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ΆλγλκΝ1
Ί λν βΝΠαθ πδ
1έΝΙ λτ αδΝαπσΝ βΝ βηκ έ ν βΝ
Παθ πδ άηδκΝ ν δεάμΝ

βθΝ

βηέκνΝ ν δεάμΝ

δεάμ

βη λέ αΝ βμΝΚνί λθά πμΝ κνΝπαλσθ κμ,Ν κΝ

δεάμ,Ν πμΝ ΝκηδεσΝ Πλσ ππκΝ βηκ έκνΝ δεαέκνΝ εα ΪΝ κΝ

ΪλγλκΝ1ζΝ κνΝνθ Ϊΰηα κμΝεαδΝεα ΪΝ βθΝΫθθκδαΝ βμΝπ λέπ έΝα΄Ν βμΝπαλέΝβΝ κνΝΪλγλκνΝ
1Ν κνΝ θέΝ δδθεήβί1ηΝ Υ ΄Ν 11δ),Ν η Ν Ϋ λαΝ κΝ

δΰΪζ πέΝ

πσΝ βθΝ έ λν άΝ κν,Ν κΝ

Σ ξθκζκΰδεσΝ επαδ ν δεσΝ Ί λνηαΝ Π δλαδΪΝ ΥΣέ έΙέΝ Π δλαδΪ),Ν η Ν Ϋ λαΝ κθΝ Π δλαδΪ,Ν
εαδΝ κΝ Σ ξθκζκΰδεσΝ επαδ ν δεσΝ Ί λνηαΝ γβθυθΝ ΥΣέ έΙέΝ γβθυθ),Ν η Ν Ϋ λαΝ κΝ
δΰΪζ π,Ν απκλλκ υθ αδΝ αν κ δεαέπμΝ απσΝ κΝ Παθ πδ άηδκΝ ν δεάμΝ

δεάμΝ ξπλέμΝ

ΪζζβΝ δα δεα έαΝεαδΝεα ΪΝπαλΫεεζδ βΝεΪγ ΝΪζζβμΝδ ξτκν αμΝ δΪ αιβμέΝΗΝέ λν βΝ κνΝ
Παθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ

δεάμΝ απκ εκπ έΝ

βθΝ αθ δη υπδ βΝ πθΝ επαδ ν δευθ,Ν

εκδθπθδευθ,Ν πκζδ δ δευθΝ εαδΝ αθαπ νιδαευθΝ αθαΰευθΝ βμΝ ξυλαμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ
νθ Ϋκθ αδΝενλέπμ,ΝαζζΪΝσξδΝαπκεζ δ δεΪ,Νη Ν αΝαεσζκνγαΝΰθπ δεΪΝπ έακ
α)ΝΚκδθπθδεΫμ,Ν δκδεβ δεΫμΝεαδΝΟδεκθκηδεΫμΝ πδ άη μ,
ί)Ν πδ άη μΝΜβξαθδεκτ,
ΰ)Ν πδ άη μΝΣλκ έηπθ,
)Ν πδ άη μΝΤΰ έαμΝεαδΝΠλσθκδαμ
)ΝΚαζζδ ξθδεΫμΝπκν Ϋμέ
βέΝ ΣκΝ Παθ πδ άηδκΝ ν δεάμΝ
δα τππ βΝ

δεάμΝ νπ δ Ϋλξ αδΝ αν κ δεαέπμΝ εαδΝ ξπλέμΝ ΪζζβΝ

Ν σζαΝ αΝ θκξδεΪΝ εαδΝ ηπλΪΰηα αΝ δεαδυηα α,Ν βλκνηΫθπθΝ πθΝ

δα νπυ πθΝ βηκ δσ β αμΝ πλκε δηΫθκνΝ π λέΝ αεδθά πθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ

Ν σζ μΝ δμΝ

νπκξλ υ δμΝ πθΝ απκλλκ υη θπθΝ Ι λνηΪ πθέΝ ΣκΝ Παθ πδ άηδκΝ ν δεάμΝ

δεάμ,Ν

πμΝ δΪ κξκΝ ξάηα,Ν νθ ξέα δΝ αν κ δεαέπμΝ δμΝ εελ η έμΝ έε μ,Ν ξπλέμΝ θαΝ απαδ έ αδΝ
δ δεάΝ δα δεα δεάΝ πλΪιβΝ νθΫξδ βμΝ ΰδαΝ εαγ ηέαΝ απσΝ αν Ϋμέ ΟΝ ικπζδ ησμ,Ν αΝ
λΰα άλδα,Ν αΝ αλξ έαΝ εαδΝ κδΝ ίδίζδκγάε μΝ πθΝ απκλλκ υη θπθΝ ΣηβηΪ πθήξκζυθΝ
Σέ έΙέΝ η α Ϋλκθ αδΝ

αΝ αθ έ κδξα,Ν τη πθαΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ δ,Ν Σηάηα αήξκζΫμΝ κνΝ

Παθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ

δεάμέ

θΝκΝ ικπζδ ησμ,Ν αΝ λΰα άλδα,Ν αΝαλξ έαΝεαδΝκδΝ

ίδίζδκγάε μΝ αθάεκνθΝ
νπκπ λέπ έΝ

Ν ΫθαΝ εΝ πθΝ απκλλκ υη θπθΝ ΣηβηΪ πθΝ Σέ έΙέΝ βμΝ

΄Ν βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κνΝΪλγλκνΝδ,Νη α Ϋλκθ αδΝ

αθ έ κδξπθΝ ΣηβηΪ πθΝ κνΝ Παθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ
βμΝ δκδεκτ αμΝ πκνΝ ε έ

δεάμ,Ν τ

ΝΫθαΝ εΝ πθΝ

λαΝ απσΝ απσ α βΝ

αδΝ θ σμΝ λδυθΝ Υγ)Ν ηβθυθΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κνΝ

παλσθ κμέ
γέΝ Μ αίκζΫμΝ
ξκζΫμΝ εαδΝ

κΝ δ λνση θκΝ η Ν κθΝ παλσθ αΝ θσηκΝ Παθ πδ άηδκ,Ν εαγυμΝ εαδΝ
αΝ Σηάηα αΝ αν κτ,Ν σππμΝ

θ δε δεΪΝ

δμΝ

νΰξυθ ν β,Ν εα Ϊ ηβ β,Ν

η κθκηα έα,Ν η αίκζάΝ Ϋ λαμ,Ν ΰθπ δεκτΝ αθ δε δηΫθκν,Ν πλαΰηα κπκδκτθ αδΝ η Ν βΝ
δα δεα έαΝπκνΝπλκίζΫπ αδΝ αΝΪλγλαΝεΝεαδΝ1ίΝ κνΝθέΝδδθεήβί1ηέ

ΆλγλκΝβ
ξκζΫμΝεαδΝΣηάηα α
1έΝ κΝΠαθ πδ άηδκΝ ν δεάμΝ

δεάμΝδ λτκθ αδΝκδΝεΪ πγδΝξκζΫμΝεαδΝΣηάηα ακ

α)Ν ξκζάΝ ΜβξαθδευθΝ κνΝ Παθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ

δεάμ,Ν βΝ κπκέαΝ νΰελκ έ αδΝ

απσκΝ
αα)Ν κΝΣηάηα Ηζ ε λκζσΰπθΝεαδΝΗζ ε λκθδευθΝΜβξαθδευθ,Ν
ίί)Ν κΝΣηάηα ΜβξαθδευθΝ δκρα λδεάμ,ΝΝ
ΰΰ) κΝΣηάηαΝΜβξαθδευθΝ δκηβξαθδεάμΝξ έα βμΝεαδΝΠαλαΰπΰάμ,
) κΝΣηάηαΝΜβξαθδευθΝΠζβλκ κλδεάμΝεαδΝΤπκζκΰδ υθ,
) κΝΣηάηαΝΜβξαθδευθΝΣκπκΰλα έαμΝΣΝΓ ππζβλκ κλδεάμ,
) κΝΣηάηα ΜβξαθκζσΰπθΝΜβξαθδευθ,
αα)Ν κΝΣηάηα ΝανπβΰυθΝΜβξαθδευθ,
ββ) κΝΣηάηα Πκζδ δευθΝΜβξαθδευθέ
ί)Ν ξκζάΝ δκδεβ δευθ,ΝΟδεκθκηδευθΝΣΝ ΚκδθπθδευθΝ πδ βηυθ κνΝ Παθ πδ βηέκνΝ
ν δεάμΝ

δεάμ,ΝβΝκπκέαΝ νΰελκ έ αδΝαπσκΝ

αα)Ν κΝΣηάηαΝ λξ δκθκηέαμ,Ν δίζδκγβεκθκηέαμΝεαδΝν βηΪ πθΝΠζβλκ σλβ βμ,
ίί)Ν κΝΣηάηα δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθ,Ν
ΰΰ) κΝΣηάηα δκέεβ βμΝΣκνλδ ηκτ,
) κΝΣηάηαΝΚκδθπθδεάμΝ λΰα έαμ,
)Ν κΝΣηάηα Λκΰδ δεάμΝεαδΝΥλβηα κκδεκθκηδεάμέ
ΰ)Ν ξκζάΝ

αληκ ηΫθπθΝ Σ ξθυθΝ εαδΝ Πκζδ δ ηκτ

δεάμ,ΝΝβΝκπκέαΝ νΰελκ έ αδΝαπσκΝ

κνΝ Παθ πδ βηέκνΝ

ν δεάμΝ

αα)Ν κΝΣηάηαΝΓλα δ δεάμΝεαδΝΟπ δεάμΝ πδεκδθπθέαμ,Ν
ίί)Ν κΝΣηάηαΝ

π λδεάμΝ λξδ ε κθδεάμ,Ν

ΰΰ) κΝΣηάηαΝνθ άλβ βμΝ λξαδκ ά πθΝεαδΝΈλΰπθΝΣΫξθβμ,
) κΝΣηάηαΝΦπ κΰλα έαμΝΣΝΟπ δεκαεκν δευθΝΣ ξθυθέ
)Ν ξκζάΝ

πδ βηυθΝ Τΰ έαμΝ κνΝ Παθ πδ βηέκνΝ

ν δεάμΝ

δεάμ,Ν βΝ κπκέαΝ

νΰελκ έ αδΝαπσκΝ
αα)Ν κΝΣηάηαΝ δκρα λδευθΝ πδ βηυθ,Ν
ίί)Ν κΝΣηάηαΝ βησ δαμΝΤΰ έαμ,Ν
ΰΰ) κΝΣηάηαΝ λΰκγ λαπ έαμ,
) κΝΣηάηαΝΜαδ ν δεάμ,Ν
)Ν κΝΣηάηαΝΝκ βζ ν δεάμ,
) κΝΣηάηαΝΠλκ ξκζδεάμΝ ΰπΰάμ,
αα) κΝΣηάηαΝΦν δεκγ λαπ έαμέΝ
)Ν ξκζάΝ

πδ βηυθΝ Σλκ έηπθΝ κνΝ Παθ πδ βηέκνΝ

ν δεάμΝ

δεάμ,Ν βΝ κπκέαΝ

νΰελκ έ αδΝαπσκΝ
αα)Ν κΝΣηάηαΝ πδ άηβμΝεαδΝΣ ξθκζκΰέαμΝΣλκ έηπθΝ
ίί)Ν κΝΣηάηαΝ πδ βηυθΝΟέθκν,Ν ηπΫζκνΝΝΣΝΠκ υθΝΝ
βέΝΜ Ναπσ α βΝ κνΝΤπκνλΰκτΝΠαδ έαμ,ΝΈλ νθαμΝεαδΝΘλβ ε νηΪ πθ,ΝπκνΝ ε έ
ηΫ αΝ

αδΝ

Ν τκΝΥβ)Νηάθ μΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κνΝπαλσθ κμ,Νεαγκλέακθ αδΝκδΝΫ λ μΝ

πθΝ ξκζυθΝ εαδΝ πθΝ ΣηβηΪ πθ,Ν η Ν βΝ τη πθβΝ ΰθυηβΝ βμΝ δκδεκτ αμΝ πδ λκπάμ,Ν
αεκζκνγκτη θβμΝ εα ΪΝ αΝ ζκδπΪΝ βμΝ δα δεα έαμΝ βμΝ παλέΝ βΝ κνΝ ΪλγλκνΝ 1ίΝ κνΝ θέΝ
δδθεήβί1ηΝΥ ΄Ν11δ)έ

ΆλγλκΝγ
ΌλΰαθαΝ δκέεβ βμ
1έΝ

πσΝ βμΝ βηδκνλΰέαμΝ κνΝ Παθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ

δεάμΝ εα αλΰκτθ αδΝ αΝ

ν δ Ϊη θαΝηκθκη ζάΝεαδΝ νζζκΰδεΪΝσλΰαθαΝ πθΝαπκλλκ υη θπθΝΣέ έΙέέΝ
βέΝΝΟδΝαληκ δσ β μΝ πθΝνΰεζά πθΝα εκτθ αδΝαπσΝ βΝ δκδεκτ αΝ πδ λκπάΝαπσΝ κνΝ
δκλδ ηκτΝ βμέΝ ΗΝ δκδεκτ αΝ πδ λκπάΝ έθαδΝ θ εαη ζάμ,Ν απκ ζκτη θβΝ απσΝ ηΫζβΝ
έ έΠέΝ έ έΙέ,Ν θ λΰΪΝ άΝ α νπβλ ά αθ α,Ν άΝ εαδΝ δαε ελδηΫθαΝ ηΫζβΝ βμΝ εκδθπθέαμΝ
πθΝπκζδ υθΝη Ν ηπ δλέαΝ δκέεβ βμΝεαδΝΫξ δΝγβ έαΝΫπμΝ βθΝγ1β
δκδεκτ αΝ

νΰκτ κνΝβί1θέΝΗΝ

πδ λκπάΝ ν άθ αδΝ εαδΝ νΰελκ έ αδΝ η Ν απσ α βΝ κνΝ ΤπκνλΰκτΝ

Παδ έαμ,Ν Έλ νθαμΝ εαδΝ Θλβ ε νηΪ πθ,Ν πκνΝ βηκ δ τ αδΝ

βθΝ

βη λέ αΝ βμΝ

Κνί λθά πμέΝΜ Ν βθΝέ δαΝ απσ α β,Νκλέα αδΝκΝ Πλσ λκμΝεαδΝ θ δπλσ λκμΝαν άμΝ
η αιτΝ πθΝ η ζυθΝ βμέΝ ΟΝ Πλσ λκμ,Ν κΝ κπκέκμΝ α ε έΝ δμΝ αληκ δσ β μΝ Πλτ αθβ,Ν
ηπκλ έΝ η Ν απσ α άΝ κνΝ εαδΝ πλκμΝ νπκίκάγβ βΝ κνΝ ΫλΰκνΝ κν θαΝ η αίδίΪα δ
νΰε ελδηΫθ μΝ αληκ δσ β μΝ

Ν ηΫζβΝ βμΝ

δκδεκτ αμΝ πδ λκπάμέΝ ΗΝ

δκδεκτ αΝ

πδ λκπάΝ ηπκλ έΝ θαΝ νΰελκ έΝ κηΪ μΝ λΰα έαμΝ ΰδαΝ βΝ η ζΫ βΝ άΝ βΝ δ επ λαέπ βΝ
γ ηΪ πθΝπκνΝ ηπέπ κνθΝ δμΝαληκ δσ β ΫμΝ βμέ
γέΝΠλκ πλδθκέΝΚκ ηά κλ μΝεαδΝΠλσ λκδΝΣηβηΪ πθΝκλέακθ αδΝτ

λαΝαπσΝεζάλπ βΝ

η αιτΝ πθΝ αθ έ κδξπθ,Ν τη πθαΝ η Ν βθΝ π λέπ έΝ ί΄Ν βμΝ παλέΝ 1Ν κνΝ ΪλγλκνΝ δ,Ν
εα αλΰκτη θπθΝ ηκθκπλσ πππθΝ κλΰΪθπθΝ αθΪΝ αεα βηαρεάΝ ηκθΪ αΝ

πθΝ

απκλλκ υη θπθΝΣέ έΙέΝεαδΝηΫξλδΝ βθΝαθΪ διβΝη Ν εζκΰδεάΝ δα δεα έαΝ τη πθαΝη Ν
βθΝ παλέΝ ε,Ν η Ν απσ α βΝ βμΝ

δκδεκτ αμΝ

πδ λκπάμ,Ν πκνΝ βηκ δ τ αδΝ

βθΝ

βη λέ αΝ βμΝ Κνί λθά πμ,Ν θ σμΝ ΫεαΝ Υ1ί)Ν βη λυθΝ απσΝ κθΝ κλδ ησΝ βμέΝ  Ν
π λέπ π βΝ ηκθα δεκτΝ νπκοβ έκνΝ αθαεβλτ

αδΝ πλκ πλδθσμΝ Κκ ηά κλαμ –

Πλσ λκμΝ ξπλέμΝ εζάλπ βέΝ ΟδΝ νπβλ κτθ μΝ εα ΪΝ βΝ βηκ έ ν βΝ κνΝ παλσθ κμΝ
Πλσ λκδΝ κνΝ Σηάηα κμΝ ΜβξαθδευθΝ θ λΰ δαεάμΝ Σ ξθκζκΰέαμΝ κνΝ Σέ έΙέΝ γάθαμ,Ν
κνΝ Σηάηα κμΝ Πκζδ δευθΝ ΜβξαθδευθΝ Σ Ν εαδΝ ΜβξαθδευθΝ Σκπκΰλα έαμΝ εαδΝ
Γ ππζβλκ κλδεάμΝΣ Ν κνΝΣέ έΙέΝ γάθαμ,Ν κνΝΣηάηα κμΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθΝ κνΝ
Σέ έΙέΝ

γάθαμΝ εαδΝ κνΝ Σηάηα κμΝ

νηη ΫξκνθΝ
θΪ

δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθΝ κνΝ Σέ έΙέΝ Π δλαδΪΝ

βθΝ εζάλπ βΝ ΰδαΝ πλκ πλδθκέΝ Πλσ λκδΝ κνΝ Σηάηα κμ,

κΝ κπκέκΝ

κθ αδΝ τη πθαΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ δέΝ  Ν π λέπ π βΝ ηβΝ τπαλιβμΝ νπκοβ έκν,Ν ηβΝ

απκ κξάμ,Ν παλαέ β βμΝ άΝ ΰδαΝ κπκδκθ άπκ Ν ζσΰκΝ εΫθπ βμΝ βμΝ γΫ βμΝ πλδθΝ βΝ
δ θΫλΰ δαΝ εζκΰυθ,Ν βΝγΫ βΝεα αζαηίΪθ δΝ κΝαλξαδσ λκΝηΫζκμΝ έ έΠέΝ βμΝκδε έαμΝ
αεα βηαρεάμΝ ηκθΪ αμ,Ν ι εδθυθ αμΝ απσΝ βθΝ α΄Ν ίαγηέ αΝ εαδΝ ΫπμΝ βΝ ίαγηέ αΝ κνΝ
αθαπζβλπ ά, πλκε δηΫθκνΝ ΰδαΝ Κκ ηά κλα, εαδΝ ΫπμΝ βΝ ίαγηέ αΝ κνΝ πέεκνλκνΝ ΰδαΝ
Πλσ λκΝ Σηάηα κμέΝ ΟδΝ πλκ πλδθκέΝ αθαπζβλπ ΫμΝ Κκ ηά κλαΝ εαδΝ ΠλκΫ λκνΝ
κλέακθ αδΝ η Ν απσ α βΝ βμΝ δκδεκτ αμΝ πδ λκπάμέΝ θ σμΝ βμΝ έ δαμΝ πλκγ ηέαμΝ
νΰελκ κτθ αδΝεαδΝ αΝπλκ πλδθΪΝ νζζκΰδεΪΝσλΰαθαΝ πθΝξκζυθΝεαδΝΣηβηΪ πθ,Ν αΝ
κπκέαΝ η Ϋξκνθ

αΝ ηΫζβΝ

πθΝ αθ έ κδξπθΝ εα αλΰκτη θπθΝ κλΰΪθπθΝ

πθΝ

απκλλκ υη θπθΝ Σέ έΙέΝ εαδΝ ξπλέμΝ κθΝ π λδκλδ ησΝ βμΝ νπκπ λδπ έΝ ίί΄Ν βμΝ π λέπ έΝ α΄Ν
βμΝπαλέΝ1Ν κνΝΪλγλκνΝβ1Ν κνΝ θέΝδδθεήβί1ηέΝΜΫξλδΝ κθΝκλδ ησΝ πθΝηκθκπλσ πππθΝ
εαδΝ βΝ νΰελσ β βΝ πθΝ νζζκΰδευθΝ κλΰΪθπθΝ πθΝ πλκβΰκτη θπθΝ

α έπθ,Ν δμΝ

αληκ δσ β μΝαν υθΝα εκτθΝκΝΠλσ λκμΝ βμΝ δκδεκτ αμΝ πδ λκπάμΝεαδΝβΝ δκδεκτ αΝ
πδ λκπά,Ναθ έ κδξαέΝ

δέΝΣβθΝ1-4-βί1θΝζάΰ δΝαν κ δεαέπμΝβΝγβ έαΝσζπθΝ πθ πλκ πλδθυθΝηκθκπλσ πππθΝ
εαδΝ νζζκΰδευθΝ κλΰΪθπθΝ πθΝ ξκζυθΝ εαδΝ ΣηβηΪ πθΝ κνΝ Παθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ
δεάμΝ εαδΝ βθΝ 1-9-βί1θΝ ζάΰ δΝ αν κ δεαέπμΝ βΝ γβ έαΝ πθΝ η ζυθΝ βμΝ δκδεκτ αμΝ
πδ λκπάμ,ΝεαδΝπατκνθΝθαΝδ ξτκνθΝκδΝπ λέΝαν άμΝ δα Ϊι δμέΝ
ΟδΝπλκγ ηέ μΝαν ΫμΝηπκλ έΝθαΝπαλα έθκθ αδΝηΫξλδΝ τκΝ κλΫμ,ΝΰδαΝ κΝ τθκζκΝάΝηβΝ
πθΝκλΰΪθπθ,Νη Ναπσ α β κνΝΤπκνλΰκτΝΠαδ έαμ,ΝΈλ νθαμΝεαδΝΘλβ ε νηΪ πθέ
εέΝ ΗΝ πλκεάλνιβΝ πθΝ εζκΰυθΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪ διβΝ πθΝ ηκθκπλσ πππθΝ κλΰΪθπθΝ κνΝ
Παθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ

δεάμΝΰέθ αδΝαπσΝ κθΝΠλσ λκΝ βμΝ δκδεκτ αμΝ πδ λκπάμΝ

ΫπμΝ βθΝ1ε-3-βί1θΝΰδαΝ αΝσλΰαθαΝξκζυθΝεαδΝΣηβηΪ πθΝεαδΝΫπμΝ βθΝγ1β Μα κνΝβί1θΝ
ΰδαΝ Πλτ αθβΝ εαδΝ

θδπλν Ϊθ δμ,Ν αθαζκΰδεΪΝ

αληκαση θπθΝ εα ΪΝ αΝ ζκδπΪΝ πθΝ

ΪλγλπθΝ 1ε,Ν 1ιΝ εαδΝ βγΝ κνΝ θέΝ δδθεήβί1ηέΝ θΝ

θΝ βλβγ έΝ βΝ αθπ ΫλπΝ πλκγ ηέα,Ν βΝ

αληκ δσ β αΝ βμΝ πλκεάλνιβμΝ π λδΫλξ αδΝ

βΝ δκδεκτ αΝ πδ λκπάΝ εαδΝ αθΝ αν άΝ

α λαθ έΝΰδαΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ π ΪΝΥη)Νβη λυθ,ΝβΝ θΝζσΰπΝαληκ δσ β αΝπ λδΫλξ αδΝ
κθΝΤπκνλΰσΝΠαδ έαμ,ΝΈλ νθαμΝεαδΝΘλβ ε νηΪ πθέΝΟΝΠλσ λκμΝ βμΝ δκδεκτ αμ,Ν
άΝ θκηέηπμΝ ικν δκ κ βηΫθκΝ απσΝ αν σθΝ σλΰαθκ,Ν έθαδΝ αλησ δκμΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ ΫΰεαδλβΝ
πλκεάλνιβΝ εζκΰυθΝΰδαΝ βθΝαθΪ διβΝ επλκ υππθΝ πθΝ δκδεβ δευθΝνπαζζάζπθΝεαδΝ
πθΝ έ ΙέΠέ,Ν έΣέ έΠέΝ

αΝ νζζκΰδεΪΝ σλΰαθαΝ δκέεβ βμέΝ ΟδΝ εζκΰΫμΝ ΰδαΝ ήθ μΝ

ΣκηΫπθΝ δ θ λΰκτθ αδΝ σ αθΝ ν άθκθ αδΝ Σκη έμΝ τη πθαΝ η Ν αΝ κλδαση θαΝ

κΝ θέΝ

4485/2017.
ζέΝ ΗΝ δκδεκτ αΝ πδ λκπάΝ έθαδΝ αλησ δαΝ εαδΝ ΰδα βθΝ Ϋΰελδ βΝ κνΝ ά δκνΝ αε δεκτΝ
κδεκθκηδεκτΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝεαδΝ πθΝ λκπκπκδά υθΝ κν,Ν κνΝ ζδεκτΝκδεκθκηδεκτΝ
απκζκΰδ ηκτΝ κνΝ Ι λτηα κμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κνΝ πλκΰλΪηηα κμΝ βηκ έπθΝ π θ τ πθΝ
πκνΝα κλΪΝ κΝΊ λνηαέ

ΆλγλκΝ4
Πλκ ωπδεσ
1έΝ α)Ν ΣαΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ πθΝ απκλλκ υη θπθΝ Σέ έΙέΝ απκε κτθΝ κνμΝ αεα βηαρεκτμΝ
έ ζκνμΝ πθΝ η ζυθΝ έ έΠέΝ κνΝ Παθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ

δεάμΝ εα ’Ν αθ δ κέξδ βΝ

πθΝ εα ξση θπθΝ γΫ πθΝ Υα΄Ν ίαγηέ αμ,Ν αθαπζβλπ Ϋμ,Ν πέεκνλκδ,Ν νπβλ κτθ μΝ
ζΫε κλ μ),ΝεαδΝνπκίΪζζκθ αδΝ κΝαεα βηαρεσΝεαδΝηδ γκζκΰδεσΝεαγ

υμΝ πθΝη ζυθΝ

έ έΠέΝ Παθ πδ βηέπθΝ απσΝ 1-9-βί1θ,Ν η Ν βθΝ έ δαΝ λΰα δαεάΝ ξΫ βΝ πκνΝ εα ΫξκνθΝ
Υ αε δεάΝ γΫ βΝ άΝ πλκ ππκπαΰά),Ν νθνπκζκΰδακηΫθπθΝ πθΝ υθΝ πκνΝ ΫξκνθΝ δαθνγ έΝ

βθΝ εΪ κ Νίαγηέ α,Ν τη πθαΝη Ν αΝεα π ΫλπΝκλδαση θαΝεαδΝη Ν βθΝ πδ τζαιβΝ
βμΝπ λέπ έΝΰ΄έΝ
ί)Ν νΰε ελδηΫθα,Ν αΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ πθΝ απκλλκ υη θπθΝ Σέ έΙέΝ θ Ϊ
Σηάηα αΝ κνΝΠαθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ

κθ αδΝ

αΝ

δεάμΝπμΝ ιάμκ

αα)ΝΜΫζβΝ έ έΠέΝ κνΝΣέ έΙέΝ γάθαμκ
ΣαΝ ηΫζβΝ

έ έΠέΝ κνΝ Σηάηα κμΝ Πκζδ δευθΝ ΜβξαθδευθΝ Σ Ν εαδΝ ΜβξαθδευθΝ

Σκπκΰλα έαμΝεαδΝΓ ππζβλκ κλδεάμΝΣ Ν κνΝΣέ έΙέΝ γάθαμΝη α Ϋλκθ αδΝ κΝΣηάηαΝ
ΜβξαθδευθΝΣκπκΰλα έαμΝΣΝΓ ππζβλκ κλδεάμΝ κνΝΠαθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ
άΝ

κΝΣηάηαΝΠκζδ δευθΝΜβξαθδευθΝ κνΝΠαθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ

δεάμΝ

δεάμ,Ν τη πθαΝ

η Ν αΝ δ δεσ λαΝκλδαση θαΝ βθΝνπκπ λέπ έΝ ΄έ
Σα ηΫζβΝ έ έΠέΝ κνΝ Σηάηα κμΝ ΜβξαθδευθΝ δκρα λδεάμΝ Σ ξθκζκΰέαμΝ Σ Ν κνΝ Σέ έΙέΝ
γάθαμΝ θ Ϊ
ν δεάμΝ

κθ αδΝ

κΝ ΣηάηαΝ Μβξαθδευθ

δκρα λδεάμΝ κνΝ Παθ πδ βηέκνΝ

δεάμέ

ΣαΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ κνΝ Σηάηα κμΝ Ηζ ε λκθδευθΝ ΜβξαθδευθΝ Σ Ν κνΝ Σέ έΙέΝ γάθαμΝ
η α Ϋλκθ αδΝ

κΝ ΣηάηαΝ Ηζ ε λκζσΰπθΝ εαδΝ Ηζ ε λκθδευθΝ ΜβξαθδευθΝ κνΝ

Παθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ
ΣαΝ ηΫζβΝ

δεάμέ

έ έΠέΝ κνΝ Σηάηα κμΝ ΝανπβΰυθΝ ΜβξαθδευθΝ Σ Ν κνΝ Σέ έΙέΝ

η α Ϋλκθ αδΝ

κΝ ΣηάηαΝ ΝανπβΰυθΝ ΜβξαθδευθΝ κνΝ Παθ πδ βηέκνΝ

γάθαμΝ
ν δεάμΝ

δεάμέ
ΣαΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ κνΝ Σηάηα κμΝ Μβξαθδευθ θ λΰ δαεάμΝ Σ ξθκζκΰέαμΝ Σ Ν κνΝ Σέ έΙέΝ
γάθαμΝ η α Ϋλκθ αδΝ

κΝ ΣηάηαΝ Ηζ ε λκζσΰπθΝ εαδΝ Ηζ ε λκθδευθΝ ΜβξαθδευθΝ άΝ

κΝ ΣηάηαΝ ΜβξαθκζσΰπθΝ ΜβξαθδευθΝ κνΝ Παθ πδ βηέκνΝ

ν δεάμΝ

δεάμ,Ν

τη πθαΝη Ν αΝ δ δεσ λαΝκλδαση θαΝ βθΝνπκπ λέπ έΝ ΄έ
ΣαΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ κνΝ Σηάηα κμΝ ΜβξαθδευθΝ Πζβλκ κλδεάμΝ Σ Ν κνΝ Σέ έΙέΝ γάθαμΝ
η α Ϋλκθ αδΝ

