΝ πθΝ ζκδπυθΝ η ζυθΝ κυΝ
υηίκυζέκυΝ παλα έθ αδΝ αυ κ δεαέπμΝ ηΫξλδΝ κθΝ κλδ ησΝ θΫπθ,Ν η Ν βΝ
δα δεα έαΝ πθΝ πλκβΰκτη θπθΝ π λδπ υ
δΪ

πθ,Ν εαδΝ πΪθ πμΝ σξδΝ ΰδαΝ ξλκθδεσΝ

βηαΝη ΰαζτ λκΝ πθΝ λδυθΝηβθυθΝαπσΝ βΝζάιβΝ βμΝγβ έαμΝ κυμέ
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ΨΝ ΟΝ Πλσ
απκεζ δ

λκμΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ κυΝ Ολΰαθδ ηκτΝ έθαδΝ πζάλκυμΝ εαδΝ

δεάμΝαπα ξσζβ βμΝεαδΝζαηίΪθ δΝαπκ κξΫμΝ θυΝ αΝζκδπΪΝηΫζβΝ κυΝ

υηίκυζέκυΝ βμΝ λξάμΝ ζαηίΪθκυθΝ απκαβηέπ βΝ ΰδαΝ βΝ υηη κξάΝ κυμΝ
υθ λδΪ

δμΝ

δμΝ κυΝ υηίκυζέκυέΝ Σκ τοκμΝ πθΝ απκ κξυθΝ κυΝ πλκΫ λκυΝ

εαγκλέα αδΝ η Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ ΟδεκθκηδευθΝ εαδΝ Παδ

έαμΝεαδΝ

Θλβ ε υηΪ πθ,ΝβΝκπκέαΝ βηκ δ τ αδΝ

πμΝεαδΝΝ

θΝηπκλ έΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά

ΝθαΝυπ λίαέθ δΝ κΝηδ γσΝΓ θδεκτΝΓλαηηα ΫαΝΤπκυλΰ έκυ,ΝσππμΝ

αυ σμΝ δαηκλφυγβε Ν η Ν κΝ θέΝ γκγγήβί1ί,Ν ΪλγλκΝ β,Ν παλΪΰλαφκδΝ 1Ν εαδΝ β,Ν
εαγυμΝεαδΝη Ν κΝ

ΪφδκΝκΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝΓΝ κυΝθέΝζίλγήβί1βέΝΣκΝτοκμΝ βμΝ

απκαβηέπ βμΝ αθΪΝ υθ λέα βΝ πθΝ ζκδπυθΝ η ζυθΝ εαγκλέα αδΝ τηφπθαΝ η Ν
κυμΝ σλκυμΝ εαδΝ δμΝ πλκςπκγΫ

δμΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝ ΪλγλκυΝ β1

κυΝ θέΝ

ζίβζήβί11ΝΧ `ΝββθΨέ
ΨΝ

θΝ ηπκλ έΝ θαΝ κλδ

έΝ ηΫζκμΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ σπκδκμΝ Ϋξ δΝ ευζυηαΝ

δκλδ ηκτΝ βηκ έκυΝυπαζζάζκυ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1Ν
κυΝ ΪλγλκυΝ κΝ κυΝ Κυ δεαΝ Κα Ϊ

α βμΝ βηκ έπθΝ Πκζδ δευθΝ δκδεβ δευθΝ

ΤπαζζάζπθΝ εαδΝ Τπαζζάζπθ ΝέΠέ έ έέΝ
υηίκυζέκυΝ επέπ δΝ ε έθκμΝ
πλκςπκγΫ

πσΝ βθΝ δ δσ β αΝ κυΝ ηΫζκυμΝ κυΝ

κΝ πλσ ππκΝ κυΝ κπκέκυΝ

υθ λΫξκυθΝ κδΝ

δμΝΫεπ π βμΝ βηκ έκυΝυπαζζάζκυ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ

ΪλγλκυΝ 1ζλΝ κυΝ έ δκυΝ Κυ δεαέΝ

Ν π δγαλξδεάΝ υγτθβΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ

υηίκυζέκυΝ υπσ βθΝ δ δσ β αΝ κυμΝ αυ άΝ λυγηέα αδΝ απσΝ κθΝ Ολΰαθδ ησΝ βμΝ
λξάμέ
αΨΝ ΣαΝ ηΫζβΝ

κυΝ υηίκυζέκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθαζαηίΪθκυθΝ εαδΝ

υΰε ελδηΫθ μΝ αληκ δσ β μΝ πκυΝ
υηίκυζέκυ,Ντ
5έαΨΝ ΟΝ Πλσ

κυμΝ αθα έγ θ αδΝ η Ν απσφα βΝ

κυΝ

λαΝαπσΝ δ άΰβ βΝ κυΝΠλκΫ λκυΝ βμΝ λξάμΝ
λκμΝ βμΝ λξάμΝ Ϋξ δΝ βΝ ΰ θδεάΝ υγτθβΝ ΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ πθΝ

σξπθΝ εαδΝ βμΝ απκ

κζάμΝ βμΝ

λξάμΝ εαδΝ α ε έ,Ν δ έπμ,Ν δμΝ αεσζκυγ μΝ

αληκ δσ β μμ
ααΨΝ επλκ ππ έΝ βθΝ λξάΝ δεα

δευμΝεαδΝ ιπ έεπμέ
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αίΨΝυΰεαζ έΝ κΝυηίκτζδκΝεαδΝπλκ

λ τ δΝ

δμΝ υθ λδΪ

αΰΨΝ Κα αλ έα δΝ βθΝ βη λά δαΝ δΪ αιβ,Ν τ

δμΝ κυέ

λαΝ απσΝ δ άΰβ βΝ κυΝ

δ υγυθ άέ
α ΨΝ Παλαεκζκυγ έΝ βθΝ πκλ έαΝ

ε Ϋζ

βμΝ πθΝ απκφΪ

πθΝ κυΝ

υηίκυζέκυΝεαδΝ κυΝ υθκζδεκτΝΫλΰκυΝ βμΝ λξάμέ
α ΨΝ δκλέα δΝ κθΝ δ υγυθ άΝεαδΝ κΝζκδπσΝπλκ ππδεσΝ βμΝ λξάμέ
ίΨ

θΝκΝΠλσ

θ δπλσ

λκμΝαπκυ δΪα δ,Ν ζζ έπ δΝάΝεπζτ αδ,Ναθαπζβλυθ αδΝαπσΝ κθΝ

λκέΝ Νπ λέπ π βΝΫζζ δοβμΝβΝαθαπζάλπ βΝ δαλε έΝΫπμΝ κθΝκλδ ησΝ

θΫκυΝΠλκΫ λκυέ
6.αΨΝ ΓδαΝ βΝ δκδεβ δεάΝ εαδΝ πδ
δ τγυθ βΝ δκδεβ δεάμΝεαδΝ πδ

βηκθδεάΝ ζ δ κυλΰέαΝ βμΝ λξάμΝ υθδ

βηκθδεάμΝυπκ

άλδιβμΝ

βθΝκπκέαΝπλκ

Ϊ αδΝ
α αδΝ

δ υγυθ άμέ
ίΨΝΟΝ δ υγυθ άμΝ βμΝ λξάμΝ δκλέα αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΠλκΫ λκυΝ βμΝ λξάμΝ
τ

λαΝ απσΝ βησ δαΝ πλκεάλυιβΝ βμΝ γΫ βμΝ εαδΝ αιδκζσΰβ βΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ

απσΝ λδη ζάΝ πδ λκπάΝπκυΝκλέα δΝ κΝυηίκτζδκΝη αιτΝ πθΝη ζυθΝ κυ,Ντ

λα

απσΝ δ άΰβ βΝ κυΝ ΠλκΫ λκυΝ ΰδαΝ λδ άΝ γβ έαέΝ ΤπκοάφδκδΝ ΰδαΝ βΝ γΫ βΝ κυΝ
δ υγυθ άΝ ηπκλκτθΝ θαΝ έθαδΝ ησθκΝ θΝ θ λΰ έαΝ επαδ
δ δπ δεάμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ

δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμΝ εαδΝ δαγΫ κυθΝ απκ
Ν γΫηα αΝ δκέεβ βμΝ βμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ άΝ

υ δεκέΝ βμΝ βησ δαμΝ άΝ
υ βμΝ πκυΝ έθαδΝ εΪ κξκδΝ

δΰηΫθβΝ ΰθυ βΝ εαδΝ ηπ δλέαΝ
υ λκίΪγηδαμΝ επαέ

υ βμέΝ

Πλσ γ αΝ εαδΝ δ δεσ λαΝ πλκ σθ α,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ δα δεα έαΝ εαδΝ αΝ ελδ άλδαΝ
πδζκΰάμΝκλέακθ αδΝ

κθΝΟλΰαθδ ησΝ βμΝ λξάμέ

ΰΨ ΟΝ δ υγυθ άμΝ Ϋξ δΝ βθΝ υγτθβΝ βμΝ τλυγηβμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ υπβλ
δκδεβ δεάμΝ εαδΝ πδ

βηκθδεάμΝ υπκ

δυθΝ

άλδιβμΝ βμΝ λξάμΝ εαδΝ α ε έ,Ν δ έπμ,Ν δμΝ

αεσζκυγ μΝαληκ δσ β μμ
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ΰαΨΝ υθ κθέα δΝ εαδΝ εα υγτθ δΝ βθΝ πδ
υπβλ

έαΝεαδΝ δμΝηκθΪ

ΰίΨΝ δ βΰ έ αδΝ

βηκθδεάΝ εαδΝ βΝ δκδεβ δεάΝ

μΝ κυμέ

κθΝ Πλσ

λκΝ βΝ τΰεζβ βΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ εαδΝ βθΝ

βη λά δαΝ δΪ αιβΝ εαδΝ υηη Ϋξ δΝ

δμΝ υθ λδΪ

δμΝ ξπλέμΝ δεαέπηαΝ

οάφκυέ
ΰΰΨΝ

έθαδΝ υπ τγυθκμΝ ΰδαΝ

εα υγτθ
ΰ ΨΝ
πδ

βθΝ υζκπκέβ βΝ

πθΝ απκφΪ

πθ,Ν

πθΝεαδΝκπκδπθ άπκ ΝΪζζπθΝπλΪι πθΝ βμΝ λξάμέ

έθαδΝ

δκδεβ δεσμΝ εαδΝ π δγαλξδεσμ πλκρ

Ϊη θκμΝ κυΝ δ δεκτΝ

βηκθδεκτΝεαδΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝπλκ ππδεκτέ

ΰ ΨΝΜπκλ έΝθαΝη αίδίΪα δΝ κΝ δεαέπηαΝυπκΰλαφάμΝεαδΝθαΝ ικυ δκ κ έΝ
ηΫζβΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ βμΝ λξάμΝ θαΝ υπκΰλΪφκυθΝ ΫΰΰλαφαΝ άΝ Ϊζζ μΝ
πλΪι δμΝ«η Ν θ κζάΝ δ υγυθ ά»έ
ΰ

ΨΝ έθαδΝ δα Ϊε βμΝ πθΝ απαθυθΝ βμΝ λξάμΝεαδ

ΰαΨΝ επλκ ππ έΝ βθΝ λξάΝ δεα

δευμΝ εαδΝ ιπ έεπμΝ

Ν π λέπ π βΝ

επζτηα κμΝάΝαπκυ έαμΝ κυΝΠλκΫ λκυέ
Πλσ γ

μΝ εαδΝ δ δεσ λ μΝ αληκ δσ β μΝ ηπκλ έΝ θαΝ κλέακθ αδΝ

κθΝ

Ολΰαθδ ησΝ βμΝ λξάμέ
ΨΝ Ν δ τγυθ βΝ δκδεβ δεάμΝεαδΝ πδ

βηκθδεάμΝυπκ

άλδιβμΝ δαλγλυθ αδΝ

αΝ

αεσζκυγαΝ ηάηα αμ
αΨΝΣηάηαΝ πδ

βηκθδεάμΝυπκ

άλδιβμέ

ίΨΝΣηάηαΝκδεκθκηδεάμΝεαδΝ δκδεβ δεάμΝυπκ

άλδιβμέ

ΨΝΟδΝ δ δεσ λ μΝαληκ δσ β μΝ πθΝ ηβηΪ πθ,ΝβΝεα αθκηάΝ πθΝαληκ δκ ά πθΝ
αΝ ΰλαφ έα,Ν βΝ αελδίάμΝ κθκηα έαΝ βμΝ δ τγυθ βμ,Ν πθΝ ηβηΪ πθΝ εαδΝ πθΝ
30

ΰλαφ έπθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κδΝ εα βΰκλέ μ,Ν κδΝ εζΪ κδΝ εαδΝ κδΝ δ δεσ β μΝ πθΝ
πλκρ

αηΫθπθΝ κυμΝεαγκλέακθ αδΝ

7.ΟδΝ υπβλ

κθΝΟλΰαθδ ησΝ βμΝ λξάμέ

δαεΫμΝ αθΪΰε μΝ βμΝ λξάμΝ εαζτπ κθ αδΝ η Ν απκ πΪ

εΪζυοβΝ υπβλ

δαευθΝ αθαΰευθΝ η Ν απσ πα βΝ πλκ ππδεκτΝ ησθδηκυΝ άΝ η Ν

ξΫ βΝ λΰα έαμΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυΝ ακλέ
επαδ

δμέΝ ΓδαΝ βθΝ

κυΝ ξλσθκυ,Ν π λδζαηίαθκηΫθπθΝ εαδΝ

υ δευθΝ βμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ άΝ βμΝ

φσ κθΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ

υ λκίΪγηδαμΝ

βθΝ εΪζυοβΝ αθαΰευθΝ

Ν

δ δεσΝ

επαέ
πδ

υ βμ,Ν
βηκθδεσΝ

πλκ ππδεσ,Ν φαλησακθ αδΝ αθαζσΰπμΝ κδΝ δα δεα έ μΝ πκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝ

δμΝ

δα Ϊι δμΝ πθΝ ΪλγλπθΝ κυΝ πέ έΝ βλ1ή1λλκΝ Χ `Ν β1ίΨΝ η Ν βθΝ πδφτζαιβΝ πθΝ
κλδακηΫθπθΝ

βθΝ παλκτ αΝ εαδΝ σπκυΝ

δμΝ δα Ϊι δμΝ αυ ΫμΝ αθαφΫλ αδΝ κΝ

υθάΰκλκμΝ κυΝ Πκζέ βΝ πμΝ σλΰαθκΝ θκ έ αδΝκΝΠλσ
γΫ

δμΝ ΰέθ αδΝ απσΝ κθΝ Πλσ

δ υγυθ άέΝ

λκΝ βμΝ

λκμέΝ Νπλκ πδζκΰάΝ ΰδαΝ δμΝ

λξάμ,Ν πδεκυλκτη θκΝ απσΝ κθΝ

Ν αιδκζσΰβ βΝ πθΝ πλκμΝ απσ πα βΝ υπαζζάζπθΝ αθα έγ αδΝ

λδη ζάΝ πδ λκπά,ΝβΝ τθγ

βΝ βμΝκπκέαμΝκλέα αδΝαπσΝ κθΝπλσ

εαδΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ κθΝΠλσ

Ν

λκΝ βμΝ λξάμΝ

λκΝεαδΝ τκΝηΫζβΝ κυΝυηίκυζέκυΝ βμΝ λξάμέΝ Ν

πδ λκπάΝ δ βΰ έ αδΝ αδ δκζκΰβηΫθαΝ θυπδκθΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ βμΝ λξάμΝ κΝ
εα αζζβζσ λκΝ πλκμΝ απσ πα βΝ πλκ ππδεσέΝ Ν απσ πα βΝ δ θ λΰ έ αδΝ η Ν
απσφα βΝ κυΝ κδε έκυΝ Τπκυλΰκτ,Ν τ

λαΝ απσΝ πλσ α βΝ κυΝ πλκΫ λκυΝ βμΝ

λξάμ,Ν ξπλέμΝ θαΝ απαδ έ αδΝ ΰθυηβΝ πθΝ κδε έπθΝ υπβλ

δαευθΝ υηίκυζέπθΝ

εα ΪΝ παλΫεεζδ βΝ απσΝ εΪγ Ν ΰ θδεάΝ άΝ δ δεάΝ δΪ αιβέΝ ΓδαΝ βθΝ υπκίκζάΝ βμΝ
πλσ α βμΝ κυΝ πλκΫ λκυΝ απαδ έ αδΝ πλκβΰκυηΫθπμΝ βΝ τηφπθβΝ ΰθυηβΝ κυΝ
υηίκυζέκυΝ βμΝ

λξάμ,Ν πκυΝ

δαηκλφυθ αδΝ τ

λαΝ απσΝ αδ δκζκΰβηΫθβΝ

δ άΰβ βΝ βμΝ λδη ζκτμΝ πδ λκπάμΝ αιδκζσΰβ βμέΝ Ν απσ πα βΝ δαλε έΝ λέαΝ
Ϋ β,Ν ηπκλ έΝ θαΝ παλα έθ αδΝ ηέαΝ άΝ π λδ
δΪ
Πλσ

σ λ μΝ φκλΫμΝ ΰδαΝ έ κΝ ξλκθδεσΝ

βηαΝ εαδΝ έθαδΝ υπκξλ π δεάΝ ΰδαΝ βθΝ υπβλ
λκμΝ βμΝ λξάμΝ τθα αδ,Ν τ

εαδΝ αιδκζσΰβ βΝ

έαΝ κυΝ υπαζζάζκυέΝ ΟΝ

λαΝ απσΝ τηφπθβΝ ΰθυηβΝ κυΝυηίκυζέκυΝ

πθΝ υπαζζάζπθ,Ν θαΝ απκφα έα δΝ

απσ πα βμΝ κυμΝ ε έ κθ αμΝ ξ δεάΝ δαπδ

βθΝ παλΪ α βΝ

βμΝ

π δεάΝπλΪιβέΝΚα ΪΝ αΝζκδπΪ,ΝΰδαΝ

κΝπλκ ππδεσΝπκυΝαπκ πΪ αδΝ φαλησακθ αδΝκδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝβηΝ κυΝ
θέΝζίβζήβί11έ
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8έΝ ΟδΝ πδ

υ

δμΝ ΰδαΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ βμΝ λξάμ ΰΰλΪφκθ αδΝ υπσΝ έ δκΝ φκλΫαΝ

κθΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Παδ
πλκςπκζκΰδ ησΝ δ βΰ έ αδΝ

έαμΝ εαδΝ γλβ ε υηΪ πθέΝ ΣκθΝ

κθΝ ΤπκυλΰσΝ ΟδεκθκηδευθΝ κΝ Πλσ

λκμΝ βμΝ

λξάμέ
9

Ν

λξάΝ

υθ Ϊ

δΝ εαδΝ υπκίΪζζ δΝ

Θλβ ε υηΪ πθ,Ν ά δ μΝ εγΫ
10 αΨΝ Μ Ν πλκ

κθΝ ΤπκυλΰσΝ Παδ

έαμΝ εαδΝ

δμΝπ πλαΰηΫθπθΝεαδΝαπκζκΰδ ηκτέ

λδεσΝ δΪ αΰηα,Ν πκυΝ ε έ

αδΝ η Ν πλσ α βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ

δκδεβ δεάμΝ Μ αλλτγηδ βμΝ εαδΝ ζ ε λκθδεάμΝ δαευίΫλθβ βμ,Ν ΟδεκθκηδευθΝ
εαδΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ, ευλυθ αδΝ κΝ Ολΰαθδ ησμΝ βμΝ
κπκέκμΝ εα αλ έα αδΝ απσΝ βθΝ έ δαΝ ηΫ αΝ

Ν ΫιδΝ ηάθ μΝ απσΝ βΝ υΰελσ β βΝ κυΝ

υηίκυζέκυΝ βμΝ εαδΝ λυγηέα δΝ αΝ γΫηα αΝ βμΝ
ζ δ κυλΰέαμΝ βμΝ λξάμ,Ν αΝ γΫηα αΝ υπβλ

λξάμ,Ν κΝ

π λδεάμΝ κλΰΪθπ βμΝ εαδΝ

δαεάμΝ εα Ϊ

κυΝπλκ ππδεκτΝ βμ,Ν αΝγΫηα αΝ δκδεβ δεάμΝυπκ

α βμΝ πθΝ η ζυθΝ εαδΝ

άλδιβμΝ πθΝ έ έ έ έ, εαγυμΝ

εαδΝεΪγ ΝγΫηαΝπκυΝ ξ έα αδΝη Ν βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝπαλσθ κμΝ
Ϊλγλκυέ
ίΨΝΣκΝαλΰσ λκΝηΫ αΝ
κλέα αδΝ κΝ πλσ

Ν τκΝηάθ μΝαπσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝπαλσθ κμΝθσηκυ,Ν

λκμΝ κυΝ Ο έΝ ΣκΝ αλΰσ λκΝ ηΫ αΝ

Ν λ δμΝ ηάθ μΝ απσΝ κθΝ

κλδ ησΝ κυΝ πλκΫ λκυΝ κζκεζβλυθκθ αδΝ κδΝ δα δεα έ μΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪ
η ζυθΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ βμΝ
δκδεβ δεάμΝ εαδΝ πδ

λξάμΝ εαδΝ κυΝ

βηκθδεάμΝ υπκ

δ υγυθ άΝ βμΝ

διβΝ πθΝ

δ τγυθ βμΝ

άλδιβμέΝ Κα ΪΝ βθΝ πλυ βΝ φαληκΰάΝ πθΝ

δα Ϊι πθΝ κυΝπαλσθ κμΝΪλγλκυ,ΝΰδαΝ βθΝ πδζκΰάΝ κυΝ δ υγυθ άΝ κΝυηίκτζδκΝ
βμ λξάμΝκλέα δΝη Ν βΝ βησ δαΝπλκεάλυιβΝ βμΝγΫ βμΝ βΝ δα δεα έα,ΝβΝκπκέαΝ
π λδζαηίΪθ δΝ εαδΝ

Ϊ δκΝ υθΫθ υιβμΝ πθΝ υπκοβφέπθ,Ν αΝ ελδ άλδαΝ πδζκΰάμΝ

εαδΝ αΝ δ δεσ λαΝπλκ σθ αΝ κυΝ δ υγυθ άέΝ Ν πδζκΰάΝΰέθ αδΝ τηφπθαΝη Ν αΝ
ελδ άλδαΝ πκυΝ εαγκλέακθ αδΝ

βθΝ πλκεάλυιβ,Ν βλκτθ αδΝ

Ν κδΝ αλξΫμΝ βμΝ

βηκ δσ β αμΝ βμΝ δαφΪθ δαμ,Ν βμΝαθ δε δη θδεσ β αμΝεαδΝ βμΝαιδκελα έαμέ ΈπμΝ
βθΝ αθΪ

διβΝ κυΝ δ υγυθ ά,Ν δμΝ αληκ δσ β μΝ κυΝ α ε έΝ κΝ Πλσ

λκμΝ βμΝ

λξάμέ
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ΰΨΝΚα ΪΝ βθΝπλυ βΝ φαληκΰάΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝπαλσθ κμΝΪλγλκυ,ΝΰδαΝ κθΝ
κλδ ησΝ πθΝ η ζυθΝ πθΝ πδ λκπυθΝ αιδκζσΰβ βμΝ πθΝ υπκοάφδπθΝ η ζυθΝ κυΝ
υηίκυζέκυΝ

θΝαπαδ έ αδΝβΝ τηφπθβΝΰθυηβΝ κυΝυηίκυζέκυέ

ΨΈπμΝ βθΝΫε κ βΝ κυΝΟλΰαθδ ηκτΝ κυΝ Ο ,Ν αΝγΫηα αΝπκυΝλυγηέακθ αδΝ

Ν

αυ σθΝλυγηέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝυηίκυζέκυΝ βμΝ λξάμΝπκυΝ βηκ δ τ αδΝ
βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά

πμέ

Κ Φ Λ ΙΟΝ ’
ΟΡΓ ΝΩΗΝΚ ΙΝΛ ΙΣΟΤΡΓΙ ΝΦΟΡ ΩΝΝΜΗΝΣΤΠΙΚΗΝ ΚΠ Ι

ΤΗΝ

ΆλγλκΝ17
Φκλ έμΝΜβΝΣυπδεάμΝ επαέ
1.  κΝ πζαέ δκΝ βμΝ ηβ υπδεάμΝ επαέ
πκυΝ παλΫξ αδΝ
επαδ
πδ

Ν κλΰαθπηΫθκΝ επαδ

υ δεκτΝ

υ

υ βμ,Ν βζα άΝ βμ επαέ

Ν

υ βμ

υ δεσΝ πζαέ δκΝ ε σμΝ κυΝ υπδεκτΝ

άηα κμΝ εαδΝ ηπκλ έΝ θαΝ κ βΰά

κπκδβ δευθΝ αθαΰθπλδ ηΫθπθΝ

υπβλ

υ βμΝ

γθδεσΝ

δΝ

βθΝ απσε β βΝ

πέπ κ,Ν φκλ έμΝ παλκξάμΝ

δυθΝ έθαδμΝ
αΨΝ βΝ ξκζάΝ

αλξδεάΝ

παΰΰ ζηα δεάΝ εα Ϊλ δ βΝ

υπδεάμΝ επαέ
ίΨΝ κΝΙθ
αλξδεάΝ

παΰΰ ζηα δεάμΝ Κα Ϊλ δ βμΝ Χέ έΚέΨΝ βΝ κπκέαΝ παλΫξ δΝ

υ βμ,
δ κτ κΝ παΰΰ ζηα δεάμΝΚα Ϊλ δ βμΝ (Ιέ έΚέ) κΝκπκέκΝπαλΫξ δΝ

παΰΰ ζηα δεάΝ εα Ϊλ δ βΝ

υπκξλ π δεάμΝ

κυμΝ απσφκδ κυμΝ βμΝ υπκξλ π δεάμΝ

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ

κυμΝ απσφκδ κυμΝ

βμΝ

υπδεάμΝ ηβΝ

υ βμ,Ν Γ Λ εαδΝ Π ΛΝ εαγυμΝ εαδΝ πθΝ

έ έΚέΝΝ,
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ΰΨΝ κΝ ΚΫθ λκΝ

δαΝ

έκυΝ ΜΪγβ βμΝ κΝ κπκέκΝ παλΫξ δΝ

παΰΰ ζηα δεάΝ εα Ϊλ δ β,Ν ΰ θδεάΝ

επαέ υ βΝ

θβζέεπθ,Ν

υθ ξδαση θβΝ
παΰΰ ζηα δεσΝ

πλκ αθα κζδ ησΝεαδΝ δαΝίέκυΝ υηίκυζ υ δεάΝεαδΝ
ΨΝ κΝ ΚκζζΫΰδκ, κΝ κπκέκΝ παλΫξ δΝηβΝ υπδεάΝ επαέ

υ β,Ν τηφπθαΝ η Ν

δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝΘ΄Ν κυΝΪλγλκυΝπλυ κυΝ κυΝθέζίλγήβί1β,Ν

κυμΝ

απκφκέ κυμΝ βμΝ υπδεάμΝηβΝυπκξλ π δεάμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ.
2. ΟδΝαθπ ΫλπΝφκλ έμΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝ βησ δκδ άΝδ δπ δεκέέΝΟδΝδ δπ δεκέ
φκλ έμΝηβΝ υπδεάμΝ επαέ

υ βμΝα

δκ κ κτθ αδΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμ βμΝ

παλαΰλΪφκυΝ Θ΄Ν κυΝ ΪλγλκυΝ πλυ κυΝ κυΝ θέζίλγήβί1βΧ ΄Ν βββΨ.

Ν πκπ έαΝ

πθΝ φκλΫπθ,Ν βηκ έπθΝ εαδΝ δ δπ δευθ εαδ βΝ αληκ δσ β αΝ δαησλφπ βμΝ κυΝ
επαδ

υ δεκτΝπζαδ έκυΝ αθάε δΝ

Τπκυλΰ έκυΝΠαδ
κυμΝ

έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ, θυΝβΝπδ

κθΝ ΟΠΠ ΠΝ εαδΝ

« ελκυθ»Ν κυμΝ

βΝΓ θδεάΝΓλαηηα έαΝ δαΝ έκυΝΜΪγβ βμ κυΝ

δμΝ υπβλ

κπκέβ βΝ πθΝ« δ λκυθ»

έ μΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Παδ

έαμΝ εαδΝ πθΝ

κθΝ ΟΠΠ Πέ

3. ΟΝ Καθκθδ ησμΝ Λ δ κυλΰέαμΝ πθΝ αθπ ΫλπΝ φκλΫπθ,Ν βηκ έπθΝ εαδΝ
δ δπ δευθ,Ν εα αλ έα αδΝ απσΝ βΝ Γ θδεάΝ Γλαηηα έαΝ δαΝ έκυΝ ΜΪγβ βμ κυΝ
Τπκυλΰ έκυΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ, ευλυθ αδΝ η Ν Ν απσφα βΝ κυΝ
ΤπκυλΰκτΝΠαδ

έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ εαδΝλυγηέα δΝγΫηα αΝσππμμ

α) γΫηα αΝ πκυΝ αφκλκτθΝ
γΫηα αΝ πκυΝ αφκλκτθΝ

βΝ φκέ β άΝ εαδΝ

αΝ π δγαλξδεΪΝπαλαπ υηα αΝ εαδΝ

πκυ α

δεάμΝ απάμ,

κθ εαγκλδ ησΝ πθΝ δαεκπυθΝ εαδ αλΰδυθ εαγυμΝ εαδΝ

εΪγ Ν γΫηαΝ πκυΝ αφκλΪΝ
κυμ,

βθΝ κλΰΪθπ βΝ βμΝ πκυ α

Ϋμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ

βθΝ πλαε δεάΝ Ϊ εβ βΝ άΝ ηαγβ έαΝ
δμ πκδθΫμΝπκυΝ πδίΪζζκθ αδΝ

αΝ αλησ δαΝ σλΰαθαΝ εαδΝ

κυμΝ

βΝ δα δεα έαΝ ΰδαΝ βθΝ

πδίκζάΝ κυμ,
ίΨΝ αΝαλησ δαΝσλΰαθα,ΝκδΝ δα δεα έ μΝεαδΝ αΝελδ άλδαΝΰδαΝ βΝ δα φΪζδ βΝ
βμΝπκδσ β αμΝ

βΝ δΪ έκυΝΜΪγβ βμΝ

ΰ) βΝ δαφΪθ δαΝ σζπθΝ πθΝ δκδεβ δευθΝ εαδΝ δ αε δευθΝ δα δεα δυθΝ εαδΝ
απκφΪ

πθ, πκυΝαεκζκυγκτθ αδΝ
) δμΝ δα δεα έ μΝ αυ καιδκζσΰβ βμ,Ν παθαιδκζσΰβ βμΝ πθΝ κηυθΝ εαδΝ

αιδκζσΰβ βμΝ πθΝ πκυ α

υθΝ εαγυμΝ εαδΝ βθΝ δαηκλφπ δεάΝ αιδκζσΰβ βΝ –

Ϋλ υθ μΝαζζΪΝεαδΝ βθΝ ιπ λδεάΝαιδκζσΰβ βΝ

34

αΝ εαγάεκθ αΝ εαδΝ κδΝ υπκξλ υ

)

δμΝ πθΝ επαδ

υ υθΝ δ δπ δευθΝ

φκλΫπθ, εαγυμΝεαδΝ βΝ δα δεα έαΝαιδκζσΰβ βμΝ κυμΝ
)

αΝ γΫηα αΝ υπβλ

δαεάμΝ εαδ

πλκ ππδεκτΝ πθΝ δ δπ δευθΝ φκλΫπθ,

π δγαλξδεάμΝ εα Ϊ

α βμΝ

κυΝ

βΝ δα δεα έαΝ Ϋε κ βμΝ πθΝ έ ζπθΝ

εα Ϊλ δ βμΝ πθΝδ δπ δευθΝφκλΫπθ,ΝεαγυμΝεαδ εΪγ ΝΪζζβΝζ π κηΫλ δαΝπκυΝΫξ δΝ
ξΫ βΝη Ν βθΝκλΰΪθπ βΝεαδΝζ δ κυλΰέα
α) αΝυπβλ

δαεΪΝΫθ υπαΝπκυΝκφ έζκυθΝθαΝ βλκτθΝκδΝδ δπ δεκέΝφκλ έμΝ

β) αΝ ζκδπΪΝ γΫηα αΝ ζ π κη λ δαεκτΝ ξαλαε άλαΝ πκυΝ αφκλκτθΝ

βθΝ

κλΰΪθπ βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝ βηκ έπθΝφκλΫπθΝΝΝ
4. ΟδΝ
Παδ

βησ δκδΝ φκλ έμΝ ηβΝ υπδεάμΝ επαέ

υ βμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ

έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝπμΝ τθκζκΝαληκ δκ ά πθ, γΫ

εαδΝ υζδεκ ξθδεάμ υπκ κηάμ,Ν

υθδ

απκ ζκτθΝ απκε θ λπηΫθ μΝ υπβλ
ΜΪγβ βμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Παδ
ΤπκυλΰκτΝ Παδ

πθ,Νπλκ ππδεκτΝ

κτθΝ π λδφ λ δαεΫμΝ υπβλ

έ μ,Ν πκυΝ

έ μΝ βμΝ Γ θδεάμΝ Γλαηηα έαμΝ δαΝ έκυΝ

έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ. Μ Ν απσφα βΝ κυΝ

έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ ηπκλ έΝ θαΝ δ λτκθ αδ,Ν θαΝ

η α λΫπκθ αδ,Ν θαΝ υΰξπθ τκθ αδΝ εαδΝ θαΝ εα αλΰκτθ αδ. ΓδαΝ βΝ
ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ ε έλδαΝ ξκζδευθΝ ηκθΪ πθΝ

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ

ΪζζαΝε έλδα,ΝπκυΝπζβλκτθΝ δμΝ ξ δεΫμΝπλκςπκγΫ
5. Μ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠαδ
φκλ έμΝηβΝ υπδεάμΝ επαέ

δμ.

υ βμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠαδ
βμΝ

έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝ

τηφπθαΝ η Ν δμΝ γθδεΫμΝ εαδΝ

γθδεάμΝ κδεκθκηέαμ,Ν

Π λδφ λ δαευθΝ πδ λκπυθ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ

δμΝ πλκ Ϊ

πθΝ Ν Ν εαδΝ δμΝ πλκ Ϊ

δμΝ

πθΝ

υ βμΝεαδΝΚα Ϊλ δ βμ,Ν βμΝ

Γέέ έ έΝ εαδΝ βμΝ Γέέ έ έ έ ,Ν πθΝ πδη ζβ βλέπθΝ εαδΝ πθΝ πδ
θυ

υ βμ άΝ

έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝκδΝ βησ δκδΝ

παλΫξκυθΝ δ δεσ β μ, κλΰαθυθκυθΝ ηάηα α,
π λδφ λ δαεΫμΝ αθΪΰε μΝ

Ϋΰα βΝ κυμΝ

δμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ λΰα έαμΝ εαδΝ κυΝ Ο

βηκθδευθΝ
,Ν κυΝ

Τπκυλΰ έκυΝ θΪπ υιβμ,Ν πθΝ Τπκυλΰ έπθΝ Τΰ έαμ,Ν ΰλκ δεάμΝ θΪπ υιβμΝ εαδ
Σλκφέηπθ,ΝΣκυλδ ηκτ,ΝΠκζδ δ ηκτΝεαδΝΝαυ δζέαμέΝΝΝΝΝ
6. Μ Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ Οδεκθκηδευθ,Ν Παδ

έαμΝ εαδΝ

Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ κυΝ εα ΪΝ π λέπ π βΝ αλησ δκυΝ Τπκυλΰκτ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ
δ λτκθ αδ,Ν η α λΫπκθ αδ,Ν υΰξπθ τκθ αδΝ εαδΝ εα αλΰκτθ αδΝ βησ δκδΝ φκλ έμΝ
ηβΝ υπδεάμΝ επαέ

υ βμΝ απσΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ Τΰ έαμ,Ν κΝ Τπκυλΰ έκΝ ΰλκ δεάμΝ
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θΪπ υιβμΝεαδΝΣλκφέηπθ,Ν κΝΤπκυλΰ έκΝΣκυλδ ηκτ,Ν κΝΤπκυλΰ έκΝΠκζδ δ ηκτΝ
εαδΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ Ναυ δζέαμΝ άΝ απσΝ ΝκηδεΪΝ Πλσ ππαΝ
ΧΝΠ

βηκ έκυΝ

δεαέκυ

ΨΝ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝπαλαΰλΪφκυΝΘ΄Ν κυΝΪλγλκυΝπλυ κυΝ κυΝ

θέζίλγήβί1βέΝ

Ν αληκ δσ β αΝ βμΝ κλΰΪθπ βμΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ φκλΫπθΝ

αυ υθ αθάε δΝ

κΝΤπκυλΰ έκΝάΝ κΝΝκηδεσΝΠλσ ππκΝ βηκ έκυΝ δεαέκυΝπκυΝ αΝ

υ

άθ δΝ εαδΝ βΝ αληκ δσ β αΝ δαησλφπ βμΝ εαδΝ πκπ έαμΝ κυΝ επαδ

πζαδ έκυΝ κυμΝ αθάε δΝ
Τπκυλΰ έκυΝΠαδ

βΝ Γ θδεάΝ Γλαηηα έαΝ

δαΝ

υ δεκτΝ

έκυΝ ΜΪγβ βμ

κυΝ

έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ.

7. ΟδΝ βησ δκδΝ εαδΝ δ δπ δεκέΝ φκλ έμΝ παλκξάμΝ ηβΝ υπδεάμΝ επαέ υ βμΝ
έθαδΝ Ν

υθα σΝ θαΝ παλΫξκυθΝ πλκΰλΪηηα αΝ

πκυ υθΝ

ιΝ απκ

Ϊ

πμΝ

εα Ϊλ δ βμ.  βθΝ αληκ δσ β αΝ βμΝ ΓέΓέ∆έ έΜέΝ αθάε δΝ βΝ ηΫλδηθαΝ ΰδαΝ βΝ ξλά βΝ
θΫπθΝ ξθκζκΰδυθΝ εαδΝΝ βθΝ Ν πλκυγβ βΝ Ν κυΝΝ οβφδαεκτΝΝ π λδίΪζζκθ κμΝΝ
πλκΰλΪηηα αΝ Ν δΪΝ Ν έκυΝ ΜΪγβ βμ,Ν π λδζαηίαθκηΫθβμΝ βμΝ ιΝ απκ
επαέ

υ βμΝεαδΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ κυΝεα ΪζζβζκυΝ επαδ

Ϋΰελδ βΝ επαδ υ δεκτΝ υζδεκτΝ ιΝ απκ
φαληκΰάμΝ

Ϊ

πμΝ επαέ

ΰε ελδηΫθπθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ

πλκΰλΪηηα αΝ ιΝαπκ

Ϊ

Ϊ

αΝΝ
πμΝ

υ δεκτΝυζδεκτ άΝ βθΝ
υ βμΝ αθΪπ υιβμΝ εαδΝ

πκυ υθΝ απσΝ

λέ κυμ.

ΣαΝ

πμΝεα Ϊλ δ βμΝ έθαδΝ υθα σΝθαΝαφκλκτθΝ κΝ τθκζκΝ

άΝηΫλκμΝ πθΝΘέ έΝηδαμΝ δ δεσ β αμΝεαδΝηπκλ έΝθαΝ υθ υΪακθ αδΝη Νπαλκυ έαΝ
βθΝαέγκυ αΝάΝ

κΝ λΰα

άλδκ,ΝαθΪζκΰαΝη Ν βΝφτ βΝ βμΝ δ δεσ β αμέ  κυμΝ

απσφκδ κυμΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ ιΝ απκ
ίαέπ βΝ

πδ

πμΝ εα Ϊλ δ βμΝ

θΝ απκθΫη αδΝ

παΰΰ ζηα δεάμΝ Κα Ϊλ δ βμΝ αζζΪΝ κυμΝ παλΫξ αδΝ

Πλσ ία βμΝ
8.

Ϊ

Ν δα δεα έ μΝΠδ

ΓδαΝ κυμΝ

πκυ α

ίαέπ βΝ

κπκέβ βμΝ κυΝ ΟΠΠ ΠέΝΝ
ΫμΝ πθΝ βησ δπθΝ φκλΫπθΝ β Ϋε κ βΝ πθΝ

κπκδβ δευθΝ υΰ έαμΝ εαδΝ κδΝ δα λδεΫμΝ πλΪι δμΝ πκυΝ απαδ κτθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ

Μαγβ έα

ΝξυλκυμΝ λΰα έαμ,Ν φσ κθΝκδΝηαγβ ΫμΝ

θΝ έθαδΝΪη

αΝάΝΫηη

αΝ

α φαζδ ηΫθκδ,Ν ΰέθκθ αδΝ πλ ΪθΝ απσΝ βησ δαΝ θκ κεκη έαΝ άΝ απσΝ ΰδα λκτμΝ
υηί ίζβηΫθκυμΝ η Ν κΝ

βησ δκΝ άΝ η Ν φκλ έμΝ εκδθπθδεάμΝ α φΪζδ βμέΝ ΣκΝ

βησ δκΝ εαζτπ δΝ δμΝ απΪθ μΝ βμΝ δα λκφαληαε υ δεάμΝ εαδΝ θκ κεκη δαεάμΝ
π λέγαζοβμΝ πθΝ ηαγβ υθ, πκυΝ ΫπαγαθΝ α τξβηαΝ εα ΪΝ βθΝ Ϊ εβ βΝ
πθΝξκζυθΝ παΰΰ ζηα δεάμΝΚα Ϊλ δ βμ, άΝ
αΝ Ιέ έΚέΝ άΝ

αΝ Ν πθΝ Π ΛΝάΝ

αΝ έ έΝ

αΝέ έΚέΝά

κυμΝ ξυλκυμΝ λΰα έαμ,Ν εα ΪΝ κΝ ηΫλκμΝ πκυΝ κδΝ απΪθ μΝ αυ ΫμΝ

θΝ εαζτπ κθ αδΝ απσΝ Ϊη

βΝ άΝ Ϋηη

βΝ α φΪζδ βέΝ

Ν Μαγβ έαΝ άΝ εαδΝ βΝ
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Πλαε δεάΝΆ εβ βΝ σ κΝ

κυμΝδ δπ δεκτμΝσ κΝεαδΝ

κυμΝφκλ έμΝ κυΝ βηκ έκυΝ

έθαδΝ υθα σΝθαΝξλβηα κ κ έ αδΝαπσΝ γθδεκτμΝΝάΝΝήΝΝεαδΝΝεκδθκ δεκτμΝΝπσλκυμ,ΝΝ
τηφπθαΝΝη ΝΝ δμΝΝδ ξτκυ

μΝΝεΪγ ΝΝφκλΪΝ δα Ϊι δμέ

9. Μ Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ Οδεκθκηδευθ,Ν Παδ

έαμΝ εαδΝ

Θλβ ε υηΪ πθΝεαδΝΤΰ έαμΝεαδΝΚκδθπθδεάμΝ ζζβζ ΰΰτβμ,Νλυγηέακθ αδΝκΝ λσπκμΝ
εΪζυοβμΝ πθΝ απαθυθΝ εαγυμΝ εαδ κδΝ πλκςπκγΫ
αφκλκτθΝ

βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝ παλσθ κμΝ Ϊλγλκυ. Μ Ν βθΝ έ δαΝ

απσφα βΝ λυγηέα αδΝ βΝ
απκαβηδυ

δμΝ εαδΝ αΝ γΫηα αΝ πκυΝ

υηη κξάΝ κυΝ

βηκ έκυΝ

δμΝ δ φκλΫμΝ εαδΝ δμΝ

δμΝ πθΝ ηαγβ υθΝ εαδΝ πθΝ λΰκ κ υθΝ εα ΪΝ βΝ

δΪλε δαΝ βμΝ

Μαγβ έαμέ

ΆλγλκΝ18
παΰΰ ζηα δεΪΝΠ λδΰλΪηηα α εαδ ΠλκΰλΪηηα αΝπκυ υθ
1. ΓδαΝ βΝ δαησλφπ βΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ εΪγ Ν δ δεσ β αμΝ
ζαηίΪθκθ αδΝ υπσοβΝ
πδ

αΝ

ξ δεΪΝ

παΰΰ ζηα δεΪΝ π λδΰλΪηηα αΝ πκυΝ

κπκδκτθ αδΝ απσΝ κθΝ γθδεσΝ Ολΰαθδ ησΝ Πδ

κπκέβ βμΝ Πλκ σθ πθΝ εαδΝ

παΰΰ ζηα δεκτΝΠλκ αθα κζδ ηκτΝΧ έΟέΠέΠέ έΠέΨ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ
βμΝ υπκπ λέπ π βμΝ ααΨΝ βμΝ π λέπ π βμΝ αΨΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ
ββΝ κυΝθέΝβζθλή1λλιΝΧ ΄ΝγκΨ,Ν

Ν υθ υα ησΝη Ν βθΝ11ληλή ήβί-1-βί11ΝεκδθάΝ

απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ ΟδεκθκηδευθΝ εαδ Παδ

έαμ,Ν δαΝ έκυΝ ΜΪγβ βμΝ εαδΝ

Θλβ ε υηΪ πθΝ Χ ΄Ν βγη1Ψ,Ν φσ κθΝ υπΪλξκυθ, άΝ η Ν ίΪ βΝ αΝ απαδ κτη θαΝ
παΰΰ ζηα δεΪΝπλκ σθ αέΝ ιδκζκΰκτθ αδΝ
εσπδηκ,Ναθαθ υθκθ αδΝεΪγ ΝΫιδΝ κυζΪξδ

Νεαδ παθ ε δηυθ αδ εαδ, ΪθΝελδγ έΝ
κθ,ΝΫ βέ

2. ΣαΝπλκΰλΪηηα αΝ πκυ υθΝ βμΝαλξδεάμΝεα Ϊλ δ βμΝαπκ υπυθκθ αδΝ
κυμΝ αθ έ

κδξκυμΝ αθΪΝ κηΪ αΝ πλκ αθα κζδ ηκτΝ παΰΰ ζηΪ πθ,Ν κηΫαΝ άΝ

δ δεσ β αΝ Ν κ βΰκτμΝ

πκυ υθέΝ ΟΝ Ο βΰσμΝ πκυ υθΝ εΪγ Ν δ δεσ β αμΝ

π λδζαηίΪθ δΝ αφυμΝ παΰΰ ζηα δεσΝ πλκφέζ,Ν ηαγβ δαεΪΝ απκ ζΫ ηα α,Ν πκυΝ
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αθαζτκθ αδΝ
πδ

Νΰθυ

π δεΫμΝ ηκθΪ

δμ,Ν

ιδσ β μΝεαδΝδεαθσ β μ,Νεα ΪΝηΪγβηα εαδΝ δ δεσ β α,

μ,Ν αθ δ

κδξέ

πλκζσΰδκΝ πλσΰλαηηαΝ η Ν
θσ β αμ,

δμΝ δ δεσ β αμΝ εαδΝ εα Ϊ αιβμΝ υπκοβφέπθ,Ν

δ αε ΫαΝ τζβ,Ν γ πλβ δεάμΝ άΝ

δαηκλφπηΫθβΝ

τηφπθαΝ η Ν

αΝ

λΰα

βλδαεάμΝ

πδ δπεση θαΝ ηαγβ δαεΪΝ

απκ ζΫ ηα αΝ εΪγ Ν ηαγάηα κμ,Ν πλκ σθ αΝ

επαδ

υ υθ,Ν η γσ κυμΝ

δ α εαζέαμΝ εαδΝ ικπζδ ησ, σππμΝ εαδΝ ηΫ αΝ δ α εαζέαμέΝ ΣαΝ Ν πλκΰλΪηηα αΝΝ
πκυ υθΝ αθΪΝ

δ δεσ β αΝ

βμΝ αλξδεάμΝ

παΰΰ ζηα δεάμΝ εα Ϊλ δ βμΝ

δαηκλφυθκθ αδΝ Ν εαδΝ πκπ τκθ αδΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυμΝ απσΝ βΝ
ΓέΓέ∆έ έΜέ

ΝΝΝπδ

κπκέβ βΝΝΝ πθΝΝΝπλκΰλαηηΪ πθΝΝΝ πκυ υθΝΝΝΰέθ αδΝΝΝαπσΝΝΝ

κθ έΟέΠέΠέ έΠέ.
3. ΣαΝπλκΰλΪηηα αΝ πκυ υθΝ βμΝαλξδεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝεα Ϊλ δ βμΝΝ
τθαθ αδΝ θαΝ υθ ΫκυθΝ αΝ ηαγβ δαεΪΝ απκ ζΫ ηα αΝ η Ν Πδ

π δεΫμΝ ΜκθΪ

μ,Ν

Ν φαληκΰάΝ κυΝ γθδεκτΝ Πζαδ έκυΝ Πλκ σθ πθΝ εαδΝ κυΝ European Credit
System for Vocational and Education and Training – ECVET πκυΝ
π λδΰλΪφ αδΝ

βΝ τ

α β

κυ

υλππαρεκτΝ ΚκδθκίκυζέκυΝ εαδΝ

κυΝ

υηίκυζέκυ,Ν βμΝ1κβμΝΙκυθέκυΝβίίλΝΧ έ έΝC 1ηηήίβΝ βμΝκ-7-2009), βΝαπσ κ βΝ
πθΝ κπκέπθΝ πδ λΫπ δΝ σ κΝ βθΝ αθ δ
εαδΝ βθΝ δ κ δηέα
δαφσλπθΝ

επαδ

κέξδ βΝ πθΝ απκε κτη θπθΝ πλκ σθ πθΝ

πθΝ έ ζπθΝ πκυ υθ, σ κΝ εαδΝ βθΝ εδθβ δεσ β αΝ η αιτΝ
υ δευθΝ

υ

βηΪ πθΝ εαδΝ

πθΝ

δαφσλπθΝ ξπλυθΝ

βμΝ

υλππαρεάμΝΈθπ βμέ
ΆλγλκΝ19
Σέ ζκδΝ παΰΰ ζηα δεάμΝΚα Ϊλ δ βμΝεαδΝ παΰΰ ζηα δεΪ
δεαδυηα α
1. Καγδ λυθκθ αδΝ κδΝ αεσζκυγκδΝ έ ζκδΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ

υ βμΝεαδΝΝ

εα Ϊλ δ βμμ
α.

πκζυ άλδκ Γ θδεκτΝ Λυε έκυΝ πδπΫ κυΝ γ,Ν Ν πκυΝ Ν ξκλβΰ έ αδΝ

κυμΝΝ

απκφκέ κυμΝ πθΝΓ θδευθΝΛυε έπθΝ(Γέ έΛέ) ,
ί. Π υξέκΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ δ δεσ β αμΝ πδπΫ κυΝ Ν γ,Ν Ν πκυΝ Ν ξκλβΰ έ αδΝ
κυμΝαπκφκέ κυμΝ βμΝΓ΄ΝΣΪιβμΝ πθΝ παΰΰ ζηα δευθΝΛυε έπθΝΧ Π έΛέΨ,
ΰέΝ Π υξέκΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ δ δεσ β αμΝ πδπΫ κυ γ,Ν Ν πκυΝ Ν ξκλβΰ έ αδΝ
κυμΝΝαπκφκέ κυμΝ πθΝξκζυθΝ παΰΰ ζηα δεάμΝΚα Ϊλ δ βμΝ(έ έΚέ) ,
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έΝ Π υξέκΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ δ δεσ β αμΝ πδπΫ κυΝ 4,Ν πκυΝ Ν ξκλβΰ έ αδΝ
κυμΝ Ν απκφκέ κυμΝ βμΝ ΣΪιβμΝ Μαγβ έαμΝ πθΝ

παΰΰ ζηα δευθΝ Λυε έπθΝ

( Π έΛέΨ,
έΝ έπζπηαΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ δ δεσ β αμΝ πδπΫ κυΝ4,ΝπκυΝΝξκλβΰ έ αδΝ
κυμΝΝαπκφκέ κυμΝΙέ έΚέΝ
2. ΓδαΝ κθΝεαγκλδ ησΝ πθΝ παΰΰ ζηα δευθΝ δεαδπηΪ πθΝ πθΝεα σξπθΝ
έ ζπθ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ

υ βμΝ εαδΝ εα Ϊλ δ βμΝ πδπΫ κυΝ γ,Ν δ δεσ β αμ

ΠζκδΪλξπθΝεαδΝΜβξαθδευθΝ ηπκλδεκτΝΝαυ δεκτ,Ν φαλησακθ αδΝκδΝ δα Ϊι δμ
κυΝθέ έ1κιή1λιγΧΦ ΚΝβθ1Ν `Ψέ
3. Μ Ν εκδθΫμΝ απκφΪ

δμΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,

εαδΝεα ΪΝπ λέπ π βΝ υθαλησ δπθΝΤπκυλΰυθ,Νεα αλ έα αδΝ γθδεσμΝεα ΪζκΰκμΝ
αθαΰθπλδ ηΫθπθΝ παΰΰ ζηΪ πθΝεαδΝεαγκλέακθ αδΝ αΝ πέπ αΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ
εα Ϊλ δ βμ,ΝΝπκυΝΝπλκίζΫπκθ αδ ΰδαΝεΪγ Ν πΪΰΰ ζηαέ
4. Μ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠαδ

έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝη ΪΝαπσΝ

δ άΰβ βΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝυηίκυζέκυΝ κυΝ ΟΠΠ ΠΝλυγηέακθ αδΝκδΝσλκδΝεαδΝκδΝ
πλκςπκγΫ

δμ, η Ν

δμΝ κπκέ μΝ παλΫξ αδΝ πδ

κπκέβ βΝ

παΰΰ ζηα δεάμΝΝ

εα Ϊλ δ βμΝΝΰδαΝΝ κυμΝΝαπκφκέ κυμΝΝπαζαδκτΝ τπκυΝΝ παΰΰ ζηα δευθΝΝ ξκζυθ
Χεα υ λ μΝ

ξθδεΫμΝ ξκζΫμ,Ν ηΫ

μΝ ξκζΫμΝ λΰκ βΰυθΝ εέζπέ) Μ Ν βθΝ έ δαΝ

απσφα βΝλυγηέακθ αδΝκδΝσλκδΝεαδΝβΝ δα δεα έα,Νη Ν κυμΝκπκέκυμΝπδ

κπκδ έ αδΝ

βΝ

δαγΫ κυθΝ

παΰΰ ζηα δεάΝ

εα Ϊλ δ βΝ

παΰΰ ζηα δυθ,

αθαΰθπλδ ηΫθκΝ παΰΰ ζηα δεσΝ έ ζκΝεαδΝβΝαθ δ

πκυΝ

θΝ

κέξδ βΝ βμΝπδ

κπκέβ βμΝ βμΝ

παΰΰ ζηα δεάμΝ εα Ϊλ δ βμΝ παΰΰ ζηα δυθΝ η Ν κυμΝ έ ζκυμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ
επαέ

υ βμΝεαδΝεα Ϊλ δ βμ κυΝπαλσθ κμΝΪλγλκυέ
5. ΟδΝαπσφκδ κδΝ πθΝφκλΫπθΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝβη,Ν ε σμΝ

κυΝ Κκζζ ΰέκυ,Ν ζαηίΪθκυθΝ
υθα σ,Ν
πλκςπκγΫ

φσ κθΝ

κΝ

ίαέπ βΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ Κα Ϊλ δ βμΝ εαδΝ έθαδΝ

πδγυηκτθΝ εαδΝ

φσ κθΝ πζβλκτθΝ

δμΝ αθΪΝ δ δεσ β α,Ν θαΝ υηη Ϊ ξκυθΝ

Ν ι Ϊ

δμΝ δ ξτκυ

δμΝ πδ

μΝ

κπκέβ βμ,Ν

κδΝκπκέ μΝ δ ιΪΰκθ αδΝ ά δα,Ν κΝ ζ υ αέκΝ λέηβθκ εΪγ ΝΫ κυμ, απσΝ κθΝ γθδεσΝ
Ολΰαθδ ησΝΠδ

κπκέβ βμΝΠλκ σθ πθΝεαδΝ παΰΰ ζηα δεκτΝΠλκ αθα κζδ ηκτΝ

Χ έΟέΠέΠέ έΠέΨ. ΟΝ

έΟέΠέΠέ έΠέΝ εα ΪΝ ησθαμΝ άΝ εαδΝ

Ν υθ λΰα έαΝ η Ν αΝ
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παΰΰ ζηα δεΪΝ πδη ζβ άλδαΝ άΝ εαδΝ δμΝ πδ

βηκθδεΫμΝ θυ

φκλΫα, πκυΝ φαλησα δΝ δμΝ δα δεα έ μΝ πδ
ξκλάΰβ βΝ Π υξέκυΝ
ξκλβΰκτθΝ αθ έ
υπΪλξ δΝ
πδ

πθΝ πδ

κδξ μΝ Ϊ

Ϋ κδκυΝ

κπκέβ βμΝ πλκ σθ πθ,Ν ΰδαΝ βθΝ

δ δεσ β αμέΝ Κα ΪΝ π λέπ π β,Ν

δ ιαΰπΰάΝ πθΝ ι Ϊ

δμΝ απκ ζ έΝ κ

βθΝ κλΰΪθπ βΝ Ν εαδ

κπκέβ βμ,Ν υηη ΫξκυθΝ εαδΝ Τπκυλΰ έαΝ πκυΝ

δ μΝ α εά

πμΝ παΰΰΫζηα κμ,Ν ΰδαΝ σ

έ κυμΝ απαέ β βέΝ ΟδΝ

πδ υξσθ μΝ

μΝ δ δεσ β μΝ
δμΝ

ι Ϊ

δμΝ

κπκέβ βμ,ΝπαλΪζζβζαΝη Ν κΝπλκίζ πση θκΝπ υξέκΝ δ δεσ β αμ,Ναπκε κτθΝ

εαδΝ βθΝαθ έ

κδξβΝΪ

ε έη θβΝθκηκγ

δαΝα εά

πμΝ παΰΰΫζηα κμ,ΝπκυΝπλκίζΫπ αδΝαπσΝ βθΝ

έαΝΰδαΝ κΝ υΰε ελδηΫθκΝ πέπ κΝπλκ σθ πθέ

6. Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ
ε έ

αδΝ εα σπδθΝ δ άΰβ βμΝ κυΝ

πλκΰλαηηα δευθΝ

υηφπθδυθΝ

πδη ζβ άλδαΝ άΝ εαδΝ

δμΝ

Ν κυΝ

κυΝ
πδ

έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν βΝ κπκέαΝ
έΟέΠέΠέ έΠέΝ εαδΝ ίΪ

έΟέΠέΠέ έΠέ η Ν
βηκθδεΫμΝ

θυ

δμ,

αΝ

δΝ πθΝ

παΰΰ ζηα δεΪΝ

λυγηέα αδΝ εΪγ Ν

ζ π κη λ δαεσΝαά βηαΝ βμΝπαλκτ αμΝπαλαΰλΪφκυέ
7. ΣαΝ παΰΰ ζηα δεΪΝ δεαδυηα αΝ πθΝ απκφκέ πθΝ πθΝ ΦκλΫπθΝ ηβΝ
υπδεάμΝ επαέ

υ βμΝ εαγκλέακθ αδΝ η Ν πλκ

ε έ κθ αδΝεα ’Ν ικυ δκ σ β βΝ κυΝ ζ υ αέκυΝ

λδεΪΝ

δα Ϊΰηα α,Ν αΝ κπκέαΝ

αφέκυΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝλΝ κυΝ

ΪλγλκυΝζΝ κυΝθέΝγκιλήβί1ίέ
8. Μ Ν απκφΪ
βηκ δ τκθ αδΝ Ν

δμΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ

έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν πκυΝΝ

βθΝ Ν Ν φβη λέ αΝ Ν Ν βμΝ Ν Ν Κυί λθά

πμΝ Ν Ν λυγηέακθ αδΝ αΝ

δ δεσ λα,Ν ξθδεΪΝάΝζ π κη λ δαεΪΝγΫηα αΝ φαληκΰάμΝαυ κτΝ κυΝΪλγλκυέ

ΆλγλκΝ20
ΧΟΛΗΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΗΝΚ Σ ΡΣΙΗΝ(. .Κ.)
ΈθθκδαΝ
1. εκπσμΝ βμΝ ξκζάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ Κα Ϊλ δ βμΝ έθαδ β παλκξάΝ
υπβλ

δυθ αλξδεάμ

απκφκέ κυμ

παΰΰ ζηα δεάμΝ εα Ϊλ δ βμ,

βμΝ υπκξλ π δεάμΝ υπδεάμΝ επαέ

έεκ δΝΧβίΨΝ υθΝ ΰΰλΪφκθ αδΝ

δμΝ

δΪλε δαμ λδυθΝ

υθ,

υ βμ. Μαγβ ΫμΝ ΪθπΝ πθΝ

π λδθΫμΝέ έΚέέΝΝ
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2.

