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γάθα, 19 Μα κυ 2016

ΠΡΟμΝΧμΝκΝΠέθαεαμΝ πκ ε υθ
« ΠΟΦ  »

λέΝΠλπ μΝγ1ικζΝΦέΝγίί

Θ Μ μΝ «ΠλκεάλυιβΝ δαΰπθδ ηκτΝ ΰδαΝ βθΝ δ αΰπΰά δμΝ ξκζΫμΝ θγυπκπυλαΰυθΝ εαδΝ
Πυλκ ί υθΝ βμΝΠυλκ ί δεάμΝ εα βηέαμΫΝ κΝαεα βηαρεσΝΫ κμΝβί1θΝ– 2017»έ

Ο
λξβΰσμΝ κυΝΠυλκ ί

δεκτΝυηα κμ

Έξκθ αμΝυπσοβ δμΝ δα Ϊι δμμ
1. ΣκυΝ ΪλγλκυΝ θλΝ κυΝ θέΝ ζβζλήβί1ζΝ Χχ΄73) « θα δκλΰΪθπ βΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ
υθκηέαμ,Ν κυΝ
Πυλκ ί δεκτΝ υηα κμΝ εαδΝ βμΝ Γ θδεάμΝ Γλαηηα έαμΝ Πκζδ δεάμΝ Πλκ α έαμ,Ν αθαίΪγηδ βΝ
Τπβλ δυθΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ βησ δαμΝ ΣΪιβμΝ εαδΝ Πλκ α έαμΝ κυΝ Πκζέ βΝ εαδΝ λτγηδ βΝ ζκδπυθΝ
γ ηΪ πθΝ αληκ δσ β αμΝ Τπκυλΰ έκυΝ βησ δαμΝ ΣΪιβμΝ εαδΝ Πλκ α έαμΝ κυΝ Πκζέ βΝ εαδΝ Ϊζζ μΝ
δα Ϊι δμ».
2. ΣκυΝ ΪλγλκυΝ ζΝ κυΝ θέΝ βββθή1λλζΝ Χ ΄1ββΨΝ « δ αΰπΰά,Ν επαέ υ βΝ εαδΝ η επαέ υ βΝ δμΝ
ξκζΫμΝ βμΝ
υθκηδεάμΝ εα βηέαμΝ εαδΝ κΝ ΣηάηαΝ θγυπκπυλαΰυθΝ βμΝ Πυλκ ί δεάμΝ
εα βηέαμΝεαδΝΪζζ μΝ δα Ϊι δμ».
3. Σπθ παλέΝ λΝ εαδΝ 11Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 1Ν κυΝ θέΝ βηβηή1λλιΝ Χ ΄1κκΨΝ « θδαέκΝ Λτε δκ,Ν πλσ ία βΝ πθΝ
απκφκέ πθΝ κυΝ βθΝ Σλδ κίΪγηδαΝ επαέ υ β,Ν αιδκζσΰβ βΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ ΫλΰκυΝ εαδΝ Ϊζζ μΝ
δα Ϊι δμ»,ΝσππμΝ λκπκπκδάγβε ΝεαδΝδ ξτ δέ
4. ΣκυΝ θέΝ βθλίή1λλλΝ Χ ΄1θίΨΝ «Κτλπ βΝ κυΝ Κυ δεαΝ δκδεβ δεάμΝ δα δεα έαμΝ εαδΝ Ϊζζ μΝ
δα Ϊι δμ»,ΝσππμΝ λκπκπκδάγβε ΝεαδΝδ ξτ δέ
5. Σκυ Ϊλγλκυ 1ίΝ παλέΝ γΝ κυΝ θ. 3230/2004 ( ΄44) «ΚαγδΫλπ βΝ υ άηα κμΝ δκέεβ βμΝ η Ν
σξκυμΝ,ΝηΫ λβ βΝ βμΝαπκ κ δεσ β αμΝεαδΝΪζζ μΝ δα Ϊι δμ».
6. ΣκυΝθ. 3748/2009 ( ΄29) «Πλσ ία βΝ βθΝ λδ κίΪγηδαΝ επαέ υ βΝ πθΝεα σξπθΝαπκζυ βλέκυΝ
παΰΰ ζηα δεκτΝΛυε έκυΝεαδΝΪζζ μΝ δα Ϊι δμ»έ
7. Σκυ θέΝ ζ1βιήβί1γΝ Χ ΄ηίΨΝ «Ϋΰελδ βΝ βμΝ πδεαδλκπκέβ βμΝ κυ Μ κπλσγ ηκυΝ πζαδ έκυΝ
βηκ δκθκηδεάμΝ λα βΰδεάμΝβί1γ-βί1θ»έ
8. ΣκυΝ θ. 4186/2013 ( ΄193) « θα δΪλγλπ βΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ ζκδπΫμΝ
δα Ϊι δμ»ΝσππμΝδ ξτ δέ
9. Σπθ ΪλγλπθΝ βίΝ εαδΝ ιιΝ κυΝ θέζβιίήβί1ζ Χ ΄1ζγΨΝ « λξΫμΝ βηκ δκθκηδεάμΝ δαξ έλδ βμΝ εαδΝ
πκπ έαμ- βησ δκΝζκΰδ δεσΝεαδΝΪζζ μΝ δα Ϊι δμ»έ
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10. Σκυ ΪλγλκυΝβκΝ κυΝθέζγίηήβί1ζ Χ ΄ΝβγιΨΝ« θκδε άΝ δΪγ βΝεαδΝπ λαδ ΫλπΝξλά βΝ ΰΰλΪφπθ,Ν
πζβλκφκλδυθΝ εαδΝ
κηΫθπθΝ κυΝ βησ δκυΝ κηΫα,Ν λκπκπκέβ βΝ κυΝ θέΝ γζζκήβίίθΝ Χ ΄Ν ηιΨ,Ν
πλκ αληκΰάΝ βμΝ γθδεάμΝ θκηκγ έαμΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ Ο βΰέαμΝ βί1γήγιή Ν κυΝ υλππαρεκτΝ
ΚκδθκίκυζέκυΝ εαδΝ κυΝ υηίκυζέκυ,Ν π λαδ ΫλπΝ θέ ξυ βΝ βμΝ δαφΪθ δαμ,Ν λυγηέ δμΝ γ ηΪ πθΝ
δ αΰπΰδεκτΝ δαΰπθδ ηκτ έέ έ έ έΝεαδΝΪζζ μΝ δα Ϊι δμέ»
11. ΣκυΝ πέ . 44/2016 Χ ΄68) «Πλκ σθ α,Ν πλκςπκγΫ δμ,Ν επζτηα αΝ εα Ϊ αιβμ,Ν εα βΰκλέ μΝ
υπκοβφέπθΝ εαδΝ δα δεα έαΝ ΰδαΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ βΝ ξκζάΝ Πυλκ ί υθΝ εαδΝ βΝ ξκζάΝ
θγυπκπυλαΰυθΝ βμΝ Πυλκ ί δεάμΝ εα βηέαμΝ η Ν κΝ τ βηαΝ πθΝ ι Ϊ πθΝ Ν παθ ζζα δεσΝ
πέπ κΝεαδΝΪζζ μΝ δα Ϊι δμ»έ
12. ΣκυΝπέ έ θίήβίίθΝΧ ΄θηΨΝ« ιδκζσΰβ βΝ πθΝηαγβ υθΝ κυΝ θδαέκυΝΛυε έκυ»έ
13. ΣκυΝ πέ . 101/2012 Χ ΄167) «ΤπαΰπΰάΝ κυΝ Πυλκ ί δεκτΝ υηα κμΝ βΝ Γ θδεάΝ Γλαηηα έαΝ
Πκζδ δεάμΝ Πλκ α έαμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ βησ δαμΝ ΣΪιβμΝ εαδΝ Πλκ α έαμΝ κυΝ Πκζέ βΝ εαδΝ
λκπκπκέβ βΝ κυΝπέ έΝβ1ηήβίίι».
14. ΣκυΝπέ έ 11ήβί1ζΝΧ ΄1ιΨΝ«ΓδαΝ βθΝελέ βΝ βμΝ πηα δεάμΝδεαθσ β αμΝ πθΝ λα τ δηπθ,Ναυ υθΝ
πκυΝεα α Ϊ κθ αδΝ δμΝΈθκπζ μΝ υθΪη δμ,ΝεαγυμΝεαδΝ κυΝ λα δπ δεκτΝπλκ ππδεκτΝΰ θδεσ λα»,Ν
σππμΝ λκπκπκδάγβε ΝεαδΝδ ξτ δέ
15. Σκυ πέ . 210/1992 Χ ΄99) «Καθκθδ ησμ π λδεάμΝΤπβλ έαμΝ κυΝΠυλκ ί δεκτΝυηα κμ»
σππμΝ λκπκπκδάγβε Νεαδ δ ξτ δ.
16. Σκυ πέ . 174/1983 ( ΄θκΨΝ «Καθκθδ ησμΝ Πυλκ ί δεάμΝ ξκζάμ» σππμΝ λκπκπκδάγβε Ν εαδΝ
δ ξτ δέ
17. Σκυ υπ’Ν αλδγέΝ βήκβγβκΝ απσΝ γί-12-2015 ΰΰλΪφκυ κυΝ Γ θδεκτΝ Λκΰδ βλέκυΝ κυΝ ΚλΪ κυμή θ βΝΠλκςπκζκΰδ ηκτΝΓ θδεάμΝΚυίΫλθβ βμΝ« έ βηαΝΰδαΝ βθΝπλσ ζβοβΝλγΝ σεδηπθΝΠυλκ ί υθΝ
εαδΝζίΝ κεέηπθΝ ιδπηα δευθΝΰ θδευθΝεαγβεσθ πθΝ δμΝξκζΫμΝ βμΝΠυλκ ί δεάμΝ εα βηέαμΝΰδαΝ
κΝΫ κμΝβί1θ».
18. Σβμ υπ’Ν αλδγέΝ ΙΠ
ήΦέ ΓΚΡέήΝ ηιΝ ήγλκλλ απσΝ 1λ-04-βί1θΝ πσφα βμ βμΝ πδ λκπάμΝ βμΝ
ΠέΤέέΝ γγήβίίθΝ «Έΰελδ βΝ ΰδαΝ βθΝ εέθβ βΝ πθΝ δα δεα δυθΝ πλσ ζβοβμΝ θ θάθ αΝ λδυθΝ ΧλγΨΝ
κεέηπθΝΠυλκ ί υθΝΓ θδευθΝΚαγβεσθ πθΝ βΝξκζάΝΠυλκ ί υθΝεαδΝ αλΪθ αΝΧζίΨΝ σεδηπθΝ
θγυπκπυλαΰυθΝ Χ ιδπηα δευθΨΝ Γ θδευθΝ Καγβεσθ πθΝ
βΝ ξκζάΝ θγυπκπυλαΰυθΝ βμΝ
Πυλκ ί δεάμΝ εα βηέαμ,Ν κΝ λξβΰ έκΝ Πυλκ ί δεκτΝ υηα κμΝ ΧΤπκυλΰ έκΝ π λδευθΝ εαδΝ
δκδεβ δεάμΝ θα υΰελσ β βμΨ,ΝΰδαΝ κΝΫ κμΝβί1θ».
19. ΣβμΝυπ’ΝαλδγέΝΦέβηγέ1ήθλβθιή η/22-04-βί1θΝΧ ΄θκηΨΝ πσφα βμ ΤπκυλΰκτΝΠαδ έαμ, Έλ υθαμΝ
εαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Ν«Σλκπκπκέβ βΝεαδΝ υηπζάλπ βΝ βμΝυπ’ΝαλδγέΝΦβηγέ1ήζζθηζή ηή1η−0γ−βί1θΝ
υπκυλΰδεάμΝαπσφα βμμΝΚαγκλδ ησμΝαλδγηκτΝ δ αε ΫπθΝ πκυ α υθΝ δμΝξκζΫμ,Ν αΝΣηάηα αΝεαδΝ
δμΝ δ αΰπΰδεΫμΝ Κα υγτθ δμΝ ΣηβηΪ πθΝ βμΝ Σλδ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ ΰδαΝ κΝ αεα έΝ Ϋ κμΝ
βί1θ−βί1ι»έ
πκφα έακυη
Πλκεβλτ κυη Ν δαΰπθδ ησ ΰδαΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ δμΝξκζΫμΝ θγυπκπυλαΰυθΝεαδΝΠυλκ ί
Πυλκ ί δεάμΝ εα βηέαμ,Ν κΝαεα βηαρεσΝΫ κμΝβί1θΝ– 2017, πμΝαεκζκτγπμμ

