« δεκθκηδεκέΝεαθσθ μΝ πέΝυπκγΫ πθΝ δεαδκ κ έαμΝΜκυφ ά-τ α β,Ν
κλΰΪθπ βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ δ τγυθ βμΝΤπκγΫ πθΝ δεαδκ κ έαμΝ
Μκυφ άΝ δμΝΜκυφ έ μ»
ΆλγλκΝ1
εκπσμ
εκπσμΝ κυΝπαλσθ κμΝ δα Ϊΰηα κμΝ έθαδμ
α)ΝκΝεαγκλδ ησμΝ πθΝαθαΰεαέπθΝ δεκθκηδευθΝεαθσθπθΝΰδαΝ βΝ υαά β βΝ πθΝυπκγΫ
δεαδκ κ έαμΝ κυΝΜκυφ άΝεαδΝ βθΝΫε κ βΝ πθΝαπκφΪ
ί)Ν βΝ λτγηδ βΝ γ ηΪ πθΝ κλΰΪθπ βμ,Ν τ
εαδΝζ δ κυλΰέαμΝ δ τγυθ βμΝΤπκγΫ

υθΝ κυΝεαδ

α βμΝ εαδΝ δα δεα έαμΝ πζάλπ βμΝ γΫ

πλκ ππδεκτΝ (ηκθέηπθ,Ν δ δπ δεκτΝ δεαέκυΝ ακλέ

πθΝ
πθΝ

κυΝ ξλσθκυΝ εαδΝ η αεζβ υθΝ υπαζζάζπθ)Ν

πθΝ δεαδκ κ έαμΝΜκυφ άΝ

δμΝΜκυφ έ μέ

Μ ΡΟΝΠΡΩΣΟ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙΝΚΑΝΟΝ Ν ΠΙΝΤΠΟΘ  ΩΝΝ ΙΚΑΙΟ ΟΙΑΝΜΟΤΦΣΗ
ΆλγλκΝβ
δεαδκ κ έαΝΜκυφ ά
1έΝ ΟΝ Μκυφ άμΝ α ε έΝ δεαδκ κ έα,Ν υπσΝ δμΝ πλκςπκγΫ
κλέακθ αδΝ

δμΝ εαδΝ δμΝ δα δεα έ μΝ πκυΝ

βθΝ παλΪΰλαφκΝ ζΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηΝ βμΝ απσΝ βζέ1βέ1λλίΝ ΠλΪιβμΝ Νκηκγ δεκτΝ

Π λδ ξκηΫθκυΝ «Π λέΝ Μκυ κυζηΪθπθΝΘλβ ε υ δευθΝΛ δ κυλΰυθ»Ν( ΄1κβ)ΝπκυΝευλυγβε Ν
η Ν κΝ ΪλγλκΝ ησθκΝ κυΝ θέΝ 1λβίή1λλ1Ν ( ΄11)Ν σππμΝ πλκ

Ϋγβε Ν η Ν βθΝ παλΪΰλαφκΝ 1Ν κυΝ

ΪλγλκυΝ 1Ν κυΝ θέζη11ήβί1κΝ ( ’Ν β)Ν εαδΝ

λδεσΝ δΪ αΰηα,Ν η αιτΝ ζζάθπθΝ

κΝ παλσθΝ πλκ

πκζδ υθΝ η ζυθΝ βμΝ ηκυ κυζηαθδεάμΝ η δκθσ β αμΝ ηκθέηπθΝ εα κέεπθΝ βμΝ π λδφΫλ δΪμΝ κυΝ
πέΝ ΰΪηπθ,Ν δααυΰέπθ,Ν δα λκφυθ,Ν πδ λκπ δυθ,Ν εβ

ηκθδυθ,Ν ξ δλαφ

δ ζαηδευθΝ δαγβευθΝ εαδΝ βμΝ ιΝ α δαγΫ κυΝ δα κξάμ,Ν φσ κθΝ κδΝ ξΫ

έαμΝ αθβζέεπθ,Ν

δμΝ αυ ΫμΝ δΫπκθ αδΝ

απσΝ κθΝ Ι λσΝ Μκυ κυζηαθδεσΝ ΝσηκΝ εαδΝ αΝ ηΫλβΝ ΫξκυθΝ λβ ΪΝ πδζΫι δΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝ
δεαδκ κ έαέ
βέΝ ΗΝεα ’Ν ιαέλ

βΝ υπαΰπΰάΝ πθΝυπκγΫ

ΰέθ αδΝ ησθκΝ η Ν βθΝ απσΝ εκδθκτΝ εα Ϊγ

πθΝ βμΝπαλέΝ1Ν

βΝ αδ ά

βΝ δεαδκ κ έαΝ κυΝΜκυφ άΝ

πθΝ αηφσ λπθΝ πθ η λυθΝ ΰδαΝ πέζυ βΝ

βμΝ υΰε ελδηΫθβμΝ δαφκλΪμ,ΝκδΝκπκέ μΝπλΫπ δΝθαΝπ λδΫξκυθΝ αΝ

κδξ έαΝ πθΝ δ αΰπΰδευθΝ

δεκΰλΪφπθΝ εα ΪΝ κθΝ Κυ δεαΝ Πκζδ δεάμΝ δεκθκηέαμΝ εαδ,Ν πέΝ πκδθάΝ αευλσ β αμ,Ν λβ άΝ
αθΫεεζβ βΝ άζπ βΝ εΪγ Ν ηΫλκυμΝ π λέΝ πδζκΰάμΝ βμΝ
υπαΰπΰάΝ βμΝ υπσγ

βμΝ

βΝ δεαδκ κ έαΝ κυΝ Μκυφ άΝ έθαδΝ αη Ϊεζβ βΝ εαδΝ απκεζ έ δΝ βΝ

δεαδκ κ έαΝ πθΝ αε δευθΝ δεα
γέΝ ΓδαΝ βθΝ εα ’Ν ιαέλ
υπκγΫ

υΰε ελδηΫθβμΝ δεαδκ κ έαμέΝ ΗΝ

βλέπθΝΰδαΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝ δαφκλΪέΝ

βΝ υπαΰπΰάΝ

βΝ δεαδκ κ έαΝ κυΝ Μκυφ άΝ πθΝ εζβλκθκηδευθΝ

πθΝ πθΝ η ζυθΝ βμΝ ηκυ κυζηαθδεάμΝ η δκθσ β αμΝ βμΝ ΘλΪεβμ,Ν Ν απαδ έ αδΝ βΝ

θυπδκθΝ υηίκζαδκΰλΪφκυΝ τθ αιβΝ άζπ βμΝ ζ υ αέαμΝίκτζβ βμΝ κυΝ δαγΫ β,Νεα ΪΝ κθΝ
τπκΝ βμΝ βησ δαμΝ δαγάεβμ,Ν η Ν απκεζ δ

δεσΝ π λδ ξση θσΝ βμΝ βΝ λβ άΝ πδγυηέαΝ κυΝ θαΝ

υπαξγ έΝ βΝ εζβλκθκηδεάΝ κυΝ δα κξάΝ
έθαδΝ

ζ τγ λαΝ αθαεζβ άΝ

κθΝ Ι λσΝ Μκυ κυζηαθδεσΝ ΝσηκέΝ ΗΝ άζπ βΝ αυ άΝ

έ Ν η Ν η αΰ θΫ

λβΝ αθ έγ βΝ

υηίκζαδκΰλΪφκυ,Ν έ Ν η Ν τθ αιβΝ η αΰ θΫ
δεκτΝ Κυ δεαέΝ Σαυ σξλκθβΝ
Μκυ κυζηαθδεκτΝ ΝσηκυΝ
δαε ελδηΫθαΝ

φαληκΰάΝ

άζπ άΝ

κυΝ

θυπδκθΝ

λβμΝ δαγάεβμ,Ν εα ΪΝ κυμΝ σλκυμΝ κυΝ
κυΝ

δεκτΝ Κυ δεαΝ εαδΝ

βθΝ εζβλκθκηδεάΝ π λδκυ έαΝ άΝ

Ν πκ κ

κυΝ Ι λκτΝ

σΝ άΝ εαδΝ

Ν

κδξ έαΝαυ άμΝαπαΰκλ τ αδέ
ΆλγλκΝγ
Κα ΪΝ σπκθΝαληκ δσ β α

1έΝΟΝΜκυφ άμΝΫξ δΝεα ΪΝ σπκθΝαληκ δσ β αΝ πέΝ πθΝυπκγΫ

πθΝ βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ

β,Ν φσ κθΝ εαδΝ αΝ τκΝ ηΫλβΝ έθαδΝ Έζζβθ μΝ πκζέ μΝ ηΫζβΝ βμΝηκυ κυζηαθδεάμΝη δκθσ β αμΝ
βμΝΘλΪεβμΝεαδΝΫξκυθΝαηφσ λαΝ βΝησθδηβΝεα κδεέαΝ κυμΝ θ σμΝ βμΝπ λδφΫλ δαμΝ βμΝέ δαμΝ
Μκυφ έαμέ
βέΝ ΣαΝ ΰ πΰλαφδεΪΝ σλδαΝ δεαδκ κ έαμΝ πθΝ Μκυφ δυθΝ δ υηκ έξκυ,Ν Κκηκ βθάμΝ εαδΝ
ΞΪθγβμΝ υηπέπ κυθΝ η Ν αΝ αθ έ

κδξαΝ υφδ

Ϊη θαΝ ΰ πΰλαφδεΪΝ σλδαΝ πθΝ Π λδφ λ δαευθΝ

θκ ά πθΝΈίλκυ,ΝΡκ σπβμΝεαδΝΞΪθγβμέ
ΆλγλκΝζ
Αδ κτθ μ
1έΝΟδΝαθάζδεκδΝπκυΝ υθΪπ κυθΝΰΪηκΝηπκλκτθΝθαΝα εκτθΝησθκδΝ κυμΝ δμΝαδ ά

δμΝ πέΝ πθΝ

ΰαηδευθΝ δαφκλυθΝ βμΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ βΝ εαδΝ θαΝ ηφαθέακθ αδΝ θυπδκθΝ κυΝ Μκυφ ά,ΝΝ
ξπλέμΝ βΝ υΰεα Ϊγ

βΝκπκδκυ άπκ ΝΪζζκυΝπλκ υπκυέ

βέΝΓδαΝ βΝ τθαοβΝΰΪηκυΝαπαδ έ αδΝ υηφπθέαΝ πθΝη ζζκθτηφπθέΝΟδΝ ξ δεΫμΝ βζυ
ΰέθκθ αδΝαυ κπλκ υππμΝεαδΝξπλέμΝαέλ

βΝάΝπλκγ

γέΝ ΟδΝ η ζζσθυηφκδΝ πλΫπ δΝ θαΝ ΫξκυθΝ υηπζβλυ
κυμέΝΟΝΜκυφ άμΝηπκλ έ,ΝαφκτΝαεκτ

δμΝ

ηέαέΝ
δΝ κΝ Ϋεα κΝ σΰ κκΝ Ϋ κμΝ βμΝ βζδεέαμΝ

δΝ κυμΝη ζζκθτηφκυμΝεαδΝ αΝπλσ ππαΝπκυΝα εκτθΝ

βθΝ πδηΫζ δαΝ κυΝαθβζέεκυ,ΝθαΝ πδ λΫο δΝ κΝΰΪηκΝεαδΝπλδθΝαπσΝ βΝ υηπζάλπ βΝαυ άμΝ βμΝ
βζδεέαμ,ΝαθΝβΝ Ϋζ

άΝ κυΝ πδίΪζζ αδΝαπσΝ πκυ αέκΝζσΰκέΝ

ζέΝΟδ αθάζδεκδΝπκυΝΫξκυθΝ υηπζβλυ
δεαθσ β αΝ θαΝ παλέ
πλκ ππδεάΝ κυμΝεα Ϊ

δΝ κΝ Ϋεα κΝΫε κΝΫ κμΝ βμΝβζδεέαμΝ κυμΝΫξκυθΝ βθΝ

αθ αδΝ θυπδκθΝ κυΝ Μκυφ άΝ ΰδαΝ υπκγΫ
α βέΝΌ αθΝπαλέ

δμΝ πκυΝ αφκλκτθΝ βθΝ

α αδΝκΝαθάζδεκμ,ΝπλΫπ δΝθαΝεαζ έ αδΝσπκδκμΝ κθΝ

επλκ ππ έΝθσηδηαέ
ΆλγλκΝη
Πζβλ ικυ δσ β αΝ– ΠαλΪ

α βΝ δεβΰσλκυ

1έΝ θυπδκθΝ κυΝ Μκυφ άΝ αΝ ηΫλβΝ ΫξκυθΝ υπκξλΫπ βΝ θαΝ παλέ
δεβΰσλκέΝ Νσζ μΝ δμΝυπκγΫ