Ν φκέ β βΝ

δμΝ

βησ δ μΝ ξκζΫμΝ

παΰΰ ζηα δεάμΝ Κα Ϊλ δ βμΝ

παλΫξ αδΝ πλ ΪθέΝΝ
3.

τθα αδΝ θαΝ δ λτκθ αδΝ ξκζΫμΝ

π λδθΫμ,Ν

παΰΰ ζηα δεάμΝ Κα Ϊλ δ βμΝ

βησ δ μΝ εαδΝ δ δπ δεΫμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ Π δλαηα δεΫμΝ εαδΝ

ΰπΰάμ,ΝκδΝκπκέ μΝ έθαδΝαπκεζ δ

δ δεάμΝ

δεΪΝ βησ δ μέΝ βθΝαπσφα βΝέ λυ άμΝ κυμΝ

κλέα αδΝεαδΝεΪγ ΝαθαΰεαέαΝζ π κηΫλ δαΝ ΰδα βΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝαθπ ΫλπΝ Κ.
ΟδΝ

π λδθΫμ ξκζΫμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝΚα Ϊλ δ βμΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝ βησ δ μΝάΝ

δ δπ δεΫμέΝ  βθΝ απσφα βΝ έ λυ βμΝ

κυμΝ κλέα αδΝ εαδΝ εΪγ Ν αθαΰεαέαΝ

ζ π κηΫλ δαΝΰδα βΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝαθπ ΫλπΝξκζυθέΝ Ν δΪλε δαΝφκέ β βμΝ
αυ Ϋμ

έθαδΝ

λα άμ,Ν υθκζδεΪΝ σξδΝ ζδΰσ λκΝ απσΝ 1.618

δ δεσ β αμ,Ν πδη λδ ηΫθ μΝ
έ Ν λΰααση θκδ,

Ν Ϋ

δ αε δεΫμΝ υλ μ

λαΝ ΧζΨΝ δ αε δεΪΝ Ϋ β,Ν φκδ κτθΝ

Ν

έ Ν Ϊζζ μΝ εα βΰκλέ μΝ ηαγβ υθ.  κυμΝ πκυ α

π λδθυθΝ  ΚΝ πκυΝ πλκΪΰκθ αδΝ

Ν

Ν αυ ΪΝ
ΫμΝ πθΝ

βθΝ ΣΪιβΝ Μαγβ έαμΝ απκθΫη αδΝ βΝ

ίαέπ βΝ παΰΰ ζηα δεάμΝΚα Ϊλ δ βμΝξπλέμΝ βθΝυπκξλΫπ βΝφκέ β βμΝ
ΣΪιβΝ Μαγβ έαμΝ ΰδαΝ βθΝ πλκ Ϋζ υ βΝ κυμΝ
πλκ σθ πθ,Ν φσ κθΝΫξκυθΝ υηπζβλυ

δμΝ δα δεα έ μΝ πδ

δΝ κυζΪξδ

βθΝ

κπκέβ βμΝ

κθΝθίίΝβη λκηέ γδαΝ

βθΝ

δ δεσ β αΝπκυΝαπκφκδ κτθΝαπσΝ βΝ ’ΝΣΪιβΝ βμΝ Κέ
4. ΓδαΝ βθΝ α

δκ σ β βΝ πθΝ δ δπ δευθΝ  ΚΝ φαλησακθ αδΝ κδΝ δα Ϊι δμΝ

βμΝ παλαΰλΪφκυΝ Θ΄Ν κυΝ θέζίλγήβί1βΝ

ξ δεΪΝ η Ν βθΝ α

δκ σ β βΝ πθΝ

Ι δπ δευθΝέΙέ έΚέΝΝ

ΆλγλκΝβ1
ΟηΪ
1. ΟδΝ ΟηΪ

μΝΠλκ αθα κζδ ηκτ εαδΝ δ δεσ β μ έ έΚέ
μΝ Πλκ αθα κζδ ηκτΝ η Ν δμΝ αθ έ

ξκζάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ

κδξ μΝ δ δεσ β μΝ βμΝ

υ βμΝ έθαδΝκδΝ ιάμ:

α)ΝΟηΪ αΝΠλκ αθα κζδ ηκτΝΓ ωπκθέαμ,ΝΣ χθκζκΰέαμΝΣλκφέηωθΝΤΝ
δα λκφάμ :
1. Σ ξθέ βμΝ πκ ξθέαμ
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2. Σ ξθέ βμΝΓ πλΰέαμΝΧ
δ βλΪΝ- Έζαδα - Φδ

δα ηΫθκΝ
έεδαΝ- Μα

βθΝ κπδεάΝΰ πλΰδεάΝπαλαΰπΰάΝπξέΝ
έξαΝεζπ)

3. Σ ξθέ βμΝ ζδ έαμΝΤΝΙξγυκεαζζδΫλΰ δαμ
4. Σ ξθέ βμΝΠ βθκ λκφέαμ
5. Σ ξθέ βμΝ ηπ ζκυλΰέαμΝ- Οδθκ ξθέαμ
6. Σ ξθέ βμΝ λ

τ

πθ

7. Σ ξθέ βμΝΘ ληκεβπδαευθΝΚαζζδ λΰ δυθΝΤΝΚα α ε υυθ
8. Σ ξθέ βμΝ θγκεκηέαμΝ- Φυ κ ξθέαμ
9. Σ ξθέ βμΝΜ ζδ

κεκηέαμ

10. Σ ξθέ βμΝΓαζαε κεκηέαμ-Συλκεκηέαμ
11. Σ ξθέ βμΝΠκ κπκδέαμΝ– πκ

αΰηα κπκδέαμ

ί)ΝΟηΪ αΝΝΠλκ αθα κζδ ηκτΝΣ χθκζκΰδευθΝ φαληκΰυθ :
1. Σ ξθέ βμΝΈλΰπθΝΠκζδ δεκτΝΜβξαθδεκτΝΧΚ έ

βμΝεα α ε υυθΝ-ΰτοκυ-

κίΪΝ- ησθπ βμΨΝ
2. Σ ξθέ βμΝ ζαδκξλπηα δ

άμ

3. Σ ξθέ βμΝΣκπκγΫ β βμΝΤαζκπδθΪεπθ
4. Σ ξθέ βμΝΛδγκισκμΝ- ΜαληαλΪμΝεαδΝΛδγκξαλΪε βμ
5. Σ ξθέ βμΝ ζκυηδθέκυΝεαδΝδ άλκυΝΧΜ αζζδευθΝΚα α ε υυθΨ
6. Σ ξθέ βμΝΜπ αρευθΝ– Πζαεκ
7. Σ ξθέ βμΝ πδη αζζυ

λυ

πθ

πθΝ

8. Σ ξθέ βμΝΡαπ δεάμΝ
9. Σ ξθέ βμΝΝ

ληΪ δθβμΝΫθ υ βμΝΤΝΓκυθκπκδέαμΝ

10. Σ ξθέ βμΝΤπκ βηα κπκδέαμ
11. Σ ξθέ βμΝ ζ ε λκζσΰκμΝ υ κεδθά πθΝΟξβηΪ πθ
12. Σ ξθέ βμΝΦαθκπκδσμΝεαδΝ αφάμΝκξβηΪ πθ
13. Σ ξθέ βμΝΝαυπβΰ έκυ
14. Σ ξθέ βμΝ ζ ε λκθδευθΝ υ ε υυθ
15. Σ ξθέ βμΝΜβξαθδεσμΝαυ κεδθά πθ ηκ κ υεζ υθ εαδΝηβξαθυθ
γαζΪ

βμ

16. Σ ξθέ βμΝΜβξαθδεσμΝΰ πλΰδευθΝηβξαθβηΪ πθ
17. Σ ξθέ βμΝ ζ ε λκζκΰδευθΝ ΰεα α

Ϊ

18. Σ ξθέ βμΝΤ λαυζδευθΝ ΰεα α

πθ

Ϊ

πθ
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ΰ)ΝΟηΪ αΝπλκ αθα κζδ ηκτΝ φαληκ ηΫθωθΝ χθυθΝΤΝεαζζδ χθδευθΝ
πκυ υθ :
1. Σ ξθέ βμΝΧλκζκΰκπκδέαμ
2. Σ ξθέ βμΝ λΰυλκξλυ κξκ αμΝ
3. Σ ξθέ βμΝΚκ ηάηα κμΝΤΝΜ αζζκ ξθέαμΝ
4. Σ ξθέ βμΝΞυζκυλΰδεάμΝΤΝ πδπζκπκδέαμ
5. Σ ξθέ βμΝ λΰα

βλέκυΝΦπ κΰλαφέαμ

6. Σ ξθέ βμΝΚ λαηδεάμΝ- ΰΰ δκπζα

δεάμΝ Ϋξθβμ

7. Σ ξθέ βμΝ ΰδκΰλΪφκμΝ δεσθπθΝεαδΝΣκδξκΰλαφδυθ
8. Σ ξθέ βμΝΦβφδ π υθ
9. Σ ξθέ βμΝΞυζκΰζυπ δεάμ
10. Σ ξθέ βμΝΤαζκυλΰέαμΝ- Φβφδ κΰλαφέαμΝ- ΤαζκΰλαφέαμΝΧίδ λσΨ
11. Σ ξθέ βμΝΚα α ε υάμΝ ΰξσλ πθΝηκυ δευθΝκλΰΪθπθ
12. Σ ξθέ βμΝΓλαφδευθΝΣ ξθυθ
13. Σ ξθέ βμΝΥαλαε δεάμ
14. Σ ξθέ βμΝυθ άλβ βμΝΜκυ δευθΝκλΰΪθπθ
15. Σ ξθέ βμΝυθ άλβ βμΝΈλΰπθΝ ΫξθβμΝΤΝ δίζδαεκτΝΤΝ λξ δαεκτΝυζδεκτ

) ΟηΪ αΝπλκ αθα κζδ ηκτΝ παΰΰ ζηΪ ωθΝ κυλδ
πδχ δλά

ωθΝΤΝ πδχ δλά

1. Σ ξθέ βμΝΝΣκυλδ
ΧΤπβλ

δευθΝ

ωθΝφδζκι θέαμ :

δευθΝΝηκθΪ πθΝΤΝ πδξ δλά

έαΝυπκ κξάμ- Τπβλ

πθΝφδζκι θέαμΝ

έαΝκλσφπθΝ- ηπκλ υηα κΰθπ δαΨ

2. Σ ξθέ βμΝΠκ υθΝεαδΝΟδθκζκΰέαμ
3. Σ ξθέ βμΝ

δα κλέκυΝ- πδ δ δ ηκτΝΧ λίδ σλκμΝΨ

4. Σ ξθέ βμΝ αξαλκπζα

δεάμΝΤΝ λ κπκδέαμ

5. Σ ξθέ βμΝΜαΰ δλδεάμΝ Ϋξθβμ
) πδηΫλκυμΝ κη έμΝΤΝ παΰΰΫζηα α :
1. Σ ξθέ βμΝ δ γβ δεάμΝ ΫξθβμΝΤΝΜαεδΰδΪα
2. Σ ξθέ βμΝΚκηηπ δεάμΝ ΫξθβμΝΝ
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3. Σ ξθέ βμΝ δ γβ δεσμΝΠκ κζκΰέαμΝ- Καζζππδ ηκτΝθυξδυθΝΤΝ
Οθυξκπζα

δεάμ

ΆλγλκΝ22
ΠλσΰλαηηαΝπκυ υθ  Κ
1.  βΝέ έΚέΝζ δ κυλΰκτθΝκδΝΝ ΄,Ν ΄ΝεαδΝβΝΣΪιβΝΜαγβ έαμέ  βθΝ ΄Ν ΪιβΝ
ΰΰλΪφκθ αδΝ ξπλέμΝ ι Ϊ
δ σ δηκυΝ έ ζκυ,Ν

δμ,Ν κδΝ εΪ κξκδΝ απκζυ βλέκυΝ Γυηθα έκυΝ άΝ ΪζζκυΝ

βΝ ΄Ν ΪιβΝ ΰΰλΪφκθ αδΝκδΝπλκαΰση θκδΝαπσΝ βθΝ ΄Ν Ϊιβ εαδΝ

βθ ΣΪιβΝΜαγβ έαμΝ ΰΰλΪφκθ αδΝκδΝπλκαΰση θκδΝαπσΝ βΝ ΄Ν ΪιβΝ βμΝέ έΚέ
2.  βθΝ ΄ εαδΝ ’Ν ΣΪιβΝ έ έΚέ φαλησα αδΝ πλσΰλαηηαΝ ηαγβηΪ πθΝ
λδΪθ αΝ Χγ0ΨΝ
επαδ

υθκζδεΪΝ πλυθΝ

υ δεσΝ πλσΰλαηηαΝ

ηαγάηα α Γ θδεάμΝ Παδ

ί κηα δαέπμέΝ

φαλησα αδΝ

ΪλπθΝ (4ΨΝ πλυθΝ ί κηα δαέπμ,Ν η Ν τκΝ (2)

έαμ,

ζζβθδεάΝ Γζυ

εκδθσΝ ΰδαΝ σζκυμΝ κυμΝ ηαγβ ΫμΝ εαδΝ επαδ
πλυθΝ

δ δεσ λα,Ν

αΝ εαδΝ Μαγβηα δεΪ,Ν πκυΝ έθαδΝ

υ δεσΝ πλσΰλαηηαΝ έεκ δΝ ΫιδΝ (26)

ί κηα δαέπμ, πκυΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ ηαγάηα αΝ

δ δεσ β αμέΝ ΣαΝ

ηαγάηα αΝ δ δεσ β αμΝ απκ ζκτθ αδ,Ν εα ΪΝ πλκ Ϋΰΰδ β,Ν απσΝ ηίΣΝ γ πλβ δεσΝ
ηΫλκμΝεαδΝηίΣΝ λΰα
3.
λΰα

 βθΝ

βλδαεσέ

«ΣΪιβΝ

Μαγβ έαμ»

βλδαεκτΝ ηαγάηα κμ « θδ ξυ δεάΝ

Μαγβ έαμ»Ν π ΪΝ ΧιΨΝ
ξκζδεΫμΝ ηκθΪ

Τπκυλΰ έκυΝ Παδ

μΝ

λΰα

κυΝ Ο

έαμΝ εαδΝ κυΝ Ο

πλσΰλαηηαΝ

βλδαεάΝ

υθκζδεΪΝ πλυθ,Ν πδη λδ ηΫθκΝ

ί κηα δαέπμ,Ν κΝ κπκέκΝ δ Ϊ ε αδΝ
δμΝ

φαλησα αδΝ

επαέ

Ν τκ (2) βηΫλ μΝ

, απσΝ

επαδ

υ δεσΝ πλκ ππδεσΝ

ΣκΝ «ΠλσΰλαηηαΝ επαέ

κυΝ

Ν ΰδαΝ δΪλε δαΝ θσμΝ ξκζδεκτΝ Ϋ κυμ,Ν ά κδ
κυΝ εΪ

κυΝΫ κυμέΝ

 βθΝ «ΣΪιβΝ Μαγβ έαμ»Ν φαλησα αδΝ «ΠλσΰλαηηαΝ επαέ
ί κηα δαέπμ,Ν πδη λδ ηΫθκ

βμΝ

βΝ ξκζδεάΝ ηκθΪ α βμΝ  ΚΝ εαγυμΝ εαδΝ

απσΝ βθΝ 1β  π ηίλέκυΝΫπμΝεαδΝ βθΝ30β υΰκτ
ξυλκΝ λΰα έαμΝ - Μαγβ έαΝ

υ βΝ

κυ

Ν λΰα δαεσΝ ξυλκ»

υ βμΝ

κΝ

έεκ δΝ κε υΝ Χ28) πλυθΝ

ΝπΫθ Ν(5) βηΫλ μ ΰδαΝΫθαΝ ξκζδεσΝΫ κμ.
υ βμΝ

κΝ ξυλκΝ λΰα έαμΝ - Μαγβ έαΝ

λΰα δαεσΝξυλκ»Ν δΫπ αδΝαπσΝ τηία β,ΝπκυΝ υθΪπ

αδΝη αιτΝ κυΝΟ

Ν
Ν

εαδΝ κυΝ λΰκ σ βΝΧφυ δεσΝάΝθκηδεσΝπλσ ππκ,Νδ δπ δεκτΝάΝ βηκ έκυ δεαέκυΨ,Ν
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η Ν πδπλσ γ αΝ εέθβ λαΝ πλσ ζβοβμΝ κυΝ Μαγβ υση θκυΝ η ΪΝ κΝ πΫλαμΝ βμΝ
ηαγβ έαμ, ΰδαΝ π λέκ κΝ τκΝ
πλαΰηα κπκδ έ αδΝ
ΚΫθ λαΝάΝ

Ν

λΰα

αΝξκζδεΪΝ λΰα

υθΝ κυζΪξδ

κθέ Σκ

άλδαΝ κυΝ Ο

Ν άΝ

λΰα

βλδαεσ ηΪγβηαΝ

αΝ κδε έαΝ

λΰα

βλδαεΪΝ

άλδαΝ κυΝΤΠ ΙΘέ

β έπμ,Ν απσΝ βΝ 1β  π ηίλέκυΝ ΫπμΝ βθΝ 1ηβ  π ηίλέκυ,Ν κδΝ
απσφκδ κδΝ κυΝ ξκζδεκτΝ Ϋ κυμ,Ν πκυΝ κζκεζβλυγβε Ν βθΝ γί β

υΰκτ

κυΝ κυΝ

έ δκυΝ Ϋ κυμ,Ν βμΝ ΣΪιβμΝ Μαγβ έαμ,Ν φσ κθΝ κΝ πδγυηκτθ,Ν ηπκλκτθΝ θαΝ
παλαεκζκυγκτθΝ

κΝ

Πλκπαλα ε υα

δεσΝ

ΠλσΰλαηηαΝ

Πδ

κπκέβ βμ,Ν

υθκζδεάμΝ δΪλε δαμΝ ί κηάθ αΝ Χ70) πλυθ,Ν ΰδαΝ βθΝ αλ δσ λβΝ πλκ κδηα έαΝ
κυμΝ ΰδαΝ βΝ υηη κξάΝ κυμΝ

δμΝ δα δεα έ μΝ πδ

κπκέβ βμΝ πλκ σθ πθ,Ν

απσε β βμΝΠ υξέκυΝ δ δεσ β αμ,Ν κυΝ ΟΠΠ Π,ΝκδΝκπκέ μΝ δ ιΪΰκθ αδΝ β έπμΝ
κΝ ζ υ αέκΝ λέηβθκΝεΪγ Ϋ κυμέΝΝΝΜ ΝεκδθάΝαπσφα βΝ κυ ΤπκυλΰκτΝΠαδ έαμΝ
εαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝ λΰα έαμΝεαδΝΚκδθπθδεάμΝ
αθαΰεαέαΝ ζ π κηΫλ δαΝ ΰδαΝ
ΠλκΰλΪηηα κμΝΠδ

βθΝ

φαληκΰάΝ

φΪζδ βμΝΝεαγκλέα αδΝεΪγ Ν
κυΝ Πλκπαλα ε υα

δεκτΝ

κπκέβ βμέΝ

4. ΣαΝηαγάηα αΝαθΪΝ δ δεσ β αΝΟηΪ αμΝΠλκ αθα κζδ ηκτΝ

βθΝ ΄Νεαδ

΄ΝΣΪιβΝέ έΚέΝεαγυμΝεαδΝκδΝ δ αε δεΫμΝυλ μΝαυ υθΝεαγκλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ
κυΝΤπκυλΰκτΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ
5.

Μ Ν απσφα βΝ

κυ

ΤπκυλΰκτΝ Παδ

εαγκλέα αδΝ εΪγ Ν αθαΰεαέαΝ ζ π κηΫλ δαΝ ΰδαΝ βΝ τ

έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ
α βΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαΝ βμΝ

ΣΪιβμΝΜαγβ έαμέΝ

ΆλγλκΝ23
ιδκζσΰβ β,ΝΠλκαΰωΰάΝεαδΝ πσζυ βΝπκυ α
1.

Ν αιδκζσΰβ βΝ

υθ

αΝ ηαγάηα αΝ εαδΝ πθΝ λδυθΝ Ϊι πθΝ πδε θ λυθ αδΝ

βθΝ κυ δυ βΝ εα αθσβ βΝ πθΝ ε θ λδευθΝ γ ηΪ πθΝ εαδΝ γ η ζδπ υθΝ θθκδυθΝ
εαγυμΝεαδΝ

βθΝεα Ϊε β βΝαθυ λπθΝΰθπ

δευθΝδεαθκ ά πθΝεαδΝ

ιδκ ά πθ,Ν

σππμΝ βΝ ελδ δεάΝ εαδΝ υθγ δεάΝ εΫοβ,Ν βΝ αιδκζσΰβ β,Ν βΝ πδξ δλβηα κζκΰέα,Ν βΝ
πέζυ βΝπλκίζβηΪ πθΝεαδΝβΝπλπ κ υπέαέ
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2.

Ναιδκζσΰβ βΝία έα αδΝδ έπμΝμ

αΨΝ

κθΝ πλκ

δκλδ ησΝ βμΝ αθΪΝ ηΪγβηαΝ ι α

ΫαμΝ τζβμΝ η Ν ίΪ βΝ

γ ηα δεΫμΝ θσ β μ,
ίΨΝ

βθΝδεαθσ β α δα τθ

βμΝκυ δπ υθΝΰθυ

πθ, πκυΝπλκΫλξκθ αδΝ

απσΝ υλτ λαΝ ηάηα αΝ βμΝτζβμΝ κυΝηαγάηα κμ,
ΰΨΝ

βθΝ εα αθσβ βΝ πθΝ ία δευθΝ θθκδυθΝ ά,Ν αθΪζκΰαΝ η Ν κΝ ΰθπ

αθ δε έη θκ,Νΰ ΰκθσ πθ,Ν δα δεα δυθΝάΝ δ λΰα δυθΝ κυΝεΪγ Νΰθπ

δεσΝ

δεκτΝπ έκυΝ

εαδ
ΨΝ

βΝ

υθα σ β αΝ ελδ δεάμΝ αιδκζσΰβ βμΝ εαδΝ αθΪπ υιβμΝ ζκΰδευθΝ

πδξ δλβηΪ πθΝεαδΝ εηβλέπ βμΝΰδαΝγΫηα αΝ υθαφάΝη Ν βθΝτζβέ
3. ΟδΝ ΰλαπ ΫμΝ πλκαΰπΰδεΫμΝ ι Ϊ

δμΝ

βθΝ ΄,Ν ΄Ν ΣΪιβΝ βμΝ ξκζάμΝ

παΰΰ ζηα δεάμΝΚα Ϊλ δ βμΝ δ ιΪΰκθ αδΝ θ κ ξκζδεΪΝεαδΝπ λδζαηίΪθκυθΝσζαΝ
αΝ δ α εση θαΝ ηαγάηα α,Ν ΰ θδεάμΝ παδ έαμΝ εαδΝ δ δεσ β αμΝ η Ν εκδθΪΝ γΫηα αΝ
ΰδαΝσζαΝ αΝ ηάηα αΝ κυΝέ δκυΝ ξκζ έκυ, πκυΝεαγκλέακθ αδΝαπσΝ κθΝ δ Ϊ εκθ αΝ
άΝ κυμΝ δ Ϊ εκθ μέΝΣαΝΰλαπ ΪΝ δκλγυθκθ αδΝαπσΝ κθΝκδε έκΝ δ Ϊ εκθ αέΝ
ΟΝ ΰ θδεσμΝ ίαγησμΝ βμΝ ’Ν ΣΪιβμΝ ΤΝ βμΝ ΄Ν ΣΪιβμΝ πλκετπ δΝ απσΝ κθΝ
ηΫ κΝ σλκΝ βμΝ πλκφκλδεάμΝ άΝ εαδΝ βμΝ ΰλαπ άμ,Ν φσ κθΝ αυ σΝ ι Ϊα αδΝ
ΰλαπ υμ,Ν πέ κ βμΝ κυΝηαγβ άΝ
παλαέ β βΝ πλκςπσγ

ΝεΪγ ΝηΪγβηαέΝ

βΝ ΰδαΝ βθΝ πλκαΰπΰάΝ κυΝ ηαγβ άΝ απκ ζ έΝ βΝ

πέ υιβΝ ΰ θδεκτΝ ίαγηκτΝ έ κυΝ άΝ αθυ λκυΝ κυΝ ΫεαΝ Χ1ίΨ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ
πέ υιβΝηΫ κυΝσλκυΝπλκφκλδεάμΝεαδΝΰλαπ άμΝίαγηκζκΰέαμΝέ κυΝάΝαθυ λκυΝ
κυΝ ΫεαΝ Χ1ίΨΝ

κΝ ηΪγβηαΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ Γζυ

αμΝ εαδΝ πθΝ Μαγβηα δευθ,Ν

αθ ιαλ ά πμΝ κυΝηΫ κυΝσλκυΝ βμΝίαγηκζκΰέαμΝαυ κτέ
 κυμ πλκαΰση θκυμΝαπσΝ βΝ ’ΝΣΪιβΝ πθ έ έΚέΝ ξκλβΰ έ αδΝ

ίαέπ β

παΰΰ ζηα δεάμΝ Κα Ϊλ δ βμ, πκυΝ κυμΝ απκ έ δΝ αυ κ έεαδαΝ κΝ δεαέπηαΝ
υηη κξάμΝ

βθΝΣΪιβΝΜαγβ έαμ. παλαέ β βΝπλκςπσγ

κυΝ ηαγβ άΝ πκυΝ ΰΰλΪφ αδΝ
δμΝ ι Ϊ

δμΝ πδ

βΝΰδαΝ βθΝαπσζυ βΝ

βθΝ ΣΪιβΝ Μαγβ έαμΝ έθαδΝ βΝ πδ υξάμΝ ιΫ α βΝ

κπκέβ βμέΝ Μ Ν βθΝ πδ υξάΝ ιΫ α β ξκλβΰ έ αδΝ κΝ Π υξέκΝ

δ δεσ β αμέΝΝ
4. ΟδΝ απσφκδ κδΝ βμΝ έ έΚέΝ
Σλδ κίΪγηδαΝ επαέ

θΝ ΫξκυθΝ δεαέπηαΝ πλσ ία βμΝ

βθΝ

υ βέΝ
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ΆλγλκΝ24
ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΗΝΚ Σ ΡΣΙΗΝΝ
ΈθθκδαΝεαδΝΊ λυ β
1. εκπσμΝ κυΝ Ιθ
παλκξά υπβλ
ιαηάθπθ,Ν

δυθ αλξδεάμ

δ κτ κυΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ Κα Ϊλ δ βμ
παΰΰ ζηα δεάμΝ εα Ϊλ δ βμ,

ΪλπθΝ γ πλβ δεάμΝ εαδΝ λΰα

έθαδ β

δΪλε δαμ πΫθ Ν

βλδαεάμΝ εα Ϊλ δ βμΝ εαδΝ θσμΝ

ιαηάθκυΝΠλαε δεάμΝΆ εβ βμΝάΝΜαγβ έαμέ
2.

Ν φκέ β βΝ

αΝ βησ δαΝ Ιθ

δ κτ αΝ

παΰΰ ζηα δεάμΝ Κα Ϊλ δ βμΝ

παλΫξ αδΝ πλ ΪθέΝΝ
3.

τθα αδΝ θαΝ δ λτκθ αδΝ Ιέ έΚέΝ Π δλαηα δεΪΝ απκεζ δ

δεΪΝ βησ δαΝ εαδΝ

δ δεάμΝ ΰπΰάμ βησ δαΝ εαδΝ δ δπ δεΪέΝ  βθΝ απσφα βΝ έ λυ άμΝ κυμΝ κλέα αδΝ
εαδΝεΪγ ΝαθαΰεαέαΝζ π κηΫλ δαΝΰδα βΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝαθπ ΫλπΝΙέ έΚέΝ
4. ΟδΝ πκυ α
βη λκηέ γδαΝ

ΫμΝ πθΝ Ι ΚΝ πκυΝ ΫξκυθΝ υηπζβλυ

βθΝ δ δεσ β αΝ πκυΝ ΰΰλΪφκθ αδ, απαζζΪ

δΝ κυζΪξδ

κθΝ γίίΝ

κθ αδ, φσ κθΝ κΝ

πδγυηκτθ,Ν η Ν υπ τγυθβΝ άζπ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ κΝ κυΝ θέ1ηλλή1λλθ,Ν Ν απσΝ βθΝ
υπκξλΫπ βΝφκέ β βμΝ κυΝ ιαηάθκυΝΠλαε δεάμΝΆ εβ βμΝεαδΝ κυμΝαπκθΫη αδΝ
βΝ

ίαέπ βΝ παΰΰ ζηα δεάμΝΚα Ϊλ δ βμΝη Ν βθΝ κζκεζάλπ βΝ πθΝ

ιαηάθπθΝ βμΝγ πλβ δεάμΝεαδΝ βμΝ λΰα
5.

Οδ

πκυ α

ΪλπθΝ

βλδαεάμΝεα Ϊλ δ βμέΝ

ΫμΝ Ιέ έΚέΝ τθαθ αδΝ βθΝ Πλαε δεάΝ Ά εβ β,Ν άΝ βθΝ

Μαγβ έαΝη Ν κυμΝσλκυμΝεαδΝ δμΝπλκςπκγΫ

δμΝ πθΝ πκυ α

υθΝ πθΝέ έΚέ,Ν

ε σμΝ βμΝ δΪλε δαμΝ βμ,Νη Ν υγτθβΝ φαληκΰάμΝ κυΝδ δπ δεκτΝΙέ έΚέΝπκυΝφκδ Ϊ,ΝΝΝΝ
θαΝ βθΝ πλαΰηα κπκδά κυθ

Ν φυ δεΪΝ πλσ ππα,Ν ΝέΠέ έ έΝ άΝ ΝέΠέΙέ έΝ

ΝΝ

π λέκ κμΝΝπλαε δεάμΝΝΪ εβ βμΝ πλΫπ δΝΝθαΝΝ έθαδΝΝ υθ ξση θβΝάΝεαδΝ ηβηα δεάΝ
ξπλέμΝθαΝυπ λίαέθ δΝξλκθδεΪΝΫθαΝΧ1ΨΝβη λκζκΰδαεσΝΫ κμέΝ
6.

πκπ έα,ΝΝκΝΝ υθ κθδ ησμ,ΝΝβΝΝ δα φΪζδ βΝΝ βμΝΝπκδσ β αμΝΝεαδΝΝβΝΝ

αιδκζσΰβ βΝ Ν βμΝ πλαε δεάμΝ Ϊ εβ βμ,Ν πλαΰηα κπκδ έ αδΝ η Ν υγτθβΝ κυΝ
δ υγυθ άΝ κυΝ Ιέ έΚέΝ άΝ ΪζζκυΝ κλδαση θκυΝ απσΝ αυ σθΝ πλκ υπκυΝ πμΝ
υθ κθδ

άΝ Πλαε δεάμΝ Ά εβ βμ,Ν αληκ δσ β αΝ κυΝ κπκέκυΝ απκ ζ έΝ Ν βΝ
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παλαεκζκτγβ βΝ βμΝ παλκυ έαμΝ κυΝ εα αλ δακηΫθκυ,Ν βΝ

δα φΪζδ βΝ βμΝ

πκδσ β αμΝ κυΝπ λδίΪζζκθ κμΝ λΰα έαμΝ κυΝα εκτη θκυ,ΝκΝ πδ σπδκμΝΫζ ΰξκμΝ
βθΝ πδξ έλβ βΝ εαδ βΝ άλβ βΝ α κηδεκτΝ φαεΫζκυΝ πλαε δεάμΝ Ϊ εβ βμ η Ν δμΝ
ξ δεΫμΝηβθδαέ μΝ εγΫ
7.

Νφκέ β βΝ

ιΪηβθκ,
επαέ

δμΝπλκσ κυΝΝ
αΝΙέ έΚέΝ τθα αδΝθαΝΪλξ αδΝεα ΪΝ κΝξ δη λδθσΝάΝ αλδθσΝ

απκφκέ κυμ

υ λκίΪγηδαμΝ ηβΝ υπκξλ π δεάμΝ

υπδεάμΝ

υ βμ άΝ εαδΝ απκφκέ κυμΝ αθπ ΫλπθΝ απσΝ αυ άΝ ίαγηέ αμ. ΣκΝ 5κ

ιΪηβθκΝΠλαε δεάμΝΆ εβ βμΝ τθα αδΝθαΝζαηίΪθ δΝξυλαΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ
2κυ,Ν κυΝ γκυ εαδΝ κυΝ ζκυ
επαδ

υ άΝ εαγκλέα αδΝ

ιαηάθκυΝ φκέ β βμέΝ ΟΝ ηΫΰδ

Ν λδΪθ αΝ Χ30)

Ν λΰα

κμΝ αλδγησμΝ αθΪΝ

βλδαεΪΝ άΝ γ πλβ δεΪΝ άΝ εαδΝ

η δε ΪΝηαγάηα αέέΝ
8. ΟδΝ εΪ κξκδΝ Ϊ δαμΝ έ λυ βμΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαμΝ Ι δπ δεκτΝ Ιθ δ κτ κυΝ
παΰΰ ζηα δεάμΝ Κα Ϊλ δ βμΝ ΧΙέΙέ έΚέΨ,Ν

τηφπθαΝ η Ν

δμΝ

δα Ϊι δμΝ

βμΝ

υπκπαλαΰλΪφκυΝ Θ’Ν κυΝ ΪλγλκυΝ πλυ κυΝ κυΝ θέΝ ζίλγήβί1βΝ Χ ’Ν βββΨ,Ν
α

δκ κ κτθ αδΝ αυ σηα αΝ ξπλέμΝ εαηέαΝ πλσ γ βΝ πλκςπσγ

βΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ

έ λυ βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝξκζάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝΚα Ϊλ δ βμΝΧέ έΚέΨέ
9. Μ Ναπσφα β κυΝΤπκυλΰκτΝΠαδ

έαμΝλυγηέακθ αδΝ πδηΫλκυμΝγΫηα αΝ

εαδΝεΪγ Νζ π κηΫλ δαΝ κυΝπαλσθ κμΝΪλγλκυέΝ

Άλγλκ 25
ΟηΪ

μΝΠλκ αθα κζδ ηκτ,ΝΣκη έμΝεαδΝ δ δεσ β μ Ιέ έΚέ

1. ΟδΝΟηΪ
αθ έ

μΝΠλκ αθα κζδ ηκτΝη Ν κυμΝαθ έ

κδξ μΝ δ δεσ β μΝ κυ Ιθ

κδξκυμΝΣκη έμΝεαδΝη Ν δμΝ

δ κτ κυΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ Κα Ϊλ δ βμΝ έθαδΝ κδΝ

ιάμμ
α)ΝΟηΪ αΝΝΠλκ αθα κζδ ηκτΝΣ χθκζκΰδευθΝ φαληκΰυθ :
ΣκηΫαμΝΠζβλκφκλδεάμ
1. Σ ξθδεσμΝ δε τπθΝΤΝΣβζ πδεκδθπθδυθ
2. Σ ξθδεσμΝ ήΤ
3. Σ ξθδεσμΝΛκΰδ ηδεκτΝ ήΤ
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4. Σ ξθδεσμ φαληκΰυθ Πζβλκφκλδεάμ (ΠκζυηΫ α/Web designer Developer/ Video games)
5. Σ ξθδεσμΝΓλαφέ

αμΝ θ τπκυΝεαδΝ ζ ε λκθδευθΝΜΫ πθ

ΣκηΫαμΝΈθ υ βμΝΤΝΤπσ β βμ
1. Σ ξθδεσμΝΝΣ ξθκζκΰέαμΝ θ τηα κμΝΤΝΤπκ άηα κμΝ- ξ δα

άμΝΜσ αμ

ΣκηΫαμΝ κηδευθΝΈλΰπθ
1. ξ

δα

άμΝ κηδευθΝΈλΰπθΝΤΝΓ ππζβλκφκλδεάμ

ί)ΝΟηΪ αΝΠλκ αθα κζδ ηκτΝ δκέεβ βμΝΤΝΟδεκθκηέαμ :
ΣκηΫαμΝ δκέεβ βμΝΤΝΟδεκθκηέαμ
1.  Ϋζ ξκμΝ δκέεβ βμΝεαδΝΟδεκθκηέαμ
2.  Ϋζ ξκμΝ δκέεβ βμΝεαδΝΟδεκθκηέαμΝ

κθΝΣκηΫαΝ κυΝ γζβ δ ηκτ

3.  Ϋζ ξκμΝ δκέεβ βμΝεαδΝΟδεκθκηέαμΝ

κθΝΣκηΫαΝ βμΝΝαυ δζέαμ

4.  Ϋζ ξκμΝ δκέεβ βμΝεαδΝΟδεκθκηέαμΝ

κθΝΣκηΫαΝ κυΝΣκυλδ ηκτ

5.  Ϋζ ξκμΝ δκέεβ βμΝεαδΝΟδεκθκηέαμΝ

κθΝΣκηΫαΝ κυΝΠκζδ δ ηκτ

6.  Ϋζ ξκμΝ δκέεβ βμΝεαδΝΟδεκθκηέαμΝΝ

κθΝΣκηΫαΝ βμΝΤΰ έαμ

7.  Ϋζ ξκμΝ δκέεβ βμΝεαδΝΟδεκθκηέαμΝΝ

κθΝΣκηΫαΝ πθΝΜ αφκλυθ

8.  Ϋζ ξκμΝ δκέεβ βμΝεαδΝΟδεκθκηέαμΝΝ

κθΝΣκηΫαΝ βμΝ ΰλκ δεάμΝ

Οδεκθκηέαμ
9.  Ϋζ ξκμΝΝ ηπκλέαμ,Ν δαφάηδ βμΝεαδΝΠλκυγβ βμΝΠλκρσθ πθΝ
ΧΜarketing)
10.  Ϋζ ξκμΝΤπβλ

δυθΝ φκ δα

δεάμΝ ζυ έ αμΝΧδogisticsΨ

11.  Ϋζ ξκμΝΜβξαθκΰλαφβηΫθκυΝΛκΰδ
12.  Ϋζ ξκμΝ α δ

βλέκυΝ- Φκλκ ξθδεκτΝΓλαφ έκυ

δευθΝ λ υθυθΝΤΝ βηκ εκπά

πθ

13.  Ϋζ ξκμΝ δαξ έλδ βμΝ εέθβ βμΝΠ λδκυ έαμ
14.  Ϋζ ξκμΝΥλβηα κκδεκθκηδευθΝΝΤΝ
15.  Ϋζ ξκμΝΚκ

φαζδ

δευθΝΝ λΰα δυθ

κζσΰβ βμ

16. Γλαηηα ΫαμΝ θυ λπθΝΤΝ θυ α πθΝ ζ ξυθ
ΰ)ΝΟηΪ αΝπλκ αθα κζδ ηκτΝΰ ωπκθέαμ,Ν χθκζκΰέαμΝ λκφέηωθΝΤΝ
δα λκφάμ :
ΣκηΫαμΝΓ ππκθέαμ
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1.  Ϋζ ξκμΝ δκέεβ βμΝεαδΝΟδεκθκηέαμΝΝ

κθΝΣκηΫαΝ βμΝ ΰλκ δεάμΝ

Οδεκθκηέαμ
ΣκηΫαμΝ δα λκφάμΝΤΝ δαδ κζκΰέαμ
1.  Ϋζ ξκμΝ δα λκφάμΝΤΝ δαδ κζκΰέαμ
ΣκηΫαμΝΣ ξθκζκΰέαμΝΣλκφέηπθΝΤΝΠκ υθΝΝ
1.  Ϋζ ξκμΝΣ ξθκζκΰέαμΝΤΝ ζΫΰξκυΝΣλκφέηπθ
)ΝΟηΪ αΝΠλκ αθα κζδ ηκτΝΓ ωπκθέαμ,ΝΣ χθκζκΰέαμΝΣλκφέηωθΝΤΝ
δα λκφάμ :
ΣκηΫαμ Γ ππκθέαμ
1.  Ϋζ ξκμΝ δκέεβ βμΝεαδΝΟδεκθκηέαμΝΝ

κθΝΣκηΫαΝ βμΝ ΰλκ δεάμΝ

Οδεκθκηέαμ
ΣκηΫαμΝ δα λκφάμΝΤΝ δαδ κζκΰέαμ
1.  Ϋζ ξκμΝ δα λκφάμΝΤΝ δαδ κζκΰέαμ
ΣκηΫαμΝΣ ξθκζκΰέαμΝΣλκφέηπθΝΤΝΠκ υθΝΝ
1.  Ϋζ ξκμΝΣ ξθκζκΰέαμΝΤΝ ζΫΰξκυΝΣλκφέηπθ
)ΝΟηΪ αΝΠλκ αθα κζδ ηκτΝ φαληκ ηΫθωθΝΣ χθυθΝΤΝ
Καζζδ χθδευθΝπκυ υθ :
ΣκηΫαμΝΚαζζδ ξθδευθΝπκυ υθΝΤΝ φαληκ ηΫθπθΝΣ ξθυθ
1. ΣΫξθβΝφπ κΰλαφέαμ
2.

πΰλαφδεάΝ Ϋξθβ

3. Μ αζζκ ξθέα
4. Υαλαε δεάΝ Ϋξθβ
5. ΣΫξθβΝ κδξκΰλαφέαμ
6. Κ λαηδεάΝ Ϋξθβ
7. ΣΫξθβΝοβφδ π κτ
8.

π λδεάΝαλξδ ε κθδεάΝ δαεσ ηβ βΝΤΝξ δα ησμΝαθ δε δηΫθπθ

9. Μκυ δεάΝ ξθκζκΰέα
10. δεκθκζβοέα
11. ξκζβοέα
12. Υ δλδ

άμΝβζ ε λκθδεάμΝ υθΪληκ βμΝ δεσθαμΝΧmonterΨ

13. Λκΰκ ξθδεάΝη Ϊφλα βΝε δηΫθπθΝΤΝ δσλγπ β,Ν πδηΫζ δαΝε δηΫθπθ
14. ΣΫξθβΝ βηδκυλΰδεάμΝΰλαφάμ
15. ΣΫξθβΝ εέ

κυ- δεκθκΰλαφέαμΝ– Γλαφδευθ
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16. Σ ξθδεσμΝεδθκτη θβμΝ δεσθαμ- ζ ε λκθδεάμΝξ

έα βμΝΓλαφάηα κμ

17. Τπκελδ δεάΝ ΫξθβΝγ Ϊ λκυΝ– εδθβηα κΰλΪφκυ
18. ΣΫξθβΝ

θαλδκΰλαφέαμ

19. ΣΫξθβΝ εβθκγ

έαμ

20. ΣΫξθβΝ εβθκΰλαφέαμΝ– θ υηα κζκΰέαμ
21. φαληκ ηΫθ μΝ Ϋξθ μΝξκλκτ
22. Μκυ δεά-Σλαΰκτ δ
)ΟηΪ αΝ παΰΰ ζηΪ ωθΝ πδεκδθωθέαμΝΝεαδΝΜΫ ωθΝΜααδεάμΝ
θβηΫλω βμ
1.

βηκ δκΰλαφέαμ,Νυθ αε υθΝεαδΝΡ πσλ λ

2.

γζβ δεάΝ βηκ δκΰλαφέα

3. Ρα δκφπθδεσμΝπαλαΰπΰσμ
4. Ολΰαθπ δεσμΝ υθ κθδ

άμΝπαλαΰπΰάμ

5. Σβζ κπ δεσμΝπαλαΰπΰσμ
α) ΟηΪ αΝΠλκ αθα κζδ ηκτΝ παΰΰ ζηΪ ωθΝΣκυλδ
πδχ δλά

ωθΝΤΝ πδχ δλά

1. Σ ξθδεσμΝΣκυλδ
ΧΤπβλ

δευθΝ

ωθΝΦδζκι θέαμ :

δευθΝΝΜκθΪ πθΝΤΝ πδξ δλά

έαΝυπκ κξάμ- Τπβλ

πθΝΦδζκι θέαμΝ

έαΝκλσφπθΝ- ηπκλ υηα κΰθπ έαΨ

2. Σ ξθδεσμΝ λ κπκδσμΝΝ- αξαλκπζα

δεάμ

3. Σ ξθδεσμΝΜαΰ δλδεάμΝ ΫξθβμΝ- λξδηΪΰ δλαμΝΧchefΨ
β) ΟηΪ αΝπλκ αθα κζδ ηκτΝΤΰ έαμΝΤΝΠλσθκδαμΝΝ
1.

κβγσμΝΦυ δεκγ λαπ έαμ

2.

κβγσμΝΦαληαε έκυ

3.

κβγσμΝΝκ βζ υ δεάμΝΜαδ υ δεάμ

4.

κβγσμΝ λΰκγ λαπ έαμ

5.

κβγσμΝΡα δκζκΰέαμΝΤΝ ε δθκζκΰέαμ

6.

κβγσμΝΙα λδευθΝΝ λΰα

7.

κβγσμΝΟ κθ δεάμΝΣ ξθκζκΰέαμ

8.

κβγσμΝΟπ δεάμΝΤΝΟπ δεκη λέαμ

9.

κβγσμΝ λ φκθβπδκεσηπθ

βλέπθ

10. κβγσμΝΝκ βζ υ δεάμΝΓ θδεάμΝΝκ βζ έαμΝΝΝ
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11. κβγσμΝΝκ βζ υ δεάμΝΝΣλαυηα κζκΰέαμ
12. κβγσμΝΝκ βζ υ δεάμΝΥ δλκυλΰ έκυ
13. κβγσμΝΝΝκ βζ υ δεάμΝΟΰεκζκΰδευθΝπαγά

πθ

14. κβγσμΝΝκ βζ υ δεάμΝΜκθΪ πθΝ θ α δεάμΝΘ λαπ έαμ
15. κβγσμΝΝκ βζ υ δεάμΝ

σηπθΝη Ν δ δεΫμΝπαγά

δμ

16. δα υ βμΝ- ΠζάλπηαΝα γ θκφσλκυ
γ) πδηΫλκυμΝ κη έμΝΤΝ παΰΰΫζηα α :
1. Σ ξθδεσμΝ δ γβ δεάμΝ ΫξθβμΝΤΝΜαεδΰδΪα
2. Σ ξθδεσμΝΚκηηπ δεάμΝ ΫξθβμΝΝ
3. Σ ξθδεσμΝ δ γβ δεσμΝΠκ κζκΰέαμΝ- Καζζππδ ηκτΝΝυξδυθΝΤΝ
Οθυξκπζα
4.  Ϋζ ξκμΝ

δεάμ
φαζ έαμΝΠλκ υππθΝΤΝΤπκ κηυθ

5.

επαδ

υ άμΝΤπκοβφέπθΝΟ βΰυθΝαυ κεδθά πθΝεαδΝηκ κ δεζ υθ

6.

πδη ζβ άμΝΠ ά

πθ

7.  Ϋζ ξκμΝΤπβλ

δυθΝ

λκη αφκλΪμ

8.  Ϋζ ξκμΝΘαζα

κγ λαπ έαμΝήΛκυ λκγ λαπ έαμΝ– spa

9. Πλκπκθβ άμΝ γζβηΪ πθ

ΆλγλκΝβ6
δκέεβ βΝ βηκ έωθΝΦκλΫωθΝ λχδεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝΚα Ϊλ δ βμΝ κυΝ
Τπκυλΰ έκυΝΠαδ

έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ ωθΝέ έΚέΝεαδΝΙέ έΚέΝ

1. ΟδΝ βησ δ μ  ΚΝ εαδΝ αΝ βησ δαΝ Ιέ έΚέΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Παδ έαμΝ
εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν πμΝ τθκζκΝ αληκ δκ ά πθ,Ν γΫ
υζδεκ ξθδεάμ υπκ κηάμ,Ν υθδ
απκε θ λπηΫθ μΝ υπβλ
Τπκυλΰ έκυΝΠαδ
2.

πθ,Ν πλκ ππδεκτΝ εαδΝ

κτθΝπ λδφ λ δαεΫμΝυπβλ

έ μΝ βμΝ Γ θδεάμΝ Γλαηηα έαμΝ δΪ

έ μ,ΝπκυΝαπκ ζκτθΝ
έκυΝ ΜΪγβ βμΝ κυΝ

έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ.

δκέεβ β εΪγ

έ έΚέ εαδΝΙέ έΚέΝα ε έ αδμ

α) απσ κθ δ υγυθ ά,
ί) κθ υπκ δ υγυθ ά εαδ
ΰ) β υθΫζ υ β πθ δ α εσθ πθέ
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3. Τπκ δ υγυθ άμ κπκγ
π λδ

έ αδ

αΝ έ έΚέ εαδΝ Ιέ έΚέΝ πκυΝ φκδ κτθ

σ λκδ απσ εα σθΝκΰ σθ α (180) πκυ α
4. 

πκυ α

έ έΚέ εαδΝ Ιέ έΚέΝ η

Ϋμ κπκγ

έ αδ εαδ

σ λκυμ απσ

λαεσ δκυμ (400)

τ λκμ υπκ δ υγυθ άμέ

5. Ο ξλσθκμ Ϊ εβ βμ
υπκ δ υγυθ ά

π λδ

Ϋμ.

πθ εαγβεσθ πθ

κυ

δ υγυθ ά εαδ

κυ

πθΝ έ έΚέ εαδΝ Ιέ έΚέΝ ζκΰέα αδ εαδ πμ ξλσθκμ Ϊ εβ βμ

δ αε δευθ εαγβεσθ πθέ
6. Ο δ υγυθ άμ πκυΝπλκ
έθαδ πδ

βηκθδεσμ-παδ αΰπΰδεσμΝ εαδΝ κδεκθκηδεσμ υπ τγυθκμ κυ έ έΚέ εαδΝ

Ιέ έΚέΝ εαδ
απκ ζ

α αδ κυ πλκ ππδεκτ κυΝέ έΚέ εαδΝΙέ έΚέ,

έθαδ αλησ δκμ ΰδα α γΫηα α πκυ αφκλκτθ

ηα δεά κυμ ζ δ κυλΰέαέ

πλΫπ δΝ θαΝ Ϋξ δ

δ υγυθ άμΝκλέα αδΝ επαδ

ΰθυ βΝ Ν εαδΝ Ν ηπ δλέαΝ Ν

παΰΰ ζηα δεάμΝ εα Ϊλ δ βμ,Ν

βθ

βΝ

δκέεβ βΝ

τλυγηβ εαδ

υ δεσμ,ΝκΝκπκέκμ

κθΝ Ν κηΫαΝ Ν βμΝ Ν αλξδεάμΝΝ
επαδ

υ δεάμΝ ηκθΪ αμ,Ν

β

δκέεβ βΝ αθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτ, θαΝ ΰθπλέα δΝ πκζτΝ εαζΪΝ δμΝ αθαπ υιδαεΫμΝ
υθα σ β μΝ αζζΪΝ εαδΝ δμΝ αθΪΰε μΝ λΰα έαμΝ βμΝ π λδκξάμΝ κυ,Ν θαΝ δαγΫ δΝ
ξ δεάΝ

ξθκΰθπ έαΝ απσΝ βΝ υηη κξάΝ

πδξ δλβηα δεάΝ λα

βλδσ β αΝ κυΝ σπκυΝ κυ.

δ δεσ λα, κ

7.