υθΝ βμΝ

Κ Φ Λ ΙΟΝΙέΝ ΡΙΘΜΟΝ Ι ΚΣ ΧΝ
ΟΝαλδγησμΝγΫ πθ πθΝυπκοβφέπθΝπκυΝγαΝ δ αξγκτθΝ βΝξκζάΝ θγυπκπυλαΰυθΝΧ ιδπηα δευθΨΝ
εαδΝ βΝξκζάΝΠυλκ ί υθΝ βμΝΠυλκ ί δεάμΝ εα βηέαμΝγαΝεαγκλδ έ η Ν δμΝπλκίζ πση θ μ
ΚκδθΫμ ΤπκυλΰδεΫμ πκφΪ δμ, κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμ, Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν κυΝ
θαπζβλπ άΝ ΤπκυλΰκτΝ π λδευθΝ εαδΝ δκδεβ δεάμΝ θα υΰελσ β βμ εαδΝ κυΝ θαπζβλπ άΝ
ΤπκυλΰκτΝΟδεκθκηδευθ εα ’ΝΪλγλκ 4 παλΪΰλαφκμΝβΝ κυΝθέΝβββθή1λλζΝσππμΝδ ξτ δ, εα ’ΝΪλγλκΝθλΝ
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παλΪΰλαφκμΝ 1β Ν κυΝ θέΝ ζβζλήβί1ζ εαδΝ εα ’Ν ΪλγλκΝ βίΝ κυΝ θέζβιίήβί1ζΝ σππμΝ δ ξτ δ εαδΝ η ΪΝ βΝ
βηκ έ υ άΝ κυμΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ ΚυίΫλθβ βμ,Ν γαΝ αεκζκυγά δΝ υηπζάλπ βΝ βμΝ παλκτ αμΝ
πλκεάλυιβμΝη Ν κθΝεαγκλδ ηΫθκΝαλδγησΝ πθΝγΫ πθ αθΪΝεα βΰκλέα.
Κ Φ Λ ΙΟΝΙΙέΝΠΡΟΟΝΣ , ΠΡΟΩΠΟΘ  ΙΝΚ ΙΝΚΧΛΤΜ Σ ΝΤΠΟΦ ΦΙΧΝ
1. ΟδΝυπκοάφδκδ ΧΪθ λ μΝεαδΝΰυθαέε μΨ,ΝπλΫπ δμ
αέΝ ΝαΝ έθαδΝ Έζζβθ μΝ πκζέ μέΝ ΓδαΝ σ κυμΝ ΫξκυθΝ απκε ά δΝ βθΝ ζζβθδεάΝ δγαΰΫθ δαΝ η Ν
πκζδ κΰλΪφβ βΝπλΫπ δΝθαΝΫξ δΝπαλΫζγ δΝΫθαΝΧ1ΨΝΫ κμΝ κυζΪξδ κθΝαπσΝ βθΝαπσε β άΝ βμέ
ίέΝΝαΝηβθΝυπ λίαέθκυθΝ κΝ δεκ σΝΫε κΝΧ26κΨ Ϋ κμΝ βμΝβζδεέαμΝ κυμ,Νεα ΪΝ βθΝγ1βΝ ε ηίλέκυΝ κυΝ
Ϋ κυμΝ ζάιβμΝ βμΝ πλκγ ηέαμΝ υπκίκζάμΝ βμΝ αέ β βμΝ υηη κξάμ, ά κδΝ θαΝ ΫξκυθΝ ΰ θθβγ έΝ απσΝ βθΝ
01/01/1991 εαδΝ η αΰ θΫ λα. Κα ’Ν ιαέλ β,Ν ΰδαΝ σ κυμΝ υπΪΰκθ αδΝ βθΝ δ δεάΝ εα βΰκλέαΝ πθΝ
γ ζκθ υθΝ Πυλκ ί υθΝ Πέ,Ν κΝ πμΝ ΪθπΝ αθυ α κΝ σλδκΝ βζδεέαμΝ αυιΪθ αδ κΝ λδαεκ σΝ λέ κΝ
ΧγγκΨΝΫ κμΝά κδΝθαΝΫξκυθΝΰ θθβγ έΝαπσΝ βθΝ01/01/1984 εαδΝη αΰ θΫ λα.
ΰέΝΝαΝ έθαδΝεΪ κξκδΝ έ ζκυΝ πκυ υθΝπκυΝ κυμΝ πδ λΫπ δΝ βΝ υηη κξάΝ Ν ι Ϊ δμΝ Νπαθ ζζα δεσΝ
πέπ κΝ ΰδαΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ αΝ θυ α αΝ επαδ υ δεΪΝ Ι λτηα αΝ Χ έ έΙέΨΝ βμΝ ξυλαμέΝ Ν
αθαΰλαφση θβΝ δαΰπΰάΝ κθΝ έ ζκΝ πκυ υθΝθαΝ έθαδΝ κυζΪξδ κθΝΚΟΜΙ έ
έΝ Ό κδΝ ΫξκυθΝ υπβλ ά δΝ δμΝ Έθκπζ μΝ υθΪη δμ,Ν θαΝ ΫξκυθΝ επζβλυ δΝ δμΝ λα δπ δεΫμΝ κυμΝ
υπκξλ υ δμΝ άΝ θαΝ δμΝ ΫξκυθΝ αθαίΪζ δΝ θκηέηπμΝ άΝ θαΝ ΫξκυθΝ απαζζαΰ έΝ θσηδηαΝ απσΝ αυ ΫμέΝ ΟδΝ
υπκοάφδκδΝπκυΝυπβλ κτθΝ βΝ λα δπ δεάΝ κυμΝγβ έαΝηπκλκτθΝθαΝυπκίΪζκυθΝαέ β βΝ υηη κξάμΝ
δμΝ ι Ϊ δμΝ Ν παθ ζζα δεσΝ πέπ κ αλε έΝ θαΝ ΫξκυθΝ κζκεζβλυ δΝ βΝ γβ έαΝ κυμΝ άΝ θαΝ ΫξκυθΝ
απαζζαΰ έΝθσηδηαΝαπσΝ κΝυπσζκδπκΝαυ άμΝεα ΪΝ κΝξλσθκΝεα Ϊ αιάμΝ κυμέ
έΝΝαΝηβθΝΫξκυθΝ επΫ δΝαπσΝ λα δπ δεσΝίαγησ,Ναπκίζβγ έΝάΝαπκζυγ έΝ εα ΪΝπ λέπ π βΝαπσΝ δμΝ
Έθκπζ μΝ υθΪη δμ,Ν αΝ υηα αΝ φαζ έαμΝ εαγυμΝ εαδΝ απσΝ γΫ βΝ βησ δαμΝ υπβλ έαμΝ άΝ ΟέΣέ έΝ άΝ
ΪζζκυΝθκηδεκτΝπλκ υπκυΝ βηκ έκυΝ δεαέκυ,ΝΰδαΝζσΰκυμΝπ δγαλξέαμέ
έΝΝαΝΫξκυθΝαθΪ βηαΝΧΪθ λ μΝεαδΝΰυθαέε μΨΝ κυζΪξδ κθΝ1,ιίΝηέ,ΝξπλέμΝυπκ άηα αέ
αέΝ ΝαΝ ΫξκυθΝ υΰ έαΝ εαδΝ Ϊλ δαΝ πηα δεάΝ δΪπζα β,Ν δαπδ κτη θβΝ απσΝ βθΝ αλησ δαΝ Τΰ δκθκηδεάΝ
πδ λκπάΝ ιΫ α βμ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝδ ξτκυ αΝθκηκγ έαΝΰδαΝεα Ϊ αιβΝ δμΝπαλαΰπΰδεΫμΝ ξκζΫμΝ
πθΝ θσπζπθΝ υθΪη πθέ ΣαΝθκ άηα α,Νκδ παγά δμΝεαδΝκδΝίζΪί μΝπκυΝεαγδ κτθΝΫθαθ υπκοάφδκ
ηβΝ δεαθσΝ ΰδαΝ δ αΰπΰάΝ δμΝ ξκζΫμΝ βμΝ Πυλκ ί δεάμΝ εα βηέαμΝ εαγκλέακθ αδ ίΪ δ κυΝ πέ .
11/2014 Χ ΄1ιΨΝ σππμΝ δ ξτ δέΝ  κΝ παλΪλ βηαΝ Χ ) βμΝ παλκτ αμΝ πλκεάλυιβμΝ ηφαέθκθ αδ,
θ δε δεΪ, θκ άηα α εαδΝ πηα δεΫμ α Ϋζ δ μ πκυΝαπκεζ έκυθΝ κυμΝυπκοβφέκυμΝαπσΝ δμΝξκζΫμΝ βμΝ
Πυλκ ί δεάμΝ εα βηέαμέ
βέΝ ΝαΝ ΫξκυθΝ πέ βΝ κΝ τθ αΰηα,Ν αφκ έπ βΝ βθΝ πα λέ αΝ εαδΝ βΝ βηκελα έαΝ εαδΝ θαΝ ηβθΝ
πλ ί τκυθΝγλβ ε υ δεΫμΝ κια έ μ,ΝπκυΝ ηπκ έακυθΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ πθΝεαγβεσθ πθΝ κυμέ
γέΝΝαΝηβθΝΫξκυθΝεα α δεα γ έΝΰδαΝ Ϋζ βΝάΝαπσπ δλαΝεαεκυλΰάηα κμΝάΝΰδαΝΫΰεζβηαΝαθυπκ αιέαμ,Ν
ζδπκ αιέαμ,Ν πλκ ίκζάμΝ κυΝ πκζδ τηα κμ,Ν πλκ ίκζάμΝ εα ΪΝ βμΝ πκζδ δαεάμΝ ικυ έαμ,Ν
πζα κΰλαφέαμ,Ν ο υ κλεέαμ, ο υ κτμΝ εα αηάθυ βμ,Ν ο υ κτμΝ αθπηκ έΝ εα Ϊγ βμ, παλΪία βμΝ
εαγάεκθ κμ,Ν αθγλππκε κθέαμΝ ε σμΝ βμΝ πλκ λξκηΫθβμΝ απσΝ αηΫζ δα,Ν υεκφαθ δεάμΝ υ φάηδ βμ,
εζκπάμ,Ν είέα βμ, απΪ βμ,Ν υπ ιαέλ βμΝ ΧεκδθάΝ εαδΝ βθ Τπβλ έαΨ,Ν απδ έαμ,Ν εα απέ βμ,Ν
θαλεπ δευθ,Νεα ΪΝ βμΝΰ θ ά δαμΝ ζ υγ λέαμΝεαδΝκδεκθκηδεάμΝ εη Ϊζζ υ βμ βμΝΰ θ ά δαμΝαπάμ,Ν
ηπλβ ησΝΧη Νπλσγ βΝάΝαπσ αηΫζ δαΨΝάΝκπκδκυ άπκ ΝΪζζκυΝ ΰεζάηα κμΝαπσΝ σζκ ζ γΫθ κμ,
ΰδαΝ κΝ κπκέκΝ πδίζάγβε Ν πκδθάΝ φυζΪεδ βμ κυζΪξδ κθΝ λδυθΝ ΧγΨΝ ηβθυθέ πέ βμ,Ν θαΝ ηβθΝ ΫξκυθΝ
παλαπ ηφγ έΝ αη Ϊεζβ αΝ
έεβΝ άΝ ΰεζ δ γ έΝ Ν πφλκθδ δεσΝ εα Ϊ βηαΝ ΰδαΝ εαεκτλΰβηαΝ άΝ
εΪπκδκΝ απσΝ αΝ πζβηη ζάηα αΝ αυ Ϊέ Τπκοάφδκδ,Ν κδΝ κπκέκδΝ ΫξκυθΝ παλαπ ηφγ έΝ Ν έεβΝ δΪ
ίκυζ τηα κμ,Ν πδ λΫπ αδΝθαΝυπκίΪζκυθΝαέ β βΝ υηη κξάμΝαζζΪΝ θΝ δ Ϊΰκθ αδΝ δμΝξκζΫμ βμΝ
Πυλκ ί δεάμΝ εα βηέαμ,Ν αθΝ έθαδΝ πδ υξσθ μ, φσ κθΝ θΝ Ϋξ δΝ ε κγ έΝ ηΫξλδΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ
Ϋε κ βμ βμΝαπσφα βμΝεα Ϊ αιβμΝαη Ϊεζβ κΝαγππ δεσΝίκτζ υηαΝάΝαπσφα βέΝΟΝσλκμΝεα α έεβΝ
π λδζαηίΪθ δΝ εαδ βθΝ εα α έεβΝ Ν πκδθδεσΝ πφλκθδ ησΝ ΰδαΝ αΝ παλαπΪθπ ΰεζάηα αΝ πκυΝ
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απκ ζκτθΝευζυηαΝεα Ϊ αιβμέ ΝαπκθκηάΝξΪλδ κμΝ θΝαέλ δΝ βθΝαθδεαθσ β αΝΰδα εα Ϊ αιβΝ ε σμΝ
ΪθΝ Ϋξ δΝ ε κγ έΝ ΫπμΝ βθΝ βη λκηβθέα υπκίκζάμΝ αέ β βμΝ υηη κξάμΝ κ, εα ΪΝ κΝ ΪλγλκΝ ζι
παλΪΰλαφκΝ1Ν κυΝυθ Ϊΰηα κμ, δΪ αΰηαΝπκυΝαέλ δΝ κ ξ δεσΝευζυηαέ
δέΝΝαΝηβθΝΫξκυθΝ λβγ έΝκπκ άπκ
πθΝπκζδ δευθ δεαδπηΪ πθΝ κυμ,ΝΫ πΝεαδΝαθΝΫξ δΝζάι δΝκΝ
ξλσθκμΝπκυ κλέ γβε ΝΰδαΝ βΝ Ϋλβ άΝ κυμέ
δαέΝΝαΝηβθΝ έθαδΝξλά μΝθαλεπ δευθέ
δίέΝ ΝαΝ ηβθΝ ζκτθΝ υπσΝ
λβ δεάΝ δεα δεάΝ υηπαλΪ α β,Ν Ϋ πΝ εαδΝ πδεκυλδεάΝ ΧπζάλβΝ άΝ
η λδεάΨέ
δΰέΝΓδαΝσ κυμΝ έξαθΝπλκ ζβφγ έΝ κΝΠυλκ ί δεσ υηαΝπμΝπυλκ ίΫ μΝ πκξδεάμΝαπα ξσζβ βμ,Ν
θα ηβθΝ Ϋξ δΝ εα αΰΰ ζγ έΝ βΝ τηία βΝ λΰα έαμΝ κυμΝ ΰδα π δγαλξδεκτμΝ ζσΰκυμΝ άΝ θαΝ ηβθΝ ΫξκυθΝ
απκζυγ έΝ π δ ά πλκ εσηδ αθΝο υ άΝάΝπζα ΪΝ δεαδκζκΰβ δεΪέ
ΣαΝ αθπ ΫλπΝ πλκ σθ αΝ εαδΝ πλκςπκγΫ δμΝ πλΫπ δΝ θα υθ λΫξκυθΝ εα ΪΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ υπκίκζάμΝ
αέ β βμ υηη κξάμΝ κΝ δαΰπθδ ησ,Ν ε σμΝ κυΝ έ ζκυΝ πκυ υθ ΰδαΝ κυμΝ ζ δσφκδ κυμΝηαγβ ΫμΝ
βη λά δκυΝΓ θδεκτΝΛυε έκυ,ΝεαγυμΝεαδΝεα ΪΝ βθΝβη λκηβθέαΝεα Ϊ αιβμ,Ν ε σμ βμΝβζδεέαμ,Ν θυΝ αΝ
αθπ ΫλπΝεπζτηα αΝδ ξτκυθΝΰδαΝ κ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝυπκίκζάμΝ βμΝαέ β βμΝ
ΰδαΝ υηη κξάΝ κΝ δαΰπθδ ησΝΫπμΝεαδΝ βθ εα Ϊ αιβΝ κυΝυπκοβφέκυέ
2. ΓδαΝ κυμΝυπκοβφέκυμ πκυΝαθάεκυθΝ κ Πυλκ ί δεσΝυηα (Πυλκ ίΫ μ, Τπαλξδπυλκ ίΫ μ
λξδπυλκ ίΫ μΝ εαδΝ Πυλκθσηκδ) φαλησακθ αδ κδ δα Ϊι δμΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1 κυΝ παλσθ κμΝ
ε φαζαέκυ Ν υθ υα ησ η Ν αΝεΪ πγδΝκλδαση θαμ
αέ
θΝ πλΫπ δΝ θαΝ ΫξκυθΝ υπ λί έ κΝ λδαεκ σΝ πΫηπ κΝ Χ35κΨ Ϋ κμΝ βμΝ βζδεέαμΝ κυμΝ βθΝ γ1βΝ
ε ηίλέκυΝ κυ Ϋ κυμΝ ζάιβμΝ βμΝ πλκγ ηέαμΝ υπκίκζάμΝ βμΝ αέ β βμ υηη κξάμΝ ά κδ θαΝ ΫξκυθΝ
ΰ θθβγ έΝ απσΝ βθΝ 01/01/1982 εαδΝ η αΰ θΫ λαΝ εαδΝ απαδ έ αδΝ θαΝ υθ λΫξκυθΝ ’Ν αυ κτμΝ αΝ
πλκίζ πση θαΝπλκ σθ αΝεαδΝπλκςπκγΫ δμΝ πθ δα Ϊι πθΝ κυΝΪλγλκυΝιγΝ κυΝπέ έΝ1ιζή1λκγ,ΝσππμΝ
δ ξτ δέ
ίέ ΝαΝ ΫξκυθΝ υη θά πλσ α βΝ πθΝ δ λαλξδεΪΝ πλκρ αηΫθπθΝ κυμΝ σ δΝ Ϋξκυθ αΝ απαδ κτη θαΝ
πλκ σθ αΝεαδΝ δαΰπΰά,ΝζαηίΪθκθ αμ υπσοβΝ βθΝυπβλ δαεάΝαπσ κ β,Ν κΝαάζκΝεαδΝ κΝ θ δαφΫλκθΝ
ΰδαΝ βθΝυπβλ έα,Ν β υηησλφπ άΝ κυμΝ κυμΝεαθσθ μΝπ δγαλξέαμΝεαδΝ βΝ δαΰπΰάέΝΓδαΝ βΝ τθ αιβΝ
πθ πλκ Ϊ πθΝδεαθσ β αμΝεαδΝ βΝΰθπηΪ υ βΝ ’Ναυ Ϋμ φαλησακθ αδΝαθΪζκΰαΝκδΝ δα Ϊι δμΝΰδαΝ βΝ
τθ αιβΝ πθ εγΫ πθΝδεαθσ β αμέ
ΰέ
θΝ ΫξκυθΝ δεαέπηαΝ υηη κξάμΝ σ κδ ΫξκυθΝ γ έΝ Ν εα Ϊ α βΝ δαγ δησ β αμΝ άΝ Ϋξκυθ
παλαπ ηφγ έΝ θυπδκθΝ π δγαλξδεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν φσ κθΝ ηΫξλδΝ βθΝ ΫθαλιβΝ πθΝ ι Ϊ πθΝ
ιαεκζκυγκτθ θαΝ ζκτθΝ Ν δαγ δησ β αΝ άΝ θΝ Ϋξ δΝ ε κγ έΝ ζ έ δεβΝ απαζζαε δεάΝ απσφα βΝ
κυΝκδε έκυΝπ δγαλξδεκτ υηίκυζέκυέ
Κ Φ Λ ΙΟΝΙΙΙέΝ Π ΙΣΟΤΜ Ν Ν ΙΚ ΙΟΛΟΓ ΣΙΚ
1.
ΣαΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ πκυΝ απαδ κτθ αδΝ απσΝ κυμΝ υπκοβφέκυμΝ Χυπκξλ π δεΪΝ δεαδκζκΰβ δεΪΨΝ
ΰδαΝ βΝ υηη κξάΝ κΝ δαΰπθδ ησΝ έθαδΝ αΝαεσζκυγα:
αέ τκΝ ΧβΨΝ φπ κΰλαφέ μΝ τπκυΝ δαία βλέκυΝ άΝ αυ σ β αμ,Ν κΝ πέ πΝ ηΫλκμΝ πθΝ κπκέπθΝ γαΝ
αθαΰλΪφ αδΝυπκξλ π δεΪΝ κΝκθκηα πυθυηκΝεαδΝ κ πα λυθυηκ, υελδθυμέ
ίέ Φπ καθ έΰλαφκΝ βμΝ αέ β βμ- άζπ βμΝ υηη κξάμ δμΝ ι Ϊ δμΝ Ν παθ ζζα δεσΝ πέπ κΝ κΝ
λΫξκθΝΫ κμΝάΝ βμΝί ίαέπ βμΝπλσ ία βμΝαπσΝ βθΝκπκέαΝπλκετπ δΝκΝεπ δεσμΝ κυΝυπκοβφέκυέΝ
ΰέ Φπ καθ έΰλαφκΝ κυΝ ζ έκυΝ α υθκηδεάμ αυ σ β αμ ΧάΝ ζ έκυΝ υπβλ δαεάμ αυ σ β αμΝ ΰδαΝ
κυμΝ υπβλ κτθ μΝ δμΝ Έθκπζ μΝ υθΪη δμΝ εαδΝ υηα αΝ
φαζ έαμΨ εαδΝ ζζ έο δΝ αυ κτ,
φπ καθ έΰλαφκΝ πθΝ ζέ πθ κυΝ δαία βλέκυΝ δμΝκπκέ μΝαθαΰλΪφκθ αδ κΝαλδγησμ δαία βλέκυΝεαδΝ
αΝ κδξ έαΝ αυ σ β αμΝ κυΝ εα σξκυ-υπκοβφέκυέΝ  Ν π λέπ π βΝ πκυΝ κδξ έαΝ πθΝ πμΝ Ϊθπ
δεαδκζκΰβ δευθΝΫξκυθΝη αίζβγ έ,Ν βζυθκθ αδΝ υπ τγυθβΝ άζπ βΝ κυΝΝέΝ1ηλλή1λκθέ
έ πκ δε δεσΝ βζ ε λκθδεάμΝ υπκίκζάμΝ βμΝ αέ β βμ-υπ τγυθβμ άζπ βμέΝ Ν αέ β β-υπ τγυθβΝ
άζπ β υπκίΪζζ αδΝαλξδεΪΝβζ ε λκθδεΪΝεαδΝ βΝ υθΫξ δα η Ν βθΝ αυ κπλσ ππβ η Ϊία βΝ βθΝ
5
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εα ΪΝ σπκ ΙέΠέΤέΝέΝεα ΪΝ αΝπλκίζ πση θα κΝε φΪζαδκ IV βμΝπαλκτ αμ πλκεάλυιβμ εαδΝαφκτΝ
ε υππγ έΝ απσΝ βθΝ αλησ δαΝ πδ λκπάΝ ΠαλαζαίάμΝ δεαδκζκΰβ δευθ,Ν κΝ υπκοάφδκμ βθΝ υπκΰλΪφ δΝ
εαδΝ βθΝυπκίΪζζ δΝ Ναυ άθέΝ βθΝαθπ ΫλπΝαέ β β-υπ τγυθβΝ άζπ βΝκδΝυπκοάφδκδΝ βζυθκυθΝσ δ:
iΨΝ ΫξκυθΝ αΝ πλκ σθ αΝ εαδΝ δμΝ πλκςπκγΫ δμΝ κυΝ ε φαζαέκυΝ II βμΝ παλκτ αμ πλκεάλυιβμΝ εαδΝ θΝ
ηπέπ κυθΝ αΝεπζτηα αΝ κυΝδ έκυ ε φαζαέκυΝΧξπλέμΝθαΝαπαδ έ αδΝαθαζυ δεάΝπ λδΰλαφάΝαυ υθ),
iiΨΝ αΝ αθαφ λση θαΝ βθΝ αέ β άΝ κυμΝ κδξ έαΝ έθαδΝ αζβγά εαδΝ σζαΝ αΝ υπκίαζζση θαΝ
δεαδκζκΰβ δεΪΝαπσ αυ κτμΝ έθαδΝΰθά δαΝεαδΝαελδίά,
iiiΨΝ Ϋξκθ αδΝθαΝυπκίζβγκτθΝ ΝΫζ ΰξκΝΰδαΝξλά βΝαπαΰκλ υηΫθπθΝκυ δυθΝπλδθΝ βθΝ δ αΰπΰά κυμΝ
βθΝΠυλκ ί δεάΝ εα βηέα,
ivΨΝ υθαδθκτθΝ βθ βζ ε λκθδεάΝ π ι λΰα έαΝ πθΝ κδξ έπθΝπκυΝαθαφΫλκυθ βθΝαέ β βΝ κυμΝεαδΝ
v) σ δΝ πλκ έγ θ αδΝ θαΝ βζυ κυθΝ ξκζάΝ βμΝ Πυλκ ί δεάμΝ εα βηέαμΝ β άζπ βΝ πλκ έηβ βμ
δ αΰπΰάμΝ βθΝΣλδ κίΪγηδαΝ επαέ υ β (ΜβξαθκΰλαφδεσΝ ζ έκΨ.
Τπσ δΰηαΝ βμΝβζ ε λκθδεάμΝαέ β βμ-υπ τγυθβμΝ άζπ βμΝεαγυμΝεαδΝκ βΰέ μΝ υηπζάλπ βμΝαυ άμ,Ν
παλα έγ θ αδΝ κΝπαλΪλ βηαΝΧ Ψ βμΝπαλκτ αμΝπλκεάλυιβμέ
2. ΟδΝ υπκοάφδκδΝ πκυΝ υπΪΰκθ αδΝ Ν δ δεάΝ εα βΰκλέα κυΝ ΪλγλκυΝ γΝ κυΝ πέ έΝ ζζήβί1θ, φσ κθΝ
άζπ αθΝσ δΝ πδγυηκτθΝθαΝεΪθκυθΝξλά βΝ κυ ξ δεκτΝ δεαδυηα κμ,ΝυπκίΪζκυθΝ πδπζΫκθΝ αΝ ιάμ
δεαδκζκΰβ δεΪμ
αέ ΣαΝ ΫεθαΝ αθαπάλπθΝ εαδΝ γυηΪ πθΝ πκζΫηκυΝ εαγυμΝ εαδ αθαπάλπθΝ άΝ γυηΪ πθΝ θΝ θ λΰ έαΝ άΝ θΝ
υθ Ϊι δΝυπαζζάζπθΝ κυΝΠυλκ ί δεκτΝυηα κμΝ δλβθδεάμΝπ λδσ κυμ
ααΨΝ
ίαέπ βΝ κυΝ Γ θδεκτΝ Λκΰδ βλέκυΝ κυΝ ΚλΪ κυμ σ δΝ βΝ κδεκΰΫθ δαΝ κυΝ υπκοβφέκυ
υθ αιδκ κ έ αδΝΰδα κθΝαθπ ΫλπΝζσΰκΝάΝυπ τγυθβΝ άζπ βΝ κυΝΪλγλκυΝκ κυΝΝέΝ1ηλλή1λκθ,Ν κυΝ
υθ αιδκ κ κτη θκυ,Ν βθΝκπκέα αθαφΫλ αδΝκΝαλδγησμ,ΝβΝξλκθκζκΰέαΝΫε κ βμΝεαδΝ κΝσλΰαθκΝπκυΝ
ιΫ π Ν βθΝ πλΪιβΝ υθ αιδκ σ β βμ,Ν ηααέΝ η απσεκηηαΝ βμΝ πδ αΰάμΝ εα αίκζάμΝ βμΝ τθ αιβμΝ
εα Ϊ κΝ ζ υ αέκ,ΝπλδθΝ βθΝυπκίκζάΝ βμΝ άζπ βμ,Νηάθα. ΓδαΝ αΝ ΫεθαΝπυλκ ί δευθΝυπαζζάζπθΝ
πκυΝ Ϋξκυθ υπαξγ έΝ βθΝ εα Ϊ α βΝ βμΝ ηκθέηκυΝ δαγ δησ β αμ (vέ έΝ γγίή1λζιΨ,Ν υπκίΪζζ αδΝ
ξ δεάΝ π λέΝ κτ κυΝ ί ίαέπ βΝ κυΝ λξβΰ έκυΝ Πυλκ ί δεκτΝ υηα κμΝ Χ έΠέέ) / δ τγυθ βμΝ
θγλυπδθπθΝΠσλπθ.
αίΨΝ Πδ κπκδβ δεσΝ κυΝ κδε έκυΝ άηκυΝ άΝ Κκδθσ β αμΝ ΰδα βθΝ κδεκΰ θ δαεάΝ κυμΝ εα Ϊ α βΝ άΝ
ξ δεάΝυπ τγυθβ άζπ βΝ κυΝΪλγλκυΝκΝ κυΝΝέΝ1ηλλή1λκθέ
ίέ ΣαΝ ΫεθαΝαθαΰθπλδ ηΫθπθ,ΝίΪ δΝ βμΝ εΪ κ Νδ ξτκυ αμΝθκηκγ έαμ,ΝπμΝαΰπθδ υθΝ γθδεάμΝ
θ έ α βμ:
ίαΨΝ Πδ κπκδβ δεσΝ βμΝ δ τγυθ βμΝ φΫ λπθΝ Πκζ ηδ υθΝ θαπάλπθ,Ν ΘυηΪ πθ εαδΝ ΰπθδ υθΝ
Χ έ έΠέ έΘέ έΨ άΝκδε έαμΝΠ λδφΫλ δαμΝσ δΝκΝπα ΫλαμΝάΝβΝηβ ΫλαΝ κυ υπκοβφέκυ Ϋξ δΝαθαΰθπλδ γ έΝ
πμΝαΰπθδ άμΝ γθδεάμ θ έ α βμέ
ίίΨΝ Πδ κπκδβ δεσΝ κυΝ κδε έκυΝ άηκυΝ άΝ Κκδθσ β αμΝ ΰδα βθΝ κδεκΰ θ δαεάΝ κυμΝ εα Ϊ α βΝ άΝ
ξ δεάΝυπ τγυθβ άζπ βΝ κυΝΪλγλκυΝκΝ κυΝΝέΝ1ηλλή1λκθέ
ΰ. ΣαΝ ΫεθαΝ εαδΝ α λφκέΝ υπαζζάζπθΝ κυΝ Πυλκ ί δεκτΝ υηα κμ,Ν πκυΝ πΫγαθαθΝ βθΝ υπβλ έαΝ
πλσ βζα εαδΝαθαηφδ ίά β αΝΫθ εαΝαυ άμμ
ίαέπ βΝ κυΝ έΠέέή δ τγυθ βμΝ θγλυπδθπθΝΠσλπθΝάΝί ίαέπ βΝ βμΝ δ τγυθ βμΝυθ Ϊι πθΝ κυΝ
Γ θδεκτΝ Λκΰδ βλέκυΝ κυ ΚλΪ κυμέ  βΝ τ λβΝ π λέπ π βΝ απαδ έ αδΝ εαδΝ πδ κπκδβ δεσ κυΝ
κδε έκυΝ άηκυΝάΝΚκδθσ β αμΝΰδαΝ βθΝκδεκΰ θ δαεά κυΝεα Ϊ α βΝάΝυπ τγυθβΝ άζπ βΝ κυΝΪλγλκυΝ
κΝ κυ ΝέΝ1ηλλή1λκθέ
. ΣαΝ ΫεθαΝ ζζάθπθΝ πκζδ υθΝ πκυΝ Ϋξα αθΝ βΝ απά κυμΝ άΝ ΫξκυθΝ αθδεαθσ β αΝ Ν πκ κ σΝ
κυζΪξδ κθ 67%, υθ π έαΝ λκηκελα δεάμΝπλΪιβμμ
α) πσφα βΝ βμΝ θπ Ϊ βμΝ  λα δπ δεάμΝ Τΰ δκθκηδεάμΝ πδ λκπάμΝ Ϊθ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ βησ δκΝ
υπΪζζβζκΝεέζπέΝάΝ βμΝκδε έαμ Τΰ δκθκηδεάμΝ πδ λκπάμΝ ΪθΝπλσε δ αδΝΰδαΝδ δυ β,Ναπσ βθΝκπκέαΝθαΝ
πλκετπ δΝ κΝπκ κ σΝαθδεαθσ β αμΝΧπαλέ ιΝΪλγλκυΝβΝΝέΝ1λιιή1λλ1Ψ,
ίΨΝΠσλδ ηαΝ κυΝεα ΪΝ σπκθΝαληκ έκυΝΠλκΫ λκυΝΠλπ κ δευθ,ΝπμΝπλκμΝ κΝξαλαε άλα βμΝπλΪιβμΝ
πμΝ λκηκελα δεάμ,Ντ λαΝαπσΝ βθΝαθΪελδ βΝπκυΝΫξ δΝ δ θ λΰβγ έΝΧπαλέΝθΝΪλγλκυΝβΝΝ. 1977/1991),
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ΰ) θ έΰλαφκΝ πλΪιβμΝ υθ αιδκ σ β βμ,Ν απσΝ βθΝ κπκέα θαΝ πλκετπ δΝ σ δΝ κΝ παγυθΝ
υθ αιδκ κ άγβε Ν υθ π έα λαυηα δ ηκτΝάΝγαθΪ κυΝαπσΝ λκηκελα δεάΝπλΪιβΝΧπαλέ θΝΪλγλκυΝβΝ
ΝέΝ1λιιή1λλ1ΨέΝ
 Νπ λέπ π βΝπκυΝκΝυπκοάφδκμ Ϋξ δΝα Ϋζφδα,Ν Νυπ τγυθβΝ άζπ βΝ κυΝ ΝέΝ1ηλλή1λκθ κφ έζ δΝθαΝ
βζυ δΝ σ δ,Ν εαθΫθαΝ απσΝ αΝ α ΫζφδαΝ κυΝ θ Ϋξ δΝ δ αξγ έΝ δμΝ ξκζΫμΝ βμΝ Πυλκ ί δεάμΝ
εα βηέαμ,Νξλβ δηκπκδυθ αμΝ κΝ θΝζσΰπΝ υ λΰΫ βηαέ
. ΟδΝ γ ζκθ Ϋμ Πυλκ ίΫ μΝ ΠέέΝπκυΝΫξκυθΝ κυζΪξδ κθ λδ άΝ υθκζδεάΝ υ σεδηβΝ γ ζκθ δεάΝ
υπβλ έα,Νί ίαέπ βΝ κυΝ δκδεβ άΝ βμΝΠυλκ ί δεάμΝΤπβλ έαμΝπκυΝαθάεκυθ εαδΝ βθ κπκέαΝθαΝ
ηφαέθ αδΝκΝ υθκζδεσμΝξλσθκμΝ υ σεδηβμ γ ζκθ δεάμΝυπβλ έαμΝπκυΝΫξκυθΝπλκ φΫλ δ εαγυμ εαδΝ
σ δΝ έθαδΝ θΝ θ λΰ έαΝ άΝ ζκτθ Ν αθα κζά. ΧμΝ γ ζκθ ΫμΝ Πυλκ ίΫ μΝ ΠέέΝ θκκτθ αδΝ κδΝ θΝ
θ λΰ έαΝ εαδΝ κδΝ ζκτθ μΝ Ναθα κζάΝ βμΝδ δσ β ΪμΝ κυμΝ υθΪη δΝ πθΝ παλαΰλΪφπθΝζΝ εαδΝηΝ κυΝ
ΪλγλκυΝβηΝ κυΝθέΝζίβλήβί11έ
. ΟδΝ Έζζβθ μΝ πκζέ μΝ βμΝ ηκυ κυζηαθδεάμΝ η δκθσ β αμΝ βμΝ ΘλΪεβμ,Ν ί ίαέπ βΝ άηκυΝ πθΝ
ΝκηυθΝ ΞΪθγβμ, Ρκ σπβμΝ άΝ Έίλκυ,Ν α βηκ κζσΰδαΝ πθΝ κπκέπθΝ έθαδ ΰΰ ΰλαηηΫθκδέΝ θΝ ΫξκυθΝ
η ΰΰλαφ έΝ Ν ΪζζκΝ άηκ ΪζζβμΝ π λδκξάμ,Ν σ Ν γαΝ πλΫπ δΝ απσΝ βΝ ί ίαέπ βΝ κυ υΰε ελδηΫθκυΝ
άηκυ,ΝθαΝπλκετπ δΝσ δΝη ΰΰλΪφβ αθ ’Ναυ σθ,ΝαπσΝ άηκΝ πθΝαθπ ΫλπΝ λδυθΝΧγΨΝΝκηυθέ
3. ΓδαΝ κυμΝ υπκοβφέκυμΝ πκυ αθάεκυθΝ
κΝ Πυλκ ί δεσΝ υηαΝ (Πυλκ ίΫ μ,
Τπαλξδπυλκ ίΫ μ, λξδπυλκ ίΫ μ εαδΝ ΠυλκθσηκυμΨ, απαδ έ αδΝ αθ έΰλαφκΝ κυΝ α κηδεκτΝ
ίδίζδαλέκυΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ ιαδλκυηΫθπθΝ πθΝ α δυθ,Ν η αγΫ πθΝ εαδΝ η αεδθά πθΝ εαγυμΝ εαδΝ
πλκ Ϊ δμΝ δεαθσ β αμΝ απσΝ δμΝ δκδεά δμΝ κυμέ ΣαΝ αθπ ΫλπΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ απκ Ϋζζκθ αδΝ
υπβλ δαεΪΝ βθΝ αλησ δαΝ πδ λκπάΝ ΠαλαζαίάμΝ δεαδκζκΰβ δευθΝ η Ν ηΫλδηθαΝ αυ άμέ Τπσ δΰηαΝ
πλσ α βμ δεαθσ β αμΝ υπκοβφέκυΝ πκυΝ αθάε δΝ κΝ Πυλκ ί δεσΝ υηα,Ν παλα έγ αδΝ κΝ
παλΪλ βηαΝΧΓΨ βμΝπαλκτ αμ πλκεάλυιβμέΝ
4. ΟδΝ πδ υξσθ μΝ υπκοάφδκδΝ πκυΝ εαζκτθ αδΝ πλκμΝ εα Ϊ αιβΝ υπκίΪζκυθΝ βθΝ Πυλκ ί δεάΝ
εα βηέαΝ αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ βΝ κυΝ ε φαζαέκυΝ VIII βμΝ παλκτ αμΝ πλκεάλυιβμ.
πέ βμΝ κΝ έΠέέή δ τγυθ βΝ θγλππέθπθΝ ΠσλπθΝ αθααβ ΪΝ αυ πΪΰΰ ζ αΝ αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ βμΝ
παλαΰλΪφκυΝ ζ κυΝ έ δκυΝ ε φαζαέκυΝ εαδΝ πλκίαέθ δΝ Ν αυ πΪΰΰ ζ κΝ Ϋζ ΰξκΝ ΰθβ δσ β αμΰευλσ β αμΝ πθΝυπκίζβγΫθ πθΝ δεαδκζκΰβ δευθέ
Κ Φ Λ ΙΟΝΙVέΝΤΠΟ ΟΛ ΝΚ ΙΝ Λ ΓΥΟΝΣΧΝΝ ΙΚ ΙΟΛΟΓ ΣΙΚΧΝ
1. ΤπκοάφδκδΝ πκυΝ ΫξκυθΝ αΝ πλκ σθ αΝ εαδΝ δμΝ πλκςπκγΫ δμΝ κυΝ ε φαζαέκυ II βμΝ παλκτ αμ
πλκεάλυιβμ,Ν θΝ ηπέπ κυθΝ αΝ επζτηα αΝ κυΝ έ δκυΝ ε φαζαέκυΝ εαδΝ πδγυηκτθΝ θαΝ δ αξγκτθ Ν
ξκζάΝ βμΝ Πυλκ ί δεάμΝ εα βηέαμ, υπκίΪζκυθΝ βζ ε λκθδεΪΝ αέ β β-υπ τγυθβΝ άζπ βΝ ΰδαΝ βΝ
υηη κξάΝ κΝ δαΰπθδ ησ βθΝδ κ ζέ αΝ κυΝΠυλκ ί δεκτΝυηα κμ, www.fireservice.gr Ν
βζ ε λκθδεάΝ φαληκΰάΝ πκυ γαΝ ζ δ κυλΰά δΝ δ δεΪΝ ΰδαΝ κΝ δαΰπθδ ησ, δμΝ βη λκηβθέ μ απσ βθ
Σ Ϊλ βΝ01/06/2016 Ϋπμ εαδΝ βθΝΣ Ϊλ β 15/06/2016. Μ ΪΝ βθΝβη λκηβθέαΝαυ άΝ θΝγαΝ έθαδΝ
υθα άΝ βΝ υπκίκζάΝ βμΝ παλαπΪθπ αέ β βμ-υπ τγυθβμΝ άζπ βμέ εκζκτγπμ, κΝ υπκοάφδκμΝ
ε υπυθ δΝ δμΝ δπζκτθ κΝ ξ δεσΝ απκ δε δεσΝ βζ ε λκθδεάμΝ υπκίκζάμΝ βμΝ αέ β βμ-υπ τγυθβμΝ
άζπ βμΝ εαδΝ κΝ κπκέκΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ πλκ εκηέ δΝ ηααέΝ η Ν αΝ υπσζκδπαΝ δεαδκζκΰβ δεΪ κυΝ
ε φαζαέκυΝIII βμΝπαλκτ αμΝπλκεάλυιβμ.  κΝαπκ δε δεσΝβζ ε λκθδεάμΝυπκίκζάμΝ θ πηα υθ αδΝ
ί ίαέπ βΝ ζΫΰξκυ αθα άηα κμΝ εαδ βη λκηβθέαμΝ ΰΫθθβ βμΝ πκυΝ γαΝ υηπζβλυθ αδΝ απσΝ βθΝ
αλησ δαΝ πδ λκπάΝ ΠαλαζαίάμΝ δεαδκζκΰβ δευθ. ΣκΝ απκ δε δεσΝ αυ σΝ Ν π λέπ π βΝ πκυΝ κΝ
υπκοάφδκμΝ θΝ πζβλκέΝ δμΝ πλκςπκγΫ δμΝ αθα άηα κμΝ άήεαδΝ βζδεέαμ,Ν πΫξ δΝ γΫ βΝ πλαε δεκτΝ
πδ λκφάμΝ πθΝ δεαδκζκΰβ δευθέΝ πδ βηαέθ αδΝ σ δΝ κΝ υπκοάφδκμΝ θΝ ε υπυθ δΝ βθΝ αέ β βυπ τγυθβΝ άζπ βΝαζζΪΝησθκΝ κΝαπκ δε δεσΝβζ ε λκθδεάμΝυπκίκζάμΝαυ άμ Χ δμΝ δπζκτθΨ.
2. Μ Ϊ βθΝ υπκίκζάΝ βμΝ βζ ε λκθδεάμΝ αέ β βμ-υπ τγυθβμΝ άζπ βμΝ κδΝ υπκοάφδκδΝ η αίαέθκυθΝ
αυ κπλκ υππμΝ δμΝ βη λκηβθέ μ απσ βθΝ Παλα ε υά 03/06/201θΝ Ϋπμ εαδΝ βθΝ Παλα ε υάΝ
17/06/2016 εαδΝαπσΝυλαΝίκμίί΄ ΫπμΝυλαΝ1ηέίί΄ Χ υηπ λδζαηίαθκηΫθπθ πθΝαίία κετλδαεπθ),
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δμΝ Ϋ λ μΝ πθΝ δκδεά πθ Πυλκ ί δευθΝ Τπβλ δυθΝ Νκηυθ Χ ΙέΠέΤέΝέΨ αΝ ΰ πΰλαφδεΪΝ
σλδαΝ πθΝ κπκέπθΝ ίλέ ε αδΝ β εα κδεέαΝ κυμ,Ν ιαδλκυηΫθπθΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ πκυΝ έθαδ ησθδηκδΝ
εΪ κδεκδΝ θβ δυθ,Ν πζβθΝ Κλά βμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ τθαθ αδ θαΝ η αίκτθΝ Ν κπκδα άπκ Ν ΙέΠέΤέΝέΝ
βζυ κυθ
βθΝ αέ β β-υπ τγυθβΝ άζπ β, πλκε δηΫθκυΝ θα παλκυ δα κτθΝ βθΝ πδ λκπάΝ
ΠαλαζαίάμΝ δεαδκζκΰβ δευθΝ πκυΝ κλέα αδΝ κΝ ε φΪζαδκ V βμΝ παλκτ αμ πλκεάλυιβμ, θαΝ
αυ κπκδβγκτθΝ αΝ κδξ έαΝ κυμ,ΝθαΝη λβγ έΝ κΝαθΪ βηΪΝ κυμ,ΝθαΝεα αγΫ κυθΝ α πλκίζ πση θαΝ
δεαδκζκΰβ δεΪΝ κυΝ ε φαζαέκυΝ III βμΝ παλκτ αμΝ πλκεάλυιβμΝ εαδΝ θαΝ παλαζΪίκυθΝ κΝ ζ έκΝ
υΰ δκθκηδεάμΝ ιΫ α βμ-παλαπ ηπ δεσΝ
βη έπηα.
δ δεΪΝ κδΝ υπκοάφδκδΝ Πυλκ ίΫ μ,Ν
Τπαλξδπυλκ ίΫ μ,Ν λξδπυλκ ίΫ μΝ εαδΝ Ν ΠυλκθσηκδΝ η αίαέθκυθΝ
δμΝ ΙέΠέΤέΝέ
αΝ
ΰ πΰλαφδεΪΝ σλδαΝ πθ κπκέπθΝ υπΪΰ αδΝ βΝ Τπβλ έαΝ κυμέ ΟδΝ δ υγτθ δμΝ εαδΝ αΝ κδξ έαΝ
πδεκδθπθέαμΝ πθΝ πδ λκπυθΝ ΠαλαζαίάμΝ δεαδκζκΰβ δευθΝ ΙέΠέΤέΝέΝ ηφαέθκθ αδΝ
κΝ
παλΪλ βηαΝΧ ) βμΝπαλκτ αμ πλκεάλυιβμ.
έ β β-υπ τγυθβΝ άζπ βΝπκυΝυπκίΪζζ αδΝβζ ε λκθδεΪΝξπλέμΝθαΝ παεκζκυγά δ βΝαυ κπλσ ππβΝ
εα Ϊγ άΝ βμΝαπσΝ κθΝυπκοάφδκΝ βθΝαλησ δαΝ πδ λκπάΝάΝεα α έγ αδΝ επλσγ ηαΝάΝ αξυ λκηδεΪΝ