δμΝ βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝβΝ

αθ αδΝ η Ν πζβλ ικτ δκΝ

θΝ πδ λΫπ αδΝ επλκ υπβ βΝ

πθΝη λυθΝαπσΝ κθΝέ δκΝ δεβΰσλκέ
βέΝΗΝπζβλ ικυ δσ β αΝπαλΫξ αδΝ έ Νη Ν βΝ υθυπκΰλαφάΝ βμΝαέ β βμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ
βΝ κυΝΪλγλκυΝβΝαπσΝ κΝεΪγ ΝηΫλκμΝεαδΝ κθΝ δεβΰσλκΝ κυ,Ν έ Νη Ν υηίκζαδκΰλαφδεάΝπλΪιβΝ

πκυΝ παλΫξ δΝ δ δεάΝ πζβλ ικυ δσ β αΝ θαΝ βζπγ έΝ λβ ΪΝ εαδΝ αθΫεεζβ αΝ βΝ πδζκΰάΝ βμΝ
δεαδκ κ έαμΝ κυΝΜκυφ άΝΰδα βΝ υΰε ελδηΫθβ,Νλβ ΪΝπλκ

δκλδαση θβ,Νυπσγ

βΝ τηφπθαΝ

η Ν κΝΪλγλκΝβέΝ βθΝπ λέπ π βΝαυ ά,ΝβΝπζβλ ικυ δσ β αΝπλΫπ δΝθαΝΫξ δΝ κγ έΝηΫ αΝ
ζ υ αέκΝηάθαΝπλδθΝ βθΝεα Ϊγ
γέΝ ΓδαΝ βθΝ παλΪ

κθΝ

βΝ βμΝαέ β βμέΝ

α βΝ δεβΰσλκυΝ πλκ εκηέα αδΝ ΰλαηηΪ δκΝ πλκ έ πλαιβμΝ απσΝ κθΝ

δεβΰκλδεσΝτζζκΰκέ
ζέΝ ΓδαΝ βθΝ παλκξάΝ θκηδεάμΝίκάγ δαμΝ

Νπκζέ μΝξαηβζκτΝ δ κ άηα κμΝ πέΝυπκγΫ

πθΝ

δεαδκ κ έαμΝ Μκυφ άΝ φαλησακθ αδΝ κδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ θέΝ γββθήβίίζΝ (Φ ΚΝ βζΝ ΄),Ν σππμΝ
δ ξτ δέΝ
ΆλγλκΝθ
Θ η ζδυ

δμΝαλχΫμ

1έΝΣαΝηΫλβΝΫξκυθΝ αΝέ δαΝ δεαδυηα αΝεαδΝ δμΝέ δ μΝυπκξλ υ

δμΝεαδΝ έθαδΝέ αΝ θυπδκθΝ κυΝ

Μκυφ άέΝ
βέΝ ΟΝ Μκυφ άμΝ θ λΰ έΝ ησθκΝ τ

λαΝ απσΝ αέ β βΝ πθΝ η λυθΝ εαδΝ απκφα έα δΝ η Ν ίΪ βΝ

κυμΝπλαΰηα δεκτμΝδ ξυλδ ηκτμΝπκυΝπλκ έθκυθΝεαδΝ δμΝαδ ά
γέΝΗΝ δα δεα έαΝπλδθΝαπσΝ βΝ υαά β βΝ βμΝυπσγ

δμΝπκυΝυπκίΪζζκυθέΝ

βμΝ έθαδΝπΪθ κ ΝΫΰΰλαφβέ

ζέΝΣαΝηΫλβΝκφ έζκυθΝεα ΪΝ βΝ υαά β βΝθαΝ ηφαθδ γκτθΝαυ κπλκ υππμέΝ
ηέΝ ΟδΝ απκφΪ

δμΝ κυΝ Μκυφ άΝ

θΝ πδ λΫπ αδΝ θαΝ ε κγκτθΝ ξπλέμΝ πλκβΰκτη θβΝ

αελσα βΝ πθΝη λυθΝάΝ πθΝπζβλ ικυ έπθΝ κυμέ
θέΝΟδΝαπκφΪ

δμΝ κυΝΜκυφ άΝ βηκ δ τκθ αδΝ

Ν βησ δαΝ υθ λέα βέΝ

ιέΝ ΣαΝ ηΫλβΝ εαδΝ κδΝ πζβλ ικτ δκέΝ κυμΝ κφ έζκυθΝ θαΝ βλκτθΝ κυμΝ εαθσθ μΝ υπλ πκτμΝ
υηπ λδφκλΪμΝ εαδΝ εαζάμΝ πέ

βμ,Ν θαΝ απκφ τΰκυθΝ θΫλΰ δ μΝ πκυΝ φαθ λΪΝ κ βΰκτθΝ

βθΝ

παλΫζευ βΝ βμΝ δα δεα έαμ,ΝθαΝ εγΫ κυθΝ αΝπλαΰηα δεΪΝΰ ΰκθσ αΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝ

βθΝ

υπσγ

β,Ν Ϋ

δΝ αελδίυμΝσππμΝ αΝΰθπλέακυθ,Νη Νπζβλσ β αΝεαδΝ τηφπθαΝη Ν βθΝαζάγ δα,Ν

απκφ τΰκθ αμΝ δφκλκτη θ μΝεαδΝα αφ έμΝ εφλΪ

δμέΝ

ΆλγλκΝι
ΠαλΪίκζκ
Κα σπδθΝ δ άΰβ βμΝ πθΝ Μκυφ ά πθΝ τθα αδΝ θαΝ κλέα αδ,Ν η Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ
ΤπκυλΰυθΝ Παδ

έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν ΟδεκθκηδευθΝ εαδΝ

δεαδκ τθβμ,Ν

δαφΪθ δαμΝ εαδΝ θγλππέθπθΝ δεαδπηΪ πθ,Ν δ δεσ,Ν ηβΝ αθαζκΰδεσ,Ν παλΪίκζκΝ εαδΝ κΝ τοκμΝ
κυ,Ν ΰδαΝ κΝ παλα

ε σΝ βμΝ εα Ϊγ

βμΝ βμΝ δ αΰπΰδεάμΝ βμΝ υπσγ

εα αίΪζζ αδΝ υπΫλΝ βμΝ κδε έαμΝ Μκυφ έαμΝ
εα Ϊγ

βΝ βμΝ αέ β βμΝ εαδΝ απκ έ

παλΪίκζκΝ αυ σΝ

αδΝ

βθΝ αλησ δαΝ

έΟέΤέΝ αυ σξλκθαΝ η Ν βθΝ

βθΝ πλυ β,Ν ΰδαΝ δμΝ αθΪΰε μΝ ζ δ κυλΰέαμΝ βμέΝ ΣκΝ

θΝ ηπκλ έΝ θαΝ υπ λίαέθ δΝ κΝ πκ σΝ πκυΝ αθ δ

πλκίζ πση θαΝ ΫζβΝ ξαλ κ άηκυΝ ΰδαΝ βΝ τθ αιβΝ πθΝαπκφΪ
εγΫ

βμΝ αέ β βμ,Ν κΝ κπκέκΝ

κδξ έΝ

αΝ εΪ

κ Ν

πθ,Ν πθΝ δεκΰλΪφπθ,Ν πθΝ

πθΝ εαδΝ πθΝ ΪζζπθΝ ΰΰλΪφπθΝ βμΝ έεβμΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ θΫλΰ δαΝ πθΝ δα δεα

δευθΝ

πλΪι πθΝ θυπδκθΝ κυΝΜκθκη ζκτμΝΠλπ κ δε έκυέΝΜ Ν βθΝέ δαΝαπσφα βΝεαγκλέα αδΝεΪγ Ν

ΪζζβΝαθαΰεαέαΝζ π κηΫλ δα,ΝκδΝπλκςπκγΫ

δμΝαπαζζαΰάμΝαπσΝ βθΝυπκξλΫπ βΝεα αίκζάμΝ

παλαίσζκυ,ΝεαγυμΝεαδΝ αΝ δεαδκτη θαΝπλσ ππαέ
ΆλγλκΝ8
Αδ ά
1έΝΟδΝαδ ά

δμ

δμΝπλΫπ δΝθαΝαθαφΫλκυθμ

α)Ν κθΝ Μκυφ άΝ θυπδκθΝ κυΝ κπκέκυΝ δ Ϊΰ αδΝ βΝ υπσγ

βΝ εαδΝ αΝ

κδξ έαΝ πκυΝ

γ η ζδυθκυθΝ βΝ δεαδκ κ έαΝ κυΝ τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝβ,
ί)Ν κΝ σθκηα,Ν κΝ πυθυηκ,Ν κΝ πα λυθυηκ,Ν βθΝ εα κδεέαΝ εαδΝ βΝ δ τγυθ βΝ σζπθΝ πθΝ
η λυθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κθΝ αλδγησΝ φκλκζκΰδεκτΝ ηβ λυκυΝ κυΝ δα έεκυΝ πκυΝ υπκίΪζζ δΝ βθΝ
αέ β β,
ΰ)Ν βΝλβ ά,ΝαθΫεεζβ β,Ν άζπ βΝπ λέΝ πδζκΰάμΝ βμΝ υΰε ελδηΫθβμΝ δεαδκ κ έαμ,
)Ν κΝαθ δε έη θκΝ βμΝυπσγ

βμ,Νεα ΪΝ λσπκΝ αφά,Νκλδ ηΫθκΝεαδΝ υ τθκπ κ,

)Νκλδ ηΫθκΝαέ βηαΝεαδ
)Ν βΝξλκθκζκΰέαΝεαδΝ βθΝυπκΰλαφάΝ κυΝ δα έεκυΝεαδΝ βθΝυπκΰλαφάΝ κυΝ δεβΰσλκυ,ΝάΝ
ησθκΝ κυΝ δεβΰσλκυΝσ αθΝΫξ δΝπαλα ξ γ έΝ δ δεάΝπζβλ ικυ δσ β αΝεα ΪΝ αΝπλκίζ πση θαΝ
κΝΪλγλκΝηέ
βέΝ  δμΝ αδ ά

δμΝ πδ υθΪπ κθ αδΝ ί ίαδυ

δμΝ ησθδηβμΝ εα κδεέαμΝ πθΝ αδ κτθ πθέΝ ΚΪγ Ν

η αίκζάΝ βμΝ δ τγυθ βμΝ πλΫπ δΝ θαΝ ΰθπ
υπσηθβηαΝ πκυΝ εα α έγ αδΝ
πδ υθΪπ

αδΝ

γέΝΟδΝαδ ά

κπκδ έ αδΝ η Ν ξπλδ

βθΝ αλησ δαΝ δ τγυθ βΝ ΤπκγΫ

κΝφΪε ζκΝ βμΝυπσγ

πθΝ δεαδκ κ έαμΝ Μκυφ ά,Ν

βμΝεαδΝεκδθκπκδ έ αδΝαπσΝ κΝΫθαΝηΫλκμΝ

κΝΪζζκέ

δμΝεαδΝ αΝεΪγ Ν έ κυμΝΫΰΰλαφαΝπκυΝ ξ έακθ αδΝεαγ’Νκδκθ άπκ Ν λσπκΝη Ν βΝ

δα δεα έαΝ θυπδκθΝ κυΝΜκυφ άΝυπκίΪζζκθ αδΝ
ζέΝ ΟδΝ αδ ά

σΝ ΫΰΰλαφκΝ άΝ η Ν κΝ

βθΝ πέ βηβΝΰζυ

δμΝ εα α έγ θ αδΝ απσΝ εκδθκτΝ απσΝ αΝ ηΫλβΝ

αΝ κυΝΚλΪ κυμέ

βΝ

δ τγυθ βΝ ΤπκγΫ

δεαδκ κ έαμΝ Μκυφ άΝ βμΝ εα ΪΝ σπκθΝ αλησ δαμΝ Μκυφ έαμέΝ ΚΪ πΝ απσΝ δμΝ αδ ά
εα α ΫγβεαθΝ αθαφΫλ αδΝ βΝ βηΫλα,Ν κΝ ηάθαμΝ εαδΝ κΝ Ϋ κμΝ βμΝ εα Ϊγ
κθκηα πυθυηκΝ κυΝ εα αγΫ βέΝ θαφκλΪΝ πθΝ αδ ά
εαγυ