βθΝ παδ αΰπΰδεάΝ - παλαΰπΰδεάΝ -

δ υγυθ άμ

κυΝ έ έΚέ εαδΝ Ιέ έΚέΝ α ε έ, δ έπμ,

δμ

αεσζκυγ μ αληκ δσ β μμ
αΨΝ υγτθ αδΝΰδαΝ βθΝκδεκθκηδεάΝ δαξ έλδ βΝ κυΝέ έΚέ εαδΝΙέ έΚέ,
ίΨ
απκφΪ

υγτθ αδ ΰδα

βθ

άλβ β

πθ θσηπθ,

πθ

ΰευεζέπθ εαδ

πθ

πθ, πκυ ε έ κυθ α αλησ δα σλΰαθα βμ δκέεβ βμ,

ΰΨ θβη λυθ δΝ εαδΝ υγτθ αδΝ ΰδα βθ Ϋΰεαδλβ εαδ αιδσπδ
βμΝ Γ θδεάμΝ Γλαηηα έαμΝ δΪ
υθ λΰΪα αδ η

β θβηΫλπ β

έκυΝ ΜΪγβ βμ,Ν θ τππμΝ άΝ εαδΝ βζ ε λκθδεΪ,Ν εαδ

βθ Κ θ λδεά εαδ δμ αλησ δ μ Π λδφ λ δαεΫμ

δ υγτθ

δμΝ κυ

Τπκυλΰ έκυ Παδ έαμΝ εαδ Θλβ ε υηΪ πθ ΰδα βθ λτγηδ βΝ εΪγ Ν ζ δ κυλΰδεκτΝ
γΫηα κμΝαληκ δσ β ΪμΝ κυ,Ν
Ψ
αλξ έκυ η

υγτθ αδ ΰδα
α

βθ Ϋΰεαδλβ εαδ αιδσπδ

β

άλβ β βζ ε λκθδεκτ

κδξ έα βμ κδεκθκηδεάμ ζ δ κυλΰέαμ κυΝ έ έΚέ εαδΝ Ιέ έΚέ,
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εαγυμ εαδ ΰδα βθ βζ ε λκθδεά θβηΫλπ β πθ υπβλ

δαευθ φαεΫζπθ κυ

πλκ ππδεκτ κυμ,
Ψ

υγτθ αδ ΰδα

βθ εα Ϊλ δ β

κυ πλκΰλΪηηα κμ

λΪ βμ εαδ

βΝ

δα φΪζδ βΝ βμΝπκδσ β αμΝ βμΝπαλ ξση θβμΝεα Ϊλ δ βμ,Ν βθ αυ καιδκζσΰβ βΝ
τηφπθαΝ η Ν κΝ γ

ηκγ βηΫθκΝ πζαέ δκΝ ΰδαΝ βΝ δα φΪζδ βΝ πκδσ β αμ πκυΝ

π λδζαηίΪθ δΝ βθΝΝΝαιδκζσΰβ β,

σ κΝΝΝ πθΝΝΝ φαληκαση θπθΝπκζδ δευθΝεαδΝΝ

δα δεα δυθ,Νσ κΝΝεαδΝΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝη λά δηπθΝαπκ ζ
ΣαΝη λά δηα
πκδσ β αμ,

απκ ζΫ ηα α

ξ έακθ αδ

υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ

πζαδ έκυ,Ν κυμΝκπκέκυμΝκδ

δκδεά

Ν αε ΪΝ ξλκθδεΪΝ δα

άηα αΝ

δα δεα έ μΝ πκυΝ ΫξκυθΝ γ

κυμ

έε μ

δε υθΝ πκδσ β αμΝ

κυΝ

δμΝ πθΝ βηκ έπθΝ ΚΝεαδΝΙέ έΚέΝπλΫπ δΝθαΝ

άλδιβΝ

η λά δηαΝ απκ ζΫ ηα αΝ πθΝ

η

πθΝ ετλδπθΝ

κξκγ κτθΝ εαδΝ θαΝ παλαεκζκυγκτθΝ
ΓέΓέ∆έ έΜέ εαδΝ βθΝ υπκ

ηΪ πθΝ πέ κ βμέ

υ

βηα δεΪ,Ν η Ν βθΝ πκπ έαΝ βμΝ

φαληκΰάμΝ απσΝ κθΝ

έΟέΠέΠέ έΠέΝ ΣαΝ

δε υθΝ πκδσ β αμΝ πλΫπ δΝ θαΝ εα αξπλέακθ αδΝ
Ν δ δεάΝ ίΪ βΝ

πδ

έ,Ν υ

κηΫθπθ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ

Ν θαΝ βηδκυλΰ έ αδΝ κΝ απαλαέ β κΝ

υπσίαγλκΝΰδαΝ βΝ υΰελδ δεάΝΝαιδκζσΰβ βΝΝη αιτΝΝΙέ έΚέΝΝεαδΝΝ πκηΫθπμΝΝΰδαΝΝ
βθΝ Ν εδθβ κπκέβ βΝ Ν βμΝ δαλεκτμΝ ί ζ έπ βμΝ πθΝ παλ ξση θπθΝ υπβλ
τηφπθα η
α

δυθ,Ν

βθ παλΪΰλαφκ 3 κυ Ϊλγλκυ 32 κυ θέ 3848/2010, εαδ, η ίΪ β

ξ δεΪ απκ ζΫ ηα α ΰδα βθ επσθβ β εαδ υζκπκέβ β κζκεζβλπηΫθπθ

πλκ Ϊ

πθ ΰδα β ί ζ έπ β βμ λΪ βμ κυΝέ έΚέ εαδΝΙέ έΚέ
Ψ

υγτθ αδ

πλκΰλαηηΪ πθ
επαδ

ΰδα

πκυ

βθ

φαληκΰά

αφκλκτθ

πκυ α

Ϋμ

η

δ δευθ

επαδ

αθαπβλέ μ

υ δευθ

ά

δ δεΫμ

υ δεΫμ αθΪΰε μ
αΨ αθαγΫ δ

κυμ επαδ

υ δεκτμ κυΝ έ έΚέ εαδΝ Ιέ έΚέΝ υΰε ελδηΫθ μ

αληκ δσ β μ πκυ υθ Ϋκθ αδ η
αυ Ϋμ, πκυ

ξ έακθ αδ

η

κ ΰ θδεσ λκ επαδ
κθ

υζκπκέβ β πθ εαδθκ σηπθ επαδ
λΰα

πθ

παΰΰ ζηα δεσ

υ δεσ Ϋλΰκ, σππμ έθαδ
πλκ αθα κζδ ησ,

υ δευθ πλκΰλαηηΪ πθ εαδ λΪ

πθ, βθ

βλδαεά επαέ υ β εαδ βθ Πλαε δεά Ά εβ βΝ εαδΝ βθΝ Μαγβ έαΝ

πκυ α

υθ,

αιδκπκέβ βμ

βθ

φαληκΰά πλκΰλαηηΪ πθ

πθ θΫπθ

ξθκζκΰδυθ εαδ

δ αΰπΰάμ εαδ

βθ
πθ

δ αε δεάμ

βμ πζβλκφκλδεάμ εαγυμ εαδ

β

ζ δ κυλΰέα κυΝέ έΚέ εαδΝΙέ έΚέ.
8. Ο δ υγυθ άμ έθαδ π δγαλξδεσμ πλκρ
π δγαλξδεά

ικυ έα κυ πλκβΰκτη θκυ

Ϊη θκμ κυΝ έ έΚέ εαδΝ Ιέ έΚέ.
αφέκυ α ε έ αδ, ΰδα η θ κυμ
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επαδ

υ δεκτμ

τηφπθα δμ δα Ϊι δμ κυ πέ έ 47/2006 Χ ΄ 48), ΰδα

δκδεβ δεκτμ υπαζζάζκυμ
Κα Ϊ

α βμ

τηφπθα η

βηκ έπθ Πκζδ δευθ

ΝέΠέ έ έ, πκυ ευλυγβε η

δμ

ξ δεΫμ

δα Ϊι δμ

κυμ

κυ Κυ δεα

δκδεβ δευθ Τπαζζάζπθ εαδ Τπαζζάζπθ

κ Ϊλγλκ πλυ κ κυ θέ 3528/2007 Χ ΄ 26), πμ

δ ξτκυθέ
9. Ο

δ υγυθ άμ ξκλβΰ έ

κπκέαμ πλκ

α αδ εαθκθδεΫμ Ϊ

κ πλκ ππδεσ κυΝ έ έΚέ εαδΝ Ιέ έΚέΝ βμ
δ μ εαγυμ εαδ Ϊ δ μ απκυ έαμ ζσΰπμ

αΨ ΰΪηκυ,
ίΨ γαθΪ κυ υατΰκυ ά εαδ υΰΰ θκτμ Ϋπμ εαδ ί΄ ίαγηκτ,
ΰΨ ΰΫθθβ βμ ά υδκγ

έαμ Ϋεθκυ, ησθκ

κ Ϋεθκ πκυ Ϋξ δ υδκγ βγ έ

πα Ϋλα υπΪζζβζκ εαδ φσ κθ

θ Ϋξ δ υπ λί έ κ

τ λκ Ϋ κμ βμ βζδεέαμ κυ,

Ψ Ϊ εβ βμ εζκΰδεκτ δεαδυηα κμ,
Ψ υηη κξάμ

έεβ ά

αδηκζβοέα,

Ψ ίλαξτξλκθβμ αθΪλλπ βμ,
αΨ

πέ ε οβμ

κ

ξκζ έκ

πθ

Ϋεθπθ ΰδα παλαεκζκτγβ β

βμ

ξκζδεάμ κυμ πέ κ βμ,
βΨ υηη κξάμ

ι Ϊ

δμ

σ κυμ επαδ

υ δεκτμ έθαδ πκυ α

Ϋμ

ά φκδ β Ϋμ, πλκπ υξδαεκέ ά η απ υξδαεκέ εαδ
Γδα

β ξκλάΰβ β

αυγβη λσθ,

βθ

πθ αθπ Ϋλπ α

κδε έα

απκ πα ηΫθκυμΝ επαδ

δ τγυθ β

δυθ κ

επαέ

δ υγυθ άμ

υ βμ,

θβη λυθ δ,

σ αθΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ

υ δεκτμέ .

10. Ο δ υγυθ άμ κυ έ έΚέ εαδΝ κυΝΙέ έΚέ, σπκυ ζ δ κυλΰ έ λΰα
κπκγ

έ κυμ υπ τγυθκυμ πθ κηΫπθ πθ λΰα

υπ τγυθκυμ

πθ

λΰα

βλέπθ

εα τγυθ βμέ

κπκγ κτθ αδ πμ υπ τγυθκδ κηΫπθ εαδ λΰα
πλΫπ δ θα αθάεκυθ
λΰα

εζΪ κ ά

άλδκ,

βλέπθ, εαγυμ εαδ κυμ
Οδ

βλέπθ

επαδ

υ δεκέ

πκυ

Ν έ έΚέ εαδΝ Ιέ έΚέΝ

δ δεσ β α, πκυ πλκίζΫπ αδ ΰδα

κ

άλδκέ
11. Ο δ υγυθ άμ κυΝέ έΚέ εαδΝΙέ έΚέ,Ν
12. Ο

θΝα ε έΝ δ αε δεΪΝεαγάεκθ αέ

δ υγυθ άμ κυΝ έ έΚέ εαδΝ Ιέ έΚέ,Ν σ αθ ζζ έπ δ, απκυ δΪα δ ά

επζτ αδ, αθαπζβλυθ αδ απσ κθ υπκ δ υγυθ άέ

θ ζζ έπ δ, απκυ δΪα δ ά
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επζτ αδ εαδ κ υπκ δ υγυθ άμ,
επαδ

υ δεσ πκυ υπβλ

απσφα β κυ

δ υγυθ άέ

υπκ δ υγυθ Ϋμ, κ
κλέα αδ η

έ

σ

δ υγυθ άμ αθαπζβλυθ αδ απσ

κΝ έ έΚέ εαδΝ Ιέ έΚέΝ εαδ κ κπκέκμ κλέα αδ η
θ

κΝ έ έΚέ εαδΝ Ιέ έΚέΝ Ϋξκυθ κπκγ βγ έ

δ υγυθ άμ αθαπζβλυθ αδ απσ

απσφα ά

κυ εαδ
κ

απκυ δΪα δ ά επζτ αδ εαδ κ
έ έΚέ εαδΝ Ιέ έΚέ,
κπκέκμ κλέα αδ η

επαδ

τ λκ υπκ δ υγυθ άέ

θ

ζζ έπ δ,
ζζ έπ δ,

τ λκμ υπκ δ υγυθ άμ ά αθ πλσε δ αδ ΰδα

κ κπκέκ
απσ

τκ

κθ υπκ δ υγυθ ά πκυ

π λέπ π β πκυ εαδ αυ σμ

απκυ δΪα δ ά επζτ αδ, απσ

αθαπζβλυθ αδ

κ

θ κπκγ

έ αδ υπκ δ υγυθ άμ, κ

υ δεσ πκυ υπβλ

απσφα ά

κυέ

έ

δ υγυθ άμ

κΝ έ έΚέ εαδΝ Ιέ έΚέ, κ

θ ΰδα κπκδκ άπκ

ζσΰκ

θ κλδ

αθαπζβλπ άμ, κ δ υγυθ άμ αθαπζβλυθ αδ απσ κθ αλξαδσ λκ επαδ

έ

υ δεσ

κυΝέ έΚέ εαδΝΙέ έΚέ.
13. ΟδΝαπκφΪ

δμΝ πθΝπαλαΰλΪφπθΝλΝεαδΝ11Ν κυΝπαλσθ κμΝ ε έ κθ αδΝ

απσ κ δ υγυθ ά ΫπμΝ βθΝ1β Οε πίλέκυΝ εΪ

κυΝΫ κυμέ

14. Ο υπκ δ υγυθ άμ κυΝ έ έΚέ εαδΝ Ιέ έΚέΝ υθ πδεκυλ έ κ δ υγυθ ά
βθ Ϊ εβ β πθ εαγβεσθ πθ κυ εαδ κθ αθαπζβλυθ δέ ΟΝ Τπκ δ υγυθ άμΝ
πλΫπ δΝ θαΝ Ϋξ δΝ ΰθυ βΝ εαδΝ ηπ δλέαΝ
παΰΰ ζηα δεάμΝ εα Ϊλ δ βμ,Ν
παλαεκζκυγά
υθ κθέ

Ν δ αε δεΫμ η γσ κυμ

βθΝ πδησλφπ βΝ επαδ

δΝεαδ θαΝ πκπ τ

δΝ βθΝ επαδ

βμΝ αλξδεάμΝ

υ υθ,Ν θαΝ ηπκλ έΝ θαΝ

υ δεάΝ δα δεα έα,ΝαζζΪΝεαδΝθαΝ

δΝ βΝ δα δεα έαΝαιδκζσΰβ άμΝ βμέ δ δεσ λα, κ υπκ δ υγυθ άμ α ε έ,

δ έπμ, δμ αεσζκυγ μ αληκ δσ β μμ
αΨ η λδηθΪ ΰδα βθ υζκπκέβ β κυ δκδεβ δεκτ Ϋλΰκυ,
ίΨ ε ζ έ

δμ απκφΪ

δμ

κυ

δ α εσθ πθ πκυ αφκλκτθ
ΰΨ σ

δ υγυθ ά εαδ

βμ

υθΫζ υ βμ

γΫηα α φκέ β βμ πθ πκυ α

πθ

υθ εαδ

μΝΪζζ μ αληκ δσ β μ κυ αθαγΫ δ κ δ υγυθ άμέ

15.  αΝέ έΚέ εαδΝΙέ έΚέΝπκυ Ϋξκυθ κπκγ βγ έ τκ υπκ δ υγυθ Ϋμ, β
εα αθκηά πθ αληκ δκ ά πθ η αιτ κυμ ΰέθ αδ η απσφα β κυ δ υγυθ άέ
16. Ο υπκ δ υγυθ άμ α ε έ δ αε δεΪ εαγάεκθ α, πκυ αθ δ
τκΝ λέ αΝ κυ υπκξλ π δεκτ
εζΪ κυ εαδ ξλσθκυ υπβλ

δ αε δεκτ πλαλέκυ

επαδ

κδξκτθ

αΝ

υ δεκτ, κυ έ δκυ

έαμέ
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17.  εΪγ έ έΚέ εαδΝ Ιέ έΚέΝ ζ δ κυλΰ έ
βθ κπκέα

υηη Ϋξκυθ κδ

κπκδα άπκ

επαδ

υθΫζ υ β πθ δ α εσθ πθ,

υ δεκέ πκυ υπβλ κτθ

βΝ ηκθΪ α η Ν

ξΫ β λΰα έαμέ

18.  β

υθΫζ υ β πθ

έ έΚέ εαδΝ Ιέ έΚέ.
Ϋε αε α, τ

δ α εσθ πθ πλκ

υθΫζ υ β

πθ

λ τ δ κ

δ α εσθ πθ

δ υγυθ άμ κυΝ

υθ λδΪα δ,

λα απσ πλσ εζβ β κυ πλκΫ λκυ βμέ Σαε δεΫμ

αε δεΪ ά
υθ ζ τ

δμ

πλαΰηα κπκδκτθ αδ υπκξλ π δεΪ πλδθ απσ βθ Ϋθαλιβ κυ δ αε δεκτ Ϋ κυμ
εαδ

κ Ϋζκμ εΪγ

λδηάθκυέ

υθΫζ υ β πθ

Ϋε αε α, σ αθ κ ελέθ δ αθαΰεαέκ κ πλσ

λκμ ά κ αβ ά

λέ κ πθ η ζυθ βμ η Ϋΰΰλαφβ αέ β ά κυ,
γΫηα α ΰδα α κπκέα αβ έ αδ β

δ α εσθ πθ

υΰεαζ έ αδ

δ κυζΪξδ

κθ κ Ϋθα

βθ κπκέα πλκ

δκλέα δ α

τΰεζβ βέ Κα Ϊ α ζκδπΪ φαλησακθ αδ κδ

δα Ϊι δμ πθ Ϊλγλπθ 13 Ϋπμ εαδ 15 κυ Κυ δεα δκδεβ δεάμ δα δεα έαμ, πκυ
ευλυγβε η

κ Ϊλγλκ πλυ κ κυ θέ 2690/1999 Χ ’Ν45).
υθΫζ υ β

19.

πθ

δ α εσθ πθ α ε έ, δ έπμ,

δμ αεσζκυγ μ

αληκ δσ β μμ
αΨ
επαδ

υηίΪζζ δ

β ξΪλαιβ εα υγτθ

υ δεάμ πκζδ δεάμ

ζ δ κυλΰέα κυ, εαγυμ εαδ

κ

πέπ κ

πθ ΰδα

βθ

φαληκΰά

κυΝ έ έΚέ εαδΝ Ιέ έΚέ,

βθ παδ αΰπΰδεά δ υγΫ β β πθ

βμ

βθ κηαζά
πκυ α

δευθ

αβ βηΪ πθ,
ίΨ δαπδ
υθα σ β μ
επαέ

υθ δ εαδ αιδκζκΰ έ δμ επαδ
υθ λΰα έαμ αθΪη

α

κ πλκ ππδεσ,

α

ζΫξβ

βμ

δαΰπΰάμ

πθ

υ βμ εαδ κυμ φκλ έμ βμ κπδεάμ εκδθπθέαμ,
ΰΨ απκφα έα δ ΰδα γΫηα α φκέ β βμ,

πκυ α

πέ κ βμ εαδ

υθΝεαδ
Ψ δ βΰ έ αδ

βμ

υ δεΫμ αθΪΰε μ εαδ αιδκπκδ έ δμ

επαδ

κ δ υγυθ ά κυΝέ έΚέ εαδΝΙέ έΚέΝ κ έ κμ εαδ β ηκλφά

υ δεάμ εα Ϊλ δ βμΝ εαδΝ

πδησλφπ βμ εαδ

υηίΪζζ δ

βθ

υζκπκέβ ά βμέ
20.  κ επαδ
Παδ

υ δεσΝπλκ ππδεσ πθ έ έΚ. εαδΝΙέ έΚέΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ

έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝαθάεκυθ :
αΨΝαπκ πα ηΫθκδΝάΝ
επαδ

Ν δΪγ

βΝησθδηκδΝεαδΝαθαπζβλπ Ϋμ

υ δεκέ,
57

ίΨΝησθδηκδΝ επαδ

υ δεκέ,

ΰΨΝπλκηέ γδκδΝ επαδ
ΨΝ επαδ

υ δεκέΝεαδ

υ δεσΝπλκ ππδεσ, η Ν τηία βΝ ιαλ βηΫθβμΝ λΰα έαμΝ

κλδ ηΫθκυΝξλσθκυ
ΨΝηΫζβ κυ δ δεκτ επαδ
δ δεκτ

υ δεκτ Πλκ ππδεκτ Χ έ έΠέΨ εαδ κυ

κβγβ δεκτ Πλκ ππδεκτ Χ έ έΠέΨ, πκυ πλκίζΫπκθ αδ

α Ϊλγλα 17 εαδ 18, αθ έ

κδξα, κυ θέ 3699/2008 Χ ΄ 199), πμ

δ ξτκυθέ
ΨΝ επαδ

υ ΫμΝ θβζέεπθΝΝ

21. ΣαΝ Μαγάηα αΝ Γ θδεάμΝ Παδ
δ Ϊ εκυθΝ

έ Ν ησθδηκδΝ

υ λκίΪγηδαμΝ

επαέ

επαδ

έαμΝ εαδΝ δ δεσ β αμΝ τθαθ αδΝ θαΝ αΝ

υ δεκέΝ

έ Ν αθαπζβλπ ΫμΝ

επαδ

υ δεκέ,Ν

υ βμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Παδ έαμ,Ν η Ν απσ πα βΝ

δΪλε δαμΝσξδΝηδελσ λβμΝ κυΝ θσμΝΫ κυμΝεαδΝσξδΝη ΰαζτ λβμΝ πθΝπΫθ Ν υθ,Ν
η Ν δΪγ
δ άΰβ βΝ
υπβλ

βΝ ΰδαΝ υηπζάλπ βΝ κυΝ υπκξλ π δεκτΝ δ αε δεκτΝ πλαλέκυ,Ν η Ν
κυΝ

δ υγυθ άΝ

επαέ

υ βμ,Ν η Ν

βΝ

τηφπθβΝ ΰθυηβΝ

κυΝ

δαεκτΝ υηίκυζέκυΝεαδΝαπσφα βΝ κυΝκδε έκυΝΠ λδφ λ δαεκτΝ δ υγυθ ά,Ν

έ Ν επαδ

υ δεσΝ πλκ ππδεσΝ η Ν τηία βΝ ιαλ βηΫθβμΝ λΰα έαμΝ κλδ ηΫθκυΝ

ξλσθκυ,Ν έ Ν επαδ

υ άμΝ θβζέεπθέΝ

22. ΧμΝ Ν επαδ
δαγΫ δΝ

αΝ

υ άμΝ θβζέεπθΝ κλέα αδΝ κΝ παΰΰ ζηα έαμ,Ν κΝ κπκέκμΝ

υπδεΪΝ εαδΝ κυ δα

παΰΰΫζηα σμΝ

κυΝ εαδΝ

βθΝ απαδ κτη θβΝ πδ

πΪλε δα, ΰδαΝ βΝ ΰ θδεάΝ επαέ
πζαέ δκΝ βμΝ ∆δΪ
δ ξτκθΝπδ
23.

δεΪΝ πλκ σθ αΝ ΰδαΝ

βθΝ Ϊ εβ βΝ

κπκδβηΫθβΝ

επαδ

υ δεάΝ

υ βΝ εαδΝ βθΝ παΰΰ ζηα δεάΝ εα Ϊλ δ βΝ

έκυΝ ηΪγβ βμ,Ν σππμΝ πλκ

δκλέα αδΝ ξ δεΪΝ

κπκδβηΫθκΝ παΰΰ ζηα δεσΝΠ λέΰλαηηαΝ επαδ

κΝ εΪ

κυΝ
κΝ
κ Ν

υ άέ

Ν Ν πΪλε δαΝ Ν εαδΝ β δαλεάμΝΝ αθαθΫπ βΝΝ εαδΝ Ν πδεαδλκπκέβ βΝ Ν πθΝΝ

πλκ σθ πθΝ Ν πθΝ

επαδ

υ υθΝ σππμΝ εαδΝ βΝ ξλά βΝ πθΝ εα ΪζζβζπθΝ

επαδ

υ δευθΝ η γσ πθΝ εαδΝ λΰαζ έπθ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝ ξθδευθΝ

επαέ

υ βμΝ θβζέεπθ,Ναπκ ζκτθΝία δεΫμΝπλκςπκγΫ

δμΝΰδαΝ βΝΝΝ δα φΪζδ βΝΝΝ

βμΝΝΝυοβζάμΝΝΝπκδσ β αμΝΝΝ βμΝΝΝπαλ ξση θβμΝεα Ϊλ δ βμέ Γδα κΝζσΰκΝαυ σΝ αΝ
πλκΰλΪηηα αΝ πκυ υθΝ π λδζαηίΪθκυθΝ αφ έμΝ εα υγτθ
αΝπλκ σθ αΝ πθΝ επαδ

δμ, αθαφκλδεΪΝ η Ν

υ υθΝαθΪΝΘέ έΝεαδΝη Ν αΝαπαδ κτη θαΝ επαδ

υ δεΪΝ
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ηΫ α,Ν η γκ κζκΰέ μΝ εαδΝ λΰαζ έαέ ΟδΝ γΫ
έ έΚέΝ εαδΝ Ιέ έΚέΝ πλκεβλτ

δμΝ επαδ

κθ αδΝ απσΝ βθΝ ΓΓ

Μ άΝ ΪζζκθΝ φκλΫαΝ ΝΠ

Ν.Π.Ι. Ν πκυΝ η Ν απσφα β κυΝ κΝ ΤπκυλΰσμΝ Παδ
Ϋξ δΝ αθαγΫ

δέΝ ΟδΝ πλκεβλτι δμΝ αθαφΫλκυθμ

δ δεσ β μΝ πκυ Ϋξ δΝ απκφα δ
η Ν αθαφκλΪΝ

υ υθΝ πθΝ βηκ έπθΝ
Ν άΝ

έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ κυΝ
κΝ ιΪηβθκΝ εα Ϊλ δ βμ,

δμΝΝΝ

έΝ θαΝ ζ δ κυλΰά κυθ,Ν δμΝ Θέ έΝ αθΪΝ δ δεσ β αΝ

κΝ έ κμΝ κυμΝΧγ πλβ δεΫμΝ – λΰα

βλδαεΫμ– ηδε ΫμΨΝΝ εαδΝ Ν

δμΝΝ

πλκίζ πση θ μΝΝαπσΝΝ κΝΝπλσΰλαηηαΝΝ πκυ υθΝΝυλ μΝ δ α εαζέαμΝαθΪΝΘέ έ,
κυμΝ δεαδκτξκυμ

υηη κξάμ, αΝ απαδ κτη θαΝ δεαδκζκΰβ δεΪ, αΝ ελδ άλδαΝ

πδζκΰάμ, βΝ ξΫ βΝ λΰα έαμ, κθΝΝΝ λσπκΝΝΝεαδΝΝΝ βθΝΝΝαθυ α βΝΝΝβη λκηβθέαΝΝΝ
υπκίκζάμΝ Ν Ν πθΝ Ν Ν αδ ά

πθΝ Ν Ν πθΝ επαδ

δαξ έλδ βμΝ υξσθΝ θ Ϊ

πθΝ

ΝσζαΝ αΝ

υ υθ, βΝ δα δεα έαΝ υπκίκζάμΝ εαδΝ
Ϊ δαΝ πδζκΰάμ.

24. δεαέπηαΝυπκίκζάμΝαέ β βμΝΫξκυθΝσζκδΝκδΝδ δυ μ,ΝεαγυμΝεαδΝκδΝη Ν
κπκδα άπκ Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝ α ξκζκτη θκδΝ

κΝ ∆βησ δκΝ ΣκηΫα,Ν πκυΝ ΫξκυθΝ

αΝθσηδηαΝ υπδεΪΝπλκ σθ αέ ΣαΝΝπλκ σθ αΝΝπκυΝΝπλΫπ δΝΝΝθαΝΝΝ δαγΫ κυθΝΝκδΝΝΝ
επαδ

υ ΫμΝΝπ λδΰλΪφκθ αδΝΝ

αθαζυ δεΪΝ

πλκΰλΪηηα αΝ

αΝ ΰε ελδηΫθα εαδ
πκυ υθ

παΰΰ ζηα δεάμΝ εα Ϊλ δ βμέ Πλκςπσγ
ΰΰλαφάΝ κυΝυπκοάφδκυΝ επαδ
πδζκΰάΝ πθΝ επαδ

υ άΝ

πθΝ

βηκ δκπκδβηΫθα
δ δεκ ά πθ

βμ

αλξδεάμΝ

βΝ ΰδαΝ βθΝ υπκίκζάΝ αέ β βμΝ έθαδΝ βΝ
κΝΤπκ-Μβ λυκΝ επαδ

υ υθΝ έ έΚέ

Ν

υ υθΝΰέθ αδΝαπσΝ λδη ζάΝ πδ λκπάΝαπκ ζκτη θβΝαπσΝ κ

∆δ υγυθ άΝ κυΝέ έΚέΝάΝ κυΝΙέ έΚέ εαδΝΫθαΝηΫζκμΝκλδαση θκΝαπσΝ βΝΓέΓέ∆έ έΜέΝ
25. ΓδαΝ βθΝ πδζκΰάΝ πθΝ επαδ
ξΫ βΝ η Ν βθΝ αθ έ
ι δ έε υ βΝ

υ υθΝ υθ ε δηυθ αδΝ Ν αΝ αεσζκυγαΝ

Ν

κδξβΝ Θέ έμ βΝ λΰα δαεάΝ ηπ δλέα, βΝ δ αε δεάΝ ηπ δλέα, βΝ

κΝ ΰθπ

δεσΝ αθ δε έη θκΝ πκυΝ πδγυηκτθΝ θαΝ

δ Ϊικυθ, κδΝ

υθαφ έμΝ η Ν κΝ αθ δε έη θκΝ η απ υξδαεκέΝ έ ζκδΝ πκυ υθ, βΝ Ν απσ κ β,Ν Ν βΝΝ
υθΫπ δαΝ Ν εαδΝ Ν κΝ Ν πέπ

κΝ Ν υθ λΰα έαμΝ Ν

βθΝ Ν π λέπ π βΝ πλκβΰκτη θβμΝ

υθ λΰα έαμΝη Ν κΝΙέ έΚέ εαδΝεκδθπθδεΪΝελδ άλδαέ
26.  αΝέ έΚέ εαδΝΙέ έΚέΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠαδ
γΫ

δμΝ

η αα
επαέ

επαδ

υ δεκτΝ

ση θκυμΝ
υ βμέΝ

επαδ

πλκ ππδεκτΝ

τθαθ αδΝ

έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝ
θαΝ

εαζτπ κθ αδΝ

υ δεκτμΝ Πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ

απσΝ

υ λκίΪγηδαμΝ

Ν η Ϊ αιβΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ
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Παδ

έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ άΝ εαδΝ κυΝ εα ΪΝ π λέπ π βΝ

υθαλησ δκυΝ

Τπκυλΰκτέ
27.  Ν εΪγ Ν έ έΚέΝ εαδΝ Ιέ έΚέ,Ν ΰδαΝ βθΝ υπκ
ζ δ κυλΰκτθΝκδΝπαλαεΪ πΝηκθΪ

άλδιβΝ Ν κυΝ ΫλΰκυΝ αυ κτ,Ν

μμ

α) ΣηάηαΝ ΟδεκθκηδευθΝ εαδΝ

δκδεβ δευθΝ Θ ηΪ πθ:  κΝ ηάηαΝ αυ σΝ

υπΪΰκθ αδΝ σζαΝ αΝ γΫηα αΝ πκυΝ ΫξκυθΝ ξΫ βΝ η Ν κΝ εΪγ Ν φτ βμΝ εαδΝ ξΫ βμΝ
λΰα έαμΝ πλκ ππδεσ
επαδ

κυΝ έ έΚέΝ εαδ Ιέ έΚέΝ

εαδΝ Ν βμΝ Ν δκδεβ δεάμΝ Ν εαδΝΝ

υ δεάμΝΝζ δ κυλΰέαμΝΝαυ κτΝΝσππμμ ΰΰλαφΫμ,Νη αΰλαφΫμ,Νεα α Ϊι δμ,Ν

εα αξπλά
απκ ζ

δμΝ απκυ δυθ,Ν ίαγηκζκΰέαμ,Ν ξαλαε βλδ ηκέΝ φκέ β βμ,Ν Ν Ϋε κ βΝ

ηΪ πθ,ΝΫε κ βΝΝ έ ζπθ,Νί ίαδυ

άλβ βΝ ξ δευθΝαλξ έπθέΝ πέ βμ,Ν

πθΝβΝπδ

κπκδβ δευθΝ πκυ υθΝεαδΝ

κΝ ηάηαΝαυ σΝυπΪΰκθ αδΝσζαΝ αΝγΫηα α,

πκυΝΫξκυθΝ ξΫ βΝη Ν δμΝκδεκθκηδεΫμΝεαδΝζκδπΫμΝπαλκξΫμΝ κυΝ έ έΚέΝεαδΝΙέ έΚέΝ
πλκμΝ κυμΝ επαδ

υκηΫθκυμΝ εαδΝ αθ έ

αυ υθ, εαγυμΝ εαδΝ βθΝ θΝ ΰΫθ δΝ υπκ
έ έΚέΝ εαδΝ Ιέ έΚέΝ
Π λδφ λ δυθΝ εαδΝ

κδξαΝ δμΝ κδεκθκηδεΫμΝ υπκξλ υ

άλδιβΝ βμΝ κδεκθκηδεάμΝ δαξ έλδ βμΝ κυΝ

υθ λΰα έαΝ η Ν δμΝ ΟδεκθκηδεΫμΝ

δ υγτθ

κΝ πζαέ δκΝ πθΝ δ ξυκυ υθΝ δα δεα δυθέΝ ΣΫζκμΝ

αυ σΝ υπΪΰκθ αδΝ εαδΝ γΫηα αΝ
πλκηβγ δυθ, ΰδαΝ αΝ κπκέαΝ

δμΝ

ξθδεάμΝ υπκ

άλδιβμ,Ν

υθ λΰΪα αδΝ η Ν δμΝ αθ έ

δμΝ πθΝ
κΝ ΣηάηαΝ

υθ άλβ βμΝ εαδΝ

κδξ μΝ ηκθΪ

μΝ βμΝ

Π λδφΫλ δαμέ
ί)Ν Γλαφ έκΝ Γλαηηα έαμμ  κΝ ΰλαφ έκΝ αυ σΝ υπΪΰκθ αδΝ σζαΝ αΝ γΫηα αΝ
πκυΝ ΫξκυθΝ ξΫ βΝ Ν η Ν Ν βθΝ Ν άλβ βΝ Ν πλπ κεσζζκυΝ Ν αζζβζκΰλαφέαμ,Ν Ν βΝΝ
δαεέθβ β

πθΝ ΰΰλΪφπθ,Ν βθΝ αλξ δκγΫ β βΝ αυ υθΝ εαδΝ βθΝ πδηΫζ δαΝ Ν βμΝ

αζζβζκΰλαφέαμΝ κυ

δ υγυθ ά, εαγυμΝεαδΝ βθΝαθαπαλαΰπΰάΝ πθΝ ΰΰλΪφπθΝ

εαδΝζκδπκτΝΫθ υπκυΝυζδεκτ
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Κ Φ Λ ΙΟ ’
ΛΟΙΠ Ν Ι Σ Ξ ΙΝ ΡΜΟ ΙΟΣΗΣ ΝΤΠΟΤΡΓ ΙΟΤΝΠ Ι

Ι ΝΚ ΙΝ

ΘΡΗΚ ΤΜ ΣΩΝ
ΆλγλκΝΝ27
ΘΫηα αΝ δ δεάμΝ ΰωΰάμ
1έΝ Ν υπκπαλΪΰλαφκμΝ ΰΨΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ κΝ κυΝ θέΝ
γθλλήβίίκ,Ν λκπκπκδ έ αδΝ πμΝ ιάμμΝ ΰΨΝ κδΝ κηΫμΝ βμΝ Ν
παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ
αΨΝ ΣαΝ

δ δεΪΝ

υ λκίΪγηδαμΝ δ δεάμΝ

υ βμΝ έθαδΝκδΝεΪ πγδμΝ

παΰΰ ζηα δεΪΝ ΓυηθΪ δαΝ Χ

ΓΨ,Ν

απσφκδ κδΝ βηκ δεκτΝ ξκζ έκυΝΰ θδεάμΝάΝ δ δεάμΝ επαέ

αΝ κπκέαΝ ΰΰλΪφκθ αδΝ
υ βμΝεαδΝ

αΝκπκέαΝβΝ

φκέ β βΝ δαλε έΝ πΫθ Ν Ϋ βέΝ  αΝ ΰυηθΪ δαΝ αυ ΪΝ φαλησα αδΝ πλσΰλαηηαΝ ΰδαΝ
βθΝκζκεζάλπ βΝ βμΝ θθδΪξλκθβμΝυπκξλ π δεάμΝ επαέ
παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ
ΣαΝ

ΓΝαθάεκυθΝ

υ βμέ

βθΝυπκξλ π δεάΝ επαέ

ΓυηθΪ δαΝ ,Ν ξκλβΰκτθΝ

υ βμΝεαδΝ βθΝπαλκξάΝ

ΝΝ

υ βΝεαδΝ έθαδΝδ σ δηαΝΝη Ν κΝ δ δεΪΝ

κΝ πΫλαμΝ βμΝ Ν ΄Ν ΪιβμΝ Ν έ ζκΝ Ν πκζυ βλέκυΝ
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Γυηθα έκυΝεαδΝ

βθΝ ΄Ν ΪιβΝ,Νπ υξέκΝη Ν παΰΰ ζηα δεΪΝ δεαδυηα αΝ πδπΫ κυΝ

2.
 βθΝ ΄Ν ΪιβΝ γ

ηκγ

έ αδΝ βΝ Ν πλαε δεάΝ Ϊ εβ β,Ν η Ν βθΝ υπκ

ξκζδευθΝ υθ αδλδ ηυθΝ η Ν

σξκΝ κθΝ ηπζκυ δ ησΝ πθΝ

άλδιβΝ πθΝ

ιδκ ά πθΝ πθΝ

ηαγβ υθΝΝεαδΝ βθΝαπσε β βΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ ηπ δλέαμέ
Ό αθΝ κΝ ηαγβ άμΝ κζκεζβλυ

δΝ βΝ φκέ β άΝ κυ,Ν ΰΰλΪφ αδΝ

δ δεκτΝ παΰΰ ζηα δεσΝΛυε έκυΝ

βθΝαθ έ

κδξβΝ δ δεσ β αέ

 Νπ λέπ π βΝπκυΝκΝηαγβ άμΝ πδγυη έΝθαΝφκδ ά
θυΝΫξ δΝκζκεζβλυ
γαΝ ΰΰλαφ έΝ

δΝ βΝφκέ β άΝ κυΝΝ

βΝ ΄Ν ΪιβΝ κυΝ

δΝ

Ν δαφκλ δεάΝ δ δεσ β αΝ,Ν

κΝΝ δ δεσΝ παΰΰ ζηα δεσΝΓυηθΪ δκ,Ν

βθΝ ΄Ν ΪιβΝ κυΝ δ δεκτΝ παΰΰ ζηα δεκτΝΝΛυε έκυέ

ίΨΝΣαΝ δ δεΪΝ παΰΰ ζηα δεΪΝΝΛτε δαΝΧ

ΛΨ,Ν

αΝκπκέαΝ ΰΰλΪφκθ αδΝαπσφκδ κδ

κυΝ παΰΰ ζηα δεκτΝ Γυηθα έκυΝ εαδΝ πθΝ δ δευθΝ εαδΝ Γ θδευθΝ Γυηθα έπθΝ εαδΝ
Λυε έπθέΝ αΝζτε δαΝαυ ΪΝβΝφκέ β βΝ δαλε έΝ Ϋ
π λδθσΝ

παΰΰ ζηα δεσΝ Λτε δκέΝ  αΝ

λαΝΫ βΝεα ’Ναθ δ

ΛΝ ξκλβΰ έ αδΝ

έ ζκμΝ απκζυ βλέκυΝ Λυε έκυΝ εαδΝ π υξέκΝ η Ν

κδξέαΝη Ν κΝ

κυμΝ απκφκέ κυμΝ

παΰΰ ζηα δεΪΝ

δεαδυηα αΝ

πδπΫ κυΝγέ
ΰΨΝ ΣαΝ
Χ

λΰα
ΚΨ,Ν

άλδαΝ

δ δεάμΝ

παΰΰ ζηα δεάμΝ

επαέ

υ βμΝ εαδΝ Κα Ϊλ δ βμΝ

αΝ κπκέαΝ βΝ φκέ β βΝ δαλε έΝ θΝ ξλσθδαέΝ  Ν αυ ΪΝ ΰΰλΪφκθ αδΝ

απσφκδ κδΝ βηκ δευθΝ ξκζ έπθΝ ΰ θδεάμΝ άΝ δ δεάμΝ επαέ
βθΝ υπκξλ π δεσ β αΝ βμΝ
δ σ δηαΝ η Ν αΝ
ΚΝ Ν γ

δ δεΪΝ

ηκγ

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ

υ βμΝ εαζτπ κθ αμΝ

υ βμέΝ ΣαΝ έ έ έ έΚέΝ έθαδΝ

παΰΰ ζηα δεΪΝ ΓυηθΪ δαέΝ  βθΝ

ζ υ αέαΝ ΪιβΝ πθΝ

έ αδΝ πλαε δεάΝ Ϊ εβ βΝ δΪλε δαμΝ βΝ κυζΪξδ

Ν πλαΰηα δεΫμΝ υθγάε μΝ λΰα έαμΝ εαδΝ

κθΝ λδηάθπθ,Ν

Ν υθΪφ δαΝ η Ν βθΝ ετλδαΝ δ δεσ β αΝ

κυΝ ηαγβ άέΝ ΣκΝ πλκζσΰδκΝ πλσΰλαηηαΝ βμΝ  ’Ν ΪιβμΝ υηπζβλυθ αδΝ απσΝ
ηαγάηα αΝ πθΝ πλκβΰκτη θπθΝ Ϊι πθ, αθΪζκΰαΝ η Ν δμΝ δ δεΫμΝ επαδ

υ δεΫμΝ

αθΪΰε μΝ πθΝ ηαγβ υθ, σππμΝ αυ ΫμΝ πλκετπ κυθΝ απσΝ βθΝ επαδ

υ δεάΝ

αιδκζσΰβ βέΝ

Ν Σ’Ν

ΪιβΝ ζ δ κυλΰ έΝ πμΝ

ι δ έε υ βμΝη Ν εκπσΝ κθΝ ηπζκυ δ ησΝ πθΝ
ικδε έπ άΝ κυμΝ

ΪιβΝ

ξθδεάμή παΰΰ ζηα δεάμΝ

ιδκ ά πθΝ πθΝηαγβ υθΝεαδΝ βθΝ

Νπλαΰηα δεΪΝ λΰα δαεΪΝπ λδίΪζζκθ αέΝ Νπ λέπ π βΝπκυΝ

θΝ έθαδΝ υθα άΝ βΝ πλαε δεάΝ Ϊ εβ βΝ πθΝ ηαγβ υθ,Ν σ Ν ΰέθ αδΝ η Ν βθΝ
υπκ

άλδιβΝ κυΝ ξκζδεκτΝ υθ αδλδ ηκτέ

ΓδαΝ κυμΝ ηαγβ ΫμΝ πκυΝ φκδ κτθΝ

αΝ

Κ, βΝ φκέ β άΝ κυμΝ ξαλαε βλέα αδΝ

παλεάμΝ άΝ σξδΝ απσΝ κΝ τζζκΰκΝ δ α εσθ πθ, κΝ κπκέκμΝ απκφα έα δΝ εα ΪΝ
π λέπ π βΝεαδΝαθ ιΪλ β αΝαπσΝ κθΝαλδγησΝαπκυ δυθ,Ν υθυπκζκΰέακθ αμΝ βθΝ
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παλεάΝεα Ϊε β βΝ πθΝ δ αε δευθΝ
βθΝ δ άΰβ βΝ βμΝ

σξπθ,Ν δμΝδ δαδ λσ β μΝεΪγ Νηαγβ άΝεαδΝ

Τ,Ν φσ κθΝαυ άΝΫξ δΝ υ

πσΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝθσηκυΝσζαΝ αΝΣ
Σ

αγ έ.

Ν δ δεάμΝαΰπΰάμΝ ΄Νίαγηέ αμΝεαδΝ αΝ

Ν δ δεάμΝ ΰπΰάμΝ ΄Ν ίαγηέ αμ,Ν η α λΫπκθ αδΝ

ΓυηθΪ δαΝεαδΝ δ δεΪΝ παΰΰ ζηα δεΪΝΛτε δαΝαθ έ
ΟδΝ ήθ ΫμΝ εαδΝ κΝ πλκ ππδεσΝ πκυΝ ά βΝ υπβλ

Ν δ δεΪΝ παΰΰ ζηα δεΪΝ

κδξαέ
έΝ

αΝ ξκζ έαΝ επφυθΝ εαδΝ

υφζυθΝηαγβ υθ,Ν υθ ξέακυθΝθαΝα εκτθΝ αΝεαγάεκθ ΪΝ κυμ,Ναθ ιΪλ β αΝαπσΝ
βθΝπδ

κπκέβ βΝβΝσξδΝ βμΝΝκβηα δεάμΝΰζυ
2έΝ αέΝ ΣαΝ δ ξτκθ αΝ

δκλδ ηκτμ,Ν
επαδ

δμΝ η αγΫ

αμΝεαδΝ βμΝΰλαφάμΝψrailleέ

βΝ Γ θδεάΝ επαέ
δμ,Ν

υ βΝ ΰδαΝ δμΝ πλκ ζάο δμ,Ν κυμΝ

δμΝ απκ πΪ

υ δευθΝ ήγηδαμΝεαδΝ ήγηδαμΝ επαέ

δ δεσ β μ,Ν κυμΝ εζΪ κυμΝ δμΝ αθαγΫ

δμ

κπκγ ά

δμΝ

υ βμΝεαγυμΝεαδΝΰδαΝ κυμΝ κη έμ,Ν δμΝ
δμΝ ηαγβηΪ πθ,Ν Ν αΝ πλκΰλΪηηα αΝ

πκυ υθΝ εαδΝ αΝ πλκζσΰδαΝ πλκΰλΪηηα αΝ
επαέ

δμΝ εαδ

βθΝ Σ ξθδεάΝ

παΰΰ ζηα δεάΝ

υ β,ΝΝδ ξτκυθΝαπσΝ βμΝ βηκ έ υ βμΝ κυΝπαλσθ κμΝθσηκυΝεαδΝΰδαΝ βθΝ

δ δεάΝ ΰπΰάέΝ πδηΫλκυμΝ δαφκλκπκδά
δ δαέ λπθΝ υθγβευθΝ
πκφΪ

δμΝσζπθΝ πθΝ παλαπΪθπ,Ν ζσΰπΝ πθΝ

βθΝ δ δεάΝ ΰπΰά,Ν γα εαγκλέακθ αδΝ η Ν ΤπκυλΰδεΫμΝ

δμΝπκυΝγαΝ ε έ κθ αδΝεα σπδθΝ δ άΰβ βμΝ βμΝ ήθ βμΝ δ δεάμΝ ΰπΰάμΝ

κυΝΤΠ ΙΘέ
ίέΝ Μ Ν απσφα βΝ
υΰελκ έ αδΝ
υηίκτζδκΝ

κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ

βθΝ Κ θ λδεάΝ Τπβλ
δ δεκτΝ

επαδ

υ δεκτΝ Πλκ ππδεκτ,Ν ΧΚΤ

απκ ζ έ αδμΝ Ν αΨΝ απσΝ κθΝ Πλκρ
Πλσ

λκ,Ν ίΨΝ απσΝ κθΝ Πλσ

έαΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Κ θ λδεσΝ Τπβλ
Ϊη θκΝ βμΝ

δ δεάμΝ

κΝ κπκέκΝ
ΰπΰάμΝ πμΝ

λκΝ κυΝ ΚΤΠ Ν άΝ ΪζζκθΝ ήθ άΝ επή βμΝ εα ΪΝ

πλκ έηβ βΝη Ν πκυ ΫμΝάΝΝ ηπ δλέαΝΝ
κυΝΚΤ

ήθ βμΝ

ΠΨΝ

δαεσΝ

βθΝ δ δεάΝ ΰπΰά,ΝΰΨΝαπσΝ κθΝπλσ

λκΝΝ

Ν άΝ ΪζζκΝ ήθ άΝ επή βμΝεα ΪΝ πλκ έηβ βΝ η Ν πκυ ΫμΝάΝ Ν ηπ δλέαΝΝ

βθΝ δ δεάΝ ΰπΰάΝεαδΝΝ ΨΝαπσΝ τκΝαδλ ΪΝηΫζβΝ κυΝ
αΝ αθαπζβλπηα δεΪΝ αδλ ΪΝ ηΫζβΝ

ΠΝαθαπζβλκτη θαΝαπσΝ

ΠέΝ δ βΰβ άμΝ κλέα αδΝ κΝ πλσ λκμΝ άΝ κΝ

θσηδηκμΝ αθαπζβλπ άμΝ κυΝ πκυΝ αυ σμΝ κλέα δΝ εαδΝ ΰλαηηα ΫαμΝ δκδεβ δεσμΝ
υπΪζζβζκμΝάΝαπκ πα ηΫθκμΝ επαδ

υ δεσμΝ βμΝ ήθ βμΝ δ δεάμΝ ΰπΰάμέΝ

ΰέΝ ΓδαΝ κυμΝ ησθδηκυμΝ δκλδ ηκτμΝ
πδζκΰάΝ Πλκρ
βθΝ πλκ

αηΫθπθΝ η Ν γβ έαΝ πθΝ Κ

λέαΝ κυΝ πλκΫ λκυΝ κυΝ ΚΤ

υηη κξάΝ θσμΝ ξκζδεκτΝ υηίκτζκυΝ

ΠΝ εαδΝ
Τ,Ν κΝ ΚΤ

ΠΝ εαγυμΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ
ΠΝ υθ λδΪα δΝ υπσΝ

ΠΝ η Ν κθ αθαπζβλπ άΝ κυ,Ν βΝ
Ν η Ν κθΝ αθαπζβλπ άΝ κυ,Ν θσμΝ
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ήθ άΝ επή βμΝεα ΪΝπλκ έηβ βΝη Ν πκυ ΫμΝάΝ ηπ δλέαΝ
κθΝ αθαπζβλπ άΝ κυΝ εαδΝ αΝ τκΝ αδλ ΪΝ ηΫζβΝ
αθαπζβλπηα δεΪΝ αδλ ΪΝ ηΫζβΝ

Πέ

βθΝ δ δεάΝ ΰπΰάΝη Ν

ΠΝ αθαπζβλκτη θαΝ απσΝ αΝ

 βθΝ ΤπκυλΰδεάΝ

πσφα βΝ

πλκβΰκτη θβμΝπαλαΰλΪφκυΝγαΝεαγκλέακθ αδΝ αΝελδ άλδαΝεαδΝκδΝπλκςπκγΫ
πδζκΰάμΝΠλκρ

αηΫθπθΝ πθΝΚ

3.  κθΝ Ν Πλκρ

βμΝ
δμΝ

ΤΝη Νγβ έαέΝ

Ϊη θκΝ Ν βμΝ Ν δ τγυθ βμΝ Ν δ δεάμΝ Ν ΰπΰάμΝ Ν φσ κθΝΝ

εα ΪΝΝ βθΝΝ κπκγΫ β άΝΝ κυΝΝ

θΝΝ δαγΫ δΝΝ κΝ ίαγησΝΝ ’, πκυΝΝπλκίζΫπ αδΝΝ

βθΝΝπαλΪΰλαφκΝ1ΝΝ κυΝΝΪλγλκυΝΝθΝΝ κυΝΝΝέΝζίβζήβί11ΝΧ ’ββθΨ,ΝΝαπκθΫη αδΝΝ
κΝΝίαγησμΝΝαυ σμ,Νεαγ’ΝσζβΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝΪ εβ βμΝ πθΝεαγβεσθ πθΝ κυΝΝπμΝ
Πλσ

λκμΝ κυΝΚΤ

ΠέΝΝ

4έΝ δμΝπ λδφ λ δαεΫμΝ ήθ
Τπβλ

δμΝ επή βμΝ υΰελκ έ αδΝ κΝΠ λδφ λ δαεσΝ

δαεσΝ υηίκτζδκΝ δ δεκτΝ επαδ

υ δεκτΝ Πλκ ππδεκτΝ ΧΠΤ

κπκέκΝ έθαδΝπ θ αη ζΫμΝεαδΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝΫθαθΝ τηίκυζκΝ

ΝπμΝπλσ

τκΝ ήθ ΫμΝ επή βμΝ εα ΪΝ πλκ έηβ βΝ η Ν πκυ ΫμΝ άΝ ηπ δλέαΝ
ΰπΰά,ΝεαδΝ τκΝαδλ ΪΝηΫζβΝ

ΠΨ,Ν κΝ
λκ,ΝΝ

βθΝ δ δεάΝ

ΠΝαθαπζβλκτη θαΝαπσΝαθαπζβλπηα δεΪΝηΫζβΝ

ΠέΝ Γλαηηα ΫαμΝ εαδΝ αθαπζβλπ άμΝ αυ κτΝ κλέακθ αδΝ απσΝ κθΝ Π λδφ λ δαεσΝ
ήθ άΝ

επαέ

υ βμΝ

δκδεβ δεκέΝ υπΪζζβζκδ,Ν κδΝ κπκέκδΝ υπβλ κτθΝ

Π λδφ λ δαεάΝ δ τγυθ βΝ επαέ
πλσ

υ βμέΝΣαΝγΫηα αΝ

λκμΝ άΝ ηΫζκμΝ πκυΝ κλέα αδΝ απσΝ κθΝ πλσ

πκυΝαφκλκτθΝ κΝ

ΠΝ

δμΝ υθ λδΪ

κΝΠΤ

βθΝ

ΠΝ δ βΰκτθ αδΝκΝ

λκέΝ Ό αθΝ ι Ϊακθ αδΝ γΫηα αΝ

δμΝ υηη Ϋξ δΝεαδΝΫθαμΝ επλσ ππκμΝ κυΝ

ΠΝ κΝ κπκέκμΝ κλέα αδΝ σππμΝ εαδΝ κδΝ αθαπζβλπ ΫμΝ σζπθΝ πθΝ η ζυθΝ Ν βμΝ
παλκτ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ η Ν απσφα βΝ υΰελσ β βμΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ

έαμΝ

εαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ
5έΝ ΣαΝ υΰελκ άηα αΝ Μ

Ν πκυΝ ΫξκυθΝ εκδθάΝ Ν η αφκλΪΝ ηαγβ υθΝ

θαληκθέακυθΝ κΝ πλκζσΰδκΝ πλσΰλαηηΪΝ κυμΝ εα σπδθΝ ξ δεάμΝ Ϋΰελδ βμΝ κυΝ
ξκζδεκτΝ υηίκτζκυΝ δ δεάμΝαΰπΰάμέ
6. ΌπκυΝ απαδ έ αδΝ π υξέκΝ
παδ αΰπΰδεάμΝ

πΪλε δαμΝ

παδ αΰπΰδεκτΝ ηάηα κμΝ

κυΝ

Π ΙΣ Ν ΰδαΝ βθΝ πδ

Π,Ν αυ σΝ εαζτπ

βηκ έκυΝ Παθ πδ

κπκέβ βΝ βμΝ

αδΝ εαδΝ η Ν π υξέκΝ

βηέκυΝ βμΝ βη

απάμΝ άΝ βμΝ

αζζκ απάμΝαθαΰθπλδ ηΫθκΝαπσΝ κυμΝαλησ δκυμΝφκλ έμέ
7έΝ βΝΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1ίΝ κυΝθέΝγκζκήβί1ίΝπλκ

έγ αδΝ

τ λκΝ

ΪφδκΝπμΝ ιάμμΝ
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«Ν ΟδΝ υπΪζζβζκδΝ πκυΝ αθάεκυθΝ
επαδ
γΫ βΝ

Ν εζΪ κυμΝ

επαδ

υ δεκτΝ εαδΝ

δ δεκτΝ

υ δεκτΝ πλκ ππδεκτ,Ν εα βΰκλέαμΝ Π , πκυΝ υπβλ κτθΝ η Ν κλΰαθδεάΝ
ΝΜ

ΝεαδΝΚ

έ δ μΝπλκςπκγΫ
πλκίζΫπ αδΝ

Τ,Ν υηη ΫξκυθΝδ σ δηαΝη Ν κυμΝέ δκυμΝσλκυμΝεαδΝ δμΝ

δμ,ΝΰδαΝ βθΝπζάλπ βΝ πθΝγΫ

πθΝ υγτθβμ, σππμΝ δ δεσ λαΝ

κΝΪλγλκΝ11Ν πέ»

8. ΣαΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ εαδΝ έ έΠέΝ πκυΝ υπβλ κτθΝ

Ν έΜέ έ έ έΝ εαδΝ

Κέ έ έ έΤέΝ παλαεκζκυγκτθΝ πδηκλφπ δεΪΝ πλκΰλΪηηα α, πκυΝ εα αλ έακθ αδΝ
απσΝ αΝ Π λδφ λ δαεΪΝ επαδ

υ δεΪΝ ΚΫθ λαΝ ΧΠέ έΚέΨέΝ εαδ πλαΰηα κπκδκτθ αδΝ

Ν αυ ΪέΝ Γδα γΫηα αΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ κλΰΪθπ βΝ εαδΝ πλαΰηα κπκέβ βΝ πθΝ
πλκΰλαηηΪ πθΝαυ υθ,Ν βθΝπλσ εζβ β,Ν βΝφκέ β βΝεαδΝ δμΝυπκξλ υ

δμΝ πθΝ

πδηκλφκτη θπθΝ φαλησακθ αδΝ αθαζσΰπμΝ κδΝ δα Ϊι δμ, πκυΝ δ ξτκυθΝ ΰδαΝ βθΝ
πδησλφπ βΝ
επαέ

πθΝ

επαδ

υ δευθΝ Πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ

υ λκίΪγηδαμΝ

υ βμ,Ν η Ν ηΫλδηθαΝ ,Ν σπκυΝ Ν έθαδΝ Ν υθα σθ,Ν ΰδαΝ δμΝ δ δαδ λσ β μΝ βμΝ

γ ηα κζκΰέαμΝεαδΝ κυμΝ δ Ϊ εκθ μΝΰδαΝεΪγ ΝεζΪ κέ
9έΝ  βΝ π λέΝ ΰΨΝ βμΝ παλέΝ ζΝ κυΝ ΪλγλκυΝ θΝ κυΝ θέΝ γθλλήβίίκΝ εαδΝ
τ λκΝ
Ϋε κΝ

ΪφδκΝαυ άμ,Ν δαΰλΪφ αδΝβΝζΫιβΝ«π λδφ λ δαεκτ», θυΝπλκ

ΪφδκΝπμΝ ιάμμΝ« ΝΝεα ’ΝκέεκθΝΝ δ α εαζέαΝΝ

απσΝΝ επαδ

υ δεσΝΝ

κΝ

έγ αδΝ

θΝΝπαλΫξ αδΝΝυπκξλ π δεΪΝΝ

ΝΝπαλΪΝΝησθκ, ΪθΝΝΰθπηα τ

δΝΝ ξ δεΪΝ κΝΝΚ

Τ»έ

10έΝ  δμΝ Ν παλαΰλΪφκυμΝ 1Ν εαδΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ Ν ιΝ κυΝ ΝέγθλλήβίίκΝ
αθ δεαγέ

αθ αδΝ αΝ

ΪφδαΝγΝπμΝ ιάμμ

« παλαέ β βΝ πλκςπσγ
κπκγΫ β βΝ επαδ
πδ

βΝ Ν ΰδαΝ Ν βθΝ Ν πδζκΰάΝ Ν

υ δευθΝ–

ΠΝΝ

ΝΝ ξκζ έαΝΝΚπφυθΝ– Συφζυθ,ΝΝΝΝ έθαδΝΝβΝΝ

κπκέβ βΝΝ βμΝΝ ζζβθδεάμΝΝκβηα δεάμΝΰζυ

ψrailleΝ Ν εαδΝ ΪθΝ βΝ αθπ ΫλπΝ πλκςπσγ
βθΝ εΪζυοβΝ

δ υγυθ άΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ

βΝ

αμΝΝΧ ΝΓΨΝΝεαδΝΝ βμΝΝΰλαφάμΝΝ

θΝ πζβλκτ αδ,Ν Ν κπκγ κτθ αδΝ ΰδαΝ

πθΝ ζ δ κυλΰδευθΝ αθαΰευθ,Ν

επαδ

υ δεκέΝ η Ν ζδΰσ λαΝ

πλκ σθ α»έ
11.