άΝη Ν ικυ δκ κ βηΫθκΝπλσ ππκ άΝ Νπ λέπ π βΝ πκυΝ θΝΫξ δΝ εα α γ έΝ η Ναυ άθ εΪπκδκΝ εΝ πθΝ
απαδ κτη θπθΝ δεαδκζκΰβ δευθΝ κυΝ ε φαζαέκυΝ ΙΙΙΝ βμΝ παλκτ αμΝ πλκεάλυιβμ,Ν θΝ ΰέθ αδΝ ε ά,Ν
γ πλ έ αδΝ πμΝ ηβ Ϋπκ Ν υπκίζβγ έ αΝ εαδΝ θΝ ζαηίΪθ αδΝ υπσοβΝ ΰδαΝ κΝ δαΰπθδ ησέΝ πέ βμΝ κΝ
υπκοάφδκμΝ η ΪΝ βθΝ υπκίκζάΝ εαδΝ πλπ κεσζζβ β βμΝ αέ β βμ-υπ τγυθβμΝ άζπ βμΝ θΝ Ϋξ δΝ
δεαέπηαΝθαΝ βθΝαθαεαζΫ δΝάΝθαΝη αίΪζζ δΝ αΝ βζπγΫθ α Ναυ άΝ κδξ έαέΝ Ναθαελέί δαΝ πθΝ
βζκυηΫθπθΝ κδξ έπθΝ πδ τλ δΝ απκεζ δ ησΝ απσΝ κΝ δαΰπθδ ησΝ εαδΝ δμΝ πλκίζ πση θ μΝ πκδθδεΫμΝ
ευλυ δμέΝ
γέΝ Νπ λέπ π βΝ πδ λκφάμΝ πθΝ δεαδκζκΰβ δευθ απσΝ βθΝ πδ λκπάΝΠαλαζαίάμΝ δεαδκζκΰβ δευθΝ
βμΝ ΙέΠέΤέΝέ εαδΝτπαλιβμΝαηφδ ίά β βμ πέΝ κυΝαθα άηα κμΝάΝ βμΝβζδεέαμ, κΝυπκοάφδκμΝΫξ δΝ κΝ
δεαέπηαΝ θαΝ η αί έ αυ κπλκ υππμ,Ν απσΝ βθΝ πση θβΝ βηΫλαΝ βμΝ πδ λκφάμΝ αυ υθ,Ν δμΝ
βη λκηβθέ μΝαπσ υ ΫλαΝ06/ίθήβί1θΝΫπμΝεαδΝ βΝ υ ΫλαΝβίήίθήβί1θΝεαδΝαπσΝυλαΝίκμίί΄ΝΫπμΝ
εαδΝ υλαΝ 1ηέίί΄ Χ υηπ λδζαηίαθκηΫθπθ πθΝ αίία κετλδαεπθ), βΝ υ λκίΪγηδαΝ πδ λκπάΝ
ΠαλαζαίάμΝ δεαδκζκΰβ δευθ, πκυΝκλέα αδΝ κΝε φΪζαδκΝV βμΝπαλκτ αμΝπλκεάλυιβμ η Ϋ λαΝ βθΝ
Πυλκ ί δεάΝ εα βηέαΝ βθΝ Κβφδ δΪΝ
δεάμ. ΟΝ υπκοάφδκμΝ κφ έζ δΝ θαΝ πλκ εκηέ δΝ σζαΝ α
δεαδκζκΰβ δεΪ η Ν κΝ απκ δε δεσΝ βζ ε λκθδεάμΝ υπκίκζάμΝ βμΝ αέ β βμ-υπ τγυθβμΝ άζπ βμΝ κΝ
κπκέκΝ Ϋξ δΝ θ πηα πγ έΝ ί ίαέπ βΝ ζΫΰξκυΝ αθα άηα κμΝ εαδΝ βζδεέαμΝ εαδΝ πΫξ δΝ γΫ βΝ πλαε δεκτ
πδ λκφάμΝ πθΝ δεαδκζκΰβ δευθέ Ν αθπ ΫλπΝ πδ λκπάΝ πδζτ δΝ Ν τ λκ ίαγησΝ βΝ ξ δεάΝ
δαφκλΪΝ απκφαδθση θβΝ η Ν πλΪιβΝ βμΝ κλδ δευμ πέΝ βμ αηφδ ίβ ά πμέΝ Ν δ τγυθ βΝ εαδΝ αΝ
κδξ έαΝ πδεκδθπθέαμΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμ πδ λκπάμ ΠαλαζαίάμΝ δεαδκζκΰβ δευθΝ ηφαέθκθ αδΝ
κΝπαλΪλ βηαΝΧ ) βμΝπαλκτ αμΝπλκεάλυιβμέ
4. πδ βηαέθ αδΝ σ δΝ σζαΝ αΝ υπκίζβγΫθ αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ πθΝ πδ υξσθ πθ κυΝ δαΰπθδ ηκτ,Ν γαΝ
ζ ΰξγκτθΝ αυ πΪΰΰ ζ αΝ απσΝ κΝ έΠέέ/ δ τγυθ βΝ θγλππέθπθΝ ΠσλπθΝ ΰδαΝ βΝ ΰθβ δσ β αΰευλσ β αΝαυ υθΝπλδθΝ βθΝεα Ϊ αιάΝ κυμέ
ηέΝΓδαΝ βΝ υηη κξάΝ κ δαΰπθδ ησΝκδΝυπκοάφδκδΝγαΝπλΫπ δΝ πέ βμΝθαΝ βζυ κυθΝ βθΝάΝ δμΝξκζΫμΝ
βμΝΠυλκ ί δεάμΝ εα βηέαμΝ βΝ άζπ βΝπλκ έηβ βμ δ αΰπΰάμΝ βθΝ λδ κίΪγηδαΝ επαέ υ β
ΧΜβξαθκΰλαφδεσΝ ζ έκΨ, τηφπθαΝ η Ν αΝ κλδαση θαΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ
Θλβ ε υηΪ πθ.
Κ Φ Λ ΙΟΝVέΝ ΠΙΣΡΟΠ 
Μ Ν απσφα βΝ κυΝ λξβΰκτ Πυλκ ί δεκτΝ υηα κμΝ κλέακθ αδΝ κθκηα δεΪΝ αΝ αε δεΪΝ εαδΝ αΝ
αθ έ κδξαΝαθαπζβλπηα δεΪΝηΫζβΝσζπθΝ πθΝ πδ λκπυθ,ΝκδΝκπκέ μΝ έθαδΝ λδη ζ έμΝη Νπλσ λκΝ κθΝ
αθυ λκΝεα ΪΝίαγησΝεαδΝη αιτΝκηκδκίΪγηπθΝ κθΝαλξαδσ λκΝ ιδπηα δεσ, κδΝΰλαηηα έμΝαυ υθ,Ν
βΝ βη λκηβθέαΝ ΫθαλιβμΝ εαδΝ ζάιβμΝ πθΝ λΰα δυθΝ κυμΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζβΝ αθαΰεαέαΝ ζ π κηΫλ δαέ ΣαΝ
πλαε δεΪΝπκυΝ υθ Ϊ κυθΝκδΝ πδ λκπΫμΝ κυΝπαλσθ κμΝε φαζαέκυΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝαδ δκζκΰβηΫθαέ
8
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ΟδΝ πδ λκπΫμΝ έθαδΝκδΝεΪ πγδ:
1. πδ λκπΫμΝΠαλαζαίάμΝ δεαδκζκΰβ δευθ.
 Ν εΪγ Ν δκέεβ βΝ Πυλκ ί δευθΝ Τπβλ δυθΝ ΝκηκτΝ Χ ΙέΠέΤέΝέΨΝ υΰελκ κτθ αδΝ πδ λκπΫμΝ
ΠαλαζαίάμΝ δεαδκζκΰβ δευθ, απκ ζκτη θ μ απσΝ ιδπηα δεκτμΝΓ θδευθΝΚαγβεσθ πθ,Ν η ΪΝαπσΝ
πλσ α βΝ πθΝ δκδεβ υθΝ πθΝΠ λδφ λ δαευθΝΠυλκ ί δευθΝ δκδεά πθΝΧΠ έΠΤέ .), ζζ έο δΝ Ν
αυ υθΝ απσ ΠυλκθσηκυμΝ Γ θδευθΝ Καγβεσθ πθ. ΣκΝ Ϋλΰκ-αληκ δσ β μΝ πθΝ πδ λκπυθΝ αυ υθΝ
κλέακθ αδ κΝπαλΪλ βηαΝΧ ) βμΝπαλκτ αμΝπλκεάλυιβμέ
2. υ λκίΪγηδαΝ πδ λκπάΝΠαλαζαίάμΝ δεαδκζκΰβ δευθ.
αέ υΰελκ έ αδΝ
υ λκίΪγηδαΝ πδ λκπάΝ ΠαλαζαίάμΝ δεαδκζκΰβ δευθΝ η Ν Ϋ λαΝ βθΝ
Πυλκ ί δεάΝ εα βηέα, απκ ζκτη θβ απσΝ ιδπηα δεκτμΝ Γ θδευθΝ Καγβεσθ πθ. Ν πδ λκπάΝ
αυ άΝ πδζαηίΪθ αδΝ Νπ λδπ υ δμΝαηφδ ίά β βμΝ βμΝβζδεέαμΝάΝ κυΝαθα άηα κμΝ κυΝυπκοβφέκυ.
ΓδαΝ βθΝ ιαελέίπ βΝ κυΝ αθα άηα κμΝ κυΝ υπκοβφέκυΝ πλκίαέθ δΝ Ν παθ δζβηηΫθ μΝ η λά δμ
ΧξπλέμΝυπκ άηα αΨ Ν δαφκλ δεΫμΝβηΫλ μΝΧ κυζΪξδ κθΝ τκΨΝεαδΝ ΝπλπδθΫμΝυλ μ,Νεα ΪΝ δμΝκπκέ μΝ
κΝτοκμΝ κυΝαθγλυπδθκυΝ υηα κμΝ θΝη δυθ αδ,ΝσξδΝσηπμΝπΫλαθΝ βμΝ22/06/2016 βηΫλαΝΣ Ϊλ β
εαδΝ απκφαέθ αδΝ κλδ δεΪ πέΝ βμΝ αηφδ ίβ ά πμΝ η Ν ξ δεσ πλαε δεσέΝ  βΝ υθΫξ δαΝ πλκίαέθ δ
δμΝζκδπΫμΝ θΫλΰ δ μΝ πθΝ πδ λκπυθΝΠαλαζαίάμΝ δεαδκζκΰβ δευθΝ Ι.ΠέΤέΝέ
ί. Ν υ λκίΪγηδαΝ πδ λκπάΝ ΠαλαζαίάμΝ δεαδκζκΰβ δευθ, ΰδαΝ κπκδκ άπκ Ν ξ δεσΝ η Ν δμΝ
αληκ δσ β ΫμΝ βμΝ γΫηαΝ αθαετο δ, απ υγτθ αδΝ βθΝ πδ λκπάΝ δ θΫλΰ δαμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτέΝ 
εαηέαΝπ λέπ π βΝ θΝπαλαπΫηπκθ αδΝκδΝυπκοάφδκδΝ βθΝ ζ υ αέα,Νκτ Ν κΝ πδ ζ έκΝ έΠέέ
3. πδ λκπάΝ δ θΫλΰ δαμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτ.
υΰελκ έ αδΝ πδ λκπάΝ δ θΫλΰ δαμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτ, η Ν Ϋ λαΝ βθΝ Πυλκ ί δεάΝ εα βηέα,
απκ ζκτη θβΝαπσΝ ιδπηα δεκτμΝ κυ Πυλκ ί δεκτΝυηα κμ, η Νπλσ λκΝ θυ α κΝ ιδπηα δεσΝ
εαδΝΫλΰκ-αληκ δσ β μΝπκυΝκλέακθ αδΝ κΝπαλΪλ βηαΝΧ ) βμΝπαλκτ αμΝπλκεάλυιβμέ
4. Πλπ κίΪγηδαΝεαδΝ υ λκίΪγηδαΝ πδ λκπάΝ δεαθυθΝ άΝ απκεζ δ Ϋπθ (ησθκΝΰδαΝυπκοβφέκυμΝ
πκυΝαθάεκυθΝ κΝΠυλκ ί δεσΝυηα).
αέ Ν Πλπ κίΪγηδαΝ πδ λκπάΝ δεαθυθΝ εαδΝ απκεζ δ ΫπθΝ υπκοβφέπθ, υΰελκ έ αδ εαδΝ Ϋξ δΝ
αληκ δσ β μΝ εα ΪΝ αΝ πλκίζ πση θαΝ κυΝ ΪλγλκυΝιγΝ κυΝ πέ έΝ 1ιζή1λκγΝ σππμΝδ ξτ δέΝ ΣαΝ πλαε δεΪΝ
εαδΝ κδΝ πέθαε μΝ δεαθυθΝ εαδΝ απκεζ δ ΫπθΝ απκ Ϋζζκθ αδΝ βθΝ πδ λκπάΝ δ θΫλΰ δαμ κυ
δαΰπθδ ηκτέΝ Κα ΪΝ απσφα βμΝ απκεζ δ ηκτΝ υπκοβφέκυΝ υπΪλξ δ δεαέπηαΝ πλκ φυΰάμΝ βΝ
υ λκίΪγηδαΝ πδ λκπά υθΪη δ κυΝΪλγλκυΝιζΝ κυΝπέ έΝ1ιζή1λκγΝσππμΝδ ξτ δέ
ίέ Ν
υ λκίΪγηδαΝ πδ λκπάΝ δεαθυθΝ άΝ απκεζ δ ΫπθΝ υπκοβφέπθ, υΰελκ έ αδ εαδΝ Ϋξ δΝ
αληκ δσ β μΝεα Ϊ αΝπλκίζ πση θαΝ κυΝΪλγλκυΝιζΝ κυΝπέ έΝ1ιζή1λκγΝσππμΝδ ξτ δέΝ
5. Τΰ δκθκηδεά πδ λκπά ιΫ α βμ.
ΓδαΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ βμ υΰ δκθκηδεάμΝ ιΫ α βμΝ υΰελκ έ αδΝ Τΰ δκθκηδεά πδ λκπά, η Ν Ϋ λα πκυΝ
εαγκλέα αδΝ η Ν κΝ πλσΰλαηηαΝ πθΝ πλκεα αλε δευθΝ ι Ϊ πθ ΧΠΚ Ψ,Ν βΝ κπκέα απαλ έα αδΝ απσΝ
υΰ δκθκηδεκτμΝ ιδπηα δεκτμ-δα λκτμΝ ΧΤΙΨΝ κυΝ Πυλκ ί δεκτΝ υηα κμΝ πκυΝ ι ΪακυθΝ εαδΝ
απκφαέθκθ αδΝ ΰδαΝ βΝ πηα δεάΝ δεαθσ β αΝ εαδΝ εα αζζβζσ β αΝ πθΝ υπκοβφέπθ απσΝ υΰ δκθκηδεάμΝ
πζ υλΪμέΝΣκΝΫλΰκ-αληκ δσ β μΝ βμΝ πδ λκπάμΝαυ άμ κλέακθ αδ κΝπαλΪλ βηαΝΧ ) βμΝπαλκτ αμΝ
πλκεάλυιβμέ
6. πδ λκπΫμ γζβ δευθΝ κεδηα δυθ.
ΓδαΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ πθΝαγζβ δευθΝ κεδηα δυθΝ υΰελκ κτθ αδ αθΪΝαΰυθδ ηα,Ν πδ λκπΫμΝ γζβ δευθΝ
κεδηα δυθ, η Ν Ϋ λα κΝ αθ έ κδξκΝ ι α δεσΝ εΫθ λκΝ πκυΝ εαγκλέα αδΝ η Ν κΝ πλσΰλαηηαΝ πθΝ
πλκεα αλε δευθΝ ι Ϊ πθέΝ ΚΪγ Ν ηέαΝ απσΝ αυ ΫμΝ απαλ έα αδΝ απσΝ ιδπηα δεκτμ Γ θδευθΝ
Καγβεσθ πθΝ κυΝΠυλκ ί δεκτΝυηα κμέΝΣκΝΫλΰκ-αληκ δσ β μΝ πθΝ πδ λκπυθΝαυ υθΝκλέακθ αδ
κΝπαλΪλ βηαΝΧ ) βμΝπαλκτ αμΝπλκεάλυιβμέ
7. πδ λκπάΝΦυξκ ξθδευθΝ κεδηα δυθ.
ΓδαΝ βΝ δ θΫλΰ δα πθΝ ουξκ ξθδευθ κεδηα δυθΝ υΰελκ έ αδΝ πδ λκπά Φυξκ ξθδευθΝ
κεδηα δυθ,Νη ΝΫ λα πκυΝεαγκλέα αδΝη Ν κΝπλσΰλαηηαΝ πθΝπλκεα αλε δευθΝ ι Ϊ πθ,ΝβΝκπκέαΝ
απαλ έα αδΝ απσΝ ΫθαθΝ Χ1ΨΝ αθυ λκΝ άΝ αθυ α κΝ ιδπηα δεσΝ Γ θδευθΝ Καγβεσθ πθΝ εαδΝ τκΝ ΧβΨΝ
ΦυξκζσΰκυμΝ άΝ ΦυξδΪ λκυμ, πκυΝ αθάεκυθΝ κΝ πλκ ππδεσΝ κυΝ Πυλκ ί δεκτΝ υηα κμέΝ ΟδΝ
9
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ΦυξκζσΰκδΝ άΝ Φυξέα λκδΝ τθαθ αδΝ θαΝ πλκΫλξκθ αδΝ εαδΝ απσΝ Τΰ δκθκηδεκτμΝ ιδπηα δεκτμΝ βμΝ
ζζβθδεάμΝ
υθκηέαμΝάΝ πθΝ θσπζπθΝ υθΪη πθΝάΝαπσΝδα λκτμΝΚλα δεκτΝΝκ κεκη έκυέΝΣκΝΫλΰκαληκ δσ β μΝ βμ πδ λκπάμ αυ άμ κλέα αδ κΝπαλΪλ βηαΝΧ ) βμΝπαλκτ αμΝπλκεάλυιβμέ
8. Τΰ δκθκηδεάΝ πδ λκπάΝΠυλκ ί δεάμΝ εα βηέαμ.
υΰελκ έ αδΝ Τΰ δκθκηδεάΝ πδ λκπάΝ βθΝ Πυλκ ί δεάΝ εα βηέα η Ν πλσ λκΝ κθΝ δα λσΝ πκυΝ
υπβλ έΝ Ν αυ άθΝ εαδΝ ηΫζβΝ τκΝ υΰ δκθκηδεκτμ ιδπηα δεκτμ-δα λκτμ ΧΤΙΨΝ πκυΝ υπβλ κτθΝ βθΝ
Τΰ δκθκηδεάΝ Τπβλ έαΝ Πυλκ ί δεκτΝ υηα κμ. Ν πδ λκπάΝ αυ άΝ Ϋξ δΝ πμΝ ΫλΰκΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ πθΝ
πδ υξσθ πθΝ υπκοβφέπθ ΰδαΝ ξλά βΝ απαΰκλ υηΫθπθ κυ δυθΝ η ΪΝ βθΝ Ϋε κ βΝ πθΝ απκ ζ ηΪ πθΝ
απσΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ Παδ έαμ, Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ πλδθΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ κυμΝ βθΝ
Πυλκ ί δεάΝ εα βηέα εαδΝαπκφαέθ αδΝ ξ δεΪΝ υθ Ϊ κθ αμΝπλαε δεσ. ΣαΝαπκ ζΫ ηα αΝ πθΝ
ι Ϊ πθΝ γαΝ έθαδΝ πυθυηαΝ εαδΝ γαΝ δα φαζέακθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν αΝ κλδαση θαΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ
θκηκγ έαμΝ ΰδαΝ βθΝ πλκ α έαΝ κυΝ α σηκυΝ απσΝ βθΝ π ι λΰα έαΝ
κηΫθπθΝ πλκ ππδεκτΝ
ξαλαε άλαέΝ Ν ιαΰπΰάΝγ δεκτΝ έΰηα κμΝΫξ δΝπμΝ υθΫπ δαΝ βθΝηβΝεα Ϊ αιβΝ κυΝυπκοβφέκυέ
Κ Φ Λ ΙΟΝVΙ. ΠΡΟΚ Σ ΡΚΣΙΚ Ν Ξ Σ  Ι ΧΠΚ Ψ
1έΝΟδΝπλκεα αλε δεΫμΝ ι Ϊ δμΝΰδαΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ δμ ξκζΫμ θγυπκπυλαΰυθΝεαδΝΠυλκ ί υθΝ
βμΝ Πυλκ ί δεάμΝ εα βηέαμΝ π λδζαηίΪθκυθ υΰ δκθκηδεΫμΝ ι Ϊ δμ,Ν αγζβ δεΫμΝ κεδηα έ μΝ εαδΝ
ουξκ ξθδεΫμΝ κεδηα έ μΝ(TESTS), θδαέ μΝεαδΝεκδθΫμΝΰδαΝ κυμΝυπκοβφέκυμΝεαδΝ πθΝ τκΝ αθπ ΫλπΝ
ξκζυθ.
2. ΟδΝ ΠΚ π λα υθκθ αδΝ απσΝ δμΝ αλησ δ μΝ πδ λκπΫμΝ κυΝ Πυλκ ί δεκτΝ υηα κμ,
η υ δεΪ,
τηφπθαΝ η Ν κΝ πλσΰλαηηαΝ πκυΝ γαΝ ε κγ έΝ εαδΝ γαΝ δ θ λΰβγκτθΝ Ν αθ έ κδξαΝ εαδΝ εα ΪζζβζαΝ
ι α δεΪΝ εΫθ λαΝ βθΝ
δεάέ ΟδΝ υπκοάφδκδΝ πκυΝ αθάεκυθΝ κΝ Πυλκ ί δεσΝ υηα,Ν
υπκίΪζζκθ αδΝ ησθκΝ Ν υΰ δκθκηδεΫμΝ ι Ϊ δμ εαδΝ παλκυ δΪακθ αδΝ θυπδκθ βμΝ Τΰ δκθκηδεάμΝ
πδ λκπάμέ
3. ίαέπ βΝδεαθσ β αμΝαπσΝ λα δπ δεάΝάΝ
υθκηδεάΝξκζάέ
α. ΟδΝ υπκοάφδκδΝ πκυΝ υπκίζάγβεαθΝ Ν πλκεα αλε δεΫμ ι Ϊ δμ πθΝ ξκζυθΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ
υθκηέαμΝ άΝ βμΝ  λα δπ δεάμΝ ξκζάμΝ υ ζπέ πθΝ ΧΌπζαΨ,Ν άΝ βμΝ ξκζάμΝ ΙεΪλπθΝ ΧΙπ Ϊη θκδΨ,Ν άΝ
βμ ξκζάμΝ Ναυ δευθΝ κεέηπθ,Ν άΝ βμΝ ξκζάμΝ ΜκθέηπθΝ Τπαιδπηα δευθΝ  λα κτΝ ΞβλΪμΝ ΧΣηάηαΝ
ΌπζπθΨΝ η Ν αΝ ελδ άλδαΝ κυΝ Πυλκ ί δεκτΝ υηα κμ,Ν ΰδαΝ δμΝ κπκέ μΝ ελέγβεαθΝ δεαθκέ,
ιαδλκυηΫθπθΝ πθΝ δ δαέ λπθΝ απαδ ά πθΝ πθΝ αθπ ΫλπΝ ξκζυθ,Ν θΝ κεδηΪακθ αδΝ απσΝ δμΝ
πδ λκπΫμΝΠΚ Ν κυΝΠυλκ ί δεκτΝυηα κμέΝ
 Ναυ άθΝ βθΝπ λέπ π βΝκδΝυπκοάφδκδΝκφ έζκυθΝθα υπκίΪζζκυθ, κΝαλΰσ λκΝ βΝη γ πση θβΝβηΫλαΝ
βμΝκζκεζάλπ βμΝ πθΝπλκεα αλε δευθΝ κυμΝ ι Ϊ πθΝ β  λα δπ δεάΝάΝ
υθκηδεάΝξκζά,Ν Ν
κπκδα άπκ
πδ λκπά ΠΚ
κυΝ Πυλκ ί δεκτΝ υηα κμΝ Χ πδ λκπάΝ Τΰ δκθκηδεάμΝ ιΫ α βμ,
πδ λκπάΝ γζβ δευθΝ κεδηα δυθΝ άΝ πδ λκπάΝ Φυξκ ξθδευθΝ κεδηα δυθΨΝ ά δμ ΙέΠέΤέΝέ πκυ
υπΫίαζαθΝ αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ κυμ,Ν βΝ ξ δεάΝί ίαέπ βΝδεαθσ β αμΝαπσΝ βθΝαλησ δαΝ λα δπ δεάΝ
άΝ
υθκηδεάΝξκζάέΝΌ κδΝπλκ εκηέακυθΝ βθΝαθπ ΫλπΝί ίαέπ β,Νγ πλκτθ αδΝαυ κ δεαέπμΝδεαθκέ
πμΝυπκοάφδκδ ΰδαΝ δμ ξκζΫμΝ βμΝΠυλκ ί δεάμΝ εα βηέαμέ
ίέΝ έ δαΝπμΝΪθπΝ δα δεα έαΝ φαλησα αδΝεαδΝ Νπ λέπ π βΝπκυΝκδΝπλκεα αλε δεΫμΝ ι Ϊ δμΝ πθΝ
 λα δπ δευθΝάΝ
υθκηδευθΝξκζυθΝ βμΝαθπ ΫλπΝπαλαΰλΪφκυ, δ θ λΰκτθ αδΝ Νη αΰ θΫ λκΝ
ξλσθκ απσΝ δμΝαθ έ κδξ μΝ κυΝΠυλκ ί δεκτΝυηα κμΝη Ν βθΝπλκςπσγ βΝσ δΝκδΝυπκοάφδκδΝ θΝ
παλκυ δΪ βεαθΝ εαδ θΝ ι Ϊ βεαθ, κτ Ν ελέγβεαθΝ Ν πδ λκπάΝ ΠΚ Ν κυΝ Πυλκ ί δεκτΝ
υηα κμέΝ υπκίκζάΝ βμΝί ίαέπ βμΝδεαθσ β αμΝ θΝηπκλ έΝθαΝΰέθ δΝ ΝξλσθκΝπΫλαθΝβη λκηβθέαμΝ
πκυΝεαγδ ΪΝαθ δε δη θδεΪΝ πδ φαζάΝ βθΝΫΰεαδλβΝεαδΝΫΰευλβΝκζκεζάλπ βΝ βμΝ δα δεα έαμΝΰδαΝ βθΝ
ετλπ βΝ πθΝπδθΪεπθΝδεαθυθΝεαδΝηβΝδεαθυθΝυπκοβφέπθΝεαδΝ βθΝαπκ κζά κυΝπέθαεα δεαθυθ κΝ
Τπκυλΰ έκΝ Παδ έαμ, Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ ΰδαΝ βθΝ ιαΰπΰάΝ πθΝ απκ ζ ηΪ πθέΝ Ν
αθπ ΫλπΝ εα αζβε δεάΝ βη λκηβθέαΝ γαΝ εαγκλδ έΝ η Ν κΝ πλσΰλαηηαΝ πθΝ πλκεα αλε δευθ
ι Ϊ πθέ
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ΰ.  β ί ίαέπ βΝ δεαθσ β αμ αθαΰλΪφκθ αδΝ αΝ κδξ έαΝ αυ σ β αμΝ κυΝ υπκοβφέκυ,Ν κΝ επ δεσμΝ
αλδγησμ κυ πκυΝ έθ αδΝ απσΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν κΝ αλδγησμΝ
βζ φυθκυ,Ν κΝ αθΪ βηαΝ κυΝ υπκοβφέκυΝ εαδΝ σ δΝ ελέγβε Ν δεαθσμέ πσΝ βθΝ αθπ ΫλπΝ ί ίαέπ βΝ
πλΫπ δΝ θαΝ πλκετπ δΝ σ δ κΝ υπκοάφδκμΝ Ϋξ δΝ ελδγ έΝ δεαθσμΝ εα ΪΝ κΝ Ϋ κμΝ υπκίκζάμΝ υπκοβφδσ β αμ,
ά κδΝ κΝ Ϋ κμΝ βί1θ, θυΝ
δαφκλ δεάΝ π λέπ π βΝ βΝ ί ίαέπ βΝ θΝ ΰέθ αδΝ απκ ε άΝ εαδΝ κΝ
υπκοάφδκμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ κεδηα έΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ πλσΰλαηηαΝ πθΝ πλκεα αλε δευθΝ ι Ϊ πθΝ
πκυΝ δ θ λΰκτθ αδΝαπσΝ δμΝ πδ λκπΫμΝ κυΝΠυλκ ί δεκτΝυηα κμΝ τηφπθαΝη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝβΝ
κυΝπαλσθ κμΝε φαζαέκυέ
έΝ ίαδυ δμΝδεαθσ β αμΝπκυΝ υξσθΝπλκ εκηέ κυθΝυπκοάφδκδΝκδΝκπκέκδΝσηπμΝΫξκυθΝά βΝελδγ έΝπμΝ
ηβΝ δεαθκέΝ απσΝ δμΝ αλησ δ μΝ πδ λκπΫμΝ πθΝ πλκεα αλε δευθΝ ι Ϊ πθΝ κυΝ Πυλκ ί δεκτΝ
υηα κμ,Ν θΝΰέθκθ αδΝαπκ ε ΫμΝεαδΝκδΝυπκοάφδκδΝαυ κέΝελέθκθ αδ,ΝαπσΝ βθΝ πδ λκπάΝ δ θΫλΰ δαμΝ
κυΝ δαΰπθδ ηκτ,ΝπμΝηβΝδεαθκέΝΰδαΝεα Ϊ αιβέ
4. ΟδΝυπκοάφδκδΝ θβη λυθκθ αδΝαπσΝ δμΝαλησ δ μΝ πδ λκπΫμΝΠαλαζαίάμΝ πθΝ δεαδκζκΰβ δευθΝ πθΝ
ΙέΠέΤέΝέ ΰδαΝ βθΝ πλκαθαφ λση θβΝ δα δεα έα,Ν εαγυμΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ υπκξλΫπ άΝ κυμΝ θαΝ έθαδΝ
θάη λκδΝ ξ δεΪΝ η Ν κΝ πλσΰλαηηα πθΝ πλκεα αλε δευθΝ κυμΝ ι Ϊ πθέ ΓδαΝ βθΝ αελδίάΝ
κπκγ έαΝ πθΝ ι α δευθΝεΫθ λπθ εαδΝ κΝξλσθκ δ ιαΰπΰάμΝ πθΝπλκεα αλε δευθΝ ι Ϊ πθ,ΝΝη Ν
κΝ πλσΰλαηηαΝ αυ υθ,Ν κδΝ υπκοάφδκδΝ θβη λυθκθ αδΝ η Ν δεάΝ κυμΝ υγτθβΝ απσΝ βθΝ πέ βηβΝ
δ κ ζέ αΝ κυΝΠυλκ ί δεκτΝυηα κμΝwww.fireservice.gr. ΣκΝπλσΰλαηηαΝγαΝ ε κγ έΝ ΝξλσθκΝ
η αΰ θΫ λκΝ βμΝυπκίκζάμΝ πθΝαδ ά πθέ
5. ΟδΝ υπκοάφδκδΝ πκυΝ παλκυ δΪακθ αδΝ θυπδκθ εΪγ
πδ λκπάμ κυΝ Πυλκ ί δεκτΝ υηα κμ,
κφ έζκυθΝ θαΝ πδ δεθτκυθΝ βθΝ α υθκηδεάΝ κυμΝ αυ σ β αΝ (άΝ δαία άλδκΝ άΝ υπβλ δαεσΝ ζ έκΝ
αυ σ β αμΝΰδαΝ κυμΝυπβλ κτθ μΝ δμΝΈθκπζ μΝ υθΪη δμΝεαδΝυηα αΝ φαζ έαμΨ,ΝαπσΝ κ κπκέκ
πλκετπ δΝβΝ αυ κπλκ ππέαΝαυ υθέ
6. ΟδΝυπκοάφδκδΝπκυΝελέθκθ αδΝηβΝδεαθκέΝ Νκπκδκ άπκ Ν Ϊ δκΝΝ πθΝπλκεα αλε δευθΝ ι Ϊ πθ,Ν
θΝ υθ ξέακυθΝ βθΝ ιΫ α άΝ κυμΝ αΝ υπσζκδπαΝ Ϊ δαέΝ ΓδαΝ αυ κτμΝ κΝ απκ Ϋζ ηαΝ βμΝ ιΫ α βμΝ
αθαεκδθυθ αδΝη Ν κδξκεσζζβ βΝ ξ δεκτΝπέθαεαΝ κΝ ι α δεσΝεΫθ λκΝπκυΝελέγβεαθΝηβΝδεαθκέέ
7. Τΰ δκθκηδεΫμΝ ι Ϊ δμ.
αέΝ ΟδΝ υπκοάφδκδΝ η ΪΝ βθΝ παλαζαίάΝ κυΝ ζ έκυΝ υΰ δκθκηδεάμΝ ιΫ α βμ-παλαπ ηπ δεκτΝ
βη δυηα κμ απσΝ δμΝ πδ λκπΫμΝ ΠαλαζαίάμΝ δεαδκζκΰβ δευθΝ Χ ΙέΠέΤέΝέ άΝ υ λκίΪγηδαΝ
Πυλκ ί δεάμ
εα βηέαμΨ,Ν κφ έζκυθΝ θαΝ η αίκτθΝ Ϊη α
Ν Κλα δεσΝ άΝ  λα δπ δεσΝ
Νκ κεκη έκ,Ν ΰδαΝ θαΝ υπκίζβγκτθΝ Ν υΰ δκθκηδεΫμΝ ι Ϊ δμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ αθαφΫλκθ αδΝ κΝ
παλαπ ηπ δεσΝ βη έπηα,Ν βθΝ κδε έαΝ άζβΝ κυΝ κπκέκυ,Ν κΝ αλησ δκμΝ εα ΪΝ π λέπ π βΝ δα λσμΝ
ΰθπηα τ δΝ ΰδαΝ αΝ απκ ζΫ ηα α,Ν γΫ κθ αμΝ βθΝ υπκΰλαφάΝ κυΝ εαδΝ βΝ φλαΰέ αΝ κυέΝ πσΝ βΝ
Γλαηηα έαΝ κυΝθκ κεκη έκυΝγ πλ έ αδΝ κΝΰθά δκΝ βμΝυπκΰλαφάμΝ πθΝΰθπηα υσθ πθΝδα λυθ.
 Ν π λέπ π βΝ πκυΝ ΰδαΝ κπκδκ άπκ Ν ζσΰκΝ θΝ έθαδΝ υθα σθΝ σζ μΝ κδΝ υΰ δκθκηδεΫμΝ ι Ϊ δμΝ θαΝ
πλαΰηα κπκδβγκτθΝ απσΝ ΫθαΝ βησ δκΝ θκ κεκη έκ,Ν έ αδΝ βΝ υθα σ β αΝ κυμΝ υπκοβφέκυμΝ θαΝ
πλαΰηα κπκδά κυθΝ αυ ΫμΝ πκυΝ υπκζ έπκθ αδΝ Ν ΪζζκΝ βησ δκΝ θκ κεκη έκ,Ν πΪθ αΝ σηπμΝ η Ν βΝ
γ υλβ βΝ κυΝΰθβ έκυΝ βμΝυπκΰλαφάμΝ πθΝΰθπηα υσθ πθΝδα λυθΝαπσΝ βΝΓλαηηα έαΝ κυΝ εΪ κ Ν
θκ κεκη έκυέ
ίέΝ Ν ουξδα λδεάΝ ιΫ α βΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ Ν Κλα δεσΝ άΝ  λα δπ δεσ θκ κεκη έκ άΝ Ν εΫθ λκ
ουξδεάμΝυΰ έαμΝάΝ Νεδθβ ά ηκθΪ α ουξδεάμΝυΰ έαμέΝΓδαΝ βθΝουξδα λδεάΝ ιΫ α βΝκδΝυπκοάφδκδΝ θΝ
απαδ έ αδΝθαΝυπκίζβγκτθΝ Νουξκη λδεσΝΫζ ΰξκΝΧυπκίκζάΝ ΝουξκζκΰδεσΝ
Ψ.
ΰέΝΌζ μΝκδΝυΰ δκθκηδεΫμΝ ι Ϊ δμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝπλαΰηα κπκδβγκτθΝη ΪΝ βθΝπαλαζαίάΝ κυΝ ζ έκυΝ
υΰ δκθκηδεάμΝ ιΫ α βμ-παλαπ ηπ δεκτ, πλδθΝ βθΝ παλκυ έα βΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ βθΝ Τΰ δκθκηδεάΝ
πδ λκπάΝ ιΫ α βμΝ εαδΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ΫξκυθΝ κζκεζβλπγ έΝ κΝ αλΰσ λκΝ βθΝ ΠΫηπ βΝ γί-06-2016
ά κδΝ ηΫξλδΝ κΝ πΫλαμΝ πθΝ Χ παθαζβπ δευθΨΝ ι Ϊ πθΝ Ν παθ ζζα δεσ πέπ κΝ σππμ Ϋξ δΝ
αθαεκδθπγ έΝαπσΝ κΝΤπκυλΰ έκΝΠαδ έαμΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέ
έΝ ΟδΝ υπκοάφδκδΝ παλκυ δΪακθ αδ,Ν τηφπθαΝ η Ν κΝ πλσΰλαηηαΝ πθΝ πλκεα αλε δευθΝ ι Ϊ πθ,
θυπδκθΝ βμΝ Τΰ δκθκηδεάμΝ πδ λκπάμΝ ιΫ α βμΝ φΫλκθ αμΝ υπκξλ π δεΪΝ ηααέΝ κυμΝ κΝ ζ έκ
υΰ δκθκηδεάμΝ ιΫ α βμ-παλαπ ηπ δεσ υηπζβλπηΫθκΝ η Ν ΰθπηα τ δμΝ απσΝ σζαΝ αΝ δα λδεΪΝ
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ηάηα α- δ δεσ β μΝ πκυΝ αθαφΫλκθ αδΝ ’Ν αυ σ εαδ η Ν γ πλβηΫθκΝ κΝ ΰθά δκΝ βμΝ υπκΰλαφάμΝ πθΝ
δα λυθ απσΝ βΝΓλαηηα έαΝ κυΝθκ κεκη έκυέΝ ΝΤΰ δκθκηδεάΝ πδ λκπά ιΫ α βμΝαπκφαέθ αδΝΰδαΝ
βΝ πηα δεάΝδεαθσ β αΝεαδΝυΰ δκθκηδεάΝεα αζζβζσ β αΝ πθΝυπκοβφέπθ,Ν τηφπθαΝη Ν αΝδ ξτκθ αΝ
ΰδαΝ εα Ϊ αιβΝ δμΝ παλαΰπΰδεΫμΝ ξκζΫμΝ πθΝ θσπζπθΝ υθΪη πθ,Ν αφκτΝ πλκβΰκυηΫθπμΝ κυμΝ
αθα βηκη λά δ εαδ η λά δΝ κΝίΪλκμΝΧξπλέμΝυπκ άηα αΨ ΰδαΝθαΝυπκζκΰέ δ κΝ έε βΝΜΪααμΝ
υηα κμΝ Χ ΜΨΝ εαδΝ ι Ϊ δΝ ηαελκ εκπδεΪΝ Χαλ δηΫζ δα,Ν σοβ,Ν γλΫοβ,Ν κηδζέα,Ν εδθβ δεσ β αΝ
αλγλυ πθΨ.
έΝ ΤπκοάφδκμΝ πκυΝ θΝ πλκ εκηέα δΝ βθΝ Τΰ δκθκηδεάΝ πδ λκπάΝ ζ έκΝ υΰ δκθκηδεάμΝ ιΫ α βμπαλαπ ηπ δεσ άΝ πλκ εκηέα δΝ αυ σΝ ζζδπυμΝ υηπζβλπηΫθκΝ άΝ ηβΝ γ πλβηΫθκ,Ν θΝ ι Ϊα αδ,Ν
ελέθ αδΝηβΝδεαθσμΝεαδΝαπκεζ έ αδΝ πθΝπ λαδ ΫλπΝ ι Ϊ πθΝεαδΝ δα δεα δυθέ
έΝ Ν θΝζσΰπΝ πδ λκπάΝ τθα αδΝθαΝπαλαΰΰΫζζ δΝ βθΝ παθ ιΫ α βΝυπκοβφέκυΝαπσΝΪζζκΝΚλα δεσ άΝ
 λα δπ δεσΝΝκ κεκη έκΝλβ ΪΝεα κθκηααση θκ,Ν φσ κθΝπλκετπ κυθΝαηφδίκζέ μΝΰδαΝ βθΝυΰ έαΝεαδΝ
βθΝΪλ δαΝ πηα δεάΝ κυΝ δΪπζα βέΝ
αέΝ Ν Τΰ δκθκηδεάΝ πδ λκπά ιΫ α βμΝ απκφαέθ αδΝ Ν πλυ κΝ εαδΝ ζ υ αέκΝ ίαγησέΝ ΓδαΝ κυμΝ
ελδθση θκυμΝ ηβΝ δεαθκτμΝ θΝ πδ λΫπ αδΝ παθ ιΫ α βΝ ΰδαΝ εαθΫθαΝ ζσΰκΝ εαδΝ απκεζ έκθ αδ πθΝ
π λαδ ΫλπΝ ι Ϊ πθΝεαδΝ δα δεα δυθέΝ
βέΝ ΟδΝ υπκοάφδκδΝ πκυΝ υπκίΪζζκυθΝ βΝ ί ίαέπ βΝ δεαθσ β αμ,Ν πκυΝ πλκίζΫπ αδΝ βθΝ παλΪΰλαφκΝ γΝ
κυΝ παλσθ κμΝ ε φαζαέκυ,Ν γ πλκτθ αδΝ αυ κ έεαδαΝ δεαθκέ εαδΝ θΝ ΫξκυθΝ βθΝ υπκξλΫπ βΝ θαΝ
ι α κτθ απσΝ βθΝ Τΰ δκθκηδεάΝ πδ λκπά ιΫ α βμ, κτ Ν θαΝ υπκίΪζκυθ ζ έκΝ υΰ δκθκηδεάμΝ
ιΫ α βμ-παλαπ ηπ δεσ.
8. γζβ δεΫμ κεδηα έ μ.
αέΝΟδΝυπκοάφδκδΝπκυΝελέγβεαθΝδεαθκέ δμΝυΰ δκθκηδεΫμΝ ι Ϊ δμΝαπσΝ βθΝαλησ δαΝ πδ λκπά κυΝ
Πυλκ ί δεκτΝ υηα κμ,Ν παλκυ δΪακθ αδΝ θυπδκθΝ πδ λκπάμΝ γζβ δευθΝ κεδηα δυθΝ τηφπθαΝ
η Ν κΝ πλσΰλαηηαΝ πθΝ πλκεα αλε δευθΝ ι Ϊ πθ,Ν η Ν εα ΪζζβζβΝ αγζβ δεάΝ π λδίκζάΝ εαδΝ
υπκίΪζζκθ αδΝ αγζβ δεΫμΝ κεδηα έ μΝκδΝκπκέ μ π λδζαηίΪθκυθΝ αΝεΪ πγδΝαΰπθέ ηα α:
ααΨ λσηκμΝ1ίίΝηέΝ ΝηΫΰδ κΝξλσθκΝ1θ΄΄ΝΧηδαΝπλκ πΪγ δαΨέ
αίΨ ΆζηαΝ ΝηάεκμΝη ΝφσλαΝ κυζΪξδ κθΝγ,θίΝηέΝΧ λ δμΝπλκ πΪγ δ μΨέ
αΰ) ΡέοβΝ φαέλαμΝΧι,βιηΝξζΰέΨΝ Ναπσ α βΝ κυζΪξδ κθΝζ,ηίΝηέ,ΝπμΝηΫ κΝσλκΝλέοβμΝη Ν κΝ ιέΝεαδΝ