Ϋλβ βΝ

δμΝ πκυΝ

βμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κΝ

πθΝ πκυΝ εα α ΫγβεαθΝ ΰέθ αδΝ ξπλέμΝ

Ν δ δεσΝίδίζέκΝη Ναζφαίβ δεσΝ υλ άλδκέΝ κΝίδίζέκΝαυ σΝαθαΰλΪφκθ αδΝη Ν

ατικθ αΝ αλδγησΝ εαδΝ ξλκθκζκΰδεάΝ

δλΪΝ κδΝ αδ ά

δμΝ πκυΝ εα α έγ θ αδΝ εαδΝ αθαφΫλκθ αδΝ αΝ

κθκηα πυθυηαΝ πθΝ η λυθ,Ν βΝ ξλκθκζκΰέαΝ βμΝ εα Ϊγ
υπσγ

πθΝ

βμΝ εαδΝ κΝ αθ δε έη θκΝ βμΝ

βμέ
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δ αΰπΰάΝΰδαΝ υαά β β

1έΝ ΣαΝ πλπ σ υπαΝ πθΝ αδ ά
δ τγυθ βμΝΝΤπκγΫ

πθΝ πκυΝ εα α ΫγβεαθΝ φυζΪ

κθ αδΝ

κΝ αλξ έκΝ βμΝ

πθΝ δεαδκ κ έαμΝΜκυφ άέ

βέΝ ηΫ πμΝ η ΪΝ βθΝ εα Ϊγ

βΝ πθΝ αδ ά

πθ,Ν υπΪζζβζκμΝ βμΝ δ τγυθ βμΝ ΤπκγΫ

δεαδκ κ έαμΝ Μκυφ ά,Ν η Ν ίΪ βΝ βΝ βη έπ βΝ
εαδΝυλαμΝ υαά β άμΝ κυμ,Ν δμΝ ΰΰλΪφ δΝ

αΝ πλπ σ υπαΝ πθΝ αδ ά

κΝίδίζέκΝ υαά β βμΝυπκγΫ

πθΝ

πθΝ βμΝ βηΫλαμΝ

πθ,ΝσπκυΝ βη δυθ δΝ

κΝ σθκηαΝ εαδΝ κΝ πυθυηκΝ πθΝ η λυθΝ εαδΝ πθΝ πζβλ ικυ έπθΝ κυμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κΝ
αθ δε έη θκΝ βμΝυπσγ

βμέ

γέΝΣκΝίδίζέκΝ βμΝπαλέΝβΝ έθαδΝίδίζέκΝη ΝαλδγηβηΫθ μΝ
Μκυφ ά,Ν

κΝκπκέκΝεα αξπλέακθ αδΝκδΝυπκγΫ

ΟΝΜκυφ άμΝκλέα δΝ κθΝαλδγησΝ πθΝυπκγΫ

ζέ

δμΝπκυΝγαΝ υαβ βγκτθΝ

πθΝπκυΝγαΝ υαβ βγκτθΝ

ζέΝ ΗΝ βη λκηβθέαΝ υαά β βμΝ πλΫπ δΝ θαΝ απΫξ δΝ κυζΪξδ
βη λκηβθέαΝεα Ϊγ
ηέΝ  Ν π έΰκυ

μ,ΝηκθκΰλαφβηΫθ μΝαπσΝ κθΝ

βμΝ πθΝ δ αΰπΰδευθΝ βμΝυπσγ

βμΝαδ ά

ΝεΪγ Νβη λκηβθέαέ

ΝεΪγ Νβη λκηβθέαέ

κθΝ λδΪθ αΝ βηΫλ μΝ Ν απσΝ βθΝ
πθέ

μΝ π λδπ υ

δμΝ άΝ ΰδαΝ θαΝ απκ λαπ έΝ πδε έη θκμΝ εέθ υθκμ,Ν αΝ ηΫλβΝ

ηπκλκτθ,Ν απσΝ εκδθκτΝ άΝ ξπλδ

Ϊ,Ν η Ν αδ δκζκΰβηΫθκΝ αέ βηαΝ πλκ έηβ βμ,Ν θαΝ αβ κτθΝ βθΝ

ιΫ α βΝ βμΝ υπσγ
θσηδηβΝ

άμΝ κυμΝ

Ν βηΫλαΝ υαά β βμΝ δαφκλ δεάΝ απσΝ ε έθβΝ πκυ,Ν εα ΪΝ βΝ

δλΪ,ΝπλΫπ δΝθαΝπλκ

δκλδ

έΝάΝΫξ δΝά βΝπλκ

δκλδ

έέΝ βθΝπ λέπ π βΝαυ ά,ΝκΝ

Μκυφ άμΝαπκφα έα δΝαη ζζβ έΝ πέΝ κυΝαδ άηα κμΝεαδΝ θβη λυθ δ ξ δεΪΝ αΝηΫλβέ
θέΝΣαΝηΫλβΝζαηίΪθκυθΝαθ έΰλαφαΝ πθΝαδ ά
πλκ

πθΝη Ν βθΝεΪ πΝαπσΝαυ ΫμΝπλΪιβΝΰδαΝ κθΝ

δκλδ ησΝ βμΝβη λκηβθέαμΝ βμΝ υαά β βμέ

ιέΝ ΣκΝ αλΰσ λκΝ ΫεαΝ (1ί)Ν βηΫλ μΝ πλδθΝ απσΝ βΝ υαά β β,Ν αΝ ηΫλβΝ ηπκλκτθΝ θαΝ
υπκίΪζζκυθΝ υπσηθβηαΝ θυπδκθΝ κυΝ Μκυφ ά,Ν σπκυΝ εγΫ κυθΝ άΝ αθαπ τ
δ ξυλδ ηκτμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ π λδζβφγ έΝ

βθΝ αέ β άΝ κυμΝ εαδΝ Ν πλκ εκηέακυθΝ η Ν πκδθάΝ

απαλα Ϋε κυΝσζαΝ αΝ ξ δεΪΝΫΰΰλαφαΝεαδΝ
κέΝ ΗΝ εα Ϊγ

κδξ έαΝπκυΝ πδεαζκτθ αδέ

βΝ κυΝ υπκηθάηα κμΝ εαδΝ πθΝ ζκδπυθΝ ΰΰλΪφπθΝ εαδΝ

δ τγυθ βΝ ΤπκγΫ
βη λκηβθέαΝ εα Ϊγ

πθΝ

κυθΝ ΰΰλΪφπμΝ

κδξ έπθΝ ΰέθ αδΝ

βΝ

δεαδκ κ έαμΝ Μκυφ ά,Ν πκυΝ ί ίαδυθ δΝ η Ν πδ βη έπ βΝ βθΝ

βμΝ κυΝ υπκηθάηα κμέΝ ΚΪγ Ν ηΫλκμΝ άΝ κΝ δεβΰσλκμΝ κυΝ δεαδκτ αδΝ θαΝ

ζΪί δΝ α ζυμ,Ν η Ν δεάΝ κυΝ απΪθβ,Ν αθ έΰλαφκΝ κυΝ υπκηθάηα κμΝ εαδΝ πθΝ ΰΰλΪφπθΝ πκυΝ
Ϋξ δΝεα αγΫ
λέΝ
υπκγΫ

θΝ βΝ

δΝ κ ΪζζκΝηΫλκμέΝ επλσγ

ηκΝυπσηθβηαΝ

υαά β βΝ αθαίζβγ έ,Ν κΝ Μκυφ άμΝ κΝ

θΝζαηίΪθ αδΝυπσοβέ
βη δυθ δΝ

κΝ ίδίζέκΝ

υαά β βμΝ

πθΝεαδΝκΝα ευθΝξλΫβΝΓλαηηα ΫαΝκφ έζ δΝαηΫ πμΝη ΪΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝ υθ λέα βμΝ

θαΝη αφΫλ δΝ βθΝυπσγ

βΝ

βΝ

δλΪΝ πθΝυπκγΫ

πθΝπκυΝπλΫπ δΝθαΝ υαβ βγκτθΝεα ΪΝ βθΝ

θΫαΝβη λκηβθέαΝπκυΝκλέ γβε έ
1ίέΝ

θΝ βΝ

υαά β βΝ ηα αδπγ έΝ ΰδαΝ κπκδκθ άπκ Ν ζσΰκ,Ν κδΝ υπκγΫ

δμΝ πκυΝ έθαδΝ

ΰλαηηΫθ μΝ ΄Ν αυ άθΝ η αφΫλκθ αδΝ η Ν πδηΫζ δαΝ πθΝ δα έεπθΝ απσΝ εκδθκτΝ

Ν πση θβΝ

υθ λέα βέΝ θΝ παλΫζγκυθΝ ιάθ αΝ (θί)Ν βηΫλ μΝ απσΝ βΝ ηα αέπ βΝ ξπλέμΝ θαΝ αβ βγ έΝ κΝ
πλκ

δκλδ ησμΝ θΫαμΝ υαά β βμ,Ν βΝ υπσγ

υαά β βμΝεαδΝκδΝαδ ά

βΝ δαΰλΪφ αδΝ απσΝ κΝ ίδίζέκΝ βη λκηβθδυθΝ

δμΝγ πλκτθ αδΝπμΝηβΝα εβγ έ
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υαά β β

μέ

1έΝ ΗΝ υαά β βΝ πθΝ υπκγΫ

πθΝ θυπδκθΝ κυΝ Μκυφ άΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ δμΝ λΰΪ δη μΝ

βηΫλ μΝ εαδΝ υλ μΝ κζσεζβλκΝ κΝ Ϋ κμ,Ν θ σμΝ κυΝ εα α

άηα κμΝ βμΝ κδε έαμΝ Μκυφ έαμ,Ν βΝ

κπκέαΝκφ έζ δΝθαΝ ια φαζέα δΝ κθΝεα ΪζζβζαΝ δαηκλφπηΫθκΝξυλκέ
βέΝ ΟΝ Μκυφ άμΝ δ υγτθ δΝ βΝ υαά β β,Ν έθ δΝ κΝ ζσΰκΝ
αυ άθ,Ν εβλτ
δ υελδθέ

δΝ β

αΝ πλσ ππαΝ πκυΝ η ΫξκυθΝ

υαά β βΝ π λα πηΫθβ,Ν σ αθΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ ελέ βΝ κυΝ βΝ υπσγ

Ν
βΝ

βε Νσ κΝξλ δΪα αδΝεαδΝ βηκ δ τ δΝ βθΝαπσφα βέ

γέΝ Ύ

λαΝ απσΝ αέ β βΝ κυΝ δα έεκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθαίζβγ έΝ βΝ υαά β βΝ βμΝ υπσγ

ησθκΝηέαΝφκλΪ,Ν

Νη αΰ θΫ

βμΝ

λβΝβη λκηβθέα,Ν φσ κθΝυπΪλξ δ πκυ αέκμΝεα ΪΝ βθΝελέ βΝ

κυΝΜκυφ άΝζσΰκμ,Νη ΝαπζάΝ βη έπ βΝ
απκξάμΝ πθΝ δεβΰσλπθ,Ν κδΝ υπκγΫ

κΝίδίζέκΝ υαά β βμΝυπκγΫ

πθέΝ Νπ λέπ π βΝ

δμΝ αθαίΪζζκθ αδΝ υπκξλ π δεΪΝ

Ν βη λκηβθέαΝ πκυΝ

αθαεκδθυθ δΝκΝΜκυφ άμέ
ζέΝΣαΝηΫλβΝΫξκυθΝ δεαέπηαΝθαΝαθαπ τικυθΝπλκφκλδεΪ κυμΝδ ξυλδ ηκτμΝ κυμΝ θυπδκθΝ
κυΝΜκυφ άέ
ηέΝΗΝ υαά β βΝ δ ιΪΰ αδΝ
αΰθκ έΝ βθΝ ζζβθδεάΝ ΰζυ
ζΪξδ

αΝ ΰθπ

ΰλΪφ αδΝ

βθΝ πέ βηβΝΰζυ

αΝ κυΝελΪ κυμέΝ θΝεΪπκδκμΝαπσΝ αΝηΫλβΝ

α,Ν πλκ ζαηίΪθ αδΝ δ ληβθΫαμέΝ θΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ ΰζυ

ά,Ν ηπκλ έΝ θαΝ πλκ ζβφγ έΝ δ ληβθΫαμΝ κυΝ δ ληβθΫαέΝ ΗΝ εα Ϊγ

αΝπλαε δεΪΝ

αΝ

άΝ κυΝ

Νη Ϊφλα βέΝ

θέΝ ΟδΝ δ ληβθ έμΝ δκλέακθ αδΝ απσΝ κΝ Μκυφ άΝ εαδΝ φσ κθΝ
δ ληβθ έμ,Νκλεέακθ αδΝσ δΝγαΝα εά κυθΝ κΝεαγάεκθΝ κυμΝπδ

θΝ ΫξκυθΝ κλεδ

έΝ πμΝ

ΪΝεαδΝη Ναελέί δαΝ τηφπθαΝ

η Ν κΝΪλγλκΝζίκΝ κυΝΚυ δεαΝΠκζδ δεάμΝ δεκθκηέαμ,Ν κΝκπκέκΝ φαλησα αδΝαθαζσΰπμέΝ
ιέΝ θΝεΪπκδκμΝαπσΝ αΝηΫλβΝ έθαδΝεκυφσμ,ΝΪζαζκμΝάΝεπφΪζαζκμ,ΝβΝ υθ θθσβ βΝηααέΝ κυΝ
ΰέθ αδΝ πμΝ ιάμμΝ ΟδΝ λπ ά
ΰΰλΪφπμΝ εαδΝ κδΝ απαθ ά
παλα βλά