παλΪΰλαφκμΝγΝ κυΝΪλγλκυΝΝιΝ κυΝΝέγθλλήβίίκΝαθ δεαγέ

αθ αδΝΝ

πμΝ ιάμμ
« λησ δκμΝ Ν φκλΫαμΝ Ν πδ

κπκέβ βμΝ Ν βμΝ Ν ζζβθδεάμΝ Ν Νκβηα δεάμΝ Ν Γζυ

Χ έΝέΓέΨΝ Ν εαδΝ Ν βμΝ Ν ΰλαφάμΝ Ν ψrailleΝ Ν έθαδΝ Ν κΝ Ν
Πδ

κπκέβ βμΝ Ν Πλκ σθ πθΝ Ν εαδΝ Ν

γθδεσμΝ Ν Ολΰαθδ ησμΝΝ

παΰΰ ζηα δεκτΝ Ν Πλκ αθα κζδ ηκτΝΝ

Χ ΟΠΠ ΠΨ,ΝκΝΝκπκέκμΝΝΰδαΝΝ κθΝΝ εκπσΝΝαυ σΝΝ υθ λΰΪα αδΝΝη ΝΝ κΝΝΙθ
επαδ

αμΝΝ

δ κτ κΝΝ

υ δεάμΝ Ν Πκζδ δεάμΝ Ν ΧΙ ΠΨΝ Ν εαδΝ Ν κυμΝ πζΫκθΝ Ν αθ δπλκ ππ υ δεκτμΝΝ

φκλ έμΝ Ν

Ν Ν γΫηα αΝ Ν ΚπφυθΝ Ν εαδΝ ΣυφζυθΝ ,Ν βθΝ Ν Οηκ πκθ έαΝ Ν ΚπφυθΝΝ
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ζζΪ κμΝΝΧΝΟέΜέΚέ έΨΝΝεαδΝΝ βθΝΝ γθδεάΝΝΟηκ πκθ έαΝΝ υφζυθΝΝΧ έΟέΣέΨ,ΝΝεαδΝΝ
Ϋξ δΝΝ δμΝΝαεσζκυγ μΝΝαληκ δσ β μμ
αΨΝΣβθΝΝκλΰΪθπ βΝΝ βμΝΝ πδησλφπ βμΝΝ

βθΝΝ ζζβθδεάΝΝ Νκβηα δεάΝΝΓζυ

αΝΝ

εαδΝΝ βΝΝΰλαφάΝΝψrailleέ
ίΨΣβθΝΝπδ
ψrailleΝΝ

κπκέβ βΝΝ βμΝΝ ζζβθδεάμΝΝΝκβηα δεάμΝΝΓζυ
κυμΝΝά βΝΝξλά

αμΝΝεαδΝΝ βμΝΝΰλαφάμΝΝ

μέ

 κΝΝΙ ΠΝΝη αφΫλκθ αδΝΝκδΝΝπαλαεΪ πΝΝαληκ δσ β μμ
αΨΝ ΝΝ αιδκζσΰβ βΝ Ν σζπθΝ Ν πθΝ Ν επαδ
βθΝ Ν ζζβθδεάΝ Ν Νκβηα δεάΝ Ν Γζυ
θ πηΪ π βΝΝ κυμΝΝ

βθΝΝ επαδ

ίΨΝ βΝ Ν υθ λΰα έαΝ Ν η Ν Ν πδ

υ δευθΝ Ν υζδευθΝ Ν πκυ παλΪΰκθ αδΝ Νη ΝΝ

αΝ Ν εαδΝ Ν βΝ Ν ΰλαφάΝ Ν ψraille,Ν πλδθΝ Ν βθΝΝ

υ δεάΝΝ δα δεα έαέ
βηκθδεκτμΝ Ν φκλ έμΝ Ν εαδΝ Ν κλΰαθυ

π λδεκτΝ Ν εαδΝΝ κυΝΝ ιπ λδεκτΝΝ εαδΝΝ η Ν Ν ι δ δε υηΫθκυμΝΝ πδ
επαδ

δμΝ Ν κυΝΝ

άηκθ μΝΝ

ΝΝ

υ δεΪΝΝγΫηα αΝΝ πθΝΝΚπφυθΝΝεαδΝΝΣυφζυθέ

Μ Ν Ν απσφα βΝ Ν κυΝ Ν ΤπκυλΰκτΝ Ν Παδ έαμΝ Ν εαδΝ Ν Θλβ ε υηΪ πθΝ πκυΝΝ
υθ Ϊ

αδΝΝαπσΝΝ κθΝΝ ΟΠΠ Π,Νλυγηέακθ αδΝΝ αΝΝαβ άηα αΝΝ τθγ

πδ λκπάμΝ Ν πδ

βμΝΝ βμΝΝ

κπκέβ βμΝ Ν βμΝ Ν πΪλε δαμΝ Ν βμΝ Ν έΝέΓέΝ Ν εαδΝ Ν βμΝ Ν ΰλαφάμΝΝ

βθΝΝκπκέαΝΝ υηη Ϋξ δΝΝυπκξλ π δεΪΝΝαπσΝΝ1ΝΧΫθαμΨΝΝ επλσ ππκμΝΝ

Braille,

βμΝ Ν Οηκ πκθ έαμΝ Ν ΚπφυθΝ Ν ζζΪ κμ,Ν κυΝ γθδεκτΝ Ι λτηα κμΝ Κπφυθ,Ν βμΝΝΝ
γθδεάμΝ Ν Οηκ πκθ έαμΝ Ν ΣυφζυθΝ εαδΝ κυΝ ΚΫθ λκυΝ
πκεα α

Ϊ

υθ λδΪ

πθΝ Ν εαδΝ Ν ζάοβμΝ Ν απκφΪ

ΰζυ

πμΝ Συφζυθ,Ν βμ

επαδ

πμΝ εαδΝ

δα δεα έαμΝ Ν τΰεζβ βμΝ ,Ν κυΝ Ν λσπκυΝΝ
πθέΝ ΓδαΝ βθΝ εηΪγβ βΝ βμΝ θκβηα δεάμΝ

αμΝεαγυμΝεαδΝ βμΝΰλαφάμΝψraille,ΝκδΝαλησ δκδΝφκλ έμΝγαΝπδ

η Ν δα δεα έαΝπκυΝγαΝκλέ

κπκδβγκτθΝ

δΝη Ναπσφα άΝ κυΝκΝ ΟΠΠ Πέ

ΜΫξλδΝΝ βΝΝ υΰελσ β βΝΝ βμΝΝ πδ λκπάμΝΝδ ξτκυθΝΝκδΝΝί ίαδυ
βμΝ Ν

τ

ζζβθδεάμΝ Ν Νκβηα δεάμΝ Ν Γζυ

δμΝΝ πΪλε δαμΝΝ

αμ,Ν πκυΝ Ν ξκλβΰκτθ αδΝ Ν απσΝ Ν βθΝΝ

Οηκ πκθ έαΝΝΚπφυθΝΝ ζζΪ κμέ»
12έΝ  κΝ Ν Ι ΠΝ Ν υ

άθ αδΝ Ν πδ

βηκθδεάΝ Ν πδ λκπάΝ Ν βΝ Ν κπκέαΝ Ν γαΝΝ

ι Ϊα δΝΝ δμΝ υθΪφ δ μΝΝ πθΝΝη απ υξδαευθ- δ αε κλδευθΝΝ έ ζπθΝΝ
Ν τθγ

βΝ εαδΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ βμΝ αθπ ΫλπΝ

βθΝΝ

πδ λκπάμΝ γαΝ εαγκλδ

έΝ
έΝ η Ν

ΤπκυλΰδεάΝ πσφα βέ
13έΝ βΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝβίΝ κυΝθέΝγκζκήβί1ί,Νπλκ
ΪφδκΝ πμΝ ιάμμΝ «ΓδαΝ Ν βθΝ Ν πδζκΰάΝ Ν πλκρ
εαδΝΝβΝΝγβ έαΝΝ πθΝΝαθαπζβλπ υθΝΝπλκρ

αηΫθπθΝ Ν Κ

αηΫθπθΝΝΚ

έγ αδΝ

τ λκΝ

ΤΝ Ν πλκ η λΪ αδΝΝ
Τέ»Ν
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14έΣκΝ Ϋ αλ κΝ
αθ δεαγέ

ΪφδκΝ βμΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ ζΝ κυΝ θέΝ γθλλήβίίκ,Ν

α αδΝπμΝ ιάμμΝ«Ά κηαΝΝΪθπΝΝ πθΝΝ1κΝΝ υθΝΝπκυΝΝΫξκυθΝΝηΫξλδΝΝ σ ΝΝ

αιδκζκΰβγ έΝ Ν πμΝ Ν Ϊ κηαΝ Ν η Ν Ν αθαπβλέαΝ Ν άΝ Ν δ δεΫμΝ Ν επαδ
ηπέπ κυθΝΝ

βθΝΝαληκ δσ β αΝΝ πθΝΝΚ

15έΣαΝ Ν Κ

υ δεΫμΝ Ν αθΪΰε μΝΝ

Τ»έ

ΤΝ Ν ΫξκυθΝ βθΝ απκεζ δ

βθΝ Ν Ν εα Ϊ αιβ,Ν Ν ΫΰΰλαφάΝ Ν εαδΝ Ν φκέ β βΝ Ν

δεάΝ αληκ δσ β αΝ αθαφκλδεΪΝ η Ν

βθΝ Ν εα ΪζζβζβΝ Ν ξκζδεάΝ Ν ηκθΪ αΝΝ

, εαγυμΝ εαδΝ Ν ΰδαΝ κΝ Ν Ν εα ΪζζβζκΝ Ν πζαέ δκΝ Ν υπκ

άλδιβμΝ

κΝ Ν ΰ θδεσΝΝ

ξκζ έκέΝ ΌπκυΝ Ν υπΪλξ δΝ Ν δαφπθέαΝ Ν η Ν Ν κυμΝ Ν ΰκθ έμΝ Ν άΝ Ν εβ ησθ μΝ Ν κυΝΝ
ηαγβ ά,Ν απκφα έα δΝ Ν βΝ Ν ήγηδαΝ Ν

βμΝ Ν κπκέαμΝ Ν βΝ Ν απσφα βΝ Ν έθαδΝΝ

,

η υ δεάέ
16έΝ  βθΝ υπκπέΝ ίίΨΝ βμΝ παλέΝ 1Ν κυΝ Ν ΪλγλκυΝ Ν θΝ Ν κυΝ Ν ΝέγθλλήβίίκΝΝ
αθ δεαγέ

α αδΝ κΝ

Ϊφδκ ζΝ πμΝ Ν ιάμμΝ« αΝΝ ηάηα αΝ Ν πκυΝ Ν φκδ κτθΝ Ν ηαγβ ΫμΝΝ

η ΝΝαθαπβλέαΝΝεαδΝΝ δ δεΫμΝΝ επαδ
αλδγησμΝΝ πθΝΝηαγβ υθΝΝ

υ δεΫμΝΝαθΪΰε μ, πλΫπ δΝΝθαΝΝη δυθ αδΝΝκΝΝ

ΝΝαθαζκΰέαΝΝσξδΝΝηδελσ λβΝΝ κυΝΝ1ΝΝπλκμΝΝγΝΝεα σπδθΝΝ

απσφα βμΝΝ κυΝΝ υζζσΰκυΝΝ δ α εσθ πθΝΝ βμΝΝ ξκζδεάμΝΝηκθΪ αμΝεαδΝΫΰελδ βμΝ
κυΝαλησ δκυΝξκζδεκτΝυηίκτζκυ»έ
17.  κΝ ΪλγλκΝ θ,Ν παλέΝ β,Ν κυΝ ΝέΝ γθλλήβίίκΝ πλκ
ΪφδκΝ πμΝ ιάμμΝ « Ν

υθα σ β αΝ

έγ αδΝ

τ λκΝ

άλδιβμΝ ηαγβ υθΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ

αφέκυΝ Ν ηπκλ έΝ Ν θαΝ Ν αφκλΪΝ Ν εαδΝ

Ν

ξκζδεσΝ Ν θκ βζ υ άΝ Ν εα σπδθΝΝ

ΰθπηΪ υ βμΝΝ βησ δκυΝΝθκ κεκη έκυ»έ
18έΝ Όζ μΝ κδΝ ΰθπηα τ

δμΝ πθΝ Κ

ΤΝ εαδΝ πθΝ Ια λκπαδ αΰπΰδευθΝ

ΚΫθ λπθΝ ΰδαΝ κπκδκθ άπκ Ν ζσΰκ,Ν ΫξκυθΝ ησθδηβΝ δ ξτέΝ Κα ’Ν ιαέλ
πλκ Ϊ

β,Ν Ν κδΝ

δμΝ ΰδαΝ εα ΪζζβζκΝ πζαέ δκΝ φκέ β βμ,Ν ΰδαΝ παλκξάΝ παλΪζζβζβμΝ

άλδιβμ,Ν ΰδαΝ εα ’κέεκθΝ

δ α εαζέα,Ν ΰδαΝ παλκξάΝ

δ δεκτΝ ίκβγκτ,Ν ΰδαΝ

εαγκλδ ησΝ ια κηδε υηΫθκυΝ πλκΰλΪηηα κμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ αυ ΫμΝ πκυΝ αφκλκτθΝ
ΝαζζαΰάΝ ξκζδεάμΝίαγηέ αμ,ΝγαΝ παθαεαγκλέακθ αδΝ

ΝξλκθδεΪΝ δα

πκυΝγαΝπλκετπ κυθΝυπκξλ π δεΪΝη Ν βθΝΰθπηΪ υ βΝ κυΝΚ
19έΝΝΝΝΝΟδΝπ λδπ υ
ΝσηκυΝ γθλλήβίίκΝ αθ δεαγέ
ηαγβ υθΝ Ν

αθ αδΝ πμΝ ιάμμΝ « Ν Ν φκέ β βΝ Ν πθΝ Ν αυ δ
Ν Ν άΝ Ν

πζαέ δκΝΝ κυΝΝΰ θδεκτΝΝ ξκζ έκυ,Ν έθαδΝαπκεζ δ

κΝ Ν εα ΪζζβζκΝ Ν υπκ

ΤέΝ

ησθ μΝΝ κυΝΝηαγβ ά,Ν

, βμΝΝκπκέαμΝΝβΝΝαπσφα βΝΝ έθαδΝΝ

βλέι δμΝΝ πθΝΝαυ δ

δευθΝΝ

βλδε δεσΝΝ

δεάΝαληκ δσ β αΝ πθΝΚ

 Νπ λέπ π βΝΝΝ δαφπθέαμΝΝη ΝΝ κυμΝΝΰκθ έμΝΝάΝΝ κυμΝεβ
παλΪζζβζ μΝΝ

Τέ

δμΝα,Νί,Νΰ,Ν Ν βμΝπαλαΰλΪφκυΝζ,Ν κυΝΪλγλκυΝιΝ κυΝ

δμΝ Ν εα Ϊζζβζ μΝ Ν κηΫμΝ Ν

απκφα έα δΝΝβΝΝ ’ήγηδαΝΝ

άηα α,

η υ δεάέΝΟδΝΝ

δευθΝΝηαγβ υθΝΝεαγυμΝΝεαδΝΝεΪγ ΝΝΪζζβμΝΝ
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αθαπβλέαμΝ άΝ Ν δ δεάμΝ Ν επαδ

υ δεάμΝ Ν αθΪΰεβμ,Ν Ν Ν αθαθ υθκθ αδΝ Ν αυ σηα αΝΝ

εα σπδθΝ Ν ξ δεάμΝ Ν δ άΰβ βμΝ Ν κυΝ Ν κδε έκυΝ Ν Κ
ΰθυηβμΝ Ν πθΝ Ν ΰκθδυθΝ Ν κυΝ Ν ηαγβ άέΝ Ν υπκ

ΤΝ Ν εαδΝ Ν βμΝ Ν τηφπθβμΝΝ

άλδιβΝ κυΝ ηαγβ άΝ

κΝ ΰ θδεσΝ

ξκζ έκΝ ηπκλ έΝ θαΝ υζκπκδ έ αδΝ εαδΝ απσΝ δ δεσΝ ίκβγσΝ πκυΝ Ν Ν δ βΰ έ αδΝ Ν εαδΝΝ
δαγΫ δΝ Ν βΝ Ν κδεκΰΫθ δαΝ Ν κυΝ Ν ηαγβ άΝ Ν εα σπδθΝ Ν τηφπθβμΝ Ν ΰθυηβμΝ Ν κυΝΝ
δ υγυθ άΝΝεαδΝΝ κυΝΝυζζσΰκυΝΝ δ α εσθ πθΝΝ βμΝΝ ξκζδεάμΝΝηκθΪ αμέΝΣκΝΝέ δκΝΝ
δ ξτ δΝ Ν εαδΝ Ν

βθΝ Ν π λέπ π βΝ Ν

άλδιβμΝ Ν απσΝ Ν ξκζδεσΝ Ν θκ βζ υ άΝ Ν εα σπδθΝΝ

ΰθπηΪ υ βμΝ βησ δκυΝΝθκ κεκη έκυ»έ
20.

ΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝΝΝ1ηΝΝΝ κυΝθέέγθλλήβίίκΝΝαθ δεαγέ

α αδΝΝπμΝΝ

ιάμΝμΝ«ΣκΝΝ ηάηαΝΝ δκδεβ δεκτΝΝ βμΝΝ δ τγυθ βμΝΝ δ δεάμΝΝ ΰπΰάμΝΝ κυΝΝΤΠ ΙΘΝ
η κθκηΪα αδΝ Ν
πλκ

Ν Ν ΣηάηαΝ Ν Πλκ ππδεκτΝ ΧΣέΠέΨέΝ ΣκΝ Ν ΣέΠέ,Ν κυΝ Ν κπκέκυΝΝ

α αδΝΝ δκδεβ δεσμΝΝ άΝΝ απκ πα ηΫθκμΝΝ επαδ

υ δεσμΝΝ

αλησ δκΝ Ν ΰδαΝΝ κΝ Ν ξ δλδ ησΝΝ γ ηΪ πθΝ Ν δκλδ ηκτ,Ν η αγΫ
υπβλ

δαευθΝ Ν η αίκζυθΝ Ν κυΝ Ν

Μ

,

ΠΝ Ν εαδΝ Ν

κΝ ΤΠ ΙΘ,Ν έθαδΝΝ

πθ,Ν απκ πΪ

ΠΝ Ν πθΝ Ν Κ

πθ,Ν

ΤΝ Ν εαδΝ Ν πθΝΝ

εαγυμΝ Ν εαδΝ ΰδαΝ Ν κΝ Ν δκδεβ δεσΝ Πλκ ππδεσΝ Ν πθΝ Ν Κ

Τ, πθΝΝ

κ βΰυθΝΝαυ κεδθά πθΝΝεαδΝΝ πθΝΝ υθκ υθΝ πθΝΝηαγβ υθΝ πθΝΝΜ

ΝΝεαγυμΝ

εαδΝ Ν ΰδαΝ Ν βθΝ Ν δ άΰβ βΝ Ν γ ηΪ πθ,
πλκ ζάο δμΝΝ αθαπζβλπ υθΝ Ν
πέθαεαΝ Ν

ΠΝ Ν εαδΝ Ν

Πέ ΟδΝΝ

ΠΝ Ν ηΫξλδΝ Ν βΝ Ν βηδκυλΰέαΝ Ν θδαέκυΝΝ

κΝ Ν ΤΠ ΙΘΝ Ν ΰέθκθ αδΝ Ν απσΝ Ν κυμΝ Ν υπΪλξκθ μΝ Ν πέθαε μΝ Ν πθΝΝ

π λδφ λ δαευθΝΝ δ υγτθ

πθέ

21έΝ απΪθ μΝπκυΝ ε ζΫ
ΤπέΝ Παδ

πκυΝ Ν αφκλκτθΝ Ν κΝ Ν ΚΤ

βεαθΝαπσΝ κθΝ αε δεσΝπλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝ

έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ κδΝ κπκέ μΝ αφκλκτ αθΝ επαδ

δ δεκ ά πθΝ Πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ

υ λκίΪγηδαμΝ

επαέ

υ δεκτμΝΝ

υ βμΝ αθ δ

κέξπμΝ

πκυΝ πλκ ζάφγβεαθΝ απσΝ κυμΝ θδαέκυμΝ πέθαε μΝ δ δεάμΝ Ν εαδΝ Γ θδεάμΝ ΰπΰάμΝΝ
εαγ’Ν υπΫλία βΝ

πθΝ

ΰε ελδηΫθπθΝ αθγλππκηβθυθΝ απα ξσζβ βμΝ

βμΝ

απσφα βμΝ βμΝ πδ λκπάμΝ βμΝ ΠλΪιβμΝ ΤπκυλΰδεκτΝ υηίκυζέκυΝ γγήβίίθ,Ν
ΧΪλγλκΝ βΝ παλέΝ 1Ψ ξπλέμΝ υπΫλία βΝ πθΝ πδ

υ

πθ,Ν έθαδΝ θσηδη μΝ εαδ

παλΪΰκυθΝΫθθκηαΝαπκ ζΫ ηα αέΝ
22έΝ ΣκΝ πλυ κΝ
λκπκπκδ έ αδΝ πμΝ

ΪφδκΝ βμΝ παλέΝ γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ζΝ κυΝ θέΝ γθλλήβίίκ,Ν

ιάμμΝ «ΣαΝ ΙΠ Ν ΪζζπθΝ Τπκυλΰ έπθΝ

αθαΰθπλδ ηΫθκΝ δαΰθπ

δεσΝ εαδΝ αιδκζκΰδεσΝ φκλΫαΝ εαδΝ κδΝ ΰθπηα τ

δ ξτκυθΝ αεσηβΝ εαδΝ σ αθΝ
επαδ

υ δεκτΝ

θΝ εαγέ

α αδΝ φδε ά βΝ

υηη κξάΝ

υθδ

κτθΝ

δμΝ κυμΝ
Ν αυ ΪΝ

έΝ
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23.  βΝπαλέΝ1Ν κυΝΝΪλγλκυΝζΝ κυΝθέΝγθλλήβίίκ,Νπλκ
ΪφδκΝ πμΝ ιάμμΝ Ν «ΣαΝ Κ

έγ αδΝπΫηπ κΝ

ΤΝ υπκξλ κτθ αδΝ θαΝ ΰθπηα τκυθΝ θ σμΝ δηάθκυΝ

απσΝ βθΝ υπκίκζάΝ ξ δεάμΝ αέ β βμέΝ  Ν π λέπ π βΝ πκυΝ ΰδαΝ αθ δε δη θδεκτμΝ
ζσΰκυμΝ υπΪλξ δΝ αθΪΰεβΝ παλΪ α βμΝ βμΝ αθπ ΫλπΝ πλκγ

ηέαμ,Ν βΝ παλΪ α βΝ

αυ άΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝαπκζτ πμΝαδ δκζκΰβηΫθβέ
ΆλγλκΝΝβ8
ΘΫηα αΝΓ θδεάμΝΓλαηηα έαμΝΘλβ ε υηΪ ωθ
1.  βθΝπαλΪΰλαφκΝβγΝ κυΝΪλγλκυΝβΝ κυΝθέΝβθβ1ή1λλκΝΧ ’Ν1γθΨΝη ΪΝαπσΝ βΝ
φλΪ βΝ « παΰΰ ζηα δεκτΝ Πλκ αθα κζδ ηκτΝ Χ έΚέ έΠέΨ»Ν πλκ
βη έκΝ

έγ αδΝ

κΝ

έιβμΝ εσηηαΝ Χ,ΨΝ αεκζκυγκτη θκΝ απσΝ βΝ φλΪ βΝ « κΝ Ί λυηαΝ

Πκδηαθ δεάμΝ πδησλφπ βμΝ βμΝΙ λΪμΝ λξδ πδ εκπάμΝ γβθυθΝΧΙέΠέ έΨ»έ
Ν παλΪΰλαφκμΝ ιΝ κυΝ ΪλγλκυΝ γκΝ κυΝ θέΝ γλκθήβί11Ν ΧΦ ΚΝ

2.

αθ δεαγέ

΄1ηβΨΝ

α αδΝ πμΝ ιάμΝ μ «ιέΝ ΣαΝ ΝκηδεΪΝ Πλσ ππαΝ βηκ έκυΝ δεαέκυΝ κυΝ

ΪλγλκυΝ 1Ν παλέΝ ζΝ κυΝ θέΝ ηλίή1λιιΝ Χ ΄1ζθΨΝ εαδΝ κυΝ θέΝ ζ1ζλή1λθ1Ν Χ ΄ζ1Ψ,Ν κδΝ
Ι λ έμΝ Μβ λκπσζ δμΝ βμΝ
ΚαζτηθκυΝ εαδΝ

π

εαθά κυΝ ΧΡσ κυ,Ν ΚυΝ εαδΝ Νδ τλκυ,Ν ΛΫλκυ,Ν

υπΪζαδαμ,Ν ΚαλπΪγκυΝ εαδΝΚΪ κυΝ εαδΝ τηβμΨΝ εαδΝκδΝ θκλέ μΝ

εαδΝ κδΝ ΜκθΫμΝ κυμΝ εαγυμΝ εαδΝ βΝ Πα λδαλξδεάΝ ιαλξέαΝ ΠΪ ηκυΝ

θΝ υπΪΰκθ αδΝ

δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ αέθέΝ 1θ11ή1ληίΝ Χ ΄ΝγίζΨ,Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 1γΝ κυΝ θέΝ1λίβή1λλίΝ
Χ ΄Ν 1γκΨ,Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 1ζΝ κυΝ θέΝ βίζβή1λλβΝ Χ ΄Ν ιηΨ,Ν κυΝ ΪλγλκυΝ γΝ κυΝ θέΝ
ββ1θή1λλζΝΧ ΄ΝκγΨΝεαδΝ κυΝΪλγλκυΝ1η παλέΝ11Ν κυΝθέΝβζθλή1λλιΝΧ ΄ΝγκΨ»έ

ΆλγλκΝ29
ΘΫηα αΝ θυ α βμΝχκζάμΝΠαδ αΰωΰδεάμΝεαδΝΣ χθκζκΰδεάμΝ επαέ

υ βμΝ

( έέΠέ ΙΣέ έ)
1έΝ αΨ

Ν παλΪΰλαφκμΝ 1έαΨΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ζΝ κυΝ ΝέγίβιήβίίβΝ λκπκπκδ έ αδΝ πμΝ

ιάμμΝ «1έΝ αΨΝ Ι λτ αδΝ
Σ ξθκζκΰδεάμΝ επαέ

βθΝ

γάθαΝ

θυ α βΝ ξκζάΝ Παδ αΰπΰδεάμΝ εαδΝ

υ βμΝ Χ έέΠ ΙέΣέ έΨ,Ν βΝ κπκέαΝ έθαδΝ θκηδεσΝ πλσ ππκΝ

βηκ έκυΝ δεαέκυΝπζάλπμΝαυ κ δκδεκτη θκ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝ1θΝπαλέΝηΝ
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κυΝ υθ Ϊΰηα κμ,Ν δμΝ

δα Ϊι δμΝ κυΝ θσηκυΝ αυ κτΝ εαδΝ κθΝ

π λδεσΝ

Καθκθδ ησέ
ΝξκζάΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ αΝΣηάηα αμΝ
ααΨΝΠαδ αΰπΰδεσΝΣηάηα
αίΨΝ ΣηάηαΝ
δ αΰπΰδεΫμΝεα υγτθ

επαδ

υ δευθΝ

ζ ε λκζκΰέαμΝ ΤΝ Ν

δμ

i.

επαδ

υ δευθΝ ζ ε λκζκΰέαμ,Ν

ii.

επαδ

υ δευθΝ ζ ε λκθδεάμ

αΰΨΝΣηάηαΝ επαδ

υ δευθΝΜβξαθκζκΰέαμΝ

α ΨΝΣηάηαΝ επαδ

υ δευθΝΠκζδ δευθΝΜβξαθδευθ

ίΨ κΝ πλυ κΝ

ζ ε λκθδεάμΝ Ν εαδΝ

ΪφδκΝ βμΝ υπκπ λέπ π βμΝ ΰΰΨΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ βέαΨΝ κυΝ

ΪλγλκυΝζΝ κυΝΝέγίβιήβίίβ,ΝβΝφλΪ βΝ«

θΝζ δ κυλΰ έ»Ναθ δεαγέ

α αδΝαπσΝ βΝ

φλΪ βΝ«εα αλΰ έ αδ»
ΰΨ

Ν υπκπ λέπ π βΝ ΰΨΝ βμΝ παλαΰλΪφκυέΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ζΝ κυΝ Νέγίβιήβίίβ,Ν

λκπκπκδ έ αδΝ Ν πμΝ ιάμμΝ Ν «Ν Σκ π υξέκΝ πκυΝ ξκλβΰκτθΝ αΝ Σηάηα αΝ βμΝ
έέΠ ΙέΣέ έΝ

παλΫξ δΝ

υ λκίΪγηδαΝ

επαέ

δεαέπηαΝ
υ βΝ

δ α εαζέαμΝ

βθΝ

θυΝ απκ ζ έΝ εαδΝ π υξέκΝ

δ δεσ β αΝ

βΝ

παΰΰ ζηα δεάμΝ

δ δεσ β αμΝ κΝκπκέκΝπμΝπλκμΝ αΝ παΰΰ ζηα δεΪΝ δεαδυηα αΝ έθαδΝδ σ δηκΝεαδΝ
αθ έ
επαδ

κδξκΝη Ναυ ΪΝ πθΝΣέ έΙέΝΣκΝπ υξέκΝφΫλ δΝεαδΝ κυμΝ τκΝ έ ζκυμ,Ναυ σθΝ κυΝ
υ δεκτΝεαδΝ βμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ δ δεσ β αμ,Νη Ν θδαέκΝίαγησέΝΣκΝπ υξέκΝ

ξκλβΰ έ αδΝ τ

λαΝ απσΝ πκυ ΫμΝ ΫεαΝ αεα βηαρευθΝ ιαηάθπθΝ

αΝ κπκέαΝ

π λδζαηίΪθ αδΝ κΝ ιΪηβθκΝ επσθβ βμΝ π υξδαεάμΝ λΰα έαμ εαδΝ ε Ϋζ
πλαε δεάμΝ Ϊ εβ βμΝ

βμΝ

βθΝ δ δεσ β αέΝ ΓδαΝ κυμΝ ά βΝ φκδ κτθ μΝ υπΪλξ δΝ βΝ

υθα σ β α,ΝσξδΝαλΰσ λαΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝ κυΝαεα βηαρεκτΝΫ κυμΝβί1γ-2014,
θαΝ βζυ κυθΝ η Ν υπ τγυθβΝ άζπ βΝ κυμΝ σ κδΝ πδγυηκτθΝ θαΝ κζκεζβλυ κυθΝ
δμΝ πκυ ΫμΝ κυμΝ

αΝκε υΝ ιΪηβθαΝεαδΝσξδΝαλΰσ λαΝαπσΝ βθΝγ1ή1ίήβί1κΝεαδΝ

θαΝ ζΪίκυθΝ ησθκΝ κΝ πλυ κΝ π υξέκΝ κυΝ επαδ

υ δεκτΝ ξπλέμΝ βΝ υθα σ β αΝ

υθΫξδ βμΝ πθΝ πκυ υθΝ κυμΝ ΰδαΝ ΪζζαΝ τκΝ ιΪηβθαέΝ ΓδαΝ κυμΝ υπκζκέπκυμΝ
φαλησακθ αδΝκδΝ δα Ϊι δμΝΰδαΝ κΝ θδαέκΝπ υξέκΝ πθΝ ΫεαΝ ιαηάθπθέ»έΝ
Ψ Ν υπκπ λέπ π βΝ ΨΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ βΝ Ν Ν κυΝ ΪλγλκυΝ ζΝ κυΝ Νέγίβιήβίίβ,ΝΝ
λκπκπκδ έ αδΝ πμΝ ιάμμΝ Ν «Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΠλκΫ λκυΝ βμΝ έ έΝ κλέα αδΝ πμΝ
ΰλαηηα ΫαμΝ βμΝ έ έΝηααέΝη Ν κθΝαθαπζβλπ άΝ κυΝΝ δκδεβ δεσμΝΝυπΪζζβζκμΝ βμΝ
ξκζάμΝ έ ΝΝυπΪζζβζκμΝΪζζβμΝεα βΰκλέαμέΝΜ ΝσηκδαΝαπσφα βΝεαγκλέα αδΝκΝ
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λσπκμΝ κλΰΪθπ βμΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαμΝ βμΝ ΰλαηηα έαμΝ βμΝ

έ έέΝ Μ Ν εκδθάΝ

απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ ΟδεκθκηέαμΝ εαδΝ ΟδεκθκηδευθΝ εαδΝ γθδεάμΝ Παδ

έαμΝ

εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαγκλέα αδΝ βΝ απκαβηέπ βΝ

κυΝ

κυΝ ΠλκΫ λκυ,Ν

θ δπλκΫ λκυ,Ν πθΝη ζυθΝεαδΝ κυΝΰλαηηα ΫαΝ βμΝ έ έ»έ
Ψ Ν υπκπ λέπ π βΝ αΨΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ ηΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ζΝ κυΝ Νέγίβιήβίίβ,Ν
λκπκπκδ έ αδΝ Ν πμΝ ιάμμΝ «Ν αΨΝ
κλΰαθυθ δΝ εαδΝ ζ δ κυλΰ έ,Ν
ΣηβηΪ πθΝ

βμ,Ν

Ν ξκζά,Ν η Ν απσφα βΝ κυΝ υηίκυζέκυ,Ν

υηπζβλπηα δεΪΝ πλκμΝ

υΰξλβηα κ κ κτη θαΝ

άΝ

δμΝ

δ δεσ β μΝ

πθΝ

αυ κξλβηα κ κ κτη θαΝΝ

πλκΰλΪηηα αΝ δΪλε δαμΝΫπμΝ τκΝ αεα βηαρευθΝ ιαηάθπθμΝ ααΨΝπαδ αΰπΰδεάμΝ
εα Ϊλ δ βμ,Ν ΰδαΝ

επαδ

υ δεκτμΝ άΝ υπκοάφδκυμΝ

πδησλφπ βμΝάΝ ι δ έε υ βμ,Ν επαδ
πλκΰλαηηΪ πθΝ αυ υθΝ γαΝ εαζτπ

επαδ

υ δευθΝάΝηβέΝΣκΝεσ

υ δεκτμΝ εαδΝ ίίΨΝ
κμΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ

αδΝ απσΝ κθΝ έΛέΚέ έΝ βμΝ έέΠ ΙέΣέ έεαδΝ

απσΝ αΝ πλκ λξση θαΝ απσΝ αΝ πλκΰλΪηηα αΝ αυ Ϊ,Ν Ϋ κ α,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ
ξ δεΫμΝαπκφΪ

δμΝ κυΝ δ δεκτΝΛκΰαλδα ηκτΝΧ έΛέΚέ έΨ»

Ψ Ν υπκπ λέπ π βΝ ίΨΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ ηΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ζΝ κυΝ Νέγίβιήβίίβ,Ν
λκπκπκδ έ αδΝ Ν πμΝ ιάμμΝ «ίΨΝ  αΝ πλκΰλΪηηα αΝ αυ ΪΝ ηπκλκτθ,Ν αεσηβ,Ν θαΝ
δ Ϊ εκυθ,Ν η Ν πλδαέαΝ αθ δηδ γέα,Ν πμΝ υθ λΰΪ μ,Ν πδ
απα ξσζβ β,Ν ηΫζβΝ έ έΠέΝ Παθ πδ

άηκθ μΝ εαδΝ η Ν η λδεάΝ

βηέπθΝ άΝ έΠέΝ Σέ έIέΝ έ Ν πζάλκυμΝ έ Ν

η λδεάμΝαπα ξσζβ βμέΝΜ Ναπσφα βΝ βμΝ δκέεβ βμΝ κυΝ δ δεκτΝΛκΰαλδα ηκτ
Χ έΛέΚέ έΨΝεαγκλέακθ αδΝ αΝπλκ σθ αΝ πθΝ υθ λΰα υθΝεαγυμΝεαδΝ κΝτοκμΝ βμΝ
πλδαέαμΝ αθ δηδ γέαμέΝ ΣαΝ πλκΰλΪηηα αΝ αυ ΪΝ υπκ

βλέακυθΝ κλΰαθπ δεΪΝ

υθ λΰΪ μΝ πθΝκπκέπθΝ αΝπλκ σθ α,ΝκδΝπλδαέ μΝαθ δηδ γέ μΝεαγυμΝεαδΝεΪγ ΝΝ
ΪζζβΝ ζ π κηΫλ δαΝ εαγκλέακθ αδΝ πέ βμΝ η Ν απκφΪ

δμΝ βμΝ

δκέεβ βμΝ κυΝ

δ δεκτΝΛκΰαλδα ηκτέ»έ
αΨ Νυπκπ λέπ π βΝίΨΝγγΨΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝθΝ κυΝΪλγλκυΝζΝ κυΝΝέγίβιήβίίβ,Ν
λκπκπκδ έ αδΝ Ν πμΝ ιάμμΝ «ΜΫξλδΝ θαΝ εα αλ δ
θκηκγ

έα,Ν αΝ πλκΰλΪηηα αΝ

εα αλ έακθ αδΝ πλκΰλΪηηα αΝ
υΰελκ έΝ ΰδαΝ κΝ

κτθ,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ ε έη θβΝ

πκυ υθΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ βμΝ
πκυ υθΝ η Ν απσφα βΝ βμΝ

έέΠ ΙέΣέ έ,Ν
έ έ,Ν βΝ κπκέαΝ

εκπσΝ αυ σθΝ π θ αη ζ έμΝ εα ΪΝ ΣηάηαΝ Ν ΰθπηκ κ δεΫμΝ

πδ λκπΫμΝ απσΝ ηΫζβΝ έΠέέΝ ΟδΝ πδ λκπΫμΝ δ βΰκτθ αδΝ Ν

βθΝ έ έΝ βΝ κπκέαΝ εαδΝ

ζαηίΪθ δΝ βθΝ ζδεάΝαπσφα βΝ»έ
βέΝαΨΝΟδΝπαλέΝ1Ν,β,ΝγΝεαδΝηΝ κυΝΪλγλκυΝ11Ν κυΝΝέβκ1ιήβίίίΝδ ξτκυθΝεαδΝΰδαΝ δμΝ
κλΰαθδεΫμΝ γΫ

δμΝ εαδΝ αΝ ηΫζβΝ έΣέΠέΝ Ν βμΝ Π ΙΣ έΝ Ν ίΨΝ  βθΝ παλΝ γΝ Ν κυΝ
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ΪλγλκυΝ11Ν κυΝΝέβκ1ιήβίίίΝπλκ

έγ αδΝ

κΝ ΫζκμΝ

ΪφδκΝπμΝ ιάμΝμΝΝ« πέ βμΝ

σ κδΝ απσΝ αυ κτμΝ έθαδΝ Ν π υξδκτξκδΝ βμΝ  Σ ΜΝ βμΝ  Λ Σ Ν Ν άΝ π υξδκτξκδΝ
βμΝ Π ΙΣ , πκυΝ πδπλσ γ αΝΫξκυθΝκζκεζβλυ

δΝΝ υκΝΝ ιΪηβθαΝ

ΝΣ ΙΝάΝ

Ν δ δεσΝ πλσΰλαηηαΝ βμΝ Π ΙΣ Ν Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ π λέπ π βΝ ΰΝ Ν βμΝ
παλαΰλΪφκυΝβΝΝ κυΝΪλγλκυΝζΝ κυΝΝέΝγίβιήβίίβ,ΝΝεα α Ϊ

κθ αδΝ

κθΝεζΪ κΝ

Π 1ι»έΝ
Άλγλκ 30
ΘΫηα αΝδίδ αθδ
1έΝΟδΝ δκλδ ηκέΝ

ΝγΫ

έκυ

βησ δαμΝχκζάμΝΣ χθυθΝεαδΝ παΰΰ ζηΪ ωθ

δμΝησθδηκυΝ επαδ

υ δεκτΝπλκ ππδεκτΝ βμΝέ έέΣέ έΝ

ΰέθκθ αδΝ φ ιάμΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,
τ

λαΝαπσΝπλσ α βΝ κυΝ έέΝ βμΝξκζάμ,ΝσππμΝπλκίζΫπ αδΝαθ έ

ΰδαΝ βθΝ πλσ ζβοβΝ πθΝ πλκ πλδθυθΝ αθαπζβλπ υθΝ επαδ

κδξαΝεαδΝ

υ δευθΝ απσΝ βθΝ

παλέΝ κΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηΝ κυΝ ΝέΝ γκζκήβί1ίέΝ ΟδΝ η α Ϊι δμΝ – η αγΫ
επαδ

υ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ

επαέ

υ βΝ εαδΝ αθ δ

βμΝ έ έέΣέ έΝ πλκμΝ

λσφπμΝ

βΝ

’ήγηδαΝ

δμΝ κυΝ
βησ δαΝ

Ν κλΰαθδεΪΝ ε θΪΝ πλαΰηα κπκδκτθ αδΝ βθΝ έ δαΝ

ξλκθδεάΝ π λέκ κΝ η Ν αυ ΫμΝ βμΝ ’ήγηδαμΝ βησ δαμΝ επαέ

υ βμ,Ν η ΪΝ απσΝ

αέ β βΝ πθΝ θ δαφ λκηΫθπθΝ εαδΝ εαζτπ κθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝ ΤέΠ ΙέΘέΠέ έ,
πκυΝ

ε έ

αδΝ η ΪΝ απσΝ ΰθπηκ σ β βΝ

πθΝ αλησ δπθΝ Τπβλ

δαευθΝ

υηίκυζέπθΝ Ν εαδΝ τηφπθβΝ απσφα βΝ κυΝ έέΝ βμΝ έ έέΣέ έΝ Ν Ν Ν ΓδαΝ κυμΝ
πλκ πλδθκτμΝ αθαπζβλπ ΫμΝ
δίδ αθέ

δκΝ ξκζάΝ εαδΝ

αθαπζβλπ άΝ κυζΪξδ

έξαθΝ

επαδ

υ δεκτμΝ πκυΝ

υηπζβλυ

υπβλ κτ αθΝ

βΝ

δΝ πλαΰηα δεάΝ πλκςπβλ

έαΝ

κθΝ γίΝ ηβθυθΝ ηΫξλδΝ βΝ βηκ έ υ βΝ εαδΝ δ ξτΝ κυΝ ΝέΝ

γκζκήβί1ίΝ εαδΝ βΝ δ δεσ β αΝ πθΝ κπκέπθΝ
πέθαε μΝκηα κπκδβηΫθπθΝ δ δεκ ά πθΝ επαέ

θΝ

υηπ λδζαηίΪθ αδΝ

κυμΝ

υ βμΝ βμΝ ’ήγηδαμΝ επαέ

υ βμΝ

κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Παδ έαμ,Ν φαλησα αδΝ αθΪζκΰαΝ βΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ ηΝ κυΝ
ΝέΝγθκιήβίίκέΝΝΝΝ
2.

Ν Ν έ έέΣέ έΝ ηπκλ έΝ θαΝ ζ δ κυλΰ έΝ πμΝ ι α

δεσΝ ΚΫθ λκΝ Πδ

πλκ σθ πθΝαπκφκέ πθΝ δαφσλπθΝ δ δεκ ά πθΝ βμΝΣ ξθδεάμεπαέ

υ βμΝ εαδΝ Κα Ϊλ δ βμ,Ν σππμΝ κλέα δΝ βΝ

γκιλήβί1ίΨέΝ Ν Ν Ν Ν έ έέΣέ έΝ ηπκλ έΝ θαΝ δ λτ

κπκέβ βμΝ

παΰΰ ζηα δεάμΝ

ξ δεάΝ θκηκγ

έαΝ ΧΝέΝ

δΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ Π δλαηα δεκτΝ

Σ ξθκζκΰδεκτΝ Λυε έκυΝ η Ν ηάηα αΝ δ δεκ ά πθΝ εαδΝ η Ν δ δεσΝ πλσΰλαηηαΝ
πκυ υθ,Ν σππμΝ γαΝ κλέα δΝ απσφα βΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Παδ

έαμ,Ν η ΪΝ απσΝ

τηφπθβΝ ΰθυηβΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ κυΝ Ι λτηα κμΝ ΧπαλέΝ λΝ κυΝ
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ΪλγλκυΝθ1Ν κυΝΝέΝ1ηθθήκηΨέΝΝΝΝ βΝέ έέΣέ έΝ πδ λΫπ αδΝβΝ θ λΰκπκέβ βΝεαδΝ
βΝζ δ κυλΰέαΝπαλαΰπΰδευθΝηκθΪ πθΝΰδαΝ βθΝ επαέ

υ βΝηαγβ υθ,ΝεαγυμΝεαδΝ

βΝ αιδκπκέβ βΝ πθΝ ΫλΰπθΝ ικπζδ ηκτ,Ν πκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝ απσΝ κΝ ΪλγλκΝ θ1,Ν
παλέΝ 1ίΝ κυΝ ΝέΝ 1ηθθήκη,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ δ ξτκυ
απκφΪ

μΝ δα Ϊι δμΝ εαδΝ δμΝ κδε έ μΝ

δμΝ κυΝ έέΝ κυΝδίδ αθδ έκυΝΙ λτηα κμέ

3. ΓδαΝ βθΝ έ λυ β,Ν κλΰΪθπ β,Ν εα Ϊλΰβ βΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ Σ ξθκζκΰδευθΝ
Λυε έπθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βθΝ παθα τ
απσφα βΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠαδ

α βΝ κυΝ έ έΚέΝ βμΝ έ έέΣέ έΝ απαδ έ αδΝ

έαμ,ΝβΝκπκέαΝ ε έ

αδΝτ

λαΝαπσΝαπσφα βΝ

κυΝ έέΝ βμΝδίδ αθδ έκυΝξκζάμέ
4. Μ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠαδ έαμΝεαδΝτ
έέΝ

βμΝ έ έέΣέ έΝ λυγηέακθ αδΝ

λαΝαπσΝ ξ δεάΝαπσφα βΝ κυΝ

δα δεα

δεΪΝ γΫηα αΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζβΝ

ζ π κηΫλ δαΝαθαΰεαέαΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝΪλγλκυΝαυ κτΝέΝΝΝ

Άλγλκ 31
πα χκζκτη θκδΝ

ΝΙ Κ,ΝΚ Κ,Ν λΰα

ΚΫθ λαΝ δΪ
ΟδΝ παλΫξκθ μΝ
αθαΰθπλδ ηΫθαΝ Ιθ

έκυΝΜΪγβ βμΝεαδΝΚκζζΫΰδα

επαδ

δ κτ αΝ

υ δεσΝ ΫλΰκΝ εα ΪΝ ετλδκΝ

Ϊ

πΪΰΰ ζηαΝ

Ν

παΰΰ ζηα δεάμΝ Κα Ϊλ δ βμΝ ΧΙέ έΚέΨ,Ν ΚΫθ λαΝ

παΰΰ ζηα δεάμΝ Κα Ϊλ δ βμΝ ΧΚέ έΚέΨ,Ν
ΚΫθ λαΝ δΪ

άλδαΝ ζ υγΫλωθΝπκυ υθ,Ν

λΰα

άλδαΝ

ζ υγΫλπθΝ πκυ υθ,Ν

έκυΝ ΜΪγβ βμΝ πδπΫ κυΝ 1Ν εαδΝ βΝ εαδΝ ΚκζζΫΰδαΝ φκ δα ηΫθαΝ η Ν

δαΝ ζ δ κυλΰέαμΝ ε κγ έ αΝ απσΝ κθΝ αλησ δκΝ φκλΫαΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ

Παδ

έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν υπΪΰκθ αδΝ

βθΝ α φΪζδ βΝ κυΝ ΙΚ - Σ Μ,Ν

τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βΝ κυΝ έΝέΝ 1κζθήη1έΝ ιαδλκτθ αδΝ απσΝ
βθΝ α φΪζδ βΝ κυΝ ΙΚ - Σ ΜΝ σ αΝ απσΝ αΝ αθπ ΫλπΝ πλσ ππαΝ υπΪΰκθ αδΝ
ζσΰπΝ δ δσ β αμΝ

βθΝ ετλδαΝ α φΪζδ βΝ ΪζζκυΝ φκλΫαΝ εαδΝ σ κδΝ παλΫξκυθΝ βθΝ

λΰα έαΝ κυμΝ αυ άΝ πμΝ

υΰετλδκΝ πΪΰΰ ζηα,Ν ηβΝ φαληκαση θπθΝ

βθΝ

π λέπ π βΝ αυ άΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηΝ κυΝ έΝέΝ 1κζθήη1Ν εαδΝ κυΝ
ΪλγλκυΝ γλΝ κυΝ Νέ βίκζήλβέΝ ΓδαΝ κυμΝ απα ξκζκτη θκυμΝ κυΝ

ζ υ αέκυΝ
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αφέκυ,Νεα αίΪζζ αδΝ δ φκλΪΝ1ίΣΝ πέΝ πθΝηδε υθΝαπκ κξυθΝ κυμΝυπΫλΝ κυΝ
φαζδ

δεκτΝ Κ φαζαέκυΝ

κλδαση θαΝ

ζζβζ ΰΰτβμΝ Γ θ υθΝ Χ Κ Γ ΨΝ

τηφπθαΝ η Ν αΝ

αΝΪλγλαΝ1ζλΝεαδΝ1ηίΝ κυΝθέΝγθηηήβίίκ,ΝβΝκπκέαΝίαλτθ δΝδ σπκ αΝ

κυμΝυπσξλ κυμΝ λΰκ σ μΝεαδΝ κυμΝαπα ξκζκτη θκυμέΝ Ναθπ ΫλπΝ δ φκλΪΝ
εα αίΪζζ αδΝ αυ σξλκθαΝ η Ν δμΝ λΫξκυ
π λδσ κυΝ
εαγυ

θ σμΝ

μΝ δ φκλΫμΝ εΪγ Ν ηδ γκζκΰδεάμΝ

πθΝ πλκίζ πση θπθΝ πλκγ

ηδυθέΝ  Ν π λέπ π βΝ

Ϋλβ βμΝ εα αίκζάμΝ πδίαλτθ αδΝ η Ν αΝ πλκίζ πση θαΝ πλσ γ αΝ ΫζβΝ

εαδΝ αθααβ έ αδΝ εα ΪΝ αΝ δ ξτκθ αΝ ΰδαΝ δμΝ ζβιδπλσγ

η μΝ κφ δζΫμΝ υπΫλΝ ΙΚ -

Σ Μέ
Άλγλκ 32
ΘΫηα αΝΝ δ γθκτμΝΠαθ πδ
1.ΣκΝ πλυ κΝ εαδΝ κΝ Ϋ αλ κΝ

ΪφδκΝ Ν βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ βΝ κυΝ θέΝ

γγλ1ήβίίηΝΝ λκπκπκδκτθ αδΝαθ δ

κέξπμΝπμΝ ιάμμΝ«1έΝΣκΝ ΙέΠ έ έΝαπκ ζ έ αδΝ

απσΝ λ δμΝξκζΫμμΝ βΝξκζάΝ θγλππδ
εαδΝ ΝκηδευθΝ

πδ

βηέκυΝ βμΝ ζζΪ κμ

δευθ,Ν βΝξκζάΝΟδεκθκηέαμ,Ν δκέεβ βμΝ

βηυθΝ εαδΝ βΝ ξκζάΝ

πδ

βηυθΝ Σ ξθκζκΰέαμ»έΝ «Μ Ν

απσφα βΝ βμΝ υΰεζά oυΝ κυΝ ΙέΠ έ έ,Ν πκυΝ πδευλυθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ
ΤπκυλΰκτΝ