κΝαλδ λσΝξΫλδΝαθΪΝπλκ πΪγ δαΝΧ λ δμΝπλκ πΪγ δ μΝαθΪΝξΫλδΨέ
α ) ΆζηαΝ ΝτοκμΝη ΝφσλαΝ κυζΪξδ κθΝ1,ίηΝηέΝΧ λ δμΝπλκ πΪγ δ μΨέ
α ) λσηκμΝ1έίίίΝηέΝ ΝηΫΰδ κΝξλσθκΝζ΄ΝεαδΝβί΄΄ΝΧηδαΝπλκ πΪγ δαΨέ
ίέΝ ΟδΝ υπκοάφδκδΝ πκυΝ πλκ Ϋλξκθ αδΝ θαΝ υηη Ϊ ξκυθΝ
δμΝ αγζβ δεΫμΝ κεδηα έ μΝ αζζΪΝ
παλκυ δΪακυθΝ ηφαθ έμΝ θ έι δμΝ κίαλάμΝα γΫθ δαμΝάΝφΫλκυθΝ κίαλΪΝ λατηα αΝάΝ εα Ϊΰηα αΝάΝ
ίλέ εκθ αδΝ Ν εα Ϊ α βΝ Ϋ κδαΝ πκυΝ εαγδ ΪΝ α τθα βΝ εαδΝ πδεέθ υθβΝ ΰδαΝ κυμΝ έ δκυμΝ βΝ
υηη κξάΝ κυμΝ θ σμΝ κυΝ ξλκθκ δαΰλΪηηα κμΝ πθΝ αγζβ δευθΝ κεδηα δυθ τηφπθαΝ η Ν κΝ
πλσΰλαηηαΝ πθΝπλκεα αλε δευθΝ ι Ϊ πθ,Ναπκεζ έκθ αδΝαπσΝαυ ΫμΝ η Ναπσφα βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ
γζβ δευθΝ κεδηα δυθΝ τ λαΝ απσΝ πδ σπδαΝ ιΫ α βΝ εαδΝ ΫΰΰλαφβΝ ί ίαέπ β δα λκτ κυΝ
Πυλκ ί δεκτΝυηα κμ, κΝσπκδκμ υπκξλ π δεΪΝπαλέ α αδΝεαγ’ΝσζβΝ β δΪλε δαΝ δ ιαΰπΰάμΝ πθΝ
αγζβ δευθΝ κεδηα δυθέ
ΰέΝ ΪθΝεα ΪΝ κΝξλσθκΝ βμΝ ιΫ α βμΝυπκοβφέκυΝ δμΝαγζβ δεΫμΝ κεδηα έ μΝπαλκυ δα γ έΝευζυηαΝ Ν
κπκδκ άπκ Ναΰυθδ ηα αυ άμΝάΝκΝυπκοάφδκμΝ λαυηα δ έΝεαδΝ θΝηπκλ έΝθαΝκζκεζβλυ δΝαυ σ,ΝκΝ
ζ υ αέκμΝ υπκξλ κτ αδΝ θαΝ βζυ δΝ κΝ ευζυηαΝ άΝ κθΝ λαυηα δ ησΝ κυΝ αηΫ πμΝ θυπδκθΝ βμΝ
πδ λκπάμΝ γζβ δευθΝ κεδηα δυθΝεαδΝ τθα αδΝθαΝαδ βγ έΝ ΰΰλΪφπμΝ βθΝαθαίκζάΝ βμΝ ιΫ α βμέΝ Ν
πΪγβ βΝ– λαυηα δ ησμ ί ίαδυθ αδΝ ΰΰλΪφπμΝαπσΝδα λσ κυΝΠυλκ ί δεκτΝυηα κμ,ΝκΝσπκδκμ
υπκξλ π δεΪΝπαλέ α αδΝεαγ’ΝσζβΝ β δΪλε δαΝ δ ιαΰπΰάμΝ πθΝαγζβ δευθΝ κεδηα δυθέΝ Ν πδ λκπάΝ
τθα αδΝ εα ΪΝ βθΝ ελέ βΝ βμ,Ν θαΝ αθαίΪζ δΝ ΰδαΝ ηέαΝ ησθκΝ φκλΪ ΧΪπαιΨ βθΝ ιΫ α βΝ Ν ΪζζκΝ ξλσθκΝ
ΧβηΫλαΝεαδΝυλαΨ,ΝσξδΝσηπμΝπΫλαθΝ κυΝεαγκλδ ηΫθκυΝΰδαΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ πθΝαγζβ δευθΝ κεδηα δυθΝ
ξλσθκΝσππμΝπλκετπ δΝαπσΝ κΝπλσΰλαηηαΝ πθΝπλκεα αλε δευθ ι Ϊ πθέ
έΝ Ν πδ λκπά γζβ δευθΝ κεδηα δυθΝ απκφαέθ αδΝ Ν πλυ κΝ εαδΝ ζ υ αέκΝ ίαγησέΝ ΓδαΝ κυμΝ
ελδθση θκυμΝ ηβΝ δεαθκτμΝ θΝ πδ λΫπ αδΝ παθ ιΫ α βΝ ΰδαΝ εαθΫθαΝ ζσΰκΝ εαδΝ απκεζ έκθ αδΝ πθΝ
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π λαδ ΫλπΝ ι Ϊ πθΝεαδΝ δα δεα δυθέΝ
έΝ ΟδΝ υπκοάφδκδΝ πκυΝ υπκίΪζζκυθΝ βΝ ί ίαέπ βΝ δεαθσ β αμ,Ν πκυΝ πλκίζΫπ αδΝ βθΝ παλΪΰλαφκΝ 3
κυΝ παλσθ κμΝ ε φαζαέκυ, γ πλκτθ αδΝ αυ κ έεαδαΝ δεαθκέΝ εαδΝ θΝ ΫξκυθΝ βθΝ υπκξλΫπ βΝ θαΝ
κεδηα κτθΝ βθΝ πδ λκπάΝ γζβ δευθΝ κεδηα δυθέ
9. Φυξκ ξθδεΫμ κεδηα έ μ.
αέΝ ΓδαΝ βΝ δ λ τθβ βΝ πθΝ ουξδευθΝ δεαθκ ά πθ πθ υπκοβφέπθ πκυΝ ελέγβεαθΝ δεαθκέ
δμ
υΰ δκθκηδεΫμ ι Ϊ δμ εαγυμΝ εαδ δμΝ αγζβ δεΫμ κεδηα έ μ απσΝ δμΝ αλησ δ μΝ πδ λκπΫμΝ κυΝ
Πυλκ ί δεκτΝυηα κμ, δ θ λΰ έ αδ ουξκη λδεσμΝΫζ ΰξκμ,ΝκΝκπκέκμΝπ λδζαηίΪθ δΝουξκ ξθδεΫμΝ
κεδηα έ μΝΧ
Νπλκ ππδεσ β αμΨΝεαδΝ υθΫθ υιβΝ θυπδκθ πδ λκπάμΝΦυξκ ξθδευθΝ κεδηα δυθ.
ίέΝΜ Ν δμΝ ι Ϊ δμΝαυ ΫμΝ λ υθΪ αδΝευλέπμΝβΝελέ β,ΝβΝπλκ αληκ δεσ β αΝ δμΝη αίαζζση θ μΝ
εα α Ϊ δμΝ εαδΝ απαδ ά δμ,Ν βΝ αυ κευλδαλξέα,Ν βΝ υθαδ γβηα δεάΝ αγ λσ β α,Ν βΝ εΫοβ,Ν βΝ
αθ έζβοβΝεαδΝβΝ θΝΰΫθ δΝπλκ ππδεσ β αΝ κυ υπκοβφέκυέ
ΰέΝ Ν πδ λκπάΝ Φυξκ ξθδευθΝ κεδηα δυθΝ απκφαέθ αδΝ Ν πλυ κΝ εαδΝ ζ υ αέκΝ ίαγησέΝ Γδα κυμΝ
ελδθση θκυμΝηβΝδεαθκτμ θΝπλκίζΫπ αδ παθ ιΫ α βΝεαδΝαπκεζ έκθ αδΝ πθΝπ λαδ ΫλπΝ ι Ϊ πθΝ
εαδΝ δα δεα δυθ.
έΝ ΟδΝ υπκοάφδκδΝ πκυΝ υπκίΪζζκυθΝ βΝ ί ίαέπ β δεαθσ β αμ,Ν πκυΝ πλκίζΫπ αδΝ βθΝ παλΪΰλαφκΝ γΝ
κυΝ παλσθ κμΝ ε φαζαέκυ,Ν γ πλκτθ αδΝ αυ κ έεαδαΝ δεαθκέ εαδ
θΝ ΫξκυθΝ βθΝ υπκξλΫπ βΝ θαΝ
κεδηα κτθΝ βθΝ πδ λκπάΝΦυξκ ξθδευθΝ κεδηα δυθέ
10.  κΝ παλΪλ βηαΝ ΧΣ) παλα έγ θ αδ κ βΰέ μΝ ΰδαΝ κυμΝ υπκοβφέκυμΝ πκυΝ γαΝ υηη ΫξκυθΝ δμΝ
πλκεα αλε δεΫμΝ ι Ϊ δμΝπκυΝ δ θ λΰ έΝ κΝΠυλκ ί δεσΝυηαέΝ πέ βμΝ δΪΰλαηηαΝλκάμΝία δευθΝ
θ λΰ δυθΝ πθΝδ δπ υθΝυπκοβφέπθΝ ηφαέθ αδΝ κΝπαλΪλ βηαΝ( ) βμΝπαλκτ αμΝπλκεάλυιβμέ
Κ Φ Λ ΙΟΝVIIέΝΙΚ ΝΟΙ-Μ ΝΙΚ ΝΟΙΝΤΠΟΦ ΦΙΟΙΝΓΙ ΝΚ Σ Σ Ξ
1έΝ Μ Ν ίΪ βΝ α απκ ζΫ ηα αΝ πθΝ πλκεα αλε δευθΝ ι Ϊ πθ, βΝ πδ λκπάΝ δ θΫλΰ δαμΝ κυΝ
δαΰπθδ ηκτΝ απκφαέθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ δεαθσ β αΝ άΝ ηβΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ ΰδαΝ εα Ϊ αιβ,Ν ξπλέμΝ θαΝ κυμΝ
ίαγηκζκΰ έ εαδΝ υθ Ϊ
δΝ ξ δεκτμΝ πέθαε μ,Ν κδΝ κπκέκδΝ υπκίΪζζκθ αδΝ κΝ έΠέέή δ τγυθ βΝ
θγλυπδθπθΝ ΠσλπθέΝ  κυμΝ πέθαε μΝ αθαΰλΪφ αδΝ εαδΝ κΝ επ δεσμΝ απσΝ κΝ ζ έκΝ ι αακηΫθκυΝ κυ
υπκοβφέκυέ
αέΝ ΟδΝ υπκοάφδκδΝ πκυΝ ελέθκθ αδΝ δεαθκέΝ Ν σζαΝ αΝ Ϊ δαΝ πθΝ πλκεα αλε δευθΝ ι Ϊ πθ,Ν εαγυμΝ
εαδΝ ε έθκδΝπκυΝ θΝπλκ άζγαθΝ δμΝπλκεα αλε δεΫμΝ ι Ϊ δμΝ κυΝΠυλκ ί δεκτΝυηα κμΝαζζΪΝ
πλκ εσηδ αθΝ βΝ ξ δεάΝί ίαέπ βΝδεαθσ β αμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝγΝ κυΝε φαζαέκυΝVΙΝ βμΝπαλκτ αμΝ
πλκεάλυιβμ,Ν ελέθκθ αδΝ πμΝ δεαθκέΝ ΰδαΝ εα Ϊ αιβΝ απσΝ βθΝ πδ λκπάΝ δ θΫλΰ δαμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτέΝ
Κα ΪΝ βθΝΫε κ βΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθΝαπσΝ κΝΤπκυλΰ έκΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,ΝκδΝ
δεαθκέΝ υπκοάφδκδΝ ΰδαΝ εα Ϊ αιβΝ υηη ΫξκυθΝ
βΝ δα δεα έαΝ πδζκΰάμΝ ΰδαΝ δμΝ ξκζΫμΝ
θγυπκπυλαΰυθΝ εαδΝ Πυλκ ί υθΝ βμΝ Πυλκ ί δεάμΝ εα βηέαμέΝ πέ βμ,Ν κδΝ υπκοάφδκδΝ πκυΝ
αθάεκυθΝ κΝ Πυλκ ί δεσΝ υηαΝ εαδ ελέθκθ αδ πμΝ δεαθκέΝ Ν απσΝ βθΝ Πλπ κίΪγηδαΝ άΝ
υ λκίΪγηδαΝ πδ λκπάΝ πθΝ ΪλγλπθΝ ιγΝ εαδΝ ιζΝ αθ έ κδξαΝ κυΝ πέ έΝ 1ιζή1λκγΝ σππμΝ δ ξτ δ,Ν
υηη ΫξκυθΝ βΝ δα δεα έαΝ πδζκΰάμΝΰδαΝ βΝξκζάΝ θγυπκπυλαΰυθέ
ίέΝΟδΝυπκοάφδκδΝπκυΝελέθκθ αδΝηβΝδεαθκέΝ Νκπκδκ άπκ Ν Ϊ δκΝΝ πθΝπλκεα αλε δευθΝ ι Ϊ πθ,Ν
εαγυμΝεαδΝ ε έθκδΝπκυΝ θΝπλκ άζγαθΝ δμ πλκεα αλε δεΫμΝ ι Ϊ δμΝ κυΝΠυλκ ί δεκτΝυηα κμΝ
εαδΝ θΝ πλκ εσηδ αθΝ βΝ ξ δεάΝ ί ίαέπ βΝ δεαθσ β αμΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ γΝ κυΝ ε φαζαέκυΝ VΙΝ βμΝ
παλκτ αμΝ πλκεάλυιβμ,Ν ελέθκθ αδΝ πμΝ ηβΝ δεαθκέΝ ΰδαΝ εα Ϊ αιβΝ απσΝ βθΝ πδ λκπάΝ δ θΫλΰ δαμΝ κυΝ
δαΰπθδ ηκτέΝ Οηκέπμ,Ν κδΝ υπκοάφδκδΝ πκυΝ αθάεκυθΝ κΝ Πυλκ ί δεσΝ υηα εαδ ελέθκθ αδΝ πμΝ
απκεζ δ ΫκδΝαπσΝ βθΝΠλπ κίΪγηδαΝ πδ λκπάΝ κυΝΪλγλκυΝιγΝ κυΝπέ έΝ1ιζή1λκγΝσππμΝδ ξτ δ,ΝξπλέμΝ
θαΝ αευλπγ έΝ βΝ ελέ βΝ αυ άΝ απσΝ βΝ υ λκίΪγηδαΝ πδ λκπάΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ιζΝ κυΝ παλαπΪθπΝ
πλκ λδεκτΝ δα Ϊΰηα κμ,Ν θ υηη ΫξκυθΝ βΝ δα δεα έαΝ πδζκΰάμΝΰδαΝ βΝξκζάΝ θγυπκπυλαΰυθέ
2. Μ Ν απσφα β κυΝ λξβΰκτΝ Πυλκ ί δεκτΝ υηα κμΝ ευλυθκθ αδΝ κδΝ πέθαε μΝ δεαθυθΝ εαδΝ ηβΝ
δεαθυθΝδ δπ υθΝυπκοβφέπθΝΰδαΝεα Ϊ αιβΝκδΝκπκέκδΝεκδθκπκδκτθ αδΝη αθΪλ β βΝ βθΝδ κ ζέ αΝ
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κυΝ Πυλκ ί δεκτΝ υηα κμΝ www.fireservice.gr. πέ βμΝ η Ν σηκδαΝ απσφα βΝ ευλυθκθ αδΝ κδΝ
πέθαε μΝ δεαθυθΝ εαδΝ απκεζ δ ΫπθΝ υπκοβφέπθΝ πκυ αθάεκυθΝ κΝ Πυλκ ί δεσΝ υηαΝ κδΝ κπκέκδΝ
εκδθκπκδκτθ αδΝ Νσζ μΝ δμΝΤπβλ έ μΝ κυΝΠέ.
3. ΟδΝευλπηΫθκδΝπέθαε μ δεαθυθΝυπκοβφέπθ απκ Ϋζζκθ αδΝ κΝΤπκυλΰ έκΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝ
Θλβ ε υηΪ πθΝΰδαΝ βθΝ π ι λΰα έαΝεαδΝΫε κ βΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθέ
4έΝΟδΝπέθαε μΝδ ξτκυθΝΰδαΝΫθαΝΫ κμΝαπσΝ βθΝετλπ άΝ κυμΝεαδΝη ΪΝεα α λΫφκθ αδ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ
δα Ϊι δμΝ πκυΝ δ ξτκυθΝ εΪγ Ν φκλΪΝ ΰδαΝ βθΝ εεαγΪλδ βΝ πθΝ αλξ έπθ,Ν ε σμΝ αθΝ υπΪλξ δΝ εελ ηάμΝ
ξ δεάΝ έεβ,Νκπσ Ν δα βλκτθ αδΝηΫξλδΝ βΝ βηκ έ υ βΝαη Ϊεζβ βμΝ δεα δεάμΝαπσφα βμ.
Κ Φ Λ ΙΟ VIIΙ. ΠΙΛΟΓ ΝΚ ΙΝΚ Σ Σ Ξ
1. πδ υξσθ μΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτέ
α. Ν ζδεάΝ πδζκΰάΝ πθΝυπκοβφέπθΝΰδαΝεΪγ Νξκζά,ΝγαΝΰέθ δΝαπσΝ κΝΤπκυλΰ έκΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝ
εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ η Ν ίΪ βΝ δμΝ δα δεα έ μΝ πκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝ απσΝ δμΝ ε έη θ μΝ δα Ϊι δμ,Ν
εαζτπ κθ αμΝ δμΝγΫ δμΝαθΪΝεα βΰκλέαΝεαδΝ δ δεάΝεα βΰκλέα η Ν βΝ δλΪΝ πδ υξέαμ αυ υθ.
ί.  Ν π λέπ π βΝ πκυΝ δ κίαγηκτθΝ υπκοάφδκδΝ εαδΝ η ΪΝ βθ φαληκΰάΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ βμΝ
παλαΰλΪφκυ 1Ν κυΝΪλγλκυΝβλΝ κυΝΝέΝβίίλή1λλβΝΧ ΄1κΨ,ΝβΝ δλΪΝεαγκλέα αδΝη Ν βησ δαΝεζάλπ βΝ
πκυΝ δ θ λΰ έ αδΝη ΝηΫλδηθαΝ κυΝ έΠέέή δ τγυθ βμΝ θγλυπδθπθΝΠσλπθ,Ν βθΝκπκέαΝεαζκτθ αδΝθαΝ
παλ υλ γκτθ,Νη Ναπκ δε δεσΝ πέ κ βμ,ΝκδΝ θ δαφ λση θκδέ
2. ΟδΝ υπκοάφδκδΝ πκυΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ κυμΝ πέθαε μΝ δ αΰκηΫθπθΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Παδ έαμ,Ν
Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ Χ πδ υξσθ μΨ, εαζκτθ αδ θα υπκίΪζζκυθΝ βθΝ Πυλκ ί δεάΝ
εα βηέαΝ αΝ ιάμΝ δεαδκζκΰβ δεΪ:
αέΝ
υθκηδεάΝ αυ σ β αέ
ίέΝ θ έΰλαφκΝ έ ζκυΝ πκυ υθέ
ΰέΝ Τπ τγυθβΝ άζπ βΝ κυΝ ΝέΝ 1ηλλή1λκθΝ π λέΝ ηβΝ παλαπκηπάμΝ Ν έεβ, π λέΝ ηβΝ Ϊ εβ βμΝ πκδθδεάμΝ
έπιβμ,ΝεαγυμΝεαδΝσ δΝ θΝ έθαδΝ ΰΰ ΰλαηηΫθκδ ΝΪζζκΝ έ έΙΝ– έΣέ έΙ.
έΝ ίαέπ βΝαπσ κ βμΝ έΦέΜέΝ βμΝαλησ δαμΝ ΟΤέ
γέΝΟδΝ πδ υξσθ μΝυπκίΪζζκθ αδΝ ΝΫζ ΰξκΝΰδαΝξλά βΝαπαΰκλ υηΫθπθΝκυ δυθΝαπσΝ βθΝΤΰ δκθκηδεάΝ
πδ λκπάΝΠυλκ ί δεάμΝ εα βηέαμ κυΝε φαζαέκυΝV βμΝπαλκτ αμΝπλκεάλυιβμ.
4έΝΣκ έΠέέή δ τγυθ βΝ θγλυπδθπθΝΠσλπθ, αθααβ ΪΝαυ πΪΰΰ ζ αμΝ
αέΝ θ έΰλαφκΝπκδθδεκτΝηβ λυκυΝ δεα δεάμΝξλά βμ.
ίέΝΠδ κπκδβ δεσΝ δ αΰΰ ζέαμΝσ δΝ θΝΫξκυθΝπαλαπ ηφγ έΝ Ν έεβ.
ΰέΝ Πδ κπκδβ δεσΝ  λα κζκΰδεάμΝ Κα Ϊ α βμΝ τπκυΝ ΄Ν ΰδαΝ σ κυμΝ απσΝ κυμΝ Ϊθ λ μΝ ΫξκυθΝ
επζβλυ δΝ δμΝ λα δπ δεΫμΝ κυμΝυπκξλ υ δμέ
έΝ πέ βμΝπλκίαέθ δΝ Ναυ πΪΰΰ ζ κΝΫζ ΰξκΝΰθβ δσ β αμ- ΰευλσ β αμΝσζπθΝ πθΝ δεαδκζκΰβ δευθΝ
πκυΝ εα α ΫγβεαθΝ απσΝ κυμΝ πδ υξσθ μ. Ό πθΝ αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ απκ δεθτκθ αδΝ σ δΝ θΝ έθαδΝ
ΰθά δα-Ϋΰευλα,Νγ πλκτθ αδΝαπκ υξσθ μΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτΝεαδΝ ε σμΝ πθΝπκδθδευθΝ υγυθυθΝ κυμ,Ν
αεκζκυγ έ αδΝβΝ δα δεα έαΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝθΝ κυΝπαλσθ κμΝε φαζαέκυέ
5. δ αε ΫκδΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτέ
ΟδΝ πδ υξσθ μ, η ΪΝ κθΝΫζ ΰξκΝ βμΝΤΰ δκθκηδεάμΝ πδ λκπάμΝ βμΝΠυλκ ί δεάμΝ εα βηέαμΝεαδΝ
βθΝαυ πΪΰΰ ζ βΝαθααά β βΝεαδΝΫζ ΰξκΝ πθΝ δεαδκζκΰβ δευθΝΰδαΝ κυμΝκπκέκυμΝ δαπδ υθ αδΝσ δΝ
υθ λΫξκυθΝ σζαΝ αΝ πλκ σθ αΝ εαδΝ πλκςπκγΫ δμΝ εαδΝ θΝ ηπέπ κυθΝ Ν ευζυηαΝ εα Ϊ αιβμ,Ν
απκ ζκτθΝ κυμΝ δ αε ΫκυμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτέΝ
θέΝ δαΰλαφάΝαπσΝ κθΝπέθαεαΝ δ αΰκηΫθπθΝΧ πδ υξσθ πθΨέ
αέΝ Μ Ν αδ δκζκΰβηΫθβΝ απσφα βΝ κυΝ θαπζβλπ άΝ ΤπκυλΰκτΝ
π λδευθΝ εαδΝ δκδεβ δεάμΝ
θα υΰελσ β βμ,Ν πκυΝ βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ ΚυίΫλθβ βμΝ εαδΝ εκδθκπκδ έ αδΝ κυμΝ
θ δαφ λση θκυμ,Ν δαΰλΪφκθ αδΝ απσΝ κθΝ πέθαεαΝ δ αΰκηΫθπθΝ εαδΝ θΝεα α Ϊ κθ αδΝ κΝΠέέΝ κδΝ
πδ υξσθ μ:
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ααΨ  κυμΝ κπκέκυμΝ δαπδ υγβε σ δΝ
λκτθ αδΝ Ϋ πΝ εαδΝ θσμΝ πλκμΝ εα Ϊ αιβΝ πλκ σθ κμ άΝ
πλκςπσγ βμΝάΝ ηπέπ κυθΝ ΝευζυηαΝ κυΝε φαζαέκυΝII βμΝπαλκτ αμΝπλκεάλυιβμέ
αίΨ  κυμΝκπκέκυμΝαθδξθ τγβε Ναπαΰκλ υηΫθβΝκυ έαέ
αΰΨ Παλαδ κτθ αδΝ πλδθΝ απσΝ βθΝ έ κ σΝ κυμΝ βΝ ξκζάέ ΧμΝ παλαέ β βΝ γ πλ έ αδΝ εαδΝ βΝ ηβΝ
παλκυ έα άΝ κυμΝ βΝξκζάέ
α Ψ δαπδ υγβε ΝβΝηβΝΰθβ δσ β α- ΰευλσ β αΝυπκίζβγΫθ κμΝ δεαδκζκΰβ δεκτέ
ίέΝΜ Ναδ δκζκΰβηΫθβΝαπσφα βΝ κυΝ λξβΰκτΝ κυΝΠυλκ ί δεκτΝυηα κμΝπκυΝεκδθκπκδ έ αδΝ κθΝ
θ δαφ λση θκΝ εαδΝ βθΝ Τπβλ έα κυ, πΫλαθΝ πθΝ υξσθΝ π δγαλξδευθΝ εαδΝ πκδθδευθΝ υγυθυθ,
δαΰλΪφ αδΝ απσΝ κθΝ πέθαεαΝ πδ υξσθ πθ αυ σμΝ πκυΝ ηπέπ δΝ Ν ηδαΝ κυζΪξδ κθΝ απσΝ δμΝ
π λδπ υ δμΝ βμ αθπ ΫλπΝυπκπαλαΰλΪφκυ θα.
7. Κα Ϊ αιβΝ δ αε Ϋπθέ
αέΝ ΟδΝ δ δυ μΝ δ αε Ϋκδ βμΝ ξκζάμΝ θγυπκπυλαΰυθ, εα α Ϊ κθ αδΝ η Ν βΝ δλΪΝ πδ υξέαμΝ κυμΝ
κΝ Πυλκ ί δεσΝ υηα,Ν πμΝ σεδηκδΝ θγυπκπυλαΰκέ,Ν εαδΝ δ Ϊΰκθ αδΝ πμΝ φκδ β ΫμΝ βθΝ
Πυλκ ί δεάΝ εα βηέαΝη Νπλκ λδεσΝ δΪ αΰηαΝτ λαΝαπσΝπλσ α βΝ κυΝ θαπζβλπ άΝΤπκυλΰκτΝ
π λδευθΝεαδΝ δκδεβ δεάμΝ θα υΰελσ β βμ κΝκπκέκΝπλκ δκλέα αδΝβΝβη λκηβθέαΝεα Ϊ αιβμ.
Μ Ν κΝ παλαπΪθπΝ πλκ λδεσΝ δΪ αΰηαΝ δ Ϊΰκθ αδΝ βθΝ παλαπΪθπΝ ξκζάΝ εαδΝ κδΝ δ αε Ϋκδ πκυ
αθάεκυθΝ κΝΠυλκ ί δεσΝυηαέΝ Νβη λκηβθέαΝπαλκυ έα βμΝ πθΝ κεέηπθ βθΝΠυλκ ί δεάΝ
εα βηέαΝ εαγκλέα αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ λξβΰκτΝ Πυλκ ί δεκτΝ υηα κμ βθΝ κπκέαΝ κλέακθ αδΝ
αΝ έ βΝπκυΝκφ έζκυθΝθαΝφΫλκυθΝηααέΝ κυμέ ΟδΝ σεδηκδ ι εδθκτθΝ βθΝ επαέ υ βΝαφκτΝ υ κυθΝ κθΝ
σλεκΝ κυΝ βηκ έκυΝ υπαζζάζκυΝ θυπδκθΝ κυΝ δκδεβ άΝ αυ άμΝ Χ ιαδλκυηΫθπθΝ πθΝ πδ υξσθ πθΝ
Πυλκ ί υθ,ΝΤπαλξδπυλκ ί υθ,Ν λξδπυλκ ί υθΝεαδΝΠυλκθσηπθΨέ
ίέΝ ΟδΝ δ αε Ϋκδ βμΝ ξκζάμΝ Πυλκ ί υθ, εα α Ϊ κθ αδΝ η Ν βΝ δλΪΝ πδ υξέαμΝ κυμΝ κΝ
Πυλκ ί δεσΝ υηα,Ν πμΝ σεδηκδΝ Πυλκ ίΫ μ,Ν εαδΝ δ Ϊΰκθ αδΝ πμΝ πκυ α ΫμΝ
βθΝ
Πυλκ ί δεάΝ εα βηέαΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ θαπζβλπ άΝ ΤπκυλΰκτΝ π λδευθΝ εαδΝ δκδεβ δεάμΝ
θα υΰελσ β βμέΝΜ Ν βθΝπαλαπΪθπΝαπσφα βΝεαγκλέα αδΝβΝβη λκηβθέαΝεα Ϊ αιβμΝ πθΝ κεέηπθ
εαδΝ βΝ βη λκηβθέαΝ παλκυ έα βμΝ
βθΝ Πυλκ ί δεάΝ εα βηέα. Μ Ν απσφα βΝ λξβΰκτΝ
Πυλκ ί δεκτΝ υηα κμΝ κλέακθ αδΝ αΝ έ βΝ πκυΝ κφ έζκυθΝ κδΝ σεδηκδΝ θαΝ φΫλκυθΝ ηααέΝ κυμέ ΟδΝ
σεδηκδ ι εδθκτθΝ βθΝ επαέ υ βΝ αφκτΝ υ κυθΝ κθΝ σλεκΝ κυΝ βηκ έκυΝ υπαζζάζκυΝ θυπδκθΝ κυΝ
δκδεβ άΝαυ άμέ
ΰ.  Ν π λέπ π βΝ πκυΝ εα ΪΝ βθΝ εα Ϊ αιβΝ δαπδ πγ έΝ βΝ ευκφκλέαΝ σεδηβμΝ Πυλκ ίΫ λδαμ άΝ
σεδηβμΝ θγυπκπυλαΰκτ,Ν αυ ά, η Ν απσφα βΝ λξβΰκτΝ Πυλκ ί δεκτΝ υηα κμ,Ν ιΫλξ αδΝ βμΝ
αθ έ κδξβμΝ ξκζάμΝ εαδΝ εαζ έ αδΝ ΰδαΝ παθαφκέ β βΝ βθΝ η ΪΝ κθΝ κε σΝ επαδ υ δεάΝ δλΪέ
ι λξση θβΝ πδ υξυμ,Ν θ Ϊ
αδΝ βθΝ έ δαΝ π βλέ αΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝ δλΪμΝ πκυΝ ά αθΝ
πδ υξκτ αέΝ βθΝπ λέπ π βΝπκυ,Νεαζκτη θβΝ βθΝ πση θβΝ δλΪ, υθ λΫξ δΝθΫαΝετβ β,Ν δ Ϊΰ αδΝ
ΰδαΝ φκέ β βΝ βΝ ξκζά,Ν κΝ αλΰσ λκΝ βθΝ αηΫ πμΝ πση θβΝ επαδ υ δεάΝ π λέκ κΝ φσ κθΝ ελδγ έΝ
δεαθά,Ν τηφπθαΝη Ν αΝαθπ ΫλπέΝΜ ΪΝ βθΝαπκφκέ β άΝ βμΝ θ Ϊ
αδ,ΝαθΪζκΰαΝη Ν βΝίαγηκζκΰέαΝ
βμ,Ν κθΝπέθαεαΝ πθΝ υθα ΫζφπθΝ βμΝη Ν κυμΝκπκέκυμΝαπκφκδ ΪΝηααέέΝ θ έ κδξαΝλυγηέα αδΝεαδΝβΝ
π λέπ π βΝ πδ υξσθ κμΝ σεδηκυΝ Πυλκ ίΫ β άΝ σεδηκυ θγυπκπυλαΰκτ,Ν κθΝ κπκέκΝ υθ λΫξ δΝ
α υθαηέαΝεα Ϊ αιβμΝΰδαΝ υΰευλδαεκτμΝζσΰκυμΝυΰ έαμέ
έ Ό κδΝ θΝπαλκυ δα γκτθΝ βθΝβη λκηβθέαΝπκυΝκλέα αδΝΰδαΝεα Ϊ αιβ,Νγ πλκτθ αδΝαυ κ έεαδαΝσ δΝ
παλαδ κτθ αδΝ κυΝ ξ δεκτΝ δεαδυηα κμ,Ν ε σμΝ αθΝ βΝ ηβΝ ΫΰεαδλβΝ πλκ Ϋζ υ άΝ κυμΝ κφ έζ αδΝ
απκ
δΰηΫθαΝ Ν ζσΰκυμΝαθπ ΫλαμΝίέαμέΝ ΣκΝ δεαδκζκΰβηΫθκΝάΝ α δεαδκζσΰβ κΝ βμΝ εαγυ Ϋλβ βμΝ
ελέθ αδΝ Ν εΪγ Ν π λέπ π βΝ απσΝ κθΝ λξβΰσΝ κυΝ Πυλκ ί δεκτΝ υηα κμέΝ Καγυ Ϋλβ βΝ ΰδαΝ
ζσΰκυμΝ αθυ λβμΝ ίέαμΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ δαλεΫ δΝ π λδ σ λκΝ απσΝ ΫεαΝ Χ1ίΨΝ βηΫλ μΝ απσΝ βθΝ
βη λκηβθέαΝεα Ϊ αιβμέ
έΝ ΝΠυλκ ί δεάΝ εα βηέα πλκίαέθ δΝ βθΝεα Ϊ αιβ πθΝπαλκυ δαακηΫθπθ, υθ Ϊ κθ αμΝΰδαΝ
εΪγ Ν ΫθαθΝ απσΝ κυμΝ εα α α ση θκυμΝ πλαε δεσΝ εα Ϊ αιβμΝ εαδΝ απκ κξάμΝ κυΝ δκλδ ηκτ κυμΝ πμΝ
κεέηπθΝ θγυπκπυλαΰυθΝ εαδΝ Πυλκ ί υθΝ αθΪζκΰα,Ν εαγυμΝ εαδΝ φτζζκΝ ηβ λυκυ. θαφΫλ δΝ
αηΫ πμΝ κΝ .Π../ δ τγυθ βΝ θγλυπδθπθΝΠσλπθ, α κθκηα πυθυηαΝ πθΝεα α αΰΫθ πθΝεαδΝ πθΝ
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ηβΝ εα α αΰΫθ πθΝ ΰδαΝ κπκδκθ άπκ Ν ζσΰκ εαδΝ υπκίΪζζ δ,Ν αεκζκτγπμ,Ν σζα αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ
εα Ϊ αιβμ, α πλπ σ υπαΝ πθΝπλαε δευθΝεα Ϊ αιβμΝεαδΝκλεπηκ έαμ εαδΝ αΝφτζζαΝΜβ λυκυέ
. Οδ εα α α ση θκδΝ κΝΠυλκ ί δεσΝυηαΝ ΰΰλΪφκθ αδΝεα ’Ναζφαίβ δεάΝ δλΪΝ κΝΓ θδεσΝ
Μβ λυκΝ κυΝ Πυλκ ί δεκτΝ υηα κμ,Ν κΝ κπκέκΝ βλ έ αδΝ κΝ έΠέέή δ τγυθ βΝ θγλυπδθπθΝ
Πσλπθέ
8. θαπζάλπ βΝε θυθΝγΫ πθΝαπσΝ πδζαξσθ μΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτέ
α. θΝ ηΫ αΝ κθΝ πλυ κΝ ηάθαΝ απσΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ εα Ϊ αιβμΝ ε θπγκτθ,Ν ΰδαΝ κπκδκ άπκ Ν ζσΰκ,Ν
γΫ δμ,Ν κΝ θαπζβλπ άμΝ ΤπκυλΰσμΝ π λδευθΝ εαδΝ δκδεβ δεάμΝ θα υΰελσ β βμ,Ν η ΪΝ απσΝ
πλσ α βΝ κυΝ δκδεβ άΝ βμΝκδε έαμΝξκζάμ,Ναπκφα έα δΝ βθΝ δ αΰπΰάΝδ ΪλδγηπθΝ πδζαξσθ πθ εα ΪΝ
δλΪΝ πδ υξέαμΝαπσΝ βθΝαθ έ κδξβΝεα βΰκλέα- δ δεάΝεα βΰκλέαΝεαδΝ τηφπθαΝη Ν κθΝεαγκλδ ηΫθκΝ
αλδγησΝ δ αε Ϋπθ κυΝ ε φαζαέκυΝ ΙΝ βμΝ παλκτ αμΝ πλκεάλυιβμ,Ν αθαγΫ κθ αμΝ κθΝ λξβΰσΝ κυΝ
Πυλκ ί δεκτΝ υηα κμΝ θαΝ εαζΫ δΝ κυμΝ πλυ κυμΝ εα ΪΝ δλΪΝ εα Ϊ αιβμΝ απσΝ κθΝ πέθαεαΝ
πδζαξσθ πθέΝ θΝ έθαδΝ υθα άΝ βΝ εα Ϊ αιβΝ πδζαξσθ α,Ν σ αθΝ Ϋξ δΝ παλΫζγ δΝ κΝ αθυ α κΝ ξλκθδεσΝ
σλδκ,Ν κΝκπκέκΝαπκ ζ έΝζσΰκΝ δαεκπάμΝ βμΝφκέ β βμέ
ίέΝΜ Ν βθΝέ δαΝπμΝΪθπΝ δα δεα έαΝ υηπζβλυθκθ αδΝκδΝε θΫμΝγΫ δμΝπκυΝπλκετπ κυθΝ τηφπθαΝη Ν
βθΝπαλΪΰλαφκΝθ κυΝπαλσθ κμΝε φαζαέκυέ
ΰέ θΝ κδΝ πδζαξσθ μ,Ν πκυΝ αθάεκυθΝ δμΝ εα βΰκλέ μ- δ δεΫμΝ εα βΰκλέ μ,Ν θΝ εαζτπ κυθΝ δμΝ
ε θπγ έ μΝγΫ δμ,Ναυ Ϋμ εαζτπ κθ αδ απσΝ πδζαξσθ μΝ τηφπθαΝη Ν βθΝαζζβζκ υηπζάλπ βΝ πθΝ
εα βΰκλδυθ- δ δευθΝ εα βΰκλδυθΝ πκυΝ γαΝ πλκίζ φγ έΝ δμΝ ΚέΤέ έΝ κυΝ ε φαζαέκυΝ I βμΝ παλκτ αμΝ
πλκεάλυιβμέ
.  Ν π λέπ π βΝ πκυΝ δ κίαγηκτθΝ πδζαξσθ μ φαλησα αδΝ βΝ δα δεα έαΝ πκυΝ πλκίζΫπ αδΝ βθΝ
υπκπαλΪΰλαφκΝ1ίΝ κυΝπαλσθ κμΝε φαζαέκυέ
έΝ ΓδαΝ βΝ δα δεα έα εα Ϊ αιβμ- δ αΰπΰάμ πθΝ πδζαξσθ πθΝ δ ξτκυθΝ αΝ πλκίζ πση θαΝ κυΝ
παλσθ κμΝε φαζαέκυέ
9έΝ ΣαΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ πκυΝ θΝ εα α Ϊξγβεαθ,Ν δα βλκτθ αδΝ κΝ αλξ έκΝ κυΝ
πδ ζ έκυΝ έΠέέΝΰδαΝσ κΝ δΪ βηαΝΫξκυθΝδ ξτΝκδΝευλπηΫθκδΝπέθαε μέΝ
10. σεδηκμΝ θγυπκπυλαΰσμΝ άΝ σεδηκμΝΠυλκ ίΫ βμΝπκυΝ δ άξγβ βθΝαθ έ κδξβΝ ξκζάΝίΪ δΝ
ο υ υθΝάΝαθαελδίυθΝ δεαδκζκΰβ δευθ,Ν ε σμΝαπσ δμΝ υξσθΝπκδθδεΫμΝ υγτθ μΝπκυΝΫξ δ,ΝαπκίΪζζ αδΝ
απσΝαυ άθ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΚαθκθδ ηκτΝΛ δ κυλΰέαμΝ βμΝΠυλκ ί δεάμΝ εα βηέαμ
εαδΝαθαεαζ έ αδΝβΝαπσφα βΝεα Ϊ αιβμή δ αΰπΰάμ κυ.
Κ Φ Λ ΙΟ ΙΥέ Γ ΝΙΚ Ν Ι Σ Ξ Ι
1. δΪλε δαΝφκέ β βμ- πκυ υθέ
αέΝ Νφκέ β β βΝ ξκζάΝ θγυπκπυλαΰυθΝ δαλε έ Ϋ
λαΝ ΧζΨΝΫ βΝ εαδΝκλΰαθυθ αδΝ Νκε υΝΧκΨΝ
αεα βηαρεΪΝ ιΪηβθαΝη ΝίΪ βΝ κθΝεαθκθδ ησΝπλκπ υξδαευθΝ πκυ υθέΝ
ίέΝ ΟδΝ πκυ ΫμΝ βΝ ξκζάΝ Πυλκ ί υθΝ δαλεκτθ πΫθ Ν ΧηΨΝ ιΪηβθαέ ΟδΝ απσφκδ κδΝ βμΝ ξκζάμΝ
Πυλκ ί υθΝ έθαδΝ αθαελδ δεκέΝ υπΪζζβζκδ,Ν ι ζέ κθ αδΝ ίαγηκζκΰδεΪΝ ηΫξλδΝ εαδΝ κΝ ίαγησΝ κυΝ
ΠυλκθσηκυΝ τηφπθαΝη Ν δμΝε έη θ μΝ δα Ϊι δμέ
2.  λα δπ δεΫμΝυπκξλ υ δμέ
αέΝ ΓδαΝ σ κυμΝ δ Ϊΰκθ αδΝ δμΝ ξκζΫμΝ θγυπκπυλαΰυθΝ εαδΝ Πυλκ ί υθΝ πλδθΝ επζβλυ κυθΝ δμΝ
λα δπ δεΫμΝ κυμΝ υπκξλ υ δμ,Ν κΝ ξλσθκμΝ φκέ β βμΝ Ν αυ ΫμΝ γ πλ έ αδΝ ξλσθκμΝ επζάλπ βμΝ
λα δπ δεάμΝ υπκξλΫπ βμέΝ ΟδΝ αθπ Ϋλπ,Ν η ΪΝ βθΝ πδζκΰάΝ εαδΝ εα Ϊ αιάΝ κυμ,Ν υπκίΪζζκθ αδΝ Ν
ία δεάΝ λα δπ δεάΝ επαέ υ βΝεαγυμΝεαδΝ Ν επαέ υ βΝ βθΝηβξαθκ άΰβ β.
ίέΝ ΟδΝ πκυ α ΫμΝ πκυΝ δαΰλΪφκθ αδΝ απσΝ δμΝ ξκζΫμΝ θγυπκπυλαΰυθΝ εαδΝ Πυλκ ί υθΝ ζσΰπΝ
απκίκζάμ,Ναπκζτ πμΝάΝπαλαδ ά υμΝ κυμΝυπκξλ υθκθ αδΝθαΝ επζβλυ κυθΝ δμΝ λα δπ δεΫμΝ κυμΝ
υπκξλ υ δμ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝθέΝγζβ1ήβίίηΝΧ ΄ΝγίβΨέ
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ΠΙΝ Κ Ν ΠΟ
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έΝ ΠΟ