δμΝεαδΝ κδΝ υξσθΝ παλα βλά

δμΝυπκίΪζζκθ αδΝ πλκμΝ κθΝεκυφσΝ

δμΝ έθκθ αδΝ πλκφκλδεΪέΝ ΠλκμΝ κθΝ ΪζαζκΝ κδΝ λπ ά

δμΝ υπκίΪζζκθ αδΝ πλκφκλδεΪΝ εαδΝ αυ σμΝ απαθ ΪΝ

επφΪζαζκΝ κδΝ λπ ά

δμΝ εαδΝ κδΝ παλα βλά

δμΝ εαδΝ κδΝ

ΰΰλΪφπμέΝ ΠλκμΝ κθΝ

δμΝ υπκίΪζζκθ αδΝ ΰΰλΪφπμΝ εαδΝ ΰΰλΪφπμΝ

πέ βμΝαπαθ ΪΝαυ σμέΝ
ΟδΝΰλαπ ΫμΝ λπ ά

δμ,Νπαλα βλά

δμΝεαδΝαπαθ ά

κέΝ θΝκΝεκυφσμ,ΝκΝΪζαζκμΝάΝεπφΪζαζκμΝ

δμΝεα αξπλέακθ αδΝ

αΝπλαε δεΪέΝ

θΝιΫλ δΝθαΝ δαίΪα δΝεαδΝθαΝΰλΪφ δ,ΝκΝΜκυφ άμΝ

δκλέα δΝ ΫθαθΝ άΝ τκΝ δ ληβθ έμ,Ν πκυΝ εζΫΰκθ αδΝ εα ΪΝ πλκ έηβ βΝ αθΪη

αΝ

αΝ πλσ ππαΝ

πκυΝ έθαδΝ υθβγδ ηΫθαΝθαΝ υθ θθκκτθ αδΝηααέΝ κυέ
λέΝ θ κπκδκ άπκ ΝαπσΝ αΝηΫλβΝ
βΝ υαά β βΝ ηα αδυθ αδέΝ ΗΝ υπσγ
πλκίζ πση θαΝ

αδΝαπαλΪ

1ίέΝΚα ΪΝ βΝ υαά β βΝ πθΝυπκγΫ
πθΝ

έΝεα ΪΝ βΝ υαά β βΝ θυπδκθΝ κυΝΜκυφ ά,Ν

βΝ η αφΫλ αδΝ

Ν πση θβΝ υθ λέα βΝ εα ΪΝ αΝ

κΝ ΪλγλκΝ 9 παλέΝ 10έΝ ΪθΝ κΝ έ δκΝ ηΫλκμΝ

αυ ά,ΝβΝ υαά β βΝεβλτ
ΤπκγΫ

θΝ ηφαθδ

θΝ ηφαθδ

έΝ

βΝ υθ λέα βΝ

ε βέΝ
πθΝ θυπδκθΝ κυΝΜκυφ ά,Νπαλέ

δεαδκ κ έαμΝ Μκυφ ά,Ν πκυΝ

βλ έΝ

αθαπζβλκτη θκμΝαπσΝησθδηκΝυπΪζζβζκΝπκυΝυπβλ

έΝ

αΝ πλαε δεΪΝ

α αδΝκΝΓλαηηα ΫαμΝ
βμΝ

δα δεα έαμ,Ν

ΝκλΰαθδεάΝγΫ βΝάΝεα ΥΝαπσ πα βΝ

βΝΜκυφ έα,Νεα ΪΝ βθΝελέ βΝ κυΝΜκυφ άέΝΣαΝπλαε δεΪΝυπκΰλΪφκθ αδΝαπσΝ κθΝΜκυφ άΝ
εαδΝαπσΝ κθΝΓλαηηα ΫαΝΤπκγΫ

πθΝ δεαδκ κ έαμΝΜκυφ άέ
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Απσφα βΝ

1έΝΟΝΜκυφ άμΝ ε έ
εαδΝπΪθ πμΝ θ σμΝπλκγ
βθΝ απσφα βΝ

δΝκλδ

δεάΝαπσφα βΝαθΝελέθ δΝππμΝβΝυπσγ

βΝ έθαδΝυλδηβΝΰδΥΝαυ σΝ

ηέαμΝ λδυθ ηβθυθΝαπσΝ βθΝπ λΪ π βΝ βμΝ υαά β βμέΝυθ Ϊ

δΝ

Ν βζ ε λκθδεάΝ ηκλφάΝ εαδΝ αεκζκτγπμΝ ξλκθκζκΰ έΝ εαδΝ υπκΰλΪφ δΝ βθΝ

απκ τππ άΝ βμΝ

ΝυζδεάΝηκλφάέ

βέΝ ΣκΝ πλπ σ υπκΝ βμΝ απσφα βμΝπλΫπ δΝ θαΝ αθαφΫλ δμΝ 1)Ν κΝ σθκηαΝ κυΝ Μκυφ ά,Ν β)Ν κΝ
κθκηα πυθυηκ,Ν κΝ πα λυθυηκ,Ν βθΝ εα κδεέα,Ν βΝ δ τγυθ βΝεαδΝ κθΝαλδγησΝφκλκζκΰδεκτΝ
ηβ λυκυΝ πθΝη λυθΝεαδΝαθαφΫλ αδΝαθΝυπΫίαζαθΝυπκηθάηα α,Νγ)Ν κΝκθκηα πυθυηκ,Ν κΝ
πα λυθυηκ,Ν βθΝεα κδεέαΝεαδΝ βΝ δ τγυθ βΝ πθΝπζβλ ικυ έπθΝ κυμ,Νζ)Ν τθ κηβΝπ λέζβοβΝ
κυΝ αθ δε δηΫθκυΝ εαδΝ βμΝ πκλ έαμΝ βμΝ υπσγ

βμ,Ν η)Ν κΝ αδ δκζκΰδεσΝ εαδΝ κΝ δα αε δεσΝ βμΝ

απσφα βμΝεαδΝθ)Νσ δΝβΝαπσφα βΝ βηκ δ τγβε έ
γέΝΗΝαπσφα βΝ ε έ
ΰζυ

αδΝ αυ σξλκθαΝεαδΝ

ΝΫθαΝ υηαΝ

βθΝ ζζβθδεάΝεαδΝ βθΝκγπηαθδεάΝ

αέ

ζέΝ ΟΝ Μκυφ άμΝ εαδΝ κΝ Γλαηηα ΫαμΝ ΤπκγΫ

πθΝ δεαδκ κ έαμΝ Μκυφ άΝ υπκΰλΪφκυθΝ κΝ

πλπ σ υπκΝ βμΝαπσφα βμέ
ηέΝΟδΝαπκφΪ

δμΝ πδ έ κθ αδΝη Ν πδηΫζ δαΝ πθΝ δα έεπθέ

θέΝ Κα σπδθΝ αέ β βμ,Ν ξκλβΰ έ αδΝ
απσφα βμΝ

βθΝ ζζβθδεάΝΰζυ

κυμΝ δα έεκυμΝ αελδίΫμΝ αθ έΰλαφκΝ βμΝ πλπ σ υπβμΝ

α,Νπλκε δηΫθκυΝ

Πλπ κ δε έκΝΰδαΝθαΝεβλυξγ έΝ ε ζ

βΝ υθΫξ δαΝθαΝεα α γ έΝ

κΝΜκθκη ζΫμΝ

άέ

7. ΗΝ απσφα βΝ τθα αδ,Ν εα σπδθΝ ξ δεάμΝ αέ β βμ,Ν θαΝ η αφλΪα αδΝ πέ βηαΝ
αλαίδεάΝ άΝ

βθΝ κυλεδεάΝ ΰζυ

βθΝ

α,Ν απσΝ βΝ Μκυφ έαΝ άΝ σππμΝ ΪζζπμΝ κΝ θσηκμΝ κλέα δέΝ ΟΝ

Μκυφ άμΝ υπκΰλΪφ δΝ βΝ η Ϊφλα β,Ν

βθΝ κπκέαΝ πδ υθΪπ δΝ πέ βηκΝ αθ έΰλαφκΝ βμΝ

πλπ σ υπβμΝ απσφα βμΝ εαδΝ φΫλ δΝ βθΝ υγτθβΝ ΰδαΝ βθΝ αελέί δΪΝ βμέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ
Μκυφ άΝεαγκλέακθ αδΝβΝ δαησλφπ βΝ
αΝ κπκέαΝ

ζέ αμΝ πθΝη αφλΪ

θΝ ηπκλκτθΝ θαΝ υπ λίαέθκυθΝ

πθΝεαδΝ αΝη αφλα

αΝ εαγκλδαση θαΝ

Φίλγέβλή 1ίηιήβθέίβέίιΝΤΦΤΠ ΞΝ( ΄Νγζκ),ΝσππμΝ εΪ

βθΝ απσφα βΝ

κ Νδ ξτ δέΝ

κέΝΗΝαπσ κ βΝ κυΝ ζζβθδεκτΝπ λδ ξκηΫθκυΝ βμΝαπσφα βμΝ
ΰέθ αδΝ η Ν αελέί δαΝ εαδΝ πδ

δεΪΝ Ϋζβ,

ΝΪζζ μΝΰζυ

άΝ η Ϊφλα βέΝ  Ν εΪγ Ν π λέπ π βΝ δΪ

μΝπλΫπ δΝθαΝ

α βμΝ πθΝ ε δηΫθπθΝ

υπ λδ ξτ δΝ κΝ ζζβθδεσΝ ε έη θκ,Ν κΝ κπκέκΝ έθαδΝ εαδΝ κΝ ησθκΝ πκυΝ φαλησα αδΝ απσΝ δμΝ
ζζβθδεΫμΝαλξΫμέ
ΆλγλκΝ12
ΑθαίκζάΝΫε κ βμΝαπσφα βμ

1έΝ  Ν π λδπ υ

δμΝζτ βμΝΰΪηκυ,Ν φσ κθΝ κΝ Μκυφ άμΝελέθ δΝ εσπδηκΝεαδΝ ππφ ζΫμΝΰδαΝ

αΝ ηΫλβΝ θαΝ αθαίΪζ δΝ βθΝ Ϋε κ βΝ απσφα βμΝ η Ν βθΝ ζπέ αΝ βμΝ υηφδζέπ βμΝ κυμ,Ν έθαδ
υθα σΝθαΝαθαίΪζ δΝ βθΝΫε κ βΝαπσφα βμΝηΫξλδΝΫιδΝηάθ μέ
βέΝ θΝπαλΫζγ δΝΪπλαε βΝβΝπμΝΪθπΝπλκγ

ηέα,ΝκΝΜκυφ άμΝ ε έ

δΝκλδ

δεάΝαπσφα βέ

γέΝ θΝ πδ υξγ έΝ υηφδζέπ βΝ πθΝ η λυθ,Ν η Ν εκδθάΝ άζπ άΝ κυμΝπκυΝ εα α έγ αδΝ
δ τγυθ βΝ ΤπκγΫ

πθΝ

βθΝ

δεαδκ κ έαμΝ Μκυφ ά,Ν εφλΪακυθΝ βθΝ πδγυηέαΝ κυμΝ θαΝ ηβθΝ

ε κγ έΝαπσφα βέ
ΆλγλκΝ13
δεα ηΫθκ- ε ζ
1έΝ ΟδΝ ε δ ση θ μΝ απσΝ κΝ Μκυφ άΝ απκφΪ
δεαδκ κ έαμΝ

θΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ε ζ

εβλυξγκτθΝ ε ζ

σ β α

δμΝ πέΝ υπκγΫ

πθΝ αηφδ ίβ κτη θβμΝ

γκτθΝ κτ Ν απκ ζκτθΝ

δεα ηΫθκ,Ν αθΝ

θΝ

ΫμΝ απσΝ κΝ ηκθκη ζΫμΝ πλπ κ δε έκΝ βμΝ π λδφΫλ δαμΝ σπκυΝ βΝ Ϋ λαΝ κυΝ

Μκυφ ά,Νεα ΪΝ βΝ δα δεα έαΝ βμΝ εκτ δαμΝ δεαδκ κ έαμέ
βέΝ ΗΝ απσφα βΝ
πδ κγ έΝ

θΝ εβλτ

αδΝ ε ζ

άΝ κτ Ν απκ ζ έΝ

δεα ηΫθκΝ ΪθΝ

θΝ Ϋξ δΝ

αΝηΫλβέ

γέΝΣκΝ δεα

άλδκΝ λ υθΪΝαθΝβΝαπσφα βΝ ε σγβε ΝηΫ αΝ

αΝσλδαΝ βμΝ δεαδκ κ έαμΝ κυΝ

Μκυφ ά,Ν ΪθΝ βλάγβεαθΝ κδΝ πλκίζΫο δμΝ κυΝ θέζη11ήβί1κΝ ( ’Ν β)Ν εαδΝ κυΝ παλσθ κμΝ
Πλκ