γθδεάμΝ Παδ

παλΫξ δΝ παθ πδ

έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν κΝ

βηδαεάΝ απσΝ απσ

πκυ υθΝ βμΝκπκέαμΝ

υ β,Ν αΝ ΠλκΰλΪηηα αΝ
ΝαλδγησΝ κΝπ θάθ αΝ

υ βμΝη Νπαλαεκζκτγβ β»έ

ΪφδκΝ α΄Ν βμΝ παλαΰλΪφκυΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ γΝ κυΝ θέΝ Ν Ν Ν Ν Ν Ν γγλ1ήβίίηΝΝ

λκπκπκδ έ αδΝπμΝ ιάμμΝ
Παθ πδ

επαέ

θΝ πδ λΫπ αδΝθαΝυπ λίαέθκυθΝ

κδμΝ εα σΝΧηίΣΨΝ ε έθπθΝ βμΝ επαέ
2έΣκΝ

α βΝ

ΙέΠ έ έΝ ηπκλ έΝ θαΝ

«βέΝ ΜΫξλδΝ

βθΝ αυ κ τθαηβΝ ζ δ κυλΰέαΝ

κυΝ

βηέκυ,Ν βΝ δκέεβ βΝ εαδΝ βΝ δαξ έλδ άΝ κυΝ α ε έ αδΝ απσΝ θ εαη ζάΝ

δκδεκτ αΝ πδ λκπάΝ Χ έ έΨ,Ν αΝ ηΫζβΝ βμΝκπκέαμΝ δκλέακθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ
ΤπκυλΰκτΝΠαδ

έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ»έΝ

3έΝ αΨΝ ΣκΝ λέ κΝ

ΪφδκΝ βμΝ παλέΝ βΝ κυΝ Ν ΪλγλκυΝ ζΝ κυΝ θέΝ γγλ1ήβίίηΝ

λκπκπκδ έ αδΝ πμΝ ιάμμΝ « παλαέ β μΝ πλκςπκγΫ

δμΝ ΰδαΝ βθΝ ΰΰλαφάΝ πθΝ

η απ υξδαευθΝφκδ β υθΝ έθαδμΝΧiΨΝβΝεα κξάΝ έ ζκυΝ πκυ υθΝ ζζβθδεκτΝ
αζζκ απκτΝΠαθ πδ

βηέκυ,Νδ σ δηκυΝάΝαθ έ

πθΝ ζζβθδευθΝ έ έΙέΝ εαδΝ ΧiiΨΝ βΝ Ϊλδ

ΙΝάΝ

κδξκυΝη Ν κυμΝ έ ζκυμΝ πκυ υθΝ

βΝ ΰθυ βΝ βμΝ αΰΰζδεάμΝ ΰζυ

αμέΝ ΓδαΝ βθΝ
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πδζκΰάΝ πθΝ φκδ β υθΝ ε δηυθ αδΝ υπκξλ π δεΪΝ αΝ αεσζκυγαΝ
ίαγησμΝ π υξέκυΝ άήεαδΝ δπζυηα κμΝ κυΝ πλυ κυΝ ετεζκυΝ
ίαγηκζκΰέαΝ

πθΝ

υθαφυθΝ η Ν

κΝ ΰθπ

κδξ έαμΝ αΨΝ ΟΝ

πκυ υθ,Ν ίΨΝ βΝ

δεσΝ αθ δε έη θκΝ

κυΝ ΠέΜέέΝ

πλκπ υξδαευθΝηαγβηΪ πθ,ΝΰΨΝ κΝΠαθ πδ

άηδκΝήΝξκζάΝήΝΣηάηαΝπλκΫζ υ βμΝ

κυΝ πλυ κυΝ ετεζκυΝ πκυ υθΝ Χ ΰΰλαφάΝ

κθΝ εα ΪζκΰκΝ σχRRIωΨΝεαδΝ ΨΝ τκΝ

υ

α δεΫμΝ πδ

κζΫμ,Ν εΝ πθΝ κπκέπθΝ βΝ ηέαΝ Χ1ΨΝ θαΝ πλκΫλξ αδΝ απαλαδ ά πμΝ

απσΝηΫζκμΝ βμΝαεα βηαρεάμΝεκδθσ β αμΝ κυΝΙ λτηα κμΝπλκΫζ υ βμ,Ν κΝκπκέκΝ
Ϋξ δΝΪη

βΝΰθυ βΝ πθΝδεαθκ ά πθΝεαδΝ πδ σ

ίΨΝΝΣκΝ ζ υ αέκΝ

πθΝ κυΝυπκοβφέκυ»έΝ

ΪφδκΝ βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝζΝ κυΝθέΝγγλ1ήβίίηΝεαγυμΝεαδΝΝ

βΝπαλέΝζΝ κυΝΪλγλκυΝζΝ κυΝθέΝγγλ1ήβίίη,Νεα αλΰκτθ αδέ
4έ θαλδγηκτθ αδΝκδΝπαλΪΰλαφκδΝβΝεαδΝγΝ κυΝΪλγλκυΝγΝ κυΝθέΝγγλ1ήβίίη,Ν
εαδΝβΝαθ έ

Ν1Ν

κδξαΝ θυΝ έγ αδΝπαλΪΰλαφκμΝγΝη Ν κΝαεσζκυγκΝπ λδ ξση θκμΝ

«ΈπμΝ σ κυΝ ια φαζδ

κτθΝ κδΝ πλκςπκγΫ

δμΝ ΰδαΝ βθΝ αυ κ τθαηβΝ ζ δ κυλΰέαΝ

πθΝ ξκζυθΝ κυΝ ΙέΠ έ έ,Ν βΝ δκέεβ άΝ κυμΝ α ε έ αδΝ απσΝ Πλκ πλδθάΝ Γ θδεάΝ
υθΫζ υ β,Ν βΝ κπκέαΝ κλέα αδΝ η Ν πλΪιβΝ κυΝ ΠλκΫ λκυΝ βμΝ
πδ λκπάμΝ τ

λαΝ απσΝ απσφα άΝ βμέΝ

απκ ζ έ αδΝαπσΝ πΫθ Ν ΧηΨΝ κυζΪξδ
Ι,Ν πθΝ κπκέπθΝ κΝ ΰθπ
πδ

δκδεκτ αμΝ

Ν Πλκ πλδθάΝ Γ θδεάΝ υθΫζ υ βΝ

κθΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ ζζβθδευθΝ άΝ αζζκ απυθΝ

δεσΝ αθ δε έη θκΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ ξ δεσΝ η Ν βθΝ

άηβΝπκυΝεαζζδ λΰ έΝβΝκδε έαΝξκζάέΝΜ Ν βθΝέ δαΝπλΪιβΝκλέακθ αδΝη αιτΝ

πθΝ η ζυθΝ βμΝκΝ Πλσ
θαΝ εα ΫξκυθΝ γΫ β

λκμΝεαδΝ κΝ θαπζβλπ άμΝΠλσ

λκμ,ΝκδΝκπκέκδΝ πλΫπ δΝ

έ έΠέΝ βμΝ ίαγηέ αμΝ κυΝ Καγβΰβ άΝ άΝ

θαπζβλπ άΝ

Καγβΰβ άέΝ Καγάεκθ αΝ ΰλαηηα ΫαΝ α ε έΝ κΝ Γλαηηα ΫαμΝ βμΝ ξκζάμΝ άΝ
δκδεβ δεσμΝ υπΪζζβζκμΝ

βθΝ π λέπ π βΝ πκυΝ

θΝ Ϋξ δΝ

κπκγ βγ έΝ

Γλαηηα Ϋαμ»έ
5έΝ ΝπαλέΝιΝ κυΝΪλγλκυΝ1κΝ κυΝθέΝγηιιήβίίιΝαθ δεαγέ

α αδΝπμΝ ιάμμ

«ιέΝ ΌλΰαθαΝ απκφαδθση θαΝ άΝ ΰθπηκ κ κτθ αΝ πέΝ
ε ζκτθ αδΝ
Παθ πδ
Τπβλ

τηφπθαΝ η Ν

βθΝ ε έη θβΝ θκηκγ

άηδκΝ βμΝ ζζΪ κμ,ΝηΫξλδμΝσ κυΝαυ σΝαπκε ά

ξθδευθΝ ΫλΰπθΝ πκυΝ

έα,Ν απσΝ

κΝ

δ γθΫμΝ

δΝκλΰαθπηΫθβΝΣ ξθδεάΝ

έαΝκλέακθ αδΝ αΝ ιάμμΝ

αΨΝ Ο δ υγτθκυ αΝ Τπβλ

έαΟΝ άΝ Ο πδίζΫπκυ αΝ Τπβλ

Σ ξθδευθΝΈλΰπθΝ βμΝΠ λδφΫλ δαμΝΚ θ λδεάμΝΝΜαε

έαΟΝ έθαδΝ βΝ Ο δ τγυθ βΝ

κθέαμΝΟέΝ
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ίΨΝΟΠλκρ

αηΫθβΝ λξάΟΝάΝΟ πκπ τκυ αΝ λξάΟΝ έθαδΝβΝτΰεζβ κμΝάΝηΫξλδΝ βθΝ

αυ κ τθαηβΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝ δ γθκτμΝΠαθ πδ

βηέκυΝ βμΝ ζζΪ κμΝβΝ δκδεκτ αΝ

πδ λκπάέΝ
ΰΨΝ

λησ δκΝ Σ ξθδεσΝ τηίκυζκΝ ΰδαΝ ΰθπηκ σ β βΝ

Ν γΫηα αΝ ε Ϋζ

βμΝ

ξθδευθΝ ΫλΰπθΝ έθαδΝ κΝ Σ ξθδεσΝ υηίκτζδκΝ βμΝ Π λδφΫλ δαμΝ Κ θ λδεάμΝ
Μαε

κθέαμέΝ

πέΝ αδ ά

πθΝ γ λαπ έαμΝ α εκυηΫθπθΝ ΰδαΝ γΫηα αΝ πκυΝ ηπέπ κυθΝ

δμΝ

δα Ϊι δμΝ κυΝ θέΝ γθθλήβίίκΝ εαδΝ κυΝ θέΝ γγ1θήβίίη,Ν σππμΝ εΪγ Ν φκλΪΝ δ ξτκυθ,Ν
εα ΪΝ πλΪι πθΝ άΝ παλαζ έο πθΝ πθΝ κλΰΪθπθΝ βμΝ παλκτ βμΝ παλαΰλΪφκυ,Ν
απκφα έα δΝ βΝ τΰεζβ κμΝ άΝ βΝ
Παθ πδ

δκδεκτ αΝ

πδ λκπάΝ

κυΝ

δ γθκτμΝ

βηέκυΝ βμΝ ζζΪ κμΝ η ΪΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ Σ ξθδεκτΝ υηίκυζέκυΝ βμΝ

Π λδφΫλ δαμΝ Κ θ λδεάμΝ Μαε
δκδεκτ αμΝ

πδ λκπάμΝ κυΝ

κθέαμέΝ Μ Ν πλσ α βΝ βμΝ υΰεζά κυΝ άΝ βμΝ
δ γθκτμΝ Παθ πδ

βηέκυΝ βμΝ

ζζΪ κμΝ εαδΝ

απκ κξάΝ βμΝαπσΝ αΝαλησ δαΝσλΰαθαΝ βμΝΠ λδφΫλ δαμΝΚ θ λδεάμΝΜαε
έθαδΝ υθα άΝβΝαθΪγ

κθέαμ,Ν

βΝπλσ γ πθΝεαγβεσθ πθ,ΝσππμΝβΝ επσθβ βΝη ζ υθ,Ν

βΝ πέίζ οβΝ επσθβ βμΝη ζ υθ,ΝβΝ πέίζ οβΝ ξθδευθΝΫλΰπθΝεαδΝβΝπλκηάγ δαΝ
ικπζδ ηκτέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ
τ

έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν

λαΝ απσΝ πλσ α βΝ βμΝ υΰεζά κυΝ άΝ δκδεκτ αμΝ πδ λκπάμΝ κυΝ δ γθκτμΝ

Παθ πδ

βηέκυΝ βμΝ ζζΪ κμ,Ν λυγηέακθ αδΝ κδΝ ζ π κηΫλ δ μΝ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ

πθΝ δα Ϊι πθΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ αυ άμΝ εαδΝ κδΝ απαλαέ β μΝ δαξ δλδ
απΪθ μΝΰδαΝ βθΝυζκπκέβ βΝ πθΝαθ δε δηΫθπθΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝ

δεΫμΝ

αφέκυ»έ

ΆλγλκΝ33
ΘΫηα αΝΙ δω δεάμΝ επαέ

υ βμ

1έΝ βθΝυπκπαλΪΰλαφκΝΘέθέΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝΘ΄Ν κυΝΪλγλκυΝπλυ κυΝ κυΝθέΝ
ζίλγήβί1β,Ν σππμΝ αθ δεα α

Ϊγβε Ν Ν η Ν

βθΝ υπκπαλΪΰλαφκΝ ΘέβΝ

παλαΰλΪφκυΝ Θ΄Ν κυΝ ΪλγλκυΝ πλυ κυΝ θέΝ ζ1ηβήβί1γ,Ν πλκ

βμΝ

έγ αδΝ π λέπ π βΝ

η,ΝπμΝ ιάμμΝ«ηέΝΧμΝπλκμΝ δμΝε δλδκζκΰδεΫμΝπλκ δαΰλαφΫμ κυμΝ αΝθβπδαΰπΰ έα
πκυΝ ΫξκυθΝ

υθαηδεσ β αΝ ΫπμΝ

θβπδαΰπΰ έαΝ θ σμΝ παδ δευθΝ

ιάθ αΝ ΧθίΨΝ θάπδαΝ εαδΝ

υ

αγηυθΝ κυΝ δ έκυΝ δ δκε ά β,Ν αθ έΝ κυΝ

ΰααση θαΝ
κδξ έκυΝΝ

ΰΝ βμΝ π λέπ π βμΝ κΝ βμΝ υπκπαλαΰλΪφκυΝ ΘέγέΝ βμΝ παλκτ αμΝ παλαΰλΪφκυ,Ν
δ ξτ δΝ ζΪξδ
Χ1,βΨΝ

κΝ ηία σθΝ αέγκυ αμΝ δ α εαζέαμΝ Χ1ηΨΝ

λαΰπθδεσΝ ηΫ λκΝ αθΪΝ επαδ

υση θκΝ

λαΰπθδεΪΝ ηΫ λαΝ εαδΝ

δμΝ αέγκυ

μΝ δ α εαζέαμέΝ
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Νβπδαΰπΰ έαΝ
παδ δεκτμΝ

βμΝ πλκβΰκτη θβμΝ π λέπ π βμΝ πκυΝ

αγηκτμΝ κυΝδ έκυΝδ δκε ά βΝεαδΝΫξκυθΝα

υ

ΰΪακθ αδΝ η Ν

δκ κ βγ έ,Ν τηφπθαΝη Ν

βθΝπαλΪΰλαφκΝλΝ βμΝαπσφα βμΝ βμΝΤπκυλΰκτΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝ
ιιίηγή ηήβκέιέβίίθΝ ΧΦ ΚΝ 11ζλΝ ΄Ψ,Ν σππμΝ λκπκπκδάγβε Ν η αΰ θΫ
αθ έΝ βμΝ δα δεα έαμΝ πθΝπ λδπ υ
βμΝ παλκτ αμΝ παλαΰλΪφκυ,Ν α

λα,Ν

πθΝκ,Ν1γΝεαδΝ1ζΝ βμΝυπκπαλαΰλΪφκυΝΘέγΝ

δκ κ κτθ αδΝ η Ν ησθβΝ βθΝ υπκίκζάΝ άζπ βμΝ

κυΝ θέ1ηλλή1λκθΝ κυΝ δ δκε ά βΝ άΝ κυΝ θκηέηκυΝ επλκ υπκυΝ άΝ κυΝ εα ΪΝ θσηκΝ
υπ υγτθκυ,Νσ δΝ
δμΝ κπκέ μΝ α

θΝΫξκυθΝ πΫζγ δΝη αίκζΫμΝ

δμΝπλκςπκγΫ

δκ κ άγβεαθΝ εαδΝ αθ δΰλΪφκυΝ βμΝ Ϊ

δμΝ τηφπθαΝη Ν

δαμΝ κυΝ παδ δεκτΝ

αγηκτΝ

πκυΝ Ϋξ δΝ ξκλβΰβγ έΝ απσΝ βθΝ αλησ δαΝ αλξάέΝ Ν λτγηδ βΝ βμΝ πλκβΰκτη θβμΝ
π λέπ π βμΝδ ξτ δΝαπσΝ1λέ11έβί1βέ»
2. ΣκΝ

κδξ έκΝαΨ βμΝπ λέπ π βμΝκΝ βμΝυπκπαλαΰλΪφκυΝΘγΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ

ΘΝ κυΝ ΪλγλκυΝ πλυ κυΝ κυΝ θέΝ ζίλγήβί1β,Ν λκπκπκδ έ αδΝ πμΝ ιάμμΝ «

αΝ

θβπδαΰπΰ έαΝ πκυΝ ΫξκυθΝ υθαηδεσ β αΝ ΫπμΝ ιάθ αΝ ΧθίΨΝ Ν θάπδαΝ Ν εαδΝ

αΝ

υ

ΰααση θαΝ θβπδαΰπΰ έαΝ θ σμΝ παδ δευθΝ

θΝ ΫξκυθΝ φαληκΰάΝ αΝ
κπκέκΝ

ΨΝ βμΝ παλκτ βμέΝ ΣκΝ ε έλδκΝ

ΰΪακθ αδΝ πλΫπ δΝ θαΝ δαγΫ δΝ δ ξτκυ αΝ κδεκ κηδεάΝ Ϊ

πυλκπλκ
υ

κδξ έαΝ αΨ,Ν ΨΝ εαδΝ

αγηυθΝ κυΝ δ έκυΝ δ δκε ά βΝ ,

α έαΝ σππμΝ αυ άΝ λυγηέα αδΝ απσΝ δμΝ

ΰααση θαΝ θβπδαΰπΰ έαΝ θ σμΝ παδ δευθΝ

ξ δεΫμΝ

κΝ

δαΝ εαδΝ βθΝ
δα Ϊι δμέΝ ΣαΝΝ

αγηυθΝ κυΝ δ έκυΝ δ δκε ά β,ΝΝ

ηπκλκτθΝ θαΝ ΫξκυθΝ εκδθάΝ αέγκυ αΝ πκζζαπζυθΝ ξλά

πθΝ αλε έΝ αυ άΝ θαΝ ηβθΝ

ξλβ δηκπκδ έ αδΝ Ν αυ σξλκθαΝ Ν θ σμΝ κυΝ πλαλέκυΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυμΝ απσΝ δμΝ
δαφκλ δεΫμΝ βζδεδαεΫμΝ κηΪ

μΝ Ν αζζΪΝ ι ξπλδ

ΪΝ εαδΝ απκεζ δ

δεΪΝ απσΝ εΪγ Ν

ηέαΝβζδεδαεάΝκηΪ α»έ
ΆλγλκΝ34
Μ

ΰΰλαφΫμ

1. αέΝ ΌζκδΝ κδΝ πδ υξσθ μ,Ν πκυΝ ΫζαίαθΝ ηΫλκμΝ

δμΝ ι Ϊ

δμΝ

παθ ζζα δεκτΝ πδπΫ κυΝ κυΝ ξκζδεκτΝΫ κυμΝ2010-2011, 2011-2012 εαδΝβί1β2013 εαδΝεα
επαέ
αθ έ

Ϊΰβ αθΝ

ΝγΫ βΝ δ αΰπΰάμΝ

ΝξκζάΝάΝΣηάηαΝ βμΝ λδ κίΪγηδαμΝ

υ βμ,Ν εηαέλκυθΝ δεαέπηαΝ η αφκλΪμΝ βμΝ γΫ βμΝ δ αΰπΰάμΝ κυμΝ

Ν

κδξβΝξκζάΝάΝΣηάηα,Νεα ΪΝ βθΝΫθθκδαΝ βμΝυπ`ΝαλδγέΝθικηλή 1ήηέιέβίίθΝ

απσφα βμΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμ Παδ

έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝ« θ δ

κδξέ μΝ
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Παθ πδ

βηδαευθΝ ΣηβηΪ πθ»Ν Χ `Ν κιζΨΝ εαδΝ βμΝ υπ`Ν αλδγέΝ θλίθθή ηήιέι.2006

απσφα βμΝ κυΝέ δκυΝΤπκυλΰκτΝΧ `ΝλλκΨ,ΝσππμΝαυ ΫμΝ λκπκπκδάγβεαθΝεαδΝ
δ ξτκυθ,Ν φσ κθΝ κΝ

ά δκΝ εα ΪΝ κΝ Ϋ κμΝ βί11Ν δ σ βηαΝ κυΝ

δεαδκτξκυΝεαδΝ πθΝη ζυθΝ βμΝκδεκΰ θ έαμΝ κυΝ

υθβ δεΪΝ

θΝι π λθΪΝ κΝπκ σΝ πθΝ π ΪΝ

ξδζδΪ πθΝ π θ αεκ έπθΝ ΧιέηίίΨΝ υλυΝ εα Ϊ ε φαζάθέΝ ΓδαΝ δμΝ ηκθκΰκθ ρεΫμΝ
κδεκΰΫθ δ μΝ εαδΝ κυμΝ πδ υξσθ μΝ πκυΝ πΪ ξκυθΝ απσΝ δμΝ αθαφ λση θ μΝ
παλΪλ βηαΝ

κΝ

βμΝ υπ`Ν αλδγέΝ Φέ1η1ή1ββιγβή θΝ Χ `Ν 1θ1βήβί1ίΨΝ εκδθάμΝ

υπκυλΰδεάμΝαπσφα βμΝπαγά
ηυ ζκτΝ πθΝκ

υθΝ

δμΝάΝΫξκυθΝπλαΰηα κπκδά

δΝ πλ ΪΝκλΰΪθκυΝάΝ

Ν υΰΰ θάΝα`ΝάΝί`ΝίαγηκτΝάΝκδΝΰκθ έμΝάΝεβ

ΫθαμΝ εΝ πθΝ τκΝάΝεαδΝκδΝ τκΝαγλκδ

δεΪ,ΝΫξκυθΝαπκ

ησθ μΝαυ υθ,Ν

δΰηΫθαΝ υηπζβλυ

δΝ

ΫεαΝ Χ1ίΨΝ ηάθ μΝ αθ λΰέαμΝ θ σμΝ κυΝ Ϋ κυμΝ βί13,Ν κΝ αθπ ΫλπΝ δ σ βηαΝ
υπκζκΰέα αδΝ

κΝ δπζΪ δκΝ ά κδΝ

εαπΫθ Ν ξδζδΪ

μΝ Χ1ηέίίίΨΝ υλυΝ εα Ϊ

ε φαζάθέ
ίέΝ Ν εα ΪΝ αΝ αθπ ΫλπΝ η αφκλΪΝ βμΝ γΫ βμΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ η Ν απσφα βΝ
κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ
Παθ πδ

άηδκΝ

Ν Παθ πδ

η αφ λκηΫθπθΝ γΫ

πθΝ

εαδΝ πδ λΫπ αδΝ ησθκΝ απσΝ

άηδκΝ άΝ απσΝ Σέ έΙέΝ

θΝ πδ λΫπ αδΝ θαΝ ι π λθΪΝ κΝ 1ίΣΝ κυΝ υθκζδεκτΝ

αλδγηκτΝ πθΝ δ αε ΫπθΝαθΪΝξκζάΝάΝΣηάηαΝπκυΝ
θκηκτμΝ
δ αε ΫπθΝ

δεάμΝ εαδΝ Θ

λ τ δΝ

κυμΝ

αζκθέεβμΝ εαδΝ κΝ 1ηΣΝ κυΝ υθκζδεκτΝ αλδγηκτΝ πθΝ

δμΝυπσζκδπ μΝξκζΫμΝάΝΣηάηα αέ

γίΣΝ γαΝ δα γ έΝ

Ν Σέ έΙέέΝ ΟΝ αλδγησμΝ πθΝ

πσΝ δμΝ δα δγΫη θ μΝγΫ

δμΝ κΝ

κυμΝ δ αε ΫκυμΝ βμΝ ξκζδεάμΝξλκθδΪμΝ βί1ί-βί11,Ν κΝ ζίΣΝ

κυμΝ δ αε ΫκυμΝ βμΝ

ξκζδεάμΝ ξλκθδΪμΝ βί11-βί1βΝ εαδΝ κΝ γίΣΝ

κυμνΝ

δ αε ΫκυμΝ βμΝ ξκζδεάμΝξλκθδΪμΝβί1β-2012.
ΰέΝΟδΝ δεαδκτξκδΝη αφκλΪμΝ τθαθ αδΝθαΝυπκίΪζκυθΝ ξ δεάΝαέ β βΝπλκμΝ βθΝ
Κ θ λδεάΝ Τπβλ
αθ έ

έαΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ

κδξαΝΣηάηα αΝΫπμΝ τκΝ δαφκλ δευθΝΠαθ πδ

ΰδαΝ

βηέπθΝάΝΣ Ιέ

έΝΚλδ άλδαΝεα Ϊ αιβμΝ πθΝ υθβ δεΪΝ δεαδκτξπθΝαθΪΝξκζάΝάΝΣηάηαΝ έθαδΝη Ν
δλΪΝπλκ λαδσ β αμΝ αΝεΪ πγδμ
ααΨΝ κΝεα ΪΝε φαζάθΝ δ σ βηαΝ κυΝ δεαδκτξκυΝεαδΝ πθΝη ζυθΝ βμΝκδεκΰ θ έαμΝ
κυΝεα ΪΝ κΝΫ κμΝβί12,Νεα ΪΝατικυ αΝεα αθκηά,
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ίίΨΝκΝ δεαδκτξκμΝθαΝ πΪ ξ δΝ απσΝ δμΝαθαφ λση θ μΝ

κΝ παλΪλ βηαΝ βμΝυπ`Ν

αλδγέΝ Φ1η1ή1ββιγβή θΝ Χ `Ν 1θ1βήβί1ίΨΝ εκδθάμΝ υπκυλΰδεάμΝ απσφα βμΝ
παγά

δμΝ άΝ Ϋξ δΝ πλαΰηα κπκδά

δΝ πλ ΪΝ κλΰΪθκυ,Ν άΝ ηυ ζκτΝ πθΝ κ

υθΝ

Ν

υΰΰ θάΝα`ΝάΝί`Νίαγηκτ,
ΰΰΨΝ κΝ δεαδκτξκμΝ θαΝ Ϋξ δΝ α

ζφσΝ άΝ α

ζφά,Ν θ λΰσΝ φκδ β άΝ κυΝ πλυ κυΝ

ετεζκυΝ πκυ υθ,ΝσππμΝ
κλέα αδΝ

κΝ ΪλγλκΝ βΝ κυΝ θέΝ ζίίλήβί11Ν Χ `Ν 1ληΨ,Ν φσ κθΝ

εΪ κξκμΝ π υξέκυ,Ν η απ υξδαεκτΝ άΝ
Παθ πδ

άηδκΝ άΝ Σέ έΙέΝ άΝ

δ αε κλδεκτΝ έ ζκυ,Ν πκυΝ φκδ ΪΝ

δμΝ θυ α μΝ εεζβ δα

δεΫμΝ εα βηέ μΝ άΝ

θυ α βΝ ξκζάΝ Παδ αΰπΰδεάμΝ εαδΝ Σ ξθκζκΰδεάμΝ επαέ
εαγυμΝεαδΝ

δμΝ θυ λ μΝξκζΫμΝΣκυλδ

θΝ έθαδΝ ά βΝ

δεάμΝ επαέ

Ν
βθΝ

υ βμΝ Χ έέΠ ΙΣέ έΨ,Ν

υ βμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ

Σκυλδ ηκτΝ δαφκλ δεάμΝ πσζβμΝ βμΝ ησθδηβμΝ εα κδεέαμΝ πθΝ ΰκθΫπθΝ κυμΝ άΝ κΝ
δεαδκτξκμΝ θαΝ αθάε δΝ
υηη

βθΝ εα βΰκλέαΝ

έξαθΝ κΝέ δκΝ ξκζδεσΝΫ κμΝ

λδ κίΪγηδαΝ επαέ

πθΝ πκζτ υηπθΝ

δμΝπαθ ζζα δεΫμΝ ι Ϊ

ΫεθπθΝ πκυΝ

δμΝ δ αΰπΰάμΝ

βθΝ

υ β,

ΨΝκΝ δεαδκτξκμΝθαΝΫξ δΝΰκθ έμ,Ν Ϋεθα,Να Ϋζφδα, άΝ ταυΰκΝπκυΝπΪ ξκυθΝαπσΝ
δμΝ αθαφ λση θ μΝ

κΝ παλΪλ βηαΝ
υπκυλΰδεάμΝ

βμΝ υπ`Ν αλδγέΝ Φ1η1ή1ββιγβή θΝ

Χ `1θ1βήβί1ίΨΝ

εκδθάμΝ

απσφα βμΝ

πλαΰηα κπκδά

δΝ πλ ΪΝ κλΰΪθκυΝ άΝ ηυ ζκτΝ πθΝ κ

παγά

δμΝ

άΝ

ΫξκυθΝ

υθΝ

Ν υΰΰ θάΝ α`Ν άΝ

ί`ίαγηκτΝάΝκΝ δεαδκτξκμΝ έθαδΝκλφαθσμΝεαδΝαπσΝ κυμΝ τκΝΰκθ έμ,
ΨΝ κΝ

δεαδκτξκμΝ θαΝ έθαδΝ ΫεθκΝ πθΝ γυηΪ πθΝ βμΝ λκηκελα έαμΝ πκυΝ

αθαφΫλκθ αδΝ

βθΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1Ν κυΝθέΝ1κλιή1λλίΝΧ `1βίΨ,

ΨΝ αΝ ησλδαΝ δ αΰπΰάμΝ πθΝ υθβ δεΪΝ δεαδκτξπθ,Ν εα ΪΝ φγέθκυ αΝ

δλΪΝ

εα Ϊ αιβμέ
έΝ

Ν

δα δεα έαΝ ΰδαΝ βθΝ υπκίκζάΝ αδ ά

πθ,Ν βΝ η αφκλΪΝ βμΝ γΫ βμΝ

δ αΰπΰάμ,Ν βΝ ι δ έε υ βΝ πθΝ ελδ βλέπθΝ ξκλάΰβ βμΝ βμΝ η αφκλΪμ,Ν εαγυμΝ
εαδΝ εΪγ Ν ΪζζβΝ αθαΰεαέαΝ ζ π κηΫλ δαΝ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ παλκτ αμΝ
παλαΰλΪφκυΝ εαγκλέα αδΝ η Ν απσφα βΝ

κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ

έαμΝ εαδΝ

Θλβ ε υηΪ πθ .
Άλγλκ 35
ΘΫηα αΝ ζζβθσΰζω

βμΝ επαέ

υ βμΝ

κΝ ιω λδεσ
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1.  βθΝ παλΪΰλαφκΝ 1ιΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1κΝ κυΝ θέΝ ζίβιήβί11Ν « ζζβθσΰζπ
επαέ

υ βΝ

βΝ

κΝ ιπ λδεσΝεαδΝΪζζ μΝ δα Ϊι δμ»ΝΧ ’ΝβγγΨΝ δαΰλΪφ αδΝβΝφλΪ βΝ

« υηπζάλπ αθΝπ θ α άΝυπβλ

έαΝη Ναπσ πα βΝ

Ν επαδ

υ δεΫμΝηκθΪ

μΝ

κυΝ ιπ λδεκτΝεαδ»έ
2έΝ ΝπαλΪΰλαφκμΝζΝ κυΝΪλγλκυΝ1κΝ κυΝθέΝζίβιήβί11Ναθ δεαγέ
«ζέΝ ΟδΝ επαδ

υ δεκέΝ πκυΝ απκ πυθ αδΝ

δμΝ ζζβθσΰζπ

ιπ λδεκτΝ φσ κθΝ εα ΫξκυθΝ κλΰαθδεάΝ Ν γΫ βΝ
δα βλκτθΝ βΝ γΫ βΝ αυ ά εα ΪΝ κΝ
πδ

λΫφκυθΝ

δΪ

α αδΝπμΝ ιάμΝμΝ
μΝ ηκθΪ

Ν ξκζ έκΝ

βθΝ

μΝ κυΝ
ζζΪ α,ΝΝ

βηαΝ βμΝ απσ πα άμΝ κυμΝ εαδΝ

Ναυ άθΝη ΪΝ βΝζάιβΝ βμΝαπσ πα άμΝ κυμέΝ Νπ λέπ π βΝπκυΝ

βΝ απσ πα άΝ κυμΝ παλα έθ αδΝ πΫλαθΝ πθΝ πΫθ Ν υθ,Ν ΰδαΝ πλκ ππδεκτμΝ άΝ
κδεκΰ θ δαεκτμΝζσΰκυμΝΝεαδΝσξδΝζσΰπΝυπβλ

δαευθΝαθαΰευθΝ,Ν σ ΝβΝκλΰαθδεάΝΝ

γΫ βΝπκυΝεα ΫξκυθΝγαΝγ πλ έ αδΝε θάΝη Ν βθΝΫθαλιβΝ κυΝΝΫε κυΝ υθ ξση θκυΝ
ξκζδεκτΝ Ϋ κυμΝ απσ πα βμΝ η Ν δμΝ υθΫπ δ μΝ πκυΝ κλέακθ αδΝ

κΝ ΪλγλκΝ 1θΝΝ

Κ φΪζαδκΝΓ’ΝπαλΪΰλαφκμΝλΝ κυΝθέ1ηθθή1λκηΝΧ ’Ν1θιΨέ»έ
3. ΣκΝ
αθ δεαγέ

ΪφδκΝ ί’Ν βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1ζΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1ζΝ κυΝ θέΝ ζίβιή2011
α αδΝ πμΝ ιάμΝ μΝ «ΓδαΝ κυμΝ δ υγυθ ΫμΝ πθΝ επαδ

ζζβθσΰζπ
γΫ βΝ

βμΝ επαέ

Ν ξκζ έκΝ

υ δευθΝ ηκθΪ πθΝ

υ βμΝ κυΝ ιπ λδεκτ,Ν φσ κθΝ εα ΫξκυθΝ κλΰαθδεάΝΝ

βθΝ ζζΪ αΝδ ξτκυθΝ αΝκλδαση θαΝ

κΝΪλγλκΝ1κΝπαλέζΝ κυΝ

παλσθ κμΝθσηκυέ»έ
4έΝ ΝπαλΪΰλαφκμΝζΝ κυ ΪλγλκυΝ1βΝ κυΝθέΝζίβιήβί11Ναθ δεαγέ
«ζέΝαέΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠαδ

α αδΝπμΝ ιάμΝμΝ

έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαγκλέακθ αδΝ

αΝ δ δεσ λαΝεαγάεκθ αΝεαδΝκδΝαληκ δσ β μΝ πθΝ υθ κθδ

υθΝ επαέ

υ βμ,ΝβΝ

Ϋ λα,ΝβΝπ λδκξάΝ υγτθβμΝ κυμΝεαδΝεΪγ ΝΪζζκΝ ξ δεσΝγΫηαέΝίέΝ Νπ λέπ π βΝ
η έπ βμΝ κυΝ αλδγηκτΝ πθΝ υθ κθδ

υθΝ

υθ κθδ

δεκτΝ Γλαφ έκυΝ εαδΝ κπκδα

άΝ

επαέ

υ βμ,Ν υθ κθδ

ΰ θδεσ λαΝ αθαεα αθκηάμΝ πθΝ
υθ κθδ

υθΝ

πλυβθΝ υθ κθδ

επαέ

υ βμ,Ν εα Ϊλΰβ βμΝ γΫ βμΝ
άπκ Ν

λυθΝ εαδΝ πθΝ π λδκξυθΝ υγτθβμΝ πθΝ

επαέ υ βμ,Ν πδ λΫπ αδΝ βΝ Ν υθΫξδ β

βμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ

δεκτΝ Γλαφ έκυΝ υπσΝ βΝ ηκλφάΝ «Γλαφ έκυΝ υθ Ϋ ηκυ»Ν πκυΝ

γαΝ πκπ τ αδΝ απσΝ κΝ υθ κθδ

δεσΝ Γλαφ έκΝ

βθΝ π λδκξάΝ υγτθβμΝ κυΝ

κπκέκυΝη αφΫλγβεαθΝκδΝαληκ δσ β μέΝ πδε φαζάμΝ κυΝΓλαφ έκυΝγαΝκλέα αδΝ
εα ΪΝπλκ έηβ βΝυπΪζζβζκμΝπκυΝά βΝυπβλ κτ
«τθ

Ν

Ναυ σ,ΝΝεαδΝγαΝκθκηΪα αδΝ

ηκμ»έΝ Ν πδζκΰάΝ κυΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζκΝ ξ δεσΝ αά βηαΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ

ΰλαφ έκυΝ γαΝ εαγκλέακθ αδΝ η Ν ΤπκυλΰδεάΝ πσφα βΝ η ΪΝ απσΝ δ άΰβ βΝ βμΝ
ΙΠΟ

Ν πκυΝ γαΝ π λδζαηίΪθ δΝ εαδΝ ηπ λδ

α πηΫθβΝ αιδκζσΰβ βέΝ Κα ΪΝ βΝ
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δΪλε δαΝ βμΝ γβ έαμΝ κυΝ γαΝ ζαηίΪθ δΝ κΝ πλκίζ πση θκΝ δ δεσΝ πδηέ γδκέΝ Μ Ν
απσφα βΝ κυΝυθ κθδ

άΝ επαέ

απκ πα ηΫθκδΝ

υ δεκέΝ άΝ

αθΪη

αΝ

επαδ

υ βμΝ πδ λΫπ αδΝθαΝ πδζΫΰκθ αδΝηΫξλδΝ τκΝ
δκδεβ δεκέΝ υπΪζζβζκδΝ εα ΪΝ πλκ έηβ βΝ

ΝΝσ κυμΝά βΝυπβλ κτ αθΝ

κΝπλυβθΝυθ κθδ

δεσΝΓλαφ έκέ»έ

5έΝ ΝπαλΪΰλαφκμΝιΝ κυΝΪλγλκυΝ1βΝ κυΝθέΝζίβιήβί11Ναθ δεαγέ
«ιέΝ ΟδΝ υθ κθδ

ΫμΝ

επαέ

υ βμ,Ν εα ΪΝ βΝ

εα αζαηίΪθκυθΝ δηβ δεΪΝ κθΝ ίαγησΝ

δΪλε δαΝ βμΝ γβ έαμΝ κυμ,Ν

’Ν εαδΝ αθαζαηίΪθκυθΝ εαγάεκθ αΝ εαδΝΝ

αληκ δσ β μΝαθΪζκΰ μΝη Ναυ ΫμΝ κυΝ δ υγυθ άΝ επαέ
επαέ

υ βμΝ α εκτθ,Ν

κυμΝ επαδ

υ βμέΝΟδΝ υθ κθδ

ΫμΝ

βθΝ π λδκξάΝ υγτθβμΝ κυμ,Ν π δγαλξδεΫμΝ αληκ δσ β μΝ

υ δεκτμ,Ν πκυΝ απκ πυθ αδΝ εαδΝ

κυμΝ δκδεβ δεκτμΝ υπαζζάζκυμ,Ν

πκυΝ απκ πυθ αδΝ άΝ πλκ ζαηίΪθκθ αδΝ ΰδαΝ δμΝ επαδ
π λδπ υ

α αδΝπμΝ ιάμΝμΝ

υ δεΫμΝ ηκθΪ

πθΝα`,Νί`ΝεαδΝΰ`Ν βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝβ,Ναθ έ

π δγαλξδεΫμΝαληκ δσ β μΝ πθΝ δ υγυθ υθΝ πθΝ δ υγτθ

πθΝ επαέ

μΝ πθ

κδξ μΝη Ν δμΝ
υ βμΝ βμΝ

βη

απάμέ»έ

6έΝ

Ν παλΪΰλαφκμΝ 1ηΝ κυΝ ΪλγλκυΝ λΝ κυΝ θέΝ βκ1ιήβίίίΝ « επαέ υ βΝ πθΝ

α σηπθΝ η Ν δ δεΫμΝ επαδ

υ δεΫμΝ αθΪΰε μΝ εαδΝ Ϊζζ μΝ

δα Ϊι δμ»Ν Χ ’Ν ικΨΝ

εα αλΰ έ αδέ
7έΝ αέΝ Νπ λέπ π βΝ αΨΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ 1ίΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηλΝ κυΝ θέΝ γλθθήβί11Ν
«Θ
Ιθ

ηδεσΝ πζαέ δκΝ
δ κτ κυΝ επαδ

πθΝ Πλσ υππθΝ Π δλαηα δευθΝ ξκζ έπθ,Ν Ί λυ βΝ

υ δεάμΝΠκζδ δεάμ,ΝΟλΰΪθπ βΝ κυΝΙθ

δ κτ κυΝΣ ξθκζκΰέαμΝ

Τπκζκΰδ

υθΝ εαδΝ ε σ

πθΝ Ο ΙΟΦ ΝΣΟΟΝ εαδΝ ζκδπΫμΝ δα Ϊι δμ»Ν Χ ’Ν 11κΨΝ

αθ δεαγέ

α αδΝ πμΝ ιάμΝ μΝ «αΨΝ Ν δ δεάΝ Παδ αΰπΰδεάΝ εα βηέαΝ Θ

αζκθέεβμΝ

Χ έΠέ έΘΨΝ πκυΝ δ λτγβε Ν η Ν κΝ ίέ έΝ γ1ή1λθκΝ Χ ΄κΨΝ εα αλΰ έ αδΝ βθΝ γ1έκέβί1ζέΝ
ΣαΝαβ άηα αΝπκυΝαθαετπ κυθΝαπσΝ βθΝεα Ϊλΰβ άΝ βμ,ΝπμΝδ έπμ,ΝγΫηα αΝ βμΝ
π λδκυ έαμ,Ν

κυΝ αλξ έκυ,Ν αβ άηα αΝ

εελ ηυθΝ

δευθ,Ν

παΰΰ ζηα δευθΝ

δεαδπηΪ πθΝ απκφκέ πθ,Ν λυγηέακθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ υπκυλΰκτΝ Παδ έαμΝ
εαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝΘΫηα αΝεα Ϊ

α βμΝπλκ ππδεκτΝεαδΝα φαζδ

δευθ,ΝπκυΝ

αθαετπ κυθΝ απσΝ βθΝ εα Ϊλΰβ άΝ βμ,Ν λυγηέακθ αδΝ η Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ
ΤπκυλΰυθΝ δκδεβ δεάμΝ Μ αλλτγηδ βμΝ εαδΝ ζ ε λκθδεάμΝ δαευίΫλθβ βμΝ εαδΝΝ
Παδ

έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν πκυΝ

βηκ δ τ αδΝ

βθΝ

φβη λέ αΝ

βμΝ

ΚυίΫλθβ βμέ»έ
ίέΝ Μ ΪΝ βθΝ π λέπ π βΝ ίΨΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1ίΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηλΝ κυΝ θέΝ
γλθθήβί11Ν πλκ

έγ αδΝ π λέπ π βΝ ΰΨΝ πμΝ ιάμΝμΝ «ΰΨΝ ΈπμΝ βθΝ εα Ϊλΰβ βΝ βμΝ

δ δεάμΝ Παδ αΰπΰδεάμΝ εα βηέαμΝ Θ

αζκθέεβμΝ Χ έΠέ έΘέΨ,Ν εελ ηάΝ γΫηα αΝ
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υπβλ

δαεάμΝ εα Ϊ

εα ’Ν ιαέλ

α βμΝ κυΝ επαδ

υ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ βμΝ ι Ϊακθ αδ,Ν

βΝ πθΝ δ ξυκυ υθΝ δα Ϊι πθ,Ν απσΝ κΝ Κ θ λδεσΝ Τπβλ

υηίκτζδκΝ δκδεβ δεκτΝ Πλκ ππδεκτΝ ΧΚέΤέέ ΙέΠΨΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Παδ

δαεσΝ
έαμΝ

εαδΝΘλβ ε υηΪ πθέ»έ
ΰέΝ

Ν δ ξτμΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ βμΝ παλκτ αμΝ παλαΰλΪφκυΝ Ϊλξ αδΝ βθΝ

1.9.2013.
8.

θαΰθπλέακθ αδΝ πμΝ ιΫθαΝ ξκζ έαΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθθκδαΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν κυΝ

ΪλγλκυΝ 1Ν κυΝ θέΝ ζκθβή1λγ1Ν «Π λέΝ πθΝ ιΫθπθΝ ξκζ έπθ»Ν Χ ’Ν 1ηθΨ,Ν σππμΝ
δ ξτ δ,Ν αΝαεσζκυγαΝ ξκζ έαμ
1.Γ ΡΜ ΝΙΚ ΝΥΟΛ Ν Θ ΝΧΝ
2.Γ ΡΜ ΝΙΚ ΝΥΟΛ ΝΘ  ΛΟΝΙΚ 
3. ΛΛ ΝΟΓ ΛΛΙΚ Ν

ΥΟΛ Ν

ΓΙ Ν

Π Ρ Κ Τ Ν

ΤΓ ΝΙΟΝ

ΝΣ Λ ΚΡΟΤ
4.ΙΣ ΛΙΚ ΝΥΟΛ Ν Θ ΝΧΝ
5. Μ ΡΙΚ ΝΙΚ ΝΓ ΧΡΓΙΚ ΝΥΟΛ ΝΘ  ΛΟΝΙΚ 
6. Μ ΡΙΚ ΝΙΚΟΝΚΟΛΛ ΓΙΟΝ Ν ΣΟΛΙ
7. Μ ΡΙΚ ΝΙΚΟΝΚΟΛΛ ΓΙΟΝ ΛΛ



8. ΛΛ ΝΟΓ ΛΛΙΚ ΝΥΟΛ ΝΝ ΓΙΟΝΠ ΤΛΟ
9. ΛΛ ΝΟΓ ΛΛΙΚ ΝΥΟΛ ΝJϋχσσϋΝϊΥΝχRω
10. ΛΛ ΝΟΓ ΛΛΙΚ ΝΥΟΛ ΝΚ Λ Μ ΡΙ
11. ΛΛ ΝΟΓ ΛΛΙΚΟΝΚΟΛΛ ΓΙΟΝ
12.Λ ΟΝΣ ΙΟ ΛΤΚ ΙΟΝΝ

Λ  ΛΝΘ  ΛΟΝΙΚ 

ΝΜΤΡΝ 

13. ΛΛ ΝΟΓ ΛΛΙΚ ΝΥΟΛ Ν ΓΙΟΝΙΧ Φ
14. ΛΛ ΝΟΓ ΛΛΙΚ ΝΥΟΛ ΝΟΤΡΟΤΛΙΝΧΝ
15.Λ ΟΝΣ ΙΟΝΛΤΚ ΙΟΝΠ Σ ΙΧΝ
16.AMERICAN COMMUNITY SCHOOLS OF ATHENS
17.

ΜΟΣΙΚΟΝΥΟΛ ΙΟΝΣ ΝΓ ΛΛΙΚ ΝΛ ΨΚ Ν ΠΟΣΟΛ ΝΝ

18.Γ ΛΛΙΚΟΝΥΟΛ ΙΟΝΘ  ΛΟΝΙΚ ΝΧΓΤΜΝ ΙΟ-ΛΤΚ ΙΟΨ
19.INTERNATIONAL COMMUNITY SCHOOL OF LARISA
20.KATIPUNAN PHILLIPINES CULTURAL ACADEMY
21.BYRON COLLEGE
22.PINEWOOD SCHOOL OF THESSALONIKI
23.ΠΟΛΧΝΙΚΟ ΥΟΛ ΙΟ ZYGMUNT MINEYKO
24.ST. CATHERINE'S BRITISH SCHOOL
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25.ST. LAWRENCE COLLEGE
26.INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS
27.CAMPION SCHOOL
28.ΙΡ ΝΙΚΟ ΥΟΛ ΙΟ Θ ΝΧΝ
29.ΛΙ ΤΚΟ ΥΟΛ ΙΟ 17  Φ
30.Κ Ν
 α

ΡΟΤ ΡΙΟΤ

ΙΚΟ ΛΤΚ ΙΟ Σ  ΛΛ



ξκζ έα αυ Ϊ ξκλβΰκτθ αδ,Ν δαΝ κυΝ παλσθ κμ,Ν Ϊ

δαΝ έ λυ βμΝ εαδΝ Ϊ

δαΝ

ζ δ κυλΰέαμέ
ΆλγλκΝγ6
Ρυγηέ

δμΝπ λέΝΙθ

δ κτ κυΝ επαδ

υ δεάμΝΠκζδ δεάμ,Νπ λέΝΠλσ υπωθΝ

Π δλαηα δευθΝχκζ έωθΝεαδΝζκδπΫμΝ δα Ϊι δμ
1έΝ κΝΪλγλκΝ11Ν κυΝθέΝγλθθήβί11ΝΧ ’Ν11κΨΝ πΫλξκθ αδΝκδΝεΪ πγδΝη αίκζΫμμ
αΨΝ ΣκΝ πλυ κΝ
πλσ ζβοβΝ

ΪφδκΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ ηΝ αθ δεαγέ

Ν γΫ βΝ υηίκτζκυΝ Γ’Ν απαδ κτθ αδΝ πμΝ

η απ υξδαεσμΝ έ ζκμΝ πκυ υθΝεαδΝηέαΝ κυζΪξδ
ηκθκΰλαφέαΝ

δμΝ πδ

άη μΝ βμΝ επαέ

πκυ υθΝ εαδΝ τκΝ κυζΪξδ
πδ

άη μΝ βμΝ επαέ

επαδ

α αδΝ πμΝ ιάμμΝ «ΓδαΝ βθΝ

υ δεάΝυπβλ

δ δεΪΝ πλκ σθ αΝ

κθΝπλπ σ υπβΝ πδ

βηκθδεάΝ

υ βμΝΧαΰπΰάμΨΝάΝη απ υξδαεσμΝ έ ζκμΝ

κθΝ βηκ δ τ

δμΝ

Ν πδ

βηκθδεΪΝ π λδκ δεΪΝ

υ βμΝ ΧαΰπΰάμΨΝ εαγυμΝ εαδΝ κυζΪξδ

δμΝ

κθΝ π θ α άμΝ

έαέ»έΝΝ

ίΨΝ Ν παλΪΰλαφκμΝθΝ αθ δεαγέ

α αδΝ πμΝ ιάμμΝ «θέΝ ΓδαΝ βθΝ πλσ ζβοβΝ

Ν γΫ βΝ

δ βΰβ άΝ απαδ κτθ αδ,Ν πμΝ δ δεΪΝ πλκ σθ α,Ν η απ υξδαεσμΝ έ ζκμΝ πκυ υθΝ
δμΝ πδ
επαδ
υπβλ

άη μΝ βμΝ επαέ

υ δεάΝ υπβλ

υ βμΝ ΧαΰπΰάμΨΝ εαδΝ

έαΝ άΝ

εαπ θ α άμ,Ν κυζΪξδ

δεκ απ θ α άμ,Ν

έαΝ εαδΝ π θ α άμ,Ν κυζΪξδ

κυζΪξδ

κθ,Ν ηπ δλέαΝ

κθ,Ν

επαδ

κθ,Ν
υ δεάΝ

Ν γΫηα αΝ δαξ έλδ βμΝ εαδΝ

φαληκΰάμΝ υΰξλβηα κ κ κτη θπθΝ υλππαρευθΝπλκΰλαηηΪ πθέ»έ
ΰΨΝ

Ν παλΪΰλαφκμ λΝ αθ δεαγέ

γΫ

πθΝ πθΝ υηίκτζπθΝ ΄,Ν υηίκτζπθΝ ΄,Ν υηίκτζπθΝ Γ΄Ν εαδΝ δ βΰβ υθΝ

ΰέθ αδΝ έ Ν η Ν πλσ ζβοβΝ τ
ΰθπ

α αδΝ πμΝ ιάμμΝ «λέΝ
λαΝ απσΝ πλκεάλυιβΝ

Ν πζάλπ βΝ πθΝ ε θυθΝ
βθΝ κπκέαΝ εαγκλέα αδΝ κΝ

δεσΝ αθ δε έη θκΝ βμΝ γΫ βμ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ ε έη θ μΝ δα Ϊι δμΝ π λέΝ

έέ έΠέΝ εαδΝ η Ν αθΪζκΰβΝ φαληκΰάΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1λΝ κυΝ θέΝ
β1λίή1λλζΝ Χ ’Ν βκΨΝ έ Ν η Ν κπκγΫ β βΝ ΰδαΝ
πλσ εζβ βΝ

θ δαφΫλκθ κμ,Ν

λα άΝ γβ έα, τ

πδζκΰάΝ εαδΝ απσ πα βΝ

επαδ

λαΝ απσΝ

υ δευθΝ εαδΝ
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δκδεβ δευθΝ υπαζζάζπθΝ

κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Παδ

έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ.

ΤπκοάφδκδΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ εαδΝ ηΫζβΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ κυΝ Ιέ έΠέέΝ Κα ΪΝ βθΝ
πλκεάλυιβΝ πθΝ γΫ

πθΝ εαδΝ βθΝ πλσ εζβ βΝ ε άζπ βμΝ θ δαφΫλκθ κμΝ

ζαηίΪθ αδΝ ηΫλδηθα, υ

Ν

βΝ τθγ

βΝ κυΝ πδ

Ιέ έΠέΝ θαΝ απκφ τΰ αδΝ βΝ ηκθκηΫλ δαΝ
επαδ

βηκθδεκτΝ πλκ ππδεκτΝ κυΝ

Ν ΰθπ

υ δεΫμΝίαγηέ μέΝ πέ βμ,Ν ζαηίΪθ αδΝηΫλδηθα, υ

πΪλε δαΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ

Ν

Ν θαΝ ια φαζέα αδΝ

Ν γΫηα αΝ πκυΝ αφκλκτθΝ βθΝ πδησλφπ β,Ν βθΝ

αιδκζσΰβ β,Ν βθΝ Ϋλ υθα,Ν βΝ δκέεβ βΝ βμΝ επαέ
επαέ

δεΪ αθ δε έη θαΝ εαδΝ

υ βμ,Ν βθΝ δ δεάΝ αΰπΰάΝ εαδΝ

υ βΝ εαδΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθέΝ  βθΝ π λέπ π βΝ

πκυΝ βΝ πζάλπ βΝ πθΝ ε θυθΝ γΫ

πθΝ υηίκτζπθΝ

υηίκτζπθΝΓ΄ΝεαδΝ δ βΰβ υθΝΰέθ αδΝτ
πδζκΰάΝ εαδΝ απσ πα βΝ επαδ

΄,Ν υηίκτζπθΝ

΄,Ν

λαΝαπσΝπλσ εζβ βΝ θ δαφΫλκθ κμ,Ν

υ δευθΝ εαδΝ

δκδεβ δευθΝ υπαζζάζπθΝ κυΝ

Τπκυλΰ έκυΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ άΝΪζζπθΝυπκυλΰ έπθ, κδΝυπκοάφδκδΝ
πλΫπ δΝ θαΝ ΫξκυθΝ πμΝ ζΪξδ

αΝ υπδεΪΝ πλκ σθ αΝ αΝ δ δεΪΝ πλκ σθ α, πκυΝ

πλκίζΫπκθ αδΝ

δμΝπαλαΰλΪφκυμΝγ,Νζ,ΝηΝεαδΝθ,Ναθ έ

ΨΝΣκΝ πλυ κΝ

ΪφδκΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1ίΝαθ δεαγέ

κδξαέ»έ
α αδΝ πμΝ ιάμμΝ«1ίέΝ αΨΝ ΟδΝ

τηίκυζκδΝ ΄,ΝτηίκυζκδΝ ΄,ΝτηίκυζκδΝΓ΄ΝεαδΝκδΝ δ βΰβ ΫμΝπκυΝ πδζΫΰκθ αδΝ
τ

λαΝ απσΝ πλκεάλυιβΝ πλκ ζαηίΪθκθ αδΝ η Ν τηία βΝ λΰα έαμΝ δ δπ δεκτΝ
δεαέκυΝακλέ

κυΝξλσθκυέ»Ν

ΨΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝ1ίΝπλκ

έγ αδΝπ λέπ π βΝίΨΝπμΝ ιάμμΝ«ίΨΝΟδΝτηίκυζκδΝ

’,ΝτηίκυζκδΝ ’,ΝτηίκυζκδΝΓ’ΝεαδΝκδΝ δ βΰβ Ϋμ, πκυΝ πδζΫΰκθ αδΝτ
θ δαφΫλκθ κμΝ

επαδ

λαΝαπσΝ

πλσ εζβ βΝ

ε άζπ βμΝ

υ δευθΝ εαδΝ

δκδεβ δευθΝ

υπαζζάζπθΝ

κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ

άΝ ΪζζπθΝ

υπκυλΰ έπθ κΝ ζ υ αέκΝ ιΪηβθκΝπλδθΝαπσΝ βΝζάιβΝεΪγ Ν

λα κτμΝγβ έαμ,

αιδκζκΰκτθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ πση θβμΝ παλαΰλΪφκυέΝ  Ν
π λέπ π βΝ γ δεάμΝ αιδκζσΰβ βμ,Ν βΝ γβ έαΝ κυμΝ αθαθ υθ αδΝ ΰδαΝ ηέαΝ αεσηαΝ
λα έαΝη ΪΝ βΝζάιβΝ βμΝκπκέαμΝ πδ
ΨΝ ΣκΝ πλυ κΝ

λΫφκυθΝ

βθΝκλΰαθδεάΝ κυμΝγΫ βέ»έ

ΪφδκΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1βΝ αθ δεαγέ

α αδΝ πμΝ ιάμμΝ «1βέΝ Ν

αλθβ δεάΝαιδκζσΰβ β,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ τκΝπλκβΰκτη θ μΝπαλαΰλΪφκυμ,Ν ΰδαΝ
κυμΝ η θΝ αιδκζκΰκτη θκυμΝ βμΝ π λέπ π βμΝ αΨΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1ίΝ υθδ
ζσΰκΝ εα αΰΰ ζέαμΝ βμΝ

τηία άΝ κυμΝ ΰδαΝ κυμΝ

π λέπ π βμΝίΨΝαπκ ζ έΝευζυηαΝαθαθΫπ βμΝ βμΝ
αΨΝ Πλκ

Ν αιδκζκΰκτη θκυμΝ βμΝ
λα κτμΝγβ έαμέ»έ

έγ αδΝ παλΪΰλαφκμΝ 1θΝ πμΝ ιάμμΝ «1θέΝ ΟδΝ επαδ

δκδεβ δεκέΝυπΪζζβζκδΝπκυΝεα αζαηίΪθκυθΝγΫ

ΪΝ

δμΝ πδ

υ δεκέΝ εαδΝ κδΝ

βηκθδεκτΝπλκ ππδεκτΝ
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δεαδκτθ αδΝ βθΝ πΪΰδαΝ απκαβηέπ βΝ εαδΝ κΝ δ δεσΝ λ υθβ δεσΝ πέ κηαΝ πθΝ
π λδπ υ
κδΝ

πθΝίΨΝεαδΝΰΨ,Ναθ έ

κδξα,Ν βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1ηέΝΟδΝ επαδ υ δεκέΝεαδΝ

δκδεβ δεκέΝ υπΪζζβζκδΝ πκυΝ εα αζαηίΪθκυθΝ γΫ

δμΝ

πδ

πλκ ππδεκτΝ ζαηίΪθκυθΝ δμΝ απκ κξΫμΝ κυμ,Ν η Ν αΝ πΪ βμΝ φτ
δ δεΪΝ πδ σηα αΝ εαδΝ σζ μΝ δμΝ πδπζΫκθΝ πλσ γ
απσΝ βθΝ υπβλ

πμΝ ΰ θδεΪΝ άΝ

μΝ αηκδίΫμΝ άΝ απκαβηδυ

δμ,Ν

έαΝ βΝ κθΝ φκλΫαΝ βμΝ κλΰαθδεάμΝ κυμΝ γΫ βμΝ ε σμΝ απσΝ βθΝ

πΪΰδαΝαπκαβηέπ βΝεαδΝ κΝ δ δεσΝ λ υθβ δεσΝ πέ κηαΝ πθΝπ λδπ υ
ΰΨ,Ναθ έ

βηκθδεκτΝ

πθΝίΨΝεαδΝ

κδξα,Ν βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1ηΝπκυΝ αΝζαηίΪθκυθΝαπσΝ κυμΝπσλκυμΝ κυΝ

Ιέ έΠέΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝ

βθΝπαλΪΰλαφκΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1ιέ»έ

2έΝ κΝΪλγλκΝ1βΝ κυΝθέΝγλθθήβί11Νπλκ

έγ θ αδΝπαλΪΰλαφκδΝζΝεαδΝηΝπμΝ ιάμμΝ

«ζέΝΟδΝαθΪΰε μΝπκυΝπλκετπ κυθΝαπσΝ βθΝτπαλιβΝε θυθΝγΫ

πθΝ δκδεβ δεκτΝ

πλκ ππδεκτΝ κυΝ Ιέ έΠέ, ηπκλκτθΝ θαΝ εαζτπ κθ αδΝ έ Ν απσΝ δκδεβ δεκτμΝ
υπαζζάζκυμΝ

κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Παδ

υπκυλΰ έπθ έ ΝαπσΝ επαδ

υ δεκτμΝ βμΝ βησ δαμΝ επαέ

πλκ σθ πθ,ΝπκυΝαπκ πυθ αδΝτ
τ

έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ

άΝ ΪζζπθΝ

υ βμ,Ναθ έ

κδξπθΝ

λαΝαπσΝαέ β άΝ κυμ,ΝβΝκπκέαΝυπκίΪζζ αδΝ

λαΝ απσΝ ξ δεάΝ πλσ εζβ βΝ υπκίκζάμΝ υπκοβφδκ ά πθΝ κυΝ Ιέ έΠέέΝ

απσ πα βΝ έθαδΝ
Παδ

Ν

λα άμΝεαδΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ

έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ εαδΝ

κυΝ

υθαλησ δκυΝ υπκυλΰκτΝ

πλσε δ αδΝ ΰδαΝ υπαζζάζκυμΝ ΪζζπθΝ υπκυλΰ έπθ,Ν τ

φσ κθΝ

λαΝ απσΝ πλσ α βΝ κυΝ

δκδεβ δεκτΝυηίκυζέκυΝ κυΝΙέ έΠέέΝΜ ΝσηκδαΝαπσφα β,Νη Ν βθΝέ δαΝ δα δεα έαΝ
εαδΝ ΰδαΝ κθΝ έ δκΝ ξλσθκΝ πδ λΫπ αδΝ θαΝ απκ πυθ αδΝ εαδΝ ηΫξλδΝ πΫθ Ν ΧηΨΝ
επαδ

υ δεκέΝ

βμΝ

βησ δαμΝ

επαέ

υ βμ,Ν αθΪΝ Ϋλΰκ,Ν ΰδαΝ

υζκπκέβ βμΝ πθΝ ΫλΰπθΝ πκυΝ έθαδΝ θ αΰηΫθαΝ
απσΝ κΝ Ιέ έΠέέΝ Μ Ν κθΝ Καθκθδ ησΝ
πκυΝπλκίζΫπ αδΝ
γΫ

δμΝ άΝ αθΪγ

δμΝ αθΪΰε μΝ

κΝ έέΠέ έΝ εαδΝ υζκπκδκτθ αδΝ

π λδεάμΝ ΟλΰΪθπ βμΝ εαδΝ Λ δ κυλΰέαμΝ

κΝΪλγλκΝ1λΝλυγηέακθ αδΝ αΝγΫηα αΝ κπκγΫ β βμΝ

βμΝ εαγβεσθ πθΝ

κυμΝ απκ πα ηΫθκυμΝ επαδ

Νε θΫμΝ

υ δεκτμΝ εαδΝ

δκδεβ δεκτμΝ υπαζζάζκυμ,Ν παλαεκζκτγβ βμΝ βμΝ άλβ βμΝ κυΝ πλαλέκυΝ κυμ,Ν
ξκλάΰβ βμΝα

δυθΝηδελάμΝξλκθδεάμΝ δΪλε δαμΝεαγυμΝεαδΝεΪγ ΝΪζζκΝγΫηαΝπκυΝ

αφκλΪΝ βθΝ λΰα έαΝ κυμΝ

κΝ Ιέ έΠέ, ηέΝ ΟδΝ απκ πυη θκδ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ

δα Ϊι δμΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ ζ,Ν επαδ
δκδεβ δεκέΝ υπΪζζβζκδΝ

υ δεκέΝ βμΝ βησ δαμΝ επαέ

υ βμΝ εαδΝ

κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ

ζαηίΪθκυθΝ δμΝ απκ κξΫμΝ κυμ,Ν η Ν αΝ πΪ βμΝ φτ
πδ σηα α,Ν απσΝ βθΝ υπβλ

πμΝ ΰ θδεΪΝ άΝ δ δεΪΝ

έαΝ άΝ κθΝ φκλΫαΝ βμΝ κλΰαθδεάμΝ κυμΝ γΫ βμέΝ ΟδΝ
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πδπζΫκθΝ πλσ γ

μΝ αηκδίΫμΝ άΝ απκαβηδυ

πσλκυμΝ κυΝΙέ έΠέΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝ
3.

δμΝ εα αίΪζζκθ αδΝ απσΝ κυμΝ

βθΝπαλΪΰλαφκΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1ιέ»έ

ΝπαλΪΰλαφκμΝθΝ κυΝΪλγλκυΝ1γΝ κυΝθέΝγλθθήβί11Ναθ δεαγέ

«θέΝ ΝεΪγ ΝΓλαφ έκΝπλκ

α αδΝπμΝ ιάμμΝ

α αδΝτηίκυζκμΝ ΄ΝάΝ ΄ΝάΝΓ’,ΝκΝκπκέκμΝ πδζΫΰ αδΝ

ΰδαΝηέαΝ δ έαΝπκυΝηπκλ έΝθαΝαθαθ υθ αδΝη ΝίΪ βΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝ κυΝΫλΰκυΝ
κυ,Ν η Ν απσφα βΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν τ
ΠλκΫ λκυέΝ

δ δεΪΝ

κΝ

Γλαφ έκΝ

λαΝ απσΝ δ άΰβ βΝ κυΝ

Υλβηα κ κ κτη θπθΝ

υΰξλβηα κ κ κτη θπθΝ ΠλκΰλαηηΪ πθΝ πλκ

εαδΝ

α αδΝ δκδεβ δεσμΝ υπΪζζβζκμΝ

κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ άΝ ΪζζπθΝ υπκυλΰ έπθ,Ν εΪ κξκμΝ
η απ υξδαεκτΝ έ ζκυ,Νη Ν λδ ά,Ν κυζΪξδ
βησ δαΝ

επαέ

δαξ έλδ βμΝ

κθ,Ν επαδ

υ βΝ εαδΝ η Ν λδ ά,Ν κυζΪξδ

εαδΝ

φαληκΰάμΝ

πλκΰλαηηΪ πθέΝ ΟΝ Πλκρ

υ δεάΝπλκςπβλ

κθ,Ν

ηπ δλέαΝ

υΰξλβηα κ κ κτη θπθΝ

βΝ

Ν γΫηα αΝ
υλππαρευθΝ

Ϊη θκμΝ κυΝ Γλαφ έκυΝ Υλβηα κ κ κτη θπθΝ εαδΝ

υΰξλβηα κ κ κτη θπθΝ ΠλκΰλαηηΪ πθΝ
δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν τ

πδζΫΰ αδΝ η Ν απσφα βΝ

Θλβ ε υηΪ πθ εαδΝ κυΝ

κυΝ

λαΝ απσΝ δ άΰβ βΝ κυΝ ΠλκΫ λκυ,Ν ΰδαΝ ηδαΝ

λα έαΝ εαδΝ απκ πΪ αδΝ η Ν απσφα βΝ

κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ

έαμΝ εαδΝ

υθαλησ δκυΝ υπκυλΰκτΝ φσ κθΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ

υπΪζζβζκΝ ΪζζκυΝ υπκυλΰ έκυέΝ  κυμΝ πλκρ

αηΫθκυμΝ

πθΝ Γλαφ έπθΝ

εα αίΪζζ αδΝ ηβθδαέκΝ πέ κηαΝ γΫ βμΝ υγτθβμΝ έ κΝ η Ν κΝ αθ έ
πλκρ

έαΝ

αηΫθπθΝ ΣηβηΪ πθΝ δκέεβ βμΝ πκυΝ πλκίζΫπ αδΝ

κδξκΝ πθΝ

βθΝ υπκπ λέπ π βΝ

ΨΝ βμΝπ λέπ π βμΝαΨΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 1κΝ κυΝ θέΝ ζίβζήβί11Ν
σππμΝβΝπ λέπ π βΝαθαλδγηάγβε Νη Ν βθΝπ λέπ π βΝίΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝβΝ κυΝ
ΪλγλκυΝγΝ βμΝΠέΝέΠέΝ1θή1θέ1βέβί11ΝΧ ’ΝβθβΨ»έΝ
4έΝ Ν ΟδΝ παλΪΰλαφκδΝ 1,Ν βΝ εαδΝ γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1ζΝ κυΝ θέΝ γλθθήβί11,Ν σππμΝ βΝ
παλΪΰλαφκμΝ γΝ αθ δεα α

Ϊγβε Ν η Ν βθΝ παλΪΰλαφκΝ γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ιΝ κυΝ θέΝ

ζίιθήβί1βΝΧ ΄1ηλΨΝΝαθ δεαγέ
Ιέ έΠέΝ

δαλγλυθ αδΝ

Γλαηηα δαεάμΝΤπκ

αθ αδΝπμΝ ιάμμΝ«Ν1έΝ Ν δκδεβ δεάΝυπβλ

αΝ Σηάηα αμΝ αΨΝ

άλδιβμ,ΝΰΨΝ επαέ

εαδΝ ΟδεκθκηδευθΝ ΤπκγΫ

δκέεβ βμΝ Πλκ ππδεκτ,Ν ίΨΝ

υ βμΝΠλκ ππδεκτΝεαδΝ ΨΝυηίΪ

πθΝ

πθέΝ βέΝ αΨΝ ΣκΝ ΣηάηαΝ δκέεβ βμΝ Πλκ ππδεκτΝ έθαδΝ

αλησ δκΝ ΰδαΝ αΝ γΫηα αΝ βμΝ υπβλ

δαεάμΝ εα Ϊ

Ιέ έΠέέΝ ίΨΝ ΣκΝ ΣηάηαΝ Γλαηηα δαεάμΝ Τπκ
δκδεβ δεάΝ υπκ

έαΝ κυΝ

α βμΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ κυΝ

άλδιβμΝ έθαδΝ αλησ δκΝ ΰδαΝ βΝ

άλδιβΝ πθΝ κλΰΪθπθΝ εαδΝ βμΝ πδ

βηκθδεάμΝ υπβλ

έαμΝ κυΝ

Ιέ έΠέΝ εαδΝ βΝ τθ αιβ,Ν δ επ λαέπ βΝ εαδΝ αλξ δκγΫ β βΝ πθΝ πλαε δευθΝ πθΝ
υθ λδΪ

πθΝ

κυΝ

δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν

αΝ γΫηα αΝ

άλβ βμΝ

κυΝ
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πλπ κεσζζκυ,Ν δαεέθβ βμΝ εαδΝ δ επ λαέπ βμΝ πθΝ ΰΰλΪφπθ,Ν άλβ βμΝ κυΝ
αλξ έκυΝ βμΝ δκδεβ δεάμΝ υπβλ
υθ άλβ βμΝ πθΝ
δΪγ

ΰεα α

Ϊ

έαμ,Ν

Ϋΰα βμΝ πθΝ υπβλ

πθΝ εαδΝ κυΝ

δυθΝ κυΝ Ιέ έΠέ,Ν

ικπζδ ηκτ,Ν παλαζαίάμΝ εαδΝ

βμΝ πθΝ εΪγ Ν έ κυμΝ υζδευθΝ εαδΝ ηΫ πθΝ κυΝ Ιέ έΠέΝ εαδΝ άλβ βμΝ πθΝ

ίδίζέπθΝαπκγάεβμέΝΰΨΝΣκΝΣηάηαΝ επαέ
βθΝ επαέ

υ βμΝΠλκ ππδεκτΝ έθαδΝαλησ δκΝΰδαΝ

υ βΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ κυΝ Ιέ έΠέέΝ Ν γέΝ ΣκΝ ΣηάηαΝ υηίΪ

ΟδεκθκηδευθΝ

ΤπκγΫ

πθΝ

π λδζαηίΪθ δΝ

αΝ

Γλαφ έαμΝ

αΨΝ

πθΝ εαδΝ
Σαε δεκτΝ

Πλκςπκζκΰδ ηκτΝεαδΝΜδ γκ κ έαμ,Νη Ναληκ δσ β α,Νδ έπμ,Ν βθΝεα Ϊλ δ βΝεαδΝ
ε Ϋζ

βΝ κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτ,Ν βΝ

τθ αιβΝ κυΝ δ κζκΰδ ηκτΝ εαδΝ κυΝ

απκζκΰδ ηκτ,Ν βΝ υΰεΫθ λπ βΝ πθΝ δεαδκζκΰβ δευθΝ απαθυθΝ εαδΝ ζκδπυθΝ
παλα

α δευθΝ

κδξ έπθ,Ν βθΝ άλβ βΝ κυΝ Κυ δεαΝ δίζέπθΝ εαδΝ  κδξ έπθ,Ν δμΝ

εΪγ Ν φτ βμΝ πζβλπηΫμΝ

Ν φυ δεΪΝ άΝ θκηδεΪΝ πλσ ππαΝ κυΝ βησ δκυΝ άΝ κυΝ

δ δπ δεκτΝ κηΫα,Ν βΝ ηδ γκ κ έαΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ εαδΝ βθΝ εα αίκζάΝ ζκδπυθΝ
αηκδίυθΝεαδΝαπκαβηδυ

πθ,ΝίΨΝΟδεκθκηδεάμΝεαδΝΛκΰδ

δεάμΝΤπκ

άλδιβμΝ πθΝ

υΰξλβηα κ κ κτη θπθΝ ΈλΰπθΝ η Ν αληκ δσ β α,Ν δ έπμ,Ν βθΝ εα Ϊλ δ βΝ εαδΝ
ε Ϋζ

βΝ κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ πθΝ πλΪι πθΝ ΧΫλΰπθΨΝ εαδΝ υπκΫλΰπθ,Ν βΝ

τθ αιβΝ κυΝ δ κζκΰδ ηκτΝ εαδΝ κυΝ απκζκΰδ ηκτΝ κυμ,Ν βΝ υΰεΫθ λπ βΝ πθΝ
δεαδκζκΰβ δευθΝ απαθυθΝ εαδΝ ζκδπυθΝ παλα

α δευθΝ

κδξ έπθ,Ν βθΝ άλβ βΝ

κυΝ Κυ δεαΝ δίζέπθΝ εαδΝ  κδξ έπθ,Ν δμΝ εΪγ Ν φτ βμΝ πζβλπηΫμΝ

Ν φυ δεΪΝ άΝ

θκηδεΪΝ πλσ ππαΝ κυΝ βησ δκυΝ άΝ κυΝ δ δπ δεκτΝ κηΫαΝ εαδΝ ΰΨΝ ΠλκΰλαηηΪ πθΝ
εαδΝ

δαΰπθδ ηυθ,Ν η Ν αληκ δσ β α,Ν δ έπμ,Ν βΝ

δ θΫλΰ δαμΝ πΪ βμΝ φτ
βμΝ

πθΝ

άλδιβΝ βμΝ

πμΝ δαΰπθδ ηυθ,Ν βΝ τθ αιβΝ πλκ δαΰλαφυθΝ εαδΝ

δαεβλτι πθ,Ν βΝ τθ αιβΝ ξ έπθΝ υηίΪ
ε Ϋζ

δκδεβ δεάΝ υπκ

υηίΪ

πθΝ

πκυΝ

πθ,Ν βθΝ παλαεκζκτγβ βΝ βμΝ

πλαΰηα κπκδκτθ αδΝ

κΝ

πζαέ δκΝ

υΰξλβηα κ κ κτη θπθΝάΝηβΝπλκΰλαηηΪ πθ,ΝεαγυμΝεαδΝ βθΝπΪ βμΝφτ
παλαεκζκτγβ β,Ν

ε σμΝ βμΝ κδεκθκηδεάμΝ βΝ κπκέαΝ αθάε δΝ

αΝ Γλαφ έαΝ

Πλκςπκζκΰδ ηκτΝ εαδΝ Μδ γκ κ έαμΝ εαδΝ ΟδεκθκηδεάμΝ εαδΝ Λκΰδ
Τπκ

δεάμΝ

άλδιβμΝ πθΝ υΰξλβηα κ κ κτη θπθΝ Έλΰπθ,Ν πθΝ πλκΰλαηηΪ πθ,Ν

θ λΰ δυθΝεαδΝΫλΰπθΝπκυΝ ε ζκτθ αδΝ

κΝΙέ έΠέ,Ν

Ν υθ λΰα έαΝη Ν κΝΓλαφ έκΝ

Υλβηα κ κ κτη θπθΝ εαδΝ υΰξλβηα κ κ κτη θπθΝ ΠλκΰλαηηΪ πθΝ
πδ

πμΝ

βηκθδεάμΝ Τπβλ

έαμ,Ν πκυ Ϋξ δΝ βθΝ απκεζ δ

δεάΝ πδ

βμΝ

βηκθδεάΝ υγτθβΝ

π’Ναυ υθέ»έ
5.  βθΝ παλΪΰλαφκΝ ηΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1ζΝ κυΝ θέΝ γλθθήβί11Ν πλκ
π λδπ υ

δμΝίΨ,ΝΰΨ,Ν ΨΝεαδΝ ΨΝπμΝ ιάμμΝ«ίΨΝΓδαΝ βΝθκηδεάΝυπκ

έγ θ αδΝ

άλδιβΝ κυΝΙέ έΠέΝ
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υθδ

Ϊ αδΝ αυ κ ζΫμΝ Γλαφ έκΝ ΝκηδεάμΝ Τπκ

απ υγ έαμΝ

κθΝ Πλσ

άλδιβμΝ κΝ κπκέκΝ υπΪΰ αδΝ

λκέΝ ΣκΝ αυ κ ζΫμΝ ΰλαφ έκΝ ΝκηδεάμΝ Τπκ

άλδιβμΝ

ζ ξυθ αδΝαπσΝ κυμΝ δεβΰσλκυμΝη ΝΫηηδ γβΝ θ κζά,ΝαπσΝαπκ πα ηΫθκυμΝ
επαδ

υ δεκτμΝ βμΝ βησ δαμΝ επαέ

ΝκηδευθΝεαδΝΠκζδ δευθΝ πδ
απσΝ θκηδεκτμΝ πκυΝ
πλΪι πθΝ

υ βμΝ κυΝ εζΪ κυΝ Π 1γΝ Π υξδκτξπθΝ

βηυθ,Ναπκφκέ κυμΝθκηδεκτΝ ηάηα κμ,ΝεαγυμΝεαδΝ

υηίΪζζκθ αδΝ η Ν κΝ Ιέ έΠέΝ

κΝ πζαέ δκΝ υζκπκέβ βμΝ

υΰξλβηα κ κ κτη θπθΝ πλκΰλαηηΪ πθέΝ ΟδΝ

εζΪ κυΝΠ 1γΝΠ υξδκτξπθΝΝκηδευθΝεαδΝΠκζδ δευθΝ πδ
απσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠαδ

επαδ

υ δεκέΝ κυΝ

βηυθΝαπκ πυθ αδΝη Ν

έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝπαλΫξκυθΝεαγαλυμΝ

θκηδεΫμΝ λΰα έ μέΝ ΓδαΝ βθΝ πδζκΰάΝ εαδΝ απσ πα βΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ κυΝ
εζΪ κυΝΠ 1γΝΠ υξδκτξπθΝΝκηδευθΝεαδΝΠκζδ δευθΝ πδ
ζ υ αέαΝ

ΪφδαΝ βμΝ π λέπ π βμΝ αΨΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ θέΝ Πλκρ

αυ κ ζκτμΝ Γλαφ έκυΝ ΝκηδεάμΝ Τπκ
δεβΰσλκμΝη Ν αΝ π λδ
πκυΝ υπβλ

έΝ

ΰΨΝ ΓδαΝ κθ
υθδ

κΝ Ιέ έΠέΝ εαγβΰβ άμΝ βμΝαθπ Ϊ βμΝ επαέ

ξ

Παδ

υ βμΝκΝ ζ υ αέκμέΝ
άλδιβμΝ κυΝ Ιέ έΠέΝ

Ϊ αδΝ αυ κ ζΫμΝ Γλαφ έκΝ υηίκτζπθΝ Σ ξθδεάμΝ Τπκ

άλδιβμ, κΝ κπκέκΝ

άλδιβμΝ

κθΝ Πλσ

λκέΝ ΣκΝ αυ κ ζΫμΝ Γλαφ έκΝ Σ ξθδεάμΝ

ζ ξυθ αδΝ απσΝ δκδεβ δεκτμΝ υπαζζάζκυμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ

έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Νη Νπ υξέκΝάΝ έπζπηαΝβζ ε λκζσΰκυΝηβξαθδεκτΝάΝ

ηβξαθδεκτΝ υπκζκΰδ
υπκζκΰδ

υθΝ εαδΝ πζβλκφκλδεάμΝ άΝ βζ ε λκζσΰκυΝ ηβξαθδεκτΝ εαδΝ
υθΝ άΝ βζ ε λκθδεκτΝ ηβξαθδεκτΝ εαδΝ ηβξαθδεκτΝ

υθΝ άΝ βζ ε λκθδεάμΝ εαδΝ ηβξαθδευθΝ υπκζκΰδ

ηβξαθδευθΝ εαδΝ
πδεκδθπθδαευθΝ

ξθκζκΰέαμΝ υπκζκΰδ
υ

υθΝ άΝ βζ ε λκζσΰπθΝ

υθΝ άΝ ηβξαθδεκτΝ πζβλκφκλδαευθΝ εαδΝ

βηΪ πθΝ άΝ ηβξαθδεκτΝ βζ ε λκθδευθΝ υπκζκΰδ

βζ πδεκδθπθδυθΝ εαδΝ δε τπθΝ εαγυμΝ εαδΝ απσΝ επαδ
Γλαφ έκυΝ

υηίκτζπθΝ

Σ ξθδεάμΝ

υθ,Ν

υ δεκτμΝ βμΝ βησ δαμΝ

υ βμΝ κυΝ ΚζΪ κυΝ Π 1λΝ – βίΝ ΠζβλκφκλδεάμέΝ Πλκρ

αυ κ ζκτμΝ
επαδ

Ν π λέπ π βΝ

δα ησΝ εαδΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ βμΝ ξθδεάμΝ υπκ

ηβξαθδεκτΝ υπκζκΰδ

επαέ

Ϊη θκμΝ κυΝ

άλδιβμΝ κλέα αδΝ υπκξλ π δεΪΝ κΝ

σ λαΝ ξλσθδαΝ Ϊ εβ βμΝ δεβΰκλέαμΝ εαδΝ

υπΪΰ αδΝ απ υγ έαμΝ
Τπκ

βηυθΝδ ξτκυθΝ α τκΝ

Τπκ

Ϊη θκμΝ κυΝ

άλδιβμΝ

κλέα αδΝ

υ δεσμΝ κυΝΚζΪ κυΝΠ 1λΝ– βίΝΠζβλκφκλδεάμΝάΝ δκδεβ δεσμΝυπΪζζβζκμΝ

κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ η Ν επαδ
βΝ βησ δαΝ επαέ
πλκςπβλ
πλκ έηβ βΝ

έαΝ

υ βΝ κυζΪξδ

υ δεά πλκςπβλ

έαΝ

κθΝ θσμΝ Ϋ κυμΝ εαδΝ λδ άΝ κυζΪξδ

κθΝ

Ν γΫ βμΝ υγτθβμ,Ν πδπΫ κυΝ Σηάηα κμΝ άΝ δ τγυθ βμ,Ν εα ΪΝ
κθΝ δ δπ δεσΝ κηΫα,Ν η Ν αληκ δσ β μΝ υθαφ έμΝ η Ν αυ ΫμΝ κυΝ

αυ κ ζκτμΝΓλαφ έκυΝΣ ξθδεάμΝΤπκ

άλδιβμέΝ ΨΝΓδαΝ κΝ

λα βΰδεσΝ ξ

δα ησΝ
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εαδΝ βΝ δαησλφπ βΝ πθΝε θ λδευθΝπκζδ δευθΝ κυΝΙέ έΠέΝ υθδ

Ϊ αδΝαυ κ ζΫμΝ

Γλαφ έκΝ λα βΰδεάμΝεαδΝΠκζδ δεκτΝξ δα ηκτΝ κΝκπκέκΝυπΪΰ αδΝαπ υγ έαμΝ
κθΝ Πλσ

λκέΝΣκΝ αυ κ ζΫμΝΓλαφ έκΝ  λα βΰδεάμΝεαδΝ Πκζδ δεκτΝ ξ

δα ηκτΝ

ζ ξυθ αδΝ απσΝ δκδεβ δεκτμΝ υπαζζάζκυμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Παδ έαμΝ εαδΝ
Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ

επαδ

δεκ δπ θ α άΝ κυζΪξδ
Ϋ βΝΫξ δΝ δαθυγ έΝ

υ δεκτμΝ

κθΝ πλκςπβλ

Ν δκδεβ δεΫμΝγΫ

βμΝ

βησ δαμΝ

επαέ υ βμΝ η Ν

έα,Ν απσΝ βθΝ κπκέαΝ λέα,Ν κυζΪξδ

δμΝ υγτθβμέΝΠλκρ

κθ,Ν

Ϊη θκμΝ κυΝαυ κ ζκτμΝ

Γλαφ έκυΝ  λα βΰδεάμΝ εαδΝ Πκζδ δεκτΝ ξ δα ηκτΝ κλέα αδΝ επαδ υ δεσμΝ βμΝ
βησ δαμΝ επαέ

υ βμΝ πθΝεζΪ πθΝΠ ίβΝΦδζκζσΰπθΝάΝΠ ίγΝΜαγβηα δευθΝάΝ

Π ίζΝΦυ δευθΝκΝκπκέκμΝπΫλαθΝ πθΝ υπδευθΝπλκ σθ πθΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝ
κΝπλκβΰκτη θκΝ
υπβλ

έαΝ

ΪφδκΝαπαδ έ αδΝθαΝΫξ δΝ π

βΝ βησ δαΝ επαέ

Γλαφ έκΝ πθΝπ λδπ υ

εα άΝπλαΰηα δεάΝ δ αε δεάΝ

υ βέΝ ΨΝ ΟδΝ υπβλ κτθ μΝ

Ν εΪγ Ν αυ κ ζΫμΝ

πθΝαΨΝΫπμΝ ΨΝ βμΝπαλκτ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ

θαΝυπ λίαέθκυθΝ κυμΝπΫθ ΝΧηΨ,Νπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝΠλκρ

αηΫθπθέ»έΝ

ΝπαλΪΰλαφκμΝθΝ κυΝΪλγλκυΝ1ζΝ κυΝθέΝγλθθήβί11Ναθ δεαγέ

6.

«θέΝ αΨΝ ΟδΝ γΫ
Τπβλ

δμΝ πθΝ πλκρ

δαεάμΝΜκθΪ αμΝ

αηΫθπθΝ πθΝ ΣηβηΪ πθ,Ν Γλαφ έπθΝ εαδΝ βμΝ

υ δεκτμΝ βμΝ βησ δαμΝ επαέ

κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Παδ

υπαζζάζπθΝ ΰέθ αδΝ τ
πλκ

πδζκΰάΝ

πθΝ

υ βμΝ άΝ δκδεβ δεκτμΝ

έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ

υπκυλΰ έπθ κδΝ κπκέκδΝ ΫξκυθΝ πλκςπβλ
π λέπ π βΝ αυ άΝ βΝ

α αδΝπμΝ ιάμμΝ

π λδεκτΝ ζΫΰξκυΝ κυΝπαλσθ κμΝΪλγλκυΝηπκλ έΝθαΝ

πζβλκτθ αδΝ εαδΝ η Ν επαδ
υπαζζάζκυμΝ

θΝηπκλ έΝ

έαΝ κυζΪξδ

επαδ

κθΝ

υ δευθΝ εαδΝ

άΝ ΪζζπθΝ

ΫεαΝ Ϋ βέΝ  βθΝ
πθΝ

δκδεβ δευθΝ

λαΝ απσΝ πλσ εζβ βΝ θ δαφΫλκθ κμΝ

βθΝ κπκέαΝ

δκλέακθ αδΝεαδΝ αΝ δ δεσ λαΝπλκ σθ αΝεαδΝβΝηκλδκ σ β άΝ κυμΝαθΪζκΰαΝ

η Ν δμΝαθΪΰε μΝ βμΝυπσΝπζάλπ βΝγΫ βμΝεαδΝβΝ κπκγΫ β βΝΰέθ αδΝΰδαΝ
γβ έαΝτ

λαΝαπσΝαπσ πα βέΝ Νπλσ εζβ βΝ ε έ

λα άΝ

αδΝεαδΝβΝ πδζκΰάΝΰέθ αδΝ

απσΝ κΝ δκδεβ δεσΝυηίκτζδκΝ κυΝΙέ έΠέέΝΝίΨΝ Ν ι δ έε υ βΝ πθΝαληκ δκ ά πθΝ
πθΝΣηβηΪ πθ,Ν πθΝαυ κ ζυθΝΓλαφ έπθ,Ν πθΝΓλαφ έπθΝεαδΝ βμΝΤπβλ
ΜκθΪ αμΝ

δαεάμΝ

π λδεκτΝ ζΫΰξκυΝ κυΝ παλσθ κμΝ Ϊλγλκυ,Ν εαγυμΝ εαδΝ αΝ ζκδπΪΝ

γΫηα αΝ κλΰΪθπ βμΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ Ιέ έΠέΝ εαγκλέακθ αδΝ
π λδεάμΝΟλΰΪθπ βμΝεαδΝΛ δ κυλΰέαμΝπκυΝπλκίζΫπ αδΝ

κθΝ Καθκθδ ησΝ
κΝΪλγλκΝ1λέΝΧμΝ

βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝ Καθκθδ ηκτΝ αυ κτΝ αΝ γΫηα αΝ πκυΝ αθαφΫλκθ αδΝ
παλκτ αΝπαλΪΰλαφκΝλυγηέακθ αδΝη ΝαπκφΪ
πκυΝ ε έ κθ αδΝ τ

δμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝυηίκυζέκυ,Ν

λαΝ απσΝ δ άΰβ βΝ κυΝ ΠλκΫ λκυΝ εαδΝ βηκ δ τκθ αδΝ

φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά

βθΝ
βθΝ

πμέ»έ
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7.  κΝ ΪλγλκΝ 1ζΝ κυΝ θέΝ γλθθήβί11Ν πλκ
ιάμμΝ «ιέΝ  κυμΝ πλκρ

έγ θ αδΝ παλΪΰλαφκδΝ ι,Ν κΝ εαδΝ λΝ πμΝ

αηΫθκυμΝ πθΝ ΣηβηΪ πθ,Ν πθΝ Γλαφ έπθΝ εαδΝ πθΝ

αυ κ ζυθΝΓλαφ έπθΝ βμΝ δκδεβ δεάμΝυπβλ

έαμΝεα αίΪζζ αδ,ΝΰδαΝσ κΝξλσθκΝ

α εκτθΝ αΝ εαγάεκθ ΪΝ κυμ,Ν ηβθδαέκΝ πέ κηαΝ γΫ βμΝ υγτθβμΝ έ κΝ η Ν κΝ
αθ έ

κδξκΝ

πέ κηαΝ

πλκίζΫπ αδΝ

πθΝ πλκρ

βθΝυπκπ λέπ π βΝ

αηΫθπθΝ ΣηβηΪ πθΝ

δκέεβ βμΝ πκυΝ

ΨΝ βμΝπ λέπ π βμΝαΨΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1Ν

κυΝ ΪλγλκυΝ 1κΝ Ν κυΝ θέΝ ζίβζήβί11Ν σππμΝ βΝ π λέπ π βΝ αθαλδγηάγβε Ν η Ν βθΝ
π λέπ π βΝίΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝβΝ κυΝΪλγλκυΝγΝ βμΝΠέΝέΠέΝ1θή1θέ1βέβί11ΝΧ ’Ν
βθβΨέΝ κέΝ

Ν Ϊ εβ βΝ εαγβεσθ πθΝ Πλκρ

Ϊη θκυΝ Σηάηα κμΝ άΝ αυ κ ζκτμΝ

Γλαφ έκυΝ άΝ Γλαφ έκυΝ ηκλδκ κ έ αδΝ ΰδαΝ βθΝ πδζκΰάΝ
επαέ

έαμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Παδ

βμΝ βησ δαμΝ επαέ
Παδ

ζΫξκυμΝ βμΝ

υ βμΝεα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝΪλγλπθΝ1ίΝΫπμΝεαδΝβλΝ κυΝθέΝγκζκήβί1ί,Ν

σππμΝ βΝ Ϊ εβ βΝ εαγβεσθ πθΝ πλκρ
Τπβλ

Ν γΫ βΝ

αηΫθκυΝ Σηάηα κμΝ

βμΝ Κ θ λδεάμΝ

έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθέΝ λέΝ ΟδΝ επαδ

υ δεκέΝ

υ βμΝ εαδΝ κδΝ δκδεβ δεκέΝ υπΪζζβζκδΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ

έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ άΝ υπαζζάζπθΝ ΪζζπθΝ υπκυλΰ έπθΝ πκυΝ ΫξκυθΝ

απκ πα

έΝ

κΝ Ιέ έΠέΝ ΰδαΝ Ϊ εβ βΝ εαγβεσθ πθΝ Πλκρ

Ϊη θκυΝ Σηάηα κμΝ άΝ

αυ κ ζκτμΝΓλαφ έκυΝάΝΓλαφ έκυΝζαηίΪθκυθΝ δμΝαπκ κξΫμΝ κυμ,Νη Ν αΝπΪ βμΝ
φτ

πμΝ ΰ θδεΪΝ άΝ δ δεΪΝ πδ σηα α,Ν απσΝ βθΝ υπβλ

κλΰαθδεάμΝ κυμΝ γΫ βμέΝ ΟδΝ πδπζΫκθΝ πλσ γ

έαΝ άΝ κθΝ φκλΫαΝ βμΝ

μΝ αηκδίΫμΝ άΝ απκαβηδυ

εα αίΪζζκθ αδΝ απσΝ κυμΝ πσλκυμΝ κυΝ Ιέ έΠέ, πκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝ

δμΝ
βθΝ

παλΪΰλαφκΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1ιέ»έ
8έΝ  κΝ Ϋ αλ κΝ
σππμΝ κΝ

ΪφδκΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βίΝ κυΝ θέΝ γλθθήβί11,Ν

ΪφδκΝ αυ σΝ πλκ

Ϋγβε Ν η Ν κΝ ΪλγλκΝ 1ίΝ κυΝ θέΝ ζ1ζβήβί1γΝ Χ ’Ν κγΨΝ

εαδΝ βΝ παλΪΰλαφκμΝ βΝ έξ Ν αθ δεα α

αγ έΝ η Ν βθΝ υπκπ λέπ π βΝ ίΨΝ βμΝ

π λέπ π βμΝαΨΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝθΝ κυΝΪλγλκυΝγβλΝ κυΝθέΝζίιβήβί1βΝΧ ’ΝκθΨ,Ν
βΝ φλΪ βΝ « κΝ αλΰσ λκΝ θ σμΝ ιάθ αΝ ΧθίΨΝ βη λυθΝ απσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝ
παλσθ κμ»Ν αθ δεαγέ
δμΝπαλαπΪθπΝγΫ

α αδΝ η Ν βΝ φλΪ βΝ «η ΪΝ βΝ υηπζάλπ βΝ π θ α έαμΝ
δμΝ κυμέ»έ

9έΝ ΝπαλΪΰλαφκμΝ1γΝ κυΝΪλγλκυΝ11Ν φαλησα αδΝεαδΝΰδαΝ κυμΝυηίκτζκυμΝΓ’έ
10. αΨΝΟΝ δ δεσμΝζκΰαλδα ησμΝπκυΝ υ

Ϊγβε Νη Ν βθΝ ήγβιγήβιέζέ1λλζΝεκδθάΝ

απσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝΟδεκθκηδευθ,Ν γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝ
εαδΝ δκηβξαθέαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΣ ξθκζκΰέαμΝΧ ’ΝγηβΨΝεαδΝη αφΫλγβε ΝαπσΝ βθΝ
πατ βΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝΠαδ αΰπΰδεκτΝΙθ

δ κτ κυΝ

κΝΙέ έΠέΝεαγυμΝεαδΝκδΝ
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δα Ϊι δμΝ πκυΝ δΫπκυθΝ βθΝ κλΰΪθπ βΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ εα αλΰκτθ αδέΝ ΣαΝ
υΰξλβηα κ κ κτη θαΝΫλΰαΝ υθ ξέακυθΝθαΝυζκπκδκτθ αδΝαπσΝ κΝΙέ έΠέέΝΝΝ
ίΨΝΚα ΪΝ βθΝ αζβγάΝ ΫθθκδαΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝγΝ κυΝΪλγλκυΝ γθΝ
κυΝθέΝγκζκήβί1ίΝΧ ’Νι1ΨΝπμΝ λ υθβ δεσΝεΫθ λκΝαληκ δσ β αμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ
Παδ

έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ γ πλ έ αδΝ εαδΝ κΝ Ιθ

δ κτ κΝ

επαδ

υ δεάμΝ

Πκζδ δεάμΝ εαδΝ πμΝ ηΫζβΝ πδ λκπάμΝ δαξ έλδ βμΝ πθΝ δ δευθΝ Λκΰαλδα ηυθΝ
Κκθ υζέπθΝ Έλ υθαμΝ ζκΰέακθ αδΝ αΝ ηΫζβΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ εαδΝ βμΝ
πδ λκπάμΝ λ υθυθέΝ
11έΝ ΝπαλΪΰλαφκμΝβιΝ κυΝΪλγλκυΝβίΝ κυΝθέΝγλθθήβί11Νεα αλΰ έ αδέ
12έΝ αΨΝ  κΝ ΪλγλκΝ γιΝ κυΝ θέΝ γλθθήβί11Ν πλκ
«θέΝ Ό αθΝ

Ν π λδφΫλ δαΝ δ τγυθ βμΝ

έγ αδΝ παλΪΰλαφκμΝ θΝ πμΝ ιάμμΝ

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ

Πλσ υπκΝ Π δλαηα δεσΝ ΰυηθΪ δκΝ άΝ ζτε δκΝ εαδΝ
Π δλαηα δεσΝζτε δκΝάΝΰυηθΪ δκ,Ναθ έ

υ βμΝ κλέα αδΝ

θΝ κλέα αδΝ Πλσ υπκΝ

κδξα,Ν πδ λΫπ αδΝβΝυπκίκζάΝαδ άηα κμΝ

απσΝ αΝ ΰυηθΪ δαΝ εαδΝ ζτε δαΝ πκυΝ ζ δ κυλΰκτθΝ

βθΝ έ δαΝ π λδφΫλ δαΝ ΰδαΝ κΝ

ξαλαε βλδ ησΝ κυμΝ πμΝ Πλσ υππθΝ Π δλαηα δευθέΝ ΣαΝ υπκοάφδαΝ ΰυηθΪ δαΝ άΝ
ζτε δαΝ υπκίΪζζκυθΝ κΝ ξ δεσΝ φΪε ζκΝ κΝ αλΰσ λκΝ ηΫξλδΝ βθΝ γίβΝ πλδζέκυΝ
εΪ

κυΝΫ κυμέ»έΝ

ίΨΝΓδαΝ κΝ ξκζδεσΝΫ κμΝβί1γΝ– βί1ζΝκΝφΪε ζκμΝαπσΝ αΝυπκοάφδαΝΰυηθΪ δαΝάΝΝ
ζτε δαΝ ΰδαΝ κθΝ κλδ ησΝ κυμΝ πμΝ Πλσ υππθΝ Π δλαηα δευθ,Ν τηφπθαΝ η Ν αΝ
κλδαση θαΝ

βθΝ παλΪΰλαφκΝ θΝ κυΝ ΪλγλκυΝ γιΝ σππμΝ πλκ

έγ αδΝ η Ν βθΝ

πλκβΰκτη θβΝπ λέπ π β,ΝυπκίΪζζ αδΝ κΝαλΰσ λκΝηΫξλδΝ βθΝγίέλέβί1γέΝΝ
13έΝΟδΝπαλΪΰλαφκδΝζΝεαδΝηΝ κυΝΪλγλκυΝζζΝ κυΝθέΝγλθθήβί11Ναθ δεαγέ
πμΝ ιάμμΝ «ζέΝ Ν δ αΰπΰάΝ ηαγβ υθΝ

αΝ Ν Πλσ υπαΝ Π δλαηα δεΪΝ ΰυηθΪ δαΝ εαδΝ

ζτε δαΝΰέθ αδΝη Ναπσφα βΝ βμΝ έ έΠέΠέέ,ΝπκυΝ βηκ δ τ αδΝ
βμΝ Κυί λθά

πμ,Ν τ

λαΝ απσΝ ι Ϊ

δμΝ άΝ κεδηα έαΝ Χ

δ ιΪΰκθ αδΝαθΪΝΠέΠέέΝ τηφπθαΝη Ν αΝκλδαση θαΝ
ηέΝΓδαΝ βθΝπλαΰηα κπκέβ βΝ πθΝ ι Ϊ
υγτθβΝ βμΝ έ έΠέΠέέΝ απσΝ πδ

ΨΝ

βθΝ φβη λέ αΝ
ιδκ ά πθΝ πκυΝ

βθΝπαλΪΰλαφκΝηέ

πθΝβΝ πδζκΰάΝ πθΝγ ηΪ πθΝΰέθ αδΝη Ν

βηκθδεάΝ πδ λκπάΝ πκυΝ υ

άθ αδΝΰδαΝ αυ σΝ

κΝ εκπσέΝ Νπλκ κδηα έα,ΝβΝκλΰΪθπ β,ΝβΝ δ ιαΰπΰάΝ πθΝ ι Ϊ
κεδηα δυθΝ Χ

αθ αδΝ

ΨΝπλαΰηα κπκδ έ αδΝ απσΝ δ δεάΝ πδ λκπάΝ πκυΝ υ

πθΝεαδΝ πθΝ
άθ αδΝ η Ν

απσφα βΝ πθΝ Πέ έέΝ πθΝΠλσ υππθΝΠ δλαηα δευθΝΰυηθΪ δπθΝεαδΝζυε έπθέΝ
Ν αιδκζσΰβ βΝ πθΝ ΰλαπ υθΝ ΰέθ αδΝ απσΝ δ δεΫμΝ πδ λκπΫμΝ
π λδ

Ν ΫθαΝ άΝ

σ λαΝίαγηκζκΰδεΪΝεΫθ λαΝπκυΝκλέα δΝβΝ έ έΠέΠέέέΝΜ Ν βθΝ υγτθβΝ πθΝ

91

Πέ έέΝ ΰέθ αδΝ βΝ αθαεκέθπ βΝ

πθΝ

δ αε ΫπθΝ εαδΝ

πθΝ

πδζαξσθ πθΝ

ηαγβ υθέ»έ
14έΝ ΝπαλΪΰλαφκμ λΝ κυΝΪλγλκυΝζκΝ κυΝθέΝγλθθήβί11ΝσππμΝαθ δεα α

Ϊγβε Ν

η Ν βθΝ υπκπ λέπ π βΝ δδΨΝ βμΝπ λέπ π βμΝαΨΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ ζΝ κυΝ ΪλγλκυΝ
γβλΝ κυΝ θέΝ ζίιβήβί1βΝ αθ δεαγέ

α αδΝ πμΝ ιάμμΝ «λέΝ θΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ

ξκζδεκτΝ Ϋ κυμΝ υπΪλξκυθ,Ν ΰδαΝ κπκδκθ άπκ Ν ζσΰκ,Ν αθΪΰε μΝ αθαπζάλπ βμΝ
επαδ

υ δευθ, πκυΝυπβλ κτθΝ

ΝΠέΠέέ,ίθ πλκ ζαηίΪθκθ αδΝαθαπζβλπ ΫμΝ

πκυΝ δαγΫ κυθΝ αΝέ δαΝαυιβηΫθαΝαεα βηαρεΪΝπλκ σθ αΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝεαδΝ
ΰδαΝ βθΝ πζάλπ βΝ πθΝ γΫ

πθΝ η Νγβ έαέΝ ΓδαΝ βθΝ πδζκΰάΝ πθΝ επαδ

πκυΝπλκ ζαηίΪθκθ αδΝ τηφπθαΝη Ν κΝπλκβΰκτη θκΝ
ε έ

υ δευθΝ

ΪφδκΝ κΝκδε έκΝ Πέ έέΝ

δΝ πλσ εζβ βΝ θ δαφΫλκθ κμέΝ ΓδαΝ βθΝ πδζκΰάΝ πθΝ αθαπζβλπ υθΝ

πλκςπσγ

βΝ έθαδΝ θαΝ Ν ΫξκυθΝ πδ τξ δΝ βΝ ίαγηκζκΰδεάΝ ίΪ βΝ

δαΰπθδ ησΝ κυΝ

έέ έΠέέΝ

θΝ

θΝ υπκίζβγκτθΝ αδ ά

κθΝ

ζ υ αέκΝ

δμΝ ΰδαΝ πλσ ζβοβΝ

αθαπζβλπ υθΝη ΝαυιβηΫθαΝαεα βηαρεΪΝπλκ σθ α,Ν αΝε θΪΝεαζτπ κθ αδ απσΝ
κυμΝ πέθαε μΝ εα Ϊ αιβμΝ αθαπζβλπ υθΝ επαδ

υ δευθΝ πθΝ ηβΝ πλσ υππθΝ

π δλαηα δευθΝ ξκζ έπθέΝ Ν κπκγΫ β βΝ πθΝ επαδ
ΰέθ αδΝ η Ν απσφα βΝ βμΝ έ έΠέΠέέΝ τ
ιΫ π

υ δευθΝ πκυΝ πδζΫΰκθ αδΝ

λαΝ απσΝ δ άΰβ βΝ κυΝ Πέ έέΝ πκυΝ

Ν βθΝπλσ εζβ βΝ θ δαφΫλκθ κμέ»έ

15έΝ ΝπαλΪΰλαφκμΝκΝ κυΝΪλγλκυΝηίΝ κυΝθέΝγλθθήβί11Ναθ δεαγέ
«κέΝ ΓδαΝ κυμΝ δ υγυθ ΫμΝ εαδΝ κυμΝ ζκδπκτμΝ επαδ
κπκέπθΝ ζάΰ δΝ εαδΝ

α αδΝπμΝ ιάμμΝ

υ δεκτμΝ πθΝ ΠέΠέέ,Ν πθΝ

θΝ αθαθ υθ αδΝ βΝ γβ έα,Ν φαλησακθ αδΝ κδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ

παλαΰλΪφκυΝ ζΝ κυΝ ΪλγλκυΝ γιέΝ  βθΝ π λέπ π βΝ πκυΝ Ν κδΝ δ υγυθ ΫμΝ άΝ κΝ
επαδ

υ δεκέΝ

θΝ

υηη ΫξκυθΝ

αιδκζκΰκτθ αδΝ αλθβ δεΪ,Ν έγ θ αδΝ

βΝ
βΝ δΪγ

δα δεα έαΝ

βμΝ αιδκζσΰβ βμΝ άΝ

βΝ κυΝ ΠΤ

ήΠΤΠ Ν εαδΝ

θΝ

ΫξκυθΝ δεαέπηαΝ υπκίκζάμΝ υπκοβφδσ β αμΝ ΰδαΝ πζάλπ βΝ γΫ βμΝ π θ α κτμΝ
γβ έαμΝΰδαΝ αΝ πση θαΝ λέαΝξλσθδαέ
16.  κΝ ΪλγλκΝ 1ζΝ κυΝ πέ έΝ ηίή1λλθΝ Χ ’Ν ζηΨΝ σππμΝ λκπκπκδάγβε Ν η Ν βθΝ
παλΪΰλαφκΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1βΝ κυΝ πέ έΝ 1ίίή1λλιΝ Χ ’Ν λζΨΝ πλκ
παλΪΰλαφκμΝ 1γΝ πμΝ
επαδ

ιάμμΝ «1γέΝ ΓδαΝ

βΝ

δαπέ

έγ αδΝ

π βΝ υπ λαλδγηέαμΝ

υ δευθΝ εαδΝ βΝ λτγηδ άΝ βμΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ ξ δεΫμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ

πλκβΰκτη θπθΝ παλαΰλΪφπθΝ κυΝ παλσθ κμΝ κδΝ επαδ

υ δεκέΝ κυΝ εζΪ κυΝ

Π ίζΝ αθ δη ππέακθ αδΝ θδαέα,Ν αθ ιαλ ά πμΝ βμΝ δ δεσ β αμΝ

βθΝ κπκέαΝ

αθάεκυθ»έ

92

17έΝ ΣκΝ πλκ ζ υ αέκΝ
πλκ ζ υ αέκΝ

ΪφδκΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ λΝ εαγυμΝ εαδΝ κΝ

ΪφδκΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝγΝ κυΝΪλγλκυΝβιΝ κυΝθέΝζ11ηήβί1γΝΧ ’Ν

βζΨΝεα αλΰκτθ αδΝαπσΝ κΝξλσθκΝδ ξτκμΝ κυΝθέΝζ11ηήβί1γέ
Ν παλΪΰλαφκμΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ζΝ κυΝ θέΝ γθκιήβίίκΝ Χ ’Ν 1ηλΨΝ σππμΝ

18έΝ

λκπκπκδάγβε Νη Ν βθΝπ λέπ π βΝίΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝθΝ κυΝΪλγλκυΝγβλΝ κυΝ
θέΝζίιβήβί1βΝΧ ΄ΝκθΨΝαθ δεαγέ
επαδ

α αδΝπμΝ ιάμμΝ«βέΝΟδΝαδ ά

υ δευθΝ Πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ

υ λκίΪγηδαμΝ

δμΝπαλαέ β βμΝ πθΝ
επαέ

υ βμ,Ν πκυΝ

υπκίΪζζκθ αδΝ η ΪΝ βθΝ γίβΝ ΙκυθέκυΝ εαγυμΝ εαδΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ αηΫ πμΝ
πση θκυΝ δ αε δεκτΝ Ϋ κυμ,Ν ΰέθκθ αδΝ απκ ε ΫμΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ
Παδ

έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν τ

Τπβλ

υ έα μΝ α γΫθ δ μ,Ν κδΝ κπκέ μΝ απκ δεθτκθ αδΝ απσ

κπκδβ δεΪΝ Τΰ δκθκηδεάμΝ

δ δαέ λαΝ
επαδ

πλκγ

πδ λκπάμΝ άΝ

βησ δκυΝ Νκ κεκη έκυ,Ν άΝ ΰδα

κίαλκτμΝ κδεκΰ θ δαεκτμΝ ζσΰκυμέΝ

υ δεκτΝ Πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ

υπκίΪζζ αδΝ κΝ
απκ

πθΝ Κ θ λδευθΝ

δαευθΝ υηίκυζέπθΝ ΧΚέΤέέΠέ έ,Ν ΚέΤέέ έ έΨ,Ν ΰδαΝ ιαδλ δεκτμΝζσΰκυμ,Ν

σππμΝ ίαλδΫμΝ εαδΝ
πδ

λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ

ζ υ αέκΝ

έ β βΝ παλαέ β βμΝ ησθδηκυΝ

υ λκίΪγηδαμΝ

επαέ υ βμΝ πκυΝ

εαάη λκΝ κυΝ πλδζέκυΝ γ πλ έ αδΝ σ δΝ Ϋξ δΝ ΰέθ δΝ

ε άΝεαδΝζτ αδΝαυ κ δεαέπμΝβΝυπαζζβζδεάΝ ξΫ β,ΝαθΝπαλΫζγ δΝΪπλαε βΝ
ηέαΝ θσμΝΧ1ΨΝηάθαΝαπσΝ βθΝυπκίκζάΝ βμέ»έ