κΝ ΣηάηαΝ ΜβξαθδευθΝ Πζβλκ κλδεάμΝ εαδΝ Τπκζκΰδ υθΝ

Παθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ
ΣαΝ ηΫζβΝ
θΪ

δεάμέ

έ έΠέΝ κνΝ Σηάηα κμΝ

κθ αδΝ

κΝ ΣηάηαΝ

κνΝ

ηπκλέαμΝ εαδΝ

δκέεβ βμΝ

δα άηδ βμΝ κνΝ Σέ έΙέΝ

γάθαμΝ

πδξ δλά πθΝ κνΝ Παθ πδ βηέκνΝ

ν δεάμΝ

δεάμέ
ΣαΝ ηΫζβΝ
θΪ

έ έΠέΝ κνΝ Σηάηα κμΝ

κθ αδΝ

δεάμΝ άΝ

πδξ δλά πθΝ κνΝ Σέ έΙέΝ

γάθαμΝ

πδξ δλά πθΝ κνΝ Παθ πδ βηέκνΝ

ν δεάμΝ

κΝ ΣηάηαΝ δκέεβ βμΝ Σκνλδ ηκτΝ κνΝ Παθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ

δεάμ,Ν

κΝ ΣηάηαΝ

δκέεβ βμΝ

δκέεβ βμΝ

τη πθαΝη Ν αΝ δ δεσ λαΝκλδαση θαΝ βθΝνπκπ λέπ έΝ ΄έ

ΣαΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κνΝΣηάηα κμΝ δίζδκγβεκθκηέαμΝΣΝν βηΪ πθΝΠζβλκ σλβ βμ κνΝ
Σέ έΙέΝ

γάθαμΝ θ Ϊ

κθ αδΝ

κΝ ΣηάηαΝ

λξ δκθκηέαμ,Ν

ν βηΪ πθΝΠζβλκ σλβ βμ κνΝΠαθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ

δίζδκγβεκθκηέαμΝ εαδΝ
δεάμέ

ΣαΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ κνΝ Σηάηα κμΝ Γλα δ δεάμΝ κνΝ Σέ έΙέΝ γάθαμΝ θ Ϊ

κθ αδΝ

ΣηάηαΝΓλα δ δεάμΝεαδΝΟπ δεάμΝ πδεκδθπθέαμΝ κνΝΠαθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ
ΣαΝ ηΫζβΝ

δεάμέ

έ έΠέΝ κνΝ Σηάηα κμΝ Φπ κΰλα έαμΝ ΣΝ Οπ δεκαεκν δευθΝ κνΝ Σέ έΙέΝ

γάθαμΝ θ Ϊ

κθ αδΝ

κΝ ΣηάηαΝ Φπ κΰλα έαμΝ ΣΝ Οπ δεκαεκν δευθΝ Σ ξθυθΝ κνΝ

Παθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ
ΣαΝ ηΫζβΝ

κΝ

δεάμέ

έ έΠέΝ κνΝ Σηάηα κμΝ

π λδεάμΝ

λξδ ε κθδεάμ,Ν

ξ δα ηκτΝ θ δε δηΫθπθΝ κνΝ Σέ έΙέΝ γάθαμΝ θ Ϊ
λξδ ε κθδεάμΝ κνΝΠαθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ

κθ αδΝ

δαεσ ηβ βμΝ εαδΝ

κΝ ΣηάηαΝ

π λδεάμΝ

δεάμέ

ΣαΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ κνΝ Σηάηα κμΝ νθ άλβ βμΝ λξαδκ ά πθΝ εαδΝ ΈλΰπθΝ ΣΫξθβμΝ κνΝ
Σέ έΙέΝ γάθαμΝ θ Ϊ

κθ αδΝ κΝΣηάηαΝνθ άλβ βμΝ λξαδκ ά πθΝεαδΝΈλΰπθΝΣΫξθβμΝ

κνΝΠαθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ

δεάμέ

ΣαΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κνΝΣηάηα κμΝΦν δεκγ λαπ έαμΝ κνΝΣέ έΙέΝ γάθαμΝ θ Ϊ
ΣηάηαΝΦν δεκγ λαπ έαμΝ κνΝΠαθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ

ΣαΝ ηΫζβΝ
θΪ

έ έΠέΝ κνΝ Σηάηα κμΝ Ια λδευθΝ

κθ αδΝ

κΝ ΣηάηαΝ

δκρα λδευθΝ

κΝ

κθ αδΝ

κΝ

δεάμέ

ΣαΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ κνΝ Σηάηα κμΝ λΰκγ λαπ έαμΝ κνΝ Σέ έΙέΝ γάθαμΝ θ Ϊ
ΣηάηαΝ λΰκγ λαπ έαμΝ κνΝΠαθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ

κθ αδΝ

δεάμέ

λΰα βλέπθΝ

κνΝ Σέ έΙέΝ

γάθαμΝ

πδ βηυθΝ κνΝ Παθ πδ βηέκνΝ

ν δεάμΝ

δεάμέ
ΣαΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κνΝΣηάηα κμΝ ε δθκζκΰέαμΝεαδΝ ε δθκγ λαπ έαμΝ κνΝΣέ έΙέΝ γάθαμΝ
θΪ

κθ αδΝ

κΝ ΣηάηαΝ

δκρα λδευθΝ

πδ βηυθΝ κνΝ Παθ πδ βηέκνΝ

ν δεάμΝ

έ έΠέΝ κνΝ Σηάηα κμΝ Ο κθ δεάμΝ Σ ξθκζκΰέαμΝ κνΝ Σέ έΙέΝ

γάθαμΝ

δεάμέ
Σα ηΫζβΝ
θΪ

κθ αδΝ

κΝ ΣηάηαΝ

δκρα λδευθΝ

πδ βηυθΝ κνΝ Παθ πδ βηέκνΝ

ν δεάμΝ

δεάμέ
ΣαΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ κνΝ Σηάηα κμΝ βησ δαμΝ Τΰ έαμΝ εαδΝ Κκδθκ δεάμΝ Τΰ έαμΝ κνΝ Σέ έΙέΝ
γάθαμΝ θ Ϊ

κθ αδΝ

κΝ ΣηάηαΝ

βησ δαμΝ Τΰ έαμΝ κνΝ Παθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ

δεάμέ
ΣαΝ ηΫζβΝ
θΪ

έ έΠέΝ κνΝ Σηάηα κμΝ Οπ δεάμΝ εαδΝ Οπ κη λέαμΝ κνΝ Σέ έΙέΝ

κθ αδΝ

δεάμέ

κΝ ΣηάηαΝ

δκρα λδευθΝ

πδ βηυθΝ κνΝ Παθ πδ βηέκνΝ

γάθαμΝ
ν δεάμΝ

ΣαΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ κνΝ Σηάηα κμΝ δ γβ δεάμΝ ΣΝ Κκ ηβ κζκΰέαμΝ κνΝ Σέ έΙέΝ γάθαμΝ
θΪ

κθ αδΝ

κΝ ΣηάηαΝ

δκρα λδευθΝ

πδ βηυθΝ κνΝ Παθ πδ βηέκνΝ

ν δεάμΝ

δεάμέ
ΣαΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ κνΝ Σηάηα κμΝ Νκ βζ ν δεάμΝ κνΝ Σέ έΙέΝ γάθαμΝ θ Ϊ
ΣηάηαΝΝκ βζ ν δεάμΝ κνΝΠαθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ

κΝ

κθ αδΝ

κΝ

δεάμέ

ΣαΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ κνΝ Σηάηα κμΝ Μαδ ν δεάμΝ κνΝ Σέ έΙέΝ
ΣηάηαΝΜαδ ν δεάμΝ κνΝΠαθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ

κθ αδΝ

γάθαμΝ θ Ϊ

δεάμέ

ΣαΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κνΝΣηάηα κμΝΚκδθπθδεάμΝ λΰα έαμΝ κνΝΣέ έΙέΝ γάθαμΝ θ Ϊ
κΝΣηάηαΝΚκδθπθδεάμΝ λΰα έαμΝ κνΝΠαθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ

δεάμέ

ΣαΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κνΝΣηάηα κμΝΠλκ ξκζδεάμΝ ΰπΰάμΝ κνΝΣέ έΙέΝ γάθαμΝ θ Ϊ
κΝΣηάηαΝΠλκ ξκζδεάμΝ ΰπΰάμΝ κνΝΠαθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ
ΣαΝ ηΫζβΝ
θΪ

ν δεάμΝ

κθ αδΝ

δεάμέ

έ έΠέΝ κνΝ Σηάηα κμΝ Σ ξθκζκΰέαμΝ Σλκ έηπθΝ κνΝ Σέ έΙέΝ

κθ αδΝ

κθ αδΝ

γάθαμΝ

κΝ ΣηάηαΝ πδ άηβμΝ εαδΝ Σ ξθκζκΰέαμΝ Σλκ έηπθΝ κνΝ Παθ πδ βηέκνΝ

δεάμέ

ΣαΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κνΝΣηάηα κμΝΟδθκζκΰέαμΝΣΝΣ ξθκζκΰέαμΝΠκ υθΝ κνΝΣέ έΙέΝ γάθαμΝ
θΪ

κθ αδΝ κΝΣηάηαΝ πδ βηυθΝΝΟέθκν,Ν ηπΫζκνΝΝΣΝΠκ υθΝΝ κνΝΠαθ πδ βηέκνΝ

ν δεάμΝ

δεάμέ

ίί)ΝΜΫζβΝ έ έΠέΝ κνΝΣέ έΙέΝΠ δλαδΪκ
ΣαΝ ηΫζβΝ
θΪ

έ έΠέΝ κνΝ Σηάηα κμΝ Πκζδ δευθΝ Μβξαθδευθ Σ Ν κνΝ Σέ έΙέΝ Π δλαδΪΝ

κθ αδΝ κΝΣηάηαΝΠκζδ δευθΝΜβξαθδευθ κνΝΠαθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ

δεάμέ

ΣαΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ κνΝ Σηάηα κμΝ ΜβξαθκζσΰπθΝ ΜβξαθδευθΝ Σ Ν κνΝ Σέ έΙέΝ Π δλαδΪΝ
θΪ

κθ αδΝ

κΝ ΣηάηαΝ ΜβξαθκζσΰπθΝ ΜβξαθδευθΝ κνΝ Παθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ

δεάμέ
ΣαΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ κνΝ Σηάηα κμΝ Ηζ ε λκζσΰπθΝ ΜβξαθδευθΝ Σ Ν κνΝ Σέ έΙέΝ Π δλαδΪΝ
θΪ

κθ αδΝ

κΝ ΣηάηαΝ Ηζ ε λκζσΰπθΝ εαδΝ Ηζ ε λκθδευθΝ ΜβξαθδευθΝ

Παθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ

κνΝ

δεάμέΝ

ΣαΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ κνΝ Σηάηα κμΝ Ηζ ε λκθδευθΝ ΜβξαθδευθΝ Σ Ν κνΝ Σέ έΙέΝ Π δλαδΪΝ
θΪ

κθ αδΝ

κΝ ΣηάηαΝ Ηζ ε λκζσΰπθΝ εαδΝ Ηζ ε λκθδευθΝ ΜβξαθδευθΝ

Παθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ
ΣαΝ ηΫζβΝ

έ έΠέΝ

ν βηΪ πθΝ Σ Ν

κνΝ

δεάμέΝ

κνΝ Σηάηα κμΝ ΜβξαθδευθΝ Ηζ ε λκθδευθΝ Τπκζκΰδ δευθΝ
κνΝ Σέ έΙέΝ Π δλαδΪΝ

θΪ

κθ αδΝ

κΝ ΣηάηαΝ ΜβξαθδευθΝ

Πζβλκ κλδεάμΝεαδΝΤπκζκΰδ υθΝ κνΝΠαθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ

δεάμέ

ΣαΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ κνΝ Σηάηα κμΝ Κζπ κς αθ κνλΰυθΝ ΜβξαθδευθΝ Σ Ν κνΝ Σέ έΙέΝ
Π δλαδΪΝ θ Ϊ

κθ αδΝ

κΝ ΣηάηαΝ

Παθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ

δκηβξαθδεάμΝ ξ έα βμΝ εαδΝ ΠαλαΰπΰάμΝ κνΝ

δεάμέ

ΣαΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ κνΝ Σηάηα κμΝ ΜβξαθδευθΝ ν κηα δ ηκτΝ Σ Ν κνΝ Σέ έΙέΝ Π δλαδΪΝ
θΪ

κθ αδΝ κΝΣηάηαΝ δκηβξαθδεάμΝξ έα βμΝεαδΝΠαλαΰπΰάμΝ κνΝΠαθ πδ βηέκνΝ

ν δεάμΝ

δεάμέ

ΣαΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ κνΝ Σηάηα κμΝ Λκΰδ δεάμΝ εαδΝ Υλβηα κκδεκθκηδεάμΝ κνΝ Σέ έΙέΝ
Π δλαδΪΝ

θ Ϊ

κθ αδΝ

κΝ ΣηάηαΝ Λκΰδ δεάμΝ εαδΝ Υλβηα κκδεκθκηδεάμ

Παθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ
ΣαΝ ηΫζβΝ
θΪ

δεάμΝ άΝ

δεάμέ

έ έΠέΝ κνΝ Σηάηα κμΝ

κθ αδΝ

κνΝ

κΝ ΣηάηαΝ

δκέεβ βμΝ

δκέεβ βμΝ

πδξ δλά πθΝ κνΝ Σέ έΙέΝ Π δλαδΪΝ

πδξ δλά πθΝ κνΝ Παθ πδ βηέκνΝ

ν δεάμΝ

κΝ ΣηάηαΝ δκέεβ βμΝ Σκνλδ ηκτΝ κνΝ Παθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ

δεάμ,Ν

τη πθαΝη Ν αΝ δ δεσ λαΝκλδαση θαΝ βθΝνπκπ λέπ έΝ ΄έ
ΰΰ)ΝΓδαΝ βΝΫθ αιβΝ ε έ

αδ,Ν θ σμΝ τκΝηβθυθΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κνΝ παλσθ κμΝ

δαπδ π δεάΝ πλΪιβΝ κνΝ ΠλκΫ λκνΝ βμΝ

δκδεκτ αμΝ πδ λκπάμ,Ν αθαλ β ΫαΝ

βΝ

« Ι ΤΓ Ι »έ
)Ν Ό κθΝ α κλΪΝ

αΝ ηΫζβΝ

Σ ξθκζκΰέαμΝ κνΝ Σέ έΙέΝ

έ έΠέΝ κνΝ Σηάηα κμΝ ΜβξαθδευθΝ

γάθαμ,Ν θ Ϊ

Ηζ ε λκθδευθΝ ΜβξαθδευθΝ άΝ
Παθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ

κθ αδΝ

θ λΰ δαεάμΝ

κΝ ΣηάηαΝ Ηζ ε λκζσΰπθΝ εαδΝ

κΝ ΣηάηαΝ ΜβξαθκζσΰπθΝ ΜβξαθδευθΝ

κνΝ

δεάμ,Ν η Ν ίΪ βΝ κΝ ΰθπ δεσΝ κνμΝ αθ δε έη θκΝ εαδΝ δμΝ

ζ δ κνλΰδεΫμΝ αθΪΰε μΝ κνΝ Ι λτηα κμ,Ν τ

λαΝ απσΝ αέ β άΝ κνμΝ εαδΝ αδ δκζκΰβηΫθβΝ

απσ α βΝ βμΝ δκδεκτ αμΝ πδ λκπάμ,Ν η Ν πλΪιβΝ κνΝ ΠλκΫ λκνΝ βμΝ δκδεκτ αμ,Ν πκνΝ
ε έ

αδΝ θ σμΝ ΫεαΝ Υ1ί)Ν βη λυθΝ απσΝ κθΝ κλδ ησΝ βμΝ εαδΝ βηκ δ τ αδΝ

βθΝ

βη λέ αΝ βμΝ Κνί λθά πμέΝ Μ Ν βθΝ έ δαΝ πμΝ ΪθπΝ δα δεα έαΝ αΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ κνΝ
Σηάηα κμΝ Πκζδ δευθΝ ΜβξαθδευθΝ Σ Ν εαδΝ ΜβξαθδευθΝ Σκπκΰλα έαμΝ εαδΝ
Γ ππζβλκ κλδεάμΝ Σ Ν κνΝ Σέ έΙέΝ

γάθαμΝ θ Ϊ

Σκπκΰλα έαμΝ ΣΝ Γ ππζβλκ κλδεάμΝ άΝ
Παθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ
πδξ δλά πθΝ κνΝ Σέ έΙέΝ

κΝ ΣηάηαΝ Πκζδ δευθΝ ΜβξαθδευθΝ κνΝ

γάθαμΝ εαδΝ αΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ κνΝ Σηάηα κμΝ δκέεβ βμΝ

ν δεάμΝ

Παθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ

κΝ ΣηάηαΝ ΜβξαθδευθΝ

δεάμΝ εαδΝ αΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ κνΝ Σηάηα κμΝ δκέεβ βμΝ

πδξ δλά πθΝ κνΝ Σέ έΙέΝ Π δλαδΪΝ θ Ϊ
κνΝ Παθ πδ βηέκνΝ

κθ αδΝ

κθ αδΝ

δεάμΝ άΝ

κΝ ΣηάηαΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθΝ

κΝ ΣηάηαΝ

δκέεβ βμΝ Σκνλδ ηκτ

κνΝ

δεάμέ

ΰ)Ναα)ΝΟδΝγΫ δμΝ εαγβΰβ υθΝ α΄Νίαγηέ αμ,ΝπκνΝνπβλ κτθΝ
εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κνΝ παλσθ κμΝ θσηκν,Ν εαδΝ θ Ϊ

αΝαπκλλκ υη θαΝΣέ έΙέΝ
κθ αδΝ

κΝ Παθ πδ άηδκΝ

ν δεάμΝ

δεάμΝ τη πθαΝ η Ν βθΝ π λέπ έΝ ί΄,Ν η α λΫπκθ αδΝ αν κ δεαέπμΝ

Ν

πλκ ππκπαΰ έμΝ γΫ δμΝ η ζυθΝ έ έΠέΝ Παθ πδ βηέκνέΝ ΌπκδκμΝ εα Ϋξ δΝ πλκ ππκπαΰάΝ
γΫ βΝ τη πθαΝ η Ν κΝ πλκβΰκτη θκΝ
πλκ ππκπαΰκτμΝγΫ βμΝ κνΝ

Ϊ δκ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ αβ ΪΝ βΝ η α λκπάΝ βμΝ

ΝησθδηβΝ αε δεάΝγΫ βΝ βμΝέ δαμΝίαγηέ αμέΝΗΝη α λκπάΝ

γΫ βμΝ δ θ λΰ έ αδΝ εα ΪΝ παλΫεεζδ βΝ εΪγ Ν ΪζζβμΝ δ δεάμΝ δΪ αιβμΝ τ
δαπέ π βΝ νθ λκηάμ πθΝπλκίζ πση θπθΝ

λαΝ απσΝ

βθΝ π λέπ έΝ iii βμΝπαλέΝεΝ κνΝ ΪλγλκνΝ

1δΝ κνΝθέΝ1βζθή1ιθβΝΥ ΄Νθη), σππμΝ λκπκπκδ έ αδΝη Ν κθΝπαλσθ αΝθσηκ, πλκ σθ πθέΝ
ΗΝαέ β βΝνπκίΪζζ αδΝηΫξλδΝγ1Ν νΰκτ κνΝβίβδΝ
εαδΝ Θλβ ε νηΪ πθ,Ν

κΝΤπκνλΰ έκΝΠαδ έαμ,ΝΈλ νθαμΝ

νθκ νση θβΝ απσΝ αΝ απαδ κτη θαΝ

δεαδκζκΰβ δεΪΝ εαδΝ

ι Ϊα αδ απσΝ λδη ζάΝ πδ λκπά,Ν η Ν δ ΪλδγηαΝ αθαπζβλπηα δεΪΝ ηΫζβ,Ν πκνΝ
νΰελκ έ αδΝη Ναπσ α βΝ κνΝΤπκνλΰκτΝΠαδ έαμ,ΝΈλ νθαμΝεαδΝΘλβ ε νηΪ πθΝαπσΝ
ηΫζβΝ έ έΠέΝΠαθ πδ βηέκνΝΥεαγβΰβ ΫμΝα΄Νίαγηέ αμ)Νη Ν ά δαΝγβ έαΝαθαθ υ δηβέΝ
νΰελκ έ αδΝηέαΝ πδ λκπάΝΰδαΝεΪγ ΝξκζάΝ κνΝ Παθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ

δεάμέΝΟδΝ

αδ ά δμΝ ι Ϊακθ αδΝαη ζζβ έΝεαδΝπΪθ πμΝσξδΝπΫλαθΝ κνΝ δηάθκνΝαπσΝ βθΝνπκίκζάΝ
κνμΝη ΝπζάλβΝ Ϊε ζκέΝΝ
ίί)Ν ΗΝ απσ α βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ νπκίΪζζ αδΝ

κΝ Τπκνλΰ έκΝ Παδ έαμ,Ν Έλ νθαμΝ εαδΝ

Θλβ ε νηΪ πθΝΰδαΝΫζ ΰξκΝθκηδησ β αμέΝΌ αθΝ ΰελδγ έΝάΝαθΝ θΝαθαπ η γ έΝηΫ αΝ
ΫθαΝ ηάθαΝ απσΝ βθΝ π λδΫζ ν άΝ βμΝ

Ν

κΝ Τπκνλΰ έκ,Ν κΝ Πλσ λκμΝ βμΝ δκδεκτ αμΝ

πδ λκπάμΝάΝκΝ Πλτ αθβμΝ ε έ δΝΰδαΝ βΝ η α λκπάΝ βμΝγΫ βμΝ ξ δεάΝ δαπδ π δεάΝ
πλΪιβΝπκνΝηθβηκθ τ δΝ βΝγΫ βΝεαδΝ κΝσθκηαΝαν κτΝπκνΝ βθΝεα Ϋξ δΝεαδΝ βηκ δ τ αδΝ
βθΝ

βη λέ αΝ βμΝΚνί λθά πμ.

ΰΰ)Ν Μ Ν βθΝ απκξυλβ βΝ ΰδαΝ κπκδκθ άπκ Ν ζσΰκΝ ηΫζκνμΝ

έ έΠέΝ πκνΝ εα Ϋξ δΝ

πλκ ππκπαΰάΝ γΫ β,Ν τη πθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ αν κτΝ κνΝ Ϊλγλκν,Ν βΝ γΫ βΝ κνΝ
η α λΫπ αδΝ αν κ δεαέπμΝ

Ν αε δεάΝ γΫ βΝ βμΝ έ δαμΝ ίαγηέ αμΝ κνΝ αθ έ κδξκνΝ

Σηάηα κμέΝ ΓδαΝ βΝ η α λκπάΝ νθ Ϊ

αδΝ δαπδ π δεάΝ πλΪιβΝ κνΝ ΤπκνλΰκτΝ

Παδ έαμ,Ν Έλ νθαμΝ εαδΝ Θλβ ε νηΪ πθ,Ν πκνΝ βηκ δ τ αδΝ

βθΝ

βη λέ αΝ βμΝ

Κνί λθά πμέΝ
)Ν δα Ϊι δμΝ πκνΝ παλΫξκνθΝ δεαέπηαΝ η α λκπάμΝ ν δ Ϊη θβμΝ εα ΪΝ βΝ βηκ έ ν βΝ
κνΝπαλσθ κμΝθσηκνΝπλκ ππκπαΰκτμΝγΫ βμΝ Ν αε δεάΝ θΝγέΰκθ αδέ
) ΟδΝ δα δεα έ μΝ εζκΰάμΝ

Ν θΫ μΝ γΫ δμΝ η ζυθΝ έ έΠέΝ ΰδαΝ δμΝ κπκέ μΝ Ϋξ δΝ ε κγ έΝ

πλκεάλνιβΝ ΫπμΝ βΝ βηκ έ ν βΝ κνΝ παλσθ κμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ δα δεα έ μΝ ιΫζδιβμΝ άΝ
ηκθδηκπκέβ βμΝ ΰδαΝ δμΝ κπκέ μΝ Ϋξ δΝ νπκίζβγ έΝ αέ β βΝ απσΝ κΝ θ δα λση θκΝ ΰδαΝ
ιΫζδιβΝ ηΫζκμΝ έ έΠέΝ Ϋπμ βΝ βηκ έ ν βΝ κνΝ παλσθ κμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κδΝ δα δεα έ μΝ
η αεέθβ βμΝπκνΝ εελ ηκτθΝεα ΪΝ βΝ βηκ έ ν βΝ κνΝπαλσθ κμΝθσηκν,Ν νθ ξέακθ αδΝ

εαθκθδεΪΝαπσΝ κΝ βη έκΝπκνΝίλέ εκθ αδΝεαδΝκζκεζβλυθκθ αδΝαπσΝ αΝαλησ δαΝσλΰαθαΝ
πθΝ αθ έ κδξπθΝ

τη πθαΝ η Ν βθΝ π λέπ έΝ ί΄Ν βμ παλέΝ 1Ν ΣηβηΪ πθΝ κνΝ

Παθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ

δεάμ,Ν τη πθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ πκνΝ έ ξναθΝ εα ΪΝ βΝ

βηκ έ ν βΝ βμΝ πλκεάλνιβμΝ βΝ νπκίκζάμΝ βμΝ αέ β βμέ Μ ΪΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ βμΝ
δα δεα έαμ,Ν

αλησακθ αδΝ αΝ κλδαση θαΝ

βθΝ π λέπ έΝ α΄,Ν

βθΝ νπκπ λέπ έΝ

΄Ν βμΝ

π λέπ έΝί΄ΝεαδΝ βθΝπ λέπ έΝΰ΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κνΝπαλσθ κμέ
)Ν ΟδΝ η αεδθά δμΝ πθΝ η ζυθΝ έ έΠέΝ απσΝ ΣηάηαΝ
ν δεάμΝ

Ν ΣηάηαΝ κνΝ Παθ πδ βηέκνΝ

δεάμ,Ν δ θ λΰκτθ αδΝ η ΪΝ βθΝ αθΪ διβΝ πθΝ ηκθκπλσ πππθΝ κλΰΪθπθΝ

ξκζυθΝεαδΝΣηβηΪ πθΝ κνΝΠαθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ

δεάμΝη Ν εζκΰδεάΝ δα δεα έα,Ν

τη πθαΝη Ν βθΝπαλέΝεΝ κνΝΪλγλκνΝγ,Νη Ν βΝ δα δεα έαΝπκνΝπλκίζΫπ αδΝ βθΝπαλέΝεΝ
κνΝΪλγλκνΝ1ζΝ κνΝθέΝδίίιήβί11ΝΥ ΄Ν1ιε)έΝ
α)Ν ΣαΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ πκνΝ η αεδθκτθ αδΝ νθ ξέακνθΝ θαΝ α εκτθΝ αΝ αθα γ δηΫθαΝ
αν κτμΝ

δ αε δεΪΝ εαγάεκθ αΝ

κΝ ΣηάηαΝ πλκΫζ ν βμ,Ν

Ν

Ν πλκπ νξδαεΫμΝ εαδΝ

η απ νξδαεΫμΝ πκν Ϋμ,ΝηΫξλδΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ πθΝ ιαηάθπθΝεαδΝ πθΝ ι Ϊ πθΝΰδαΝ
κΝαεα βηαρεσΝΫ κμΝβί1η-2018.
2. α)Ν ΣαΝ ηΫζβΝ κν
Σ ξθδεκτΝ

λΰα βλδαεκτΝ δ αε δεκτΝ Πλκ ππδεκτΝ Υ έ ΙέΠέ),Ν δ δεκτΝ

λΰα βλδαεκτΝ Πλκ ππδεκτΝ Υ έΣέ έΠέ) εαδΝ Σ ξθδευθΝ

η α Ϋλκθ αδΝ

ΝΣηάηα αήξκζΫμΝ κνΝΠαθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ

λΰα βλέπθΝ

δεάμ,Ν τη πθαΝη Ν

βθΝαθ δ κδξέαΝ βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κνΝπαλσθ κμ,ΝΪζζπμΝ κΝΊ λνηα,ΝαθαζσΰπμΝ
η Ν κΝ πκνΝ αθάεκνθΝ κδΝ γΫ δμΝ κνμ, η Ν βθΝ έ δαΝ λΰα δαεάΝ ξΫ βΝ πκνΝ εα ΫξκνθΝ
Υ αε δεάΝ γΫ βΝ άΝ πλκ ππκπαΰά)έΝ Ό κθΝ α κλΪΝ

αΝ ηΫζβΝ έ ΙέΠέΝ εαδΝ έΣέ έΠέΝ κνΝ

Σηάηα κμΝΜβξαθδευθΝ θ λΰ δαεάμΝΣ ξθκζκΰέαμΝ κνΝΣέ έΙέΝ γάθαμ,Ν θ Ϊ
ΣηάηαΝ Ηζ ε λκζσΰπθΝ εαδΝ Ηζ ε λκθδευθΝ ΜβξαθδευθΝ άΝ

κθ αδΝ

κΝ

κΝ ΣηάηαΝ ΜβξαθκζσΰπθΝ

Μβξαθδευθ,Νη ΝίΪ βΝ κΝΰθπ δεσΝ κνμΝαθ δε έη θκΝεαδΝ δμΝζ δ κνλΰδεΫμΝαθΪΰε μΝ κνΝ
Ι λτηα κμ,Ν τ

λαΝ απσΝ αέ β άΝ κνμΝ εαδΝ αδ δκζκΰβηΫθβΝ απσ α βΝ βμΝ δκδεκτ αμΝ

πδ λκπάμ,Νη ΝπλΪιβΝ κνΝΠλκΫ λκνΝ βμΝ δκδεκτ αμ,ΝπκνΝ ε έ
βη λυθΝαπσΝ κθΝκλδ ησΝ βμΝεαδΝ βηκ δ τ αδΝ βθΝ

αδΝ θ σμΝ λδΪθ αΝΥγί)Ν

βη λέ αΝ βμΝΚνί λθά πμέΝΜ Ν

βθΝέ δαΝπμΝΪθπΝ δα δεα έαΝ αΝηΫζβΝ έ ΙέΠέΝεαδΝ έΣέ έΠέΝ κνΝ Σηάηα κμΝ Πκζδ δευθΝ
ΜβξαθδευθΝ Σ Ν εαδΝ ΜβξαθδευθΝ Σκπκΰλα έαμΝ εαδΝ Γ ππζβλκ κλδεάμΝ Σ Ν κνΝ Σέ έΙέΝ
γάθαμΝ θ Ϊ

κθ αδΝ

κΝ ΣηάηαΝ ΜβξαθδευθΝ Σκπκΰλα έαμΝ ΣΝ Γ ππζβλκ κλδεάμΝ άΝ

κΝΣηάηαΝΠκζδ δευθΝΜβξαθδευθΝ κνΝΠαθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ

δεάμΝεαδΝ αΝηΫζβΝ

έ ΙέΠέΝεαδΝ έΣέ έΠέΝ κνΝΣηάηα κμΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθΝ κνΝΣέ έΙέΝ γάθαμΝεαδΝ
κνΝ Σηάηα κμΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθΝ κνΝ Σέ έΙέΝ Π δλαδΪΝ θ Ϊ

κθ αδΝ

κΝ ΣηάηαΝ

δκέεβ βμ

πδξ δλά πθ

κνΝ Παθ πδ βηέκνΝ

ν δεάμΝ

δκέεβ βμΝΣκνλδ ηκτΝ κνΝΠαθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ

δεάμΝ άΝ

κΝ ΣηάηαΝ

δεάμέ

ί)Ν ΟδΝ εελ η έμΝ δα δεα έ μΝ ελέ βμΝ εαδΝ ηκθδηκπκέβ βμΝ η ζυθΝ έ ΙέΠΝ εαδΝ έΣέ έΠέΝ
κζκεζβλυθκθ αδΝαπσΝ αΝσλΰαθαΝ κνΝΣηάηα κμΝ κνΝ Παθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ

δεάμΝ

κΝκπκέκΝη α Ϋλκθ αδέ
γέΝΣκΝησθδηκΝεαδΝη Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝδ δπ δεκτΝ δεαέκνΝ ακλέ κνΝ ξλσθκνΝ δκδεβ δεσΝ
πλκ ππδεσΝ πκνΝ νπβλ

έΝ ηΫξλδΝ

βΝ

βηκ έ ν βΝ

απκλλκ υη θαΝΣέ έΙέ, η α Ϋλ αδΝαν κ δεαέπμΝ

κνΝ παλσθ κμΝ θσηκνΝ

κΝΠαθ πδ άηδκΝ ν δεάμΝ

αΝ
δεάμΝ

η Ν βθΝ έ δαΝ λΰα δαεάΝ ξΫ βΝ πκνΝ εα Ϋξ δΝ Υ αε δεάΝ γΫ βΝ άΝ πλκ ππκπαΰά)Ν εαδΝ

βθΝ

έ δαΝεα βΰκλέα,ΝεζΪ κ,ΝίαγησΝεαδΝ δ δεσ β α.
δέΝΛκδπσΝπλκ ππδεσΝ πθΝ τκΝΣέ έΙέΝη Ν ξΫ β λΰα έαμΝδ δπ δεκτΝ δεαέκνΝκλδ ηΫθκνΝ
ξλσθκν,Ν πδ βηκθδεκέΝ νθ λΰΪ μΝ εαδΝ λΰα βλδαεκέΝ νθ λΰΪ μ,Ν αεα βηαρεκέΝ
νπσ λκ κδ,Ν δεβΰσλκδ η Ν τηία βΝακλέ κνΝξλσθκνΝεαδΝπΪΰδαΝηβθδαέαΝαηκδίά,ΝεαγυμΝ
εαδΝ ζκδπΫμΝ εα βΰκλέ μΝ Ϋε αε κνΝ πλκ ππδεκτΝ ιαεκζκνγκτθΝ θαΝ παλΫξκνθΝ δμΝ
νπβλ έ μΝ κνμΝεαδΝθαΝα εκτθΝ αΝεαγάεκθ αΝ κνμΝ κΝΠαθ πδ άηδκΝ ν δεάμΝ
η Ν κΝ έ δκΝ εαγ

δεάμΝ

υμ,Ν σλκνμΝ εαδΝ δΪλε δαέΝ ΣκΝ έ δκΝ δ ξτ δΝ εαδΝ ΰδαΝ δμΝ νθα γ έ μΝ

νηίΪ δμΝΫλΰκνέ
εέΝ ΗΝ η α κλΪΝ πλκ ππδεκτΝ πθΝ παλέΝ βΝ εαδΝ γΝ δαπδ υθ αδΝ η Ν ξ δεάΝ πλΪιβΝ κνΝ
ΠλκΫ λκνΝ βμΝ δκδεκτ αμΝ πδ λκπάμ,Ν βΝ κπκέαΝ αθαλ Ϊ αδΝ

β « Ι ΤΓ Ι »,Ν θ σμΝ

τκΝΥβ)ΝΝηβθυθΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κνΝπαλσθ κμέ
ζέΝ Μ Ν απσ α βΝ κνΝ ΤπκνλΰκτΝ Παδ έαμ,Ν Έλ νθαμΝ εαδΝ Θλβ ε νηΪ πθ,Ν βΝ κπκέαΝ
βηκ δ τ αδΝ

βθΝ

ζ π κηΫλ δ μΝΰδαΝ βθΝ

βη λέ αΝ βμΝΚνί λθά πμ,Νηπκλ έΝθαΝλνγηέακθ αδΝ δ δεσ λ μΝ
αληκΰάΝ κνΝπαλσθ κμΝΪλγλκν,ΝσππμΝδ έπμΝΰδαΝ βΝ δα δεα έαΝ

η α λκπάμΝ γΫ βμ,Ν κθΝ Ϋζ ΰξκΝ πθΝ δεαδκζκΰβ δευθ,Ν κθΝ Ϋζ ΰξκΝ θκηδησ β αμΝ πθΝ
δα δεα δυθΝαν υθ,Ν βΝη α κλΪΝ κνΝζκδπκτΝπλκ ππδεκτέ

ΆλγλκΝη
Φκδ β Ϋμ
1. ΟδΝ ΰΰ ΰλαηηΫθκδΝ κδ β ΫμΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ πθΝαπκλλκ υη θπθΝΣέ έΙΝ θ Ϊ
αν κ έεαδαΝ

αΝ Σηάηα αΝ κνΝ Παθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ

κθ αδΝ

δεάμ,Ν τη πθαΝ η Ν βθΝ

αθ δ κδξέαΝ βμΝ π λέπ έΝ ί΄Ν βμΝ παλέΝ 1Ν κνΝ ΪλγλκνΝ δέΝ Φκδ β ΫμΝ βμΝ δ αΰπΰδεάμΝ
εα τγνθ βμΝ Πκζδ δευθΝ ΜβξαθδευθΝ Σ Ν κνΝ Σηάηα κμΝ Πκζδ δευθΝ ΜβξαθδευθΝ Σ Ν

εαδΝ ΜβξαθδευθΝ Σκπκΰλα έαμΝ εαδΝ Γ ππζβλκ κλδεάμΝ Σ Ν κνΝ Σέ έΙέΝ
θΪ

κθ αδΝ αν κ έεαδαΝ

ν δεάμΝ

γάθαμΝ

κΝ ΣηάηαΝ Πκζδ δευθΝ ΜβξαθδευθΝ κνΝ Παθ πδ βηέκνΝ

δεάμέΝ Φκδ β ΫμΝ βμΝ δ αΰπΰδεάμΝ εα τγνθ βμΝ ΜβξαθδευθΝ Σκπκΰλα έαμΝ

εαδΝΓ ππζβλκ κλδεάμΝΣ Ν κνΝΣηάηα κμΝ Πκζδ δευθΝΜβξαθδευθΝΣ ΝεαδΝΜβξαθδευθΝ
Σκπκΰλα έαμΝ εαδΝ Γ ππζβλκ κλδεάμΝ Σ Ν κνΝ Σέ έΙέΝ γάθαμΝ θ Ϊ

κθ αδΝ αν κ έεαδαΝ

κΝ ΣηάηαΝ ΜβξαθδευθΝ Σκπκΰλα έαμΝ ΣΝ Γ ππζβλκ κλδεάμΝ κνΝ Παθ πδ βηέκνΝ
ν δεάμΝ
εαδΝ

δεάμέΝΦκδ β ΫμΝ πθΝ δ αΰπΰδευθΝεα νγτθ πθΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθΝ

δκέεβ βμΝ ΜκθΪ πθΝ Τΰ έαμΝ εαδΝ ΠλσθκδαμΝ

πδξ δλά πθΝ κνΝ Σέ έΙέΝ

γάθαμΝ εαδΝ

κνΝ Σηάηα κμΝ

δκέεβ βμΝ

κδ β ΫμΝ βμΝ δ αΰπΰδεάμΝ εα τγνθ βμΝ

δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθΝ κνΝΣηάηα κμΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθΝ κνΝΣέ έΙέΝΠ δλαδΪ
θΪ

κθ αδΝ

κΝ ΣηάηαΝ

δεάμέΝ Φκδ β ΫμΝ

βμΝ

δκέεβ βμΝ

πδξ δλά πθΝ κνΝ Παθ πδ βηέκνΝ

δ αΰπΰδεάμΝ εα τγνθ βμΝ

ν δεάμΝ

δκέεβ βμΝ Σκνλδ δευθΝ

πδξ δλά πθΝεαδΝ πδξ δλά πθΝΦδζκι θέαμΝ κνΝΣηάηα κμΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθΝ
κνΝ Σέ έΙέΝ

γάθαμΝ εαδΝ

κδ β ΫμΝ

βμΝ

δ αΰπΰδεάμΝ εα τγνθ βμΝ

δκέεβ βμΝ

Σκνλδ δευθΝ πδξ δλά πθΝ εαδΝ πδξ δλά πθΝ Φδζκι θέαμΝ κνΝ Σηάηα κμΝ δκέεβ βμΝ
πδξ δλά πθΝ κνΝΣέ έΙέΝΠ δλαδΪΝ θ Ϊ

κθ αδΝ κΝΣηάηαΝ δκέεβ βμΝΣκνλδ ηκτΝ κνΝ

Παθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ

δεάμέΝ Φκδ β ΫμΝ κνΝ Σηάηα κμΝ ΜβξαθδευθΝ θ λΰ δαεάμΝ

Σ ξθκζκΰέαμΝ κνΝ Σέ έΙέΝ

γάθαμ,Ν θ Ϊ

Ηζ ε λκθδευθΝ ΜβξαθδευθΝ άΝ
Παθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ

κθ αδΝ

κΝ ΣηάηαΝ Ηζ ε λκζσΰπθΝ εαδΝ

κΝ ΣηάηαΝ ΜβξαθκζσΰπθΝ ΜβξαθδευθΝ

δεάμ,Ν η Ν πλΪιβΝ κνΝ ΠλκΫ λκνΝ Σηάηα κμ,Ν τ

αέ β άΝ κνμΝ πκνΝ νπκίΪζζ αδΝ

κνΝ

λαΝ απσΝ

βΝ Γλαηηα έαΝ κνΝ αθ έ κδξκνΝ Σηάηα κμΝ ΫπμΝ βθΝ

30β  π ηίλέκν βί1θ,ΝβΝκπκέαΝ θΝαθαεαζ έ αδέΝ
2. ΣαΝ πλκπ νξδαεΪΝ ηαγάηα αΝ ΣηβηΪ πθΝ πθΝ απκλλκ υη θπθΝ Σέ έΙέ,Ν νθ ξέακθ αδΝ
τη πθαΝ η Ν κΝ εαγκλδ ηΫθκΝ πλσΰλαηηαΝ πκν υθΝ ηΫξλδΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ πθΝ
ιαηάθπθΝ εαδΝ πθΝ ι Ϊ πθΝ ΰδαΝ κΝ αεα βηαρεσΝ Ϋ κμΝ βί1η-βί1θέΝ ΣαΝ πλκπ νξδαεΪΝ
πλκΰλΪηηα αΝ

πκν υθΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ κνΝ Παθ πδ βηέκνΝ

ν δεάμΝ

δεάμΝ

αλησακθ αδΝ απσΝ κΝ ξ δη λδθσΝ ιΪηβθκΝ κνΝ αεα βηαρεκτΝ Ϋ κνμΝ βί1θ- βί1ιέΝ ΗΝ
δαησλ π βΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ
ν δεάμΝ

πκν υθΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ κνΝ Παθ πδ βηέκνΝ

δεάμΝΰέθ αδΝ τη πθαΝη Ν κΝΪλγλκΝγβΝ κνΝθέΝδίίιή11έΝΣαΝπλκΰλΪηηα αΝ

αν ΪΝγ πλκτθ αδΝπδ κπκδβηΫθαΝΫπμΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ βμΝ δα δεα έαμΝπδ κπκέβ βμΝ
απσΝ βθΝ έ ΙέΠέ,Ν τη πθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ ΪλγλπθΝ ηίΝ ΫπμΝ εαδΝ ηβ,Ν εαδΝ κνΝ
ν ΫλκνΝ α έκνΝ βμΝπ λέπ έΝ ΄Ν βμΝπαλέΝ1βΝ κνΝΪλγλκνΝθίΝ κνΝθέΝδίίιή11ΝΥ ΄Ν1ιε)έ
γέΝΜ ΝπλΪιβΝ κνΝΠλκΫ λκνΝΣηάηα κμ,Ντ

λαΝαπσΝ ξ δεάΝαπσ α βΝ βμΝνθΫζ ν βμΝ

Σηάηα κμ,Ν ΰέθ αδΝ βΝ αθ δ κέξδ βΝ πθΝ ηαγβηΪ πθΝ κνΝ πλκΰλΪηηα κμΝ πκν υθΝ πθΝ

ΣηβηΪ πθΝ πθΝαπκλλκ υη θπθΝΣέ έΙέΝη Νηαγάηα αΝ κνΝπλκΰλΪηηα κμΝ πκν υθΝ πθΝ
ΣηβηΪ πθΝ κνΝΠαθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ

δεάμέΝ

δέΝ  Ν π λέπ π βΝ πκνΝ εΪπκδκμΝ κδ β άμΝ πδγνη έΝ θαΝ κζκεζβλυ δΝ κθΝ πλυ κΝ ετεζκΝ
πκν υθΝΣηάηα κμΝΣέ έΙέΝνπκίΪζζ δΝ ξ δεάΝνπ τγνθβΝ άζπ βΝ
Σηάηα κμΝ ΫπμΝ βθΝ γίβΝ Ν  π ηίλέκνΝ βί1θ,Ν βΝ κπκέαΝ

βΝΰλαηηα έαΝ κνΝ

θΝ αθαεαζ έ αδέΝ ΓδαΝ βΝ

δ ιαΰπΰάΝ πθΝ επαδ ν δευθΝεαδΝ ι α δευθΝ δα δεα δυθ, βθΝπλαε δεάΝ ιΪ εβ βΝ
πθΝ κδ β υθ, βθΝ παλκξάΝ έ ζπθΝ πκν υθ,Ν βθΝ Ϋε κ βΝ πδ κπκδβ δευθΝ εαδΝ πΪ βμΝ
τ πμΝ ί ίαδυ πθΝ

κνμΝ κδ β ΫμΝ βμΝ παλκτ αμΝ παλαΰλΪ κν,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ

ξκλάΰβ βΝ πδ κπκδβ δευθΝ εαδΝ ί ίαδυ πθΝ

Ν απκ κέ κνμΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ πθΝ τκΝ

Σέ έΙέΝ πκνΝ απκλλκ υθ αδ,Ν αλησ δκδΝ έθαδΝ αΝ ηΫζβΝ
ΣηβηΪ πθΝ κνΝ Παθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ

έ έΠέΝ εαδΝ αΝ σλΰαθαΝ πθΝ

δεάμ, τη πθαΝ η Ν βθΝ αθ δ κδξέαΝ βμΝ

παλέΝ 1έΝ ΟΝ παλ ξση θκμΝ έ ζκμΝ πκν υθΝ Ϋλ δΝ κθΝ ν δ Ϊη θκΝ εα ΪΝ κΝ ξλσθκΝ
δ αΰπΰάμΝ κνΝ κδ β άΝ έ ζκΝεαδΝ τπκέ
5έΝ ΠλκΰλΪηηα αΝ Μ απ νξδαευθΝ πκν υθΝ

πθΝ ΣηβηΪ πθΝ

πθΝ

νκΝ Σέ έΙέΝ

νθ ξέακθ αδΝ ηΫξλδΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ κνΝ πλκΰλΪηηα κμΝ απσΝ ΰΰ ΰλαηηΫθκνμΝ
κδ β Ϋμ,Νεα ΪΝ αΝκλδαση θαΝ βθΝπαλέΝΝβΝ κνΝΪλγλκνΝθεΝ κνΝθέΝδδθεήβί1η,Ν τη πθαΝ
η Ν κΝεαγκλδ ηΫθκΝπλσΰλαηηαΝ πκν υθέΝ κνμΝαπκ κέ κνμΝ πθΝΠέΜέέΝαπκθΫη αδΝ
η απ νξδαεσΝ έπζπηαΝ δ έε ν βμΝΣηάηα κμΝΣέ έΙέΝη Ν κθΝν δ Ϊη θκΝεα ΪΝ κΝξλσθκΝ
δ αΰπΰάμΝ κνμΝ έ ζκΝεαδΝ τπκέ
ζέΝΜ ΝπλΪιβΝ κνΝΠλκΫ λκν βμΝ δκδεκτ αμΝ πδ λκπάμΝάΝ κνΝΠλτ αθβΝ δαπδ υθ αδΝ
κΝ αλδγησμΝ πθΝ

κδ β υθΝ πκνΝ θ Ϊ

κθ αδΝ

αΝ θΫαΝ Σηάηα α,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ

επαδ ν δεάΝεα Ϊ α άΝ κνμέ

ΆλγλκΝθ
τ

α βΝ δεα

δεκτΝΓλα

έκνΝ κνΝΝκηδεκτΝνηίκνζέκνΝΝ κνΝΚλΪ κνμΝ

Παθ πδ
1έΝ  κΝ Παθ πδ άηδκΝ ν δεάμΝ

άηδκΝ ν δεάμΝ

κΝ

δεάμ

δεάμΝ νθδ Ϊ αδΝ δεα δεσΝ Γλα έκΝ κνΝ ΝκηδεκτΝ

νηίκνζέκνΝ κνΝΚλΪ κνμΝΥΝέέΚέ)έ
βέΝ κΝ δεα δεσΝΓλα έκΝπλκ

α αδΝΠΪλ λκμΝ κνΝΝέέΚέ,ΝκΝκπκέκμΝΫξ δκ

α)Ν βΝ ΰ θδεάΝ πκπ έαΝ κνΝ Γλα έκν,Ν βθΝ πδηΫζ δαΝ ΰδαΝ βθΝ κηαζάΝ εαδΝ απλσ εκπ βΝ
ζ δ κνλΰέαΝ κνΝ εαδΝ βΝ δ επ λαέπ βΝ πθΝ πΪ βμΝ τ πμΝ νπκγΫ πθΝ αληκ δσ β ΪμΝ
κν,

ί)Ν βΝ ΰθπηκ κ δεάΝ αληκ δσ β αΝ

Ν θκηδεάμΝ τ πμΝ λπ άηα αΝ πκνΝ νπκίΪζζκνθΝ κΝ

Πλτ αθβμΝ εαδ,Ν ηΫ πΝ κνΝ Γλα έκνΝ κνΝ Πλτ αθβ,Ν βΝ τΰεζβ κμ,Ν κΝ Πλν αθδεσΝ
νηίκτζδκΝεαδΝκδΝ θ δπλν Ϊθ δμΝ κνΝΙ λτηα κμ,
ΰ)Ν βΝ δεα δεάΝ επλκ υπβ βΝ κνΝ Ι λτηα κμΝ θυπδκθΝ σζπθΝ πθΝ δεα βλέπθ,Ν
ζζβθδευθΝ εαδΝ αζζκ απυθ,Ν δαδ β δευθΝ δεα βλέπθΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζβμΝ αλξάμΝ
δεα δεάμΝάΝ δκδεβ δεάμέ
γέΝ ΗΝ ΰθπηκ κ δεάΝ αληκ δσ β αΝ α ε έ αδΝ ηΫ πΝ κνΝ Πλκρ αηΫθκνΝ κνΝ Γλα έκνέΝ ΗΝ
δεα δεάΝ επλκ υπβ βΝ κνΝ Παθ πδ βηέκνΝ δ θ λΰ έ αδΝ έ ΝαπσΝ κθΝΠλκρ Ϊη θκΝ
κνΝ Γλα έκν,Ν έ Ν απσΝ δεβΰσλκνμ,Ν

κνμΝ κπκέκνμΝ εα αθΫηκθ αδΝ κδΝ νπκγΫ δμΝ η Ν

νγτθβΝ κνΝΠλκρ αηΫθκνέ
δέΝΓδαΝ βθΝΪ εβ βΝάΝηβΝ θ έεπθΝίκβγβηΪ πθΝεαδΝηΫ πθΝ δ βΰ έ αδΝ

βΝτΰεζβ κΝκΝ

ΠΪλ λκμΝ κνΝΝέέΚέέ
εέΝΟδΝκλΰαθδεΫμΝγΫ δμΝ πθΝΠαλΫ λπθΝ κνΝΝέέΚέΝανιΪθκθ αδΝεα ΪΝηέαΝΥ1)έ
ζέΝ κΝ δεα δεσΝΓλα έκΝ κνΝπαθ πδ βηέκνΝ νθδ υθ αδΝ τκΝγΫ δμΝ δεβΰσλπθΝη Ν
Ϋηηδ γβΝ θ κζά,ΝκδΝκπκέκδΝ πδεκνλκτθΝ κθΝΠΪλ λκΝ κνΝΝέέΚέΝ κΝΫλΰκΝ κνέΝΓδαΝ βθΝ
πλσ ζβοβΝ

αλησακθ αδΝ κδΝ δα Ϊι δμΝ κνΝ ΪλγλκνΝ δγΝ κνΝ θέΝ δ1ιδήβί1γΝ Υ ΄Ν βίθ)έΝ

ΜΫξλδΝ βθΝ πλσ ζβοβΝ πθΝ δεβΰσλπθΝ ηπκλ έΝ θαΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ δεβΰσλκδΝ
αη δίση θκδΝεα ΪΝνπσγ βέ
ηέΝ ΟΝ Πλτ αθβμ,Ν τ

λαΝ απσΝ Ϋΰελδ βΝ βμΝ νΰεζά κνΝ εαδΝ τη πθβΝ ΰθυηβΝ κνΝ

Πλκρ αηΫθκνΝ

κνΝ Γλα έκν,Ν ηπκλ έΝ θαΝ αθαγΫ δΝ

Παθ πδ βηέκνΝ

Ν κπκδκν άπκ Ν ίαγηκτΝ δεα άλδκΝ βμΝ ζζΪ αμΝ άΝ βμΝ αζζκ απάμΝ

εαδΝ ΰδαΝ νΰε ελδηΫθβΝ νπσγ β,Ν

βθΝ

επλκ υπβ βΝ

Ν δεβΰσλκΝ άΝ δεβΰσλκνμΝ πκνΝ

κνΝ

θΝ αθάεκνθΝ

κΝ

δεα δεσΝ Γλα έκ,Ν αθΝ αν σΝ πδίΪζζ αδΝ απσΝ κΝ σλ κΝ πθΝ εελ ηκν υθΝ

κΝ

δεα δεσΝ Γλα έκΝ νπκγΫ πθΝ άΝ ζσΰπΝ βμΝ ίαλτ β αμΝ βμΝ νπσγ βμΝ εαδΝ βμΝ
πκζνπζκεσ β αμΝ πθΝθκηδευθΝπλκίζβηΪ πθΝ βμέ
θέΝ ΣαΝ σλΰαθαΝ δκέεβ βμΝ κνΝ Παθ πδ βηέκν,Ν αΝ σλΰαθαΝ πθΝ ξκζυθΝ εαδΝ πθΝ
ΣηβηΪ πθ,Ν κΝπλκ ππδεσΝεΪγ Νεα βΰκλέαμΝ κνΝΙ λτηα κμΝεαδΝ αΝσλΰαθαΝ δαξ έλδ βμΝ
κνΝ

δ δεκτΝ Λκΰαλδα ηκτΝ Κκθ νζέπθΝ Έλ νθαμΝ Υ έΛέΚέ έ)Ν νπκξλ κτθ αδΝ θαΝ

παλΫξκνθΝ

κΝ δεα δεσΝ Γλα έκΝ εΪγ Ν Ϋΰΰλα κΝ πκνΝ εα ΫξκνθΝ άΝ κνμΝ αβ βγ έΝ απσΝ

αν σΝΰδαΝ βΝθκηδεάΝνπ λΪ πδ βΝ κνΝΠαθ πδ βηέκνΝ δμΝ εελ ηκτ μ

κΝ δεα δεσΝ

Γλα έκΝνπκγΫ δμΝ βμΝαληκ δσ β ΪμΝ κν,ΝεαγυμΝεαδΝθαΝπαλΫξκνθΝ Ναν σΝ ΰΰλΪ πμΝ
κΝδ κλδεσΝΥπλαΰηα δεσ)Ν βμΝνπσγ βμέ
ιέΝΣκΝΠαθ πδ άηδκΝ ν δεάμΝ

δεάμΝνπκξλ κτ αδΝθαΝπαλΫξ δΝ κΝ δεα δεσΝΓλα έκΝ

βθΝ απαλαέ β βΝ ΰδαΝ βΝ ζ δ κνλΰέαΝ κνΝ νζδεκ ξθδεάΝ νπκ κηάέΝ ΓδαΝ βΝ ΰλαηηα δαεάΝ

νπκ άλδιβΝ κνΝΓλα έκν,ΝκΝΠλτ αθβμΝ δαγΫ δ ηΫξλδΝ τκΝ δκδεβ δεκτμΝνπαζζάζκνμΝ
κνΝΠαθ πδ βηέκνΝΰδαΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝΫπμΝ τκΝΫ βΝπκνΝηπκλ έΝθαΝπαλα αγ έέ

ΆλγλκΝι
1έΝ α)Ν δα δεα δεΫμΝ εαδΝ Ϊζζ μΝ ζ π κηΫλ δ μΝ πκνΝ αθαετπ κνθΝ απσΝ βθΝ απκλλσ β βΝ
πθΝ ΣηβηΪ πθΝ εαδΝ βΝ ζ δ κνλΰέαΝ κνΝ θΫκνΝ έ έΙέΝ εαδΝ

θΝ πλκίζΫπκθ αδΝ απσΝ δμΝ

δα Ϊι δμΝ κνΝπαλσθ κμΝκτ ΝαπσΝ δμΝε έη θ μΝ δα Ϊι δμΝλνγηέακθ αδΝη Ναπσ α βΝ βμΝ
δκδεκτ αμΝ πδ λκπάμΝάΝ βμΝνΰεζά κνΝ κνΝΠαθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ
2. ΟΝ Ολΰαθδ ησμΝ εαδΝ κΝ

δεάμέ

π λδεσμΝ Καθκθδ ησμΝ κνΝ Ι λτηα κμΝ ε έ κθ αδΝ

Ν

πλκγ ηέαΝ θσμΝ Ϋ κνμΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κνΝ παλσθ κμ,Ν τη πθαΝ η Ν αΝ
κλδαση θαΝ αΝΪλγλαΝηΝεαδΝθΝ κνΝθέΝδδθεήβί1ηέ
γέΝ

εελ η έμΝ νπκγΫ δμΝ η ζυθΝ

έ έΠέΝ πθΝ τκΝ Σέ έΙέΝ θυπδκθΝ κνΝ κδε έκν

Π δγαλξδεκτΝ νηίκνζέκν,Ν η ΪΝ βθΝ 1-9-βί1θΝ παλαπΫηπκθ αδΝ εαδΝ ελέθκθ αδΝ απσΝ κΝ
αλησ δκΝπζΫκθΝΠ δγαλξδεσΝνηίκτζδκΝη ζυθΝ έ έΠέΝΠαθ πδ βηέπθέ
δέΝ θΝ κΝ Πλσ λκμΝ βμΝ δκδεκτ αμΝ πδ λκπάμΝ άΝ ηκθκπλσ ππαΝ άΝ νζζκΰδεΪΝ σλΰαθαΝ
δκέεβ βμΝ α νθα κτθΝ άΝ παλαζ έπκνθΝ θαΝ ζΪίκνθΝ απκ Ϊ δμΝ άΝ θαΝ θ λΰά κνθΝ
τη πθαΝ η Ν δμΝ πλκίζ πση θ μΝ

κθΝ παλσθ αΝ θσηκΝ αληκ δσ β ΫμΝ κνμΝ ΰδαΝ ξλκθδεσΝ

δΪ βηαΝ η ΰαζτ λκΝ πθΝ λδΪθ αΝ Υγί)Ν βη λυθΝ βΝ αληκ δσ β αΝ π λδΫλξ αδΝ

βΝ

δκδεκτ αΝ πδ λκπάΝάΝ βΝτΰεζβ κέΝΝ
εέΝ εελ η έμΝ δα δεα έ μΝΥη α Ϊι δμΝεζπέ)Ν νθ ξέακθ αδΝεαδΝκζκεζβλυθκθ αδΝαπσΝ αΝ
αλησ δαΝσλΰαθαΝ κνΝΠαθ πδ βηέκνΝ ν δεάμΝ

δεάμέ

6έΝ αΝ νζζκΰδεΪΝσλΰαθαΝ δκέεβ βμΝΣηβηΪ πθΝεαδΝΣκηΫπθΝ νηη ΫξκνθΝσζαΝ αΝηΫζβΝ
έ έΠέΝ

έ Ν εα ΫξκνθΝ

πλκ ππκπαΰ έμ γΫ δμΝ

αε δεΫμΝ

έ Ν πλκ ππκπαΰ έμΝ γΫ δμέΝ ΟδΝ εα Ϋξκθ μΝ

λκτθ αδΝ

κνΝ

δεαδυηα κμΝ

εζΫΰ γαδΝ

Ν γΫ δμΝ

ηκθκπλσ πππθΝ κλΰΪθπθΝ δκέεβ βμέΝ ΟδΝ αδ ά δμ η α λκπάμΝ βμΝ πλκ ππκπαΰκτμΝ
γΫ βμΝ

ΝησθδηβΝ αε δεά,Ν τη πθαΝη Ν βθΝ νπκπ λέπ έΝαα΄Ν βμΝπ λέπ έΝΰ΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν

κνΝ ΪλγλκνΝ δΝ ι Ϊακθ αδΝ εα ΪΝ πλκ λαδσ β α,Ν σ αθΝ κΝ θ δα λση θκμΝ νπκίΪζζ δΝ
νπκοβ δσ β αΝΰδαΝ εζκΰάΝ κνΝ

ΝγΫ βΝ δκέεβ βμΝεαδΝ νηη Ϋξ δΝ

δμΝ εζκΰΫμΝη Ν βΝ

ζάοβΝαπσ α βμΝ βμΝ πδ λκπάμ,ΝαεσηβΝεδΝαθΝ θΝΫξ δΝ ε κγ έΝ δαπδ π δεάΝπλΪιβΝεαδΝ
παλσ δΝ κδΝ Ϋθθκη μΝ νθΫπ δ μΝ βμΝ δαπδ π δεάμΝ πλΪιβμΝ πΫλξκθ αδΝ η ΪΝ βθΝ 1-9βί1θ,Ν κπσ Ν εαδΝ ΰέθ αδΝ βΝ νπαΰπΰάΝ
τ

Ν εαγ

υμΝ η ζυθΝ έ έΠέΝ παθ πδ βηέκνέΝ θΝ

λαΝ απσΝ Ϋζ ΰξκΝ θκηδησ β αμΝ αενλπγ έΝ πλΪιβΝ η α λκπάμΝ γΫ βμΝ εαγβΰβ άΝ πκνΝ

αθα έξγβε Ν σλΰαθκΝ δκέεβ βμ,Ν αενλυθ αδΝ βΝ εζκΰάΝ κνΝ εαδΝ αεκζκνγ έ αδΝ βΝ
δα δεα έαΝ κνΝθέΝδδθεήβί1ηΝπ λέΝαετλπ βμΝ εζκΰάμέ
ηέΝ αΝ εζ ε κλδεΪΝ υηα αΝ κνΝΪλγλκνΝ1ιΝ κνΝΝέΝδίίιήβί11Ν θΝη ΫξκνθΝ αΝηΫζβΝ
έ έΠέΝ Υεαγβΰβ ΫμΝ α΄Ν ίαγηέ αμ)Ν πκνΝ θ Ϊ

κθ αδΝ

Ν πλκ ππκπαΰ έμΝ γΫ δμ,Ν

τη πθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κνΝ παλσθ κμέΝ Κα ’Ν ιαέλ βΝ η ΫξκνθΝ