ΚΣΧΝ

ΚΣ Ν

Τπκυλΰ έκΝΠαδ έαμ, Έλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθή δ τγυθ βΝ
ΟλΰΪθπ βμΝ& δ ιαΰπΰάμΝ ι Ϊ πθΝΧΰδαΝ θβηΫλπ βΝεαδΝαπκ κζάΝ
δμΝ δ υγτθ δμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΨ
Τπκυλΰ έκΝ δκδεβ δεάμΝΜ αλλτγηδ βμΝεαδΝ ζ ε λκθδεάμΝ
δαευίΫλθβ βμέ
Τπκυλΰ έκΝ π λδευθΝεαδΝ δκδεβ δεάμΝ θα υΰελσ β βμ ΧΰδαΝ
θβηΫλπ β,Ναπκ κζάΝ δμΝΠ λδφΫλ δ μΝεαδΝ κυμΝ άηκυμΝ βμΝ
ΥυλαμΨ
λξβΰ έκ Λέ ή θ βΝ
υθκηδεκτΝΠλκ ππδεκτήΣηάηαΝ
Κα υ λκυΝ
υθκηδεκτΝΠλκ ππδεκτήΓλαφ έκΝηΟ ΧΰδαΝ θβηΫλπ β,Ν
απκ κζάΝ βθΝ
υθκηδεάΝ εα βηέαΨ
Γ θδεάΝ δ τγυθ βΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝ πδ ζδεκτΝξ δα ηκτΝ
Τπκυλΰ έκυΝ π λδευθΝεαδΝ δκδεβ δεάμΝ θα υΰελσ β βμ
Γέ έ Θέ ΝήΝ ΄ΝΚζΪ κμή βή1ήΣηέ γθέ λα έ επή βμ- δαεζα δευθΝ
ξκζυθΝΧΓδαΝ θβηΫλπ β,Ναπκ κζάΝ αΝ πδ ζ έαΝ πθΝΚζΪ πθΝεαδ
δαθκηά αΝ έέ έΙέΝ– έέέΤέΨέ
Γέ έ Θέ ΝήΝ ΄ΝΚζΪ κμΝΧΰδαΝ θβηΫλπ βΝ πθΝ λα δπ δευθΝ
Νκ κεκηΫδπθΨ
Τπκυλΰ έκΝ λΰα έαμ,ΝΚκδθπθδεάμΝ φΪζδ βμΝεαδΝΚκδθπθδεάμΝ
ζζβζ ΰΰτβμή δ τγυθ β πα ξσζβ βμέ
Ολΰαθδ ησμΝ πα ξσζβ βμΝ λΰα δεκτΝ υθαηδεκτΝΧΰδαΝ δαθκηάΝ αΝ
εα ΪΝ σπκυμΝΰλαφ έαΝΟέ έ έ έΨέ
Τπκυλΰ έκΝΤΰ έαμΝΧΰδαΝ βθΝ θβηΫλπ βΝσζπθΝ πθΝ βησ δπθΝ
Νκ κεκη έπθΝεαδΝ πθΝΚΫθ λπθΝΦυξδεάμΝΤΰ έαμ βμΝΥυλαμ,
πλκε δηΫθκυΝθαΝ ιυπβλ κτθ αδΝΪη αΝκδΝυπκοάφδκδΝΰδαΝ δμΝ
λΰα βλδαεΫμΝεαδΝζκδπΫμΝυΰ δκθκηδεΫμ ι Ϊ δμΝ κυμΨ
Τπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθΝΧΝΰδαΝ θβηΫλπ βΝ πθΝΠλ ί δυθΝεαδΝ
Πλκι θ έπθΝ βμΝ ζζΪ αμΝ κΝ ιπ λδεσΨ
Όζ μΝκδΝΤπβλ έ μ κυΝυηα κμ

ΡΙΘΜΟ
ΝΣΙΣΤΠΧΝήΟΠΣΙΚΧΝ
ΙΚΧΝ

1

1
1

1

1
1

1
1
1
1

1
AθΪλ β βΝ κθΝ
π λδεσΝδ σ κπκΝ
«www.psnet.gr»Ν
τηφπθαΝη Ν βθΝ
ΰετεζδκΝηζή .Π..

έΝ ΠΟ ΚΣ ΝΓΙ ΝΚΟΙΝΟΠΟΙ 
1. Γλαφ έκΝεέΝ θαπζβλπ άΝΤπκυλΰκτΝ π λδευθΝεαδΝ δκδεβ δεάμΝ θα υΰελσ β βμΝΧβΝαθ έ υπαΨέ
2. Γλαφ έκΝεέΝΓ θδεκτΝΓλαηηα ΫαΝΠκζδ δεάμΝΠλκ α έαμΝΧβΝαθ έ υπαΨέ
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Π Ρ ΡΣ Μ ( )
Νκ άηα αΝεαδΝ πηα δεΫμ α Ϋζ δ μΝπκυΝαπκεζ έκυθΝ κυμΝυπκοβφέκυμΝαπσΝ δμΝξκζΫμΝ βμΝ
Πυλκ ί δεάμΝ εα βηέαμέ
1. ΣαΝ θκ άηα α,Ν κδ παγά δμΝ εαδΝ κδΝ ίζΪί μΝ πκυΝ εαγδ κτθΝ Ϋθαθ υπκοάφδκ ηβΝ δεαθσ ΰδαΝ
δ αΰπΰάΝ δμΝ ξκζΫμΝ βμΝ Πυλκ ί δεάμΝ εα βηέαμΝ εαγκλέακθ αδ ίΪ δ κυΝ πέ . 11/2014
σππμΝδ ξτ δέ
2. θ δε δεΪΝπαλαεΪ πΝαθαφΫλκθ αδΝ αΝευλδσ λα εΝ πθΝαθπ Ϋλπ:
Γ ΝΙΚ ΝΝΟ Μ Σ
Παξυ αλεέα,Ν η ΰΪζβΝ δ δκ υ α δαεάΝ α υθαηέαΝ Ϋι πμ,Ν λ υηα κ δ άμΝ αλγλέ δ α,Ν ξλσθδ μΝ
αλγλέ δ μ,Ν θκ άηα αΝ εκζζαΰσθκυ,Ν παγά δμΝ θ κελδθυθΝ α Ϋθπθ,Ν θ λΰσμΝ φυηα έπ βΝ
κπκδκυ άπκ Ν κλΰΪθκυΝ εαδΝ υπκζ έηηα αΝ φυηα έπ βμΝ η ΪΝ βΝ γ λαπ έα,Ν αΰετζπ βΝ άΝ
υ εαηοέαΝαλγλυ πθ,ΝπαζαδΪΝεα Ϊΰηα αΝη Να ζάΝπυλπ β,ΝπαζαδΪΝεα Ϊΰηα αΝπκυΝφΫλκυθΝ
υζδεσΝ κ κ τθγ βμ,Ν κυζΫμΝ ε αηΫθ μ,Ν υ ηκλφέ μΝ πκυΝ υ εκζ τκυθΝ δμΝ εδθά δμΝ πθΝ
ΪελπθΝεαδΝ κυΝεκληκτ,Νεέζέπέ
Ν ΤΡΟΛΟΓΙΚ ΝΝΟ Μ Σ
Όζ μΝ κδΝ υ βηα δεΫμΝ παγά δμΝ κυΝ θ υλδεκτΝ υ άηα κμ,Ν υπκζ έηηα αΝ απσΝ παζαδΫμΝ
ηβθδΰΰέ δ μΝ εαδΝ ΰε φαζέ δ μ,Ν λαυηα δεΫμΝ ίζΪί μΝ εαδΝ υπκζ έηηα αΝ λαυηα δευθΝ ίζαίυθΝ
κυΝ ΰε φΪζκυΝ Χ ΰε φαζδεάΝ γζΪ β,Ν δΪ δ βΝ εέζέπέΨ,Ν αΰΰ δαεΫμΝ ίζΪί μΝ εαδΝ υπκζ έηηα αΝ
αΰΰ δαευθΝ ίζαίυθΝ κυΝ ΚέΝέέ,Ν πδζβοέα,Ν ηυρεΫμΝ α λκφέ μ,Ν παλαζτ δμΝ άΝ παλΫ δμΝ θ τλπθ,Ν
πα ηπ δεΫμΝ αεκτ δ μΝ ηυρεΫμΝ υ κζΫμΝ ΧΣΙΚΨ,Ν αθαπ υιδαεΫμΝ δα αλαξΫμΝ κυΝ ΰε φΪζκυ,Ν
ηυα γΫθ δα,Νεέζέπέ
ΦΤΥΙΚ ΝΝΟ Μ Σ
Φυξπ δεΫμΝ δα αλαξΫμΝΧ ξδακφλ θδεΫμ,Νπαλαζβλβ δεΫμ), η έακθ μΝ υθαδ γβηα δεΫμΝ δα αλαξΫμ
Χεα αγζδπ δεάΝ δα αλαξά,Ν δπκζδεΫμΝ δα αλαξΫμΨ,Ν δα αλαξΫμΝ κυΝ ζσΰκυΝ Χία αλδ ησμ,Ν
ίλα υΰζπ έαΝ εέζέπέΨΝ θ υλπ δεΫμ ( πηα σηκλφ μΨ δα αλαξΫμ,Ν γδ ησμΝ Ν φΪληαεαΝ εαδΝ
κιδεΫμΝ κυ έ μ,Ν δα αλαξΫμΝ πλκ ππδεσ β αμΝ Χ ξδακ δ δεά,Ν ξδακ υπδεά,Ν αθ δεκδθπθδεά,Ν
δ κουξαθαΰεα δεάΝεέζέπέΨ,Νουξκ ικυαζδεΫμΝ δα αλαξΫμΝεαδΝ δα αλαξΫμΝ αυ σ β κμΝφτζκυ,Ν
θκβ δεάΝ υ Ϋλβ β,Ν δΪφκλ μΝ αθαπ υιδαεΫμΝ δα αλαξΫμ,Ν δα αλαξΫμΝ βμΝ ηΪγβ βμΝ η Ν ΫθαλιβΝ
βθΝπαδ δεάΝβζδεέα,ΝσππμΝ υ ζ ιέα,Ν υ ΰλαφέα,Ν υ αλδγηδ έα, εέζέπέ
ΡΜ ΣΙΚ ΝΝΟ Μ Σ
εηάΝ πκζτηκλφβΝ η Ν απκ άηα α,Ν αδηαΰΰ δυηα αΝ Ϋ πΝ εαδΝ π λδκλδ ηΫθαΝ πκυΝ θ κπέακθ αδΝ
κΝπλσ ππκΝάΝη ΰΪζαΝαδηαΰΰ δυηα αΝ κΝεκλησ,Νΰυλκ δ άμΝαζππ εέαΝκιυ θάΝεκθ υζυηα αΝ
πκζτΝ ε αηΫθα,Ν ξλσθδαΝ εθέ π β,Ν ζ τεβΝ Ν αεΪζυπ αΝ ηΫλβΝ κυΝ υηα κμ,Ν οπλέα β,Ν πέζκδΝ
ε αηΫθκδΝ κυΝπλκ υπκυΝάΝπκυΝαπσΝ βΝγΫ βΝ κυμΝυπσε δθ αδΝ ΝπδΫ δμΝάΝ λδίΫμ,ΝκυζΫμΝεαδΝ
ξλσθδαΝ ιαθγάηα αΝ κΝπλσ ππκΝπκυΝπλκεαζκτθΝΫθ κθβΝ υ ηκλφέα,Νεέζέπέ
ΝΟ Μ Σ ΝΣΧΝΝΟΡΓ ΝΧΝΝ ΚΟ 
Έε βζβΝ υ ηκλφέαΝ πθΝ π λυΰέπθΝ εαδΝ πθΝ τκΝ υ πθΝ άΝ κζδεάΝ απυζ δαΝ κυΝ θσμΝ π λυΰέκυ,Ν
απζάΝιβλΪΝ δΪ λβ βΝ κυΝ υηπαθδεκτΝυηΫθα,Ν υΰΰ θ έμΝάΝ πέε β μΝαπκφλΪι δμΝ κυΝ θσμΝάΝεαδΝ
πθΝ τκΝ αεκυ δευθΝ πσλπθ,Ν ζαίυλδθγδεσμΝ έζδΰΰκμ,Ν ίαλβεκ αΝ ηκθσπζ υλκμΝ άΝ αηφέπζ υλβΝ
ελδθση θβΝαθΪζκΰαΝη Ν βθΝαεκυ δεάΝκιτ β α,Νεέζέπέ
19