λδεκτΝ δα Ϊΰηα κμΝΰδαΝ βθΝ δα δεα έαΝυπαΰπΰάμΝ

αθΝκδΝ δα Ϊι δμΝπκυΝ φαλησ γβεαθΝαθ έε δθ αδΝ
ζ,ΝεαδΝ

βθΝ δεαδκ κ έαΝ κυΝΜκυφ άΝεαδΝ

κΝτθ αΰηα, δ έπμΝ

βΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝ

βθΝ υλππαρεάΝτηία βΝ δεαδπηΪ πθΝ κυΝ θγλυπκυέ

ζέΝ Κα ΪΝ βμΝαπκφΪ

πμΝ κυΝηκθκη ζκτμΝπλπ κ δε έκυΝξπλ έΝπλκ φυΰάΝ θυπδκθΝ κυΝ

κδε έκυΝ πκζυη ζκτμΝ πλπ κ δε έκυ,Ν πκυΝ δεΪα δΝ εα ΪΝ βθΝ έ δαΝ δα δεα έαέΝ Κα ΪΝ βμΝ
απκφΪ

πμΝ κυΝπκζυη ζκτμΝπλπ κ δε έκυΝ

Μ ΡΟΝ

θΝξπλ έΝΫθ δεκΝηΫ κΝ αε δεσΝάΝΫε αε κέ

ΤΣ ΡΟ

ΤΣΑΗ,ΝΟΡΓΑΝΩΗΝΚΑΙΝΛ ΙΣΟΤΡΓΙΑΝ Ι ΤΘΤΝΗΝΤΠΟΘ  ΩΝΝ
ΙΚΑΙΟ ΟΙΑΝΜΟΤΦΣΗΝΣΙΝΜΟΤΦΣ Ι 
ΆλγλκΝ14
δ τγυθ βΝΤπκγΫ
1έΝ  δμΝ Μκυφ έ μΝ

πθΝ δεαδκ κ έαμΝΜκυφ ά

δ υηκ έξκυ,Ν Κκηκ βθάμΝ εαδΝ ΞΪθγβμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ απκ ζκτθΝ

αυ κ ζ έμΝ απκε θ λπηΫθ μΝ βησ δ μΝ υπβλ

έ μΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Παδ

Θλβ ε υηΪ πθ,Ν πδπΫ κυΝ ΰ θδεάμΝ δ τγυθ βμΝ εαδΝ υπΪΰκθ αδΝ
Έλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Ν υθδ
βέΝ πδξ δλβ δαεσμΝ
υπκ

υθ αδΝ δ υγτθ

δμΝΤπκγΫ

σξκμΝ βμΝ δ τγυθ βμΝ ΤπκγΫ

έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ

κθΝ ΤπκυλΰσΝ Παδ

έαμ,Ν

πθΝ δεαδκ κ έαμΝΜκυφ άέΝΝ

πθΝ δεαδκ κ έαμΝ Μκυφ άΝ έθαδΝ βΝΝ

άλδιβΝ κυΝΜκυφ άΝεα ΪΝ βθΝΪ εβ βΝ βμΝ δεαδκ κ έαμΝ κυΝ τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝηΝ

βμΝ απσΝ βζέ1βέ1λλίΝ ΠλΪιβμΝ Νκηκγ δεκτΝ Π λδ ξκηΫθκυΝ «Π λέΝ Μκυ κυζηΪθπθ
Θλβ ε υ δευθΝ Λ δ κυλΰυθ»Ν ( ΄1κβ)Ν πκυΝ ευλυγβε Ν η Ν κΝ ΪλγλκΝ ησθκΝ κυΝ θέ1λβίή1λλ1Ν

( ΄11)ΝεαδΝ λκπκπκδάγβε Νη Ν κΝθέζη11ήβί1κΝ( ’Νβ),ΝβΝ άλβ βΝαλξ έκυΝαπκφΪ
πλαΰηα κπκέβ βΝ ε σ

πθΝ υθαφυθΝγ ηΪ πθέ

βέΝ ΗΝ δ τγυθ βΝ ΤπκγΫ
κλΰαθδεΫμΝηκθΪ

πθΝεαδΝβΝ

πθΝ δεαδκ κ έαμΝ Μκυφ άΝ υΰελκ έ αδΝ απσΝ δμΝ αεσζκυγ μΝ

μμΝ

(α)ΝΣκΝΣηάηαΝ ΄ΝΤπκγΫ

πθΝ δεαδκ κ έαμΝΜκυφ ά

(ί)ΝΣκΝΣηάηαΝ ΄Ν λξ έκυΝεαδΝ ε σ
γέΝΣκΝΣηάηαΝ ΄ΝΤπκγΫ

πθ

πθΝ δεαδκ κ έαμΝΜκυφ άΝ έθαδΝαλησ δκΝΰδαΝ βθΝ πδηΫζ δαΝσζπθΝ

πθΝ αθαΰεαέπθΝ ζ π κη λ δυθΝ εαδΝ βθΝ άλβ βΝ κυΝ εα ΪζζβζκυΝ εΪγ Ν φκλΪΝ τπκυΝ ΰδαΝ βΝ
δ ιαΰπΰάΝ βμΝ δα δεα έαμΝ θυπδκθΝ κυΝ Μκυφ άΝ εα ΪΝ βθΝ Ϊ εβ βΝ βμΝ δεαδκ κ έαμΝ κυέΝ
Σβλ έΝ αΝαθαΰεαέαΝ βησ δαΝίδίζέα,ΝεαγυμΝεαδΝ ά δαΝ
πθΝ αδ ά
υπσγ

α δ

δεΪΝ

κδξ έα,Νδ έπμΝ κθΝαλδγησΝ

πθΝ εαδΝ κΝ έ κμΝ κυμ,Ν κθΝ αλδγησΝ ε κγ δ υθΝ απκφΪ

βμ,Ν ίδίζέκΝ βη λκηβθδυθΝ

εελ ηυθΝυπκγΫ

υαά β βμΝ η Ν αΝ

πθ,Ν αΝκπκέαΝυπκίΪζζκθ αδΝ

πθΝ εα ΪΝ φτ βΝ

κδξ έαΝ πθΝ η λυθ,Ν εα Ϊ

α βΝ

κΝκδε έκΝΠλπ κ δε έκΝπλκμΝ πδγ υλβ βΝ

εαδΝ άλβ βΝ αλξ έκυέΝ πέ βμ,Ν η λδηθΪΝ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ πθΝ ΪλγλπθΝ 10
παλέΝηΝεαδΝ11 παλέΝιέ
ζέΝΣκΝΣηάηαΝ ΄Ν λξ έκυΝεαδΝ ε σ

πθΝ έθαδΝαλησ δκΝΰδαμ

α)ΝΝ βθΝ άλβ βΝ κυΝαλξ έκυΝ πθΝαπκφΪ

πθ,Ν

ί)Ν βθΝΫε κ βΝαθ δΰλΪφπθΝΰδαΝξλά βΝ πθΝ θ δαφ λκηΫθπθ,Ν
ΰ)Ν βθΝαθπθυηκπκέβ β,Νπ λδζβπ δεάΝ δα τππ βΝεαδΝ αιδθσηβ βΝ κυΝπ λδ ξκηΫθκυ πθΝ
απκφΪ

πθΝ αθΪΝ

έ κμΝ υπκγΫ

Μκυ κυζηαθδευθΝ ΤπκγΫ

πμΝ εαδΝ

πθΝ βμΝ

βθΝ

ξ δεάΝ

θβηΫλπ βΝ

δ τγυθ βμΝ Θλβ ε υ δεάμΝ

Γλαηηα έαμΝΘλβ ε υηΪ πθΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠαδ

κυΝ Σηάηα κμΝ

δκέεβ βμΝ βμΝ Γ θδεάμΝ

έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,

)Ν βΝ βηδκυλΰέα,Ν βΝ δαξ έλδ β εαδΝ βθΝ άλβ βΝθκηδεάμΝίδίζδκγάεβμΝ ξ δευθΝγ ηΪ πθ,
)Ν κθΝξ δλδ ησΝεΪγ ΝΪζζκυΝ υθαφκτμΝγΫηα κμέ
ηέΝ ΣαΝ πΪ βμΝ φτ
Μκυφ άΝ φΫλκυθΝ

πμΝ Ϋθ υπαΝ εαδΝ ΫΰΰλαφαΝ βμΝ δ τγυθ βμΝ ΤπκγΫ

πθΝ δεαδκ κ έαμΝ

βθΝ πδε φαζέ αΝ κυμΝ κΝ « γθσ βηκ»Ν εαδΝ δμΝ φλΪ

δμΝ « ΛΛΗΝΙΚΗΝ

ΗΜΟΚΡ ΣΙ »,ΝΝ«ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝΠ Ι

Ι ,Ν Ρ ΤΝ ΝΚ ΙΝΘΡΗΚ ΤΜ ΣΩΝΝ– Γ ΝΙΚΗΝ

ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΘΡΗΚ ΤΜ ΣΩΝ»Ν εαδΝ
αεκζκυγκτη θκΝ απσΝ

κθΝ

έ ζκΝ

βμΝ

υΰε ελδηΫθβμΝ Μκυφ έαμΝ

βθΝ φλΪ βΝ « Ι ΤΘΤΝΗΝ ΤΠΟΘ  ΩΝΝ

ΜΟΤΦΣΗ»έΝ ΚΪγ Ν Μκυφ έαΝ Ϋξ δΝ υπβλ

δαεάΝ

ΙΚ ΙΟ ΟΙ Ν

λκΰΰυζάΝ φλαΰέ αΝ εα ΪΝ δμΝ δ δεσ λ μΝ

πλκίζΫο δμΝ κυΝ θέζκή1λιηΝ ( ΄1ίκ),Ν απκ ζκτη θβΝ απσΝ λ δμΝ κησε θ λκυμΝ ετεζκυμ,Ν κΝ
ιπ λδεσμΝ πθΝκπκέπθΝφΫλ δΝ βΝφλΪ βΝ« ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡ ΣΙ »,ΝκΝ θ δΪη
βΝ φλΪ βΝ «ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Π Ι

Ι ,Ν

κμΝφΫλ δΝ

Ρ ΤΝ Ν Κ ΙΝ ΘΡΗΚ ΤΜ ΣΩΝΝ – Γ ΝΙΚΗΝ

ΓΡ ΜΜ Σ Ι Ν ΘΡΗΚ ΤΜ ΣΩΝΝ - ΜΟΤΦΣ Ι Ν ( Ι ΤΜΟΣ ΙΧΟΤΝ άΝ ΚΟΜΟΣΗΝΗΝ άΝ
Ξ ΝΘΗΝ αθ έ

κδξα)»Ν εαδΝ κΝ

εζα δΪΝ ΪφθβμΝ πκυΝ δα

π λδεσμΝ π λδίΪζζ αδΝ ιΥΝ κζκεζάλκυΝ ευεζδευμΝ απσΝ τκΝ

αυλυθκθ αδΝ

δμΝ αδξηΫμΝ βμΝ εΪ πΝ πζ υλΪμΝ κυμΝ εαδΝ

κΝ ηΫ κΝ

φΫλ δΝ βΝφλΪ βΝ« Ι ΤΘΤΝΗΝΤΠΟΘ  ΩΝΝ ΙΚ ΙΟ ΟΙ  ΜΟΤΦΣΗ»Ναθ έ
ζζβθδεάΝΰζυ

αΝ

κδξαΝ

βθΝ

ΝευαθσΝξλυηαέ

θέΝ ΟδΝ Μκυφ έ μΝ

κΝ πζαέ δκΝ πθΝ δκδεβ δευθΝ κυμΝ αληκ δκ ά πθΝ δΫπκθ αδΝ απσΝ δμΝ

δα Ϊι δμΝ κυΝθέγκθ1ήβί1ίΝ(Φ ΚΝ11βΝ ΄)μΝ« θέ ξυ βΝ βμΝ δαφΪθ δαμΝη Ν βθΝυπκξλ π δεάΝ
αθΪλ β βΝ θσηπθΝ εαδΝ πλΪι πθΝ πθΝ ευί λθβ δευθ,Ν
κλΰΪθπθΝ