αΝ ά βΝ

ν αγΫθ αΝ εζ ε κλδεΪΝ υηα αΝεα ΪΝ βΝ βηκ έ ν βΝ κνΝπαλσθ κμέ
8. Κα αλΰκτθ αδΝκδΝπ λδπ έΝ ΄ΝεαδΝΓ΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κνΝΪλγλκνΝδΝ κνΝθέΝ1δίδή1ιθγΝΥ ΄Ν
1ηγ),Ν κΝ πέ έ 69/2013 ( ΄Ν 119), πέ έΝ ιεή201γΝ Υ ΄Ν 1γγΝ ήε-6-2013), πέ έΝ ζθή201ζΝ Υ ΄Ν
1βγ),Νη Ν βθΝ πδ τζαιβΝ βμΝη αία δεάμΝζ δ κνλΰέαμΝπμΝκλέα αδΝ κΝΪλγλκΝεέ
Κ Φ Λ ΙΟΝ ΄
κηΫμΝ δ κτμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ ν βμ
ΆλγλκΝκ
ΚΫθ λαΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ ν βμ
1.  βθΝπαλέΝγΝ κνΝΪλγλκνΝ1Ν κνΝθέΝδδθεήβί1ηΝΥ ΄Ν11δ),ΝκδΝζΫι δμΝ« τη πθβΝΰθυηβ»Ν
αθ δεαγέ αθ αδΝαπσΝ βΝζΫιβΝ«πλσ α β»έ
2.  κΝ ΫζκμΝ βμΝπαλέΝγΝ κνΝΪλγλκνΝ1Ν κνΝθέΝδδθεήβί1η,Νη ΪΝ βΝζΫιβΝ«Πλκ σθ πθ»ΝΝ
πλκ έγ αδΝΝβΝ λΪ βΝ«σππμΝ δ δεσ λαΝκλέα αδΝ κΝΪλγλκΝδζ έ
3. Μ ΪΝ κΝΪλγλκΝδζΝ κνΝθέΝδδθεήβί1ηΝπλκ έγ αδΝΪλγλκΝδζ ΝπκνΝΫξ δΝπμΝ ιάμκ
ΆλγλκΝδζ
ΚΫθ λαΝ παΰΰ ζηα δεάμ επαέ ν βμ
1έΝΜ Ναπσ α βΝ κνΝΤπκνλΰκτΝΠαδ έαμ,ΝΈλ νθαμΝεαδΝΘλβ ε νηΪ πθ,ΝπκνΝ ε έ
η Ν βΝ δα δεα έαΝ βμΝ παλέΝ γΝ κνΝ ΪλγλκνΝ 1,Ν δ λτ αδΝ
παΰΰ ζηα δεάμΝ

Ν εΪγ Ν

αδΝ

έ έΙέΝ ΚΫθ λκΝ

επαέ ν βμΝ ΥΚέ έ έ),Ν πκνΝ απκ ζ έΝ αεα βηαρεάΝ ηκθΪ αΝ κνΝ

Ι λτηα κμέΝ ΗΝ πλσ α βΝ βμΝ νΰεζά κνΝ αθαΰλΪ δκΝ α)Ν αΝ ΰθπ δεΪΝ αθ δε έη θΪΝ πκνΝ
γ λαπ τκνθΝ αΝ πλκΰλΪηηα αΝ κνΝ Κέ έ έΝ εαδΝ αΝ κπκέαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ζκτθΝ

Ν ξ δεάΝ

νθΪ δαΝ η Ν ΫθαΝ εΝ πθΝ ΰθπ δευθΝ αθ δε δηΫθπθΝ πκνΝ γ λαπ τκνθΝ αΝ Σηάηα αΝ κνΝ
Ι λτηα κμ,Ν ί)Ν

βθΝ τπαλιβΝ

πθΝ αθαΰεαέπθΝ πσλπθΝ ΰδαΝ

βΝ ζ δ κνλΰέαΝ

πθΝ

πλκΰλαηηΪ πθ,Νά κδΝπλκ ππδεκτΝεαδΝνζδεκ ξθδεάμΝνπκ κηάμ,ΝεαγυμΝεαδΝπκδκΝηΫλκμΝ
απσΝ αν κτμΝ κΝ έ έΙέΝ ηπκλ έΝ θαΝ δαγΫ δ,Ν η Ν αν σξλκθβΝ ε έηβ βΝ κνΝ

ά δκνΝ

εσ κνμΝΰδαΝ κΝηΫλκμΝ πθΝπσλπθΝπκνΝ κΝ έ έΙέΝ θΝηπκλ έΝθαΝεαζτο δέΝ Νπ λέπ π β
δ θΫλΰ δαμΝ κνΝ επαδ ν δεκτΝπλκΰλΪηηα κμΝ ΝξυλκνμΝπκνΝΫξκνθΝπαλαξπλβγ έΝ κΝ
κδε έκΝ έ έΙέΝ τη πθαΝη Ν βθΝπαλέΝ1γ,ΝβΝπλΪιβΝπαλαξυλβ βμΝπλκ εκηέα αδΝΰδαΝ βθΝ

Ϋε κ βΝ βμΝ απσ α βμΝ έ λν βμ,Ν ΰ)Ν βΝ εκπδησ β αΝ έ λν άμΝ κνΝ τη πθαΝ η Ν δμΝ
γθδεΫμΝ εαδΝ π λδ λ δαεΫμΝ αθΪΰε μΝ βμΝ γθδεάμΝ κδεκθκηέαμΝ εαδΝ τη πθαΝ η Ν κΝ
γθδεσ,Ν π λδ λ δαεσΝ εαδΝ κπδεσΝ πλσΰλαηηαΝ δαΝ ίέκνΝ ηΪγβ βμ,Ν πκνΝ εα αλ έακθ αδΝ
ίΪ δΝ κνΝθέΝγθηιή1ίΝΥ ΄Ν1ζγ)έΝΗΝ εκπδησ β αΝέ λν βμΝηπκλ έΝθαΝ εηβλδυθ αδΝη Ν
πλκ Ϊ δμΝ

πθΝ Π λδ λ δαευθΝ

πδ λκπυθΝ

παΰΰ ζηα δεάμΝ

επαέ ν βμΝ εαδΝ

Κα Ϊλ δ βμ,Ν πθΝ πδη ζβ βλέπθΝεαδΝ πδ βηκθδευθΝ θυ πθΝ βμΝΠ λδ Ϋλ δαμΝ βθΝ
κπκέαΝ

λ τ δΝ κΝ έ έΙέ,Ν πλκ Ϊ δμΝ κνΝ Οέ έ έ έ,Ν εαγυμΝ εαδΝ πλκ Ϊ δμΝ κνΝ εα ΪΝ

π λέπ π βΝ αλησ δκνΝ Τπκνλΰ έκνέΝ Μ Ν απσ α βΝ κνΝ ΤπκνλΰκτΝ Παδ έαμ,Ν Έλ νθαμΝ
εαδΝ Θλβ ε νηΪ πθΝ πκνΝ ε έ

αδΝ ΫπμΝ δμΝ γ1Ν Μαλ έκν,Ν εαγκλέα αδΝ κΝ ηΫΰδ κμΝ

αλδγησμΝ δ αε ΫπθΝεα ’ΝΫ κμέ
βέΝΌλΰαθαΝ κνΝΚέ έ έΝ έθαδκΝ
α)Ν κΝνηίκτζδκ,
ί)ΝκΝΠλσ λκμ,
ΰ)ΝκδΝ δ νγνθ ΫμΝπλκΰλαηηΪ πθΝ πκν υθέ
3. α)ΝΣκΝνηίκτζδκΝ έθαδΝπ θ αη ζΫμΝεαδΝαπκ ζ έ αδκ
αα)ΝαπσΝ κθΝΠλσ λκ,ΝκΝκπκέκμΝ έθαδΝκΝ θ δπλτ αθβμΝ εα βηαρευθΝΤπκγΫ πθΝεαδΝ
Φκδ β δεάμΝ ΜΫλδηθαμ,Ν η Ν αθαπζβλπηα δεσΝ

κν,Ν

Ν π λέπ π βΝ απκν έαμΝ άΝ

επζτηα κμ,Ν κθΝ θ δπλτ αθβΝΈλ νθαμΝεαδΝ δαΝ έκνΝ επαέ ν βμ,
ίί)Ν λέαΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κνΝδ λτηα κμ,Νη Ν κνμΝαθαπζβλπηα δεκτμΝ κνμ,ΝκηκέπμΝηΫζβΝ
έ έΠέΝ κνΝΙ λτηα κμ,ΝπκνΝ πδζΫΰκθ αδΝαπσΝ βΝτΰεζβ κΝΰδαΝ

λα άΝγβ έα,Ντ

λαΝ

απσΝ δ βΰά δμΝ πθΝνθ ζ τ πθΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ κνΝΙ λτηα κμ,
ΰΰ)Ν κθΝ δ νγνθ άΝ πλκΰλΪηηα κμΝ πκν υθέΝ θΪζκΰαΝ η Ν κΝ γΫηαΝ πκνΝ ναβ Ϊ αδΝ
η Ϋξ δΝεαδΝκΝαθ έ κδξκμΝ δ νγνθ άμΝ κνΝκδε έκνΝ δ κτμΝπλκΰλΪηηα κμΝ πκν υθέ
ί)ΝΣκΝνηίκτζδκΝΫξ δΝ δμΝαεσζκνγ μΝαληκ δσ β μΝεαδΝσ μΝΪζζ μΝπλκίζΫπκθ αδΝαπσΝ
κθΝΚαθκθδ ησΝ κνΝΚέ έ έκ
αα)Ν δαηκλ υθ δΝ βθΝ πκζδ δεάΝ κνΝ Κέ έ έΝ

κΝ πζαέ δκΝ βμΝ δ λν δεάμΝ απσ α βμΝ βμΝ

παλέΝ1,
ίί)Ν δ βΰ έ αδΝΝ βΝτΰεζβ κΝ βθΝ πδζκΰάΝ πθΝ δ νγνθ υθ,
ΰΰ)Ν δ βΰ έ αδΝ

βΝ τΰεζβ κΝ πλκμΝ Ϋΰελδ βΝ αΝ δ άΝ πλκΰλΪηηα αΝ πκν υθΝ κνΝ

Κέ έ έ,Ν αΝ κπκέαΝ η ΪΝ βθΝ Ϋΰελδ άΝ κνμΝ εκδθκπκδκτθ αδΝ

κΝ Τπκνλΰ έκΝ Παδ έαμ,Ν

Έλ νθαμΝεαδΝΘλβ ε νηΪ πθ,Ν
)Ν πκπ τ δΝ βΝζ δ κνλΰέαΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ ν βμ,Ν
)Νεαγκλέα δΝ κθΝ τπκΝ πθΝπδ κπκδβ δευθΝπκνΝαπκθΫη δΝ κΝΚΫθ λκ,
)Ν δ βΰ έ αδΝ βΝτΰεζβ κΝπλκμΝΫΰελδ βΝ κθΝΚαθκθδ ησΝ κνΝΚέ έ έ,

αα)Ν δ βΰ έ αδΝ βΝτΰεζβ κΝπλκμΝΫΰελδ βΝ βθΝ ά δαΝΫεγ βΝαπκζκΰδ ηκτΝ κνΝΫλΰκνΝ
κνΝ Κέ έ έ,Ν βΝ κπκέαΝ α κτΝ ΰελδγ έΝ εκδθκπκδ έ αδΝ

κθΝ ΤπκνλΰσΝ Παδ έαμ,Ν Έλ νθαμΝ

εαδΝΘλβ ε νηΪ πθ,
ββ)Νκλέα δΝκηΪ μΝΰδαΝ βθΝ

π λδεάΝαιδκζσΰβ βΝ πθΝ επαδ ν δευθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ

κνΝΚΫθ λκν,
γγ)Ν ΰελέθ δΝ βΝ τθαοβΝ νηίΪ πθΝ πλκ ππδεκτ,Ν πλκηβγ δυθΝ εαδΝ νπβλ δυθΝ πκνΝ
νθΪπ δΝ κΝΚέ έ έΝΰδαΝ δμΝ επαδ ν δεΫμΝεαδΝζκδπΫμΝζ δ κνλΰδεΫμΝ κνΝαθΪΰε μέ
δέΝΟΝΠλσ λκμΝΫξ δΝ δμΝ ιάμΝαληκ δσ β μκΝ
α)Ν νΰεαζ έΝ κΝνηίκτζδκΝεαδΝεα αλ έα δΝ βθΝβη λά δαΝ δΪ αιβ,
ί)Ν πδίζΫπ δΝ βθΝ

αληκΰάΝ βμΝ πκζδ δεάμΝ κνΝ ΚΫθ λκνΝ εαδΝ βθΝ άλβ βΝ κνΝ

Καθκθδ ηκτΝ κν,
ΰ)Νη λδηθΪΝΰδαΝ βθΝ

αληκΰάΝ πθΝαπκ Ϊ πθΝ κνΝνηίκνζέκν,

)ΝνπκΰλΪ δΝ αΝαπκθ ηση θαΝαπσΝ κΝΚέ έ έΝπδ κπκδβ δεΪ,Ν
)Ν νθνπκΰλΪ δΝη Ν κθΝκδε έκΝ δ νγνθ ά,Ντ

λαΝαπσΝΫΰελδ βΝ κνΝνηίκνζέκν,Ν δμΝ

νηίΪ δμΝπλκ ππδεκτ,Ν δμΝ νηίΪ δμΝπλκηβγ δυθΝεαδΝνπβλ δυθ,ΝηΫ αΝ κΝπζαέ δκΝ
πθΝ ΰε ελδηΫθπθΝαπσΝ βΝτΰεζβ κΝπδ υ πθ,
εέΝ ΟΝ δ νγνθ άμΝ εΪ κνΝ πλκΰλΪηηα κμΝ πκν υθΝ πδζΫΰ αδΝ απσΝ βΝ τΰεζβ κΝ
τ

λαΝαπσΝ δ άΰβ βΝ κνΝ νηίκνζέκν,ΝΰδαΝ

Ι λτηα κμ,Ν εαδΝ απαζζΪ

λα άΝγβ έα,Ν έθαδΝηΫζκμΝ έ έΠέΝ κνΝ

αδΝ ηΫλκνμΝ πθΝ δ αε δευθΝ κνΝ εαγβεσθ πθΝ Ϋπ δ αΝ απσΝ

απσ α βΝ βμΝ νΰεζά κνΝ κνΝ Ι λτηα κμέΝ  Ν π λέπ π βΝ απκν έαμΝ άΝ επζτηα κμΝ
αθαπζβλυθ αδΝ απσΝ κΝ αλξαδσ λκΝ ηΫζκμΝ έ έΠέΝ βμ αθυ λβμ ίαγηέ αμ,Ν εΝ πθΝ
αε δευθΝη ζυθΝ κνΝνηίκνζέκνΝ βμΝνπκπ λέπ έΝΝίί΄Ν βμΝπ λέπ έΝΝα΄Ν βμΝπαλέΝγέΝΝΟΝ
δ νγνθ άμΝΫξ δΝ δμΝ ιάμΝαληκ δσ β μκΝ
α)Ν δ βΰ έ αδΝ

κΝ νηίκτζδκΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ πκν υθΝ εαδΝ έθαδΝ αλησ δκμΝ ΰδαΝ βθΝ

νζκπκέβ άΝ κν,
ί)Ν δ βΰ έ αδΝ κΝνηίκτζδκΝ ξΫ δαΝΰδαΝ βθΝαθαίΪγηδ βΝ κνΝπλκΰλΪηηα κμΝ πκν υθ,
ΰ)Ν δ βΰ έ αδΝ

κΝνηίκτζδκΝ βθΝ ά δαΝ Ϋεγ βΝαπκζκΰδ ηκτΝ κνΝ ΫλΰκνΝ κνΝ Κέ έ έΝ

Ϋεα κμΝ δ νγνθ άμΝπμΝπλκμΝ κΝ δ ΫμΝπλσΰλαηηαΝ επαέ ν βμΝαληκ δσ β ΪμΝ κν,Ν
)Ν έθαδΝ δ βΰβ άμΝ πθΝ γ ηΪ πθΝ βη λά δαμΝ δΪ αιβμΝ κνΝ νηίκνζέκνΝ πμΝ πλκμΝ κΝ
δ ΫμΝπλσΰλαηηαΝ επαέ ν βμΝαληκ δσ β ΪμΝ κν,
)Ν δ βΰ έ αδΝ κΝνηίκτζδκΝΰδαΝ βΝ τθαοβΝ νηίΪ πθΝπλκ ππδεκτ,Νπλκηβγ δυθΝεαδΝ
νπβλ δυθΝπκνΝ νθΪπ δΝ κΝΚέ έ έΝΰδαΝ δμΝ επαδ ν δεΫμΝεαδΝζκδπΫμΝζ δ κνλΰδεΫμΝ κνΝ
αθΪΰε μΝπμΝπλκμΝ κΝ δ ΫμΝπλσΰλαηηαΝ επαέ ν βμΝαληκ δσ β ΪμΝ κν,

)Ν νθνπκΰλΪ δΝη Ν κθΝΠλσ λκΝ κνΝΚέ έ έ,Ντ

λαΝαπσΝΫΰελδ βΝ κνΝνηίκνζέκν,Ν

δμΝ νηίΪ δμΝπλκ ππδεκτ,Ν δμΝ νηίΪ δμΝπλκηβγ δυθΝεαδΝνπβλ δυθΝ βμΝπ λδπ έΝ ΄,Ν
ηΫ αΝ κΝπζαέ δκΝ πθΝ ΰε ελδηΫθπθΝαπσΝ βΝτΰεζβ κΝπδ υ πθ,
α)Νκλέα δ,ΝσπκνΝαπαδ έ αδ,Ντ

λαΝαπσΝΰθυηβΝ κνΝνηίκνζέκν,Ν δμΝ πδ λκπΫμΝ πδζκΰάμΝ

επαδ νκηΫθπθ,ΝπμΝπλκμΝ κΝ δ ΫμΝπλσΰλαηηαΝ επαέ ν βμΝαληκ δσ β ΪμΝ κν,
β)Ν νΰελκ έΝ πδ λκπΫμΝ ΰδαΝ βΝ η ζΫ βΝ άΝ βΝ δ επ λαέπ βΝ νΰε ελδηΫθπθΝ γ ηΪ πθΝ
πκνΝ ηπέπ κνθΝ δμΝαληκ δσ β ΫμΝ κνέ
ζέΝ ΓδαΝ βΝ δκδεβ δεάΝ εαδΝ ΰλαηηα δαεάΝ νπκ άλδιβΝ κνΝ Κέ έ έΝ
Γλαηηα έα,Ν βΝ κπκέαΝ κλΰαθυθ αδΝ εαδΝ ζ δ κνλΰ έΝ

νθδ Ϊ αδΝ

Ν πέπ κΝ Σηάηα κμΝ εα ΪΝ βθΝ

ΫθθκδαΝ βμΝπ λέπ π βμΝα΄Ν βμΝπαλέΝβΝ κνΝΪλγλκνΝεδΝ κνΝθέΝδ1ηθήβί1γΝΥ ΄Ν1ηδ)έ
ηέΝΟδΝπσλκδΝ κνΝΚέ έ έΝπλκΫλξκθ αδΝαπσκΝ
α)Ν κθΝπλκςπκζκΰδ ησΝ κνΝ έ έΙέ,
ί)Ν κθΝπλκςπκζκΰδ ησΝ κνΝΤπκνλΰ έκνΝΠαδ έαμ,ΝΈλ νθαμΝεαδΝΘλβ ε νηΪ πθ,
ΰ)Ν ξλβηα κ κ ά δμ,Ν πλ ΫμΝ εαδΝ εΪγ Ν έ κνμΝ ξκλβΰέ μΝ απσΝ κλ έμΝ κνΝ βηκ έκνΝ άΝ
δ δπ δεκτΝ κηΫαΝ εαδΝ απσΝ βθΝ νλππαρεάΝ Έθπ βΝ εαδΝ ΪζζκνμΝ δ γθ έμΝ κλΰαθδ ηκτμ,Ν
εαγυμΝεαδΝπλκμΝ κΝΚΫθ λκ,
)ΝηΫλκμΝ πθΝπσλπθΝ πθΝ δ δευθΝΛκΰαλδα ηυθΝΚκθ νζέπθΝΈλ νθαμΝΥ έΛέΚέ έ)Ν πθΝ
έ έΙέΝ εαδΝ πλσ κ κδΝ απσΝ π λδκν δαεΪΝ
δα έγ θ αδΝτ

κδξ έαΝ κνΝ Ι λτηα κμ,Ν πκνΝ ηπκλ έΝ θαΝ

λαΝαπσΝαπσ α βΝ βμΝνΰεζά κν,ΝΰδαΝ βθΝαθΪπ νιβΝ κνΝΚέ έ έ,

)ΝεΪγ ΝΪζζβΝθσηδηβΝαδ έαέ
θέΝΩμΝ δ Ϊ εκθ μΝ αΝπλκΰλΪηηα αΝαπα ξκζκτθ αδκΝ
α)ΝηΫζβΝ έ έΠέ,Ν
ί)Ν έ έΠέ,Ν έ ΙέΠέ,Ν έΣέ έΠέΝ κνΝΙ λτηα κμΝη Ναπσ α β βμΝνΰεζά κν,Ντ

λαΝαπσΝ

ΰθυηβΝ βμΝαεα βηαρεάμΝηκθΪ αμΝ βθΝκπκέαΝαθάεκνθ,
ΰ)Ν αεα βηαρεκέΝ νπσ λκ κδΝ βμΝ παλέΝ ηΝ κνΝ ΪλγλκνΝ βιΝ κνΝ θέΝ δίίιήβί11Ν Υ ΄Ν 1ιε),Ν
πδ βηκθδεκτμΝεαδΝ λΰα βλδαεκτμΝ νθ λΰΪ μΝ κνΝΪλγλκνΝ1ιΝ κνΝθέΝ1δίδή1ιθγΝΥ ΄Ν
173),
)Νπλκ ππδεσΝη Να κηδεΫμΝ νηίΪ δμΝ λΰα έαμΝδ δπ δεκτΝ δεαέκνΝκλδ ηΫθκνΝξλσθκν,Ν
δΪλε δαμΝ θσμΝ ΫπμΝ λδυθΝ δ αε δευθΝ

υθ,Ν πζάλκνμΝ βΝ η λδεάμΝ απα ξσζβ βμ. ΗΝ

πλκεάλνιβΝ κνΝ ΰθπ δεκτΝ αθ δε δηΫθκνΝ ΰέθ αδΝ απσΝ βΝ τΰεζβ κ,Ν τ

λαΝ απσΝ

πλσ α βΝ κνΝνηίκνζέκνΝ κνΝΚέ έ έ.
ΟδΝ νηίΪ δμΝ πκνΝ νθΪπ κθ αδΝ τη πθαΝ η Ν κΝ παλσθΝ Ϊλγλκ,Ν

θΝ νπΪΰκθ αδΝ

δμΝ

δα Ϊι δμ πθΝ Κ αζαέπθΝ ρ΄,Ν ΄Ν εαδΝ Γ΄Ν κνΝ θέΝ β1ιίή1ιιδΝ Υ ΄Ν βθ),Ν αζζΪΝ νπΪΰκθ αδΝ

δμΝ ιαδλΫ δμΝ βμΝ ΠΤΝ γγήβίίζΝ Υ ΄βθί)έΝ Σα ελδ άλδαΝ πδζκΰάμΝ πθΝ δ α εσθ πθΝ
κλέακθ αδΝ κθΝ

π λδεσΝΚαθκθδ ησΝΛ δ κνλΰέαμΝ κνΝΚέ έ έέ

ιέΝ ΗΝ κέ β βΝ παλΫξ αδΝ πλ ΪθέΝ ΟδΝ εα αλ δαση θκδΝ πδζΫΰκθ αδΝ

κΝ πλσΰλαηηαΝ

ίΪ δΝ κνΝ ίαγηκτΝ κνΝ απκζν βλέκνΝ απσΝ κΝ Π έΛέέΝ πδπζΫκθΝ ελδ άλδαΝ ηπκλ έΝ θαΝ
κλέακθ αδΝ

κθΝ Καθκθδ ησΝ Λ δ κνλΰέαμΝ κνΝ Κέ έ έΝ ΗΝ κέ β βΝ δαλε έΝ Ϋ

ιΪηβθαΝ γ πλβ δεάμΝ εαδΝ λΰα βλδαεάμΝ εα Ϊλ δ βμ,

λαΝ Υδ)Ν

νθκζδεάμΝ δΪλε δαμΝ 1έβίίΝ

δ αε δευθΝ πλυθΝ τη πθαΝ η Ν κΝ πλσΰλαηηαΝ πκν υθ, πζΫκθΝ θσμΝ ιαηάθκνΝ
πλαε δεάμΝ Ϊ εβ βμΝ άΝ ηαγβ έαμΝ νθκζδεάμΝ δΪλε δαμΝ ιζίΝ πλυθ. ΟδΝ πκν α ΫμΝ
ηπκλκτθΝ θαΝ πλαΰηα κπκδκτθΝ βθΝ πλαε δεάΝ Ϊ εβ βΝ

Ν ν δεΪΝ πλσ ππα,Ν ΝέΠέ έ έ,Ν

ΝέΠέΙέ έΝεαδΝ βησ δ μΝνπβλ έ μ,Νη Ν νγτθβΝ κνΝ έ έΙέΝ
πκπ έαΝ κνΝ

κΝκπκέκΝ κδ κτθ,ΝνπσΝ βθΝ

δ νγνθ άΝ πλκΰλΪηηα κμΝ πκν υθ,Ν κΝ κπκέκμΝ παλαεκζκνγ έΝ βθΝ

παλκν έαΝ κνΝ εα αλ δακηΫθκν,Ν βΝ δα

Ϊζδ βΝ βμΝ πκδσ β αμΝ κνΝ π λδίΪζζκθ κμΝ

λΰα έαμΝ κνΝ α εκτη θκν,Ν δ θ λΰ έΝ πδ σπδκνμΝ ζΫΰξκνμΝ

βθΝ πδξ έλβ βΝεαδΝ βλ έΝ

α κηδεσΝ Ϊε ζκΝ πλαε δεάμΝ Ϊ εβ βμΝ η Ν δμΝ ξ δεΫμΝ ηβθδαέ μΝ εγΫ δμΝ πλκσ κνέΝ ΟδΝ
πκν α ΫμΝπκνΝΫξκνθΝ νηπζβλυ δΝ κνζΪξδ κθΝ1βίΝβη λκηέ γδαΝ
πκνΝ ΰΰλΪ κθ αδ,Ν απαζζΪ

κθ αδ,Ν

βθΝ δ δεσ β αΝ

σ κθΝ κΝ πδγνηκτθ,Ν η Ν νπ τγνθβΝ άζπ βΝ κνΝ

ΪλγλκνΝ θΝ κνΝ θέΝ 1ειιή1ιθζΝ απσΝ βθΝ νπκξλΫπ βΝ κέ β βμΝ κνΝ ιαηάθκνΝ πλαε δεάμΝ
Ϊ εβ βμΝ άΝ ηαγβ έαμέΝ ΗΝ πλαε δεάΝ Ϊ εβ βΝ εαδΝ βΝ ηαγβ έαΝ ηπκλ έΝ

Ν σζ μΝ δμΝ

π λδπ υ δμΝ θαΝ ξλβηα κ κ έ αδΝ απσΝ γθδεκτμΝ άήεαδΝ εκδθκ δεκτμΝ πσλκνμ,Ν τη πθαΝ
η Ν δμΝδ ξτκν μΝεΪγ Ν κλΪΝ δα Ϊι δμέΝ
10. ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ πκν υθΝ ΰελέθ αδΝ απσΝ βΝ τΰεζβ κ,Ν τ

λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κνΝ

νηίκνζέκνΝ εαδΝ π λδΫξ δΝ κνμΝ έ ζκνμΝ πθΝ ηαγβηΪ πθ,Ν κΝ π λδ ξση θσΝ κνμ,Ν δμΝ
ί κηα δαέ μΝ υλ μΝ δ α εαζέαμΝ κνμ,Ν
πδ ζκτη θκΝ δ αε δεσΝ Ϋλΰκ,

δμΝ κπκέ μΝ π λδζαηίΪθ αδΝ κΝ εΪγ Ν ηκλ άμΝ

βΝ ξλκθδεάΝ αζζβζκνξέαΝ άΝ αζζβζ ιΪλ β βΝ πθΝ

ηαγβηΪ πθ,Ν ζ π κηΫλ δ μΝ ΰδαΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ βμΝ πλαε δεάμΝ Ϊ εβ βμΝ εαδΝ βμΝ
ηαγβ έαμέΝΠ λδΫξ δ,Ν πέ βμ,Ν κΝ παΰΰ ζηα δεσΝπλκ έζ,Ν αΝηαγβ δαεΪΝαπκ ζΫ ηα αΝ
Υΰθυ δμ,Ν ιδσ β μΝεαδΝδεαθσ β μ)ΝεαδΝ αΝπλκ σθ αΝπκνΝαπκε υθ αδΝαπσΝ κΝ τθκζκΝ
κνΝπλκΰλΪηηα κμΝ πκν υθ,ΝεαγυμΝεαδΝαπσΝεΪγ Ν πέΝηΫλκνμΝηΪγβηαΝάΝ επαδ ν δεάΝ
λα βλδσ β αΝάΝπλαε δεάΝΪ εβ βΝπκνΝπ λδζαηίΪθ αδΝ Ναν σέ ΓδαΝ βΝ δαησλ π βΝ
πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πκν υθΝ εΪγ Ν δ δεσ β αμΝ ζαηίΪθκθ αδΝ νπσοβΝ αΝ ξ δεΪΝ
παΰΰ ζηα δεΪΝ π λδΰλΪηηα αΝ πκνΝ πδ κπκδκτθ αδΝ απσΝ κθΝ

γθδεσΝ Ολΰαθδ ησΝ

Πδ κπκέβ βμΝ Πλκ σθ πθΝ εαδΝ παΰΰ ζηα δεκτΝ Πλκ αθα κζδ ηκτΝ Υ έΟέΠέΠέ έΠέ),Ν
τη πθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ παλέΝ β,Ν γΝ εαδΝ δΝ κνΝ ΪλγλκνΝ γΝ κνΝ θέΝ γγζιήβίίεΝ

Υ ΄1η1),Ν σππμΝ λκπκπκδάγβε Ν εαδΝ δ ξτ δ,Ν

σ κθΝ νπΪλξκνθ,Ν άΝ η Ν ίΪ βΝ αΝ

απαδ κτη θαΝ παΰΰ ζηα δεΪΝπλκ σθ αέΝ
11έΝ ΣαΝ ηαγάηα αΝ δ ιΪΰκθ αδΝ
ξκζδευθΝηκθΪ πθΝ

Ν ξυλκνμΝ κνΝ κδε έκνΝ έ έΙέ,Ν εαγυμΝ εαδΝ

Ν ε έλδαΝ

ν λκίΪγηδαμΝ επαέ ν βμΝησθκΝαπκΰ νηα δθΫμΝυλ μ,ΝάΝΪζζαΝ

ε έλδα,ΝπκνΝπζβλκτθΝ δμΝ ξ δεΫμΝπλκςπκγΫ δμ,ΝεαδΝηπκλ έΝθαΝπαλαξπλκτθ αδΝΰδαΝ κΝ
εκπσΝαν σΝ κΝκδε έκΝ έ έΙέέΝ
1βέΝΓδαΝ κνμΝεα αλ δαση θκνμΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝαν υθΝδ ξτκνθΝαθαζκΰδεΪΝκδΝπαλέΝ
θΝεαδΝιΝ κνΝΪλγλκνΝ1ηΝ κνΝθέΝδ1θζήβί1γΝΥ ΄Ν1ιγ)έΝ
1γέΝ Μ ΪΝ βθΝ πδ νξάΝ κζκεζάλπ βΝ κνΝ πλκΰλΪηηα κμΝ απκθΫηκθ αδΝ δπζυηα αΝ
πδπΫ κνΝεΝ κνΝ γθδεκτΝεαδΝ νλππαρεκτΝΠζαδ έκνΝ Πλκ σθ πθέΝ πδπζΫκθ,ΝηπκλκτθΝ
θαΝ