ΑΔΑ: 962Υ465ΦΘΕ-ΣΑΞ

ΚΟΤΣΙΚ ΝΟΞΤΣ Σ
ΟδΝ υπκοάφδκδΝ πλΫπ δΝ θαΝ ΫξκυθΝ Ϊλδ βΝ αεκυ δεάΝ κιτ β αΝ εαδΝ βΝ πδ λ πση θβΝ απυζ δαΝ θΝ
πλΫπ δΝθαΝι π λθΪΝΰδαΝεΪγ Ναυ έΝ αΝβίΝΧd ΨΝ δμΝ υξθσ β μΝηίί-1000- βίίίΝ zΝεαδΝαπσΝγίίί4000-θίίίΝ zΝβΝ υθκζδεάΝαπυζ δαΝθαΝηβθΝι π λθΪ αΝ1κίΝΧd ΨΝεαδΝ αΝ τκΝΧβΨΝαυ δΪέ
ΝΧΜ ΛΙ -Π Θ  ΙΝΣΟΤΝΠΡΟΧΠΟΤ
Παλαηκλφυ δμΝ εαδΝ υ ηκλφέ μΝ κυΝ πλκ υπκυ,Ν παζαδΪΝ εα Ϊΰηα αΝ πθΝ ΰθΪγπθΝ πκυΝ
ηπκ έακυθΝ βΝ ηΪ β β,Ν παγά δμΝ βμΝ ελκ αφκΰθαγδεάμΝ Ϊλγλπ βμ,Ν ε αηΫθκμΝ
πλκΰθαγδ ησμ,Νεέζέπέ
ΝΟ Μ Σ ΝΟΡΓ ΝΧΝΝΣ ΝΟΡ  
ε αηΫθ μΝίζΪί μΝεαδΝ υ ζ δ κυλΰέ μΝίζ φΪλπθ,Νπ υ βΝ κυΝ θσμΝάΝεαδΝ πθΝ τκΝίζ φΪλπθ,Ν
ίζ φαλσ πα ηκμΝ κυΝ θσμΝ άΝ εαδΝ πθΝ τκΝ κφγαζηυθ,Ν θυ αΰησμΝ άΝ θυ αΰηκ δ έμΝ εδθά δμΝ
ηα δυθ,Ν λαίδ ησμ,Ν Ϋζζ δοβΝ κυΝ φαεκτ,Ν α δΰηα δ ησμΝ αθυ λκμΝ απσΝ ηΝ δκπ λέ μ,Ν
υ ξλπηα κοέαΝ φ’Νσ κθΝ θΝ δαελέθκθ αδΝ αΝία δεΪΝξλυηα α,Ν ισφγαζηκμ,Νΰζατεπηα,Νεέζέπέ
Οπ δεάΝκιτ β αμΝ ΟδΝυπκοάφδκδΝπλΫπ δΝθαΝΫξκυθΝ κπ δεάΝκιτ β αΝ1ίή1ίΝ ξπλέμΝάΝη Ν δσλγπ βΝ
κθΝ εΪγ Ν κφγαζησΝ εαδΝ βΝ δαγζα δεάΝ αθπηαζέαΝ θαΝ ηβθΝ υπ λίαέθ δΝ δμΝ ζΝ 1ήβΝ φαδλδεΫμΝ
δκπ λέ μΝΧ φαδλδεσΝδ κ τθαηκΝΨέ
ΧμΝ φαδλδεσΝδ κ τθαηκΝεαγκλέα αδΝ κΝΪγλκδ ηαΝ φαέλαμΝ υθΝ κΝάηδ υΝ κυΝευζέθ λκυέ
Ν πδ υΰξαθση θβΝ δσλγπ βΝ ε δηΪ αδΝ Νσζ μΝ δμΝπ λδπ υ δμΝη Νεζα δεΪΝΰυαζδΪΝεαδΝσξδΝη Ν
φαεκτμΝ παφάμέ
ΝΟ Μ Σ ΝΡΙΝΟ
 Ϋθπ βΝεαδΝ πθ τκΝλδθδευθΝεκδζκ ά πθΝπκυΝ ηπκ έακυθΝηΫ λδαΝ βθΝαθαπθκά,Ν δΪ λβ βΝ κυΝ
λδθδεκτΝ δαφλΪΰηα κμ,Ν ξλσθδαΝ α λκφδεάΝ λδθέ δ α,Ν εΪγ Ν δα αλαξάΝ βμΝ σ φλβ βμ,Ν εδλ κέΝ εαδΝ
Ϊζζ μΝίζΪί μΝ βμΝλδθσμΝπκυΝπλκεαζκτθΝ παθ δζβηηΫθ μΝλδθκλλαΰέ μ,Νεέζέπέ
ΝΟ Μ Σ ΝΛ ΙΜΟΤΝ- Λ ΡΤΓΓ
Ραδίσελαθκ,Ναζζκδυ δμΝ βμΝφπθάμ,ΝαφπθέαΝκδα άπκ Ναδ δκζκΰέαμ,Νεέζέπέ
ΝΟ Μ Σ ΝΦ ΡΤΓΓΟΝΚ ΙΝΟΙΟΦ ΓΟΤ
Σλαυηα δεΫμΝ άΝ παγκζκΰδεΫμΝ
θυ δμ,Ν εεκζπυηα α,Ν ΰα λκκδ κφαΰδεάΝ παζδθ λκηδεάΝ
θσ κμ,Νεέζέπέ
Π Θ  ΙΝΣΟΜ ΣΟΝ- Υ ΙΛ ΧΝ
Λυεσ κηαΝ Ϋ πΝ εαδΝ ηδελσΝ εαδΝ η ΪΝ απσΝ πδ υξβηΫθβΝ ΰξ έλβ β,Ν ζαΰυξ δζκμΝ Ϋ πΝ εαδΝ
π λδκλδ ηΫθκμ,Ν απυζ δαΝ κθ δυθΝ σ αθΝ ηπκ έα δΝ βΝ ηΪ β β,Ν ε αηΫθ μΝ λδεθπ δεΫμΝ εαδΝ
τ ηκλφ μΝκυζΫμΝ κυΝ σηα κμ,ΝίζΪί μΝ βμΝΰζυ αμΝπκυΝ υ εκζ τκυθΝ βθΝκηδζέα,Ν βΝηΪ β βΝ
εαδΝ βθΝεα Ϊπκ β, εέζέπέ
ΝΟ Μ Σ ΝΣΟΤΝΘΧΡ Κ
υΰΰ θ έμΝ άΝ πέε β μΝ αθπηαζέ μΝ
βΝ δΪπζα βΝ κυΝ γυλαεα,Ν πκυΝ ζα υθκυθΝ βΝ
ξπλβ δεσ β αΝεαδΝπλκεαζκτθΝη έπ βΝ βμΝαθαπθ υ δεάμΝζ δ κυλΰέαμ,ΝιΫθαΝ υηα αΝ κΝετ κμΝ
κυΝ γυλαεα,Ν υπκζ έηηα αΝ πζ υλέ δ αμ,Ν ξλσθδαΝ απκφλαε δεάΝ πθ υηκθκπΪγ δα,Ν ίλκΰξδεσΝ
Ϊ γηα,Ν ίλκΰξδ ε α έ μ,Ν α ζ ε α έ μ,Ν αυ σηα κμΝ δ δκπαγάμΝ πθ υηκθκγυλαεαμ,Ν α λυ δμΝ
ετ δμΝπθ τηκθα,Ν δαφλαΰηα κεάζβ,Νεέζέπέ
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ΝΟ Μ Σ ΝΚ Ρ Ι ΝΚ ΙΝ ΓΓ ΙΧΝ
υΰΰ θ έμΝπαγά δμΝ βμΝεαλ δΪμΝεαδΝ πθΝη ΰΪζπθΝαΰΰ έπθ,Ν πέε β μΝίαζίδ δεΫμΝπαγά δμΝ βμΝ
εαλ δΪμΝ εαδΝ πθΝ η ΰΪζπθΝ αΰΰ έπθ,Ν πλσπ π βΝ ηδ λκ δ κτμ,Ν ξ δλκυλΰβηΫθ μΝ άΝ πέε β μΝ
παγά δμΝ βμΝ εαλ δΪμΝ εαδΝ πθΝ η ΰΪζπθΝ αΰΰ έπθ,Ν ηυκεαλ δκπΪγ δ μΝ πλπ κπαγ έμΝ άΝ
υ λκπαγ έμΝ κπκδκυ άπκ Ν τπκυ,Ν π λδεαλ έ δ μΝ υπκ λκπδΪακυ μ,Ν δα αλαξΫμΝ κυΝ
εαλ δαεκτΝ λυγηκτΝ εαδΝ βμΝ αΰπΰάμΝ κυΝ λ γέ ηα κμ,Ν αλ βλδαεάΝ υπΫλ α βΝ Ϋ πΝ εαδΝ ηδελκτΝ
ίαγηκτ,Ν δΰζυξδθΝ ακλ δεάΝ ίαζίέ α,Ν ησθδηκμΝ εκζπκεκδζδαεσμΝ απκεζ δ ησμΝ κπκδκυ άπκ Ν
ίαγηκτΝ άΝ πζάλβμΝ απκεζ δ ησμΝ ηα έκυΝ κυΝ is,Ν τθ λκηκΝ Wolf-Parkinson-White,
π λδκλδ ηΫθκδΝ εδλ κέΝ ξπλέμΝ ζ δ κυλΰδεΫμΝ δα αλαξΫμ,Ν αλαδΫμΝ Ϋε αε μΝ υ κζΫμ,Ν τθ λκηκΝ
θκ κτθ κμΝφζ ίκεσηίκυ,ΝησθδηβΝ Ϋζ δαΝαλλυγηέα,Νεέζέπέ
ΝΟ Μ Σ ΝΚΟΙΛΙ 
ΟδΝεάζ μΝ πθΝπλκ γέπθΝάΝ πθΝπζαΰέπθΝεκδζδαευθΝ κδξπηΪ πθΝάΝ κυΝπυ ζδεκτΝ ΪφκυμΝξπλέμΝ
πδ υξάΝ ξ δλκυλΰδεάΝ πΫηία βΝ πκυΝ πλκεαζκτθΝ ζ δ κυλΰδεΫμΝ δα αλαξΫμ,Ν ίκυίπθκεάζ μΝ η Ν
τ κδξβΝ α ζάΝ εΪγκ κΝ κυΝ σλξ πμ,Ν πλκβΰβγ έ μΝ ΰξ δλά δμΝ ΰδαΝ π π δεσΝ Ϋζεκμ,Ν
υπκ λκπδΪακθ αΝπ π δεΪΝΫζεβ,Ν ζευ βμΝεκζέ δ α,Νξλσθδ μΝ δ δεΫμΝεαδΝηβΝεκζέ δ μΝαεσηβΝεαδΝ
η Ν άπδαΝ υηπ υηα αΝ πκυΝ θΝ αθ απκελέθκθ αδΝ βθΝ εα ΪζζβζβΝ γ λαπ έα,Ν θσ κμΝ ωrohn,Ν
η α λαυηα δεάΝ πζβθ ε κηά,Ν η ΰαζκ πζβθέα,Ν εέλλπ βΝ άπα κμ,Ν ξλσθδ μΝ βπα έ δ μ,Ν
α υηπ πηα δεάΝξκζκζδγέα β,Νδ δκπαγάμΝΫηη βΝυπ λξκζ λυγλδθαδηέα, εέζέπέ
ΝΟ Μ Σ Ν ΙΜ ΣΟ
αλδΫμΝ άΝ ηΫ λδ μΝ αθαδηέ μΝ αεαγσλδ βμΝ αδ δκζκΰέαμ,Ν εζβλκθκηδεΫμΝ αδηκζυ δεΫμΝ αθαδηέ μ,Ν
η ΰαζκίζα δεΫμΝ αθαδηέ μ,Ν
λκαυΰπηα δεΫμΝ ηκλφΫμΝ η κΰ δαευθΝ υθ λσηπθΝ σ αθΝ
υθκ τκθ αδΝ απσΝ αδηκζυ δεάΝ αθαδηέαΝ ηΫ λδαμΝ ίαλτ β αμ,Ν δα αλαξΫμΝ πθΝ αδηκπ αζέπθΝ
ΧγλκηίκπΪγ δ μΨ,Ν ηυκ φαδλδθκυλέαΝ απσΝ εσππ β,Ν ζ ηφυηα αΝ Χ Ν θΫλΰ δαΝ άΝ πλσ φα βΝ
τφ βΨ,Νζ υξαδηέ μ,ΝαδηκλλαΰδεΫμΝγλκηίπ δεΫμΝ δαγΫ δμ,Νεέζέπέ
ΝΟ Μ Σ ΝΠΟΝ ΤΛΙΚ ΝΣ Λ 
ΰευζπ δεάΝ πκθ υζκαλγλέ δ α,Ν πέηκθβΝξλσθδαΝκ φυαζΰέα,Ν εκζέπ βΝάΝζσλ π βΝάΝετφπ βΝ
βμΝ πκθ υζδεάμΝ άζβμΝ η λέκυΝ ίαγηκτΝ εαδΝ Ϊθπ,Ν υηπδ δεσΝ εΪ αΰηαΝ υηα κμΝ Ϋ πΝ εαδΝ
θσμΝησθκΝ πκθ τζκυΝπκυΝαφκλΪΝζδΰσ λκΝαπσΝ κΝβηΣΝ κυΝτοκυμΝ κυΝεαδΝπκυΝξλκθκζκΰ έ αδΝ
απσΝΫ κυμΝπ λέπκυ,Ναυξ θδεάΝπζ υλΪΝη Νζ δ κυλΰδεΫμΝ δα αλαξΫμ,Ν τθ λκηκΝ εαζβθυθΝηυυθΝ
η Ν ζ δ κυλΰδεΫμΝ δα αλαξΫμ,Ν πζ υλκεζ δ δεσΝ τθ λκηκΝ η Ν ζ δ κυλΰδεΫμ δα αλαξΫμ,Ν
λαδίσελαθκΝ υΰΰ θΫμΝ άΝ πέε β κ,Ν πκθ υζκζέ γβ βΝ η Ν ζ δ κυλΰδεΫμΝ δα αλαξΫμ,Ν εαζκάγ δμΝ
σΰεκδΝέέ,Νξ δλκυλΰβγ έ αΝεάζβΝη κ πκθ υζέκυΝ έ εκυΝάΝεάζβΝη κ πκθ υζέκυΝ έ εκυΝη Ν
ζ δ κυλΰδεΫμΝ δα αλαξΫμ,Νεέζέπέ
ΝΟ Μ Σ ΝΝ ΦΡΧΝΝ- ΟΤΡ Σ ΡΧΝ
Ν φλ ε κηά απσΝκπκδα άπκ Ναδ έα,ΝηκθάλβμΝθ φλσμ,ΝξλσθδαΝθ φλδεάΝαθ πΪλε δα,Νθ φλπ δεσΝ
τθ λκηκ,Ν ξλκθέαΝ π δλαηα κθ φλέ δ α,Ν υΰΰ θ έμΝ εαδΝ πέε β μΝ αθπηαζέ μΝ θ φλυθΝ εαδΝ
κυλβ άλπθ,Νζδγέα βΝθ φλυθΝεαδΝκυλβ άλπθ,Νπκζυευ δεάΝθσ κμΝ πθΝθ φλυθ,Νη αησ ξ υ βΝ
θ φλκτ,Νεέζέπέ
ΝΟ Μ Σ ΝΟΤΡΟ ΟΥΟΤΝΚΤΣ 
υΰΰ θ έμΝ άΝ πέε β μΝ παγά δμΝ βμΝ κυλκ σξκυΝ ετ βμΝ η Ν ζ δ κυλΰδεΫμΝ δα αλαξΫμ,Ν ζέγκδΝ γβζυηα αΝ- εαεκάγβΝθ κπζΪ ηα αΝκυλκ σξκυΝετ βμ,Νεέζέπέ
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ΝΟ Μ Σ ΝΟΤΡ ΘΡ Ν– Γ ΝΝ ΣΙΚΧΝΝΟΡΓ ΝΧΝ
πδ πα έαμΝ άΝ υπκ πα έαμ,Ν ελυοκλξέαΝ άΝ ε κπέαΝ κυΝ θσμΝ σλξ πμΝ σ αθΝ κΝ ΪζζκμΝ παλαηΫθ δΝ
υΰδάμ,Ν βΝ υΰΰ θάμΝ άΝ πέε β βΝ Ϋζζ δοβΝ κυΝ θσμΝ σλξ πμΝ ΰδαΝ κπκδα άπκ Ν αδ έα,Ν θυΝ κΝ ΪζζκμΝ
παλαηΫθ δΝυΰδάμ,Νεέζέπέ
ΝΟ Μ Σ ΝΣΧΝΝ ΝΧΝΚ ΙΝΚ ΣΧΝ ΚΡΧΝ
ΚΪγ Ν υΰΰ θάμΝάΝ πέε β βΝαθπηαζέα,ΝπμΝπλκμΝ κθΝαλδγησΝ κΝ ξάηαΝεαδΝ δμΝ ξΫ δμΝ πθΝη ζυθΝ
Χ πδηάευθ β,Ν ίλΪξυθ βΝ πΪθπΝ απσΝ γΝ εα έ,Ν ίζαδ σ β α,Ν λαδίσ β αΝ ο υ Ϊλγλπ βΨΝ ΪθΝ
πδφΫλ δΝ φαθ λάΝ υ ηκλφέαΝ άΝ υ εκζέαΝ πθΝ ζ δ κυλΰδυθΝ αυ υθ,Ν εαγΥΝ ΫιδθΝ ιΪλγλβηαΝ κυΝ
υηκυ,Ν πζα υπκ έαΝ η Ν ίζαδ σ β αΝ κυΝ πκ δκτΝ εαδΝ ζ δ κυλΰδεΫμΝ δα αλαξΫμ,Ν Ϋζζ δοβΝ άΝ
αΰετζπ βΝ κυΝ αθ έξ δλα,Ν Ϋζζ δοβΝ άΝ αΰετζπ βΝ κυΝ έε β,Ν απυζ δαΝ κυΝ η ΰΪζκυΝ αε τζκυΝ
κυΝπκ δκτ,Νεέζέπέ
ΓΤΝ ΙΚΟΛΟΓΙΚ ΝΝΟ Μ Σ
δα αλαξΫμΝ ηηάθκυΝλτ πμΝπκυΝαθ απκελέθκθ αδΝ βθΝεα ΪζζβζβΝγ λαπ έαΝεαδΝπλκεαζκτθΝ
ζ δ κυλΰδεΫμΝ δα αλαξΫμ,Ν κι έ μΝ εαδ ξλσθδ μΝ παγά δμΝ πθΝ ιαλ βηΪ πθΝ Χ Ϊζπδΰΰ μΝ εαδΝ
πκγάε μΨ,Ν θ λκηβ λέπ βΝ η Ν ζ δ κυλΰδεΫμΝ δα αλαξΫμ,Ν απζάΝ υ λ ε κηά,Ν ηα ε κηά,Ν
βηαθ δεάΝδ δκπαγάμΝυπ λ λέξπ β,Ν υλέΰΰδα,Νευ κεκζπδεΪ,ΝκυλβγλκεκζπδεΪ,ΝκλγκεκζπδεΪΝ
η ΪΝαπσΝαπκ υξέαΝ ξ δλκυλΰδεάμΝ πΫηία βμ,ΝαελΪ δαΝκτλπθΝαπσΝυπ λΫθ α βΝη ΪΝαπσΝ βθΝ
απκ υξέαΝ βμΝεα ΪζζβζβμΝγ λαπ έαμ,Νεέζέπέ
Ι Ι ΙΣ Ρ Ν Π ΙΣ  Ι
ΧΜ ΣΟΜ ΣΡΙΚ ΝΥ Ρ ΚΣ ΡΙΣΙΚ
έε βμΝηΪααμΝ υηα κμ Χ έΜέέΨέ
ΧμΝ έΜέέΝθκ έ αδΝ κΝπβζέεκΝ κυΝ πηα δεκτΝίΪλκυμΝ πθΝυπκοβφέπθΝ
λΪΰπθκΝ κυΝτοκυμΝ κυμΝ ΝηΫ λαέ
ΟδΝΪθ λ μΝυπκοάφδκδΝπλΫπ δΝθαΝΫξκυθΝ έΜέέΝη αιτΝ1λΝ- 27.
ΟδΝΰυθαέε μΝυπκοάφδ μΝπλΫπ δΝθαΝΫξκυθΝ έΜέέΝη αιτΝ1κΝ- 25.

ΝξδζδσΰλαηηαΝπλκμΝ κΝ

ΧΠαλΪ δΰηαμΝΈθαμΝυπκοάφδκμΝη ΝτοκμΝ1,ιηΝηΫ λαΝεαδΝίΪλκμΝιζΝεδζΪΝΫξ δΝ έΜέέ
ιζήΧ1,ιηΥ1,ιηΨΝοΝβζ,16.
ΚΤ 
ΟδΝ υπκοάφδ μΝ πκυΝ υξσθΝ υλέ εκθ αδΝ Ν εα Ϊ α βΝ ετβ βμ,Ν πλκμΝ απκφυΰάΝ πδπζκευθΝ κΝ
ευκφκλκτη θκΝ Ϋηίλυκ,Ν κφ έζκυθΝ θαΝ θβη λυθκυθΝ κθΝ ι α άΝ δα λσΝ πλδθ υπκίζβγκτθΝ Ν
αε δθκζκΰδεσΝΫζ ΰξκ,ΝκΝκπκέκμΝπ λδζαηίΪθ αδΝ βθΝυπκξλ π δεάΝΰδαΝσζκυμ κυμΝυπκοβφέκυμΝ
υΰ δκθκηδεάΝ ιΫ α β εαγυμΝ εαδΝ κθΝ ΰυθαδεκζσΰκΝ ΰδαΝ βΝ ΰθπηΪ υ βΝ π λέΝ υθα σ β αμΝ
υηη κξάμΝ δμΝαγζβ δεΫμΝ κεδηα έ μ.
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Π Ρ ΡΣ Μ Χ Ψ
Τπσ δΰηαΝβζ ε λκθδεάμΝαέ β βμ-υπ τγυθβμΝ άζπ βμΝεαδΝκ βΰέ μΝ υηπζάλπ βμΝαυ άμέ
Ν έ κ κμΝ βθΝ φαληκΰάΝεα αξυλδ βμΝ βμΝ έ β βμΝ– Τπ τγυθβμΝ άζπ βμΝγαΝΰέθ αδΝαπσΝ ξ δεσΝ
τθ ηκΝ βθΝ ζέ αΝwww.fireservice.gr ο θα θ ί σ ι ο ία α ό 01/06/2016.
ΌζαΝ αΝ κδξ έαΝ βμΝ έ β βμΝ – Τπ τγυθβμΝ άζπ βμΝ γαΝ αθαΰλΪφκθ αδ η Ν Κ Φ Λ Ι Ν εαδΝ αΝ
ΛΛ ΝΙΚ έ
Ν υηπζάλπ βΝ βμΝ έ β βμΝ–Τπ τγυθβμΝ άζπ βμΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ λέαΝίάηα αέΝ
 κΝ πλυ κΝ άηαΝ « κδξ έαΝ Τπκοβφέκυ»Ν βΝ εα αξυλδ βΝ Ν σζαΝ αΝ π έαΝ έθαδΝ υπκξλ π δεάέΝ Ν
πδζκΰάΝ κυΝ άηκυΝγαΝΰέθ αδΝαπσΝζέ αΝΧ δεσθαΝ1Ψέ

δεσθαΝ1
23
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 Ν π λέπ π βΝ πκυΝ έ Ν εΪ κδεκδΝ θβ δυθΝ πζβθΝ Κλά βμ,Ν γαΝ ηπκλ έ Ν θαΝ πδζΫι Ν κΝ τ λκΝ
ίάηα,Ν βθΝ ΙέΠέΤέΝέΝπκυΝγαΝη αί έ ΝΰδαΝθαΝυπκίΪζζ Ν αΝ δεαδκζκΰβ δεΪέ
 κΝ τ λκΝ άηαΝ«ΣλσπκμΝ δαΰπθδ ηκτ»Ν πδζΫΰ Ν αΝαθ έ κδξαΝπ έαΝπκυΝ αμΝαφκλκτθΝΧ δεσθαΝ
2).

Μπκλ έ ΝθαΝ πδζΫι

δεσθαΝβ
Ν«Πλκβΰκτη θκ»,Ν πδζκΰάΝβΝκπκέαΝ αμΝ πδ λΫφ δΝ κΝπλκβΰκτη θκΝίάηαέ
24
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 κΝ λέ κΝ άηαΝ «Έζ ΰξκμΝ ΤΝ Τπκίκζά»Ν ηπκλ έ Ν θαΝ εΪθ Ν ηδαΝ πλκ πδ εσπβ βΝ πθΝ
εα αξπλβηΫθπθΝ κδξ έπθΝεαδΝαθΝγΫζ ΝθαΝεΪθ Ν δκλγυ δμΝ πδζΫΰ Ν«Πλκβΰκτη θκ»,ΝαζζδυμΝ
πδζΫΰ Ν«Τπκίκζά»ΝΰδαΝθαΝεα αγΫ
Ν βθΝαέ β βΝΧ δεσθ μΝγΨέΝΝ
ΠΡΟΟΥ Νμ Μ ΪΝ βθΝΤπκίκζάΝ θΝγαΝηπκλ έ ΝθαΝΝ δκλγυ
Ν βθΝαέ β βΝ– υπ τγυθβΝ άζπ βέ

δεσθαΝγ
25
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Κα ΪΝ κΝ ζ υ αέκΝ Ϊ δκ,Ν Ϋξκθ αμΝ πδζΫι δΝ «Τπκίκζά»,Ν κΝ τ βηαΝ αμΝ πδ λΫφ δΝ κΝ ξ δεσΝ
ηάθυηαΝ πδ υξκτμΝΤπκίκζάμΝ βμΝ έ β άΝ αμΝεαγυμΝεαδΝκ βΰέ μΝΰδαΝ βΝ υθΫξδ βΝ βμΝ δα δεα έαμΝ
Χ δεσθαΝζΨέΝ

ΠΡΟΟΥ Νμ
δπζκτθΝ κΝ πκ
δεαδκζκΰβ δεΪΝ
ε τππ βμΝ κυΝ

δεσθαΝζ
Ναυ σΝ κΝίάηαΝγαΝπλΫπ δΝκππ άπκ ΝθαΝαπκγβε τ
ΝεαδΝθαΝ ε υπυ
δμΝ
δε δεσΝ ζ ε λκθδεάμΝ Τπκίκζάμ,Ν πκυΝ γαΝ κΝ υπκίΪζζ Ν ηααέΝ η Ν αΝ υπσζκδπαΝ
βθΝ πδ λκπάΝ ΠαλαζαίάμΝ δεαδκζκΰβ δευθέΝ  Ν π λέπ π βΝ α υθαηέαμΝ Ϊη βμΝ
πκ δε δεκτΝΤπκίκζάμΝαθααβ ά Ναυ σΝ κΝemail πκυ Ϋξ Ν βζυ δέ

ΓδαΝ κπκδα άπκ Ν πζβλκφκλέαΝ – δ υελέθδ βΝ ηπκλ έ
θαΝ απ υγτθ
πδ λκπΫμΝΠαλαζαίάμΝ δεαδκζκΰβ δευθΝ πθΝ ΙέΠέΤέΝ. πκυΝαθαφΫλκθ αδΝ
βμΝπαλκτ αμΝπλκεάλυιβμέ

Ν
δμΝ αλησ δ μΝ
κΝΠαλΪλ βηαΝΧ ΨΝ
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Π Ρ ΡΣ Μ ΝΧΓΨ
Τπσ δΰηαΝπλσ α βμΝδεαθσ β αμΝυπκοβφέκυΝπκυΝαθάε δΝ
ΓΝΧΜ Ν………………………έΧπλκρ αηΫθκυΝ βμΝΤπβλ έαμΝπκυΝυπβλ

κΝΠέέ
έΝκήβΝυπκοάφδκμή-αΨ

ΓδαΝ κθ/- βθ υπκοάφδκ/-α [ίαγησμΝΧηβ λυκΨ, πυθυηκ, σθκηα, πα λυθυηκ]
1.
Ο/- αθπ ΫλπΝ υπΪζζβζκμ,Ν ζαηίΪθκθ αμΝ υπσοβ………………………έέ……έέέέέέέέέέέέέέέέέέέΝ
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
δαγΫ δ*/ θΝ δαγΫ δ* σζαΝ αΝ πλκ σθ αΝ εαδΝ πλκςπκγΫ δμΝ πκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝ κΝ Ϊλγλκ 73 κυ
πέ . 174/1983 σππμΝδ ξτ δ, εαγυμΝεαδΝ βθΝπλκεάλυιβΝ δαΰπθδ ηκτΝ λξβΰκτΝ κυΝΠυλκ ί δεκτΝ
υηα κμΝ ΰδαΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ δμΝ ξκζΫμΝ θγυπκπυλαΰυθΝ εαδΝ Πυλκ ί υθΝ βμΝ Πυλκ ί δεάμΝ
εα βηέαμ,Ν κΝαεα βηαρεσΝΫ κμΝβί1θΝ– βί1ιΝεαδΝγ πλυΝαυ σθ/-άθ δεαθσ/-ά* / ηβΝδεαθσ/-ά*.
* δαΰλΪο ΝαθΪζκΰα
2. ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ
Ο/- Ναθπ ΫλπΝυπΪζζβζκμ, απσΝ…έή…έή…έέέΝβη λκηβθέαΝεα Ϊ αιάμΝ κυΝ
ηΫξλδΝ άη λα:
ΟΤ

κΝΠυλκ ί

δεσΝυηαΝ

ΜΙ Νπ δγαλξδεάΝπκδθάΝ κυΝ πδίζάγβε *.

Έξ δΝ δηπλβγ έΝη Ν δμΝεΪ πγδΝπ δγαλξδεΫμΝπκδθΫμ*:
ή
1
2
3
4
5

έ κμΝπκδθάμ
λΰέαΝη Ναπσζυ β
λΰέαΝη Νπλσ εαδλβΝπατ β
Πλσ δηκ
πέπζβιβ
Παλα άλβ β

* δαΰλΪο ΝεαδΝ υηπζβλυ

λδγησμ

ΝαθΪζκΰα
ΣσπκμΝ– η λκηβθέα
ΟΝ……………έέΧπλκρ Ϊη θκμΨ
ΣέέΤέ
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ΓΝΧΜ Ν…………………………έέΧδ λαλξδεΪΝπλκρ Ϊη θκυ κυΝαλξδεΪΝΰθπηα τκθ αΨ

υηφπθυ*ή δαφπθυ* η Ν βθΝΰθυηβΝ κυΝ………………………………………………………έέ
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
* δαΰλΪο ΝαθΪζκΰα

ΣσπκμΝ– η λκηβθέα
ΟΝ……………έέΧπλκρ Ϊη θκμΨ
ΣέέΤέ
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Π Ρ ΡΣ Μ ΝΧ Ψ
κδξ έαΝ πδεκδθπθέαμΝ πδ λκπυθΝΠαλαζαίάμΝ δεαδκζκΰβ δευθ

δ υγτθ δμΝεαδΝ

Α/Α

Ο
Α Α Α Η
Α Ο Ο Η ΩΝ

1

οβάθ ια

2

. . . . Αθ ώ

3

. . . .