δκδεβ δευθΝ εαδΝ αυ κ δκδεβ δευθΝ

κΝ δα έε υκΝ«ΠλσΰλαηηαΝ δατΰ δα»ΝεαδΝΪζζ μΝ δα Ϊι δμ»ΝεαδΝ κυΝπέ έΝβκήβί1ηΝ

(Φ ΚΝ γζΝ ΄)μΝ «Κπ δεκπκέβ βΝ δα Ϊι πθΝ ΰδαΝ βθΝ πλσ ία βΝ

Ν βησ δαΝ ΫΰΰλαφαΝ εαδΝ

κδξ έα»έ
ΆλγλκΝ15
Πλκ ππδεσ
ΟΝ υθκζδεσμΝ αλδγησμΝ πθΝ κλΰαθδευθΝ γΫ
δ υγτθ

δμΝΤπκγΫ

πθΝ ησθδηκυΝ δκδεβ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ ΰδαΝ δμΝ

πθΝ δεαδκ κ έαμΝΜκυφ άΝ

εΝ πθΝ ΫεαΝ(1ί)ΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝ

δμΝΜκυφ έ μΝαθΫλξ αδΝ

κΝΪλγλκΝζίΝ

ΝΫιδΝ(θ)ΝγΫ

δμΝ

αφέΝ1Ν κυΝθέΝγηγθήβίίιΝ( ΄ζβ)έ

ΆλγλκΝ16
Κα αθκηάΝκλΰαθδευθΝγΫ
ΟδΝκλΰαθδεΫμΝγΫ

πθΝηκθέηκυΝπλκ ππδεκτΝεα ΪΝεα βΰκλέαΝεαδΝεζΪ κ

δμΝ κυΝηκθέηκυΝπλκ ππδεκτΝεα ΪΝεα βΰκλέαΝεαδΝεζΪ κΝπκυΝυπβλ

βΝ δ τγυθ βΝΤπκγΫ

έΝ

πθΝ δεαδκ κ έαμΝΜκυφ άΝεα αθΫηκθ αδΝπμΝ ιάμμ

)ΝΚα βΰκλέαΝΠαθ πδ

βηδαεάμΝ επαέ

υ βμΝ(Π )

α)ΝΚζΪ κμΝΠ Ν δκδεβ δεσμΝ– Οδεκθκηδεσμ
ΘΫ

δμμΝ λ δμΝ(γ)

)ΝΚα βΰκλέαΝ
α)ΝΚζΪ κμΝ
ΘΫ

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ

υ βμΝ(

)

Ν δκδεβ δευθΝΓλαηηα Ϋπθ

δμμΝ λ δμΝ(γ)
ΆλγλκΝ17
Κα αθκηάΝκλΰαθδευθΝγΫ

ΟδΝαθπ ΫλπΝΫιδΝ(θ)ΝκλΰαθδεΫμΝγΫ

πθΝηκθέηκυΝπλκ ππδεκτΝαθΪΝΜκυφ έα
δμΝηκθέηκυΝπλκ ππδεκτΝεα αθΫηκθ αδΝπμΝ ιάμμ

α)Ν βΝΜκυφ έαΝ δ υηκ έξκυΝηδαΝ(1)ΝγΫ βΝΰδαΝαπσφκδ κΝ
ηέαΝ(1)ΝγΫ βΝΰδαΝπ υξδκτξκΝπαθ πδ

ΆλγλκΝ18
Μ Ν κΝπαλσθΝ υθδ

υθ αδμ

υ βμ,Ν

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ

βηέκυέ

τ

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ

βηέκυ,

ΰ)Ν  βΝ Μκυφ έαΝ ΞΪθγβμΝηδαΝ (1)ΝγΫ βΝ ΰδαΝ απσφκδ κΝ
(1)ΝγΫ βΝΰδαΝπ υξδκτξκΝπαθ πδ

υ βμ,Ν

βηέκυ,

ί)Ν  βΝ Μκυφ έαΝ Κκηκ βθάμΝ ηδαΝ (1)Ν γΫ βΝ ΰδαΝ απσφκδ κΝ
ηέαΝ(1)ΝγΫ βΝΰδαΝπ υξδκτξκΝπαθ πδ

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ

α βΝ δ δευθΝΘΫ

πθΝ

υ βμ,Ν ηέαΝ

α)Ν λ δμΝ (γ)Ν γΫ

δμΝ η αεζβ υθΝ υπαζζάζπθΝ η Ν κθΝ έ ζκΝ «Γλαηηα ΫαμΝ ΤπκγΫ

δεαδκ κ έαμΝ Μκυφ ά»,Ν πζάλκυμΝ εαδΝ απκεζ δ

δεάμΝ απα ξσζβ βμΝ η Ν γβ έαΝ πΫθ Ν (η)Ν

υθΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθαθ υθ αδΝ ΰδαΝ έ κΝ ξλκθδεσΝ δΪ
πδ λ πκηΫθβμΝκπκδα
ί)Ν λ δμΝ (γ)Ν γΫ

άπκ ΝΪζζβμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ λα
δμΝ

βηαΝ ηΫξλδΝ τκΝ (β)Ν φκλΫμ,Ν ηβΝ
βλδσ β αμέ

δ δευθΝ υθ λΰα υθΝ η Ν τηία βΝ λΰα έαμΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυΝ

κλδ ηΫθκυΝ ξλσθκυΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθαθ υθ αδΝ αθΪΝ Ϋ κμ,Ν
κλΰαθδεΫμΝ γΫ

πθΝ

δμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ υθδ

Ν δ Ϊλδγη μΝ θΫ μΝ θδαέ μΝ

υθ αδΝ η Ν κΝ παλσθΝ εαδΝ εα αζαηίΪθκθ αδΝ υπκξλ π δεΪΝ

απσΝ π υξδκτξκΝ θκηδεάμΝ ξκζάμΝ βμ βη

απάμΝη Ν δεβΰκλδεάΝ ηπ δλέαΝ κυζΪξδ

κθΝ λδυθΝ

(γ)Ν υθέ
ΆλγλκΝ19
Κα αθκηάΝ δ δευθΝγΫ
ΟδΝ αθπ ΫλπΝ ΫιδΝ (θ)Ν δ δεΫμΝ γΫ

πθΝαθΪΝΜκυφ έα

δμΝ η αεζβ υθΝ υπαζζάζπθΝ εαδΝ δ δευθΝ υθ λΰα υθΝ

εα αθΫηκθ αδΝπμΝ ιάμμ
α)Ν βΝΜκυφ έαΝ δ υηκ έξκυΝηδαΝ(1)ΝγΫ βΝη αεζβ κτΝυπαζζάζκυΝπκυΝφΫλ δΝ κθΝ έ ζκΝ
«Γλαηηα ΫαμΝΤπκγΫ

πθΝ δεαδκ κ έαμΝΜκυφ ά»ΝεαδΝηέαΝ(1)ΝγΫ βΝ δ δεκτΝ υθ λΰΪ βΝπκυΝ

εα αζαηίΪθ αδΝυπκξλ π δεΪΝαπσΝπ υξδκτξκΝθκηδεάμ,
ί)Ν  βΝ Μκυφ έαΝ Κκηκ βθάμΝ ηδαΝ (1)Ν γΫ βΝ η αεζβ κτΝ υπαζζάζκυΝ πκυΝ φΫλ δΝ κθΝ έ ζκΝ
«Γλαηηα ΫαμΝΤπκγΫ

πθΝ δεαδκ κ έαμΝΜκυφ ά»ΝεαδΝηέαΝ(1)ΝγΫ βΝ δ δεκτΝ υθ λΰΪ βΝπκυΝ

εα αζαηίΪθ αδΝυπκξλ π δεΪΝαπσΝπ υξδκτξκΝθκηδεάμ,
ΰ)Ν  βΝ Μκυφ έαΝ ΞΪθγβμΝ ηδαΝ (1)Ν γΫ βΝ η αεζβ κτΝ υπαζζάζκυΝ πκυΝ φΫλ δΝ κθΝ έ ζκΝ
«Γλαηηα ΫαμΝΤπκγΫ

πθΝ δεαδκ κ έαμΝΜκυφ ά»ΝεαδΝηέαΝ(1)ΝγΫ βΝ δ δεκτΝ υθ λΰΪ βΝπκυΝ

εα αζαηίΪθ αδΝυπκξλ π δεΪΝαπσΝπ υξδκτξκΝθκηδεάμέΝ
ΆλγλκΝ20
Πλκ σθ αΝ δκλδ ηκτ
1έΝ ΣαΝ πλκ σθ αΝ δκλδ ηκτΝ ΰδαΝ κυμΝ εζΪ κυμΝ Π Ν δκδεβ δεκτΝ – ΟδεκθκηδεκτΝ εαδΝ
δκδεβ δευθΝΓλαηηα ΫπθΝεαδΝκΝ λσπκμΝ πδζκΰάμΝ κυμΝκλέακθ αδΝ
09-βίίιΝ εκδθάΝ υπκυλΰδεάΝ απσφα βΝ κυΝ ΤφυπκυλΰκτΝ
εαδΝ

πκεΫθ λπ βμΝ εαδΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ

πλκ σθ πθΝ
εΪ

δμΝ

βθΝαλδγηέΝλκηζ1ή γή11-

π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ

έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ «Καγκλδ ησμΝ

δκδεβ δευθΝ υπαζζάζπθΝ πκυΝ γαΝ εα αζΪίκυθΝ

θέγηγθήβίίιΝ ( ΄ζβ)Ν κλΰαθδεΫμΝ γΫ

Ν

δμΝ

υ

αγ έ

μΝ η Ν κΝ

δμΝ Μκυφ έ μΝ βμΝ ΘλΪεβμ»Ν ( ΄1κλζ),Ν σππμΝ

κ Νδ ξτ δέ

βέΝΠλκ σθ αΝ δκλδ ηκτΝ πθΝ δ δευθΝ υθ λΰα υθΝκλέακθ αδμΝ
α)Νπ υξέκΝθκηδεάμΝ ξκζάμΝ βμΝβη
ί)Ν δεβΰκλδεάΝ ηπ δλέαΝ κυζΪξδ

απάμ,
κθΝ λδυθΝ(γ)Ν υθέ

γέΝ ΣαΝ υπδεΪ,Ν πλσ γ αΝ εαγυμΝ εαδΝ αΝ υξσθΝ δ δεσ λαΝ πλκ σθ αΝ πθΝ δ δευθΝ
υθ λΰα υθ,ΝβΝ δα δεα έαΝ πδζκΰάμΝεαδΝπλσ ζβοάμΝ κυμ,ΝαεσηαΝεαδΝεα ΪΝπαλΫεεζδ βΝ πθΝ

ε έη θπθΝ

δα Ϊι πθ,Ν εαγκλέακθ αδΝ η Ν εκδθάΝ υπκυλΰδεάΝ απσφα βΝ

δκδεβ δεάμΝ θα υΰελσ β βμΝεαδΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠαδ
ζέΝ ΟΝ η αεζβ σμΝ υπΪζζβζκμΝ πκυΝ φΫλ δΝ

κυΝ ΤπκυλΰκτΝ

έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέ
κθΝ

έ ζκΝ «Γλαηηα ΫαμΝ ΤπκγΫ

πθΝ

απάμΝ εαδΝ η Ν δεβΰκλδεάΝ ηπ δλέαΝ κυζΪξδ

κθΝ

δεαδκ κ έαμΝΜκυφ ά»ΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδμ
α)Ν απσφκδ κμΝ ΝκηδεάμΝ ξκζάμΝ βμΝ βη
π ΪΝ(ι)Ν υθ,
ί)ΝΈζζβθαμΝπκζέ βμΝηΫζκμΝ βμΝηκυ κυζηαθδεάμΝη δκθσ β αμΝΘλΪεβμέ
ηέΝ ΟΝ δκλδ ησμΝ εαδΝ βΝ πλσ ζβοβΝ πθΝ η αεζβ υθΝ υπαζζάζπθΝ πκυΝ φΫλκυθΝ κθΝ έ ζκΝ
«Γλαηηα ΫαμΝ ΤπκγΫ

πθΝ δεαδκ κ έαμΝ Μκυφ ά»Ν πλαΰηα κπκδ έ αδ,Ν εα σπδθΝ βησ δαμΝ

πλκεάλυιβμ,Ν η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ
βηκ δ τ αδΝ

έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ πκυΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ ΚυίΫλθβ βμέΝ Μ Ν βθΝ πλκεάλυιβΝ πλκ

αΝζκδπΪΝ υπδεΪΝεαδΝκυ δα

δκλέακθ αδΝ σζαΝ

δεΪΝπλκ σθ αΝεαδΝκδΝαθαΰεαέ μΝζ π κηΫλ δ μέΝΗΝ πδζκΰάΝ κυμΝ

ΰέθ αδΝ απσΝ δ δεάΝ πδ λκπάΝ πκυΝ υΰελκ έΝ ΰδαΝ κΝ εκπσΝ αυ σθΝ η Ν βθΝ απσφα βΝ βμΝ
πλκεάλυιβμ κΝΤπκυλΰσμΝΠαδ

έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,ΝβΝκπκέαΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ

κθΝ κδε έκΝ Μκυφ ά,Ν ΫθαΝ (1)Ν ηκυ κυζηΪθκΝ γ κζσΰκΝ η Ν κθΝ αθαπζβλπ άΝ κυΝ πκυΝ κλέα δΝ κΝ
ΤπκυλΰσμΝ Παδ

έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ ΫθαΝ (1)Ν ηΫζκμΝ κυΝ ΝκηδεκτΝ

υηίκυζέκυΝ κυΝ ΚλΪ κυμΝ η Ν κθΝ αθαπζβλπ άΝ κυ,Ν πκυΝ κλέα δΝ κΝ πλκρ
αληκ έκυΝ ΰλαφ έκυΝ ΝκηδεκτΝ υηίκτζκυέΝ ΧλΫβΝ ΰλαηηα ΫαΝ βμΝ
υπΪζζβζκμΝ βμΝ Μκυφ έαμΝ άΝ πθΝ π λδφ λ δαευθΝ υπβλ