νθ Ϋκθ αδ,Ν

τη πθαΝ η Ν αΝ κλδαση θαΝ

κθΝ Καθκθδ ησ,Ν αΝ ηαγβ δαεΪΝ

απκ ζΫ ηα αΝη ΝηκθΪ μΝ κνΝυuropeanΝσredit System for Vocational and Education
and Training – υσVυTΝ πκνΝ π λδΰλΪ

αδΝ

βΝ τ α βΝ

κνΝ

νλππαρεκτΝ

ΚκδθκίκνζέκνΝ εαδΝ κνΝ νηίκνζέκν,Ν βμΝ 1θβμΝ ΙκνθέκνΝ βίίι ΰδαΝ βΝ γΫ πδ βΝ κνΝ
νλππαρεκτΝ ν άηα κμΝπδ π δευθΝηκθΪ πθΝΰδαΝ βθΝ παΰΰ ζηα δεάΝ επαέ ν βΝεαδΝ
εα Ϊλ δ β.
1εέΝΜ Ναπσ α βΝ βμΝνΰεζά κν,Ν πκνΝ ε έ
κνΝ ΚΫθ λκν,Ν βηκ δ τ αδΝ

βθΝ

αδΝτ

λαΝαπσΝΰθυηβΝ κνΝ νηίκνζέκνΝ

βη λέ αΝ βμΝ Κνί λθά πμΝ κΝ Καθκθδ ησμΝ κνΝ

ΚΫθ λκν,ΝσπκνΝλνγηέαoθ αδΝδ έπμκ
α)ΝγΫηα αΝπκνΝα κλκτθΝ βθΝκλΰΪθπ β,Ν βΝζ δ κνλΰέαΝεαδΝ βΝ δκέεβ βΝ κνΝΚέ έ έΝ
εαδΝ θΝπλκίζΫπκθ αδΝαπσΝ κθΝπαλσθ αΝθσηκ,
ί)Ν πδπζΫκθΝ ελδ άλδαΝ πδζκΰάμΝ εα αλ δαση θπθΝ πΫλαθΝ κνΝ ίαγηκτΝ απκζν βλέκνΝ
Π έΛέ,ΝσππμΝδ έπμΝβΝ λΰα δαεάΝ ηπ δλέα,ΝβΝ ΰΰτ β αΝ βμΝβη λκηβθέαμΝεα Ϊγ βμΝ
βμΝ αέ β βμΝ κνΝ νπκοβ έκνΝ εα αλ δακηΫθκνΝ η Ν βθΝ βη λκηβθέαΝ απκ κέ β βμΝ κνΝ
απσΝ βΝ ν λκίΪγηδαΝ επαέ ν β,ΝεκδθπθδεΪΝελδ άλδαέ
ΰ)Ν βΝ δα δεα έαΝ εαδΝ κΝ λσπκμΝ ΰΰλα υθ,Ν γΫηα αΝ πκνΝ α κλκτθΝ
πκν υθ,Ν

βθΝ ΫθαλιβΝ εαδΝ ζάιβΝ κνΝ επαδ ν δεκτΝ Ϋ κνμ,Ν

βθΝ κλΰΪθπ βΝ πθΝ
κθΝ εαγκλδ ησΝ πθΝ

δαεκπυθΝ εαδΝ αλΰδυθ, κνΝ αθυ α κνΝ κλέκνΝ απκν δυθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ εΪγ Ν γΫηαΝ πκνΝ
α κλΪΝ βΝ κέ β βΝεαδΝ βθΝπλαε δεάΝΪ εβ βΝάΝηαγβ έα,Ν
)Ν δ δεσ λ μΝπλκςπκγΫ δμΝεαδΝ πδπζΫκθΝελδ άλδαΝ πδζκΰάμΝ πθΝ δ α εσθ πθ,
)Ν νπκξλ υ δμΝ εαδΝ

δεαδυηα αΝ εα αλ δαση θπθ,Ν γΫηα αΝ πκνΝ α κλκτθΝ

π δγαλξδεΪΝ παλαπ υηα αΝεαδΝ

δμΝ πκδθΫμΝπκνΝ πδίΪζζκθ αδΝ

αΝ

κνμΝεα αλ δαση θκνμ,Ν

εαγυμΝεαδΝ αΝαλησ δαΝσλΰαθαΝεαδΝ βΝ δα δεα έαΝΰδαΝ βθΝ πδίκζάΝ κνμ,
)ΝκδΝ δα δεα έ μΝ π λδεάμΝαιδκζσΰβ βμΝ πθΝ κηυθΝεαδΝ πθΝεα αλ δαση θπθ,

α)Ν αΝ εαγάεκθ αΝ εαδΝ κδΝ νπκξλ υ δμΝ πθΝ επαδ ν υθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ δα δεα έαΝ
αιδκζσΰβ άμΝ κνμ,
β)Ν γΫηα αΝ πκνΝ α κλκτθΝ
πδίΪζζκθ αδΝ

αΝ π δγαλξδεΪΝ παλαπ υηα αΝ εαδΝ

δμΝ πκδθΫμΝ πκνΝ

κΝ πλκ ππδεσΝ η Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκνΝ κλδ ηΫθκνΝ

ξλσθκν,Ν εαγυμΝ εαδΝ

αΝ αλησ δαΝ σλΰαθαΝ εαδΝ

βΝ δα δεα έαΝ ΰδαΝ βθΝ πδίκζάΝ κνμέΝ

ΜΫξλδΝ θαΝ λνγηδ κτθΝ η Ν κθΝ Καθκθδ ησΝ αΝ γΫηα αΝ κνΝ πλκβΰκτη θκνΝ

α έκν,Ν

αλησακθ αδΝαθαζκΰδεΪΝκδΝε έη θ μΝπ δγαλξδεΫμΝ δα Ϊι δμΝΰδαΝπλκ ππδεσΝη Ν ξΫ βΝ
λΰα έαμΝδ δπ δεκτΝ δεαέκνΝΝκηδευθΝΠλκ υππθΝ βηκ έκνΝ δεαέκνέ
1ζέΝ  κΝ ΫζκμΝ εΪγ Ν αεα βηαρεκτΝ Ϋ κνμΝ κΝ νηίκτζδκΝ νθ Ϊ

δ,Ν τ

λαΝ απσΝ

δ άΰβ βΝ κνΝ δ νγνθ ά,Ν ά δαΝ Ϋεγ βΝ απκζκΰδ ηκτΝ Ϋλΰκν,Ν βθΝ κπκέαΝ εκδθκπκδ έΝ
αη ζζβ έΝ πλκμΝ Ϋΰελδ βΝ

βΝ τΰεζβ κΝ εαδ,Ν α κτΝ ΰελδγ έ,Ν

κΝ Τπκνλΰ έκΝ Παδ έαμ,Ν

Έλ νθαμΝ εαδΝ Θλβ ε νηΪ πθέΝ ΣκΝ Κέ έ έΝ νπσε δ αδΝ κνζΪξδ κθΝ αθΪΝ δ έα,Ν
δα δεα έ μΝ
κλδαση θαΝ

π λδεάμΝ αιδκζσΰβ βμΝ δα

Ν

Ϊζδ βμΝ βμΝ πκδσ β αμΝ τη πθαΝ η Ν αΝ

κθΝ Καθκθδ ησΝ Λ δ κνλΰέαμΝ κνέΝ ΗΝ ιπ λδεάΝ αιδκζσΰβ βΝ εαδΝ βΝ

πδ κπκέβ βΝ βμΝπκδσ β αμΝ πθΝ επαδ ν δευθΝάΝ πδηκλ π δευθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ κνΝ
Κέ έ έ,Ν πλαΰηα κπκδ έ αδΝ απσΝ βθΝ έ ΙέΠέ,Ν τη πθαΝ η Ν βθΝ νπκπ λέπ π βΝ ίί΄Ν βμΝ
π λέπ π βμΝα΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κνΝΪλγλκνΝζζΝ κνΝθέΝδίίιήΝβί11έ
1ηέΝ Μ Ν πλκ λδεσΝ δΪ αΰηα,Ν πκνΝ ε έ

αδΝ η Ν πλσ α βΝ κνΝ ΤπκνλΰκτΝ Παδ έαμ,Ν

Έλ νθαμ εαδΝ Θλβ ε νηΪ πθΝ εαδΝ κνΝ εα ΪΝ π λέπ π βΝ αλησ δκνΝ Τπκνλΰκτ,Ν
εαγκλέακθ αδΝ αΝ παΰΰ ζηα δεΪΝ δεαδυηα αΝ πκνΝ αθ δ κδξκτθΝ

κνμΝ έ ζκνμΝ κνΝ

παλσθ κμΝΪλγλκνέΝ
1θέΝ Μ Ν απσ α βΝ κνΝ ΤπκνλΰκτΝ Παδ έαμ,Ν Έλ νθαμΝ εαδΝ Θλβ ε νηΪ πθΝ ηπκλ έΝ θαΝ
εαγκλέακθ αδΝ ζ π κηΫλ δ μΝ ΰδαΝ βθΝ νζκπκέβ βΝ βμΝ πλαε δεάμΝ Ϊ εβ βμΝ εαδΝ βμΝ
ηαγβ έαμ,ΝκδΝνπκξλ υ δμΝ πθΝ λΰκ κ υθΝπκνΝ νηη ΫξκνθΝ κΝπλσΰλαηηαΝεαδΝεΪγ Ν
ΪζζκΝζ π κη λ δαεσΝγΫηαέ

Κ Φ Λ ΙΟΝΓ΄
Ρνγηέ δμΝΰδαΝ βθΝαθυ α βΝ επαέ ν βΝεαδΝΫλ νθαΝ
ΆλγλκΝ9
θαΰθυλδ βΝπλκςπβλ έαμ

1. ΗΝ δΪ αιβΝ βμΝπαλαΰλΪ κνΝγΝ κνΝΪλγλκνΝβ1Ν κνΝ θέΝδδεβήβί1ηΝ λκπκπκδ έ αδΝ πμΝ
ιάμκΝ
«γέΝ Κα ΪΝ βΝ τθαοβΝ πθΝ νηίΪ πθΝ λΰα έαμΝ πθΝ πλκβΰκτη θπθΝ παλαΰλΪ πθΝ
αθαΰθπλέα αδΝ ηδ γκζκΰδεΪΝ πμΝ πλκςπβλ έα,Ν Ϋπ δ αΝ απσΝ βθΝ νπκίκζάΝ ξ δεάμΝ
αέ β βμΝαπσΝ κθΝ λΰααση θκ,ΝΝβ πλκβΰκτη θβΝαπα ξσζβ βΝ κνΝ κθΝ βησ δκΝΣκηΫα,Ν
σππμΝαν σμΝ εαγκλέα αδΝη Ν βθΝ δΪ αιβΝ βμΝπαλαΰλΪ κνΝ1ΝΪλγλκνΝηΝθέΝδγεδήβί1ε,Ν
εαγυμΝεαδΝΝ

αΝελΪ βΝ - ηΫζβΝ βμΝ νλππαρεάμΝΈθπ βμ,ΝεαγυμΝεαδΝ

κνμΝ πέ βηκνμΝ

γ ηκτμΝ εαδΝ σλΰαθαΝ βμΝ νλππαρεάμΝ Έθπ βμ,Ν ίΪ δΝ τηία βμΝ ΫλΰκνΝ ,Ν εα ΪΝ
παλΫεεζδ βΝ βμΝ δΪ αιβμΝ κνΝ ΪλγλκνΝ 11Ν κνΝ θΝ δγεδήβί1εέΝ  βθΝ π λέπ π βΝ αν άΝ βΝ
αθαΰθπλδαση θβΝ πλκςπβλ έαΝ

θΝ ηπκλ έΝ θαΝ νπ λί έΝ αΝ π ΪΝ Ϋ βΝ θυΝ κΝ ΫλΰκΝ πκνΝ

Ϋξ δΝ νζκπκδά δΝ κΝ αδ κτη θκμΝ βθΝ αθαΰθυλδ β,Ν ίΪ δΝ πθΝ νηίΪ πθΝ ΫλΰκνΝ πκνΝ
πδεαζ έ αδ,ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝ νθα ΫμΝη Ν αΝεαγάεκθ αΝπκνΝαθαζαηίΪθ δΝίΪ δΝ βμΝ
τηία βμΝ λΰα έαμΝ πκνΝ νθΪπ δέΝ ΩμΝ αλησ δκΝ σλΰαθκΝ ΰδαΝ θαΝ ι Ϊ δΝ ΪθΝ
νθ λΫξκνθΝΝκδΝπλκςπκγΫ δμΝΰδαΝθαΝαθαΰθπλδ

έΝβΝαδ κτη θβΝπλκςπβλ έαΝκλέα αδΝ

βΝ πδ λκπάΝ λ νθυθΝ κνΝ κδε έκνΝ έ έΙέΝ άΝ κΝ δκδεβ δεσΝ νηίκτζδκΝ κνΝ κδε έκνΝ
λ νθβ δεκτΝ κλΫα»έ
βέΝΗΝπαλΪΰλα κμΝδΝ κνΝΪλγλκνΝ1γγΝπαλΪΰλα κμΝ κνΝθέΝδδηβήβί1ηΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ
ιάμκ
«δέΝ ΩμΝ νπβλ έαΝ ΰδαΝ βΝ ηδ γκζκΰδεάΝ εα Ϊ αιβΝ εαδΝ ιΫζδιβΝ νπκζκΰέα αδΝ βΝ
αθα λση θβΝ

δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλέΝδ κνΝΪλγλκνΝ11Ν κνΝθέΝδγεδήβί1ε,ΝσππμΝεΪγ Ν

κλΪΝδ ξτ δΝεαγυμΝεαδΝκδΝ νηίΪ δμΝ ηέ γπ βμΝΫλΰκνέΝΓδαΝ κνμΝ λ νθβ ΫμΝεαδΝ κνμΝ
δ δεκτμΝΛ δ κνλΰδεκτμΝ πδ άηκθ μΝαθαΰθπλέα αδΝπμΝπλκςπβλ έαΝ κΝ δ αε δεσΝάΝ
λ νθβ δεσΝ ΫλΰκΝ πκνΝ Ϋξ δΝ πλκ
ιπ λδεκτ,Ν

λγ έΝ

Ν βησ δαΝ άΝ δ δπ δεΪΝ παθ πδ άηδαΝ κνΝ

σ κθΝ κδΝ έ ζκδΝ πκν υθΝ πκνΝ αν ΪΝ παλΫξκνθΝ αθαΰθπλέακθ αδΝ απσΝ κΝ

αλησ δκΝΰδαΝ κΝ εκπσΝαν σΝσλΰαθκΝπμΝαεα βηαρεΪΝδ σ δηκδΝη Ναν κτμΝ πθΝ έ έΙέΝ βμΝ
βη απάμΝεαδΝ κΝ λ νθβ δεσΝΫλΰκΝπκνΝΫξ δΝπλκ

λγ έΝ Ν βησ δαΝ λ νθβ δεΪΝεΫθ λαΝ

άΝδθ δ κτ αΝ κνΝ ιπ λδεκτΝεαγυμΝεαδΝΝκΝξλσθκμΝνπκ λκ έαμ,Ν
ζάοβΝ

δ αε κλδεκτΝ

δπζυηα κμέΝ ΗΝ αθαΰθυλδ βΝ

πλαΰηα κπκδ έ αδΝ η Ν απσ α βΝ

σ κθΝκ άΰβ Ν

βΝ

πθΝ αθπ ΫλπΝ νπβλ δυθΝ

κνΝ αλησ δκνΝ κλΰΪθκνΝ εαδΝ

αΝ κδεκθκηδεΪΝ

απκ ζΫ ηα αΝδ ξτκνθΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝνπκίκζάμΝ βμΝ ξ δεάμΝαέ β βμΝεαδΝσζπθΝ
πθΝαπαλαέ β πθΝ δεαδκζκΰβ δευθ»έ
γέΝ ΓδαΝ βθΝ εΪζνοβΝ βμΝ γΫ βμΝ κνΝ Πλκρ αηΫθκνΝ βμΝ ΜκθΪ αμΝ

δκδεβ δεάμΝ

Τπκ άλδιβμΝΥΠέΜέΟέ έΤέ)Ν πθΝ έΛέΚέ έΝ πθΝ έ έΙέΝ κνΝΪλγλκνΝδηΝ κνΝθέΝδδθεήβί1ηΝ
εαδΝ πθΝ πλκρ αηΫθπθΝ πθΝ πδηΫλκνμΝ κλΰαθδευθΝ ηκθΪ πθΝ βμΝ ΜέΟέ έΤέΝ κνΝ

έΛέΚέ έ,Ν βΝ Ϊ εβ βΝ εαγβεσθ πθΝ Πλκρ Ϊη θκνΝ άΝ θαπζβλπ άΝ Πλκρ αηΫθκνΝ πθΝ
Γλαηηα δυθΝ πθΝ

δ δευθΝ Λκΰαλδα ηυθΝ Κκθ νζέπθΝ Έλ νθαμΝ Υ έΛέΚέ έ)Ν πθΝ

θπ Ϊ πθΝ επαδ ν δευθΝΙ λνηΪ πθΝΥ έ έΙέ),ΝκδΝκπκέκδΝκλέ βεαθΝαπσΝ βθΝ πδ λκπάΝ
λ νθυθΝ τη πθαΝη Ν κΝΪλγλκΝδΝ βμΝΚΤ Νζηιή1ιιζΝΥ ’Νθβζ)Νδ κ νθαη έΝη ΝΪ εβ βΝ
εαγβεσθ πθΝ Πλκρ αηΫθκνΝ δ τγνθ βμΝ εαδΝ βΝ Ϊ εβ βΝ εαγβεσθ πθΝ πθΝ πδηΫλκνμΝ
ηκθΪ πθΝ βμΝ Γλαηηα έαμΝ κνΝ

έΛέΚέ έΝ δ κ νθαη έΝ η Ν Ϊ εβ βΝ εαγβεσθ πθΝ

πλκρ αηΫθπθΝΣηβηΪ πθέΝ

ΆλγλκΝ10
δ γθΫμΝΠαθ πδ

άηδκΝ βμΝ ζζΪ κμ

ΗΝ ξλά βΝ ΰβμΝ κνΝ αΰλκ ηαξέκνΝ εαδΝ πθΝ ε δλέπθΝ πκνΝ παλαξπλάγβεαθΝ εαδΝ
ξλβ δηκπκδκτθ αδΝαπσΝ κΝ δ γθΫμΝΠαθ πδ άηδκΝ βμΝ ζζΪ κμΝ νθΪη δΝ βμΝη Ν αλδγηέΝ
πλπ έΝ 1βεεήζηίι1ήίιέίζέβί1ζΝ απσ α βμΝ κνΝ ΤπκνλΰκτΝ ΰλκ δεάμΝ θΪπ νιβμΝ Σ
Σλκ έηπθΝ κλέα αδΝ πμΝ λδ κίΪγηδαμΝ επαέ ν βμ,Ν τη πθαΝ η Ν βΝ δΪ αιβΝ κνΝ
ΪλγλκνΝ 1Ν π λέΝ Ν αλδγέΝ 1βΝ κνΝ πέ έΝ βγέβήζέγέ1ιθηΝ ΟΚα βΰκλέ μΝ εαδΝ π λδ ξση θκΝ
ξλά πθΝ ΰβμΟΝ ΥΦ ΚΝ ΄Ν 1ζζ),Ν εα ΪΝ παλΫεεζδ βΝ εΪγ Ν ΪζζβμΝ ΰ θδεάμΝ άΝ δ δεάμΝ
δΪ αιβμΝθσηκνέ

ΆλγλκΝ11
ΟδεκθκηδεΪΝ ωθΝ λ νθβ δευθΝΚΫθ λωθΝεαδΝ ωθΝ έΛέΚέ έΝ ωθΝ έ έΙέ
1. ΟδΝΝπαλΪΰλα κδΝβΝεαδΝγΝ κνΝΪλγλκνΝεζΝ κνΝθέΝδδθεήβί1ηΝαθ δεαγέ αθ αδΝπμΝ ιάμκ
«βέΝΓδαΝ βθΝΫε κ βΝ βμΝαπσ α βμΝ αθΪζβοβμΝνπκξλΫπ βμΝ

ΝίΪλκμΝ πθΝπδ υ πθΝ

πλκςπκζκΰδ ηκτΝ ΫλΰκνΝ άΝ πλκΰλΪηηα κμΝ απαδ έ αδΝ Ϋΰΰλα κΝ εηβλδπηΫθκΝ αέ βηαΝ
κνΝ πδ βηκθδεκτΝΤπ τγνθκνΝπλκμΝ κθΝΠΜΟ Τ,Ν τη πθαΝη Ν κΝΪλγλκΝζβέ
γέΝ ΓδαΝ βθΝ πζβλπηάΝ απαθυθΝ κνΝ ΫλΰκνΝ άΝ πλκΰλΪηηα κμ,Ν απαδ έ αδΝ βΝ απκ κζάΝ
αδ άηα κμΝ πζβλπηάμΝ απσΝ κθΝ πδ βηκθδεσΝ νπ τγνθκΝ νθκ νση θκΝ η Ν αΝ ξ δεΪΝ
δεαδκζκΰβ δεΪΝπλκμΝ βΝΜέΟέ έΤέΝ κνΝ έΛέΚέ έΝΰδαΝ κθΝΫζ ΰξκ,Ν βθΝ εεαγΪλδ βΝεαδΝ
βθΝπζβλπηάΝ πθΝ ξ δευθΝ απαθυθέ»
2. ΗΝπαλΪΰλα κμΝβΝ κνΝΪλγλκνΝζβΝ κνΝθέΝδδθεήβί1ηΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμκ

«βέΝ κΝΪλγλκΝδΝ κνΝπέ έΝθίήβί1ζΝΥ ’Ν1δε)Νπλκ έγ αδΝπαλΪΰλα κμΝεΝπμΝ ιάμκ
εέΝ δ δεΪ,ΝΰδαΝ βθΝαθΪζβοβΝνπκξλ υ πθΝ

ΝίΪλκμΝπδ υ πθΝ κνΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝ

πθΝ έΛέΚέ έκ
αέΝ ΗΝ απσ α βΝ αθΪζβοβμΝ νπκξλΫπ βμΝ τθα αδΝ θαΝ ε έ

αδΝ η ΪΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ

βμΝ δα δεα έαμΝ αθΪζβοβμΝ ε Ϋζ βμΝ κνΝ ΫλΰκνΝ απσΝ κθΝ έΛέΚέ έΝ ΰδαΝ κΝ τθκζκΝ άΝ
ηΫλκμΝ πθΝπδ υ πθΝ κνΝΫλΰκνΝαθΪΝΫ κμ,Ν νθκ νση θβΝαπσΝαθαζν δεάΝεα Ϊ α βΝ
εα αθκηάμΝ κνμΝαθΪΝ απΪθβ,Νεα βΰκλέαΝ απΪθβμΝεαδΝζκΰαλδα ησέ
ίέΝ  Ν εΪγ Ν π λέπ π β,Ν βμΝ Ϋε κ άμΝ βμΝ πλκβΰ έ αδΝ
πδ βηκθδεκτΝ νπ νγτθκν

εηβλδπηΫθκΝ αέ βηαΝ κνΝ

Ν νθΫξ δακΝ δ)Ν βμΝ Ϋε κ βμΝ απσ α βμΝ απκ κξάμΝ βμΝ

δαξ έλδ βμΝ βμΝ πδ λκπάμ,ΝβΝκπκέαΝ πΫξ δΝγΫ βΝαπσ α βμΝΫΰελδ βμΝ κνΝ νθσζκνΝ πθΝ
απαθυθΝ κνΝ Ϋλΰκν εαδΝ δδ)Ν βμΝ Ϋθ αιβμΝ κνΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ κνΝ ΫλΰκνΝ

κθΝ

πλκςπκζκΰδ ησΝ κνΝ έΛέΚέ έΝάΝεαδΝ βθΝ λκπκπκέβ βΝαν κτέ
ΰέΝ Νπ λέπ π βΝ απΪθβμΝπκνΝα κλΪΝπλκηάγ δαΝαΰαγυθΝάΝπαλκξάΝνπβλ δυθΝβΝκπκέαΝ
ε ζ έ αδΝ η Ν βΝ

δα δεα έαΝ βμΝ απ νγ έαμΝ αθΪγ βμ,Ν κΝ αέ βηαΝ αθΪζβοβμΝ

νπκξλΫπ βμΝνπκίΪζζ αδΝαπσΝ κθΝ πδ βηκθδεσΝνπ τγνθκΝ αν σξλκθαΝη Ν κΝαέ βηαΝ
απ νγ έαμΝ αθΪγ βμΝ εαδ,Ν

βθΝ π λέπ π βΝ αν ά,Ν

αλησακθ αδΝ κδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ

παλαΰλΪ κνΝβΰΝ κνΝΪλγλκνΝζζΝ κνΝθέΝδδθεήβί1ηέ
έΝ

θΝ νπΪλξ δΝ δαγΫ δηβΝ πέ π β,Ν αζζΪΝ

θΝ

νθ λΫξκνθΝ κδΝ ζκδπΫμΝ θσηδη μΝ

πλκςπκγΫ δμΝπαλκξάμΝ βμΝί ίαέπ βμΝ βμΝπαλαΰλΪ κνΝβΝ κνΝΪλγλκνΝγΝ κνΝπαλσθ κμ,Ν
βΝ δα πθέαΝ αν άΝ ΰθπ κπκδ έ αδΝ ΰΰλΪ πμ

βθΝ πδ λκπάΝ λ νθυθέΝ θΝ πλκετο δΝ

δΪ α βΝ απσο πθΝ η αιτΝ βμΝ πδ λκπάμΝ λ νθυθΝ εαδΝ κνΝ ΠΟΤ,Ν

αλησακθ αδΝ κδΝ

δα Ϊι δμΝ βμΝ π λέπ π βμΝ ΰ`Ν βμΝ παλέΝ 1Ν κνΝ ΪλγλκνΝ δέΝ  βθΝ π λέπ π βΝ αν άΝ κΝ
ΠΜΟ ΤΝ κνΝ έΛέΚέ έΝεκδθκπκδ έΝ βΝ δα πθέαΝ κνΝ βθΝτΰεζβ κΝ κνΝ έ έΙέ.
έΝ Μ Ν βθΝ ΫθαλιβΝ εΪγ Ν κδεκθκηδεκτΝ Ϋ κνμΝ
κδε έκνΝ

η τκθ αδΝ

κθΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ κνΝ

έΛέΚέ έ,Ν πζβθΝ πθΝ π λδπ υ πθΝ βμΝ παλαΰλΪ κνΝ γ,Ν

ΰε ελδηΫθκνΝΫλΰκνΝ κνΝ έΛέΚέ έ,Νπδ υ δμΝπκνΝα κλκτθΝ Ν

κΝ πζαέ δκΝ

η νηΫθ μΝπδ υ δμΝ

κνΝ πλκβΰκτη θκνΝ κδεκθκηδεκτΝ Ϋ κνμΝ ξπλέμΝ θαΝ απαδ έ αδΝ θαΝ εελ η έΝ ξ δεάΝ
νπκξλΫπ βέ»έ
3.  βθΝ π λέΝ ί’Ν βμΝ παλαΰλΪ κνΝ κνΝ ΪλγλκνΝ ζζΝ κνΝ θέΝ δδθεήβί1ηΝ βΝ λΪ βΝ «ΥαθΪΝ
εα βΰκλέα)»Ν δαΰλΪ

αδέ

4. ΗΝ π λέΝ ΰΝ βμΝ παλαΰλΪ κνΝ βΝ κνΝ ΪλγλκνΝ ζζΝ κνΝ θέΝ δδθεήβί1ηΝ αθ δεαγέ α αδΝ πμΝ
ιάμκ
«ΓδαΝ απΪθβ πκνΝα κλΪΝπλκηάγ δαΝ αΰαγυθΝάΝπαλκξάΝνπβλ δυθΝπκνΝ ε ζ έ αδΝ η Ν
βΝ δα δεα έαΝ βμΝ απ νγ έαμΝαθΪγ βμ,Ν κΝ εηβλδπηΫθκΝαέ βηαΝ κνΝ πδ βηκθδεκτΝ

νπ νγτθκνΝ νθκ τ αδΝ απσΝ απσ διβΝ Ϋλ νθαμΝ αΰκλΪμΝ εαδΝ βΝ απσ α βΝ απ νγ έαμΝ
αθΪγ βμΝΫπ αδΝ βμΝαπσ α βμΝαθΪζβοβμΝνπκξλΫπ βμέΝΓδαΝ απΪθβΝέ βΝάΝεα υ λβΝ
κνΝ πκ κτΝ πθΝ τκΝ ξδζδΪ πθΝ π θ αεκ έπθΝ Υβέείί)Ν νλυΝ ηβΝ νηπ λδζαηίαθκηΫθκνΝ
ΦέΠέ έ,Ν

θΝ απαδ έ αδΝ Ϋλ νθαμΝ αΰκλΪμέΝ ΟδΝ απκ Ϊ δμΝ απ νγ έαμΝ αθΪγ βμΝ εαδΝ αΝ

εηβλδπηΫθαΝ αδ άηα αΝ εα αξπλκτθ αδΝ

κΝ ΚΗΜ ΗΝ ΰδαΝ αιέαΝ η ΰαζτ λβΝ άΝ έ βΝ

κνΝπκ κτΝ πθΝξδζέπθΝΥ1έίίί)Ν νλυΝηβΝ νηπ λδζαηίαθκηΫθκνΝΦέΠέ έ»έ
εέΝ βθΝπαλΪΰλα κΝ1Ν κνΝΪλγλκνΝεεΝ κνΝθέδδθεήβί1ηΝπλκ έγ αδΝ κδξ έo αΝπμΝ ιάμκ
«αέΝ ε έ δΝ δμΝ απκ Ϊ δμΝ απ νγ έαμΝ αθΪγ βμΝ βηκ έπθΝ νηίΪ πθΝΰδαΝαιέαΝέ βΝ άΝ
ηδελσ λβ

κνΝ πκ κτΝ

πθΝ

τκΝ ξδζδΪ πθΝ π θ αεκ έπθΝ Υβέείί)Ν

νλυΝ ηβΝ

νηπ λδζαηίαθκηΫθκνΝΦέΠέ έ»έ
ζέΝ αέ ΣκΝ ΪλγλκΝ ζβΝ κνΝ θέΝ δδθεήβί1ηΝ αλξέα δΝ εαδΝ δ ξτ δΝ απσΝ 1έζέβί1θέΝ ΈπμΝ σ Ν ΰδαΝ
απΪθ μΝ πκνΝ δ θ λΰκτθ αδΝ
λ νθβ δευθΝ εαδΝ