4

. . . .

5

. . . . Α α . Α ι ής

6

. . ο ο
ο ό ς

7

. . αβά ας
αβά ας

8

. . ά ας
ά ας

. . . .

9

. . ά θ ς
ά θ ς

. . . .

10

. . Α α ού ο
. . . . Έβ ο

11

. . . .

12

. .

Ο Η

Αθή α

. . . .

ς

ο ο

. . . .

ώ
13

. . ο ύ ο
α ι ι ής

14

. . ι ίς

15

2132158300

ά α

θ ι ής Α ύ ς

ά θ

Ύ

α

ού ο

σσα ο ί
έ

ς

ο ύ

. . . . ι ίς

ι ίς

. . Έ σσας
έ ας

. . . .

Έ σσα

16

. . έ οιας
αθίας

. . . .

έ οια

17

. . α
ι ίας

. . . .

έ

ί ο

α

ς

2531060030
α

2541083493

ή ς

ο

2510244444
2521031200

ο χι . . . Α
α ίας

α

ί

ύ

2299320800

ας

&

ωφό ος
ος

&

α αιά
/ ή ός
α ο ού ο - ό ο
άφ
α ά
ασ

σο αίας

ή

. . . .

ί ς

2132158401

σοσ ό ο

Α

2106265000

ό ως

αβά α

σ/ ί ς
ώ

ισ/ ο
α ά

α ό ο ο

ΦΩΝΑ

2132158100

ω σα ι ο

σί α

. . . .

οσβ σ ι ή

ι αιώς

ι αιάς

. Α ι ής

Η

ά σα ,
Α α
ία

φισιά Α ι ής

ι αιώς

ής

Ν Η

/ ο ς–
ς

α ίο

α χίας

χ ίο
ά

ι ι ής

2551085100
2313326121
2321022199
2371022644

ι ο σά α 2

2341023578

αι ίας

2381022044

ωφό ος
ο ά χο

α ού &

ο χι .
/ ς . .
α ί ς - σσα ο ί ς

2331068400
2351023333
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18

. . οά ς
οά ς

. . . .

19

. . ώ ι ας
ώ ι ας

. . . .

ώ ι α

20

. . ασ ο ιάς
ασ ο ιάς

. . . .

ασ ο ιά

21

. .
β ώ
β ώ

22

. . . . ωα ί ω

23

. . ο
. . . .

ί σας
σ ω ίας

24

. . Ά ας
Ά ας

. . . .

οά

. . . .

Α α ο ι ής ω
ς

ί σα

Ά α

ο

2467082464
2462023451

ωφό ος Α χι
α α ίο
Α . ο άο
ωβ ίο
ά

2682022530

ά ισα

ωα ί ω

27

. . ό ο
α σίας

ό ος

α ίας & ο

28

. . ι ά ω
ι ά ω

29

. . α ί σας
α ί σας

30

. . . . Αχαΐας

32
33

. . . .
. . . .

ς

α

ί σα

. . . .
. . . .

σο ό ι
ύ ος
ί ο

34

. . α α ά ας
σσ ίας

35

. . ά ς
α ω ίας

36

. . α
ίο
Α ο ί ας

. . . .

αύ

37

. . ο ί θο
ο ι θίας

. . . .

ό ι θος

. . . .

ο

ω ίο

ό ως

2413509300
ο

ού ο

ο ύ

ασι ίο

α α άα
ά

ύ ο

ίβα έ

α

2441071255
2613615610

ι ού

2631028787

ω ίο

2621040050

αβά & Α ίο
Αθα ασίο

2713602510

Ά ιο

ό ω ος

2721092100

ωφό ος
ιο

2421076850
2431035946

έα . . α ώ - Αθ ώ
147

ά α

. .
σο ο ίο
. . . .
Αι. ω
. οα
ύ α
ο α .ίας. . .
ίας
. . ί ο
Α α ίας

ί α α

2665029780

α

. . . . α ίσ ς
. . . .

ς

2681027333

26

Α

2651370500

α & Α ισ α ό α

. . έβ ας
έβ ας

έβ α

ισ ό ο

&

25

31

. . . .

2385022444

ο ω ί

ωά ι α
ο

2461353300

β ο α ίο

ά

β ά

ίας

ς

ού ο

α ίο

ω ίο

α α

2731022147
2752028282

έο

2741024600
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38

. . α ίας
θιώ ι ας

. . . .

39

. . α
. . . .

40

. . Ά φισσας
ω ί ας

. . . .

Ά φισσα

41

. . ιβα ιάς
οιω ίας

. . . .

ιβα ιά

έ

42

. . α ί ας
ύβοιας

α ί α

ιώ ο

43

. .

44

. . ό ο
. . . .
ω α ήσο

45

. .
έσβο

46

. . ίο

47

. . ά ο
ά ο

48

. . . .

49

. . . . α ίω

50

. . θύ ο
θύ
ς

51

. . Α . ι ο άο
. . . . ασιθίο

52

. . . . έ

53

. .

σίο
α ίας

. . . .

ού ο ς
ά ω

. . . .

54

. . Α οσ ο ίο
φα
ίας

55

. . α ύ θο
α ύ θο

ήσι

ού ο
ό ος

. . . .

. . . . ίο

ά ας
ά ας

α

. . . .

ι ή ς

α

α ία

ίος
αθύ ά ο

έ

. . . .

α θ ι ής Α ίσ ασ ς

Α χ/σ
ισ ο ή
α α ι ή

ο

α

. . . .

ά

2221080632
&

θ ο ώ
44

α σίω

2241023333

ι ή ς–

2251356201

ω
. .

θος

.

2281361901

ο ο α ά

έ ο
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Π Ρ ΡΣ Μ Χ )
Έλΰκ-αληκ δσ β μΝ πδ λκπυθΝΠαλαζαίάμΝ δεαδκζκΰβ δευθΫΝ δ θΫλΰ δαμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτΝ
εαδΝΠλκεα αλε δευθΝ ι Ϊ πθ
1. ΟδΝ πδ λκπΫμΝΠαλαζαίάμΝ δεαδκζκΰβ δευθΝ ΙέΠέΤέΝέμΝΝ
αέΝ Σαυ κπκδκτθΝ κθΝ υπκοάφδκ,Ν η λκτθΝ κΝ αθΪ βηΪΝ κυΝ εαδΝ δ ΪΰκυθΝ αυ σ Χαλδγηβ δευμΝ εαδΝ
κζκΰλΪφπμΨ εαγυμΝεαδΝ βθΝβη λκηβθέαΝΰΫθθβ βμΝ αΝαθ έ κδξαΝπ έα βμΝί ίαέπ βμΝ ζΫΰξκυΝπκυΝ
Ϋξ δΝ θ πηα πγ έΝ κ απκ δε δεσ βζ ε λκθδεάμΝ υπκίκζάμΝ βμΝ αέ β βμ-υπ τγυθβμΝ άζπ βμΝ Ν εαδΝ
πλκ εκηέα αδΝ απσΝ αυ σθ δμΝ δπζκτθ,Ν ί ίαδυθκθ αμΝ σ δΝ πζβλκέΝ άΝ θΝ πζβλκέΝ αθΪζκΰα, δμΝ
υΰε ελδηΫθ μΝ πλκςπκγΫ δμΝ αθα άηα κμΝ εαδΝ βζδεέαμέ ΣκΝ ΫθαΝ απσΝ αΝ αθπ ΫλπΝ απκ δε δεΪ
παλαζαηίΪθ αδΝαπσΝ κθΝυπκοάφδκ εαδΝ κΝ τ λκΝελα έ αδΝαπσΝ βθΝ πδ λκπά, αφκτΝυπκΰλαφ έΝ
απσΝαυ σθ ΰδαΝ βθΝπαλαζαίάΝ κυέ
ίέΝ πδ λΫφκυθ,ΝξπλέμΝΪζζβΝ δα τππ β,ΝξπλέμΝθαΝ ε υπυ κυθΝ βθΝαέ β β-υπ τγυθβΝ άζπ βΝεαδΝ
ξπλέμΝ θαΝ ξκλβΰά κυθΝ ζ έκΝ υΰ δκθκηδεάμΝ ιΫ α βμ-παλαπ ηπ δεσ βη έπηα,Ν αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ
κυμΝ υπκοβφέκυμ πκυΝ θΝ πζβλκτθΝ δμΝ υΰε ελδηΫθ μΝ πλκςπκγΫ δμΝ αθα άηα κμΝ άήεαδΝ βζδεέαμ
(πζβθΝ αυ υθΝ πκυΝ υθΫ αι Ν βΝ Τπβλ έαΝ ΰδαΝ κυμΝ υπκοβφέκυμ πκυΝ αθάεκυθΝ κΝ Πυλκ ί δεσΝ
υηα), υθ Ϊ κθ αμΝ βΝί ίαέπ βΝ ζΫΰξκυΝπκυΝΫξ δΝ θ πηα πγ έΝ κΝαπκ δε δεσΝβζ ε λκθδεάμΝ
υπκίκζάμΝ βμΝ αέ β βμ-υπ τγυθβμΝ άζπ βμΝ εαδΝ πΫξ δΝ γΫ βΝ πλαε δεκτΝ πδ λκφάμΝ πθΝ
δεαδκζκΰβ δευθέΝ θβη λυθκυθΝ αυγβη λσθ βθΝ βζ ε λκθδεάΝ φαληκΰάΝ ΰδαΝ κΝ ζσΰκΝ πδ λκφάμΝ
πθΝ δεαδκζκΰβ δευθ, σππμΝί ίαδυθ αδΝ κΝαθπ ΫλπΝαπκ δε δεσΝυπκίκζάμέ
ΰέΝ ΓδαΝ κυμΝ υπκοβφέκυμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ κΝ απαδ κτη θκΝ αθΪ βηαΝ εαδΝ σλδκΝ βζδεέαμ,Ν ζΫΰξκυθΝ βθΝ
ηπλσγ ηβΝ υπκίκζάΝ πθΝ δεαδκζκΰβ δευθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βθΝ πζβλσ β αΝ εαδΝ βθΝ κλγάΝ Ν τθ αιάΝ
κυμ, πδί ίαδυθκθ αμΝ βθΝ αελέί δαΝ πθΝ κδξ έπθΝ κυΝ βζ ε λκθδεκτΝ αλξ έκυ, δκλγυθκθ αμΝ εαδΝ
υηπζβλυθκθ αμΝ αΝ αθ έ κδξαΝ π έαΝ βμΝ βζ ε λκθδεάμΝ φαληκΰάμέΝ  βΝ υθΫξ δαΝ εαδΝ φσ κθΝ κδΝ
υπκοάφδκδΝπζβλκτθΝσζ μΝ δμΝπλκςπκγΫ δμ ε υπυθκυθΝ βθΝβζ ε λκθδεάΝαέ β β-υπ τγυθβΝ άζπ β
κυΝ υπκοβφέκυ,Ν βθΝ κπκέαΝ πδεκζζΪ αδΝ φπ κΰλαφέαΝ πκυΝ φλαΰέα αδΝ απσΝ βθΝ Τπβλ έαΝ εαδΝ κΝ
υπκοάφδκμΝ Ν αφκτΝ ζΫΰι δΝ αΝ κδξ έαΝ πκυΝ βζυθκθ αδΝ Ν αυ άθ,Ν βθΝ υπκΰλΪφ δΝ εαδΝ γΫ δΝ κΝ
κθκηα πυθυησΝ κυΝ κζκΰλΪφπμΝ θυπδκθΝ βμΝ πδ λκπάμέΝ ΟδΝ Ν πδ λκπΫμΝ Ν παλαζαηίΪθκυθΝ βθΝ πμΝ
ΪθπΝ αέ β β-υπ τγυθβΝ άζπ βΝ ηααέΝ η Ν αΝ απαδ κτη θαΝ δεαδκζκΰβ δεΪ εαδΝ κΝ αθπ ΫλπΝ
απκ δε δεσ υπκίκζάμέΝ ΥκλβΰκτθΝ κθΝ υπκοάφδκΝ αλδγησΝ πλπ κεσζζκυ εαδ ζ έκΝ υΰ δκθκηδεάμΝ
ιΫ α βμ-παλαπ ηπ δεσ βη έπηα,Ν κΝ κπκέκΝ πδεκζζΪ αδΝ φπ κΰλαφέαΝ πκυΝ φλαΰέα αδΝ απσΝ βθΝ
Τπβλ έαΝ εαδΝ κυΝ έθκυθΝ πλκφκλδεΫμ κ βΰέ μΝ ΰδα δμΝ πλκεα αλε δεΫμΝ ι Ϊ δμέΝ  κΝ παλΪλ βηαΝ
ΧΣ) παλα έγ θ αδΝ κ βΰέ μΝ ΰδαΝ κυμΝ υπκοβφέκυμΝπκυΝ γαΝ υηη ΫξκυθΝ δμΝ ΠΚ Ν πκυΝ δ θ λΰ έΝ κΝ
Πυλκ ί δεσΝυηα.
. Μ λδηθκτθΝ ΰδαΝ βθΝ πδ τθαοβΝ αΝ υπσζκδπαΝ δεαδκζκΰβ δεΪ,Ν αθ δΰλΪφκυΝ κυΝ α κηδεκτΝ
ίδίζδαλέκυΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ πκυΝ αθάεκυθΝ κΝ Πέέ ιαδλκυηΫθπθΝ πθΝ α δυθ,Ν η αγΫ πθ,Ν
η αεδθά πθΝεαγυμΝεαδΝ πθΝπλκ Ϊ πθΝδεαθσ β αμΝαπσΝ δμΝ δκδεά δμΝαυ υθ.
έΝ ΠαλαζαηίΪθκυθΝ απσΝ κυμΝυπκοβφέκυμΝ η Ν απκ δε δεσΝ δμΝ ξ δεΫμΝ ί ίαδυ δμΝ δεαθσ β αμΝ βμΝ
παλαΰλΪφκυΝγΝ κυΝε φαζαέκυΝVΙΝ βμΝπαλκτ αμΝπλκεάλυιβμέΝ
. πκ ΫζζκυθΝ σζαΝ α απκ δε δεΪΝ υπκίκζάμ,Ν αΝ παλαζβφγΫθ αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ εαδΝ ζκδπΪΝ
ξ δεΪΝΫΰΰλαφαΝ βθΝ πδ λκπάΝ δ θΫλΰ δαμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτέ
α. ΟδΝ πδ λκπΫμΝΠαλαζαίάμΝ δεαδκζκΰβ δευθΝ ΙέΠέΤέΝέ παλΫξκυθΝ δ υελδθέ δμΝεαδΝπζβλκφκλέ μΝ
κυμΝυπκοβφέκυμΝ κυΝθκηκτΝ κυμΝεαδΝΰδαΝκπκδκ άπκ Ν ξ δεσΝγΫηαΝαπ υγτθκθ αδΝ βθΝ πδ λκπάΝ
δ θΫλΰ δαμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτέΝ  Ν εαηέαΝ π λέπ π βΝ θΝ παλαπΫηπκθ αδΝ κδΝ υπκοάφδκδΝ βθΝ
ζ υ αέα,Νκτ Ν κΝ πδ ζ έκΝ έΠέέ
ΟδΝ πδφκλ δ ηΫθκδΝ η Ν βθΝ αθα βηκηΫ λβ βΝ υπΪζζβζκδΝ πΫλαθΝ υξσθΝ πκδθδευθΝ υγυθυθΝ κυμΝ
ζΫΰξκθ αδΝεαδΝπ δγαλξδεΪΝΰδαΝπζβηη ζάΝΪ εβ βΝ πθΝεαγβεσθ πθΝ κυμέ
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2.  βθΝ πδ λκπάΝ δ θΫλΰ δαμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτΝαθάεκυθΝκδΝεΪ πγδΝαληκ δσ β μμΝ
αέ ΟΝ υθ κθδ ησμ, βΝ πκπ έαΝ εαδΝ παλκξάΝΝπζβλκφκλδυθ,Νεα υγτθ πθΝεαδΝ δ υελδθά πθΝ δμΝ
ζκδπΫμΝ πδ λκπΫμΝ κυΝ παλσθ κμ παλαλ άηα κμ εαγυμΝ εαδΝ βμΝ
υ λκίΪγηδαμΝ πδ λκπάμΝ
ΠαλαζαίάμΝ δεαδκζκΰβ δευθ.
πέζυ βΝ κπκδκυ άπκ Ν δα δεα δεκτΝ πλκίζάηα κμΝ πκυΝ υξσθΝ
αθαετο δΝ εα ΪΝ βθΝ παλαζαίάΝ πθΝ αδ ά πθΝ πθΝ υπκοβφέπθ εαδΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ πθΝ
πλκεα αλε δευθΝ ι Ϊ πθΝ εαγυμΝ εαδΝ βΝ θβηΫλπ βΝ κυΝ πδ ζ έκυΝ έΠέΝ ΰδαΝ εΪγ Ν γΫηαΝ πκυΝ
αφκλΪΝ κΝ δαΰπθδ ησ.
ίέ Ν υζζκΰάΝεαδΝ π ι λΰα έαΝσζπθΝ πθΝ ΰΰλΪφπθΝπκυΝαπκ Ϋζζκθ αδΝαπσΝ δμΝζκδπΫμΝ πδ λκπΫμΝ
πλκμΝ αυ άθ,Ν κΝ Ϋζ ΰξκμΝ πθΝ δεαδκζκΰβ δευθ,Ν βΝ ηΫλδηθαΝ ΰδαΝ βΝ υηπζάλπ βΝ άΝ δσλγπ βΝ υξσθΝ
ζζ έο πθΝεαδΝ φαζηΪ πθΝεαγυμΝεαδΝβ υγτθβΝΰδαΝ βθΝ δ αΰπΰάΝεαδΝ κθΝΫζ ΰξκΝκλγάμΝ θβηΫλπ βμΝ
βμΝβζ ε λκθδεάμΝ φαληκΰάμΝπκυΝζ δ κυλΰ έΝ δ δεΪΝΰδαΝ κΝ δαΰπθδ ησέΝ
ΰέ Ν τθ αιβ, πδθΪεπθΝ υπκοβφέπθΝ ΰδαΝ κυμΝ κπκέκυμΝ παλ ζάφγβ αθΝ αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ απσΝ δμΝ
αλησ δ μΝ πδ λκπΫμ,Ν Ν τκΝαθ έ υπα,Νά κδ:
ΰαΨΝ υΰε θ λπ δεσΝ πέθαεαΝ δ δπ υθ υπκοβφέπθ κδΝ κπκέκδΝ πλσε δ αδΝ θαΝ υπκίζβγκτθΝ
Ν
πλκεα αλε δεΫμΝ ι Ϊ δμ. ΟΝ πέθαεαμΝ π λδζαηίΪθ δΝ αΝ κθκηα πυθυηαΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ
Χκθκηα δεΫμΝ εα α Ϊ δμΝ αθΪΝ ΙέΠέΤέΝέΝ πκυΝ αθάεκυθΝ εαδΝ αζφαίβ δεάΝ δλΪΨ,Ν βθΝ άΝ δμΝ ξκζΫμΝ
βμΝ Πυλκ ί δεάμΝ εα βηέαμΝ πκυΝ άζπ αθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ υξσθΝ υπαΰπΰάΝ κυμΝ
εα βΰκλέ μδ δεΫμ εα βΰκλέ μΝεαδ δαίδίΪακθ αδ, κΝ έΠέέή δ τγυθ βΝ θγλππέθπθΝΠσλπθ κΝκπκέκ η λδηθΪ
ΰδαΝ βθΝ εκδθκπκέβ βΝ αυ υθΝ κυμΝ υπκοβφέκυμΝ η Ν βθΝ αθΪλ β άΝ κυμΝ βθΝ δ κ ζέ αΝ κυΝ
Πυλκ ί δεκτΝυηα κμ.
ΰίΨΝυΰε θ λπ δεσΝπέθαεαΝυπκοβφέπθΝπκυΝαθάεκυθΝ κΝΠυλκ ί δεσΝυηαΝ κδΝκπκέκδΝπλσε δ αδΝ
θαΝ υπκίζβγκτθΝ Ν υΰ δκθκηδεΫμΝ ι Ϊ δμέΝ ΟδΝ πέθαε μΝ π λδζαηίΪθκυθΝ αΝ κθκηα πυθυηαΝ πθΝ
υπκοβφέπθΝΧκθκηα δεΫμΝεα α Ϊ δμΝη Ναζφαίβ δεάΝ δλΪΨ,Ν δμ Τπβλ έ μΝπκυΝαθάεκυθ,ΝεαγυμΝ
εαδΝ υξσθΝ υπαΰπΰάΝ κυμΝ Ν εα βΰκλέ μ εαδΝ δαίδίΪακθ αδΝ κΝ έΠέέή δ τγυθ βΝ θγλππέθπθΝ
ΠσλπθΝ κ κπκέκΝ η λδηθΪΝ ΰδαΝ βθΝ εκδθκπκέβ βΝ αυ υθΝ κυμΝ υπκοβφέκυμ η Ν βθΝ αθΪλ β άΝ κυμΝ
κθΝ π λδεσΝδ σ κπκΝ κυΝυηα κμΝ«www.psnet.gr»έ
Μ ΝίΪ βΝ κυμΝαθπ ΫλπΝπέθαε μ,Ν υθ Ϊ
αδΝ κΝπλσΰλαηηαΝ πθΝπλκεα αλε δευθΝ ι Ϊ πθέ
ΰΰΨΝ η λά δκυμΝ πέθαε μΝ υπκοβφέπθΝ ΰδαΝ δμΝ πδ λκπΫμ Τΰ δκθκηδεάμ ιΫ α βμ,Ν γζβ δευθΝ
κεδηα δυθΝ εαδΝ Φυξκ ξθδευθΝ κεδηα δυθ Χ πδ λκπΫμΝ ΠΚ ΨέΝ ΟδΝ βη λά δκδΝ πέθαε μΝ
π λδζαηίΪθκυθΝ αΝ κθκηα πυθυηαΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ Χκθκηα δεΫμΝ εα α Ϊ δμΝ εα ΪΝ αζφαίβ δεάΝ
δλΪΨΝ πκυΝ γαΝ ι α κτθ- κεδηα κτθΝ απσΝ βθΝ εΪ κ Ν πδ λκπάΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝ βηΫλα,
τηφπθαΝη Ν κΝπλσΰλαηηαΝ πθΝπλκεα αλε δευθΝ ι Ϊ πθ.
ΟδΝ θΝζσΰπΝπέθαε μΝγαΝπ λδζαηίΪθκυθΝεαδΝ κυμΝυπκοβφέκυμ πκυΝπαλαπΫηφγβεαθΝΰδαΝ παθ ιΫ α βΝ
ΧαπσΝΤΰ δκθκηδεάΝ πδ λκπάΝ ιΫ α βμΨΝεαδΝ ε έθπθΝπκυΝΫζαίαθΝαθαίκζάΝ ιΫ α βμΝΧαπσ πδ λκπάΝ
γζβ δευθΝ κεδηα δυθΨ.
ΟδΝπέθαε μΝαυ κέΝ υθ Ϊ κθ αδΝεαγβη λδθΪ,Ν αφκλκτθ βθΝ πση θβΝβηΫλαΝ πθΝπλκεα αλε δευθΝ
ι Ϊ πθΝεαδΝπαλα έ κθ αδΝ δμΝαθ έ κδξ μΝ πδ λκπΫμέ
. Ν απκ κζάΝ βθΝ Πλπ κίΪγηδαΝ πδ λκπάΝ δεαθυθΝ εαδΝ απκεζ δ Ϋπθ πθΝ δεαδκζκΰβ δευθΝ εαδΝ
ΰΰλΪφπθΝ πκυΝ αφκλκτθΝ κυμΝ υπκοβφέκυμ πκυΝ αθάεκυθΝ κΝ Πυλκ ί δεσΝ υηα,Ν η ΪΝ βΝ
δ θΫλΰ δαΝ πθΝυΰ δκθκηδευθΝ ι Ϊ πθ.
ΠαλαζαηίΪθ δΝ αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ εαδΝ ΫΰΰλαφαΝ η Ν αΝ πλαε δεΪΝ εαδΝ κυμΝ Πέθαε μΝ δεαθυθΝ εαδΝ
απκεζ δ ΫπθΝ βμΝ Πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ
υ λκίΪγηδαμ πδ λκπάμΝ εαδΝ αΝ απκ Ϋζζ δΝ κΝ
έΠέέή δ τγυθ βΝ θγλππέθπθΝ ΠσλπθΝ πκυΝ η λδηθΪΝ ΰδαΝ βθΝ εκδθκπκέβ βΝ πθΝ πδθΪεπθΝ αυ υθΝ
κυμΝ υπκοβφέκυμΝ η ΪΝ βθΝ ετλπ άΝ κυμΝ απσΝ κθΝ λξβΰσΝ Πυλκ ί δεκτΝ υηα κμ η Ν βθΝ
αθΪλ β άΝ κυμΝ κθΝ π λδεσΝ δ σ κπκΝ κυΝ υηα κμΝ «www.psnet.gr» εαδΝ δ δεΪΝ ΰδαΝ κυμΝ
απκεζ δ ΫκυμΝη Ναπσ διβέ
. ΝπαλαζαίάΝαπσΝ δμΝ ΙέΠέΤέΝέ εαδΝ δμΝ πδ λκπΫμΝ πθΝπλκεα αλε δευθΝ ι Ϊ πθΝ πθΝ ξ δευθΝΝ
ί ίαδυ πθ δεαθσ β αμΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ γΝ κυΝ ε φαζαέκυΝ VI βμΝ παλκτ αμΝ πλκεάλυιβμ. Ν
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δα ατλπ βΝ πθΝ κδξ έπθΝ πθΝ ί ίαδυ πθΝ αυ υθΝ η Ν κυμΝ υΰε θ λπ δεκτμΝ πέθαε μΝ πκυΝ
απκ Ϋζζκθ αδΝαπσΝ δμΝ λα δπ δεΫμΝεαδΝ
υθκηδεΫμΝξκζΫμέ
. Μ Ν ίΪ βΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ πθΝ πλκεα αλε δευθΝ ι Ϊ πθ,Ν βΝ πδ λκπάΝ δ θΫλΰ δαμΝ κυΝ
δαΰπθδ ηκτΝαπκφαέθ αδΝη Ναπσφα άΝ βμ,Ν Ν πλαε δεσ,ΝΰδαΝ βθΝδεαθσ β αΝάΝηβΝ πθΝυπκοβφέπθΝ
πλκμΝεα Ϊ αιβ,ΝξπλέμΝθαΝ κυμΝίαγηκζκΰ έέΝ
ΓδαΝ δμΝ π λδπ υ δμΝ υπκοβφέπθΝ πκυ
θΝ πλκ άζγαθΝ δμΝ πλκεα αλε δεΫμΝ ι Ϊ δμΝ κυΝ
Πυλκ ί δεκτ υηα κμ, βΝ πδ λκπάΝ απκφαέθ αδ η Ν πλαε δεσΝ εαδΝ κυμΝ ελέθ δΝ πμΝ δεαθκτμ ΰδαΝ
εα Ϊ αιβΝη Νελδ άλδκΝ βΝ ξ δεά ί ίαέπ βΝδεαθσ β αμΝ βμ παλαΰλΪφκυΝγΝ κυΝε φαζαέκυΝVI βμΝ
παλκτ αμΝπλκεάλυιβμέ
ΓδαΝ δμΝ π λδπ υ δμΝ υπκοβφέπθΝ πκυ
θΝ πλκ άζγαθΝ δμΝ πλκεα αλε δεΫμΝ ι Ϊ δμΝ κυΝ
Πυλκ ί δεκτ υηα κμΝεαδΝ θΝπλκ εσηδ αθΝ β ξ δεάΝί ίαέπ β δεαθσ β αμΝ βμ παλαΰλΪφκυΝγΝ
κυΝε φαζαέκυΝVI βμΝπαλκτ αμΝπλκεάλυιβμ, βΝ πδ λκπάΝαπκφαέθ αδ η Νπλαε δεσΝεαδΝ κυμΝελέθ δΝ
πμΝηβΝδεαθκτμέ
ίαδυ δμΝδεαθσ β αμΝπκυΝ υξσθΝπλκ εκηέ κυθΝυπκοάφδκδΝκδΝκπκέκδΝσηπμΝΫξκυθΝά βΝελδγ έΝπμΝηβ
δεαθκέ απσΝ δμΝαλησ δ μΝ πδ λκπΫμΝ πθΝπλκεα αλε δευθΝ ι Ϊ πθΝ κυΝΠυλκ ί δεκτΝυηα κμ,Ν
θΝΰέθκθ αδΝαπκ ε Ϋμ.
α. Ν τθ αιβ,Ν Ν τκΝαθ έ υπα, πδθΪεπθΝυπκοβφέπθΝά κδμ
ααΨΝ ΠέθαεαΝ δεαθυθΝ εαδΝ πέθαεαΝ ηβΝ δεαθυθΝ δ δπ υθΝ υπκοβφέπθΝ πλκμΝ εα Ϊ αιβ,Ν κδΝ κπκέκδΝ
π λδζαηίΪθκυθΝ αΝ κθκηα πυθυηαΝ πθ υπκοβφέπθΝ Χκθκηα δεΫμΝ εα α Ϊ δμΝ η Ν αζφαίβ δεάΝ
δλΪΨ,Ν βθΝ άΝ δμΝ ξκζΫμΝ βμΝ Πυλκ ί δεάμΝ εα βηέαμΝ πκυΝ άζπ αθ,Ν κΝ επ δεσμΝ απσΝ κΝ ζ έκΝ
ι αακηΫθκυ,ΝεαγυμΝεαδΝ υξσθΝυπαΰπΰάΝ κυμΝ Νεα βΰκλέ μ- δ δεΫμΝεα βΰκλέ μέΝ
αίΨΝΠέθαεαΝδεαθυθΝεαδΝπέθαεαΝαπκεζ δ ΫπθΝυπκοβφέπθΝπκυΝαθάεκυθΝ κΝΠυλκ ί δεσΝυηα,ΝκδΝ
κπκέκδΝ π λδζαηίΪθκυθΝ αΝ κθκηα πυθυηαΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ Χκθκηα δεΫμΝ εα α Ϊ δμΝ η Ν
αζφαίβ δεάΝ δλΪΨ,Ν κΝ επ δεσμΝ απσΝ κΝ ζ έκΝ ι αακηΫθκυ,Ν εαγυμΝ εαδΝ υξσθΝ υπαΰπΰάΝ κυμΝ Ν
εα βΰκλέ μέ
ΟδΝαθπ ΫλπΝπέθαε μΝ δαίδίΪακθ αδΝαπσΝ βθΝ πδ λκπάΝ δ θΫλΰ δαμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτΝ ΰεαέλπμΝεαδΝ
Ν εΪγ Ν π λέπ π βΝ θπλέ λαΝ απσΝ βθΝ εα αζβε δεάΝ βη λκηβθέαΝ απκ κζάμΝ πθΝ πδθΪεπθΝ δεαθυθΝ
υπκοβφέπθΝ πκυΝ εαγκλέα αδΝ απσΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν κ
έΠέέή δ τγυθ βΝ θγλππέθπθΝΠσλπθ.
β. Κα σπδθΝ αδ ά πμΝ κυΝ υπκοβφέκυ,Ν βΝ τθ αιβ ί ίαέπ βμ δεαθσ β αμ πθΝ πλκεα αλε δευθΝ
ι Ϊ πθ, βΝκπκέαΝ φλαΰέα αδΝεαδΝυπκΰλΪφ αδΝαπσΝ κΝ δκδεβ άΝ βμΝΠυλκ ί δεάμΝ εα βηέαμέ
γ. Ν υπκίκζάΝ κ έΠέέή δ τγυθ βΝ θγλππέθπθΝ Πσλπθ,Ν πθΝ πλαε δευθΝ πκυΝ υθ Ϊ δΝ εαγυμΝ
εαδΝ σζπθΝ πθΝ ΰΰλΪφπθΝ πκυΝ απκ Ϋζζκθ αδΝ
Ν αυ άθΝ απσΝ δμΝ ζκδπΫμΝ πδ λκπΫμΝ
υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝαδ ά πθΝη Ν αΝ υθβηηΫθαΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝσζπθΝ πθΝυπκοβφέπθέ
δέ ΟΝ παθΫζ ΰξκμΝ πθΝπδθΪεπθΝδεαθυθΝυπκοβφέπθΝπκυΝαπκ Ϋζζκθ αδΝ κΝ πδ ζ έκΝ έΠέέΝαπσΝ κΝ
Τπκυλΰ έκΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ ΰδαΝ βθΝ παθαπκ κζάΝ αυ υθΝ βθΝ αλησ δαΝ
Τπβλ έαΝ κυΝαθπ ΫλπΝΤπκυλΰ έκυ,ΝηΫ πΝ κυΝ έΠέέή δ τγυθ βμΝ θγλππέθπθΝΠσλπθ.
3. ΟδΝαληκ δσ β μ βμ Τΰ δκθκηδεάμΝ πδ λκπάμΝ ιΫ α βμΝ έθαδΝκδΝεΪ πγδ:
αέ ΠαλαζαηίΪθ δΝ κθΝ βη λά δκΝ πέθαεαΝ υπκοβφέπθΝ απσΝ βθΝ πδ λκπάΝ δ θΫλΰ δαμΝ κυΝ
δαΰπθδ ηκτ,Ν αυ κπκδ έΝ κυμΝ υπκοβφέκυμ κΝ ι α δεσΝ εΫθ λκ,Ν παλαζαηίΪθ δΝ απσΝ αυ κτμΝ κΝ
ζ έκΝ υΰ δκθκηδεάμΝ ιΫ α βμ-παλαπ ηπ δεσ βη έπηα η Ν αΝ υθκ υ δεΪΝ ΫΰΰλαφαΝ πθΝ
παλαεζδθδευθΝ ι Ϊ πθ, πλκίαέθ δΝ
βθΝ αθα βηκηΫ λβ βΝ εαδΝ ηΫ λβ βΝ ίΪλκυμ ΧξπλέμΝ
υπκ άηα αΨΝ εαδΝαεκζκτγπμΝ κθΝυπκζκΰδ ησΝ κυΝ έε βΝΜΪααμΝυηα σμΝ κυμ, αθαΰλΪφκθ αμΝ αΝ
παλαπΪθπΝ κδξ έαΝ αΝαθ έ κδξαΝπ έαΝ κυΝ ζ έκυΝαυ κτ.
ίέ πκφαέθ αδ η Νπλαε δεσΝπκυΝ θ πηα υθ αδΝ κΝ ζ έκΝυΰ δκθκηδεάμΝ ιΫ α βμ-παλαπ ηπ δεσ,
ΰδαΝ βθΝδεαθσ β αΝάΝηβΝεΪγ ΝυπκοβφέκυΝ τηφπθαΝη Ν αΝκλδαση θαΝ κΝπέ έΝ11ήβί1ζΝΧ ΄ 17). ΧμΝηβΝ
δεαθκέ ελέθκθ αδΝκδΝυπκοάφδκδΝΰδαΝ κυμΝκπκέκυμΝαπκφΪθγβε ΝβΝΤΰ δκθκηδεάΝ πδ λκπάΝ ιΫ α βμΝσ δΝ
έθαδΝ πηα δεΪΝ ηβΝ δεαθκέ άήεαδΝ ηβΝ εα ΪζζβζκδΝ απσΝ υΰ δκθκηδεάμΝ πζ υλΪμ,Ν σ κδΝ παλκυ δΪ βεαθΝ
εαδΝ θΝ πλκ εσηδ αθΝ ζ έκΝ υΰ δκθκηδεάμΝ ιΫ α βμ-παλαπ ηπ δεσ άΝ πλκ εσηδ αθΝ αυ σΝ ζζδπυμΝ
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υηπζβλπηΫθκ-γ πλβηΫθκ,Ν σ κδΝ υπΫίαζαθΝ κΝ ζ έκΝ υΰ δκθκηδεάμΝ ιΫ α βμ-παλαπ ηπ δεσ αζζΪΝ
δΫεκοαθ-απκξυλβ αθΝπλδθΝ βθΝαθα βηκηΫ λβ βΝάΝ βΝηαελκ εκπδεάΝ ιΫ α βΝεαγυμΝεαδΝ ε έθκδΝ
πκυΝ θΝΫξκυθΝ κΝπλκίζ πση θκΝαθΪ βηαέ
ΰέ Ν θΝ ζσΰπΝ πδ λκπάΝ τθα αδΝ θαΝ παλαΰΰΫζζ δ βθΝ παθ ιΫ α βΝ υπκοβφέκυΝ απσΝ Κλα δεσΝ άΝ
 λα δπ δεσΝΝκ κεκη έκΝλβ ΪΝεα κθκηααση θκΝ κΝπαλαπ ηπ δεσ βη έπηα,Ν φσ κθΝπλκετπ κυθΝ
αηφδίκζέ μΝ ΰδαΝ βθΝ υΰ έαΝ εαδΝ Ϊλ δαΝ πηα δεάΝ κυΝ δΪπζα βέΝ ΣαΝ παλαπ ηπ δεΪΝ κλέακυθΝ βθΝ
βη λκηβθέαΝ παθ ιΫ α βμΝαπσΝ βθΝ πδ λκπά,ΝβΝκπκέαΝ θΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝ ΝξλσθκΝη αΰ θΫ λκΝ
απσΝ βθΝ ζ υ αέαΝ βη λκηβθέα πκυΝ ζ δ κυλΰ έΝ βΝ πδ λκπάΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ πλσΰλαηηαΝ πθΝ
πλκεα αλε δευθΝ ι Ϊ πθΝ εαδΝ υθ Ϊ κθ αδΝ δμ δπζκτθΝ σπκυΝ κΝ ΫθαΝ πδ έ αδΝ η Ν απκ δε δεσΝ
κθΝυπκοάφδκέΝ
έ υθ Ϊ δΝ πλαε δεσΝ υπκοβφέπθΝ πκυΝ θΝ πλκ άζγαθΝ βθΝ βηΫλα ιΫ α βμΝ τηφπθαΝ η Ν κθΝ
βη λά δκΝπέθαεα.
έ υηπζβλυθ δΝ κθΝ βη λά δκΝ πέθαεαΝ υπκοβφέπθΝ σπκυΝ έπζαΝ Ν εΪγ Ν υπκοάφδκΝ γΫ δΝ κθΝ
αθ έ κδξκΝ επ δεσΝ ΧίΝ ΰδαΝ κυμ δεαθκτμ,Ν 1Ν ΰδαΝ κυμΝ ηβΝ δεαθκτμ,Ν βΝ ΰδαΝ κυμΝ υπκοβφέκυμΝ πκυΝ θΝ
πλκ άζγαθΝεαδΝγΝΰδαΝ ε έθκυμΝπκυΝΫξ δΝπαλαΰΰ ζγ έΝ παθ ιΫ α βΝη Νπαλαπ ηπ δεσΨέ
έ υθ Ϊ δΝ δμ δπζκτθΝβη λά δκΝπέθαεαΝ πθΝηβΝδεαθυθΝυπκοβφέπθ,Ν κθΝκπκέκΝ κδξκεκζζΪΝ κΝ
ι α δεσΝεΫθ λκέ
αέ ΠαλαζαηίΪθ δΝ απσΝ κυμΝ υπκοβφέκυμΝ η Ν απκ δε δεσΝ δμΝ ξ δεΫμΝ ί ίαδυ δμΝ δεαθσ β αμΝ βμΝ
παλαΰλΪφκυΝγΝ κυΝε φαζαέκυΝVI βμΝπαλκτ αμΝπλκεάλυιβμέ
βέ ΌζαΝ αΝαθπ Ϋλπ,Ναπκ Ϋζζκθ αδΝαυγβη λσθ,Ν βθΝ πδ λκπάΝ δ θΫλΰ δαμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτ.
γέ Ν Τΰ δκθκηδεάΝ πδ λκπά ιΫ α βμΝ παλΫξ δΝ πζβλκφκλέ μΝ εαδΝ δ υελδθά δμΝ κυμΝ υπκοβφέκυμΝ
ΰδαΝ γΫηα αΝ αληκ δσ β ΪμΝ βμΝ εαδΝ ΰδαΝ κπκδκ άπκ Ν ξ δεσΝ γΫηαΝ απ υγτθ αδ
βθΝ πδ λκπάΝ
δ θΫλΰ δαμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτέΝ  Ν εαηέαΝ π λέπ π βΝ θΝ παλαπΫηπκθ αδΝ κδΝ υπκοάφδκδΝ βθΝ
ζ υ αέα,Νκτ Ν κΝ πδ ζ έκΝ έΠέέ
4. ΟδΝαληκ δσ β μ πθΝ πδ λκπυθ γζβ δευθΝ κεδηα δυθΝ έθαδΝκδΝεΪ πγδμ
αέ ΠαλαζαηίΪθ δΝ κθΝ βη λά δκΝ πέθαεαΝ υπκοβφέπθΝ απσ βθΝ πδ λκπάΝ δ θΫλΰ δαμΝ κυΝ
δαΰπθδ ηκτ,Ν αυ κπκδ έΝ κυμΝυπκοβφέκυμ κΝ ι α δεσΝεΫθ λκΝεαδΝ κυμΝυπκίΪζ δΝ κ αΰυθδ ηαΝ
αγζβ δευθΝ κεδηα δυθΝΰδαΝ κΝκπκέκΝΫξ δΝ υΰελκ βγ έ.
ίέ ι Ϊα δΝ βθΝ ΫΰΰλαφβΝ αέ β βΝ υπκοβφέκυΝ π λέΝ αθαίκζάμΝ βμΝ ιΫ α βμΝ πθΝ αγζβ δευθΝ
κεδηα δυθΝτ λαΝαπσΝ άζπ άΝ κυΝπ λέΝεπζτηα κμΝάΝ λαυηα δ ηκτΝεαδΝξκλβΰ έΝεα ΪΝ βθΝελέ βΝ
βμΝαθαίκζάΝη Ν ξ δεσΝπλαε δεσΝη Ν πδ υθαπ ση θβΝί ίαέπ βΝ κυΝυπβλ δαεκτΝδα λκτ,ΝΪπαιΝ Ν
ΪζζκΝξλσθκΝΧβηΫλαΝεαδΝυλαΨ,ΝσξδΝσηπμΝ ΝξλσθκΝη αΰ θΫ λκΝαπσΝ βθΝ ζ υ αέαΝβη λκηβθέαΝπκυΝ
ζ δ κυλΰ έΝ βΝ πδ λκπάΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ πλσΰλαηηαΝ πθΝ πλκεα αλε δευθΝ ι Ϊ πθέΝ ΣκΝ πλαε δεσΝ
ξκλάΰβ βμΝ αθαίκζάμΝ άΝ ηβΝ υθ Ϊ
αδΝ δμ δπζκτθΝ εαδΝ κΝ ΫθαΝ πδ έ αδΝ η Ν απκ δε δεσΝ κθΝ
υπκοάφδκέΝ
ΰέΝ πκφαέθ αδΝ η Ν πλαε δεσΝ ΰδαΝ βθΝ δεαθσ β αΝ άΝ ηβΝ πθΝ υπκοβφέπθ,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ αγζβ δεάΝ
πέ κ άΝ κυμΝ κΝαΰυθδ ηα πθΝαγζβ δευθΝ κεδηα δυθ κΝκπκέκΝυπκίΪζζ δΝ κυμΝυπκοβφέκυμ εαδΝ
δαπδ υθ δΝ βθΝ απκυ έαΝ σ πθΝ θΝ πλκ άζγαθ βθΝ βηΫλαΝ ιΫ α βμέΝ ΧμΝ ηβΝ δεαθκέ,Ν ΰδαΝ βθ
πδ λκπά,Νελέθκθ αδΝκδΝυπκοάφδκδΝπκυΝ θΝηπκλκτθΝθαΝαθ απκελδγκτθ, κ αΰυθδ ηα ΰδαΝ κΝκπκέκΝ
Ϋξ δΝ υΰελκ βγ έ, τηφπθαΝ η Ν αΝ πλκίζ πση θαΝ βθΝ παλΪΰλαφκΝ κα κυ ε φαζαέκυ VI βμΝ
παλκτ αμΝ πλκεάλυιβμ, κδΝ απκεζ δση θκδΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ παλΪΰλαφκΝ κίΝ κυΝ έ δκυΝ ε φαζαέκυΝ
εαγυμΝ εαδΝ ε έθκδΝ πκυΝ παλκυ δΪ βεαθΝ αζζΪΝ δΫεκοαθ-απκξυλβ αθΝ πλδθΝ θαΝ κεδηα κτθΝ κΝ
υΰε ελδηΫθκ αΰυθδ ηα.
έ υθ Ϊ δΝ πλαε δεσΝ υπκοβφέπθΝ πκυΝ θΝ πλκ άζγαθΝ βθΝ βηΫλαΝ ιΫ α βμΝ τηφπθαΝ η Ν κθΝ
βη λά δκΝπέθαεα.
έΝυηπζβλυθ δΝ κθΝβη λά δκΝπέθαεαΝυπκοβφέπθΝσπκυ έπζαΝ ΝεΪγ ΝυπκοάφδκΝγΫ δΝ βθ πέ κ άΝ
κυΝ κΝ υΰε ελδηΫθκΝαΰυθδ ηαΝεαγυμΝεαδΝ κθΝαθ έ κδξκΝεπ δεσ ΧίΝΰδαΝ κυμΝδεαθκτμ,Ν1ΝΰδαΝ κυμΝ
ηβΝ δεαθκτμ,Ν βΝ ΰδαΝ κυμΝ υπκοβφέκυμΝ πκυΝ θΝ πλκ άζγαθΝ εαδΝ γΝ ΰδαΝ ε έθκυμΝ πκυΝ αδ άγβεαθΝ εαδΝ
ΫζαίαθΝαθαίκζάΝη Νπλαε δεσΨέ
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. υθ Ϊ δΝ βη λά δκΝ πέθαεαΝ ηβΝ δεαθυθΝ υπκοβφέπθΝ κθΝ κπκέκΝ κδξκεκζζΪΝ κΝ ι α δεσΝ
εΫθ λκέ
α. ΠαλαζαηίΪθ δΝ απσ κυμΝ υπκοβφέκυμ, η Ν απκ δε δεσ, δμΝ ξ δεΫμΝ ί ίαδυ δμΝ δεαθσ β αμΝ βμΝ
παλαΰλΪφκυΝγΝ κυΝε φαζαέκυΝVI βμΝπαλκτ αμΝπλκεάλυιβμέ
βέ ΌζαΝ αΝαθπ Ϋλπ,Ναπκ Ϋζζκθ αδΝαυγβη λσθ βθΝ πδ λκπάΝ δ θΫλΰ δαμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτ.
γ. Ν πδ λκπάΝπαλΫξ δΝπζβλκφκλέ μΝεαδΝ δ υελδθά δμΝ κυμΝυπκοβφέκυμΝΰδαΝγΫηα αΝαληκ δσ β ΪμΝ
βμΝεαδΝΰδαΝκπκδκ άπκ Ν ξ δεσΝγΫηαΝαπ υγτθ αδΝ βθΝ πδ λκπάΝ δ θΫλΰ δαμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτέΝ Ν
εαηέαΝπ λέπ π βΝ θΝπαλαπΫηπκθ αδΝκδΝυπκοάφδκδΝ βθΝ ζ υ αέα,Νκτ Ν κΝ πδ ζ έκΝ έΠέέ
5. ΟδΝαληκ δσ β μ βμΝ πδ λκπάμ Φυξκ ξθδευθΝ κεδηα δυθΝ έθαδΝκδΝεΪ πγδΝμΝ
αέ ΠαλαζαηίΪθ δΝ κθΝ βη λά δκΝ πέθαεαΝ υπκοβφέπθΝ απσΝ βθΝ πδ λκπάΝ δ θΫλΰ δαμΝ κυΝ
δαΰπθδ ηκτ,Ν αυ κπκδ έΝ κυμΝ υπκοβφέκυμ
κΝ ι α δεσΝ εΫθ λκΝ εαδΝ δ θ λΰ έΝ ουξκη λδεσΝ
Ϋζ ΰξκΝ κΝ κπκέκμΝ π λδζαηίΪθ δΝ ουξκ ξθδεΫμΝ κεδηα έ μΝ Χ
Ν πλκ ππδεσ β αμΨΝ εαδΝ υθΫθ υιβΝ
θυπδκθΝ βμΝ πδ λκπάμ,ΝΰδαΝ βΝ δ λ τθβ βΝ πθΝουξδευθ δεαθκ ά πθΝαυ υθ.
ί. πκφαέθ αδ η Νπλαε δεσΝΰδαΝ βθΝδεαθσ β α άΝηβΝ πθΝυπκοβφέπθΝ τηφπθαΝη Ν βθΝ πέ κ άΝ κυμΝ
δμΝ ουξκ ξθδεΫμΝ κεδηα έ μ εαδΝ δαπδ υθ δΝ βθΝ απκυ έαΝ σ πθΝ θΝ πλκ άζγαθ βθΝ βηΫλαΝ
ιΫ α βμέΝ ΧμΝ ηβΝ δεαθκέ,Ν ελέθκθ αδΝ κδΝ υπκοάφδκδΝ πκυΝ θΝ ηπκλκτθΝ θαΝ αθ απκελδγκτθΝ δμΝ
ουξκ ξθδεΫμΝ κεδηα έ μ,ΝεαγυμΝεαδΝ ε έθκδΝπκυΝπαλκυ δΪ βεαθΝαζζΪΝ δΫεκοαθ-απκξυλβ αθΝπλδθΝ
θαΝ κεδηα κτθΝ ΝσζαΝ αΝ Ϊ δαΝ ιΫ α βμέ
ΰ. υθ Ϊ δ πλαε δεσΝ υπκοβφέπθΝ πκυΝ θΝ πλκ άζγαθΝ βθΝ βηΫλαΝ ιΫ α βμΝ τηφπθαΝ η Ν κθΝ
βη λά δκΝπέθαεα.
. υηπζβλυθ δΝ κθΝ βη λά δκΝ πέθαεαΝ υπκοβφέπθΝ σπκυΝ έπζαΝ
εΪγ Ν υπκοάφδκΝ γΫ δΝ κθΝ
αθ έ κδξκΝεπ δεσΝΧίΝΰδαΝ κυμΝδεαθκτμ,Ν1ΝΰδαΝ κυμΝ ηβ δεαθκτμΝεαδΝβΝΰδαΝ κυμΝυπκοβφέκυμΝπκυΝ θΝ
πλκ άζγαθΨέ
. υθ Ϊ δΝβη λά δκΝπέθαεαΝηβΝδεαθυθΝυπκοβφέπθ,Ν κθΝκπκέκΝ κδξκεκζζΪΝ κΝ ι α δεσΝεΫθ λκέ
. ΠαλαζαηίΪθ δΝ απσΝ κυμΝ υπκοβφέκυμΝ η Ν απκ δε δεσΝ δμΝ ξ δεΫμΝ ί ίαδυ δμΝ δεαθσ β αμΝ βμΝ
παλαΰλΪφκυΝγΝ κυΝε φαζαέκυΝVI βμΝπαλκτ αμΝπλκεάλυιβμ.
αέΝΌζαΝ αΝαθπ Ϋλπ, απκ Ϋζζκθ αδΝαυγβη λσθΝ βθΝ πδ λκπάΝ δ θΫλΰ δαμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτέ
β.
Ν πδ λκπάΝ Φυξκ ξθδευθΝ κεδηα δυθΝ παλΫξ δΝ πζβλκφκλέ μΝ εαδΝ δ υελδθά δμΝ κυμΝ
υπκοβφέκυμΝ ΰδαΝ γΫηα αΝ αληκ δσ β ΪμΝ βμΝ εαδΝ ΰδαΝ κπκδκ άπκ Ν ξ δεσΝ γΫηαΝ απ υγτθ αδΝ βθΝ
πδ λκπάΝ δ θΫλΰ δαμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτέΝ ΝεαηέαΝπ λέπ π βΝ θΝπαλαπΫηπκθ αδΝκδΝυπκοάφδκδΝ βθΝ
ζ υ αέα,Νκτ Ν κΝ πδ ζ έκΝ έΠέέ

36

ΑΔΑ: 962Υ465ΦΘΕ-ΣΑΞ

Π Ρ ΡΣ Μ (Σ)
Ο βΰέ μ ΰδαΝ κυμΝυπκοβφέκυμΝπκυΝγαΝ υηη ΫξκυθΝ
Πυλκ ί δεσΝυηα

δμΝΠΚ ΝπκυΝ δ θ λΰ έΝ κΝ

ΟδΝ παλαεΪ πΝ κ βΰέ μΝ αφκλκτθΝ κυμή δμ υπκοβφέκυμήδ μΝ ΰδαΝ δμΝ ξκζΫμΝ βμΝ Πυλκ ί δεάμΝ
εα βηέαμΝ εαδΝ ΫξκυθΝ πμΝ σξκΝ βθΝ θβηΫλπ άΝ κυμΝ ξ δεΪΝ η Ν β δα δεα έαΝ πθΝ
πλκεα αλε δευθΝ ι Ϊ πθέΝ
1. ΟδΝ υΰ δκθκηδεΫμΝ αμ ι Ϊ δμΝ θαΝ πλαΰηα κπκδβγκτθΝ Ν Κλα δεσ άΝ  λα δπ δεσΝ
Νκ κεκη έκ εαδΝ σξδΝ απσΝ δ δυ μΝ δα λκτμ/δ δπ δεΪΝ Νκ κεκη έα.  Ν π λέπ π βΝ πκυΝ ΰδαΝ
κπκδκ άπκ ΝζσΰκΝ θΝ έθαδΝ υθα σΝσζ μΝκδΝυΰ δκθκηδεΫμΝ αμ ι Ϊ δμΝθαΝπλαΰηα κπκδβγκτθΝ
απσΝ κΝέ δκΝ Κλα δεσΝ άΝ λα δπ δεσΝΝκ κεκη έκ, Ϋξ
βΝ υθα σ β αΝθαΝπλαΰηα κπκδά
αυ ΫμΝ πκυΝ υπκζ έπκθ αδΝ Ν ΪζζκΝ βησ δκ Νκ κεκη έκ, πΪθ αΝ σηπμΝ η Ν βΝ γ υλβ βΝ κυΝ
ΰθβ έκυΝ βμΝ υπκΰλαφάμΝ πθΝ ΰθπηα υσθ πθΝ δα λυθΝ απσΝ βΝ Γλαηηα έαΝ κυΝ
Νκ κεκη έκυ.
Νουξδα λδεάΝ αμ ιΫ α βΝθαΝ πλαΰηα κπκδβγ έΝ Ν Κλα δεσΝάΝ  λα δπ δεσ Νκ κεκη έκΝ άΝ
ΝΚΫθ λκΝΦυξδεάμΝΤΰ έαμΝάΝ ΝΚδθβ άΝΜκθΪ α ΦυξδεάμΝΤΰ έαμ.
2.  ΝεΪγ Νδα λδεάΝ ιΫ α βΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ έγ αδΝκππ άπκ ΝβΝυπκΰλαφάΝεαδΝβΝ φλαΰέ αΝ κυΝ
ι α άΝδα λκτΝ κΝ ζ έκΝυΰ δκθκηδεάμΝ ιΫ α βμ-παλαπ ηπ δεκτ.
3. Μ ΪΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ πθΝδα λδευθΝ ι Ϊ πθΝθαΝγ πλβγ έΝ κΝΰθά δκΝ πθΝυπκΰλαφυθΝ
πθΝδα λυθΝαπσΝ βΝΓλαηηα έαΝ κυΝΝκ κεκη έκυΝεαδΝθαΝ φλαΰδ γ έΝη Ν βΝ φλαΰέ αΝ κυΝ
Νκ κεκη έκυ.
4. ΣκΝ ζ έκΝαυ σ βμΝυΰ δκθκηδεάμΝ ιΫ α βμ-παλαπ ηπ δεσ φυζΪ
αδΝη Ν υγτθβΝ αμ ηΫξλδΝ
θαΝ παλκυ δα γ έ
βθΝ Τΰ δκθκηδεάΝ πδ λκπά,Ν βθΝ κπκέαΝ κΝ πλκ εκηέα
ηααέΝ η Ν βθΝ
αε δθκΰλαφέαΝ γυλαεκμ εαδ δμΝ ζκδπΫμΝ ι Ϊ δμέΝ θΝ Ϋξ
πλκίζάηα αΝ σλα βμΝ θαΝ φΫλ
δκλγπ δεΪΝΰυαζδΪ εαδΝσξδΝφαεκτμΝ παφάμέ
5. Ν ιΫ α άΝ αμ δμΝπλκεα αλε δεΫμΝ ι Ϊ δμΝγαΝ δαλεΫ δΝ λ έμΝβηΫλ μέΝ ΝαελδίάμΝ
βη λκηβθέαΫΝ κδΝ σπκδΝ δ θΫλΰ δαμΝ αυ υθΝ Χ ι α δεΪΝ εΫθ λαΨΝ εαδΝ εΪγ Ν αθαΰεαέαΝ
ζ π κηΫλ δαΫΝγαΝεαγκλδ γκτθΝη Ν κΝπλσΰλαηηαΝ πθΝπλκεα αλε δευθΝ ι Ϊ πθΝ κΝκπκέκΝ
γαΝ απκ αζ έΝ Ν σζ μΝ δμΝ Πυλκ ί δεΫμΝ Τπβλ έ μΝ βμΝ ΥυλαμΝ εαδΝ γαΝ αθαλ βγ έΝ εαδΝ
βθΝδ κ ζέ αΝ κυΝΠυλκ ί δεκτΝυηα κμμΝwww.fireservice.gr.
ΝΫΰεαδλβΝ θβηΫλπ β ΰδαΝ κΝπλσΰλαηηαΝ πθΝπλκεα αλ δευθΝ ι Ϊ πθΝΰέθ αδΝη Ν δεάΝ
αμ υγτθβέΝ αμ φδ κτη Ν βθΝ πλκ κξά δσ δΝ ηπκλ έΝ θαΝ Ϋξ δΝ πλκΰλαηηα δ γ έΝ θαΝ
ι α γ έ
βθΝπλυ βΝβηΫλαΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ πδ λκπυθέ
6έΝ θΝ έ
υπκοάφδκμΝ εαδΝ πθΝ ξκζυθΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ
υθκηέαμ, πθΝ  λα δπ δευθΝ
ξκζυθ,Ν υ ζπέ πθΝΧΣηάηα ΌπζπθΨ,ΝΙεΪλπθΝΧΣηάηαΝΙπ αηΫθπθΨ,ΝΝαυ δευθΝ κεέηπθ,ΝξκζάμΝ
ΜκθέηπθΝ Τπαιδπηα δευθΝ  λα κτΝ ΞβλΪμ ΧΣηάηαΝ ΌπζπθΨ, ηπκλ έ θαΝ υπκίζβγ έ
δμΝ
πλκεα αλε δεΫμΝ ι Ϊ δμΝ πθΝ θΝζσΰπΝξκζυθΝη Ν αΝελδ άλδαΝ κυΝΠυλκ ί δεκτΝυηα κμΝ
ΰδαΝ θαΝ ζΪί
ί ίαέπ βΝ σ δΝ ελδγάεα
δεαθσμΝ
βθΝ κπκέαΝ γαΝ αθαΰλΪφ αδΝ βΝ
πλαΰηα κπκδβγ έ αΝηΫ λβ βΝ κυΝαθα άηα σμΝ αμέ
ΣβθΝ αθπ Ϋλπ ί ίαέπ β δεαθσ β αμ πκυΝ γαΝ πΪλ
απσΝ βθΝ ζζβθδεάΝ
υθκηέαΝ άΝ βΝ
 λα δπ δεάΝ ξκζάΝ Χπλπ σ υπβΝ εαδΝ σξδΝ φπ καθ έΰλαφκΨ,Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ βθΝ υπκίΪζζ
έ Ν
βθΝ πδ λκπάΝ ΠαλαζαίάμΝ δεαδκζκΰβ δευθΝ βμΝ ΙέΠέΤέΝ. πκυΝ εα αγΫ α αλξδεΪΝ αΝ
δεαδκζκΰβ δεΪΝ αμ έ Ν
Ν εΪπκδαΝ απσΝ δμ πδ λκπΫμΝ Πλκεα αλε δευθΝ ι Ϊ πθ
ΧΤΰ δκθκηδεάΝ πδ λκπάΝ ιΫ α βμΝ άΝ πδ λκπάΝ γζβ δευθΝ κεδηα δυθΝ άΝ πδ λκπάΝ
Φυξκ ξθδευθΝ κεδηα δυθΨ ΰδα θαΝ γ πλβγ έ Ν δεαθσμ ΰδαΝ δμΝ ξκζΫμΝ βμΝ Πυλκ ί δεάμΝ
εα βηέαμ.
ηβΝ υπκίκζά βμΝ ί ίαέπ βμΝ αυ άμ γαΝ Ϋξ δΝ πμΝ απκ Ϋζ ηα θαΝ ηβΝ
υηπ λδζβφγ έ
κθΝπέθαεαΝδεαθυθ υπκοβφέπθ ΠέέΝ
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7. ΠΫλαΝ απσΝ βθΝ αλξδεάΝ ηΫ λβ βΝ κυΝ αθα άηα σμΝ αμ β ΙέΠέΤέΝέ πκυΝ εα αγΫ α
βθΝ
αέ β άΝ αμ γαΝ αεκζκυγά δ εαδΝ θΫα αθα βηκηΫ λβ β,Ν εαγυμΝ εαδΝ ηΫ λβ βΝ ίΪλκυμΝ ΰδαΝ βθΝ
ιαΰπΰάΝ κυΝ έΜέΝ απσΝ βθΝ αλησ δαΝ Τΰ δκθκηδεά πδ λκπά. Όζ μΝ κδΝ παλαπΪθπΝ η λά δμΝ
ΰέθκθ αδΝξπλέμΝυπκ άηα αέ
8.  βθΝ πδ λκπάΝ γζβ δευθΝ κεδηα δυθΝγαΝπαλκυ δα έ η Ναγζβ δεάΝπ λδίκζάΝβΝκπκέα
απκ ζ έΝαπκεζ δ δεΪΝ δεά αμ πδζκΰάΝεαδΝ υγτθβέΝ
9. Κα ΪΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ πθ Φυξκ ξθδευθΝ κεδηα δυθΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ Ϋξ
ηααέΝ αμ υζσΝ
δαλε έαμέ
10. αμ πδ βηαέθκυη Νσ δΝ Νσζ μΝ δμΝ πδ λκπΫμΝ κυΝΠέέΝσπκυΝπαλκυ δΪα
ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ
Ϋξ
ηααέΝ αμ εαδΝ θαΝ πδ δεθτ
βθΝ αυ σ β α αμ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ δαπδ πγ έΝ βΝ
αυ κπλκ ππέαΝ αμέΝ  Ν δαφκλ δεάΝ π λέπ π βΝ θΝ ηπκλ έ
θαΝ ζΪί
ηΫλκμΝ δμΝ
πλκεα αλε δεΫμΝ ι Ϊ δμέ
11. ΓδαΝ εΪγ Ν απκλέαΝ αμ ηπκλ έ θαΝ απ υγτθ
βθΝ αλησ δαΝ ΰδαΝ Ϊμ πδ λκπάΝ
ΠαλαζαίάμΝ δεαδκζκΰβ δευθέΝ
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