19έΝ ΝπαλΪΰλαφκμΝγΝ κυΝΪλγλκυΝ1ζΝ κυΝθέΝθκβή1λιιΝΧ ’ΝβζζΨΝ φαλησα αδΝεαδΝ
αΝδ δπ δεΪΝΰυηθΪ δαΝεαδΝζτε δαέ
Άλγλκ 37
ΘΫηα αΝ ζζβθδεκτΝ θκδε κτΝΠαθ πδ

βηέκυΝ( έ έΠέ)

1. ΟδΝ παλΪΰλαφκδΝ 1,Ν β,Ν γΝ εαδΝ ζΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βΝ κυΝ θέβηηβή1λλιΝ « ζζβθδεσΝ
θκδε σΝ Παθ πδ
αθ δ

άηδκΝ εαδΝ Ϊζζ μΝ

δα Ϊι δμ»Ν Χ ’Ν βθθΨΝ αθ δεαγέ

αθ αδΝ

κέξπμΝπμΝ ιάμΝμΝ«1έΝαΨΝ α δεάΝζ δ κυλΰδεάΝηκθΪ αΝ κυΝ έ έΠέΝ έθαδΝiΨΝβΝ

Θ ηα δεάΝ θσ β αΝ ΧΘέ έΨΝ εαδΝ iiΨΝ βΝ λΰα

βλδαεάΝ Θ ηα δεάΝ θσ β α Χ έΘέ έΨ,Ν

εαγ ηέαΝ απσΝ δμΝ κπκέ μΝ εαζτπ δΝ ΫθαΝ δαε ελδηΫθκΝ ΰθπ

δεσΝ αθ δε έη θκΝ

Ν

πλκπ υξδαεσΝ άΝ η απ υξδαεσΝ πέπ κέΝ ίΨΝ iΨΝ ΚΪγ Ν Θέ έΝ π λδζαηίΪθ δΝ λέαΝ
ιαηβθδαέαΝ ηαγάηα α,Ν η Ν δ αε ΫαΝ τζβΝ πκυΝ αθ δ
ηαγβηΪ πθΝ λέπλβμΝ ί κηα δαέαμΝ
π λδζαηίΪθ δΝ αλδγησΝ λΰα
π λδ ξκηΫθκυΝ

δ α εαζέαμΝ πθΝ

βλδαευθΝ α εά

πκυ υθΝ πκυΝ

κδξ έΝ

Ν δ αε ΫαΝ τζβΝ
ΙέΝ iiΨΝ ΚΪγ Ν

Θ Ν

πθ,Ν πδπζΫκθΝ κυΝ γ πλβ δεκτΝ

τθα αδΝ θαΝ π λδζαηίΪθ δέΝ ΣκΝ επαδ

υ δεσΝ
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π λδ ξση θκΝ βμΝ Θ Ναθ δ

κδξ έΝ

Ν λέαΝ υηία δεΪΝ ιαηβθδαέαΝηαγάηα αέΝΰΨΝ

iΨΝ Ν δ α εαζέαΝ εΪγ Ν Θέ έ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝ ι Ϊ
ΫεαΝΧ1ίΨΝηάθ μέΝiiΨΝ Ν έΘέ έΝ κη έ αδΝ
πκυ υθέΝΟδΝ πκυ ΫμΝ
Ϋ κμΝ αζζΪΝ βΝ ε Ϋζ
λα

ΝεΪγ Ν λΰα

ΝΫθα,Ν τκΝάΝ κΝηΫΰδ

πθ,Ν δαλε έΝ

κΝ λ δμΝετεζκυμΝ

βλδαεσΝετεζκΝ δαλεκτθΝΫθαΝαεα βηαρεσΝ

βΝ πθΝ π δλαηΪ πθΝ εαδΝ βΝ ε Ϋζ

βλδκ ά πθΝ ηπκλ έΝ θαΝ πλκΰλαηηα έα αδΝ ΰδαΝ

βΝ λΰα

βλδαευθΝ

υΰε ελδηΫθβΝ ξλκθδεάΝ

π λέκ κΝ θ σμΝ κυΝ βη λκζκΰδαεκτΝ Ϋ κυμέΝ iiiΨΝ Μ Ν απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυΝ
κλέακθ αδΝ εα Ϊ Ϋ κμΝ κδΝ παλ ξση θ μΝ γ ηα δεΫμΝ θσ β μΝ εαδΝ λΰα

βλδαεΫμΝ

γ ηα δεΫμΝ θσ β μ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κδΝ βη λκηβθέ μΝ ΫθαλιβμΝ εαδΝ ζάιβμΝ κυμέΝ ΟδΝ
βη λκηβθέ μΝαυ ΫμΝ

θΝ έθαδΝαπαλαέ β κΝθαΝ υηπέπ κυθΝΰδαΝσζ μΝ δμΝΘέ έΝεαδΝ

έΘέ έΝΜ Ναπσφα βΝ βμΝΚκ ηβ έαμΝεαγκλέα αδΝκΝαλδγησμΝ πθΝυπκ θκ ά πθΝ
εαδΝ λΰα

βλδαευθΝ ετεζπθΝ εΪγ Ν Θέ έΝ εαδΝ έΘέ έΝ αθ έ

κδξαέΝ βέΝ αΨΝ ΣκΝ

απκ ζ έ αδΝ απσΝ δμΝ αεσζκυγ μΝ ξκζΫμμΝ ΧαΨΝ ΚκδθπθδευθΝ
θγλππδ

δευθΝ πκυ υθ,Ν ΧΰΨΝ Θ δευθΝ

φαληκ ηΫθπθΝ Σ ξθυθέΝ Μ Ν πλκ
κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ
υΰεζά κυΝ

κυΝ

πδ

πδ

ΠΝ

βηυθ,Ν ΧίΨΝ

βηυθΝ εαδΝ Σ ξθκζκΰέαμ,Ν Χ ΨΝ

λδεσΝ δΪ αΰηα,Ν πκυΝ ε έ

έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ ,Ν τ

αδΝη Ν πλσ α βΝ

λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ βμΝ

Π,Ν ηπκλ έΝ θαΝ δ λτκθ αδ,Ν θαΝ εα αλΰκτθ αδ,Ν θαΝ

υΰξπθ τκθ αδ,Ν θαΝ εα α Ϋηθκθ αδΝ άΝ θαΝ η κθκηΪακθ αδΝ ξκζΫμΝ κυΝ έ έΠέ,Ν
εα ΪΝ δμΝε έη θ μΝ δα Ϊι δμΝπ λέΝ έ έΙέέΝίΨΝΟδΝξκζΫμΝπαλΫξκυθΝπλκΰλΪηηα αΝ
πκυ υθέΝ ΚΪγ Ν πλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝ υΰελκ έ αδ απσΝ υθ υα ηκτμΝ Θέ έΝ
άήεαδΝ
τ

έΘέ έΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ

λαΝαπσΝΰθυηβΝ βμΝυΰεζά κυΝ κυΝ

έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ ,

Π,ΝηπκλκτθΝθαΝ βηδκυλΰκτθ αδ,ΝθαΝ

εα αλΰκτθ αδ,ΝθαΝη κθκηΪακθ αδΝάΝεαδΝθαΝ υΰξπθ τκθ αδΝΘέ έΝεαδΝ έΘέ έΝ πθΝ
ξκζυθέΝ

θΝ πδ λΫπ αδΝβΝ βηδκυλΰέαΝηέαμΝΘέ έΝάΝ έΘέ έΝη Ν κΝέ δκΝΰθπ

αθ δε έη θκΝ
Ν λΰα

Ν π λδ

σ λ μΝ απσΝ ηέαΝ ξκζΫμέΝ ΣκΝ π λδ ξση θκΝ εαδΝ βΝ σηβ βΝ

βλδαεκτμΝ ετεζκυμΝ βμΝ

υΰεζά κυ,Ν τ

δεσΝ

έΘέ έΝ εαγκλέακθ αδΝ η Ν απσφα βΝ βμΝ

λαΝ απσΝ πλσ α βΝ βμΝ Κκ ηβ έαμ,Ν εαδΝ ΰελέθκθ αδΝ η Ν

απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ έΝ ΰΨΝ ΣαΝ ΠλκΰλΪηηα αΝ
πκυ υθΝεαγκλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυ,Ντ

λαΝαπσΝπλσ α βΝ βμΝ

Κκ ηβ έαμ,Ν εαδΝ ΰελέθκθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ
Θλβ ε υηΪ πθ έΝ Μ Ν απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυ,Ν τ
αθ έ

κδξβμΝ Κκ ηβ έαμ,Ν πλκ

ηαγβηΪ πθΝ εαδΝ θ Ϊ

λαΝ απσΝ δ άΰβ βΝ βμΝ

δκλέα αδΝ κΝ δ δεσ λκΝ π λδ ξση θκΝ πθΝ

κθ αδΝ κδΝ ξ δεΫμΝ Θέ έΝ εαδΝ

ΠλκΰλΪηηα αΝ πκυ υθέΝ

έαμΝ εαδΝ

έΘέ έΝ

αΝ αθ έ

ΨΝ Μ Ν απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυ,Ν τ

κδξαΝ

λαΝ απσΝ
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πλσ α βΝ πθΝ αθ έ
Παδ

κδξπθΝ Κκ ηβ δυθΝ εαδΝ Ϋΰελδ βΝ απσΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ

έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ ,Ν έθαδΝ υθα άΝ βΝ εα Ϊλ δ βΝ ΠλκΰλΪηηα κμΝ

πκυ υθΝαπσΝ τκΝάΝπ λδ
πκυΝ αθάεκυθΝ

σ λ μΝξκζΫμΝ κυΝ έ έΠέΝη Ν κΝ υθ υα ησΝΘέ έΝ

Ν αυ ΫμέΝ ΨΝ ΧμΝ δ υγυθ άμΝ ΠλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθΝ ΰδαΝ εΪγ Ν

ΠλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝ κλέα αδΝ απσΝ κθΝ Κκ ηά κλαΝ εΝ π λδ λκπάμ,Ν ΰδαΝ
π λέκ κΝ τκΝ ΧβΨΝ υθΝ εαδΝ εα ΪΝ
κυΝ έ έΠέΝπκυΝ έθαδΝ υθ κθδ
 Νπ λέπ π βΝπκυΝυπβλ
γβ έαΝ

κυΝ πμΝ

π λέπ π βΝπκυΝ

δλΪΝ αλξαδσ β αμ,Ν ΫθαμΝ εΝ πθΝ Καγβΰβ υθΝ

άμΝηδαμΝαπσΝ δμΝΘέ έΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝαυ κτέΝ

έΝησθκΝΫθαμΝΚαγβΰβ άμΝ βμΝπμΝΪθπΝεα βΰκλέαμ,ΝβΝ

δ υγυθ άΝ ΠλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθΝ αθαθ υθ αδέΝ  Ν
θΝυπβλ

έΝεαθΫθαμΝΚαγβΰβ άμΝ βμΝαθπ ΫλπΝεα βΰκλέαμ,ΝβΝ

δΪ αιβΝ π ε έθ αδΝ εα ΪΝ
κυμΝ Καγβΰβ ΫμΝ εαδΝ
υθ λΰααση θκυΝ

επαδ

δλΪΝ

κυμΝ θαπζβλπ ΫμΝ Καγβΰβ ΫμΝ κυΝ έ έΠέ,Ν

θαπζβλπ ΫμΝ Καγβΰβ ΫμΝ πκυΝ

έθαδΝ ηΫζβΝ

υ δεκτΝ Πλκ ππδεκτΝ Χέ έΠέΨΝ

κυΝ

εαγάεκθ αΝ κυΝ δ υγυθ άΝΠλκΰλΪηηα κμΝπκυ υθΝκλέακθ αδΝ

κυΝ

έ έΠέΝ ΣαΝ

κθΝ

π λδεσΝ

εαθκθδ ησΝ κυΝ έ έΠέΝγέΝαΨΝ Ν δ α εαζέαΝ βμΝΘέ έΝεαδΝ βμΝ έΘέ έΝΰέθ αδΝαπσΝ
βθΝ αθ έ

κδξβΝ ΟηΪ αΝ δ αε δεκτΝ Πλκ ππδεκτΝ ΧΟ ΠΨΝ βΝ κπκέαΝ π λδζαηίΪθ δΝ

ηΫζβΝ δ αε δεκτΝ λ υθβ δεκτΝ Πλκ ππδεκτΝ Χ έ έΠέΨΝ κυΝ έ έΠέ,Ν εαδΝ αλδγησΝ
η ζυθΝ υθ λΰααση θκυΝ

επαδ

υ δεκτΝ Πλκ ππδεκτΝ Χέ έΠέΨΝ κυΝ

Π,Ν

αθΪζκΰαΝ η Ν δμΝ αθΪΰε μΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμέΝ Μ Ν απσφα βΝ βμΝ Κκ ηβ έαμΝ
κλέα αδΝ κΝηΫζκμΝ έ έΠέΝ κυΝ έ έΠέΝπκυΝΫξ δΝ εζ ΰ έΝ
Οέ έΠέΝπμΝ υθ κθδ

βΝΘέ έΝεαδΝαθάε δΝ

άμΝ βμΝΟέ έΠέέΝίΨΝ Νκλδ ηΫθ μΝπ λδπ υ

βθΝ

δμΝ έθαδΝ υθα άΝ

βΝ πλκ φκλΪΝ ηδαμΝ Θέ έΝ εαδΝ έΘέ έΝ εαδΝ απσΝ Οέ έΠέ,Ν πκυΝ π λδζαηίΪθ δΝ ησθκΝ
ηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝ

έ έΠέΝ  βθΝ π λέπ π βΝ αυ άΝ ξλΫβΝ υθ κθδ

Κκ ηά κλαμΝ βμΝ αθ έ
θΪ

αδΝ

κδξβμΝ ξκζάμΝ άΝ ηΫζκμΝ

έ έΠέΝ πκυΝ

Ν ΪζζβΝ Θέ έΝ άΝ ηΫζκμΝ έ έΠέΝ κυΝ έ έΠέΝ κΝ κπκέκΝ έθαδΝ ηΫζκμΝ

έ έΠέΝΪζζκυΝ έ έΙέΝ δμΝ τκΝ ζ υ αέ μΝπ λδπ υ
απσφα βΝ βμΝΚκ ηβ έαμΝη Ν βθΝπλκςπσγ
έθαδΝ υθαφΫμΝάΝ υΰΰ θΫμΝη Ν κΝΰθπ
βμΝ υΰεζά κυ,Ν τ
εα αλ έα αδΝκΝ

λαΝ απσΝ

δμΝκΝυθ κθδ

βΝσ δΝ κΝΰθπ

άμΝκλέα αδΝη Ν

δεσΝ κυΝαθ δε έη θκΝ

δεσΝαθ δε έη θκΝ βμΝΘέ έΝζέΝΜ Ναπσφα βΝ

δ άΰβ βΝ

πθΝ Κκ ηβ δυθΝ

κυΝ

έ έΠέ,Ν

π λδεσμΝεαθκθδ ησμΝ κυΝ έ έΠέΝεαδΝυπκίΪζζ αδΝΰδαΝΫζ ΰξκΝ

θκηδησ β αμΝεαδΝΫΰελδ βΝπλκμΝ κθΝΤπκυλΰσΝΠαδ
κθΝ

έ έΠέΝ κυΝ

άΝ α ε έΝ κ

έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ έΝΜ Ν

π λδεσΝ εαθκθδ ησΝ λυγηέακθ αδΝ αΝ γΫηα αΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηΝ παλέγΝ κυΝ θέΝ

βίκγή1λλβΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζκΝ δ δεσ λκΝ γΫηαΝ πκυΝ αφκλΪΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ ιΝ
απκ

Ϊ

πμΝ δ α εαζέαμέ»έ
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2.

ΝπαλΪΰλαφκμΝηΝ κυΝ ΪλγλκυΝ γΝ κυΝ θέβηηβή1λλιΝ αθ δεαγέ

α αδΝ πμΝ ιάμΝμΝ

«ηέΝαΨΝ ΝΚκ ηβ έαΝ έθαδΝ κΝαθυ α κΝσλΰαθκΝ βμΝξκζάμέΝ πκ ζ έ αδΝαπσΝ κθΝ
Κκ ηά κλαΝ εαδΝ σζαΝ αΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝ έ έΠέΝ βμΝ ξκζάμέΝ  Ν π λέπ π βΝ
δ κοβφέαμΝ υπ λδ ξτ δΝβΝ οάφκμΝ κυΝ Κκ ηά κλαέΝ ίΨΝ ΝΚκ ηβ έαΝ η λδηθΪΝ ΰδαΝ
βθΝ κηαζάΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ ΠλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ εαδΝ πθΝ Θέ έΝεαδΝ έΘέ έΝ
πκυΝ

θΪ

κθ αδΝ

Ν αυ άθ,Ν εα αθΫη δΝ

ΠλκΰλΪηηα αΝ πκυ υθ,Ν δμΝ πδ
δ βΰ έ αδΝ

υ

δμΝ Θέ έΝ εαδΝ

δμΝ

έΘέ έ,

αΝ

δμΝ πκυΝ βμΝ παλΫξ δΝ βΝ τΰεζβ κμ,Ν

βΝ τΰεζβ κΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ θΫπθΝ Θέ έ,Ν έΘέ έ εαδΝ ΠλκΰλαηηΪ πθΝ

πκυ υθΝ άΝ βθΝ εα Ϊλΰβ βΝ παζαδυθΝ εαδΝ α ε έΝ σζ μΝ δμΝ αληκ δσ β μΝ πκυΝ
αθαφΫλκθ αδΝ
3.

κθΝπαλσθ αΝθσηκέ»έ

ΝπαλΪΰλαφκμΝ1ίΝ κυΝΪλγλκυΝζΝ κυΝθέβηηβή1λλιΝαθ δεαγέ

«1ίέΝΣαΝηΫζβΝυθ λΰααση θκυΝ επαδ
ηΫζβΝ

έ έΠέΝ ΪζζπθΝ Παθ πδ

υ δεκτΝΠλκ ππδεκτΝΧέ έΠέΨΝ έθαδΝ έ Ν

βηέπθΝ βμΝ βη

δ Ϊε κλ μΝ εαδΝ πλκ ζαηίΪθκθ αδΝ η Ν υηίΪ

απάμΝ άΝ βμΝ αζζκ απάμΝ έ Ν
δμΝ αθΪγ

θσμΝ αεα βηαρεκτΝ Ϋ κυμ,Ν ΰδαΝ βθΝ εΪζυοβΝ
αθαΰευθέΝ ΣκΝ

έ έΠέΝ

έ ζπθΝ

βμΝ Ϋλΰκυ,Ν δΪλε δαμΝ

υΰε ελδηΫθπθΝ επαδ

Ν ιαδλ δεΫμΝ π λδπ υ

εα σξκυμΝ η απ υξδαευθΝ

α αδΝπμΝ ιάμΝμΝ

υ δευθΝ

δμΝ ηπκλ έΝ θαΝ πλκ ζΪί δΝ

δ έε υ βμΝ ΰδαΝ ΰθπ

δεΪΝ αθ δε έη θαΝ

ιαδλ δεάμΝεαδΝα δαηφδ ίά β βμΝδ δαδ λσ β αμΝΰδαΝ αΝκπκέαΝ

θΝ έθαδΝ υθα άΝ

άΝ υθάγβμΝ βΝ επσθβ βΝ δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμέΝ ΟΝ αλδγησμΝ πθΝ υηίΪ

πθΝ

ΰδαΝεΪγ Ναεα βηαρεσΝΫ κμΝκλέα αδΝη Ναπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυ,ΝπκυΝ ΰελέθ αδΝ
η Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ Παδ
ΟδεκθκηδευθέΝΟδΝγΫ

έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ

δμΝΰδαΝ αΝηΫζβΝέ έΠέΝπλκεβλτ

εαδΝ

κθ αδΝΰδαΝ υΰε ελδηΫθ μΝ

γ ηα δεΫμΝ θσ β μΝ η Ν απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυΝ εΪγ Ν λέαΝ Ϋ βέΝ Μ Ν απσφα βΝ
κυΝ Πλτ αθβΝ

υΰελκ έ αδΝ αθΪΝ γ ηα δεάΝ θσ β αΝ λδη ζάμΝ πδ λκπάΝ η Ν

δ ΪλδγηκΝ αλδγησΝ

αθαπζβλπηα δευθΝ

η ζυθΝ

πκυΝ

απκ ζ έ αδΝ

εα ΪΝ

πλκ λαδσ β αΝαπσΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝ έ έΠέΝεαδΝΪζζπθΝ ζζβθδευθΝ έ έΙέΝη Ν κΝ
έ δκΝ ΰθπ

δεσΝ αθ δε έη θκΝ ά,Ν αθΝ

αθ δε έη θκΝ η Ν κΝ ΰθπ
λΰα

θΝ υπΪλξκυθ,Ν η Ν

δεσΝ βμΝαθ έ

υΰΰ θΫμΝ ΰθπ

δεσΝ

κδξβμΝΘ ηα δεάμΝ θσ β αμΝ ΧΘέ έΨΝ άΝ βμΝ

βλδαεάμΝ Θ ηα δεάμΝ θσ β αμΝ Χ έΘέ έΨέΝ

Ν πδ λκπάΝ δ βΰ έ αδΝ

βθΝ

Κκ ηβ έαΝ υπκίΪζζκθ αμΝ τκΝ πέθαε μΝ εα Ϊ αιβμΝ πδζ ΰΫθ πθΝ η ζυθΝ έ έΠέΝ
πκυΝγαΝδ ξτκυθΝΰδαΝ λέαΝΧγΨ Ϋ βέΝ κθΝπέθαεαΝ ΝγαΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝσ αΝαπσΝ
αΝηΫζβΝέ έΠέΝά αθΝ θ λΰΪΝηΫζβΝέ έΠέΝ κΝπλκβΰκτη θκΝαεα βηαρεσΝΫ κμΝεαδΝ
κθΝ πέθαεαΝ Ν σ αΝηΫζβΝ έ έΠέΝ
φκλΪέΝ ΝαθΪγ

θΝ ά αθΝ θ λΰΪΝ άΝ αιδκζκΰκτθ αδΝΰδαΝ πλυ βΝ

βΝ ΫλΰκυΝ κυΝ απαδ κτη θκυΝαλδγηκτΝ η ζυθΝ έ έΠέΝ εΪγ Ν Θέ έΝ
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εαδΝ έΘέ έΝ ΰδαΝ εΪγ Ν αεα βηαρεσΝ Ϋ κμΝ γαΝ ΰέθ αδΝ
πέθαεαΝ Ν εαδΝ
πδζ ΰΫθ αΝ

Ν πκ κ

Ν πκ κ

σΝ κηΣΝ απσΝ κθΝ

σΝ1ηΣΝ απσΝ κθΝ πέθαεαΝ έΝ ΚΪγ Ναεα βηαρεσΝ Ϋ κμΝ αΝ

κυμΝ πέθαε μΝ Ν ΪΝ Ν ηΫζβΝ έ έΠέΝ γαΝ υπκίΪζζκυθΝ άζπ βΝ σ δΝ

πδγυηκτθΝ θαΝ έθαδΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ κΝ πση θκ αεα βηαρεσΝ Ϋ κμΝ εαδΝ ηΫξλδΝ βθΝ
υηπζάλπ βΝ λδ έαμΝαπσΝ βθΝπλκεάλυιβέΝ ΝΚκ ηβ έαΝ πδζΫΰ δΝεαδΝβΝπλΪιβΝ
αιδκζσΰβ βμΝ πδευλυθ αδΝ απσΝ βΝ τΰεζβ κέΝ ΣαΝ ελδ άλδαΝ αιδκζσΰβ βμΝεαδΝ κδΝ
σλκδΝ βμΝ τηία βμ,Ν κδΝ υπκξλ υ

δμΝ κυμ,Ν αΝ εαγάεκθ αΝ εαδΝ κδΝ αηκδίΫμΝ

εαγκλέακθ αδ η Ν απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυέΝ Ν ηδ γκ κ έαΝ πθΝ η ζυθΝ έ έΠέΝ
κυΝ

έ έΠέΝ εαζτπ

αδΝ απσΝ κθΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝ Ι λτηα κμΝ άΝ βμΝ

πδ λκπάμΝ δαξ έλδ βμΝ δ δεκτΝΛκΰαλδα ηκτέΝΧμΝΫ λαΝ πθΝη ζυθΝέ έΠέΝ κυΝ
έ έΠέΝγ πλ έ αδΝκΝ σπκμΝ βμΝησθδηβμΝεα κδεέαμΝ κυμέ»έ
4έΝ ΟδΝ παλΪΰλαφκδΝ 1,Ν θ,Ν ι,Ν κ,Ν λ,Ν 1ί,Ν 11,Ν 1β,Ν 1θ,Ν 1ιΝ εαδΝ 1κΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηΝ κυΝ
θέβηηβή1λλιΝ αθ δεαγέ
Πδ

αθ αδΝ αθ δ

κέξπμΝ πμΝ ιάμΝ μΝ «1έΝ ΣκΝ

κπκδβ δεΪΝ παλαεκζκτγβ βμΝ Θέ έΝ εαδΝ

πλκπ υξδαεάμΝ πδησλφπ βμΝ ΰΨΝ Πδ

ΠΝ παλΫξ δΝ μΝ αΨΝ

έΘέ έΝ ίΨΝ Πδ

κπκδβ δεΪΝ

κπκδβ δεΪΝ η απ υξδαεάμΝ πδησλφπ βμΝ

ΨΝΠ υξέαΝ ΨΝΜ απ υξδαεΪΝ δπζυηα αΝ δ έε υ βμΝ

ΨΝ δ αε κλδεΪΝ δπζυηα αέΝ

θέΝ αΨΝ ΟδΝ φκδ β ΫμΝ πδίαλτθκθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ απσε β βΝ κυΝ απαλαέ β κυΝ
επαδ

υ δεκτ,ΝπζβλκφκλδαεκτΝεαδΝυζδεκτΝαιδκζσΰβ βμΝεαδΝ υηη ΫξκυθΝ

δ δαέ λ μΝ απΪθ μΝ πδεκδθπθέαμ,Ν πκυΝ
υ

άηα κμΝ βμΝ ιΝ απκ

Ϊ

πμΝ επαέ

δμΝ

υθ Ϋκθ αδΝ µ Ν βθΝ φαληκΰάΝ κυΝ
υ βμέΝ ίΨΝ ΣκΝ τοκμΝ βμΝ υηη κξάμΝ

αυ άμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ αΝ εκδθπθδεΪΝ ελδ άλδαΝ εαδΝ αΝ ελδ άλδαΝ πέ κ βμΝ ΰδαΝ βΝ
ξκλάΰβ βΝ υπκ λκφδυθΝ απσΝ κΝ έ έΠέΝ η λδεάμΝ άΝ κζδεάμΝ απαζζαΰάμΝ απσΝ δμΝ
αθπ ΫλπΝ δα Ϊι δμ,Ν κλέακθ αδ,Ν τ

λαΝ απσΝ δ άΰβ βΝ βμΝ υΰεζά κυ,Ν µ Ν

απσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝπκυΝ βηκ δ τ αδΝ
φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά
κδεκθκηδεάΝ

υηη κξά,Ν

πμέΝ ΰΨΝ Νπλκίζ πση θβΝ

κΝ πλκβΰκτη θκΝ

τθα αδΝ θαΝ απκ ζ έΝ εαδΝ πσλκΝ βμΝ

βθΝ
ΪφδκΝ

πδ λκπάμΝ

δαξ έλδ βμΝ κυΝ δ δεκτΝΛκΰαλδα ηκτέΝΜ Ναπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυΝπκ κ

σΝ

ΫπμΝ 1ηΣΝ πέΝ κυΝ τοκυμΝ βμΝ υηη κξάμΝ πθΝ φκδ β υθΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ ΰδαΝ
βθΝ αθΪγ

βΝ ΫλΰπθΝ ΰδαΝ βΝ

δκδεβ δεάΝ υπκ

άλδιβ,Ν βθΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ

ΠλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ εαδΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ υ
ΠζβλκφκλέαμΝ εαδΝ
υ

πδεκδθπθέαμΝ εαγυμΝ εαδΝ βμΝ φαληκΰάμΝ κυΝ δ δαέ λκυΝ

άηα κμΝ βμΝ ιΝ απκ

ΰέθκθ αδΝ

βηΪ πθΝ Σ ξθκζκΰέαμ,Ν

Ϊ

βθΝ ζζβθδεάΝ ΰζυ

πμΝ επαέ

υ βμέΝ ιέΝ ΟδΝ πκυ ΫμΝ

αέΝ  Ν δ δεΫμΝπ λδπ υ

κΝ έ έΠέΝ

δμΝπκυΝ εαγκλέακθ αδΝ µ Ν

απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυ,Ν η Ϊ απσΝ υαά β βΝ πθΝ Κκ ηβ δυθ,Ν κΝ έ έΠέΝ
97

ηπκλ έΝ θαΝ πλκ φΫλ δΝ ΠλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝ άΝ Θ ηα δεΫμΝ θσ β μΝ
ΰζυ

Ν ιΫθβΝ

αέΝ κέΝ ΟδΝ φκδ β ΫμΝ εα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ θσμΝ αεα βηαρεκτΝ Ϋ κυμΝ ηπκλκτθΝ

θαΝ παλαεκζκυγκτθΝ εα ΪΝ αθυ α κΝ σλδκΝ ΫπμΝ εαδΝ λ δμΝ ΧγΨΝ Θέ έΝ εαδ,Ν πδπζΫκθ,Ν
αΝ πλκΰλΪηηα αΝ πκυ υθΝ πκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝ έΘέ έΝ κδΝ φκδ β ΫμΝ ηπκλκτθΝ
θαΝ παλαεκζκυγά κυθΝ εα ΪΝ αθυ α κΝ σλδκΝ λ δμΝ λΰα

βλδαεκτμΝ ετεζκυμΝ

αθ ιΪλ β αΝ απσΝ κθΝ αλδγησΝ Θέ έΝ πκυΝ παλαεκζκυγκτθΝ κΝ έ δκΝ αεα βηαρεσΝ
Ϋ κμέΝ λέΝ iΨΝ Κα ΪΝ κΝ ξλκθδεσΝ δΪ

βηαΝ πκυΝ ζ δ κυλΰ έΝ βΝ ιΝ απκ

δ α εαζέαΝ ηδαμΝ Θέ έ,Ν κΝ έ έΠέ,Ν τ

Ϊ

πμΝ

λαΝ απσΝ απσφα βΝ βμΝ Κκ ηβ έαμ,Ν

κλΰαθυθ δΝ κηα δεΫμΝ υηίκυζ υ δεΫμΝ υθαθ ά
ΝΪζζ μΝπσζ δμέΝΟΝαλδγησμΝ πθΝ υθαθ ά

δμΝ

βθΝ Ϋ λαΝ κυ,Ν εαγυμΝ εαδΝ

πθΝαυ υθ,ΝπκυΝ δ ιΪΰκθ αδΝευλέπμΝ

Ν ηβΝ λΰΪ δη μΝ βηΫλ μΝ εαδΝ υλ μ,Ν εαγκλέα αδΝ η Ν απσφα βΝ βμΝ Κκ ηβ έαμΝ
εαδΝ

θΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ ηδελσ λκμΝ απσΝ κθΝ αλδγησΝ πθΝ υπκ θκ ά πθΝ ηδαμΝ

Θέ έΝ  δμΝ υθαθ ά

δμΝ αυ ΫμΝ

υηη ΫξκυθΝ ΫθαΝ ηΫζκμΝ βμΝ Οέ έΠέΝ εαδΝ κδΝ

φκδ β ΫμΝ κυμΝ κπκέκυμΝ παλαεκζκυγ έέΝ Ν κλΰΪθπ βΝ πθΝ ΟέέέΝ ηπκλ έΝ θαΝ
αθ δεα α
υπβλ

αγ έΝ η Ν βθΝ βηδκυλΰέαΝ δεκθδευθΝ Ϊι πθΝ πκυΝ γαΝ

βλέακθ αδΝ

δμΝ

έ μΝ ξθκζκΰέαμ,Ν πδεκδθπθέαμΝ εαδΝ πζβλκφκλδυθέΝ iiΨΝ ΓδαΝ βΝ δ α εαζέαΝ

κυΝγ πλβ δεκτΝπ λδ ξκηΫθκυΝ πθΝ έΘέ έ,Ναεκζκυγ έ αδΝβΝη γκ κζκΰέαΝ βμΝ ιΝ
πκ

Ϊ

πμΝ

επαέ υ βμΝ η Ν άΝ ξπλέμΝ βΝ

δ ιαΰπΰάΝ ΟέέΝ η ΪΝ απσΝ

απσφα βΝ βμΝΚκ ηβ έαμΝΰδαΝεΪγ ΝπλσΰλαηηαΝ πκυ υθέΝ Νκζκεζάλπ βΝ πθΝ
π δλαηΪ πθΝ εαδΝ πθΝ λΰα

βλδαευθΝ

απκ

βλδαεΫμΝ ΰεα α

Ϊ

πμ,Ν έ Ν

Ν λΰα

λα

βλδκ ά πθΝ
Ϊ

δ ιΪΰ αδΝ έ Ν ιΝ

δμΝ κυΝ

έ έΠέΝ 1ίέΝ αΨΝ ΟΝ

αλδγησμΝ πθΝΰλαπ υθΝ κεδηα δυθΝαιδκζσΰβ βμΝεαγκλέα αδΝη Ναπσφα βΝ βμΝ
Κκ ηβ έαμ,Ν τ

λαΝ απσΝ

Οέ έΠέΝΟΝαλδγησμΝαυ σμΝ
υπκ θκ ά πθΝ ηδαμΝ Θέ έΝ

υθ θθσβ βΝ η Ν κΝ υθ κθδ

άΝ βμΝ αθ έ

κδξβμΝ

θΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝηδελσ λκμΝαπσΝ κθΝαλδγησΝ πθΝ
Ν

υηη κξάΝ

κυΝ φκδ β άΝ

αιδκζσΰβ βμΝ έθαδΝυπκξλ π δεάέΝίΨΝΟδΝ ζδεΫμΝ ι Ϊ

βθΝ

δα δεα έαΝ

δμΝΰέθκθ αδΝη ΪΝ κΝ ΫζκμΝ

βμΝ δ α εαζέαμΝ ηδαμΝ Θέ έΝ εαδΝ παθαζαηίΪθκθ αδΝ ΰδαΝ ηέαΝ αεσηβΝ φκλΪέΝ ΣδμΝ
βη λκηβθέ μΝ ΫθαλιβμΝ εαδΝ ζάιβμΝ
τΰεζβ κμέΝΟδΝ ι Ϊ

πθΝ

δμΝαυ ΫμΝ δ ιΪΰκθ αδΝ

ζδευθΝ

ι Ϊ

πθΝ εαγκλέα δΝ βΝ

βθΝΫ λαΝ κυΝ έ έΠέΝεαγυμΝεαδΝ

Ν

Ϊζζ μΝπσζ δμέΝΣκθΝ λσπκΝεαδΝ βθΝηκλφάΝ βμΝ ζδεάμΝ ιΫ α βμΝΰδαΝηδαΝΘέ έΝεαδΝ
Θ Ν εαγκλέα δΝ κΝ υθ κθδ
αθ έ

άμ,Ν τ

λαΝ απσΝ υθ θθσβ βΝ η Ν αΝ ηΫζβΝ βμΝ

κδξβμΝ Οέ έΠέΝ 11έΝ ΓδαΝ βθΝ απσε β βΝ π υξέκυΝ απσΝ κυμΝ φκδ β ΫμΝ κυΝ

έ έΠέΝ απαδ έ αδΝ βΝ πδ υξάμΝ παλαεκζκτγβ βΝ εαδΝ ιΫ α βΝ υ
κυζΪξδ

κθΝΘ έΝΓδαΝ βθΝαπσε β βΝπ υξέκυΝ

εαΝ Χ1βΨΝ

αΝΠλκΰλΪηηα αΝπκυ υθΝπκυΝ
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π λδζαηίΪθκθ αδΝ ηέαΝ άΝ π λδ

σ λ μΝ

έΘέ έΝ απαδ έ αδΝ εαδΝ βΝ πδ υξάμΝ

παλαεκζκτγβ βΝ εαδΝ κζκεζάλπ βΝ πθΝ έΘέ έΝ πδπζΫκθΝ πθΝ 1βΝ Θέ έΝ ΈθαμΝ
ηδελσμΝ αλδγησμΝ Θέ έΝ πδζκΰάμΝ πθΝ Πλκπ υξδαευθΝ ΠλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ
ηπκλ έΝθαΝεαζτπ
ΰθπ

αδΝπλκαδλ δεΪΝαπσΝπ υξδαεάΝ λΰα έαΝπκυΝ επκθ έ αδΝ

βΝ

δεάΝπ λδκξάΝηδαμΝΘέ έΝ Νζ δ κυλΰέαΝ βμΝπ υξδαεάμΝ λΰα έαμΝ έθαδΝσηκδαΝ

η Ν αυ άΝ βμΝ Θέ έΝ Ν εαδΝ ι δ δε τ αδΝ απσΝ κθΝ Καθκθδ ησΝ πκυ υθέΝ ΟδΝ
πλκπ υξδαεκέΝ φκδ β ΫμΝ κυΝ

έ έΠέΝ κδΝ κπκέκδΝ ΫξκυθΝ απκε ά

δΝ π υξέκΝ

λδ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν ηπκλκτθ,Ν η Ν απσφα βΝ βμΝ Κκ ηβ έαμΝ βμΝ
ξκζάμ,Ν θαΝ εα κξυλυθκυθΝ ηαγάηα αΝ άήεαδΝ

λΰα

άλδαΝ κυΝ Ι λτηα κμΝ

πλκΫζ υ βμΝπμΝηΫλβΝΘέ έΝάήεαδΝπμΝετεζκυμΝ έΘέ έΝαθ έ

κδξαέΝ1βέΝαΨΝΓδαΝ βθΝ

απσε β βΝη απ υξδαεκτΝ δπζυηα κμΝ δ έε υ βμΝαπαδ έ αδΝπ υξέκΝάΝ έπζπηαΝ
αθυ α βμΝ επαέ
ιΫ α βΝ

υ βμΝ υΰΰ θκτμΝαθ δε δηΫθκυ,Ν πδ υξάμΝπαλαεκζκτγβ βΝεαδΝ

ΪλπθΝ κυζΪξδ

εαδΝ επσθβ βΝ πδ

κθΝ Θέ έΝ πζΫκθΝ πθΝ έΘέ έ,ΝσπκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝ

βηκθδεάμΝ λΰα έαμέΝ

Ν τΰεζβ κμ,Ν µ Ν βθΝ πλκεάλυιβΝ

υπκίκζάμΝ υπκοβφδκ ά πθΝ εαδΝ η ΪΝ απσΝ δ άΰβ βΝ βμΝ αθ έ
ι δ δε τ δΝ δμΝ απαδ κτη θ μΝ πλκςπκγΫ
πλσΰλαηηαΝ πκυ υθέΝ1θέΝΠδ
παλΫξκθ αδΝ
πλκςπσγ

δμΝ υπκίκζάμΝ υπκοβφδκ ά πθΝ αθΪΝ

κπκδβ δεΪΝπαλαεκζκτγβ βμΝΘέ έΝάήεαδΝ έΘέ έΝ

Ν φκδ β ΫμΝ κυΝ

έ έΠέΝ τ

βΝ πδ υξκτμΝ ιΫ α βμΝ

βθΝαπκθκηάΝ κυΝπδ

λαΝ απσΝ αέ β άΝ κυμΝ εαδΝ η Ν βθΝ

ΝηέαΝάΝπ λδ

κΝπλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝ
τ

έ έΠέΝ

ΰΰλαφΫμΝ

δμ,Νφκδ β υθΝ βμΝ λδ κίΪγηδαμΝ επαέ

φαλησακθ αδΝ αθαζσΰπμέΝ  δμΝ π λδπ υ

δμΝ η

υ βμΝ

ΰΰλαφυθΝ

πθ,Ν µ Ν απσφα βΝ βμΝ Κκ ηβ έαμΝ βμΝ

κδξβμΝξκζάμΝ κυΝ έ έΠέ,Νεα κξυλυθκθ αδΝπμΝηΫλβΝΘέ έΝάήεαδΝπμΝετεζκδΝ

έΘέ έΝηαγάηα αΝάήεαδΝ λΰα
απκφΪ

άλδαΝαθ έ

κδξαΝαπσΝ κΝΊ λυηαΝπλκΫζ υ βμέΝΜ Ν

δμΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαγκλέακθ αδΝ αΝ

δ δεσ λαΝ γΫηα αΝ πκυΝ αφκλκτθΝ βΝ δα δεα έα,Ν αΝ ελδ άλδαΝ εαδΝ κΝ πκ κ
η

δΝ

π λδεκτΝ άΝ ιπ λδεκτΝ εαδΝ βθΝ δ αΰπΰά,Ν

π λδεκτΝ εαδΝ εα α αε άλδπθΝ ι Ϊ
αθ έ

θΝ πδγυη έΝθαΝκζκεζβλυ

έΝ

κΝκπκέκΝφκδ ΪέΝ1ιέΝΟδΝε έη θ μΝ δα Ϊι δμΝπ λέΝ έ έΙέΝ

λαΝαπσΝεα α αε άλδ μΝ ι Ϊ
κΝ

σ λ μΝΘέ έΝάήεαδΝ έΘέ έΝΓδαΝ

κπκδβ δεκτΝπαλαεκζκτγβ βμΝ κυΝΪλγλκυΝηΝπαλέΝ1Ν

α΄ΝπλΫπ δΝκΝφκδ β άμΝθαΝ βζυθ δΝ ΰΰλΪφπμΝσ δ
πκυΝ αφκλκτθΝ δμΝ η

κδξβμΝ ξκζάμ,Ν

ΰΰλαφυθΝ

π λδεκτΝάΝ ιπ λδεκτ,ΝεαγυμΝεαδΝ βθΝ δ αΰπΰά,Ντ

εα α αε άλδ μΝ ι Ϊ

δμ,Ν φκδ β υθΝ βμΝ λδ κίΪγηδαμΝ επαέ

υ βμΝ

σΝ

λαΝαπσΝ
κΝ έ έΠέΝ

5έΝ ΈθαμΝ φκδ β άμΝ ηπκλ έΝ θαΝ δαεσο δΝ δμΝ πκυ ΫμΝ κυΝ η ΪΝ βθΝ πδ υξάΝ
παλαεκζκτγβ βΝ ηδαμΝάΝ π λδ

σ λπθΝ Θέ έΝάήεαδΝ έΘέ έ,Ν σπκυΝ πλκίζΫπ αδΝ
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εαδΝ θαΝ δμΝ υθ ξέ

δΝ τ

λαΝ απσΝ ξλκθδεσΝ δΪ

βηα,Ν πκυΝ

θΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ

η ΰαζτ λκΝ απσΝ λέαΝ ΧγΨΝ ξλσθδα,Ν παλαεκζκυγυθ αμΝ βθΝ πση θβΝ Θέ έΝ άΝ
έΘέ έ»έ
Ν παλΪΰλαφκμΝ 1ζΝ κυΝ ΪλγλκυΝ κ1Ν κυΝ θέΝ ζίίλήβί11Ν « κηά,Ν ζ δ κυλΰέα,Ν
δα φΪζδ βΝ βμΝ πκδσ β αμΝ πθΝ πκυ υθΝ εαδΝ δ γθκπκέβ βΝ πθΝ αθπ Ϊ πθΝ
επαδ
6.

υ δευθΝδ λυηΪ πθ»ΝΧ ’Ν1ληΨΝπαλαηΫθ δΝ

Νδ ξτέ

ΝπαλΪΰλαφκμΝ1βΝ κυΝΪλγλκυΝ1ίΝ κυΝθέβηηβή1λλιΝαθ δεαγέ

α αδΝπμΝ ιάμΝμΝ

«1βέΝ ΜΫξλδΝ θαΝ υΰελκ βγ έΝ βΝ τΰεζβ κμΝ σζαΝ αΝ µΫζβΝ έ έΠέΝ δκλέακθ αδΝ µ Ν
απσφα βΝ βμΝ

έ έΝ κυΝ Ι λτηα κμ,Ν τ

λαΝ απσΝ

ξ δεάΝ πλκεάλυιβέΝ

δα δεα έα,Ν αΝ ελδ άλδαΝ αιδκζσΰβ βμ,Ν κδΝ σλκδΝ βμΝ τία βμ,Ν κδΝ υπκξλ υ

Ν
δμΝ

κυμ,Ν αΝεαγάεκθ αΝεαδΝκδΝαηκδίΫμΝεαγκλέακθ αδΝµ Ναπσφα βΝ βμΝ έ έΝαλησ δκΝ
σλΰαθκΝ ΰδαΝ βθΝ πδζκΰάΝ πθΝ µ ζυθΝ έ έΠέΝ αθΪΝ Θέ έΝ άΝ έΘέ έΝ έθαδΝ λδη ζάμΝ
πδ λκπάΝ Ν η Ν δ ΪλδγηκΝ αλδγησΝ αθαπζβλπηα δευθΝ η ζυθΝ πκυΝ κλέα αδΝ µ Ν
απσφα βΝ βμΝ έ έ,
βμΝ έ έ,ΝπμΝπλσ

βθΝ κπκέαΝ υηη ΫξκυθΝ κΝ Πλσ

λκμΝ

λκμ,Νµ ΝµΫζβ,ΝΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝ έ έΠέΝάΝΪζζπθΝ ζζβθδευθΝ

έ έΙέΝ η Ν κΝ έ δκΝ ΰθπ
ΰθπ

λκμΝ άΝ κΝ θ δπλσ

δεσΝ αθ δε έη θκΝ άΝ αθΝ

δεσΝαθ δε έη θκΝη Ν κΝΰθπ

θΝ υπΪλξκυθΝ η Ν υΰΰ θΫμΝ

δεσΝαθ δε έη θκΝ βμΝαθ έ

κδξβμΝΘέ έΝΝ ΝΝ έ έΝ

έθαδΝ αλησ δαΝ ΰδαΝ βθΝ πδζκΰάΝ πθΝ µ ζυθΝ έ έΠέ, πκυΝ κλέακθ αδΝ αυ σξλκθαΝ
εαδΝ δ υγυθ ΫμΝΠλκΰλαηηΪ πθΝπκυ υθΝάΝυθ κθδ
Ϋξ δΝ εζ ΰ έΝηΫζκμΝ έ έΠέΝ κυΝ έ έΠέΝυθδ

υθ αδΝ

ΫμΝΘέ έΝ

δμΝκπκέ μΝ

θΝ

κΝ έ έΠέΝ έεκ δΝΧβίΨΝγΫ

δμΝ

δ αε δεκτΝ λ υθβ δεκτΝπλκ ππδεκτ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αθΫηκθ αδΝµ Ναπσφα βΝ βμΝ
έ έΝ

δμΝ ξκζΫμΝ κυΝΠαθ πδ

βηέκυέ»έ

7έΝ ΟΝ παλ ξση θκμΝ απσΝ κΝ ζζβθδεσΝ θκδξ σΝ Παθ πδ

άηδκΝ η απ υξδαεσμΝ

έ ζκμΝ πκυ υθΝ κυΝ ΰε ελδηΫθκυΝ ΠλκΰλΪηηα κμΝ Μ απ υξδαευθΝ πκυ υθΝ
«πκυ ΫμΝ
πκυ υθΝ
π λέπ π βΝ

βθΝ

επαέ

δμΝ πδ

υ β»Ν θ Ϊ

αδΝ

άη μΝ βμΝ αΰπΰάμ,Ν

κυμΝ η απ υξδαεκτμΝ έ ζκυμΝ

τηφπθαΝ η Ν αΝ κλδαση θαΝ

βθΝ

ΨΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βΝ κυΝ θέΝ γκζκήβί1ίΝ

« θαίΪγηδ βΝ κυΝλσζκυΝ κυΝ επαδ
εαδΝαιδκελα έαμΝ

βθΝ επαέ

υ δεκτ,ΝεαγδΫλπ βΝεαθσθπθΝαιδκζσΰβ βμΝ

υ βΝεαδΝζκδπΫμΝ δα Ϊι δμ»ΝΧ ’Νι1Ψέ

ΆλγλκΝ38
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ΘΫηα αΝ έΟέΠέΠέ έΠέ,Νυ

άηα κμΝΠδ

κπκέβ βμΝ λχδεάμΝ

παΰΰ ζηα δεάμΝΚα Ϊλ δ βμΝ πκφκέ ωθΝΙέ έΚέΝεαδΝυ
Πδ
1έΝ

κπκέβ βμΝ επαδ

υ δεάμΝ πΪλε δαμΝ επαδ

άηα κμΝ

υ υθΝ θβζέεωθ

Ν παλΪΰλαφκμΝ γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1ιΝ κυΝ θέζ11ηήβί1γΝ «ΟλΰΪθπ βΝ εαδΝ

ζ δ κυλΰέαΝ Ι λτηα κμΝ Ν κζαέαμΝ εαδΝ
Ολΰαθδ ηκτΝ

κπκέβ βμΝ

έκυΝ ΜΪγβ βμΝ εαδΝ

παΰΰ ζηα δεκτΝ

Πλκ αθα κζδ ηκτΝ εαδΝ Ϊζζ μΝ δα Ϊι δμ»Ν Χ ’Ν βζΨΝ αθ δεαγέ

α αδΝ πμΝ ιάμΝ μΝ «γέΝ

λκΝ κυΝ

Πλκ σθ πθΝ

γθδεκτΝ

εαδΝ

 κθΝ Πλσ

Πδ

δαΝ

έέΝ αθ ιαλ ά πμΝ βμΝ δ δσ β ΪμΝ κυ,Ν εα αίΪζζκθ αδΝ

κ κδπκλδεΪΝΫικ αΝεαδΝβη λά δαΝαπκαβηέπ βΝΰδαΝ δμΝ ε σμΝΫ λαμΝη αεδθά

δμΝ

κυ,ΝπκυΝεαγκλέακθ αδΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝθέΝβθκηή1λλλΝΧ ΄γηΨΝεαδΝ
κυΝ θέΝ γκγγήβί1ίΝ Χ ΄ζίΨ,Ν σππμΝ εΪ

κ Ν δ ξτκυθέΝ ΘΫ βΝ πθΝ θ κζυθΝ

η αεέθβ βμΝ πθΝ πλκβΰκτη θπθΝ θσηπθ,Ν πΫξκυθΝ αΝ βη λκζσΰδαΝ εέθβ βμ, αΝ
κπκέαΝ ΰελέθκθ αδΝ απσΝ κΝ Ν κυΝ ΟΠΠ Π,Ν υθκ
απκ

δε δεΪΝ παλα

α δεΪέΝ Κα ΪΝ βθΝ ξ δεάΝ υαά β βΝ

δεαέπηαΝ οάφκυΝ κΝ Πλσ
Πλσ

λκμ,

λκμΝ κυΝ Ν δαηΫθ δΝ

κΝ Ν

θΝ γα Ϋξ δΝ

κΝ κπκέκ αφκλΪΝ βΝ η αεέθβ βέΝ Ν Ό αθΝ κΝ

ΝΪζζβΝπσζβΝ ε σμΝ βμΝΫ λαμΝ κυΝΟλΰαθδ ηκτ,ΝκδΝ

δα Ϊι δμΝ πθΝ πλκβΰκτη θπθΝ
η αεέθβ άΝ κυΝ

υση θαΝ απσΝ αΝ ξ δεΪΝ

αφέπθΝ φαλησακθ αδΝ αθαζσΰπμΝ εαδΝ ΰδαΝ βΝ

βθΝΫ λαΝ κυΝκλΰαθδ ηκτΝξπλέμΝ κθΝπ λδκλδ ησΝ κυΝαλδγηκτΝ

πθΝ βη λυθΝ η αεέθβ βμΝ πθ θσηπθΝ θέΝ βθκηή1λλλΝ Χ ΄γηΨΝ εαδΝ θέΝ γκγγήβί1ίΝ
Χ ΄ζίΨΝ βμΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ λΝ κυΝ θέΝ γκγγήβί1ίΝ Χ ΄ζίΨ,Ν σππμΝ εΪ

κ Ν

δ ξτκυθέ»έ
Ν δΪ αιβΝαυ άΝδ ξτ δΝαπσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝΝζ11ηήβί1γέ
2έΝ ΝπαλΪΰλαφκμΝ1ηΝ κυΝΪλγλκυΝ1θΝ κυΝθέΝζ11ηήβί1γΝαθ δεαγέ
«1ηέΝ ΣαΝ πλαε δεΪΝ κυΝ

έέΝ υπκΰλΪφκθ αδΝ απσΝ κθΝ Πλσ

Γλαηηα ΫαΝ κυΝ έέΝΝ πκφΪ
ε ζ

δμΝπκυΝ κΝ έέΝγ πλ έΝπμΝ π έΰκυ

Ϋμ,Νπλκ υπκΰλΪφκθ αδΝΪη

πδευλυθκθ αδ,Ν

α αδΝπμΝ ιάμ:
λκΝ εαδΝ κθΝ
μΝεαδΝΪη

αΝ

αΝεαδΝ ε ζκτθ αδέΝΣαΝπλαε δεΪΝ κυΝΝ έέΝ

κΝ τθκζσΝ κυμ,ΝαπσΝ κΝ δκδεβ δεσΝ υηίκτζδκΝ

βθΝέ δαΝάΝ

ΝΝ

πση θβΝ υθ λέα βέ»έΝΝ
Ν δΪ αιβΝαυ άΝδ ξτ δΝαπσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κΝΝζ11ηήβί1γέ
3. Μ ΪΝ βθΝ παλΪΰλαφκΝ γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βιΝ κυΝ θέΝ ζ11ηήβί1γΝ Ν πλκ
παλΪΰλαφκμΝ γ Ν πμΝ ιάμΝ μΝ «γ έΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ
Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ κυΝ εα ΪΝ π λέπ π βΝ αλησ δκυΝ Τπκυλΰκτ,Ν τ

έγ αδΝ
έαμΝ εαδΝ

λαΝ απσΝ

ΰθυηβΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ κυΝ έΟέΠέΠέ έΠέ,Ν πδ λΫπ αδΝβΝη Ϊ αιβΝ
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πλκ ππδεκτΝπκυΝυπβλ
ξλσθκυΝ

έΝη Ν τηία βΝ λΰα έαμΝδ δπ δεκτΝ δεαέκυΝακλέ

κυΝ

κθΝ έΟέΠέΠέ έΠέ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝη αφκλΪΝ δεβΰσλπθΝ κυΝη ΝΫηηδ γβΝ

θ κζά,Ν τ

λαΝ απσΝ

Τπκυλΰ έκυΝΠαδ

ξ δεάΝ αέ β βΝ κυμΝ

Ν ΪζζκυμΝ κλΰαθδ ηκτμΝ κυΝ

έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝάΝζκδπκτμΝφκλ έμΝεαδΝυπβλ

έ μΝ κυΝ

βησ δκυΝεαδΝ υλτ λκυΝ βησ δκυΝ κηΫαέ»έ
4έΝ  βθΝ παλΪΰλαφκΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ λΝ εαδΝ

βθΝ παλΪΰλαφκΝ γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 27

κυΝθέΝζ11ηήβί1γΝβΝφλΪ βΝ«ΟΝξλσθκμΝ βμΝαπσ πα βμΝγ πλ έ αδΝπμΝξλσθκμΝ
πλαΰηα δεάμΝ υπβλ

έαμΝ κυΝ υπαζζάζκυΝ

βθΝ κλΰαθδεάΝ κυΝ γΫ βΝ ΰδαΝ εΪγ Ν

υθΫπ δαέ»Ν δαΰλΪφ αδέ
5έΝ αέΝ Μ ΪΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ Ν1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ1λΝ κυΝ θέΝ ζ11ηήβί1γ,Ν βΝ
κπκέαΝαλδγη έ αδΝ