Ϊη θκμΝ κυΝ

πδ λκπάμΝ

δυθΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Παδ

ε ζ έΝ
έαμ,Ν

Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθέΝ Κα ΪΝ βΝ δα δεα έαΝ πδζκΰάμΝ υθ ε δηΪ αδΝ βΝ υξσθΝ τπαλιβΝ
δ δευθΝ ΰθυ

πθΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ ΰδαΝ κθΝ Ι λσΝ Ι ζαηδεσΝ Νσηκ,Ν βΝ πλκςπβλ

δκδεβ δεάΝ γΫ βΝ υγτθβμΝ εαδΝ βΝ Ϊ εβ βΝ δεβΰκλέαμΝ πέΝ υπκγΫ

έαΝ

Ν

πθΝ δεαδκ κ έαμΝ κυΝ

Μκυφ άέ
θέΝ ΟΝ ΤπκυλΰσμΝ Παδ
«Γλαηηα ΫαΝ ΤπκγΫ

έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ

τθα αδΝ θαΝ πατ

δΝ κθΝ

πθΝ δεαδκ κ έαμΝ Μκυφ ά»Ν απσΝ αΝ εαγάεκθ ΪΝ κυΝ εαδΝ πλδθΝ βΝ ζάιβΝ

βμΝγβ έαμΝ κυ,ΝΰδαΝ κίαλσΝζσΰκΝπζβηη ζκτμΝ ε Ϋζ
κυΝ εαδΝ εα σπδθΝ αδ δκζκΰβηΫθβμΝ

δ άΰβ βμΝ

βμΝ

βμΝάΝπαλΪία βμΝ πθΝεαγβεσθ πθΝ
πδ λκπάμΝ

πδζκΰάμ,Ν βΝ κπκέαΝ

παθα υΰελκ έ αδΝη Ναπσφα άΝ κυΝΰδαΝ κΝ εκπσΝαυ σέ
ΆλγλκΝβ1
δ δεΪΝγΫηα αΝπλκ ππδεκτ
1έΝ ΟδΝ ησθδηκδΝ βησ δκδΝ υπΪζζβζκδΝ κυΝ θέγηγθήβίίιΝ ( ΄ζβ) εαδΝ κδΝ Ι λκ δ Ϊ εαζκδΝ
Ι ζαηδεάμΝ Θλβ ε έαμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηγΝ κυΝ θέζ11ηήβί1γΝ ( ’Ν βζ)Ν εα ΪΝ βθΝ Ϊ εβ βΝ πθΝ
εαγβεσθ πθΝ κυμΝ υπΪΰκθ αδΝ

δμΝ δα Ϊι δμΝ π λέΝ βηκ έπθΝ υπαζζάζπθέΝ ΓδαΝ σζβΝ βθΝ

υπβλ

δαεάΝ εα Ϊ

α βΝ πθΝ ηκθέηπθΝ βηκ έπθΝ υπαζζάζπθΝ αλησ δκΝ έθαδΝ κΝ Κ θ λδεσΝ

Τπβλ

δαεσΝ υηίκτζδκΝ δκδεβ δεκτΝ Πλκ ππδεκτΝ(ΚέΤέέ ΙέΠέ)Ν κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠαδ

έαμ,Ν

Έλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέ
βέΝΣκΝπλκ ππδεσΝπκυΝεα αζαηίΪθ δΝ δ δεΫμΝγΫ

δμΝυπΪΰ αδΝαπ υγ έαμΝ

κθΝΜκυφ άέ

γέΝ ΟΝ «Γλαηηα ΫαμΝ ΤπκγΫ

πθΝ δεαδκ κ έαμΝ Μκυφ ά»Ν ζαηίΪθ δΝ δμΝ απκ κξΫμΝ δ δεκτΝ

υηίκτζκυ,Ν πλκ αυιβηΫθ μΝ η Ν κΝ
Πλκρ

πέ κηαΝ πκυΝ πλκίζΫπ αδΝ ΰδαΝ βΝ γΫ βΝ κυΝ

αηΫθκυΝ δ τγυθ βμέ

ζέΝΟδΝ δ δεκέΝ υθ λΰΪ μΝζαηίΪθκυθΝ δμΝαπκ κξΫμΝ δ δευθΝ υθ λΰα υθΝ πθΝ δκδεβ δευθΝ
Γλαηηα ΫπθΝΤπκυλΰ έπθέ
ηέΝ βΝ τηία βΝ λΰα έαμΝ πθΝ δ δευθΝ υθ λΰα υθΝ έγ αδΝαπαλαδ ά πμΝκΝσλκμΝσ δΝαυ άΝ
ζτ αδΝ αυ κ δεαέπμΝ εαδΝ ξπλέμΝ εαηέαΝ απκαβηέπ βΝ εαδΝ κΝ πλκ ζβφγ έμΝ απκζτ αδΝ η Ν βθΝ
απκξυλβ βΝ ΰδαΝ κπκδκθ άπκ Ν ζσΰκΝ κυΝ Μκυφ άΝ πκυΝ κθΝ πλκ Ϋζαί Ν εαγυμΝ εαδΝ σ δΝ βΝ
αθαθΫπ άΝ βμΝ

θΝ γ η ζδυθ δΝ εαγ’Ν κδκθ άπκ Ν λσπκΝ δεαέπηαΝ ηκθδηκπκέβ άμΝ κυέΝ ΗΝ

εα κξάΝ βμΝγΫ βμΝ δ δεκτΝ υθ λΰΪ βΝ
π

σ κΝαθα

θΝ έθαδΝα υηίέία

Ϋζζ δΝ βθΝΪ εβ βΝ κυΝζ δ κυλΰάηα σμΝ κυμΝΰδαΝσ κΝξλσθκΝδ ξτ δΝβΝ τηία βΝ

λΰα έαμέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ
κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ
βθΝαθα
απσΝ γΫ

βΝη Ν βθΝδ δσ β αΝ κυΝ δεβΰσλκυ,Ν

π λδευθΝ εαδΝ δκδεβ δεάμΝ θα υΰελσ β βμΝ εαδΝ

έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ ηπκλ έΝ θαΝ δ αξγκτθΝ ιαδλΫ

κζάΝαυ άθέΝΗΝπζάλπ βΝ πθΝγΫ
δμΝ κυΝ

δμΝ

πθΝαυ υθΝηπκλ έΝθαΝΰέθ αδΝεαδΝη Ναπσ πα βΝ

βηκ έκυΝ άΝ θκηδεκτΝ πλκ υπκυΝ βηκ έκυΝ δεαέκυέΝ Κα ΪΝ αΝ ζκδπΪ,Ν

φαλησακθ αδΝ αθΪζκΰαΝ κδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ πέ έΝ θγήβίίηΝ ( ΄ 98), σππμΝ δ ξτ δ, ΰδαΝ δμΝ
αθ έ

κδξ μΝεα βΰκλέ μΝη αεζβ υθΝυπαζζάζπθέ
ΆλγλκΝβ2

Απκ πΪ

δμΝ βηκ έπθΝυπαζζάζπθΝεαδΝΙ λκ δ α εΪζπθΝΙ ζαηδεάμΝΘλβ ε έαμ

1έΝ πδ λΫπ αδ,Ν εα ΪΝ παλΫεεζδ βΝ πθΝε δηΫθπθΝ δα Ϊι πθ,ΝβΝαπσ πα βΝηΫξλδΝ τκΝ(β)Ν
βηκ έπθΝ υπαζζάζπθΝ

βΝ δ τγυθ βΝ ΤπκγΫ

Κκηκ βθάμ,Ν τκΝ (β)Ν βηκ έπθ υπαζζάζπθΝ

πθΝ δεαδκ κ έαμΝ Μκυφ άΝ βμΝ Μκυφ έαμΝ
βΝ

δ τγυθ βΝ ΤπκγΫ

πθΝ

Μκυφ άΝ βμΝ Μκυφ έαμΝ ΞΪθγβμΝ εαδΝ θσμΝ (1)Ν βηκ έκυΝ υπαζζάζκυΝ
ΤπκγΫ

πθΝ

δεαδκ κ έαμΝ Μκυφ άΝ

βμΝ Μκυφ έαμΝ

δεαδκ κ έαμΝ
βΝ

δ τγυθ βΝ

δ υηκ έξκυέΝ ΗΝ απσ πα βΝ

πλαΰηα κπκδ έ αδ,Ν εα σπδθΝ αδ άηα κμΝ κυΝ Μκυφ άΝ εαδΝ αέ β βμΝ κυΝ θ δαφ λκηΫθκυΝ πλκμΝ
κθΝ ΤπκυλΰσΝ Παδ
δκδεβ δεάμΝ

έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν η Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ

θα υΰελσ β βμ,Ν Παδ

έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ κυΝ εα ΪΝ

π λέπ π βΝ αλησ δκυΝ ΤπκυλΰκτέΝ ΟΝ ξλσθκμΝ απσ πα βμΝ ζκΰέα αδΝ ΰδαΝ εΪγ Ν υθΫπ δαΝ πμΝ
ξλσθκμΝ πλαΰηα δεάμΝ υπβλ

έαμΝ

βΝ γΫ βΝ πκυΝ κΝ απκ πυη θκμΝ υπΪζζβζκμΝ εα Ϋξ δΝ

κλΰαθδεΪέ
βέΝ Ι λκ δ Ϊ εαζκδΝ Ι ζαηδεάμΝ Θλβ ε έαμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηγΝ κυΝ θέζ11ηήβί1γΝ ( ’Ν βζ),Ν
π υξδκτξκδΝ λδ κίΪγηδαμΝ επαέ
θαΝ απκ πα

υ βμ,Νεα σπδθΝ ξ δεάμΝαπσφα βμΝ κυΝΜκυφ ά,Ν τθαθ αδΝ

κτθΝ εαδΝ θαΝ πλκ φΫλκυθΝ δμΝ υπβλ

έ μΝ κυμΝ

βθΝ δ τγυθ βΝ ΤπκγΫ

δεαδκ κ έαμΝ Μκυφ άΝ θ σμΝ βμΝ π λδφΫλ δαμΝ βμΝ Μκυφ έαμΝ

πθΝ

βθΝ κπκέαΝ υπβλ κτθ,Ν

παλΪζζβζαΝη Ν αΝετλδαΝεαγάεκθ αΝ κυμ,ΝπμΝίκβγβ δεσΝ δκδεβ δεσΝπλκ ππδεσέ
γέΝ  βΝ γΫ βΝ κυΝ «Γλαηηα ΫαΝ ΤπκγΫ

πθΝ δεαδκ κ έαμΝ Μκυφ ά»Ν πδ λΫπ αδΝ εαδΝ κΝ

δκλδ ησμΝυπαζζάζπθΝ εαδΝ ζ δ κυλΰυθΝ κυΝ βησ δκυΝ κηΫα,Ν σππμΝαυ σμΝ εΪ

κ Νδ ξτ δ,Ν

αθ ιΪλ β αΝαπσΝ βΝ ξΫ βΝη Ν βθΝκπκέαΝυπβλ κτθΝ
πλκίζ πση θαΝ πλκ σθ αέΝ ΟΝ ξλσθκμΝ υπβλ

Ναυ Ϋμ,Ν φσ κθΝφυ δεΪΝεα ΫξκυθΝ αΝ

έαμΝ κυμΝ πκυΝ δαθτ αδΝ

ζκΰέα αδ,Ν ΰδαΝ σζ μΝ δμΝ υθΫπ δ μ,Ν πμΝ πλαΰηα δεάΝ υπβλ

έαΝ

βΝ γΫ βΝ αυ άΝ

βθΝ κλΰαθδεάΝ κυμΝγΫ βέΝ  Ν

π λέπ π βΝ απκξυλβ άμΝ κυμΝ απσΝ βθΝ παλαπΪθπΝ γΫ βΝ παθΫλξκθ αδΝ αυ κ δεαέπμΝ
γΫ βΝπκυΝεα έξαθΝπλδθΝαπσΝ κΝ δκλδ ησΝ κυμέΝ θΝβΝγΫ βΝαυ άΝ
σ δΝ εα ΫξκυθΝ κηκδσίαγηβΝ πλκ πλδθάΝ γΫ β,Ν πκυΝ υθδ
πέ βμΝαυ κ δεαέπμ,Νσ αθΝαπκξπλά κυθΝαπσΝ βθΝυπβλ

βΝ

θΝ έθαδΝε θά,Νγ πλκτθ αδΝ

Ϊ αδΝ αυ κ δεαέπμΝ εαδΝ εα αλΰ έ αδΝ
έαέ

ΆλγλκΝβ3
Καγάεκθ αΝγΫ βμΝη αεζβ κτΝυπαζζάζκυΝπκυΝφΫλ δΝ κθΝ έ ζκΝ«Γλαηηα ΫαμΝ
ΤπκγΫ