Ν ίΪλκμΝ κνΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ πθΝ

ΛΚ ,Ν πθΝ

ξθκζκΰδευθΝ εΫθ λπθΝ εαδΝ πθΝ λ νθβ δευθΝ Παθ πδ βηδαευθΝ

Ιθ δ κτ πθΝ θΝαπαδ έ αδΝ Ϋε κ βΝαπσ α βμΝαθΪζβοβμΝνπκξλΫπ βμΝεαδΝβΝΫζζ δοβΝ
αν άΝ θΝεαγδ ΪΝ δμΝαθπ ΫλπΝ απΪθ μΝηβΝεαθκθδεΫμέΝ
ίέ ΗΝ νπκνλΰδεάΝ απσ α βΝ βμΝ παλέΝ βΝ κνΝ ΪλγλκνΝ ζγΝ κνΝ θέΝ δδθεήβί1ηΝ αλξέα δΝ εαδ
δ ξτ δΝ απσΝ 1έζέβί1θέΝ ΈπμΝ σ Ν βΝ δα δεα έαΝ εαδΝ κΝ λσπκμΝ ζΫΰξκν,Ν εεαγΪλδ βμ,Ν
θ αζηα κπκέβ βμΝ εαδΝ ισ ζβ βμΝ πθΝ απαθυθΝ πθΝ έΛέΚέ έ πθΝ λ νθβ δευθΝ εαδΝ
ξθκζκΰδευθΝ εΫθ λπθΝ εαδΝ

πθΝ

λ νθβ δευθΝ Παθ πδ βηδαευθΝ Ιθ δ κτ πθΝ

δ θ λΰ έ αδΝ τη πθαΝ η Ν δμΝ δ ξτκν μΝ ΫπμΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κνΝ θέΝ δδθεήβί1ηΝ
δα Ϊι δμέΝ
ηέαέΝΗΝπαλΪΰλα κμΝβΝ κνΝΪλγλκνΝθηΝ κνΝθέΝδδθεήβί1ηΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμκ
«βέΝ απΪθ μΝ πθΝ έΛέΚέ έ,Ν πθΝ λ νθβ δευθΝ εαδΝ

ξθκζκΰδευθΝ κλΫπθΝ εαδΝ πθΝ

λ νθβ δευθΝ Παθ πδ βηδαευθΝ Ιθ δ κτ πθΝ Υ έΠέΙέ)Ν πκνΝ

δ θ λΰάγβεαθΝ εαδΝ

ικ ζάγβεαθΝ ηΫξλδΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κνΝ παλσθ κμ,Ν εα ΪΝ παλΫεεζδ βΝ πθΝ
δα Ϊι πθΝπκνΝπλκίζΫπκθ αδΝ κΝθέΝδβηίήΝβί1δ,Ν κΝπέ έΝ11γήβί1ίΝεαδΝ κΝπέ έΝθίήβί1ζ,Ν
σ κθΝ ΫξκνθΝ βλβγ έΝ κδΝ πλκίζ πση θ μΝ δα δεα έ μΝ απσΝ δμΝ εκδθΫμΝ νπκνλΰδεΫμΝ
απκ Ϊ δμΝ ζηιή1ιιζ,Νεδγιή1ιθεΝεαδΝ1βίή1ήΝθγηή1ιθθΝάΝαπσΝ δμΝδ ξτκν μΝ δα Ϊι δμΝ
+ΰδαΝ αΝθέπέδέ έΝ έθαδΝθσηδη μΝεαδΝ θΝαθααβ κτθ αδΝ νγτθ μΝαπσΝ αΝαλησ δαΝσλΰαθα»έ
ίέΝΗΝπαλΪΰλα κμΝζΝ κνΝΪλγλκνΝθηΝ κνΝθέΝδδθεήβί1ηΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμκ
«ζέΝ ΣαΝ ΪλγλαΝ ζί,Ν ζ1Ν εαδΝ ζβΝ κνΝ παλσθ κμΝ α κλκτθΝ κθΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ κνΝ
κδεκθκηδεκτΝΫ κνμΝβί1θΝεαδΝη ΪέΝΈπμΝ σ ,ΝεαδΝΰδαΝ αΝαθ δε έη θαΝπκνΝλνγηέακνθΝ αΝ
ΪλγλαΝ αν Ϊ,Ν δ ξτκνθΝ κδΝ εκδθΫμΝ νπκνλΰδεΫμΝ απκ Ϊ δμΝ ζηιή1ιιζ,Ν εδγιή1ιθεΝ εαδΝ
1βίή1ήθγηή1ιθθΝ άΝ κδΝ δ ξτκν μΝ δα Ϊι δμΝ ΰδαΝ αΝ θέπέδέ έέΝ ΓδαΝ

απΪθ μΝ πκνΝ

δ θ λΰκτθ αδΝ

Ν ίΪλκμΝ κνΝ λΫξκθ κμΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ

απσ α βμΝ αθΪζβοβμΝ νπκξλΫπ βμΝ εαδΝ βΝ Ϋζζ δοβΝ αν άΝ

θΝ απαδ έ αδΝ Ϋε κ βΝ
θΝ εαγδ ΪΝ δμΝ αθπ ΫλπΝ

απΪθ μΝ ηβΝ εαθκθδεΫμέΝ Οηκέπμ,Ν απσΝ βθΝ 1βέ1έβί1θΝ αλξέακνθΝ εαδΝ δ ξτκνθΝ εαδΝ αΝ
ΪλγλαΝεηΝπαλΪΰλα κμΝβ,ΝεθΝεαδΝειΝπαλΪΰλα κμΝδέΝΈπμΝ σ ,ΝΰδαΝ αΝαβ άηα αΝπκνΝ αΝ
θΝζσΰπΝΪλγλαΝλνγηέακνθΝδ ξτκνθΝαθαζσΰπμΝκδΝαθπ ΫλπΝνπκνλΰδεΫμΝαπκ Ϊ δμΝάΝκδΝ
δ ξτκν μΝ δα Ϊι δμΝΰδαΝ αΝθέπέδέ έέΝΝ

ΆλγλκΝ12
λ νθβ δεΪΝΠαθ πδ
1.

βηδαεΪΝΙθ

ΣαΝ ν δ Ϊη θαΝ εαδΝ ζ δ κνλΰκτθ αΝ εα ΪΝ

δ κτ α
βθΝ γ1έ1βέβί1ηΝ

λ νθβ δεΪΝ

Παθ πδ βηδαεΪΝΙθ δ κτ αΝΥ έΠέΙέ)Ν πθΝ έ έΙέΝ νθ ξέακνθΝθαΝζ δ κνλΰκτθΝηΫξλδΝ βθΝ
γ1έ1βέβί1ι,Ν βη λκηβθέαΝ εα ΪΝ βθΝ κπκέαΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ΫξκνθΝ κζκεζβλυ δΝ δμΝ
δα δεα έ μΝαιδκζσΰβ άμΝ κνμ,Ν τη πθαΝη Ν κΝπαλσθΝΪλγλκέΝ
βέΝ ΗΝ αιδκζσΰβ βΝ δ θ λΰ έ αδΝ απσΝ Ν πδ λκπάΝ Πδ κπκέβ βμΝ πκνΝ νΰελκ έ αδ,Ν
τη πθαΝη Ν κΝΪλγλκΝηίΝ κνΝθέΝδίίιήβί11,ΝΰδαΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝ κνΝκδε έκνΝ έ έΙέέΝΗΝ
αιδκζσΰβ βΝ τθα αδΝ θαΝ νθ νΪα αδΝ εαδΝ θαΝ νηπέπ δΝ ξλκθδεΪΝ η Ν βθΝ αθ έ κδξβ
δ θ λΰκτη θβΝαιδκζσΰβ βΝ κνΝ έ έΙέΝη Ν κΝκπκέκΝ νθ Ϋ αδΝ κΝ έΠέΙέέΝ
γέΝ Μ ΪΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ βμΝ πλυ βμΝ αιδκζσΰβ βμ,Ν αΝ έΠέΙέΝ αιδκζκΰκτθ αδΝ θ σμΝ
κνΝπλυ κνΝ ιαηάθκνΝεΪγ Ν

Ϊλ κνΝΫ κνμΝαπσΝ βθΝπλκβΰκτη θβΝαιδκζσΰβ βέ

δέΝαέΝ ΟδΝ κη έμΝ η ΝίΪ βΝ κνμΝκπκέκνμ αιδκζκΰ έ αδΝ βΝζ δ κνλΰέαΝ κνΝ έΠέΙέΝ έθαδΝ αΝ
πδ βηκθδεΪΝ κνΝ πδ τΰηα α,Ν βΝ γθδεάΝ εαδΝ δ γθάμΝ παλκν έαΝ εαδΝ αθαΰθυλδ βΝ κνΝ
ΫλΰκνΝ κν,Ν βΝ δΪ κ βΝ εαδΝ ηπκλδεάΝ ξλά βΝ πθΝ απκ ζ ηΪ πθΝ βμΝ Ϋλ νθαμΝ πκνΝ
δ θ λΰ έ αδΝ Ναν σ,ΝβΝκδεκθκηδεάΝίδπ δησ β ΪΝ κνΝεαδΝβ πδζκΰάΝ λα βΰδεάμΝ κνέ
ίέΝ Κλδ άλδαΝ αιδκζσΰβ βμΝ κνΝ ΠΙΝ απκ ζκτθΝ δ έπμ βΝ πδ νξάμΝ κζκεζάλπ βΝ πθΝ
λ νθβ δευθΝπλκΰλαηηΪ πθΝπκνΝΫξκνθΝ δ θ λΰβγ έΝ
βμΝ Ϋλ νθαμΝ

κΝ έΠέΙέ,ΝβΝ αθαΰθπλδ δησ β α

Ν γθδεσΝ εαδΝ δ γθΫμΝ πέπ κ,Ν κδΝ λ νθβ δεΫμΝ νθ λΰα έ μΝ εαδΝ

δαελέ δμ,ΝβΝ ηπκλδεάΝξλά βΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθΝ κνΝ λ νθβ δεκτΝΫλΰκν,Ν αΝΫ κ ΪΝ
κνΝαπσΝ δμΝΪ δ μΝξλά βμΝεαδΝ αΝ δπζυηα αΝ νλ δ ξθέαμ,ΝβΝαπκλλσ β βΝεκθ νζέπθΝ
αθ αΰπθδ δευθΝ λ νθβ δευθΝ πλκΰλαηηΪ πθ,Ν βΝ ξλβηα κκδεκθκηδεάΝ δαξ έλδ βΝ εαδΝ
αΝαπκ ζΫ ηα αΝ δαξ δλδ δευθΝεαδΝζκδπυθΝ ζΫΰξπθΝπκνΝΫξκνθΝ δ ιαξγ έΝ κΝ έΠέΙέ,Ν
κδΝ νπκ κηΫμΝ εαδΝ κΝ πλκ ππδεσΝ πθΝ

έΠέΙέ,Ν αΝ κδεκθκηδεΪΝ κνμΝ

ίδπ δησ β αΝ εαδΝ βΝ θΝ ΰΫθ δΝ πέ νιβΝ κνΝ

κδξ έα,Ν βΝ

λα βΰδεκτΝ ξ δα ηκτΝ πκνΝ Ϋξ δΝ γΫ δΝ

εΪγ ΝΙθ δ κτ κέΝΣαΝαελδίάΝελδ άλδαΝαιδκζσΰβ βμΝεαδΝβΝίαλτ β αΝεΪγ Νελδ βλέκν,ΝβΝ
δα δεα έαΝ εαδΝ κΝ ξλκθκ δΪΰλαηηαΝ αιδκζσΰβ βμΝ εαγυμΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζβΝ ζ π κηΫλ δαΝ
ξ δεΪΝ η Ν βθΝ αιδκζσΰβ βΝ εαγκλέα αδΝ η Ν απσ α βΝ κνΝ ΤπκνλΰκτΝ Παδ έαμ,Ν βΝ
κπκέαΝ ε έ

αδΝ θ σμΝΫιδΝηβθυθΝαπσΝ βΝ βηκ έ ν βΝ κνΝ παλσθ κμΝ

βθΝ

βη λέ αΝ

βμΝΚνί λθά πμέ
5. ΣαΝ έΠέΙέΝπκνΝ θΝγαΝαιδκζκΰβγκτθΝ πδ νξυμΝεαγυμΝεαδΝσ αΝ θΝπ λα υ κνθΝ δμΝ
δα δεα έ μΝ αιδκζσΰβ βμΝ θ σμΝ πθΝ αθπ ΫλπΝ πλκγ ηδυθ,Ν

νΰξπθ τκθ αδΝ δ’Ν

απκλλκ ά πμΝ η Ν κνμΝ δ δεκτμΝ Λκΰαλδα ηκτμΝ Κκθ νζέπθΝ Έλ νθαμΝ πθΝ κδε έπθΝ
Ι λνηΪ πθ,Νεα σπδθΝαπσ α βμΝ κνΝΤπκνλΰκτΝΠαδ έαμ,ΝΈλ νθαμΝεαδΝΘλβ ε νηΪ πθέΝ
 βθΝ π λέπ π βΝ αν ά,Ν κδΝ έΛέΚέ έΝ νπκεαγέ αθ αδΝ αν κ δεαέπμΝ εαδΝ ξπλέμΝ εαηέαΝ
ΪζζβΝ δα τππ β,Ν τη πθαΝ η Ν κΝ θσηκ,Ν

Ν σζαΝ αΝ δεαδυηα α,Ν νπκξλ υ δμΝ εαδΝ

Ϋθθκη μΝ ξΫ δμΝ πθΝ απκλλκ κτη θπθΝ έΠέΙέΝ εαδΝ βΝ η αίέία βΝ αν άΝ ικηκδυθ αδΝ
η Ν εαγκζδεάΝ δα κξά,Ν κδΝ

Ν έε μΝ πθΝ απκλλκ κτη θπθΝ θκηδευθΝ πλκ υππθΝ

νθ ξέακθ αδΝ απσΝ κθΝ έΛέΚέ έΝ πκνΝ πλκίζΫπ αδΝ ξπλέμΝ εαηέαΝ ΪζζβΝ δα τππ βΝ εαδΝ
ξπλέμΝθαΝ πΫλξ αδΝίέαδβΝ δαεκπάΝ κνμ,ΝζσΰπΝ βμΝ νΰξυθ ν βμέΝΣαΝαπκλλκ κτη θαΝ
θκηδεΪΝ πλσ ππαΝ ζτκθ αδΝ ξπλέμΝ θαΝ αεκζκνγά δΝ εεαγΪλδ βέΝ ΣαΝ απκλλκ κτη θαΝ
θκηδεΪΝ πλσ ππαΝ η αίδίΪακνθΝ κΝ τθκζκΝ βμΝ π λδκν έαμΝ κνμΝ Υ θ λΰβ δεσΝ εαδΝ
παγβ δεσ)Ν

κθΝ

έΛέΚέ έ,Ν κΝ κπκέκμΝ εαγέ α αδΝ απκεζ δ δεσμΝ ετλδκμ,Ν θκηΫαμ,Ν

εΪ κξκμΝεαδΝ δεαδκτξκμΝεΪγ Νεδθβ άμΝεαδΝαεέθβ βμΝπ λδκν έαμ,ΝεαγυμΝεαδΝεΪγ ΝΪζζκνΝ
π λδκν δαεκτΝ κδξ έκνΝ πθΝαπκλλκ κτη θπθΝθκηδευθΝπλκ υππθ,Νη Ν βθΝ πδ τζαιβΝ
πθΝ ε δηΫθπθΝ δα Ϊι πθΝ π λέΝ πλ υθ,Ν εζβλκθκηδυθΝ εαδΝ εζβλκ κ δυθέΝ ΣκΝ η Ν εΪγ Ν
ξΫ βΝ

λΰα έαμΝ πλκ ππδεσΝ

πθΝ αθπ ΫλπΝ θκηδευθΝ πλκ υππθΝ η α Ϋλ αδΝ

αν κ δεαέπμΝη Ν βθΝέ δαΝ ξΫ βΝ λΰα έαμΝ

κθΝ έΛέΚέ έ,Ν δα βλυθ αμΝ αΝ δεαδυηα αΝ

εαδΝ δμΝ νπκξλ υ δμΝ πκνΝ απκλλΫκνθΝ απσΝ βΝ ξΫ βΝ λΰα έαμΝ πκνΝ δ ξτκνθΝ εα ΪΝ κΝ
ξλσθκΝ νΰξυθ ν βμέ

ΆλγλκΝ13
Ρνγηέ δμΝΰδαΝ βθΝΈλ νθα
1.  κΝ ΫζκμΝ βμΝπαλαΰλΪ κνΝβΝ κνΝΪλγλκνΝγΝ κνΝθέΝδγ1ίήβί1δΝΥ Νβεθ),Νπλκ έγ θ αδΝ
Ϊ δαΝπμΝ ιάμκ
« κνμΝ κλ έμΝ βμΝ παλκτ αμΝ νπΪΰκθ αδΝ εαδΝ κδΝ αεσζκνγκδΝ κλ έμΝ κνΝ Τπκνλΰ έκνΝ
ΰλκ δεάμΝ θΪπ νιβμΝεαδΝΣλκ έηπθ,ΝΰδαΝ βθΝ πδ βηκθδεάΝΫλ νθαΝπκνΝ δ ιΪΰκνθκ

α)ΝΜπ θΪε δκΝΦν κπαγκζκΰδεσΝΙθ δ κτ κέ
ί)Ν κΝΠα λδαλξδεσΝΊ λνηαΝΠα λδευθΝΜ ζ υθέ
ΟδΝ κλ έμΝ κνΝπλκβΰκτη θκνΝ α έκνΝΫξκνθΝ δεαέπηαΝ νηη κξάμΝ αΝπλκΰλΪηηα αΝ
ξλβηα κ σ β βμΝ βμΝ ΓΓ ΣΝ αΝ κπκέαΝ πλκεβλτ

κθ αδΝ ΰδαΝ κνμΝ κλ έμΝ κνΝ ΪλγλκνΝ

1γ »έ
βέΝ κΝΪλγλκΝ1γ Ν κνΝθέΝδγ1ίήβί1δΝπλκ έγ αδΝπαλΪΰλα κμΝΓέΝπμΝ ιάμκ
«ΓέΝ ΣαΝ λ νθβ δεΪΝ Ιθ δ κτ αΝ

ΰλκ δεάμΝ Έλ νθαμΝ βμΝ Γ θδεάμΝ

ΰλκ δεάμΝ Έλ νθαμΝ κνΝ ζζβθδεκτΝ Γ πλΰδεκτΝ Ολΰαθδ ηκτΝ –
ΗΜΗΣΡ ), πκνΝ πκπ τκθ αδΝ απσΝ κθΝ ΤπκνλΰσΝ

δ τγνθ βμΝ

ΗΜΗΣΡ Ν Υ ΛΓΟ-

ΰλκ δεάμΝ

θΪπ νιβμΝ εαδΝ

Σλκ έηπθΝ δΫπκθ αδΝαπσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κνΝπαλσθ κμΝπμΝπλκμκ
- βΝ δα δεα έαΝ εαδΝ δμΝ πλκςπκγΫ δμΝ πλσ ζβοβμΝ εαδΝ ιΫζδιβμΝ κνΝ λ νθβ δεκτΝ
πλκ ππδεκτ,ΝεαγυμΝεαδΝ αΝ δεαδυηα αΝεαδΝνπκξλ υ δμΝαν κτ,Ν
- κνμΝ δ νγνθ ΫμΝ πθΝΙθ δ κτ πθΝεαδΝ αΝ πδ βηκθδεΪΝνηίκτζδαΝ πθΝΙθ δ κτ πθΝ
εαδ
- βθΝαθΪζβοβΝεαδΝ βΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ λ νθβ δευθΝπλκΰλαηηΪ πθήΝΫλΰπθέΝ
ΩμΝ πλκμΝ αΝ ζκδπΪΝ γΫηα αΝ

αλησακθ αδΝ κδΝ δα Ϊι δμΝ κνΝ δ δεκτΝ γ ηδεκτΝ κνμΝ

πζαδ έκνέΝ
 αΝ θΝ ζσΰπΝ λ νθβ δεΪΝ Ιθ δ κτ αΝ κνΝ ΛΓΟ- ΗΜΗΣΡ Ν

θΝ

αλησακθ αδΝ κδΝ

δα Ϊι δμΝ πθΝΪλγλπθΝ1γΝπαλέΝβ,ΝδγΝπαλέΝ1ΝεαδΝγ,ΝδδΝπαλέΝγΝεαδΝδιΝπαλέΝβΝεαδΝηΝ κνΝθέΝ
δδθεήβί1ηΝΥ ΄Ν11δ)»έ
γέΝΗΝπ λέπ π βΝίΝ βμΝπαλαΰλΪ κνΝ1Ν κνΝΪλγλκνΝβΝ κνΝθέΝδγζιήβί1ζΝαθ δεαγέ α αδΝ
πμΝ ιάμκ
«ίέΝΚαγβΰβ ΫμΝσζπθΝ πθΝίαγηέ πθΝεαδΝζΫε κλ μΝΠαθ πδ βηέπθΝεαδΝηΫζβΝ ΠΝΣέ έΙέ,Ν
εαγυμΝ εαδΝ ηΫζβΝ έ ΙέΠέΝ εαδΝ έ έΠέΝ πθΝ Παθ πδ βηέπθΝ εαδΝ Σέ έΙέΝ βμΝ βη απάμΝ άΝ
ηΫζβΝ

ΠΝ εαδΝ ΠΝ κηκ αΰυθΝ Ι λνηΪ πθΝ βμΝ αζζκ απάμ,Ν

ΰθυ βΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ ΰζυ

σ κθΝ εα ΫξκνθΝ Ϊλδ βΝ

αμ,Ν εαγυμ εαδΝ κδΝ λ νθβ ΫμΝ εαδΝ κδΝ δ δεκέΝ ζ δ κνλΰδεκέΝ

πδ άηκθ μΝ κνΝ ΪλγλκνΝ 1θΝ κνΝ θέΝ δγ1ίήβί1δΝ πθΝ λ νθβ δευθΝ ΚΫθ λπθΝ εαδΝ
Ιθ δ κτ πθ,ΝεαγυμΝεαδΝ πθΝ λ νθβ δευθΝΚΫθ λπθΝ βμΝ εα βηέαμΝ γβθυθέ
4. ΗΝπαλέΝβΝ κνΝΪλγλκνΝβεΝ κνΝθέΝδγθζήβί1ζΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμκ
«βέ ΗΝ πλκγ ηέαΝ πθΝ ΫιδΝ Υζ)Ν ηβθυθΝ βμΝ παλέΝ 1Ν κνΝ ΪλγλκνΝ δηΝ κνΝ θέΝ δγ1ίήβί1δΝ
παλα έθ αδΝΫπμΝ δμΝγ1έ1βέβί1θέ»έ
5. Μ Ναπσ α βΝ κνΝ ΤπκνλΰκτΝΠαδ έαμ,ΝΈλ νθαμΝεαδΝΘλβ ε νηΪ πθΝΝ ΰελέθ αδΝκΝ
Ο βΰσμΝΥλβηα κ σ β βμΝεαδΝ δαξ έλδ βμΝ πθΝεκθ νζέπθΝπκνΝ δαξ δλέα αδΝκΝ δ δεσμΝ
Λκΰαλδα ησμΝΚκθ νζέπθΝΈλ νθαμΝΥ έΛέΚέ έ)Ν βμΝΓ θδεάμΝΓλαηηα έαμΝΈλ νθαμΝεαδΝ

Σ ξθκζκΰέαμΝ ΥΓέΓέ έΣέ)έΝ  κθΝ Ο βΰσΝ ι δ δε τ αδΝ βΝ κηάΝ εαδΝ ζ δ κνλΰέαΝ κνΝ
έΛέΚέ έ,Ν κδΝ δ δεσ λ μΝ δα δεα έ μΝ κδεκθκηδεάμΝ δαξ έλδ βμΝ πθΝ Ϋλΰπθ,Ν κδΝ
αληκ δσ β μΝεαδΝνπκξλ υ δμΝ πθΝ πδ βηκθδευθΝνπ νγτθπθΝεαδΝ κνΝ πλκ ππδεκτ,Ν
εαγυμΝεαδΝεΪγ ΝΪζζκΝγΫηαΝ ξ δεσΝη Ν βθΝ τλνγηβΝζ δ κνλΰέαΝ πθΝ έΛέΚέ έΝεαδΝ πθΝ
πλκΰλαηηΪ πθήΫλΰπθΝπκνΝαν σμΝ δαξ δλέα αδέ
6.  βΝ δνπκνλΰδεάΝ πδ λκπάΝ Μ

ΰεα Ϊ α βμΝ Ολΰαθδ ηυθΝ ζζβθδεκτΝ Υ ΜΟ )Ν

βμΝπαλαΰλΪ κνΝγΝ κνΝΪλγλκνΝθΝ κνΝθέΝδίζβήβί1βΝΥ ’Νηί)Ν νηη Ϋξ δΝεαδΝκΝΓ θδεσμΝ
Γλαηηα ΫαμΝ Έλ νθαμΝ εαδΝ Σ ξθκζκΰέαμΝ κνΝ Τπκνλΰ έκνΝ Παδ έαμ,Ν Έλ νθαμΝ εαδΝ
Θλβ ε νηΪ πθέΝ
απΪθ μΝ νπκ λκ έαμΝ πκνΝ πλαΰηα κπκδάγβεαθΝ απσΝ κνμΝ δ δεκτμΝ Λκΰαλδα ηκτμΝ

7.

Κκθ νζέπθΝΈλ νθαμΝ πθΝ έ έΙέΝ κΝπζαέ δκΝ βμΝ λΪ βμΝ«1βΝΠλκεάλνιβΝνπκ λκ δυθΝ
ΛΙ

ΚΝ ΰδαΝ νπκοά δκνμΝ δ Ϊε κλ μ»Ν εαδΝ α κλκτθΝ

κΝ δΪ βηαΝ απσΝ βθΝ

βη λκηβθέαΝ Ϋε κ βμΝ βμΝ πσ α βμΝ Υκλάΰβ βμΝ Τπκ λκ έαμΝ ΫπμΝ εαδΝ βθΝ απσ α βΝ
Ϋΰελδ βμΝ κνΝ ΫλΰκνΝ απσΝ δμΝ πδ λκπΫμΝ λ νθυθΝ πθΝ ΛΚ Ν έθαδΝ θσηδη μΝ εαδΝ
εαθκθδεΫμ,ΝνπσΝ κθΝσλκΝσ δΝεα ΪΝ αΝζκδπΪΝΫξκνθΝ βλβγ έΝσζ μΝκδΝθσηδη μΝ δα δεα έ μΝ
πκνΝκλέακθ αδΝ κΝθέΝδδθεήβί1ηέ
8. ΗΝ παλΪΰλα κμΝ 1ίΝ βμΝ π λέΝ
Σ ξθκζκΰδεάΝ

Ν κνΝ ΪλγλκνΝ 1γαΝ κνΝ θέΝ δγ1ίήβί1δΝ «Έλ νθα,Ν

θΪπ νιβΝ εαδΝ Καδθκ κηέαΝ εαδΝ Ϊζζ μΝ

δα Ϊι δμ»Ν Υ ’Ν βεθ)Ν

αθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμκ
«1ίέΝΣκΝΊ λνηαΝΣ ξθκζκΰέαμΝεαδΝΈλ νθαμΝΥΙέΣέ έ),Ν κΝκπκέκΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ αΝ ιάμΝ
Ιθ δ κτ ακ
αέΝΙθ δ κτ κΝΜκλδαεάμΝ δκζκΰέαμΝεαδΝ δκ ξθκζκΰέαμΝΥΙέΜέ έ έ)έ
ίέΝΙθ δ κτ κΝ πδ βηυθΝΥβηδεάμΝΜβξαθδεάμΝΥΙέ έΥέΜΗέ)έ
ΰέΝΙθ δ κτ κΝΗζ ε λκθδεάμΝ κηάμΝεαδΝΛΫδα λΝΥΙέΗέ έΛέ)έ
έΝΙθ δ κτ κΝΜ κΰ δαευθΝπκν υθΝΥΙέΜέέ)έ
έΝΙθ δ κτ κΝΠζβλκ κλδεάμΝΥΙέΠέ)έ
έΝΙθ δ κτ κΝΤπκζκΰδ δευθΝΜαγβηα δευθΝΥΙέΤέΜέ)έ
αέΝΙθ δ κτ κΝ

λκ ν δεάμΝΥΙέ έ)»έ

9. ΗΝ παλΪΰλα κμΝ ζΝ βμΝ π λέΝ
Σ ξθκζκΰδεάΝ

Ν κνΝ ΪλγλκνΝ 1γαΝ κνΝ θέΝ δγ1ίήβί1δΝ «Έλ νθα,Ν

θΪπ νιβΝ εαδΝ Καδθκ κηέαΝ εαδΝ Ϊζζ μΝ

δα Ϊι δμ»Ν Υ ’Ν βεθ)Ν

αθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμκ
«ζέΝ γθδεσΝ ΚΫθ λκΝ ΚκδθπθδευθΝ λ νθυθΝ Υ έΚέΚέ έ),Ν κΝ κπκέκΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ αΝ
ιάμΝΙθ δ κτ ακ
αέ Ιθ δ κτ κΝΚκδθπθδευθΝ λ νθυθέ

ίέΝΙθ δ κτ κΝΠκζδ δευθΝ λ νθυθ»έ
10. ΗΝ παλΪΰλα κμΝ ηΝ κνΝ ΪλγλκνΝ θΝ κνΝ θέΝ δδβιήβί1ζΝ Υ ’Ν 1ιι)Ν αθ δεαγέ α αδΝ πμΝ
ιάμκ
«ηέΝ ΜΫζκμΝ κνΝ πδ βηκθδεκτΝ νηίκνζέκνΝ κνΝ Ι λτηα κμΝ ηπκλ έΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ
βμΝ γβ έαμΝ κνΝ θαΝ πανγ έΝ απσΝ αΝ εαγάεκθ ΪΝ κνΝ η Ν απσ α βΝ κνΝ ΤπκνλΰκτΝ
Παδ έαμ,ΝΈλ νθαμΝεαδΝΘλβ ε νηΪ πθΝΰδαΝπζβηη ζάΝΪ εβ βΝ πθΝεαγβεσθ πθΝ κνΝάΝ
ΰδαΝ λα βλδσ β μΝ α νηίέία

μΝ άΝ ΰδαΝ πλΪι δμΝ απΪ κν μΝ πλκμΝ βθΝ δ δσ β αΝ κνΝ

ηΫζκνμΝ κνΝ πδ βηκθδεκτΝνηίκνζέκνΝ κνΝΙ λτηα κμ»έ
11έΝ  κΝ ΫζκμΝ βμΝ παλαΰλΪ κνΝ γΝ κνΝ ΪλγλκνΝ είΝ κνΝ θέΝ δδθεήβί1ηΝ πλκ έγ αδΝ βΝ
αεσζκνγβΝ λΪ βκ
« κΝΊ λνηαΝ Κλα δευθΝΤπκ λκ δυθΝΥΙέΚέΤέ)ΝκΝ πδ βηκθδεσμΝνπ τγνθκμΝ ηπκλ έΝθαΝ
έθαδΝ ηΫζκμΝ κνΝ δκδεβ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ ΥηκθέηκνΝ άΝ η Ν τηία βΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκνΝ
ακλέ κνΝξλσθκν)Ν σ κθΝεα Ϋξ δΝπ νξέκΝαθυ α βμΝ επαέ ν βμ».
12. ΜσθδηκδΝ επαδ ν δεκέΝ βμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ

ν λκίΪγηδαμΝ επαέ ν βμΝ εαδΝ

ηΫζβΝ κνΝ δ δεκτΝ επαδ ν δεκτΝ Πλκ ππδεκτΝ ηπκλκτθΝ θαΝ η α αΰκτθΝ

Ν γΫ δμΝ

δ δεκτΝ πδ βηκθδεκτΝ – Σ ξθδεκτΝ Πλκ ππδεκτΝ Υ έ έΣέΠέ)Ν βμΝ παλαΰλΪ κνΝ ηΝ κνΝ
ΪλγλκνΝ 1θΝ κνΝ θέΝ δγ1ίήβί1δ πθΝ λ νθβ δευθΝ εαδΝ Σ ξθκζκΰδευθΝ ΚΫθ λπθΝ κνΝ
ΆλγλκνΝ1γ Ν κνΝθέΝδγ1ίήβί1δ,Νη Ν αν σξλκθβΝη α κλΪΝ βμΝγΫ βμΝεαδΝ βμΝ απΪθβμΝ
βμΝ ηδ γκ κ έαμΝ κνμΝ εαδΝ τ α βμΝ βμΝ γΫ βμΝ

κΝ κδε έκΝ λ νθβ δεσΝ ΚΫθ λκ,Ν

σ κθΝ πλ ν δεΪκ
α)Ν έθαδΝ εΪ κξκδΝ δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμ η Ν ΰθπ δεσΝ αθ δε έη θκΝ έ δκΝ άΝ νθα ΫμΝ
η Νΰθπ δεσΝαθ δε έη θκΝπκνΝγ λαπ τ δΝ κΝ λ νθβ δεσΝεΫθ λκ,
ί)ΝΫξκνθΝ βηκ δ νηΫθκΝΫλΰκΝ Ν δ γθάΝ πδ βηκθδεΪΝπ λδκ δεΪΝεαδΝ νθΫ λδα,Ν ξ δεσΝ
η Ν αΝαθ δε έη θαΝαν ΪΝεαδ
ΰ)Ν ΫξκνθΝ η ΪΝ βΝ ζάοβΝ κνΝ δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμΝ απκ
κνζΪξδ κθΝ τκΝ Υβ)Ν αεα βηαρεΪΝ Ϋ βΝ
αζζκ απάμΝ

ξ δεσΝ

η Ν

αΝ

δΰηΫθαΝ πδ ζΫ δΝ ΰδαΝ

Ν ζζβθδεσΝ έ έΙΝ άΝ κηκ αΰΫμΝ Ί λνηαΝ βμΝ
αθ δε έη θαΝ

βμΝ

π λέπ π βμΝ

ΤΝ

πδ βηκθδεσή αληκ ηΫθκή λ νθβ δεσΝ ΫλΰκΝ εαδΝ νΰε ελδηΫθαΝ ΫξκνθΝ επαδ ν δεάΝ
ηπ δλέαΝ άΝ ηπ δλέαΝ

Ν λΰα βλδαεσΝ -

αληκ ηΫθκΝ -

αθαΰθπλδ ηΫθκΝ παΰΰ ζηα δεσή λ νθβ δεσΝ ΫλΰκΝ
ΫξκνθΝ κνζΪξδ κθΝ δ άΝ ξ δεάΝ λΰα έαΝ
αζζκ απάμΝάΝ νθ να ησΝ πθΝαθπ ΫλπέΝ
ΓδαΝ βθΝη Ϊ αιβΝαπαδ έ αδκ

δ αε δεσΝ ΫλΰκΝ άΝ

Ν ξ δεσΝ πδ βηκθδεσΝ π έκΝ άΝ

Ν λ νθβ δεΪΝ εΫθ λαΝ βμΝ βη απάμΝ άΝ

α)Ναέ β βΝ κνΝ θ δα λση θκνΝ επαδ ν δεκτΝπκνΝνπκίΪζζ αδΝ
κπκέαΝαθάε δΝεαδΝ

βθΝνπβλ έαΝ

βθΝ

κΝκδε έκΝ λ νθβ δεσΝΚΫθ λκΝΫπμΝ βθΝγ1ΝβΝΜαλ έκνΝεΪγ ΝΫ κνμ,Ν

εαδΝα κλΪΝ κΝ πση θκΝ βμΝβη λκηβθέαμΝνπκίκζάμΝ δ αε δεσΝΫ κμΝαθ έ κδξαέ
ί)Ν Έΰελδ βΝ κν αλησ δκνΝ νπβλ δαεκτΝ νηίκνζέκνΝ

βθΝ αληκ δσ β αΝ κνΝ κπκέκνΝ

νπΪΰ αδΝκΝ επαδ ν δεσμέ
ΰ)Ν πσ α βΝ κνΝ δκδεβ δεκτΝ νηίκνζέκνΝ κνΝ λ νθβ δεκτΝ ΚΫθ λκν,Ν τ

λαΝ απσΝ

ξ δεάΝ δ άΰβ βΝ λδη ζκτμΝ πδ λκπάμ,Ν αΝ ηΫζβΝ βμΝ κπκέαμΝ ΫξκνθΝ νθα ΫμΝ πλκμΝ βΝ
γΫ βΝΰθπ δεσΝαθ δε έη θκΝεαδΝβΝκπκέαΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ τκΝ λ νθβ ΫμΝεαδΝΫθαΝηΫζκμΝ
βμΝεα βΰκλέαμΝ έ έΣέΠέ αθΪΝπ λέπ π β,ΝπκνΝκλέακθ αδΝαπσΝ κΝ ΙΝ κνΝαθ έ κδξκνΝ
Ιθ δ κτ κνέΝΓδαΝ βθΝαθπ ΫλπΝαπσ α β,Ν κΝ δκδεβ δεσΝνηίκτζδκΝζαηίΪθ δΝνπσοβΝ
βμΝ δμΝ αθΪΰε μΝ κνΝ λ νθβ δεκτΝ εΫθ λκνΝ
γ λαπ τ δέΝ θΝ νπκίζβγκτθΝ π λδ

αΝ ΰθπ δεΪΝ αθ δε έη θαΝ πκνΝ αν σΝ

σ λ μΝ απσΝ ηδαΝ αδ ά δμΝ ΰδαΝ κΝ έ δκΝ ΰθπ δεσΝ

αθ δε έη θκΝη Ν βθΝαπσ α άΝ βμΝβΝνθΫζ ν βΝγαΝπλκίαέθ δΝ
πθΝ νπκοβ έπθέΝ Πλκςπσγ βΝ ΰδαΝ
νηίκνζέκνΝ

βθΝ Ϋΰελδ βΝ

ΝαιδκζκΰδεάΝεα Ϊ αιβΝ

κνΝ αλησ δκνΝ νπβλ δαεκτΝ

βθΝ αληκ δσ β αΝ κνΝ κπκέκνΝ νπΪΰ αδΝ κΝ επαδ ν δεσμΝ έθαδΝ βΝ

πλκβΰκτη θβΝ βμΝ Ϋΰελδ βμΝ απσ α βΝ κνΝ δκδεβ κτΝ νηίκνζέκνΝ κνΝ λ νθβ δεκτΝ
ΚΫθ λκνέ
ΗΝ η Ϊ αιβΝ κνΝ επαδ ν δεκτΝ

Ν γΫ βΝ πθΝ αθπ ΫλπΝ εα βΰκλδυθΝ

έ έΣέΠ

δ θ λΰ έ αδΝη Ναπσ α βΝ κνΝΤπκνλΰκτΝΠαδ έαμ,ΝΈλ νθαμΝεαδΝΘλβ ε νηΪ πθ,ΝπκνΝ
βηκ δ τ αδΝ

βθΝ

βη λέ αΝ βμΝ Κνί λθά πμέΝ ΗΝ Ϋθ αιβΝ κνΝ επαδ ν δεκτΝ

Ν

γΫ βΝ έ έΣέΠ

κΝ λ νθβ δεσΝ εΫθ λκΝ δ θ λΰ έ αδΝ η Ν δαπδ π δεάΝ πλΪιβΝ κνΝ

ΠλκΫ λκνΝ κνΝ

λ νθβ δεκτΝ ΚΫθ λκν,Ν βΝ κπκέαΝ ε έ

αδΝ κΝ αλΰσ λκΝ θ σμΝ

πλκγ ηέαμΝ λδΪθ αΝΥγί)Νβη λυθέΝΣκΝπλκ ππδεσΝπκνΝη α Ϊ

αδΝ δΫπ αδΝαπσΝ δμΝ

δα Ϊι δμΝπ λέΝίαγηκζκΰδευθΝπλκαΰπΰυθΝεαδΝηδ γκζκΰδεάμΝ ιΫζδιβμΝ πθΝ έ έΣέΠ κνΝ
λ νθβ δεκτΝ ΚΫθ λκνέΝ ΓδαΝ βΝ ίαγηκζκΰδεάΝ εαδΝ ηδ γκζκΰδεάΝ εα Ϊ αιβΝ πθΝ
η αα

κηΫθπθΝ επαδ ν δευθΝ αθαΰθπλέα αδΝ κΝ νθκζδεσμΝ ξλσθκμΝ νπβλ έαμΝ

κΝ

βησ δκΝ η Ν κπκδα άπκ Ν ξΫ βΝ λΰα έαμέΝ ΗΝ η Ϊ αιβΝ ηπκλ έΝ θαΝ πλαΰηα κπκδβγ έΝ
αθ ιΪλ β αΝαπσΝ κΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝπκνΝΫξ δΝπαλΫζγ δΝαπσΝπλκβΰκτη θβΝη Ϊ αιβΝ
κνΝαδ κτθ κμΝ επαδ ν δεκτΝ

ΝΪζζβΝίαγηέ αΝ επαέ ν βμΝάΝ κνΝξλσθκνΝ δκλδ ηκτΝ

κνέ
1γέΝΣκΝ ζ ν αέκΝ Ϊ δκΝ βμΝπαλέΝγΝ κνΝαλέΝ1βΝθέΝδγ1ίήβί1δΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμκ
«Μ Ν βθΝ έ δαΝ απσ α βΝ κΝ πμΝ ΪθπΝ ΤπκνλΰσμΝ κλέα δΝ κθΝ αλδγησΝ πθΝ η ζυθΝ πθΝ
Σ , κθΝ πλσ λκ,Ν κθΝ αθ δπλσ λκΝ εαδ αΝ αε δεΪΝ εαδΝ αθαπζβλπηα δεΪ ηΫζβΝ κνμΝ
εαγυμΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζβΝ αθαΰεαέαΝ ζ π κηΫλ δαΝ ΰδαΝ βΝ νΰελσ β βΝ εαδΝ βΝ ζ δ κνλΰέαΝ

κνμέΝ

θΝ απαδ έ αδΝ κΝ αλδγησμΝ πθΝ η ζυθΝ θαΝ έθαδΝ έ δκμΝ ΰδαΝ σζαΝ αΝ Σ έΝ  Ν εΪγ Ν

π λέπ π β,Ν αΝ αε δεΪΝ ηΫζβΝ κνμΝ πθΝ Σ Ν

θΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ ζδΰσ λαΝ απσΝ ΫεαΝ

Υ1ί)»έ

ΆλγλκΝ14
Ρνγηέ δμΝΰδαΝ αΝ έ έΙέ
1. ΓδαΝ βθΝ

αληκΰάΝ κνΝ ΪλγλκνΝ ζγΝ κνΝ θέΝ δδγίήβί1ζΝ Υ ’Ν βίε)Ν

Ν

θυ α αΝ

επαδ ν δεΪΝΙ λτηα αΝδ ξτκνθ,Ν βλκνηΫθπθΝ πθΝζκδπυθΝπλκίζΫο πθΝ κνΝαθπ ΫλπΝ
Ϊλγλκν,Ν αΝαεσζκνγακ
α)Ν βΝ δα δεα έαΝ πδζκΰάμΝ πθΝπλκ υππθΝ τθαθ αδΝθαΝ νηη ΫξκνθΝεαδΝαζζκ απκέ,Ν
νπάεκκδΝ

λέ πθΝ ξπλυθΝ

ε σμΝ

νλππαρεάμΝ Έθπ βμ,Ν

σ κθΝ

θκηδηκπκδβ δεΪΝ Ϋΰΰλα αΝ δαηκθάμΝ πκνΝ κνμΝ παλΫξκνθΝ πλσ ία βΝ

δαγΫ κνθΝ
βθΝ αΰκλΪΝ

λΰα έαμέΝ ΗΝ πλκςπσγ βΝ βμΝ παλέΝ γΝ κνΝ ΪλγλκνΝ βΝ κνΝ θέΝ βδγ1ή1ιιζΝ Υ ’Ν 1ηε)Ν
ζκΰέα αδΝ σ δΝ πζβλκτ αδΝ εαδΝ

δμΝ π λδπ υ δμΝ πκνΝ κΝ αζζκ απσμΝ απκ δεθτ δΝ

λΰα δαεάΝ ηπ δλέαΝ κνζΪξδ κθΝ λδυθΝΥγ)Ν υθΝ βθΝ ζζΪ α,Ν θ σμΝ πθΝ ζ ν αέπθΝ
ΫιδΝΥζ)Ν υθΝπλδθΝ βθΝνπκίκζάΝ βμΝαέ β βμέ
ί) Κα ’Ν ιαέλ βΝ βμΝπαλέΝ11 Ν κνΝΪλγλκνΝβ1Ν κνΝθέΝβ1ιίή1ιιδΝΥ ’Νβθ)κ
i)Ν βΝ αθ λΰέαΝ ηκλδκ κ έ αδΝ η Ν δαεσ δ μΝ Υβίί)Ν ηκθΪ μΝ εα ’Ν αθυ α κΝ σλδκΝ ΰδαΝ
Ϋ

λδμΝΥδ)Ν νθ ξ έμΝηάθ μΝαθ λΰέαμΝεαδΝησθκθΝ

σ κθΝεα ΪΝ κΝξλσθκΝνπκίκζάμΝ βμΝ

αέ β βμΝ έθαδΝΪθ λΰκμΝκΝνπκοά δκμ,
ii)ΝβΝ λΰα δαεάΝ ηπ δλέαΝηκλδκ κ έ αδΝη Ν ΫεαΝΥ1ί)ΝηκθΪ μΝαθΪΝηάθα,ΝΰδαΝ νθκζδεάΝ
ηπ δλέαΝ ηΫξλδΝ εα σθΝ έεκ δΝ Υ1βί)Ν ηάθ μ,Ν

σ κθΝ έθαδΝ κηκ δ άμΝ

Ν

θυ α αΝ

επαδ ν δεΪΝΙ λτηα αέ

ΆλγλκΝ15
Ο

δζΫμΝεαγβΰβ υθΝ Ν έΛέΚέ έΝ έ έΙέ

ΗΝπαλέΝγΝ κνΝΪλγλκνΝβγΝ κνΝθέΝδίίιήβί11Ναθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμκ
«γέαέΝΟδΝαηκδίΫμΝ πθΝεαγβΰβ υθΝεαδΝνπβλ κτθ πθΝζ ε σλπθΝπζάλκνμΝαπα ξσζβ βμΝ
βμΝπ λέπ π βμΝα`Ν βμΝπλκβΰκτη θβμΝπαλαΰλΪ κνΝ δ πλΪ κθ αδΝηΫ πΝ κνΝ δ δεκτΝ
Λκΰαλδα ηκτΝ Κκθ νζέπθΝ Έλ νθαμΝ Υ έΛέΚέ έ)Ν κνΝ Ι λτηα κμΝ σπκνΝ νπβλ κτθΝ εαδΝ

νπσε δθ αδΝ

Ν παλαελΪ β βΝ πΫθ Ν κδμΝ εα σΝ Υε)Ν πέΝ κνΝ αεαγΪλδ κνΝ πκ κτέΝ ΗΝ

αθπ ΫλπΝπαλαελΪ β βΝαπκ ζ έΝπσλκΝ κνΝ έΛέΚέ έΝ κνΝκδε έκνΝ έ έΙέέ
ίέΝΟδΝεαγβΰβ ΫμΝεαδΝνπβλ κτθ μΝζΫε κλ μΝπζάλκνμΝαπα ξσζβ βμΝνπκξλ κτθ αδΝθαΝ
απκ έ κνθΝ

κθΝ

δ δεσΝ Λκΰαλδα ησΝ Κκθ νζέπθΝ Έλ νθαμΝ

κνΝ

έ έΙέ,Ν σπκνΝ

νπβλ κτθ,Νπκ κ σΝΫιδΝ κδμΝ εα σΝΥζ)Ν πέΝ κνΝ ά δκνΝεαγαλκτΝ δ κ άηα κμΝπκνΝ
νπΪΰ αδΝ

βθΝ π λέπ π βΝγ`Ν βμΝ παλαΰλΪ κνΝβΝ κνΝ παλσθ κμΝ ΪλγλκνέΝΣκΝαθπ ΫλπΝ

απκ δ ση θκΝπκ σΝαπκ ζ έΝπσλκΝ κνΝ δ δεκτΝΛκΰαλδα ηκτΝΚκθ νζέπθΝΈλ νθαμέΝΗΝ
παλΪζ δοβΝ επζάλπ βμΝ βμΝ αθπ ΫλπΝ νπκξλΫπ βμΝ νθδ ΪΝ π δγαλξδεσΝ παλΪπ πηαΝ
τη πθαΝη Ν βθΝπ λέπ π βΝ `Ν βμΝπαλέΝ1Ν κνΝΪλγλκνΝβγΝ κνΝπέ έ 1ζίήβίίθΝΥ `Νββί)έ
ΰέΝ ΓδαΝ κνμΝ εαγβΰβ ΫμΝ εαδΝ νπβλ κτθ μΝ ζΫε κλ μΝ πζάλκνμΝ απα ξσζβ βμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ
α εκτθΝάΝα εκτ αθΝ πδξ δλβηα δεάΝ λα βλδσ β αΝα κηδεΪΝεαδΝ θΝΫξκνθΝαπκ υ δΝ
κθΝ

έΛέΚέ έΝ κΝ κ δζση θκΝ πκ σ,Ν κΝ

έΛέΚέ έΝ ε έ δΝ πλΪιβΝ πδίκζάμΝ πθΝ

κ δζση θπθΝΰδαΝεΪγ ΝκδεκθκηδεσΝ Ϋ κμ,Ν ΰδαΝ κΝκπκέκΝνπάλξ ΝνπκξλΫπ βΝαπσ κ βμέΝ
ΟδΝπλΪι δμΝ πδίκζάμΝ πθΝκ δζση θπθΝηπκλκτθ,Νεα σπδθΝαέ β βμΝ κνΝ εαγβΰβ ά,Ν θαΝ
πλκίζΫπκνθΝ βΝλτγηδ βΝ βμΝεα αίκζάμΝ κνΝκ δζση θκνΝπκ κτΝ Νηβθδαέ μΝ σ δμέΝΟΝ
ηΫΰδ κμΝ αλδγησμΝ πθΝ σ πθ

θΝ ηπκλ έΝ θαΝ νπ λίαέθ δΝ κΝ ζσΰκΝ κνΝ νθκζδεκτΝ

κ δζση θκνΝ πκ κτΝ πλκμΝ κΝ 1ή1ίΝ κνΝ αεαγΪλδ κνΝ ηβθδαέκνΝ δ κ άηα κμΝ κνΝ
ζ ν αέκνΝ κδεκθκηδεκτΝ Ϋ κνμέΝ  Ν π λέπ π βΝ πκνΝ κΝ αλδγησμΝ πθΝ σ πθΝ έθαδΝ
η ΰαζτ λκμΝ κνΝ αλδγηκτΝ πθΝ νπκζ δπση θπθΝ ηβθυθΝ ηΫξλδΝ βθΝ α νπβλΫ β βΝ κνΝ
νπσξλ κν,Ν κΝ ηΫΰδ κμΝ αλδγησμΝ πθΝ σ πθΝ γαΝ δ κτ αδΝ η Ν κθΝ πμΝ ΪθπΝ αλδγησΝ
νπκζ δπση θπθΝ ηβθυθέΝ ΓδαΝ κνμΝ α νπβλ ά αθ μΝ εαγβΰβ Ϋμ,Ν κΝ ηΫΰδ κμΝ αλδγησμΝ
πθΝ σ πθΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ Ν νπ λίαέθ δΝ κΝ ζσΰκΝ κνΝ νθκζδεκτΝ κ δζση θκνΝ πκ κτΝ
πλκμΝ κΝ 1ή1βΝ κνΝ αεαγΪλδ κνΝ ηβθδαέκνΝ δ κ άηα κμΝ κνΝ

ζ ν αέκνΝ κδεκθκηδεκτΝ

Ϋ κνμέΝ  Ν π λέπ π βΝ παλΪζ δοβμΝ άΝ πζβηη ζκτμΝ επζάλπ βμΝ βμΝ αθπ ΫλπΝ
νπκξλΫπ βμ,Ν κΝ

έΛέΚέ έΝ ε έ δΝ πλΪιβμΝ πδίκζάμΝ ΰδαΝ αΝ κ δζση θαΝ πθΝ

νπκζ δπση θπθΝηβθυθέΝ
έΝΣαΝπκ ΪΝπκνΝκ έζκθ αδ,Ν τη πθαΝη Ν κ

Ϊ δκΝα΄ βμΝπαλέΝ1 κνΝΪλγλκνΝ15 κνΝ

θέΝβθ1ηήβίίί,Ν βθΝπ λέπ π βΝ ΄ κνΝΪλγλκνΝ59 κνΝθέΝδίίιήβί11,Ν κνΝΪλγλκνΝ1θΝ κνΝ
θέΝ δβθγήβί1δ,Ν κνΝ ΪλγλκνΝ βδΝ κνΝ θέΝ δγθζήβί1ζ,Ν απσΝ κνμΝ εαγβΰβ ΫμΝ εαδΝ κνμΝ
νπβλ κτθ μΝ ζΫε κλ μΝ πζάλκνμΝ απα ξσζβ βμΝ πκνΝ α εκτθΝ

πδξ δλβηα δεάΝ

λα βλδσ β α,Ν έ Να κηδευμΝ έ ΝηΫ πΝ αδλ έαμ,ΝπαλαΰλΪ κθ αδ,Νεα ΪΝπαλΫεεζδ βΝ
απσΝ εΪγ Ν ΪζζβΝ δΪ αιβ,Ν η Ν βθΝ πΪλκ κΝ π θ α έαμΝ απσΝ κΝ ΫζκμΝ κνΝ κδεκθκηδεκτΝ
Ϋ κνμΝ κΝ θ σμΝ κνΝ κπκέκνΝ ΰ θθάγβε Ν βΝ κ δζάέΝ ΣαΝ θΝ ζσΰπΝ πκ ΪΝ πκνΝ κ έζκθ αδΝ
κνμΝ έΛέΚέ έΝ δ πλΪ κθ αδΝ εαδΝ δ ε δεκτθ αδΝ τη πθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κνΝ

Κέ έ έ έέΝ ΓδαΝ κθΝ πλκ

δκλδ ησΝ κνΝ κ δζση θκνΝ πμΝ ΪθπΝ πκ κτΝ κδΝ έΛέΚέ έΝ

ηπκλκτθΝ θαΝ απ νγτθκθ αδΝ

βθΝ

θ ιΪλ β βΝ

λξάΝ

βηκ έπθΝ

σ πθΝ άΝ

βθΝ

αλησ δαΝ έΟέΤέ,ΝβΝκπκέαΝνπκξλ κτ αδΝθαΝπαλΫξ δΝεΪγ ΝαθαΰεαέκΝ κδξ έκΝ ξ δεσΝη Ν
κΝ τοκμΝ πθΝ δ κ βηΪ πθΝ πθΝ νπσξλ πθΝ απσΝ βθΝ Ϊ εβ βΝ πδξ δλβηα δεάμΝ
λα βλδσ β αμΝ εα ΪΝ αΝ ελέ δηαΝ Ϋ βέΝ ΟδΝ πδ λκπΫμΝ λ νθυθΝ πθΝ έΛέΚέ έΝ πθΝ
έ έΙέΝ κ έζκνθΝ θαΝ πλκίκτθΝ
κ δζση θπθΝ ελα ά πθΝ

βθΝ Ϋε κ βΝ εαδΝ εκδθκπκέβ βΝ πλΪι πθΝ πδίκζάμΝ πθΝ

Ν ίΪλκμΝ πθΝ νπσξλ πθΝ ΰδαΝ κΝ λΫξκθΝ εαδΝ αΝ παλ ζγσθ αΝ

κδεκθκηδεΪΝ Ϋ β,Ν θ σμΝ πλκγ ηέαμΝ ΫιδΝ Υζ)Ν ηβθυθΝ απσΝ βΝ βηκ έ ν βΝ βμΝ εκδθάμΝ
νπκνλΰδεάμΝ απσ α βμΝ βμΝ πση θβμΝ παλαΰλΪ κν,Ν δα κλ δεΪΝ νπΫξκνθΝ νγτθβΝ
τη πθαΝ η Ν δμΝ ε έη θ μΝ δα Ϊι δμΝ ΰδαΝ κΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ πκνΝ α κλΪΝ βΝ γβ έαΝ
κνμέΝ Νπ λέπ π βΝεα ΪΝ βθΝκπκέαΝΫξκνθΝαβ βγ έΝ κδξ έαΝαπσΝ βθΝαλησ δαΝ έΟέΤέΝβΝ
πλκγ ηέαΝαλξέα δΝαπσΝ βθΝπ λδΫζ ν βΝ πθΝ κδξ έπθΝ κνμΝ έΛέΚέ έέΝ
έΝ ΟδΝ κ δζΫμΝ Καγβΰβ υθΝ εαδΝ νπβλ κτθ πθΝ Λ ε σλπθΝ η ζυθΝ αδλ δυθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ
βηδκνλΰάγβεαθΝ ηΫξλδΝ βΝ βηκ έ ν βΝ κνΝ παλσθ κμΝ θσηκνΝ νθΪη δΝ πθΝ πμΝ ΪθπΝ
δα Ϊι πθ,Ν νπσε δθ αδΝ

Ν π λαέπ βέΝ ΗΝ π λαέπ βΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ

νπκίζβγ έΝ αέ β βΝ π λαέπ βμΝ

σ κθΝ

κθΝ κδε έκΝ έΛέΚέ έΝ θ σμΝ ΫιδΝ Υζ)Ν ηβθυθΝ απσΝ βΝ

ί ίαέπ βΝ πθΝ ξ δευθΝ κ δζυθέΝ ΣκΝ πκ σΝ πκνΝ πλΫπ δΝ θαΝ εα αίζβγ έΝ ΰδαΝ βΝ
νθ Ϋζ βΝ βμΝ π λαέπ βμΝ αθΫλξ αδΝ

κΝ έεκ δΝ κδμΝ εα σΝ Υ20%) βμΝ νθκζδεάμΝ

κ δζάμΝπκνΝί ίαδυθ αδΝ πέΝ κνΝεαγαλκτΝ δ κ άηα κμέΝ
έΝ Μ Ν εκδθάΝ απσ α βΝ πθΝ ΤπκνλΰυθΝ ΟδεκθκηδευθΝ εαδΝ Παδ έαμ,Ν Έλ νθαμΝ εαδΝ
Θλβ ε νηΪ πθΝεαγκλέα αδΝβΝ δα δεα έαΝ έ πλαιβμΝάΝ νηοβ δ ηκτΝ κνΝπκ κτΝπκνΝ
π λδΫλξ αδΝ

κθΝ δ δεσΝ Λκΰαλδα ησΝ Κκθ νζέπθΝ Έλ νθαμ,Ν κΝ λσπκμΝ εαδΝ κΝ έ κμΝ

λτγηδ βμΝ βμΝ κ δζάμ,Ν κΝ αλδγησμΝ εαδΝ κΝ έ κμΝ πθΝ λνγηδαση θπθΝ σ πθ,Ν βΝ
δα δεα έαΝ έ πλαιβμΝ παζαδσ λπθΝ κ δζυθ,Ν βΝ δα δεα έαΝ π λαέπ βμΝ εαγυμ,Ν εαδΝ
εΪγ ΝΪζζκΝ ξθδεσΝάΝζ π κη λ δαεσΝαά βηα»έ
Κ Φ Λ ΙΟΝ ΄
πδ λκπΫμΝΗγδεάμΝ βμΝΈλ νθαμ

ΆλγλκΝ16
τ

α βΝ- εκπσμ

1. ν άθ αδΝεαδΝζ δ κνλΰ έΝ

ΝεΪγ Ν θυ α κΝ επαδ ν δεσΝΊ λνηαΝΥ έ έΙέ)ΝεαδΝ

εΪγ Ν λ νθβ δεσΝεαδΝ ξθκζκΰδεσΝεΫθ λκΝ κνΝΪλγλκνΝ1γ Ν κνΝθέΝδγ1ίήβί1δΝΝΥ
λ νθβ δεσΝ κλΫα)Ν πδ λκπάΝΗγδεάμΝ βμΝΈλ νθαμΝΥ
2. εκπσμΝ πθΝ

Ν

ιάμ,Ν

ιάμ,Ν έΗέ έ)έΝ

έΗέ έΝ έθαδΝ θαΝ παλΫξκνθΝ ΰΰτβ βΝ αιδκπδ έαμΝ

κθ κζκΰδεσΝ πέπ κΝ πθΝ λ νθβ δευθΝΫλΰπθΝπκνΝ δ ιΪΰκθ αδΝ

Ν βγδεσΝ εαδΝ

αΝ έ έΙέΝεαδΝ

κνμΝ

λ νθβ δεκτμΝ κλ έμέΝΟδΝ έΗέ έΝ ζΫΰξκνθΝεα ΪΝπσ κθΝΫθαΝ λ νθβ δεσΝΫλΰκ,ΝπΫλαθΝ βμΝ
πδ βηκθδεάμΝ κνΝ πΪλε δαμ,Ν δ θ λΰ έ αδΝ η Ν
σθ πθΝεαδΝ βθΝαν κθκηέαΝ πθΝ νηη
πλκ ππδεΪΝ κνμΝ

ία ησΝ

βθΝ αιέαΝ πθΝ αθγλυπδθπθΝ

ξσθ πθΝπλκ υππθ,Ν

κηΫθα,ΝεαγυμΝεαδΝ

βθΝδ δπ δεάΝαπάΝεαδΝ αΝ

βθΝ ναπέαΝ πθΝαυπθΝεαδΝ βθΝπλκ α έαΝ κνΝ

ν δεκτΝεαδΝπκζδ δ δεκτΝπ λδίΪζζκθ κμέΝΟδΝ πδ λκπΫμΝ ζΫΰξκνθΝ πέ βμΝ βθΝ άλβ βΝ
πθΝΰ θδεΪΝπαλα

ΰηΫθπθΝαλξυθΝ βμΝαε λαδσ β αμΝ βμΝΫλ νθαμΝεαδΝ πθΝελδ βλέπθΝ

βμΝκλγάμΝ πδ βηκθδεάμΝπλαε δεάμέ

ΆλγλκΝ17
τθγ βΝ- γβ έα
1. ΟδΝ έΗέ έΝ απκ ζκτθ αδΝ απσΝ πΫθ Ν Υε)Ν άΝ απσΝ π ΪΝ Υη)Ν αε δεΪΝ ηΫζβΝ εαδΝ αΝ
αθ έ κδξαΝαθαπζβλπηα δεΪΝ κνμέ
Γδα κθΝαελδίάΝαλδγησΝ πθΝη ζυθΝ πθΝ έΗέ έΝαπκ α έα δΝβΝ πδ λκπάΝ λ νθυθΝ κνΝ
έ έΙέήΝ έέΝ κνΝ λ νθβ δεκτΝ κλΫα,Ν αθΪζκΰαΝ η Ν αΝ ΰθπ δεΪΝ αθ δε έη θαΝ κνΝ
Ι λτηα κμέ
ΣαΝ ηΫζβΝ πλΫπ δΝ θαΝ
βγδεάμήίδκβγδεάμΝ εαδΝ

έθαδΝ

πδ άηκθ μ,Ν η Ν

δ έε ν βΝ

Ν γΫηα αΝ Ϋλ νθαμ,Ν

κθ κζκΰέαμΝ βμΝ Ϋλ νθαμέΝ ΈθαΝ κνζΪξδ κθΝ ηΫζκμΝ πλΫπ δΝ θαΝ

Ϋξ δΝ δ έε ν βΝ βθΝβγδεάήίδκβγδεάέ
ΣκνζΪξδ κθΝ τκΝ Υβ)Ν εΝ πθΝ η ζυθΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ πλσ ππαΝ ε σμΝ κνΝ έ έΙέήΝ
λ νθβ δεκτΝ κλΫαέ
ΣαΝΰθπ δεΪΝαθ δε έη θαΝ πθΝη ζυθΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ ια

αζέακνθ,Νεα ΪΝ κΝηΫ λκ κνΝ

νθα κτ,Ν βθΝ επλκ υπβ βΝ πθΝΰθπ δευθΝαθ δε δηΫθπθΝ κνΝΙ λτηα κμέ
2. ΣαΝηΫζβΝ πθΝ έΗέ έΝ πδζΫΰκθ αδΝπμΝ ιάμκ
αέ ΗΝ πδ λκπάΝ λ νθυθΝ κνΝ έ έΙέήΝ κΝ έΝ κνΝ λ νθβ δεκτΝ κλΫα,Ν λ δμΝΥγ)Νηάθ μΝ κΝ
αλΰσ λκΝ πλδθΝ βΝ ζάιβΝ βμΝ γβ έαμΝ εΪγ Ν ηΫζκνμ,Ν εα αλ έα δΝ εαδΝ βηκ δ τ δΝ
δα δε ναεσΝ

σπκΝ

κνΝ

έ έΙέΝ ήΝ

λ νθβ δεκτΝ

κλΫαΝ πλσ εζβ βΝ

θ δα Ϋλκθ κμΝ ΰδαΝ βθΝ πζάλπ βΝ πθΝ γΫ πθέΝ  βθΝ πλσ εζβ βΝ πλκ

κΝ

ε άζπ βμΝ
δκλέα αδΝ κΝ

αελδίάμΝαλδγησμΝ πθΝη ζυθΝ πθΝ έΗέ έΝ κνΝ κλΫα,Ν ι δ δε τκθ αδΝ αΝπλκ σθ αΝπκνΝ
πλΫπ δΝθαΝΫξκνθΝ αΝηΫζβΝ βμΝ έΗέ έ,ΝαθΪζκΰαΝη Ν αΝ πδ βηκθδεΪΝπ έαΝ κνΝ έ έΙέήΝ
λ νθβ δεκτΝ

κλΫαέΝ ΟδΝ νπκοβ δσ β μΝ εαδΝ

αΝ απαλαέ β αΝ

δεαδκζκΰβ δεΪΝ

νπκίΪζζκθ αδΝαπσΝ κνμΝ θ δα λση θκνμΝβζ ε λκθδεΪέ
ίέΝΗΝ πδ λκπάΝ λ νθυθΝή κΝ έέΝαιδκζκΰ έΝ δμΝνπκοβ δσ β μΝεαδΝαπκ α έα δΝΰδαΝ βθΝ
τθγ βΝ βμΝ έΗέ έέΝ
ΰέΝΗΝ έΗέ έΝ νΰελκ έ αδΝ η Ναπσ α βΝ κνΝΠλτ αθβΝ κνΝ έ έΙέΝήΝ κνΝ ΠλκΫ λκνΝ κνΝ
δκδεβ δεκτΝ νηίκνζέκνΝ κνΝ λ νθβ δεκτΝ ΦκλΫαέΝ  βθΝ απσ α βΝ νΰελσ β βμΝ βμΝ
έΗέ έΝκλέα αδΝκΝΠλσ λκμΝεαδΝκΝ θ δπλσ λκμΝ βμΝ πδ λκπάμέ
3. ΗΝ δΪλε δαΝ βμΝγβ έαμΝ πθΝη ζυθΝ πθΝ έΗέ έΝ έθαδΝ λδ άμΝΥγ άμ),Νη Ν νθα σ β αΝ
αθαθΫπ βμΝΰδαΝηδαΝΥ1)ΝαεσηαΝ κλΪέΝ
4. ΪθΝεΪπκδκΝηΫζκμΝ βμΝ έΗέ έΝπαλαδ βγ έ,Ν ζζ έο δΝάΝη Νκπκδκθ άπκ ΝΪζζκΝ λσπκΝ
πατ δΝ βΝ γβ έαΝ κν,Ν αθ δεαγέ α αδΝ ΰδαΝ κΝ νπσζκδπκΝ βμΝ γβ έαμΝ κνΝ απσΝ κΝ
αθαπζβλπηα δεσΝ κνΝηΫζκμέ

ΆλγλκΝ18
ληκ δσ β μ
1.

ληκ δσ β αΝ βμΝ έΗέ έΝ έθαδΝθαΝ δαπδ υθ δΝ ΪθΝ νΰε ελδηΫθκΝ λ νθβ δεσΝΫλΰκΝ

πκνΝ πλσε δ αδΝ θαΝ επκθβγ έΝ

κΝ

θκηκγ έαΝεαδΝ νθΪ δΝη Νΰ θδεΪΝπαλα

έ έΙέή λ νθβ δεσΝ

κλΫαΝ

θΝ αθ δίαέθ δΝ

βΝ

ΰηΫθκνμΝεαθσθ μΝβγδεάμΝεαδΝ κθ κζκΰέαμΝ

βμΝΫλ νθαμ,Νσ κΝπμΝ κΝπ λδ ξση θκΝσ κΝεαδΝπμΝπλκμΝ κθΝ λσπκΝ δ ιαΰπΰάμΝ βμέ
βέΝ αέ ΈθαΝ ξλβηα κ κ κτη θκΝ λ νθβ δεσΝ Ϋλΰκ,Ν εαδΝ εΪγ Ν λκπκπκέβ βΝ κνΝ ν δεκτΝ
αθ δε δηΫθκνΝ κν,Ν θΝηπκλ έΝθαΝαλξέ δΝθαΝνζκπκδ έ αδ

κΝ έ έΙέΝάΝ κθΝ λ νθβ δεσΝ

κλΫαΝ σ κθΝ θΝΫξ δΝπλκβΰκνηΫθπμΝ ΰελδγ έΝαπσΝ βθΝ έΗέ έ
ίέΝ ΤπκίΪζζκθ αδΝ πλκμΝ Ϋΰελδ βΝ απσΝ βθΝ έΗέ έΝ αΝ ξλβηα κ κ κτη θαΝ λ νθβ δεΪΝ
ΫλΰαΝπκν,Νεα ΪΝ άζπ βΝ κνΝ πδ βηκθδεκτΝνπ νγτθκν,Νπ λδζαηίΪθκνθΝΫλ νθαΝ
Ϊθγλππκ,Ν
πλκ ππδεΪΝ

κθΝ

Ν νζδεσΝ πκνΝ πλκΫλξ αδΝ απσΝ ΪθγλππκΝ Υΰ θ δεσΝ νζδεσ,Ν ετ αλα,Ν δ κέ,Ν
κηΫθα,Νεζπέ),Ν ΝαυαΝάΝ κΝπ λδίΪζζκθΝΥ ν δεσΝεαδΝπκζδ δ δεσ)έΝ

ΰέ ΠΫλαθΝ πθΝ λ νθβ δευθΝ ΫλΰπθΝ βμΝ π λέΝ ί΄,Ν έθαδΝ νθα σθ,Ν τ

λαΝ απσΝ αέ β βΝ

θ δα λκηΫθκνΝπλκ υπκνΝάΝεα σπδθΝεα αΰΰ ζέαμ,ΝβΝ έΗέ έΝθαΝ ι Ϊ δΝ πέ βμ,ΝεαδΝ
ΪζζκΝ λ νθβ δεσΝ ΫλΰκΝ άΝ ΪλγλκΝ πλκμΝ βηκ έ ν βΝ

Ν πδ βηκθδεσΝ π λδκ δεσΝ άΝ νπσΝ

επσθβ βΝ δπζπηα δεάΝ λΰα έαΝάΝ δ αε κλδεάΝ δα λδίάέ

έ ΟδΝαπκ Ϊ δμΝ βμΝ έΗέ έΝ έθαδΝ

η ν δεΫμΝΰδαΝ κΝ έ έΙέΝεαδΝ κθΝ λ νθβ δεσΝ κλΫαέ

3.  δμΝ π λδπ υ δμΝ πκνΝ βΝ θκηκγ έαΝ πλκίζΫπ δΝ Ϋΰελδ βΝ άΝ α δκ σ β βΝ κνΝ ΫλΰκνΝ
απσΝ ΪζζβΝ αλησ δαΝ βησ δαΝ νπβλ έαΝ άΝ αθ ιΪλ β βΝ δκδεβ δεάΝ λξά,Ν βΝ ξ δεάΝ
απσ α βΝ βμΝ έΗέ έΝ θΝνπκεαγδ ΪΝ βθΝ θΝζσΰπΝΫΰελδ βήα δκ σ β βέ
δέΝΗΝ έΗέ έΝαιδκζκΰ έΝ βθΝ λ νθβ δεάΝπλσ α βΝεαδκΝ
αέΝ βθΝ ΰελέθ δΝάΝ
ίέΝπλκίαέθ δΝ

Ν ν Ϊ δμΝ εαδΝ δ βΰ έ αδΝ βθΝαθαγ υλβ άΝ βμ,Ν

βγδεΪΝ εαδΝ

κθ κζκΰδεΪΝ επζτηα αέΝ ΟδΝ

σ κθΝ πλκετπ κνθΝ

ν Ϊ δμή δ βΰά δμΝ

έθαδΝ

δ δεΪΝ

αδ δκζκΰβηΫθ μέΝ
5. ΗΝ έΗέ έΝ ηπκλ έ,Ν σπκ Ν ελέθ δΝ εσπδηκ,Ν θαΝ αβ ά δΝ π λαδ ΫλπΝ πζβλκ κλέ μΝ άΝ
δ νελδθέ δμΝ απσΝ κθΝ πδ βηκθδεσΝ νπ τγνθκΝ κνΝ λ νθβ δεκτΝ ΫλΰκνέΝ ΗΝ έΗέ έΝ
απκ α έα δΝ θ σμΝ νζσΰκνΝξλσθκν,ΝκΝκπκέκμΝ θΝηπκλ έΝθαΝνπ λίαέθ δΝ δμΝ εαπΫθ Ν
Υ1ε)Ν βηΫλ μΝ απσΝ βθΝ εα Ϊγ βΝ βμΝ αέ β βμΝ εαδΝ πθΝ απαλαέ β πθΝ νθκ ν δευθΝ
ΰΰλΪ πθέΝ Νπ λέπ π βΝπκν,Ν θ σμΝ κνΝαθπ ΫλπΝξλκθδεκτΝ δα άηα κμΝβΝ έΗέ έΝ θΝ
απκ α έ δ,ΝβΝαέ β βΝγ πλ έ αδΝ ΰε ελδηΫθβέΝ
ζέΝΗΝ έΗέ έΝ τθα αδΝθαΝπαλαεκζκνγ έΝ βθΝ ιΫζδιβΝ πθΝ λ νθβ δευθΝΫλΰπθΝπκνΝΫξ δΝ
ΰελέθ δέΝ  Ν π λέπ π βΝ εα αΰΰ ζέαμ,Ν

Ν κπκδκ άπκ Ν

Ϊ δκ νζκπκέβ βμΝ κνΝ

λ νθβ δεκτΝ Ϋλΰκν,Ν βΝ έΗέ έΝ απκ α έα δΝ κΝ αλΰσ λκΝ θ σμΝ 1εΝ βη λυθΝ απσΝ βθΝ
βη λκηβθέαΝ εα Ϊγ βμΝ εα αΰΰ ζέαμέΝ

σ κθΝ

θΝ απκ α έ δΝ γ πλ έ αδΝ σ δΝ Ϋξ δΝ

απκλλδ γ έΝβΝεα αΰΰ ζέαέ
7. Κα ΪΝ πθΝ ν Ϊ πθΝ αθαγ υλβ βμΝ βμΝ έΗέ έ,Ν εΪγ Ν θ δα λση θκμΝ ηπκλ έΝ θαΝ
εα αγΫ δΝ θ σμΝ
εα αγΫ κθ αμΝ θΫαΝ

ΫεαΝ Υ1ί)Ν βη λυθ,Ν αέ β βΝ γ λαπ έαμΝ θυπδκθΝ βμΝ
κδξ έαέΝ ΗΝ

έΗέ έΝ αβ ΪΝ βΝ ΰθυηβΝ βμΝ

δκβγδεάμ,Ν βΝ κπκέαΝ κ έζ δΝ θαΝ βθΝ δα νπυ δΝ θ σμΝ
π λέπ π βΝ πκνΝ βΝ γθδεάΝ πδ λκπάΝ δκβγδεάμΝ

γθδεάμΝ

έΗέ έ,Ν

πδ λκπάμΝ

εαπΫθ Ν Υ1ε)Ν βη λυθέΝ  Ν

θΝ δα νπυ δΝ ΰθυηβΝ θ σμΝ βμΝ

πλκγ ηέαμ,ΝβΝ έΗέ έΝ παθ ι Ϊα δΝ βθΝαέ β βΝεαδΝ έ Ν βΝ Ϋξ αδ,Ν θΝσζπΝάΝ θΝηΫλ δ,Ν
έ Ν βθΝαπκλλέπ δέΝ

ΆλγλκΝ19
ΤπκίκζάΝπλκ Ϊ ωθ
1έΝ Πλκε δηΫθκνΝ θαΝ ι α γ έΝ απσΝ βθΝ έΗέ έΝ ηδαΝ πλσ α βΝ λ νθβ δεκτΝ Ϋλΰκν,Ν γαΝ
πλΫπ δΝαπαλαδ ά πμΝθαΝπ λδζαηίΪθ δκ

αέΝ έ β βΝπλκμΝ βθΝ έΗέ έ,Ν
ίέΝ λπ βηα κζσΰδκΝ εαδΝ νθκπ δεάΝ Ϋεγ βΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ εα αζζβζσ β αΝ εαδΝ
νηία σ β αΝ κνΝ λ νθβ δεκτΝΫλΰκνΝη Ν βθΝδ ξτκν αΝθκηκγ έαέΝ βθΝΫεγ βΝαν άΝ
κΝ πδ βηκθδεσμΝ νπ τγνθκμΝ πλκ

δκλέα δΝ αθΝ κΝ εκπσμΝ εαδΝ βΝ η γκ κζκΰέαΝ κνΝ

λ νθβ δεκτΝΫλΰκνΝ νηίδίΪακθ αδΝη Ν δμΝαλξΫμΝ βμΝβγδεάμΝεαδΝ βΝθκηκγ έαέ
βέΝΟδΝαδ ά δμΝεαδΝ αΝαθπ ΫλπΝ νθκ ν δεΪΝΫΰΰλα αΝ τθαθ αδΝθαΝνπκίΪζζκθ αδΝαπσΝ
κθΝ πδ βηκθδεσΝ νπ τγνθκΝ κνΝ ΫλΰκνΝ βζ ε λκθδεΪ,Ν ηΫ πΝ κνΝ δα δε ναεκτΝ σπκνΝ
κνΝ κδε έκνΝ έ έΙέΝ ήΝ λ νθβ δεκτΝ κλΫαέΝ ΟδΝ θΝ ζσΰπΝ αδ ά δμΝ εαδΝ αΝ νθκ ν δεΪΝ
Ϋΰΰλα αΝ τθαθ αδΝ θαΝ νπκίΪζζκθ αδΝ

βθΝ πδ λκπάΝ λ νθυθΝ κνΝ έ έΙέήΝ έέΝ κνΝ

λ νθβ δεκτΝ κλΫα,Νπλκε δηΫθκνΝθαΝ δαίδία

έΝ βθΝ έΗέ έέ

γέΝΓδαΝεΪγ Ναέ β βΝπκνΝνπκίΪζζ αδ,ΝαθαζσΰπμΝ κνΝ πδ βηκθδεκτΝαθ δε δηΫθκνΝ κνΝ
λ νθβ δεκτΝ Ϋλΰκν,Ν κΝ Πλσ λκμΝ βμΝ έΗέ έΝ κλέα δΝ δ βΰβ ά,Ν εα ΪΝ πλκ λαδσ β α,Ν
ηΫζκμΝ βμΝ έΗέ έΝ ΪθΝ κΝ ΰθπ δεσΝ αθ δε έη θκΝ κνΝ ΫλΰκνΝ

θΝ ηπκλ έΝ θαΝ εαζν γ έΝ

απσΝ αΝηΫζβΝ βμΝ έΗέ έ,Νκλέα αδΝ ιπ λδεσμΝ ηπ δλκΰθυηκθαμ,ΝκΝκπκέκμΝΰθπηκ κ έΝ
ξπλέμΝθαΝΫξ δΝ νθα σ β αΝοά κνέΝΟδΝ νθ λδΪ δμΝ βμΝ έΗέ έΝηπκλ έΝθαΝΰέθκθ αδΝ ιΝ
απκ Ϊ πμ,Νη Νβζ ε λκθδεΪΝηΫ αέ

ΆλγλκΝ20
Λ δ κνλΰέαΝ βμΝ έΗέ έ
1έΝ ΗΝ έΗέ έΝ νθ λδΪα δΝ αε δεΪΝ ηδαΝ Υ1)Ν κλΪΝ κΝ ηάθαΝ εαδΝ ε Ϊε πμΝ σπκ Ν αν σΝ
αβ βγ έΝαπσΝ κθΝΠλσ λκΝ βμΝ πδ λκπάμΝ λ νθυθΝ κνΝ έ έΙέ,Ν κθΝΠλσ λκΝ κνΝ έέΝ
κνΝ λ νθβ δεκτΝ κλΫαΝάΝ κθΝΠλσ λκΝ βμΝ έΗέ έέ
βέΟΝΠλσ λκμΝ βμΝ έΗέ έΝΫξ δΝ βθΝ νγτθβΝΰδαΝ βθΝ τλνγηβΝζ δ κνλΰέαΝ βμΝ πδ λκπάμΝ
εαδΝ νΰεαζ έΝεαδΝ δ νγτθ δΝ δμΝ νθ λδΪ δμΝ βμέ
γέΝΗΝ έΗέ έΝίλέ ε αδΝ Ναπαλ έαΝσ αθΝ έθαδΝπαλσθ αΝ κνζΪξδ κθΝγΝηΫζβΝ βμΝ σ κθΝ
έθαδΝ π θ αη ζάμΝ άΝ δΝ απσΝ

αΝ ηΫζβΝ

βμΝ

σ κθΝ

έθαδΝ

π αη ζάμ,Ν

νηπ λδζαηίαθκηΫθκνΝ κνΝΠλκΫ λκνΝάΝ θ δπλκΫ λκνΝαν άμ,ΝεαγυμΝεαδΝ θσμΝαπσΝ αΝ
ιπ λδεΪΝηΫζβΝ βμ,ΝεαδΝαπκ α έα δΝη Νπζ δκοβ έαΝ πθΝπαλσθ πθέ
δέΝ ΣαΝ ηΫζβΝ βμΝ έΗέ έΝ

θΝ δεαδκτθ αδΝ αηκδίάμΝ άΝ ΪζζβμΝ απκαβηέπ βμΝ ΰδαΝ βΝ

νηη κξάΝ κνμΝ δμΝ νθ λδΪ δμΝ βμΝ έΗέ έέΝ
εέΝ

λΰααση θκμΝ κνΝ

έ έΙέή λ νθβ δεκτΝ

κλΫαΝ νπκ βλέα δΝ ΰλαηηα δαεΪΝ βθΝ

πδ λκπάΝεαδΝ βθΝ πδεκνλ έΝ κΝΫλΰκΝ βμέΝΜ αιτΝΪζζπθ,ΝπαλαζαηίΪθ δΝ δμΝαδ ά δμ,Ν

ζΫΰξ δΝ βθΝπζβλσ β αΝ πθΝ αεΫζπθΝεαδΝ βλ έΝαλξ έκΝαδ ά πθΝΥ δ λξκηΫθπθ)ΝεαδΝ
απκ Ϊ πθΝΥ ι λξκηΫθπθ)έ
ζέΝ ΗΝ πδ λκπάΝ λ νθυθΝ κνΝ

έ έΙέΝ ήΝ

έέΝ κνΝ λ νθβ δεκτΝ κλΫαΝ εα αλ έα δΝ

Καθκθδ ησΝ λξυθΝ εαδΝ Λ δ κνλΰέαμΝ πθΝ έΗέ έέΝ  κθΝ Καθκθδ ησΝ ι δ δε τκθ αδΝ κδΝ
ία δεΫμΝ αλξΫμΝ βγδεάμΝ εαδΝ αε λαδσ β αμΝ βμΝ Ϋλ νθαμΝ πκνΝ δ ιΪΰ αδΝ

κΝ κδε έκΝ

έ έΙέή λ νθβ δεσΝ κλΫα,ΝβΝ δα δεα έαΝνπκίκζάμΝ πθΝπλκ Ϊ πθΝεαδΝ αΝ νθκ ν δεΪΝ
Ϋΰΰλα αΝ αν άμ,Ν βΝ δα δεα έαΝ αιδκζσΰβ άμΝ κνΝ απσΝ βθΝ

έΗέ έ,Ν κδΝ λσπκδΝ

νθ λΰα έαμΝ η αιτΝ πθΝ έΗέ έΝ εαδΝ βμΝ γθδεάμΝ πδ λκπάμΝ δκβγδεάμΝ εαγυμΝ εαδΝ
ΪζζβμΝ αλησ δαμΝ λξάμ,Ν Ν εαγυμΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζβΝ δ δεάΝ ζ π κηΫλ δαΝ ξ δεΪΝ η Ν βΝ
ζ δ κνλΰέαΝ πθΝ έΗέ έέ

ΆλγλκΝ21
νηίέία

αΝ- τΰελκν βΝ νη

λσθ ωθ

1έΝΗΝδ δσ β αΝ κνΝηΫζκνμΝ έΗέ έΝ έθαδΝα νηίέία βκ
αέΝΜ Ν βθΝδ δσ β αΝ κνΝ Πλτ αθβ,Ν κνΝ θ δπλτ αθβΝεαδΝ κνΝ Κκ ηά κλα,ΝηΫζκνμΝ βμΝ
πδ λκπάμΝ λ νθυθΝάΝΠλκΫ λκνΝΣηάηα κμΝ κνΝκδε έκνΝ έ έΙέέ
ίέΝ Μ Ν βθΝ δ δσ β αΝ κνΝ ΠλκΫ λκνΝ εαδΝ ηΫζκνμΝ κνΝ δκδεβ δεκτΝ νηίκνζέκνΝ εαδΝ κνΝ
έέΙέΝ κνΝκδε έκνΝ λ νθβ δεκτΝεαδΝ ξθκζκΰδεκτΝεΫθ λκνΝάΝδθ δ κτ κνΝ κνΝΪλγλκνΝ
1γ Ν κνΝθέΝδγ1ίήβί1δέ
βέΝ ΣαΝ ηΫζβΝ βμΝ έΗέ έΝ απκ τΰκνθΝ εΪγ Ν π λέπ π βΝ εα ΪΝ βθΝ κπκέαΝ ηπκλ έΝ θαΝ
πλκετο δΝ τΰελκν βΝ νη λσθ πθέΝτΰελκν βΝ νη λσθ πθΝπλκετπ δΝσ αθΝηΫζκμΝ
βμΝ έΗέ έΝΫξ δΝ νη Ϋλκθ,Ν κΝκπκέκΝηπκλ έΝθαΝ πβλ Ϊ δΝάΝ αέθ αδΝθαΝ πβλ Ϊα δΝ βθΝ
αη λσζβπ βΝ εαδΝ αθ δε δη θδεάΝ ε Ϋζ βΝ πθΝ εαγβεσθ πθΝ κνέΝ ΩμΝ Ϋ κδκΝ θκ έ αδΝ
κπκδκ άπκ Ν πδγαθσΝ πζ κθΫε βηαΝ νπΫλΝ κνΝ δ έκνΝ ά
π λέπ π βΝ

άζπ βμΝ

βμΝ κδεκΰΫθ δΪμΝ κνέΝ  Ν

Ϋ κδκνΝ επζτηα κμΝ αθα κλδεΪΝ η Ν

νΰε ελδηΫθβΝ νπσΝ

αιδκζσΰβ βΝπλσ α β,Ν κΝηΫζκμΝ κΝκπκέκΝ βζυθ δΝ κΝευζνηα,Ναθ δεαγέ α αδΝαπσΝ κΝ
αθαπζβλπηα δεσΝ κνέΝ
γέΝ ΣαΝ ηΫζβΝ πθΝ έΗέ έ,Ν κδΝ δ βΰβ ΫμΝ εαδΝ εΪγ Ν ηΫζκμΝ ηπζ εση θκΝ πκνΝ α ε έΝ
νπκ βλδε δεσΝ Ϋλΰκ,Ν ΫξκνθΝ νπκξλΫπ βΝ άλβ βμΝ ξ ητγ δαμΝ ξ δεΪΝ η Ν δμΝ νπσΝ
αιδκζσΰβ βΝ λ νθβ δεΫμΝπλκ Ϊ δμέ

ΆλγλκΝ22
Μ αία δεΫμΝ δα Ϊι δμ Κ

αζαέκνΝ ΄

1έΝΣαΝ έ έΙέή λ νθβ δεκέΝ κλ έμΝκ έζκνθΝθαΝ νΰελκ ά κνθΝ έΗέ έΝ θ σμΝπλκγ ηέαμΝ
ΫιδΝ Υζ)Ν ηβθυθΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κνΝ παλσθ κμΝ θσηκνέΝ

σ κθΝ δαγΫ κνθΝ ά βΝ

έΗέ έΝ άΝ πδ λκπάμΝ δκβγδεάμΝ άΝ ΪζζκΝ νζζκΰδεσΝ σλΰαθκΝ πκνΝ θαΝ α ξκζ έ αδΝ η Ν αΝ
λ νθβ δεΪΝ πλκΰλΪηηα α,Ν κ έζκνθ,Ν θ σμΝ κνΝ έ δκνΝ ξλκθδεκτΝ δα άηα κμ,Ν θαΝ δμΝ
πλκ αλησ κνθΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κνΝπαλσθ κμέΝ
βέΝ Μ Ν απσ α βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ λ νθυθΝ κνΝ έ έΙέΝ ή δκδεβ δεκτΝ νηίκνζέκνΝ κνΝ
λ νθβ δεκτΝ κλΫαΝ εα αλ έα αδΝ Καθκθδ ησμΝ λξυθΝ εαδΝ Λ δ κνλΰέαμ,Ν η Ν απσ α βΝ
βμΝ πδ λκπάμΝ λ νθυθήΝ δκδεβ δεκτΝ νηίκνζέκνΝ θ σμΝ πλκγ ηέαμΝ ΫιδΝ Υζ)Ν ηβθυθΝ
απσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κνΝπαλσθ κμΝθσηκνέΝ κθΝ θΝζσΰπΝΚαθκθδ ησΝ ι δ δε τκθ αδΝ
αΝ Ϋΰΰλα αΝ πκνΝ νπκίΪζζκθ αδΝ απσΝ κνμΝ πδ βηκθδεκτμΝ νπ νγτθκνμΝ Υαέ β β,Ν
λπ βηα κζσΰδκ,ΝΫεγ βΝεα αζζβζσ β αμ,Νεζπέ) εαδΝβΝ δα δεα έαΝνπκίκζάμΝ κνμ,ΝκΝ
λσπκμΝ ζ δ κνλΰέαμΝ εαδΝ ζάοβμΝ απκ Ϊ πθΝ πθΝ έΗέ έ,Ν εαγυμΝ εαδΝ εΪγ Ν αθαΰεαέαΝ
ζ π κηΫλ δαέΝ

Κ Φ Λ ΙΟΝ ΄
ΛκδπΫμΝ δα Ϊι δμ
ΆλγλκΝ23
1.  κΝπλυ κΝ Ϊ δκΝ βμΝπ λέπ έΝiii βμΝπαλέΝεΝ κνΝΪλγλκνΝ1δΝ κνΝθέΝ1βζθή1ιθβΝΥ ΄Ν
θη)Ν η ΪΝ δμΝ ζΫι δμΝ « Ν η απ νξδαεΪΝ πλκΰλΪηηα α»Ν

δαΰλΪ

αδΝ βΝ ζΫιβΝ

«Παθ πδ βηέπθ»Ν εαδΝ έγ θ αδΝ κδΝ ζΫι δμΝ « θυ α πθΝ επαδ ν δευθΝ Ι λνηΪ πθΝ
Υ έ έΙέ)»έ
βέΝΗΝπαλέΝθΝ κνΝΪλγλκνΝδΝ κνΝθέΝγγβθήβίίεΝΥ ΄Νθί),ΝσππμΝπλκ Ϋγβε Νη Ν κΝΪλγλκΝηζΝ
κνΝ θέΝ δγ1ίήβί1δΝ Υ ΄Ν βεθ),Ν αθ δεαγέ α αδΝ α σ κνΝ έ ξν Ν πμΝ αεκζκτγπμκΝ «θέΝ ΟδΝ
έ ζκδΝ πκν υθΝαθυ α βμΝ επαέ ν βμΝ δ γθυθΝκλΰαθδ ηυθΝ κνμΝκπκέκνμΝη Ϋξ δΝβΝ
ζζβθδεάΝ βηκελα έα,Ν έθαδΝ δ σ δηκδΝ πλκμΝ κνμΝ έ ζκνμΝ πκν υθΝ πθΝ ζζβθδευθΝ
βηκ έπθΝαθυ α πθΝ επαδ ν δευθΝδ λνηΪ πθ,ΝξπλέμΝθαΝαπαδ έ αδΝβΝΫε κ βΝπλΪιβμΝ
αθαΰθυλδ βμ»έ

γέΝ  κΝ ΫζκμΝ βμΝ π λέπ έΝ α΄Ν βμΝ παλέΝ γΝ κνΝ ΪλγλκνΝ βΝ κνΝ θέΝ γθδθήβί1ίΝ Υ ΄Ν η1)Ν
πλκ έγ αδΝ
νπΪΰκθ αδΝ

Ϊ δκΝ πκνΝ Ϋξ δΝ πμΝ ιάμκΝ «ΣαΝ πλκΰλΪηηα αΝ βμΝ παλκτ αμΝ π λέπ π βμΝ
δμΝ ιαδλΫ δμΝ κνΝ λέ κνΝ

δδθεήβί1ηΝΝΥ ΄Ν11δ)».

α έκνΝ βμΝ παλέΝ γΝ κν ΪλγλκνΝ δθΝ κνΝ θέΝ