Ν«1έαέ»,Νπλκ

έγ αδΝπαλΪΰλαφκμΝ«1έίέ»,ΝπμΝαεκζκτγπμΝμΝ

«1έίέΝ Μ Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ Παδ
ΟδεκθκηδευθΝπκυΝ ε έ
βηκ δ τ αδΝ
πδ

έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν εαδΝ

αδΝη ΪΝαπσΝ δ άΰβ βΝ κυΝ έέΝ κυΝ έΟέΠέΠέ έΠέΝεαδΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμ Κυί λθά

πμ,Ν εαγκλέα αδΝ δ δεσ

τ

βηαΝ

κπκέβ βμΝαλξδεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝεα Ϊλ δ βμΝσζπθΝ πθΝ δ δεκ ά πθΝ πθΝ

απκφκέ πθΝΙέ έΚέ,Ν

κΝκπκέκΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝκδΝσλκδ,ΝκδΝπλκςπκγΫ

δεαδκζκΰβ δεΪΝ υηη κξάμ,ΝβΝ δα δεα έαΝ πθΝ ι Ϊ
κΝ τπκμΝ πθΝ ξκλβΰκτη θπθΝ έ ζπθΝ εαδΝ ί ίαδυ

δμΝεαδΝ αΝ

πθ,ΝβΝκλΰαθπ δεάΝ κηά,Ν

πθΝ υηπ λδζαηίαθκηΫθβμΝ

εαδΝ ί ίαέπ βμΝ ξκλβΰβγΫθ κμΝ έ ζκυΝ απσΝ κθΝ εα αλΰβγΫθ αΝ Οέ έ έΚέΝ

Ν

π λέπ π βΝ απυζ δαμΝ κυΝ πλπ σ υπκυΝ έ ζκυ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κΝ τοκμΝ εαδΝ κΝ
λσπκμΝ εα αίκζάμΝ πθΝ ιΫ α
υθδ

Ϊ αδΝ

λπθΝ πδ

κπκέβ βμέΝ Ν Μ Ν βθΝ έ δαΝ απσφα βΝ

κθΝ έΟέΠέΠέ έΠέΝ Κ θ λδεάΝ ι α

δεάΝ πδ λκπάΝ Πδ

παΰΰ ζηα δεάμΝ Κα Ϊλ δ βμΝ ΧΚέ έ έΠέ έΚΨ,Ν η Ν
δκδεβ δεκτΝ

υηίκυζέκυ,Ν

ζ ξυθΝ

κυΝ

κπκέβ βμΝ

υηη κξάΝ η ζυθΝ

έΟέΠέΠέ έΠέΝ άΝ εαδΝ

κυΝ

ζ ξυθ,Ν

πδ

βησθπθΝ εαδΝ ηπ δλκΰθπησθπθΝ κυΝ βησ δκυΝ άΝ δ δπ δεκτΝ κηΫαΝ βμΝ

βη

απάμ,Ν επλκ υππθΝ Τπκυλΰ έπθ,Ν παΰΰ ζηα δευθΝ φκλΫπθ,Ν εκδθπθδευθΝ

αέλπθ,Ν ΰδαΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ πθΝ ι Ϊ
έΟέΠέΠέ έΠέΝ γ ηΪ πθ,Ν πκυΝ ηπέπ κυθΝ
βθΝ πδ

πθΝ εαδΝ βθΝ δ άΰβ βΝ

κΝ έέΝ κυΝ

δμΝ αληκ δσ β ΫμΝ κυΝ εαδΝ αφκλκτθΝ

κπκέβ βΝ βμΝ αλξδεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ εα Ϊλ δ βμΝ πθΝ απκφκέ πθΝ

Ιέ έΚέ,Ν υθδ

υθ αδΝ σλΰαθαΝ εαδΝ πδ λκπΫμΝ πλσ εαδλκυΝ ξαλαε άλαΝ ΰδαΝ βθΝ

υπκίκάγβ βΝ κυΝ έΟέΠέΠέ έΠέΝ

βΝ δ θΫλΰ δαΝ πθΝ ι Ϊ

πθ,Ν πθΝκπκέπθΝβΝ

υΰελσ β βΝ εαδΝ κΝ κλδ ησμΝ ΰέθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ έέΝ κυΝ έΟέΠέΠέ έΠέΝ
η ΪΝαπσΝ δ άΰβ βΝ βμΝΚέ έ έΠέ έΚέΝεαδΝΝεαγκλέα αδΝ κΝτοκμ,ΝκΝ λσπκμΝεαδΝβΝ
δα δεα έαΝ απκαβηέπ βμΝ σζπθΝ πθΝ αθπ Ϋλπ,Ν κΝ λσπκμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυμ,Ν
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εαγυμΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζκΝ

ξ δεσΝ η Ν αΝ αθπ ΫλπΝ

δ δεσ λκ,Ν

ζ π κη λ δαεκτΝξαλαε άλα,ΝγΫηαΝπκυΝαφκλΪΝ δμΝ ι Ϊ

δμΝπδ

ξθδεσΝ άΝ

κπκέβ βμΝ βμΝ

αλξδεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝεα Ϊλ δ βμΝ πθΝαπκφκέ πθΝΙέ έΚέέΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝ
ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ, βΝ κπκέαΝ
φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά

θΝ βηκ δ τ αδΝ

βθΝ

πμΝεαγκλέα αδΝβΝ υΰελσ β βΝ βμΝΚέ έ έΠέ έΚέ»έΝ

ίέΝ πσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝπαλσθ κμΝθσηκυΝεα αλΰκτθ αδΝμΝΝ Ν δΪ αιβΝ βμΝ
π λέπ π βμΝ ζΝ βμΝ υπκπαλαΰλΪφκυΝ Θέ1ηέΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ ΘέΝ κυΝ ΪλγλκυΝ
πλυ κυΝ

κυΝ

θέΝ

ζίλγήβί1βΝ

«Έΰελδ βΝ

βηκ δκθκηδεάμΝ  λα βΰδεάμΝ βί1γ-2016 θέΝζίζθήβί1βΝεαδΝ κυΝΜ

κπλσγ

Μ

κπλσγ

ηκυΝ

Πζαδ έκυΝ

π έΰκθ αΝ ΜΫ λαΝ φαληκΰάμΝ κυΝ

ηκυΝΠζαδ έκυΝ βηκ δκθκηδεάμΝ λα βΰδεάμΝ

2013-βί1θΝ »Ν Χ ’Ν βββΨ,Ν βΝ δΪ αιβΝ βμΝ π λέπ π βμΝ α’Ν βμΝ παλαΰλΪφκυΝ θΝ κυΝ
ΪλγλκυΝ λζΝ κυΝ θέΝ βθλθή1λλλΝ «Κυ δεαμΝ Ο δεάμΝΚυεζκφκλέαμ»Ν Χ ’Ν ηιΨ,Ν σππμΝ
αθ δεα α

Ϊγβε Ν η Ν βθΝ δΪ αιβΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 1θΝ κυΝ θέΝ

γι1ίήβίίκΝ Ν Χ ’Ν β1θΨΝ εαδΝ κΝ ΪλγλκΝ ηΝ κυΝ Πέ έΝ βίκήβίίβΝ « επαδ
ΤπκοβφέπθΝ Ο βΰυθ,Ν ξκζΫμΝ Ο βΰυθ,Ν ΚΫθ λαΝ Θ πλβ δεάμΝ
ΤπκοβφέπθΝΟ βΰυθΝεαδΝλυγηέ

επαέ

υ ΫμΝ
υ βμΝ

δμΝ υθαφυθΝγ ηΪ πθ»ΝΧΦέ έΚέΝ Ν1λζήβίίβΨ,Ν

σππμΝ λκπκπκδάγβε ΝεαδΝδ ξτ δέ
ΰέΝ

πσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ πθΝ απκφΪ

πθΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1έίέΝ κυΝ

ΪλγλκυΝ 1λΝ κυΝ θέΝ ζ11ηήβί1γΝ εα αλΰκτθ αδΝ μΝ βΝ αλδγηέΝ 1ί1ζ1ήΙ ήβί1βΝ ΚκδθάΝ
πσφα βΝ ΤπκυλΰυθΝ Παδ
«τ

βηαΝ

Πδ

κπκέβ βμΝ

έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ
λξδεάμΝ

παΰΰ ζηα δεάμΝ

εαδΝ ΟδεκθκηδευθΝ
Κα Ϊλ δ βμΝ

πθΝ

απκφκέ πθΝ Ιέ έΚέ»Ν ΧΦέ έΚέΝ γίηθΝ ΄ή1κ-11-2ί1βΨ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ γβ έαΝ πθΝ
η ζυθΝ εαδΝ κυΝ ΰλαηηα ΫαΝ βμΝ Κέ έ έΠέ έΚέ,Ν βΝ κπκέαΝ υΰελκ άγβε Ν η Ν βθΝ
αλδγηέΝ ΓΠήβγκλήβί1γΝ πσφα βΝ κυΝ έέΝ κυΝ έΟέΠέΠέ έΠέΝ ΧΦέ έΚέΝ βθΝ έΝ
ΤπαζζάζπθΝ δ δευθΝΘΫ

πθΝΤΝΟλΰΪθπθΝ δκέεβ βμΝΦκλΫπθΝ κυΝ βησ δκυΝΤΝ

υλτ λκυΝ βησ δκυΝΣκηΫαήβζ-1-2013).
6.

ΝπαλΪΰλαφκμΝγΝ κυΝΪλγλκυΝβ1Ν κυΝθέΝζ11ηήβί1γΝ λκπκπκδ έ αδΝπμΝ ιάμΝμΝ

«γέΝ ΓδαΝ κΝ Μβ λυκΝ πθΝ

επαδ

υ υθΝ

θβζέεπθΝ βμΝ π λέπ π βμΝ ί’Ν βμΝ

παλαΰλΪφκυΝ 1Ν κυΝ παλσθ κμΝΪλγλκυΝ φαλησακθ αδΝ κδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ
1λΝ κυΝθέΝγκιλήβί1ίΝΧ ΄1θγΨΝ κυΝκπκέκυΝβΝπαλΪΰλαφκμΝβΝαθ δεαγέ
βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝ παλσθ κμΝ πμΝ ιάμΝ μΝ “βέΝ πσΝ 1έλέβί1ζΝ βΝ πδ
επαδ

υ δεάΝ πΪλε δαΝ απκ ζ έΝ πλκςπσγ

η Ϊ ξ δΝ

α αδΝαπσΝ
κπκδβηΫθβΝ

βΝ πλκε δηΫθκυΝ Ν επαδ

υ άμΝ θαΝ

Ν ξλβηα κ κ κτη θκΝ απσΝ βησ δκυμΝ πσλκυμΝ πλσΰλαηηαΝ βμΝ ηβΝ

υπδεάμΝ επαέ

υ βμέ”»έ
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Άλγλκ 39
ΘΫηα αΝΣλδ κίΪγηδαμΝ επαέ

υ βμ

1.  βθΝ παλΪΰλαφκΝ 1ιΝ κυΝ ΪλγλκυΝ κΝ κυΝ θέΝ ζίίλήβί11Ν « κηά,Ν ζ δ κυλΰέα,Ν
δα φΪζδ βΝ βμΝ πκδσ β αμΝ πθΝ πκυ υθΝ εαδΝ δ γθκπκέβ βΝ πθΝ θπ Ϊ πθΝ
επαδ
« Ν

υ δευθΝ Ι λυηΪ πθ»Ν Χ ’Ν 1ληΨΝ πλκ
βηκ δ υ ΫαΝ απσφα βΝ

έγ αδΝ

ζ υ αέκΝ

ΪφδκΝ πμΝ ιάμμΝ

κυΝ υηίκυζέκυΝ πλΫπ δ,Ν απαλαδ ά πμ,Ν θαΝ

ηπ λδΫξ δΝ βθΝ ΰελδθση θβΝ απσφα βΝ κυΝ Πλτ αθβ,Ν εαγ’Ν σζκθΝ βμΝ κΝ
π λδ ξση θκέ»
2. ΣκΝ πλυ κΝ
αθ δεαγέ

ΪφδκΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ ηΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βιΝ κυΝ θέΝ ζίίλήβί11ΝΝ

α αδΝπμΝ ιάμμΝΝ« πδ λΫπ αδ,Ντ

λαΝαπσΝ δ άΰβ βΝ κυΝΚκ ηά κλα,Ν

απσφα βΝ βμΝεκ ηβ έαμΝεαδΝ ξ δεάΝπλΪιβΝπκυΝ ε έ
βΝξκλάΰβ βΝΪ

δαμΝξπλέμΝαπκ κξΫμΝ

αδΝαπσΝ κθΝ Πλτ αθβ,Ν

Νεαγβΰβ ΫμΝ κυΝδ λτηα κμ,Ν φσ κθΝ

θΝ

παλ ηπκ έα αδΝβΝκηαζάΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝ ξκζάμέ»
3. ΣκΝ λέ κΝ

ΪφδκΝ βμΝ π λέπ π βμΝ α’Ν βμΝ παλέΝ γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1λΝ κυΝ θέΝ

ζίίλήβί11Ν αθ δεαγέ

α αδΝ πμΝ

ιάμμΝ « αΝ ηβ λυαΝ

ιπ λδευθΝ η ζυθΝ

ΰΰλΪφκθ αδΝ εαγβΰβ ΫμΝ άΝ αθαπζβλπ ΫμΝ εαγβΰβ ΫμΝ ΪζζπθΝ
βη

απάμΝ εαδΝ κηκ αΰυθΝ

ίαγηέ αμΝ

λ υθβ ΫμΝ

έ έΙέΝ

έ έΙέΝ βμΝ αζζκ απάμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ αθ έ

λ υθβ δευθΝ δ λυηΪ πθΝ

βμΝ βη

βμΝ

κδξβμΝ

απάμΝ εαδΝ

βμΝ

αζζκ απάμέ»
4έΝΜ ΪΝ βθΝπ λέπ π βΝ Ν βμΝπαλαΰλΪφκυΝθΝ κυΝΪλγλκυΝικΝ κυΝθέΝζίίλήβί11Ν
πλκ

έγ αδΝπ λέπ π βΝ Ψ,ΝπμΝ ιάμμΝ« ΨΝΓδαΝ κυμΝεαγβΰβ ΫμΝ φαληκΰυθΝπκυΝ

εα ΫξκυθΝ πλκ ππκπαΰάΝ γΫ βΝ εα ΪΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυ,Ν
ιαεκζκυγ έΝθαΝδ ξτ δΝβΝ υθα σ β αΝη α λκπάμΝ βμΝπλκ ππκπαΰκτμΝγΫ βμ,
πκυΝ εα ΫξκυθΝ

Ν αε δεάΝ γΫ βΝ πέεκυλκυΝ εαγβΰβ ά,Ν

πλκίζ πση θαΝ απσΝ κΝ

τηφπθαΝ η Ν αΝ

έΝ έΝ βμΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ θΝ κυΝ θέΝ βλ1θήί1Ν Χ ’Ν

11ζ’Ψ,Ν φσ κθΝΫξ δΝυπκίζβγ έΝαέ β βΝαπσΝ κΝ θ δαφ λση θκΝηΫζκμΝ ΠΝΰδαΝ βΝ
η α λκπάΝ βμΝ γΫ βμΝ κυΝ ΫπμΝ βθΝ 1έιέβί11έΝ ΠΫλαθΝ αυ άμΝ βμΝ εα αζβε δεάμΝ
βη λκηβθέαμ,Ν ΰδαΝ αΝ πμΝ ΪθπΝ ηΫζβΝ

ΠΝ πατ δΝ θαΝ δ ξτ δΝ βΝ

η α λκπάμΝ βμΝπλκ ππκπαΰκτμΝγΫ βμΝ
ίαγηέ αΝΰέθ αδΝη ΝίΪ βΝ αΝπλκίζ πση θαΝ

Ν αε δεάΝεαδΝβΝ ιΫζδιβΝ

υθα σ β αΝ
Ναθυ λβΝ

βθΝπαλέΝθΝ κυΝΪλγλκυΝικΝ κυΝθέΝ

ζίίλή11»
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5.  κΝ ΫζκμΝ κυΝπλυ κυΝ

αφέκυΝΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝζΝ κυΝΪλγλκυΝικΝ κυΝθέΝ

ζίίλήβί11,Ν πλκ

ΪφδκΝ πμΝ ιάμΝ μΝ « δ δεσ λα,Ν

έγ αδΝ

βθΝ π λέπ π βΝ

θαπζβλπ υθΝ Καγβΰβ υθΝ Σέ έΙέ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα ΫξκυθΝ βΝ γΫ βΝ αυ άΝ απσΝ
η α λκπάΝ βμΝ πλκ ππκπαΰκτμΝ γΫ βμΝ ίαγηέ αμΝ πέεκυλκυΝ Καγβΰβ άΝ
αε δεάΝ γΫ βΝ ίαγηέ αμΝ θαπζβλπ άΝ Καγβΰβ ά,Ν βΝ ιΫζδιβΝ

Ν

βΝ ίαγηέ αΝ κυΝ

εαγβΰβ άΝ ΰέθ αδΝ υπκξλ π δεΪΝ η Ν πλκεάλυιβΝ βμΝ γΫ βμΝ εαδΝ πατ δΝ θαΝ δ ξτ δΝ
ΰδαΝαυ κτμΝβΝ ιΫζδιβΝη Νεζ δ

άΝ δα δεα έα, τηφπθαΝη Ν αΝκλδαση θαΝ

κΝ

έΝ

ί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝθΝ κυΝΝέΝβλ1θήβίί1ΝΧ ’Ν11ζΨέ»
6. ΣκΝ πλυ κΝ εαδΝ
ζίίλήβί11Ν αθ δεαγέ

τ λκΝ

ΪφδκΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ ιΝ κυΝ ΪλγλκυΝ θλΝ κυΝ θέΝ

α αδΝ πμΝ ιάμΝ«ιέΝΣκΝ ΚΫθ λκΝ δ υγτθ αδΝαπσΝ δ υγυθ άΝ

λ υθυθΝεαδΝΜ ζ υθ,ΝκΝκπκέκμΝ έθαδΝεΪ κξκμΝ δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμέΝΓδαΝ
βθΝ

πδ

βηκθδεάΝ υπκ

άλδιβΝ

πθΝ

λα

βλδκ ά πθΝ

υηίκτζδκΝ βμΝ λξάμ,Νη Ναπσφα βΝ κυΝπκυΝ βηκ δ τ αδΝ
Κυί λθά

πμ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ

υ

ά

δΝ

πδ

κυΝ ΚΫθ λκυ,Ν

κΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ

βηκθδεσΝ υηίκτζδκΝ κΝ κπκέκΝ

υΰελκ έ αδΝαπσΝεαγβΰβ ΫμΝ έ έΙέ»έ
7έΝ  βθΝ παλΪΰλαφκΝβΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1ίΝ κυΝ θέΝζίίλήβί11Ν πλκ
Ϊφδκ,Ν πμΝ ιάμμΝ «ΣκΝ έ δκΝ πλσ ππκΝ

έγ αδΝ

θΝ ηπκλ έΝ θαΝ παθ εζ ΰ έΝ Πλσ

τ λκΝ
λκμΝ

Σηάηα κμ,ΝΰδαΝ λέ βΝ υθ ξάΝγβ έαέ»ΝΝ
8.

Ν πδ λκπάΝ λ υθυθΝ κυΝ δ δεκτΝ Λκΰαλδα ηκτΝ Κκθ υζέπθΝ εαδΝ Έλ υθαμΝ

πθΝ Σέ έΙέΝ πκυΝ πλκΫευοαθΝ απσΝ
η αία δεσΝ δΪ

υΰξυθ υ βΝ

τκΝ Ι λυηΪ πθ,Ν ΰδαΝ κΝ

βηαΝεαδΝ κΝαλΰσ λκΝηΫξλδΝγίή11ήβί1γ,Ν υΰελκ έ αδΝαπσΝ αΝ

ηΫζβΝεαδΝ πθΝ τκΝ πδ λκπυθΝ πθΝ υΰξπθ υγΫθ πθΝΙ λυηΪ πθέ
9.

πσΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ βηκ έ υ βμΝ πθΝ Πλκ

αφκλκτθΝ
φτ

λδευθΝ δα αΰηΪ πθΝ πκυΝ

βΝ υΰξυθ υ βΝ πθΝ Ι λυηΪ πθΝ ΫπμΝ εαδ γίή11ήβί1γ,Ν κδΝ πΪ βμΝ

πμΝ πλΪι δμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ κδεκθκηδεάμΝ δαξ έλδ βμΝ Χ απΪθ μΝ πκυΝ ΫξκυθΝ

πλαΰηα κπκδβγ έΝ άΝ δηκζκΰβγ έΨ,Ν κδΝ κπκέ μΝ ΫξκυθΝ ε κγ έΝ απσΝ αΝ αλησ δαΝ
σλΰαθαΝ πθΝ Ι λυηΪ πθ,Ν πκυΝ υΰξπθ τγβεαθ,Ν γ πλκτθ αδΝ σ δΝ ΫξκυθΝ ε κγ έΝ
αληκ έπμέ
10έΝ ΣαΝ θυ α αΝ επαδ
επαδ

υ δεΪΝ Ι λτηα αΝ τθα αδΝ θαΝ απα ξκζκτθΝ Έε αε κΝ

υ δεσΝΠλκ ππδεσΝη Ν πδίΪλυθ βΝ κυΝ αε δεκτΝΠλκςπκζκΰδ ηκτΝ κυμΝ

εαδΝ ξπλέμΝ πδπζΫκθΝ πδξκλάΰβ βΝ κυΝ Κλα δεκτΝ Πλκςπκζκΰδ ηκτΝ απσΝ κΝ
αη δαεσΝυπσζκδπκΝπλκβΰκτη θπθΝΝκδεκθκηδευθΝ υθΝεα ΪΝ κΝηΫλκμΝπκυΝ
αφκλΪΝ αθ ισφζβ μΝ υπκξλ υ

δμΝ πλκβΰκτη θπθΝ

θΝ

υθέΝ έθ αδ,Ν πέ βμ,Ν βΝ
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υθα σ β αΝ

αΝ Ι λτηα αΝ θαΝ εαγκλέακυθΝ εαδΝ κΝ πκ σΝ βμΝ αηκδίάμΝ κυΝ

Έε αε κυΝ επαδ

υ δεκτΝΠλκ ππδεκτέΝΝΝ

11έΝ Κα ΪΝ παλΫεεζδ βΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ βμΝ παλέΝ ζΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ιΝ κυΝ θέΝ
ζ1ζβήβί1γΝ « λξάΝ
υ λκίΪγηδαΝ

δα φΪζδ βμΝ βμΝ Πκδσ β αμΝ

επαέ

βθΝ Πλπ κίΪγηδαΝ εαδΝ

υ βΝ Χ έ ΙέΠέΠέ έ Ψ»Ν Χ ’Ν κγΨΝ

κυμΝ ηΫξλδΝ ά βΝΝ

δ αξγΫθ μΝ Ν φκδ β ΫμΝ Ν πθΝ ηβηΪ πθΝ πκυΝ η κθκηΪακθ αδΝ ξπλέμΝ η αίκζάΝ
κυΝΰθπ

δεκτΝ κυμΝαθ δε δηΫθκυ,ΝπαλΫξ αδΝκΝ έ ζκμΝ πκυ υθΝ κυΝ ηάηα κμΝ

σππμΝ πλκετπ δΝ απσΝ βΝ η κθκηα έαέΝ δ δεσ λαΝ

κυμΝ Ν ά βΝ δ αξγΫθ μΝ

φκδ β ΫμΝ πθΝ ηβηΪ πθΝ πκυΝ η κθκηΪακθ αδΝ η Ν παλΪζζβζβΝ η αίκζάΝ κυΝ
ΰθπ

δεκτΝ κυμΝαθ δε δηΫθκυΝάΝατιβ βΝ κυΝΝαλδγηκτΝ πθΝ ιαηάθπθΝφκέ β βμΝ

Ναυ ΪΝπαλΫξ αδΝκΝ έ ζκμΝ πκυ υθΝ κυΝ ηάηα κμ, σππμΝπλκετπ δΝαπσΝ βΝ
η κθκηα έα,Ν τ

λαΝ απσΝ βθΝ παλαεκζκτγβ βΝ εαδΝ πδ υξάΝ κζκεζάλπ βΝ

ηαγβηΪ πθ, πκυΝ γαΝ εαγκλδ

κτθΝ η Ν απσφα βΝ βμΝ κδε έαμΝ υθΫζ υ βμΝ Ν εαδΝ

τηφπθαΝη Ν κΝθΫκΝπλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝ κυΝ ηάηα κμέ
12. ΣαΝ

υΰξλβηα κ κ κτη θαΝ Έλΰα- Π -

ζζΪ κμΝ πκυΝ εα αλΰάγβε Ν η Ν

κυΝ Παθ πδ

βηέκυΝ  λ ΪμΝ

κΝ Π λλήβί1γΝ Χ 1γζΨΝ η αφΫλκθ αδΝ

αυ κ δεαέπμΝεαδΝυζκπκδκτθ αδΝαπσΝ κΝΠαθ πδ

άηδκΝΘ

αζέαμ,ΝπμΝεαγκζδεκτΝ

δα σξκυέ
13έΝ

Ν πδ λκπάΝ

λ υθυθΝ κυΝ Σ ΙΝ  λ ΪμΝ

ζζΪ κμΝ πκυΝ υΰελκ άγβε Ν

τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝκΝπαλΪΰλαφκΝ1κΝπ λέπ π βΝδβ΄Ν κυΝθσηκυΝζίίλήβί11,
σππμΝ λκπκπκδάγβε Νη Ν κΝθσηκΝζίιθήβί1βΝΧπαλΪΰλαφκΝβίΝπ λέπ π βΝδα΄ΨΝ
γ πλ έ αδΝθκηέηπμΝ υΰελκ βηΫθβ,ΝΫπμΝ βθΝγί-10-2013.
14.
βθΝ
Μ

Ν πδ λκπάΝ λ υθυθΝ κυΝ Σ ΙΝ υ δεάμΝ ζζΪ κμΝ πκυΝ υΰελκ άγβε Ν απσΝ
υθΫθπ βΝ πθΝ

πδ λκπυθΝ

λ υθυθΝ κυΝ Σ ΙΝ ΠΪ λαμΝ εαδΝ κυΝ Σ ΙΝ

κζκΰΰέκυΝΘ πλ έ αδΝθκηέηπμΝ υΰελκ βηΫθβ,ΝΫπμΝ βθΝγί-10-2013.

15. ΟδΝ πλαΰηα κπκδβγ έ

μΝ

απΪθ μΝ εαδΝ κδΝ θκηδεΫμΝ

η τ

δμΝ πκυΝ

αθ ζάφγβ αθΝ Ν απσΝ δμΝ πδ λκπΫμΝ λ υθυθΝ πθΝ υΰξπθ υηΫθπθΝ ΦκλΫπθΝ
ΧΣ ΙΝΜ

κζκΰΰέκυΝεαδΝΣ ΙΝΠΪ λαμΨ,ΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝ βηκ έ υ βμΝ κυΝΠ Ν

λζήβί1γΝ Χ Ν 1γβΨΝ ηΫξλδΝ εαδΝ βΝ υΰελσ β βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ λ υθυθΝ κυΝ Σ ΙΝ
υ δεάμΝ ζζΪ κμ,Νγ πλκτθ αδΝθσηδη μΝεαδΝεαζτπ κθ αδΝη Ναθα λκηδεάΝδ ξτέ
16έΝΈ λαΝ βμΝξκζάμΝΣ ξθκζκΰέαμΝΓ ππκθέαμΝεαδΝΣ ξθκζκΰέαμΝΣλκφέηπθΝεαδΝ
δα λκφάμΝ κυΝΣέ έΙΝΘ
17.

αζέαμΝκλέα αδΝβΝΛΪλδ αέ

Ν π λέπ π βΝ ίΨΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ ζΝ κυΝ θέΝ γγβκήβίίηΝ

« δ πδ

βηκθδεσμΝ Ολΰαθδ ησμΝ

θαΰθυλδ βμΝ Σέ ζπθΝ

εα βηαρευθΝ εαδΝ
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Πζβλκφσλβ βμΝεαδ Ϊζζ μΝ δα Ϊι δμ»ΝΧ ’ΝκίΨΝαθ δεαγέ
κΝπλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝΫξ δΝ δαθυγ έΝ
κυζΪξδ

α αδΝπμΝ ιάμΝμΝ«ίΨΝΌζκΝ

Νκηκ αΰάΝ επαδ

κθΝ κΝ 1ήβΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ άΝ αΝ τκΝ Ϋ β,Ν

υ δεΪΝΙ λτηα αΝεαδΝ
Ν π λέπ π βΝ πκυΝ βΝ

δΪλε δαΝ πθΝ πκυ υθΝ έθαδΝ π θ α άμ,Ν Ϋξ δΝ πλαΰηα κπκδβγ έΝ
πκυΝ απκθΫη δΝ κθΝ έ ζκέΝ ιαέλ

βΝ πμΝ πλκμΝ κΝ θΝ ζσΰπΝ ζΪξδ

πκυ υθΝ ηπκλ έΝ θαΝ απκ ζΫ κυθΝ αΝ
υθ λΰα έαμΝ αθαΰθπλδ ηΫθπθΝ επαδ
πκυ υθΝ υπκζκΰέα αδΝ

δαπαθ πδ

κΝ Ί λυηαΝ
κΝ πκ κ

σΝ

βηδαεΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ

υ δευθΝ δ λυηΪ πθέΝ

Ν δΪλε δαΝ πθΝ

Ν αεα βηαρεΪΝ Ϋ β,Ν ιΪηβθαΝ άΝ δ αε δεΫμΝ ηκθΪ

μΝ άΝ

Ν υθ υα ησΝαυ υθέ»έ
18έΝ Ν Μ ΪΝ κΝ πλυ κΝ
πλκ

έγ θ αδΝ

ΪφδκΝ βμΝ παλέΝ ιΝ κυΝ ΪλγλκυΝ θιΝ κυΝ ΝέΝ ζίίλήβί11Ν

αΝ εΪ πγδΝ

ΪφδαμΝ «ΓδαΝ

υηπ λα ηΪ πθΝ απσΝ δμΝ αιδκζκΰά
ηκθΪ πθ, απαδ έ αδΝ ε σμΝαπσΝ πδ

βθΝ

δμΝ εαδΝ πδ

δΪΰθπ βΝ εαδΝ

κπκδά

ιαΰπΰάΝ

δμΝ πθΝ αεα βηαρευθΝ

βηκθδεάΝ πΪλε δαΝεαδΝηαελΪΝαεα βηαρεάΝ

ηπ δλέαέΝ ΈπμΝ κΝ 1ήγΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ βμΝ λξάμ,Ν Καγβΰβ ΫμΝ
έ έΙέ,Ν ηπκλ έΝ η Ν πλσ α βΝ κυΝ ΠλκΫ λκυΝ βμΝ έ ΙέΠέΝ εαδΝ πσφα βΝ κυΝ
ΤπκυλΰκτΝΠαδ
έ ΙέΠέΝ η Ν αθ έ

έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,ΝθαΝ έθαδΝπζάλκυμΝαπα ξσζβ βμΝ

βθΝ

κδξβΝ απαζζαΰάΝ πθΝ δ αε δευθΝ εαδΝ δκδεβ δευθΝ εαγβεσθ πθΝ

κυμΝαπσΝ αΝ έ έΙέΝσπκυΝυπβλ κτθέ»έ
19έΝ Ν π λέπ π βΝ ΨΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ιλΝ κυΝ θέΝ ζίίλήβί11Ν
αθ δεαγέ

α αδΝ πμΝ ιάμΝ μΝ « ΨΝ ΜΫ αΝ

Ν λ δμΝ ηάθ μΝ απσΝ βΝ βηκ έ υ β κυΝ

Ολΰαθδ ηκτΝ κυΝδ λτηα κμ,ΝκδΝησθδηαΝυπβλ κτθ μΝ
υπβλ κτθ μΝ η Ν

υηίΪ

δμΝ δ δπ δεκτΝ

δεαέκυΝ ακλέ

δεαέπηαΝ θαΝ αβ ά κυθΝ βθΝ Ϋθ αιβΝ κυμΝ
πλκίζΫπ αδΝ
η Ν ΰθπ

κΝΊ λυηα,ΝεαγυμΝεαδΝκδΝ
κυΝ ξλσθκυΝ ΫξκυθΝ

βθΝ εα βΰκλέαΝ

έ ΙέΠέΝ πκυΝ

κΝ ΪλγλκΝ βλ,Ν φσ κθΝ έθαδΝ εΪ κξκδΝ δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμΝ

δεσΝ αθ δε έη θκΝ έ δκΝ άΝ υθαφΫμΝ η Ν αΝ ΰθπ

δεΪΝ αθ δε έη θαΝ πκυΝ

γ λαπ τ δΝ κΝέ λυηαέΝ ΝΫθ αιβΝπλαΰηα κπκδ έ αδΝη Ναπσφα βΝ βμΝεκ ηβ έαμ,Ν
τ

λαΝ απσΝ δ άΰβ βΝ λδη ζκτμΝ πδ λκπάμ,Ν βΝ κπκέαΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ τκΝ

Καγβΰβ ΫμΝ εαδΝ ΫθαΝ ηΫζκμΝ έ ΙέΠέ,Ν πκυΝ κλέακθ αδΝ απσΝ κθΝ εκ ηά κλα,Ν εαδΝ
ξ δεάΝπλΪιβΝπκυΝ βηκ δ τ αδΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά

πμέ»έ

20έΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝκΝ κυΝΪλγλκυΝιΝ κυΝθέζίίλήβί11Νπλκ

έγ αδΝ

ΪφδκΝπμΝ ιάμΝμΝ« αΝ έ έΙέΝπκυΝπλκετπ κυθΝαπσΝ υΰξυθ υ β,Ν τηφπθαΝη Ν
κΝ ΪλγλκΝ αυ σ,Ν σ αθΝ
Ϋΰελδ βΝ

κυΝ

λκπκπκδά

ά δκυΝ

θΝ Ϋξ δΝ εζ ΰ έΝ υηίκτζδκ,Ν αλησ δκΝ σλΰαθκΝ ΰδαΝ βθΝ
αε δεκτΝ κδεκθκηδεκτΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ εαδΝ

πθΝ κυ,Ν κυΝ

πθΝ

ζδεκτΝ κδεκθκηδεκτΝ απκζκΰδ ηκτΝ κυΝ δ λτηα κμ,Ν
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εαγυμΝεαδΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝ βηκ έπθΝ π θ τ

πθΝπκυΝαφκλΪΝ

κΝέ λυηα,Ν

έθαδΝβΝτΰεζβ κμέ»έ
21έΝ Μ ΪΝ βθΝ παλέΝ θΝ κυΝ ΪλγλκυΝ γηΝ κυΝ θέΝ γιλζήβίίλΝ ΧΝ ’1ηθΨ,Ν πλκ

έγ αδΝ

παλΪΰλαφκμΝ ιΝ πμΝ ιάμμΝ «ιέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμΝ εαδΝ
Θλβ ε υηΪ πθ,Ντ
δεα

λαΝαπσΝΰθυηβΝ πθΝΓ θδευθΝυθ ζ τ

δευθ Σ ξθυθΝ βμΝ

ΚΣΝ

πθΝ κυΝΣηάηα κμΝ

γάθαμ,Ν κυΝ Σηάηα κμΝ

δεα

φαληκ ηΫθπθΝ Σ ξθυθΝ βμΝ ξκζάμΝ ΚαζυθΝ Σ ξθυθΝ κυΝ
Παθ πδ

βηέκυΝ

Θ

αζκθέεβμΝ

φαληκ ηΫθπθΝ Σ ξθυθΝ

εαδΝ

κυΝ Παθ πδ

κυΝ

Σηάηα κμΝ

βηέκυΝ

δευθΝ εαδΝ

λδ

δεα

υ δεάμΝ Μαε

κ Ϋζ δκυΝ
δευθΝ

κθέαμΝ πκυΝ

πδευλυθ αδΝ απσΝ βΝ τΰεζβ κΝ κυΝ κδε έκυΝ Ι λτηα κμ,Ν έθαδΝ
δ αΰπΰάΝ η ΪΝ απσΝ δ δεΫμΝ ι Ϊ
υπΫλία βΝ κυΝ αλδγηκτΝ δ αε ΫπθΝ

εαδΝ

υθα άΝ βΝ

δμΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ βμΝ παλέΝ 1Ν εαγ’Ν
Ν πκ κ

σΝ ηΣέΝ Μ Ν βθΝ έ δαΝ απσφα βΝ

εαγκλέακθ αδΝ αΝ δεαδκζκΰβ δεΪ,Ν κΝ σπκμ,Ν κΝ ξλσθκμΝ εαδΝ κΝ λσπκμΝ υπκίκζάμΝ
κυμΝ εαγυμΝ εαδΝ κΝ λσπκμΝ εαδΝ βΝ δα δεα έαΝ δαπέ
εαζζδ ξθδευθΝ

π βμΝ πθΝ

ξ δευθΝ

ιδκ ά πθΝ ΰδαΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζβΝ

αθαΰεαέαΝζ π κηΫλ δαΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ δΪ αιβμΝαυ άμ»έΝ
22έΝ ΝπαλΪΰλαφκμΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝγηΝ κυΝΝέΝγιλζήβίίλΝΧ ’Ν1ηθ’Ν λκπκπκδ έ αδΝ
πμΝ ιάμΨμΝ «1έΝ ΟδΝ υπκοάφδκδΝ πθΝ παλαεΪ πΝ αθαφ λση θπθΝ εα βΰκλδυθΝ
δ Ϊΰκθ αδΝ ξπλέμΝ ι Ϊ
Παθ πδ
δεα

δμΝ

αΝ

θυ α αΝ

επαδ

υ δεΪΝ Ι λτηα αΝ Χ έ έΙέΨΝ

βηδαεάμΝ εαδΝ Σ ξθκζκΰδεάμΝ Κα τγυθ βμΝ πζβθΝ

κυΝ Σηάηα κμΝ

δευθΝ Σ ξθυθΝ βμΝ έέΚέΣέΝ γάθαμΝ εαδΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ δεα

φαληκ ηΫθπθΝ Σ ξθυθΝ πθΝ Παθ πδ
Μαε

βηέπθΝ Θ

κθέαμΝεαγ`ΝυπΫλία βΝ κυΝαλδγηκτΝ δ αε ΫπθΝ

έθαδΝεΪ κξκδΝ έ ζκυΝαπσζυ βμΝαπσΝΛτε δκΝάΝαθ έ

αζκθέεβμΝ εαδΝ
Νπκ κ

υ δεάμΝ

σΝηΣ, φσ κθΝ

κδξκΝξκζ έκΝ βμΝβη

άΝ αζζκ απάμμΝ υφζκέ,Ν η Ν η δπηΫθβΝ κπ δεάΝ κιτ β αΝ Χη Ν πκ κ
ΪθπΝ

δευθΝ εαδΝ

απάμΝ

σΝ αθαπβλέαμΝ

κυΝ κηΣΨ,Ν επφκέ,Ν επφΪζαζκδ,Ν πΪ ξκθ μΝ απσΝ η

κΰ δαεά,Ν

λ παθκευ αλδεάΝ άΝ ηδελκ λ παθκευ αλδεάΝ αθαδηέα,Ν πΪ ξκθ μΝ απσΝ
υΰΰ θάΝυ λκε φαζέαΝη ΝησθδηβΝ ξθβ άΝπαλκξΫ υ βΝ κυΝ ΰε φαζκθπ δαέκυΝ
υΰλκτΝ ΧshuntΨ,Ν υθκ
ετ

υση θβΝ εαδΝ απσΝ Ϊζζ μΝ δαηαλ έ μ,Ν σππμΝ αλαξθκ δ άμΝ

βΝ η Ν φαδθση θαΝ πδζβπ δεάμΝ ελέ βμ,Ν πΪ ξκθ μΝ απσΝ ηυρεάΝ υ

ϊuchenne,Ν απσΝ ίαλδΪΝ αΰΰ δαεάΝ υ πζα έαΝ κυΝ ΰε φαζδεκτΝ

λκφέαΝ

ζΫξκυμ,Ν απσΝ

εαεκάγ δμΝ θ κπζα έ μΝ Χζ υξαδηέ μ,Ν ζ ηφυηα α,Ν υηπαΰ έμΝ σΰεκυμΨ,Ν απσΝ κ
τθ λκηκΝ κυΝ ψundΝ ωhiari,Ν απσΝ βΝ θσ κΝ κυΝ όabry,Ν απσΝ ίαλδΪΝ δθκευ

δεάΝ

θσ κΝ ΧπαΰελΫα κμ,Ν πθ υησθπθΨ,Ν απσΝ εζάλυθ βΝ εα ΪΝ πζΪεαμ,Ν απσΝ ίαλδΪΝ
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ηυα γΫθ δαΝ γ λαπ υ δευμΝ αθ δη ππδαση θβΝ η Ν φαληαε υ δεάΝ αΰπΰά,Ν
θ φλκπαγ έμΝπκυΝ υπκίΪζζκθ αδΝ
αδηκλλαΰδεάΝ δΪγ

Ν αδηκεΪγαλ β,Ν πΪ ξκθ μ απσΝ υΰΰ θδεάΝ

βΝ - αδηκλλκφδζέ μΝ εαδΝ υπκίαζζση θκδΝ

παλΪΰκθ μΝ πάι πμ,Ν υπκίζβγΫθ μΝ

Ν γ λαπ έαΝ η Ν

Ν η αησ ξ υ βΝ ηυ ζκτΝ πθΝ κ

υθΝ άΝ

η αησ ξ υ βΝ ε λα κ δ κτμΝ ξδ υθκμ,Ν εαλ δΪμ,Ν άπα κμ,Ν πθ υησθπθ,Ν θ φλκτ,Ν
παΰελΫα κμ,Ν ζ π κτΝ θ Ϋλκυ,Ν πΪ ξκθ μΝ απσΝ δθ κυζδθκ ιαλ υη θκΝ θ αθδεσΝ
δαίά βΝ τπκυΝ 1,Ν πΪ ξκθ μΝ απσΝ τθ λκηκΝ ϋvans,Ν πκζυη αΰΰδαση θκδΝ
πΪ ξκθ μΝ απσΝ η

κΰ δαεάΝ αθαδηέα,Ν η Ν εδθβ δεΪΝ πλκίζάηα αΝ κφ δζση θαΝ

Ν

αθαπβλέαΝ ΪθπΝ κυΝ θιΣ,Ν πΪ ξκθ μΝ απσΝ φαδθυζε κθκυλέα,Ν απσΝ υΰΰ θάΝ
γλκηίκφδζέαΝ εαδΝ υπκίΪζζκθ αδΝ

Ν γ λαπ έαΝ αθ δπβε δεάμΝ αΰπΰάμΝ δαΝ ίέκυ,Ν

απσΝ αλλυγηκΰσθκΝ υ πζα έαΝ

ιδΪμΝ εκδζέαμΝ η Ν ηφυ υηΫθκΝ απδθδ π ά,Ν

εαγυμΝ εαδΝ απσΝ βΝ θσ κΝ ύaucher,Ν πΪ ξκθ μΝ απσΝ υηπζκεΫμΝ υΰΰ θ έμΝ
εαλ δκπΪγ δ μΝ ξ δλκυλΰβγ έ

μΝ άΝ ηβΝ η Ν πθ υηκθδεάΝ υπΫλ α βΝ ΪθπΝ πθΝ

50mm ώg,ΝαπσΝηκθάλβΝεκδζέα,ΝαπσΝεκδθσΝαλ βλδαεσΝεκλησ,ΝαπσΝπαγά
ηυκεαλ έκυΝ κπκδα

άπκ Ν φτ βμΝ πκυΝ πλκεαζκτθΝ ησθδηβΝ δα αλαξάΝ βμΝ

ζ δ κυλΰέαμΝ βμΝ εαλ δΪμΝ ΧεζΪ ηαΝ ιυγβ βμξΝ άΝ ογηΣΨ,Ν Ν
ι δ δε υηΫθ μΝ θκ κεκη δαεΫμΝ ηκθΪ
Ν

ηαΰθβ δεάΝ

δμΝ κυΝ

κηκΰλαφέαΝ

εηβλδπηΫθκΝ απσΝ

μΝ βξπεαλ δκζκΰέαμΝ εαδΝ πδί ίαδπηΫθκΝ
υπ λ λκφδεκτΝ

τπκυΝ

ηυκεαλ δκπΪγ δα,Ν απσΝ πλπ κπαγάΝ πθ υηκθδεάΝ υπΫλ α β,Ν απσΝ

κίαλάΝ

πθ υηκθδεάΝ έθπ βΝ κπκδα

εαλ δΪμΨ,Ν

απσΝ

άπκ Ν αδ δκζκΰέαμ,Ν απσΝ κΝ τθ λκηκΝ ψrugada,Ν

απσΝδ δκπαγάΝεκδζδαεάΝ αξυεαλ έαΝη Ν κπκγΫ β βΝαπδθδ π ά,ΝπΪ ξκθ μΝαπσΝ
ΰζυεκΰκθδΪ

δμ,Ν απσΝ εέλλπ βΝ άπα κμ,Ν απσπυζαέαΝ υπΫλ α βΝ ζσΰπΝ

υπκπζα έαμΝ πυζαέαμΝ φζΫίαμ,Ν πΪ ξκθ μΝ απσΝ δ δκπαγάΝ φζ ΰηκθυ βΝ θσ κΝ
θ ΫλκυΝ Χθσ κΝ ωrohnΝ εαδΝ ζευ βΝ εκζέ δ αΨΝ η Ν υθ ξάΝ θ λΰσ β αΝ η ΪΝ βθΝ
βζδεέαΝ πθΝ 1ζΝ

υθΝ παλΪΝ βΝ ίδκζκΰδεάΝ γ λαπ έα,Ν πΪ ξκθ μΝ απσΝ βΝ θσ κΝ

Wilson,Ν απσΝ κΝ τθ λκηκΝ πκζζαπζάμΝ θ υλδ-θπηΪ π βμΝ ΧRecklinchausenΨ,Ν
απσΝ

πκζζαπζκτθΝ

αθκ κεα α

ηυΫζπηα,Ν

απσΝ

αλεκ έ π βΝ

υπσΝ

η έακθαΝ

αζ δεάΝ γ λαπ έαΝ ζσΰπΝ πλκ ίκζάμΝ πθ τηκθκμΝ άήεαδΝ ΚΝ,Ν απσΝ

υ

βηα δεάΝ

εζβλκ

ληέαΝ η Ν

δΪξυ βΝ

ληα δεάΝ πλκ ίκζά,Ν απσΝ

υ

βηα δεσΝ λυγβηα υ βΝ ζτεκΝ υπσΝ η έακθαΝ αθκ κεα α

αζ δεάΝ γ λαπ έαΝ

ζσΰπΝ πλκ ίκζάμΝ θ φλυθΝ άήεαδΝ ΚΝΝ άήεαδΝ κλκΰσθπθΝ υηΫθπθΝ άήεαδΝ αέηα κμ,Ν
απσΝ αυ κΪθκ βΝ βπα έ δ α,Ν απσΝ θ αθδεάΝ δ δκπαγάΝ αλγλέ δ αΝ η Ν
θ λΰσ β αΝ η ΪΝ βθΝ βζδεέαΝ πθΝ 1ζΝ
υπκίζβγΫθ μΝ

υθ ξάΝ

υθΝ παλΪΝ βθΝ ίδκζκΰδεάΝ γ λαπ έα,ΝΝ

Ν ζαλυΰΰ ε κηάΝ κζδεά,Ν απσΝ ελαθδκφαλυΰΰέπηαΝ

κυΝ
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ΰε φΪζκυ,ΝαπσΝ τθ λκηκΝ πέε β βμΝαθκ κζκΰδεάμΝαθ πΪλε δαμΝΧχIϊSΨΝυπσΝ
αθ δλ λκρεάΝ γ λαπ έα,Ν απσΝ θυε λδθάΝ παλκιυ ηδεάΝ αδηκ φαδλδθκυλέαΝ η Ν
αθΪΰεβΝ αε δευθΝ η αΰΰέ

πθΝ

Ν ξλσθδαΝ ίΪ β,Ν απσΝ δ δκπαγάΝ γλκηίκπ θδεάΝ

πκλφτλαΝ υπσΝ η έακθαΝ αθκ κεα α

αζ δεάΝ γ λαπ έα,Ν απσΝ αυ κΪθκ βΝ

αδηκζυ δεάΝ αθαδηέαΝ υπσΝ η έακθαΝ αθκ κεα α

αζ δεάΝ γ λαπ έαΝ εαγυμΝ εαδΝ κδΝ

πΪ ξκθ μΝαπσΝ δΪφκλαΝ πΪθδαΝ υΰΰ θά,ΝεζβλκθκηδεΪΝάΝ πέε β αΝ τθ λκηαΝ
– θκ άηα αΝ σ αθΝ
πλκ

εφλΪακθ αδΝ η Ν

κίαλΫμΝ εζδθδεΫμΝ

ε βζυ

δμΝ πκυΝ

έ κυθΝαθαπβλέαΝρκηΣΝ ι ααση θκδΝεα ΪΝπ λέπ π βέ»έ

23έΝΌπκυΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝθέΝβιβηή1λλλΝΧΝ Ν1β1ΨΝεαδΝ δμΝΝζκδπΫμΝ δα Ϊι δμΝ
βμΝ ε έη θβμΝ θκηκγ

έαμ,Ν απαδ έ αδΝ πμΝ πλκ σθΝ ΰδαΝ βθΝ ξκλάΰβ βΝ Ϊ

δαμΝ

Ϊ εβ βμΝ παΰΰΫζηα κμ,Ν βθΝ πλσ ζβοβ,Ν κΝ δκλδ ησΝ άΝ βθΝ πδζκΰάΝ
κλδ ηΫθβΝγΫ β,ΝβΝεα κξάΝπ υξέκυΝΣηάηα κμΝ πδ

άηβμΝΦυ δεάμΝ ΰπΰάμΝεαδΝ

γζβ δ ηκτΝ ΧΣέ έΦέ έ έΨΝ η Ν ετλδαΝ άΝ πλυ βΝ δ δεσ β αΝ
ΪγζβηαΝ άΝ έπζπηαΝ δ δεσ β αμΝ

Ν

Ν

υΰε ελδηΫθκΝ

υΰε ελδηΫθκυΝ αγζάηα κμΝ Σέ έΦέ έ έ,Ν βΝ

ΫθθκδαΝ πθΝ σλπθΝ αυ υθΝ έθαδΝ σ δΝ κΝ έ ζκμΝ π λέΝ κυΝ κπκέκυΝ πλσε δ αδ,Ν
βλέα αδΝ

Ν πκυ ΫμΝπκυ,Νη ΝίΪ βΝ κΝ ια κηδε υηΫθκΝπλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝ

πκυΝ παλαεκζκτγβ

Ν κΝ π υξδκτξκμ,Ν Χυπκξλ π δεΪΝ ηαγάηα αΝ εαδΝ ηαγάηα αΝ

πδζκΰάμΨ,Ν εαζτπ κυθΝ η Ν πζάλβΝ πΪλε δαΝ κΝ ΰθπ

δεσΝ αθ δε έη θκΝ κυΝ θΝ

ζσΰπΝαγζάηα κμέΝΣβθΝπ λέΝ κτ κυΝί ίαέπ βΝξκλβΰ έΝ κΝΣηάηαΝπκυΝξκλάΰβ
κθΝ θΝ ζσΰπΝ έ ζκΝ πκυ υθέΝ
υΰε ελδηΫθκυΝ αγζάηα κμΝ

Ν

Ν εα ΪΝ αΝ αθπ ΫλπΝ αθαφκλΪΝ δ δεσ β αμΝ

Ν έ ζκΝ πκυ υθΝ πκυΝ έξ Ν ξκλβΰβγ έΝ απσΝ αΝ

Σέ έΦέ έ έΝ ΫπμΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυ,Ν πΫξ δΝ γΫ βΝ βμΝ
αθπ ΫλπΝί ίαέπ βμέ
24. Μ ΪΝ κΝ γκΝ
Χ ’κίΨ,Ν πλκ

ΪφδκΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 1βΝ κυΝ θέΝ γγβκήβίίηΝ

έγ αδΝ

ΪφδκΝ πμΝ ιάμμΝ « πέ βμΝ ιαδλκτθ αδΝ απσΝ βΝ δα δεα έαΝ

βμΝ αθαΰθυλδ βμΝ Ν κδΝ έ ζκδΝ πκυ υθΝ κηκ αΰυθΝ παθ πδ

βηέπθ,Ν πκυΝ έξαθΝ

ζβφγ έΝ απσΝ ξυλ μΝ κυΝ ιπ λδεκτΝ πλδθΝ βθΝ Ϋθ αιάΝ κυμΝ

βθΝ υλππαρεάΝ

Έθπ βΝ εαδΝ Ν εα ΪΝ υθΫπ δαΝ φαλησακθ αδΝ πμΝ πλκμΝ κυμΝ έ ζκυμΝ αυ κτμΝ κδΝ
δα Ϊι δμΝ βμΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝζέ»έ
25έΝ  κΝ ΫζκμΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βλΝ κυΝ θέΝ ζίίλήβί11Ν
πλκ

έγ αδΝπαλΪΰλαφκμΝγ ΝπμΝ ιάμΝμΝ«γ έΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝυηίκυζέκυ,ΝβΝ

κπκέαΝ ε έ

αδΝ η ΪΝ απσΝ δ άΰβ βΝ βμΝ υθΫζ υ βμΝ κυΝ κδε έκυΝ Σηάηα κμΝ

ηπκλ έΝ θαΝ αθα έγ αδΝ

αΝ ηΫζβΝ βμΝ εα βΰκλέαμΝ λΰα

βλδαεκτΝ δ αε δεκτΝ
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Πλκ ππδεκτΝ Χ έ ΙέΠέΨΝ εαδΝ

δ δεκτΝ Σ ξθδεκτΝ

λΰα

βλδαεκτΝ Πλκ ππδεκτΝ

Χ έΣέ έΠέΨΝαυ κ τθαηκΝ δ αε δεσΝΫλΰκέ»έ
26έΝ ΟδΝ απκφΪ

δμΝη αφκλΪμΝ γΫ

πθΝ πδ υξσθ πθ,Ν εα ΪΝ βθΝ παλΪΰλαφκΝ 1λΝ

κυΝΪλγλκυΝγζΝ κυΝθέΝζ11ηήβί1γ,ΝκδΝκπκέ μΝ ε σγβεαθΝζαηίΪθκθ αμΝυπ’ΝσοδθΝ
δμΝαθ δ

κδξέ μΝ πθΝξκζυθΝάΝΣηβηΪ πθΝ έ έΙέΝεα ΪΝ βθΝΫθθκδαΝ βμΝυπ’ΝαλδγέΝ

θικηλή 1ήηέιέβίίθΝ απσφα βμΝ
Θλβ ε υηΪ πθΝ « θ δ

κυΝ ΤπκυλΰκτΝ

κδξέ μΝ Παθ πδ

υπ’Ν αλδγέΝ θλίθθή ηήιέιέβίίθΝ « θ δ

γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ

βηδαευθΝ ΣηβηΪ πθ»Ν Χ `Ν κιζΨΝ εαδΝ βμΝ
κδξέ

δμΝ ΣηβηΪ πθΝ Σέ έΙέ»Ν Χ `Ν λλκΨΝ

απσφα βμΝ κυΝέ δκυΝΤπκυλΰκτ,ΝσππμΝαυ ΫμΝ λκπκπκδάγβεαθΝεαδΝέ ξυαθΝεα ΪΝ
κθΝ ξλσθκΝ
αθ ιαλ ά πμΝ
αθ δ

βμΝ ΫθαλιβμΝ δ ξτκμΝ
πζβηη ζ δυθΝ

κδξδυθΝεαδΝβΝη αφκλΪΝγΫ

πθΝ

κυΝ αθπ ΫλπΝ θσηκυ,Ν
αθπ ΫλπΝ

υπκυλΰδευθΝ

έθαδΝ θσηδη μ,Ν
απκφΪ

πθΝ

πθΝκζκεζβλυθ αδΝεαθκθδεΪέ
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