πθΝ δεαδκ κ έαμΝΜκυφ ά»

1έΝ ΣαΝ εαγάεκθ αΝ κυΝ η αεζβ κτΝ υπαζζάζκυΝ πκυΝ φΫλ δΝ κθΝ έ ζκΝ «Γλαηηα ΫαμΝ
ΤπκγΫ

πθΝ δεαδκ κ έαμΝΜκυφ ά»Ν έθαδμ

α)ΝβΝπαλκξάΝκ βΰδυθΝεαδΝεα υγτθ

πθΝεαδΝκΝ υθ κθδ ησμΝ βμΝ δ τγυθ βμΝΤπκγΫ

πθΝ

δεαδκ κ έαμΝΜκυφ άΝεα ΪΝ βθΝΪ εβ βΝ πθΝαληκ δκ ά πθΝ βμ,
ί)Ν βΝ τθ αιβΝ η ζΫ βμΝ εαδΝ βΝ δ άΰβ βΝ ηΫ λπθΝ ΰδαΝ βθΝ ί ζ έπ βΝ βμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ βμΝ
δ τγυθ βμΝ ΤπκγΫ
υπβλ

πθΝ δεαδκ κ έαμΝ Μκυφ άΝ εαδΝ βθΝ απκ ζ

ηα δεσ λβΝ λΪ βΝ πθΝ

δυθΝ βμ,

ΰ)ΝβΝπαλαεκζκτγβ βΝ βμΝκλγάμΝζ δ κυλΰέαμΝ βμΝ δ τγυθ βμΝΤπκγΫ

πθΝ δεαδκ κ έαμΝ

Μκυφ άΝ εαδΝ βΝ ηΫλδηθαΝ ΰδαΝ βθΝ ΫΰεαδλβΝ πλκ κδηα έαΝ εαδΝ ζάοβΝ πθΝ αθαΰεαέπθΝ ηΫ λπθΝ
υηησλφπ βμΝη Ν δμΝε έη θ μΝ δα Ϊι δμ,
)Ν βΝ πλκ αληκΰάΝ βμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ βμΝ δ τγυθ βμΝ ΤπκγΫ

πθΝ δεαδκ κ έαμΝ Μκυφ άΝ

δμΝαθΪΰε μΝ βμΝ κπδεάμΝγλβ ε υ δεάμΝεκδθσ β αμ,
)ΝβΝΝί ζ έπ βΝ βμΝαπσ κ βμΝ κυΝ

ζ ξδεκτΝ υθαηδεκτΝεαδΝ πθΝ ξθδευθΝηΫ πθΝ βμέ

βέΝ ΟΝ Μκυφ άμΝ ηπκλ έΝ θαΝ εξπλ έΝ η Ν απσφα άΝ κυΝ

κθΝ «Γλαηηα ΫαΝ ΤπκγΫ

πθΝ

δεαδκ κ έαμΝ Μκυφ ά»Ν κΝ δεαέπηαΝ υπκΰλαφάμ,Ν η Ν θ κζάΝ κυ,Ν βηκ έπθΝ ΰΰλΪφπθΝ εαδΝ
πδ

κπκδβ δευθ,ΝπζβθΝξλβηα δευθΝ θ αζηΪ πθέ
γέΝ ΟΝ «Γλαηηα ΫαμΝ ΤπκγΫ

ηπκλ έΝ θαΝ υθ Ϊ

πθΝ δεαδκ κ έαμΝ Μκυφ ά»Ν εα σπδθΝ θ κζάμΝ κυΝ Μκυφ ά,Ν

δΝ θβη λπ δεΪΝ βη δυηα αΝ ΰδαΝ σζαΝ αΝ γΫηα αΝ πκυΝ αφκλκτθΝ

αληκ δσ β μΝ βμΝ Μκυφ έαμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ θαΝ α ε έΝ Ϋζ ΰξκΝ θκηδησ β αμΝ
κδε έαμΝ

δαξ δλδ

δεάμΝ

δμΝ

δμΝ πλΪι δμΝ βμΝ

πδ λκπάμΝ Μκυ κυζηαθδεάμΝ Π λδκυ έαμΝ εαδΝ

πθΝ κδε έπθΝ

αεκυφδευθΝ πδ λκπυθέ
ΆλγλκΝβ4
Καγάεκθ αΝ δ δευθΝυθ λΰα υθ
ΣαΝεαγάεκθ αΝ πθΝ δ δευθΝ υθ λΰα υθΝ έθαδμΝ
α)Ν βΝ παλκξάΝ πλκφκλδευθΝ εαδΝ ΰλαπ υθΝ δ δε υηΫθπθΝ θκηδευθΝ
Μκυφ ά,Ν
ί)ΝβΝ π ι λΰα έαΝεαδΝεπ δεκπκέβ βΝ πθΝαπκφΪ

πθΝ κυΝΜκυφ ά,

υηίκυζυθΝ

κθΝΝ

ΰ)ΝβΝυπκίκάγβ βΝσζπθΝ πθΝ λΰα δυθΝ βμΝΜκυφ έαμ,Ν
)ΝβΝεΪζυοβΝζκδπυθΝυπβλ

δαευθΝαθαΰευθ,

)ΝβΝΪ εβ βΝεΪγ Ν υθαφκτμΝ λΰα έαμΝπκυΝ κυμΝαθα έγ αδΝαπσΝ κθΝΜκυφ άέ
ΆλγλκΝβ5
Καγάεκθ αΝπλκρ

αηΫθπθΝΣηβηΪ πθΝ βμΝ δ τγυθ βμΝΤπκγΫ

πθΝ δεαδκ κ έαμΝ

Μκυφ ά
ΣαΝεαγάεκθ αΝ πθΝπλκρ

αηΫθπθΝΣηβηΪ πθΝ βμΝ δ τγυθ βμΝΤπκγΫ

πθΝ δεαδκ κ έαμΝ

Μκυφ άΝ έθαδμ
α)Ν βΝ ζ δ κυλΰδεάΝ δα τθ

βΝ πθΝ α εκτη θπθΝ αληκ δκ ά πθΝ η Ν κυμΝ πδξ δλβ δαεκτμΝ

σξκυμΝ βμΝυπ λε έη θβμΝ δ τγυθ βμ,Ν
ί)Ν βΝ

υΰεΫθ λπ β,Ν

κηΫθπθΝΰδαΝ βθΝυπκ

π ι λΰα έα,Ν

τθγ

βΝ εαδΝ παλκυ έα βΝ πθΝ απαλαέ β πθΝ

άλδιβΝ βμΝ δα δεα έαμΝζάοβμΝαπκφΪ

ΰ)Ν βΝ κλγκζκΰδεάΝ εα αθκηάΝ κυΝ αθ δε δηΫθκυΝ εαδΝ πθΝ δ

πθ,Ν
λξκηΫθπθΝ ΰΰλΪφπθΝ

κυμΝ

υπαζζάζκυμΝ κυΝΣηάηα κμ,Ν
)Ν βΝ φαληκΰάΝ εαδΝ βΝ παλαεκζκτγβ βΝ βμΝ γ
πέπ

πδ ηΫθβμΝ

κξκγ

έαμΝ

Ν α κηδεσΝ

κ,

)ΝβΝαθΪζβοβΝπλπ κίκυζδυθΝΰδαΝ βΝί ζ έπ βΝ βμΝαπκ κ δεσ β αμΝ πθΝυπαζζάζπθ,
)ΝΝβΝαθΪζβοβΝπλπ κίκυζδυθΝΰδαΝ βΝί ζ έπ βΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝΣηάηα κμ,
α)ΝΝβΝ άλβ βΝ πθΝπλκίζ πση θπθΝπλκγ

ηδυθέ

ΆλγλκΝβ6
Πλκρ
1έΝ  βθΝ

δ τγυθ βΝ ΤπκγΫ

Ϊη θκμΝΟλΰαθδεάμΝΜκθΪ αμ
πθΝ

δεαδκ κ έαμΝ Μκυφ άΝ πλκ

υπΪζζβζκμΝπκυΝφΫλ δΝ κθΝ έ ζκΝ«Γλαηηα ΫαμΝΤπκγΫ
βέΝ  αΝ Σηάηα αΝ πθΝ δ υγτθ
πλκ
επαέ

πθΝ ΤπκγΫ

α αδΝ κΝ η αεζβ σμΝ

πθΝ δεαδκ κ έαμΝΜκυφ ά»έΝΝ

πθΝ δεαδκ κ έαμΝ Μκυφ άΝ πθΝ Μκυφ δυθΝ

αθ αδΝ υπΪζζβζκδΝ σζπθΝ πθΝ εζΪ πθΝ εαδΝ δ δεκ ά πθΝ εα βΰκλέαμΝ Παθ πδ
υ βμΝ (Π ),Ν θυΝ τθαθ αδΝ θαΝ πλκ

αθ αδΝ απκ πα ηΫθκδΝ βησ δκδΝ υπΪζζβζκδέΝ

Κα ΪΝ αΝ ζκδπΪΝ φαλησα αδΝ κΝ θέΝ ζγθλήβί1θΝ ( ’Ν 1ζλ)Ν σππμΝ εΪ
πδζκΰάΝ πλκρ

βηδαεάμΝ

κ Ν δ ξτ δέΝ ΜΫξλδΝ βθΝ

αηΫθπθΝ φαλησακθ αδΝ κδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ κιΝ κυΝ Κυ δεαΝ βηκ έπθΝ

Πκζδ δευθΝ ΤπαζζάζπθΝ εαδΝ ΤπαζζάζπθΝ ΝΠ

Ν πκυΝ ευλυγβε Ν η Ν κΝ Νέγηβκήβίίι,Ν σππμΝ

δ ξτ δέ
ΆλγλκΝβ7
Σ ζδεΫμΝ δα Ϊι δμ
ΗΝπ λέπ π βΝ α΄Ν κυΝ έ ζκυΝ ΄Ν«Γ ΝΙΚ ΝΠΡΟΟΝΣ Ν ΙΟΡΙΜΟΤ»Ν κυΝΪλγλκυΝ1Ν βμΝ
αλδγηέΝ λκηζ1ή γή11-09-βίίιΝ εκδθάμΝ υπκυλΰδεάμΝ απσφα βμΝ

κυΝ ΤφυπκυλΰκτΝ

π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ πκεΫθ λπ βμΝ εαδΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ

έαμΝ εαδΝ

Θλβ ε υηΪ πθΝ«Καγκλδ ησμΝπλκ σθ πθΝ δκδεβ δευθΝυπαζζάζπθΝπκυΝγαΝεα αζΪίκυθΝ δμΝ

υ

αγ έ

μΝ η Ν κΝ θέγηγθήβίίιΝ ( ΄ζβ)Ν κλΰαθδεΫμΝ γΫ

( ΄1κλζ)Ναθ δεαγέ

δμΝ

δμΝ Μκυφ έ μΝ βμΝ ΘλΪεβμ»Ν

α αδΝπμΝ ιάμμ

«α)Ν θαΝ έθαδΝ Έζζβθ μΝ πκζέ μΝ ησθδηκδΝ εΪ κδεκδΝ ΘλΪεβμ,Ν ηΫζβΝ βμΝ ηκυ κυζηαθδεάμΝ
η δκθσ β αμέ
ΓδαΝ βθΝ απσ

διβΝ βμΝ δ δσ β αμΝ πθΝ ζζάθπθΝ υπβεσπθΝ πκυΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ βΝ

ηκυ κυζηαθδεάΝη δκθσ β αΝ βμΝΘλΪεβμΝαπαδ έ αδμ
α)ΝΛβιδαλξδεάΝπλΪιβΝΰΫθθβ βμΝ κυΝυπκοβφέκυ,ΝάΝΪζζκΝπδ

κπκδβ δεσΝαπσΝ κΝκπκέκΝθαΝ

πλκετπ δΝ κΝγλά ε υηα,
ί)ΝΠδ

κπκδβ δεσΝάΝί ίαέπ βΝ άηκυΝάΝεκδθσ β αμΝ βμΝΘλΪεβμ,Νσ δΝ έθαδΝ ΰΰ ΰλαηηΫθκδΝ

αΝ βηκ κζσΰδαΝ κυΝ άηκυήεκδθσ β αμΝ άΝ πδ
ξυλαμ,Ν

κθΝκπκέκΝΫξκυθΝη

κπκδβ δεσΝ άΝ ί ίαέπ βΝ ΪζζκυΝ άηκυΝ βμΝ

ΰΰλαφ έΝαπσΝ άηκΝ βμΝΘλΪεβμ»έ
ΆλγλκΝβ8
ΈθαλιβΝδ χτκμ

ΣκΝ παλσθΝ πλκ
Κυί λθά

πμέΝ

λδεσΝ δΪ αΰηαΝ δ ξτ δΝ απσΝ βΝ βηκ έ υ άΝ κυΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ

