ΤΣ ΡΟΝΚ ΙΝΣΡΙΣΟΝΚΤΚΛΟΝΠΟΤ ΩΝ
ΠλκΰλΪηηα αΝη απ νξδαευθΝ πκν υθΝεαδΝ δ αε κλδεΫμΝ πκν Ϋμ
ΡΘΡΟΝ1
Γ θδεΫμΝ δα Ϊι δμ
1έΝ ΣαΝ θυ α αΝ επαδ ν δεΪΝ Ι λτηα αΝ ΫξκνθΝ βθΝ νγτθβΝ ΰδαΝ κθΝ
ξ δα ησΝ εαδΝ βθΝ κλΰΪθπ βΝ κνΝ τ λκνΝ ετεζκνΝ πκν υθ,Ν
εα αλ έακνθΝ ΠλκΰλΪηηα αΝ Μ απ νξδαευθΝ πκν υθΝ ΥΠΜ)Ν εαδΝ
απκθΫηκνθΝ έπζπηαΝ Μ απ νξδαευθΝ πκν υθΝ Υ Μ)έΝ  αΝ
αν κ τθαηαΝ Σηάηα αΝ πθΝ Παθ πδ βηέπθΝ πκνΝ ζ δ κνλΰκτθΝ ΠΜΝ
επκθκτθ αδΝ δ αε κλδεΫμΝ δα λδίΫμΝΥ λέ κμΝετεζκμΝ πκν υθ)ΝεαδΝ αΝ
Ι λτηα αΝ αΝ κπκέαΝ αθάεκνθΝ απκθΫηκνθΝ κθΝ έ ζκΝ κνΝ δ Ϊε κλαέΝ
δ δεσ λαΝ αβ άηα αΝ λνγηέακθ αδΝ κθΝ Καθκθδ ησΝ Μ απ νξδαευθΝ
πκν υθΝ εαδΝ
κθΝ Καθκθδ ησΝ δ αε κλδευθΝ πκν υθΝ εΪγ Ν
Ι λτηα κμ,ΝκδΝκπκέκδΝαπκ ζκτθΝαθαπσ πα κΝηΫλκμΝ κνΝ π λδεκτΝ
Καθκθδ ηκτΝ κθΝκπκέκΝ θ πηα υθκθ αδέ
βέΝ ΣαΝ ΠΜ λ τκνθΝ αν κ τθαηαΝ Σηάηα α,Ν γ λαπ τκνθΝ έ δ μΝ άΝ
νθα έμΝ δ δεσ β μΝ η Ν κΝ πδ βηκθδεσΝ π έκΝ κνΝ Σηάηα κμΝ εαδΝ
απκ εκπκτθΝ βθΝ πλκαΰπΰάΝ βμΝ πδ βηκθδεάμΝ ΰθυ βμΝ εαδΝ πθΝ
ξθυθ,Ν βθΝ αθΪπ νιβΝ βμΝ Ϋλ νθαμΝ εαδΝ βθΝ νοβζκτΝ πδπΫ κνΝ
ι δ έε ν βΝ π νξδκτξπθΝ Ν αληκΰΫμ,Ν δ δεΫμΝ γ ηα δεΫμΝ θσ β μΝ άΝ
πέΝ ηΫλκνμΝ εζΪ κνμΝ πθΝ πδ βηυθΝ κδΝ κπκέκδΝ γ λαπ τκθ αδΝ αΝ
πλκΰλΪηηα αΝπλυ κνΝετεζκνΝ πκν υθΝ πθΝ ζζβθδευθΝ ΙέΝ
γέΝ ΣαΝ ΠΜΝ αθ δ κδξκτθΝ εα ’Ν ζΪξδ κθΝ δμΝ εΪ κ Ν κλδαση θ μΝ
απσΝ δμΝ αθ έ κδξ μΝ νλππαρεΫμΝ λνγηέ δμΝ πδ π δεΫμ ηκθΪ μΝ
(ECTS). ΣαΝ ΜΝπκνΝαπκθΫηκνθΝ αΝ ζζβθδεΪΝ ΙΝνπσε δθ αδΝ κνμΝ
π λδκλδ ηκτμΝ εαδΝ κνμΝ εαθσθ μΝ πκνΝ απκλλΫκνθΝ απσΝ κΝ εΪ κ Ν
δ ξτκθΝ
βθΝ
ζζΪ αΝ νλππαρεσΝ τ βηαΝ η α κλΪμΝ εαδΝ
ν υλ ν βμΝπδ π δευθΝηκθΪ πθέΝ

ΡΘΡΟΝβ
ΌλΰαθαΝ δκέεβ βμΝ πθΝΠλκΰλαηηΪ πθΝΜ απ νξδαευθΝπκν υθΝ
εαδΝ πθΝ δ αε κλδευθΝπκν υθ
1έΝ λησ δαΝσλΰαθαΝΰδαΝ βθΝκλΰΪθπ βΝεαδΝζ δ κνλΰέαΝ πθΝΠΜΝ έθαδκΝ
ΗΝ τΰεζβ κμΝ άΝ βΝ νθΫζ ν βΝ κνΝ Ι λτηα κμ,Ν βΝ νθΫζ ν βΝ κνΝ
Σηάηα κμΝάΝβΝ δ δεάΝ δα ηβηα δεάΝ πδ λκπάΝΥ
),ΝβΝνθ κθδ δεάΝ
πδ λκπάΝ κνΝΠΜΝεαδΝκΝ δ νγνθ άμΝ κνΝΠΜέΝ
βέΝ ΗΝ τΰεζβ κμΝ άΝ βΝ νθΫζ ν βΝ κνΝ Ι λτηα κμΝ έθαδΝ κΝ αλησ δκΝ
σλΰαθκΝ ΰδαΝ γΫηα αΝ δκδεβ δεκτ,Ν κλΰαθπ δεκτ,Ν κδεκθκηδεκτΝ
ξαλαε άλαΝ πθΝΠΜέΝ
γέΝ ΗΝ νθΫζ ν βΝ κνΝ κδε έκνΝ Σηάηα κμΝ έθαδΝ αλησ δαΝ ΰδαΝ βθΝ
εα Ϊλ δ βΝ εαδΝ δ άΰβ βΝ πλκ Ϊ πθΝ έ λν βμΝ ΠΜ,Ν ΰδαΝ δμΝ θ κζΫμΝ
δ α εαζέαμ,Ν κθΝ κλδ ησΝ πθΝ η ζυθΝ βμΝ νθ κθδ δεάμΝ πδ λκπάμΝ
Υ ),Ν πθΝνηίκνζ ν δευθΝ πδ λκπυθ,Ν πθΝ ι α δευθΝ πδ λκπυθ,Ν
βθΝ απκθκηάΝ Μ,Ν βΝ νΰελσ β βΝ πθΝ πδ λκπυθΝ πδζκΰάμΝ άΝ
ιΫ α βμΝ πθΝ νπκοβ έπθΝ η απ νξδαευθΝ εαδΝ δ αε κλδευθΝ
κδ β υθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ ΰδαΝ εΪγ Ν ΪζζκΝ γΫηαΝ πκνΝ πλκίζΫπ αδΝ απσΝ πέΝ
ηΫλκνμΝ δα Ϊι δμέΝ  Ν εΪγ Ν π λέπ π βΝ δα ηβηα δεκτΝ ΠΜ,Ν δμΝ
αληκ δσ β μΝ βμΝ νθΫζ ν βμΝ α ε έΝ βΝ
,Ν βΝ κπκέαΝ νΰελκ έ αδΝ
απσΝ ηΫζβΝ πθΝ αθ έ κδξπθΝ νθ ζ τ πθΝ πθΝ κδε έπθΝ ΣηβηΪ πθ,Ν αΝ
κπκέαΝ εζΫΰκθ αδΝαπσΝεΪγ ΝΣηάηαέΝ
δέΝΗΝνθ κθδ δεάΝ πδ λκπάΝΥ )Ν κνΝΠΜΝβΝκπκέαΝαπαλ έα αδΝαπσΝ
εαγβΰβ ΫμΝ κνΝ Σηάηα κμΝ κδΝ κπκέκδΝ ΫξκνθΝ αθαζΪί δΝ η απ νξδαεσΝ
ΫλΰκΝ εαδΝ κλέα αδΝ απσΝ βΝ νθΫζ ν βέΝ ΗΝ  Ν έθαδΝ αλησ δαΝ ΰδαΝ βθΝ
παλαεκζκτγβ βΝ εαδΝ κΝ νθ κθδ ησΝ ζ δ κνλΰέαμΝ κνΝ πλκΰλΪηηα κμέΝ
ΟδΝ αληκ δσ β μΝ βμΝ  Ν λνγηέακθ αδΝ απσΝ κθΝ Καθκθδ ησΝ
Μ απ νξδαευθΝπκν υθέΝΝ
εέΝ ΟΝ δ νγνθ άμΝ εΪγ Ν ΠΜΝ έθαδΝ ηΫζκμΝ βμΝ  Ν εαδΝ κλέα αδΝ η Ν
απσ α βΝ βμΝ νθΫζ ν βμΝ κνΝ Σηάηα κμΝ ά,Ν
βθΝ π λέπ π βΝ
δα ηβηα δεκτΝ ΠΜ,Ν βμΝ
,Ν ΰδαΝ δ άΝ γβ έαέΝ ΟΝ δ νγνθ άμΝ
πλκ λ τ δΝ βμΝ ΝάΝ βμΝ
Ν βθΝπ λέπ π βΝ δα ηβηα δεκτΝΠΜ,Ν
αθάε δΝ βΝ ίαγηέ αΝ κνΝ Καγβΰβ άΝ άΝ θαπζβλπ άΝ Καγβΰβ ά,Ν έθαδΝ
κνΝ δ έκνΝ άΝ νθα κτμΝ ΰθπ δεκτΝ αθ δε δηΫθκνΝ η Ν κΝ ΰθπ δεσΝ

αθ δε έη θκΝ κνΝ ΠΜΝ εαδΝ α ε έΝ αΝ εαγάεκθ αΝ πκνΝ κλέα δΝ κΝ
Καθκθδ ησμΝΜ απ νξδαευθΝπκν υθΝ κνΝδ λτηα κμΝάΝ κνΝΠΜΝεαδΝ
κΝ π λδεσμΝ εαθκθδ ησμΝ κνΝ Ι λτηα κμέΝ ΟΝ δ νγνθ άμΝ κνΝ ΠέΜέέΝΝ
δ βΰ έ αδΝ βΝνθΫζ ν βΝάΝ βθΝ
ΝΰδαΝεΪγ ΝγΫηαΝπκνΝα κλΪΝ βθΝ
απκ ζ ηα δεάΝ ζ δ κνλΰέαΝ κνέΝ ΟΝ δ νγνθ άμΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ Ϋξ δ
π λδ σ λ μΝ πθΝ τκΝ νθ ξση θ μΝγβ έ μέ
ζέΝ ΗΝ τΰεζβ κμΝ εαδΝ κδΝ νθ ζ τ δμΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ πθΝ
Παθ πδ βηέπθΝ έθαδΝ αΝ αλησ δαΝ σλΰαθαΝ ΰδαΝ γΫηα αΝ δκδεβ δεκτ,Ν
κλΰαθπ δεκτΝ εαδΝ κδεκθκηδεκτΝ ξαλαε άλαΝ κνΝ Σλέ κνΝ ΚτεζκνΝ
πκν υθέ
ΡΘΡΟΝγΝ
ΤΣ ΡΟΝΚΤΚΛΟΝΠΟΤ ΩΝ
Ί λν β,ΝσλκδΝεαδΝ δΪλε δαΝζ δ κνλΰέαμΝΠλκΰλαηηΪ πθΝ
Μ απ νξδαευθΝπκν υθ
1έΝ Ν ΣαΝ ΠΜΝ πκνΝ απκθΫηκνθΝ ΜΝ δαλεκτθΝ ΫθαΝ ΫπμΝ νκΝ πζάλβΝ
βη λκζκΰδαεΪΝΫ β,Νπ λδζαηίαθκηΫθκνΝεαδΝ κνΝξλσθκνΝπκνΝαπαδ έ αδΝ
ΰδαΝ βθΝ επσθβ βΝ εαδΝ βθΝ νπκίκζάΝ βμΝ πλκμΝ ελέ βΝ η απ νξδαεάμΝ
δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμέΝ ΣκΝ ΠΜΝ κ έζ δΝ θαΝ δα κλκπκδ έ αδΝ
κν δπ υμΝ απσΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ κνΝ Πλυ κνΝ ΚτεζκνΝ πκν υθΝ πκνΝ
γ λαπ τ αδΝ κΝ ΣηάηαΝ εαδΝ κΝ εκλησμΝ βμΝ δ έε ν βμΝ θαΝ εαζτπ αδΝ
δ αε δεΪΝ εα ΪΝ πζ δκθσ β αΝ απσΝ αν σέΝ  αΝ ηκθκ ηβηα δεΪΝ ΠΜΝ
πκ κ σΝ κνζΪξδ κθΝ ηεΝ πθΝ δ α εσθ πθΝ πλΫπ δΝ θαΝ πλκΫλξ αδΝ
απσΝ κΝ ΣηάηαέΝ ΗΝ ΫθαλιβΝ ηπκλ έΝ θαΝ ΰέθ δΝ κΝ ξ δη λδθσΝ άΝ αλδθσΝ
ιΪηβθκέ έθαδΝ νθα άΝβΝζ δ κνλΰέαΝΠΜΝεαδΝεα ΪΝ βΝγ λδθάΝπ λέκ κΝ
Ν νθ λΰα έαΝ η Ν
ΙΝ εαδΝ λ νθβ δεΪΝ ΚΫθ λαΝ εαδΝ Ιθ δ κτ αΝ βμΝ
ξυλαμΝ άΝ κνΝ ιπ λδεκτΝ άΝ δαε ελδηΫθκνμΝ πδ άηκθ μΝ εαδΝ
λ νθβ Ϋμέ
βέΝ ΣκΝ ξΫ δκΝ έ λν βμΝ ΠΜΝ νθ Ϊ
αδΝ απσΝ βΝ νθΫζ ν βΝ κνΝ
αν κ τθαηκνΝΣηάηα κμΝη Ν δ δεάΝπζ δκοβ έαΝβήγΝ πέΝ πθΝη ζυθΝ βμΝ
εαδΝ π λδζαηίΪθ δΝ κνζΪξδ κθΝ αΝ ιάμΝ κδξ έαΝ πκνΝ ι Ϊακθ αδΝ εαδΝ
ΰελέθκθ αδΝαπσΝ βΝτΰεζβ κΝ κνΝκδε έκνΝΙ λτηα κμ
αέΝΣκΝαθ δε έη θκ,ΝκΝ εκπσμΝεαδΝ αΝαεα βηαρεΪΝελδ άλδαΝεα Ϊλ δ βμΝ
κνΝπλκΰλΪηηα κμέ

ίέΝΟδΝεα βΰκλέ μΝ πθΝπ νξδκτξπθΝπκνΝΰέθκθ αδΝ ε Ϋμέ
ΰέΝΗΝξλκθδεάΝ δΪλε δαΝ κέ β βμΝΰδαΝ βΝξκλάΰβ βΝ κνΝ έ ζκνέ
έΝ ΣκΝ πλσΰλαηηα ηαγβηΪ πθΝ Υγ πλβ δευθ, λΰα βλδαευθΝ εαδΝ
εζδθδευθ),Ν βΝ ΰζυ αΝ δ α εαζέαμΝ εαδΝ νΰΰλα άμΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ
λΰα έαμ,Ν κδΝ πλαε δεΫμΝ α εά δμΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζκνΝ έ κνμΝ
λα βλδσ β α,Ν εαγυμΝ εαδΝ κδΝ πδ π δεΫμΝ ηκθΪ μΝ τη πθαΝ η Ν κΝ
δ ξτκθΝ νλππαρεσΝ τ βηαΝη α κλΪμΝεαδΝ ν υλ ν βμΝπδ π δευθΝ
ηκθΪ πθέΝ Μ Ν πλσ α βΝ βμΝ νθΫζ ν βμΝ κνΝ Σηάηα κμΝ εαδΝ Ϋΰελδ βΝ
βμΝ νΰεζά κνΝ ηπκλ έΝ θαΝ ΰέθ αδΝ λκπκπκέβ βΝ άΝ δ τλνθ βΝ κνΝ
πλκΰλΪηηα κμΝ πθΝηαγβηΪ πθΝεαδΝαθαεα αθκηάΝηαγβηΪ πθΝη αιτΝ
πθΝ ιαηάθπθέ
έΝ ΟΝ αλδγησμΝ πθΝ η απ νξδαευθΝ κδ β υθ,Ν κδΝ νθα σ β μΝ εαδ κδΝ
αθΪΰε μΝ κνΝ κδε έκνΝ Σηάηα κμΝ Ν πλκ ππδεσΝ εαδΝ νζδεκ ξθδεάΝ
νπκ κηάΝΰδαΝ βθΝαπλσ εκπ βΝζ δ κνλΰέαΝ κνΝπλκΰλΪηηα κμέ
έΝ ΗΝ ξλκθδεάΝ δΪλε δαΝ ζ δ κνλΰέαμΝ κνΝ ΠΜΝ εαδΝ αθαζν δεΪΝ κΝ
εσ κμΝ βμΝ αθαΰεαέαμΝ νζδεκ ξθδεάμΝ νπκ κηάμ,Ν βμΝ ζ δ κνλΰέαμ,Ν
θ ξση θβμΝ απκαβηέπ βμΝ
δ α εσθ πθΝ εαδΝ κδΝ πβΰΫμΝ
ξλβηα κ σ β βμΝ κνέΝ
αέΝ ΗΝ Ϋεγ βΝ αιδκζσΰβ βμΝ κνΝ κδε έκνΝ Σηάηα κμ,Ν τη πθαΝ η Ν βθΝ
εΪ κ Ν δ ξτκν αΝ θκηκγ έα,Ν απσΝ βθΝ κπκέαΝ πλκετπ δΝ βΝ τπαλιβΝ
πθΝ απαλαέ β πθΝ πλκςπκγΫ πθΝ ΰδαΝ βΝ ζ δ κνλΰέαΝ κνΝ
πλκΰλΪηηα κμέΝ
βέΝ θαζν δεσμΝ πλκςπκζκΰδ ησμΝ ζ δ κνλΰέαμΝ εαδΝ ίδπ δησ β αΝ κνΝ
ΠλκΰλΪηηα κμέ
γέΝΈεγ βΝΰδαΝ δμΝνπκ κηΫμΝνπκ άλδιβμΝ κνΝπλκΰλΪηηα κμΝη Ν δ δεάΝ
ηθ έαΝ δμΝνπβλ έ μΝίδίζδκγάεβμ,Ν δμΝβζ ε λκθδεΫμ,Ν λΰα βλδαεΫμΝ
εαδΝεζδθδεΫμΝνπκ κηΫμΝ κνΝΙ λτηα κμΝ κΝκπκέκΝ λ τ δΝ κΝΠΜ εαδΝ
πθΝ νθ λΰααση θπθΝ κλΫπθέ
δέΝ πδ βηκθδεάΝ πΪλε δαΝ εαδΝ ηπ δλέαΝ πθΝ νηη
ξ δεσΝ πδ βηκθδεσΝπ έκέ

ξσθ πθΝ

κΝ

3. ΗΝ τΰεζβ κμΝ άΝ βΝ νθΫζ ν βΝ απκ α έα δΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ
νπκίζβγ έ αΝπλσ α βΝέ λν βμΝΠΜέΝΗΝαπσ α βΝΫΰελδ βμΝ κνΝΠΜΝ
βηκ δ τ αδΝ
βθΝ
βη λέ αΝ βμΝ Κνί λθά πμέΝ θαζν δεΪΝ

αδ δκζκΰβηΫθβΝαπσ α βΝπμΝπλκμΝ βθΝΫΰελδ βΝάΝαπσλλδοβ αθαλ Ϊ αδΝ
κθΝ δα δε ναεσΝ σπκΝ κνΝΙ λτηα κμΝεαδΝεκδθκπκδ έ αδΝ βΝ ΙΠέ
4. θ κζάΝ αν κ τθαηβμΝ δ α εαζέαμΝ εαδΝ πέίζ οβμΝ η απ νξδαευθΝ
δπζπηα δευθΝ λΰα δυθΝπαλΫξ αδ απσΝ βΝνθΫζ ν βΝ κνΝΣηάηα κμ,Ν
η Ναπσζν βΝπζ δκοβ έαΝ πέΝ πθΝη ζυθΝ βμ,Ν ΝηΫζβΝ∆ ΠΝ κνΝαν κτΝ
Σηάηα κμ,Ν ΪζζπθΝ ΣηβηΪ πθΝ κνΝ Ι λτηα κμΝ άΝ ΪζζπθΝ
ΙΝ βμΝ
βη απάμΝάΝ βμΝαζζκ απάμ,Να νπβλ ά αθ μΝεαγβΰβ Ϋμ,Ν λ νθβ Ϋμ,Ν
δ Ϊε κλ μΝ εαγυμΝ εαδΝ σ μΝ εα βΰκλέ μΝ δ α εσθ πθ,Ν λ νθβ υθΝ άΝ
πδ βησθπθΝαθαΰθπλδ ηΫθκνΝετλκνμΝπλκίζΫπκθ αδΝαπσΝ δμΝε έη θ μΝ
δα Ϊι δμ,Νη ΪΝαπσΝΝαέ β βΝ πθΝ θ δα λκηΫθπθ,Ν νθκ νση θβΝαπσΝ
αθαζν δεσΝ νπσηθβηαΝ πκν υθΝ εαδΝ ΫλΰπθέΝ ΣαΝ κθσηα αΝ πθΝ
εαγβΰβ υθΝ Σ Ι,Ν πθΝ λ νθβ υθΝ εαδΝ πθΝ ζκδπυθΝ εα βΰκλδυθ
δ α εσθ πθΝ
κνμΝ κπκέκνμΝ Ϋξ δΝ κγ έΝ θ κζάΝ αν κ τθαηβμΝ
δ α εαζέαμΝ αθαλ υθ αδΝ κθΝ δα δε ναεσΝ σπκΝ κνΝ Σηάηα κμέΝ ΟδΝ
δ Ϊ εκθ μ,ΝπΫλαθΝ πθΝ δ αε δευθΝ κνμΝεαγβεσθ πθΝσππμΝκλέακθ αδΝ
κΝ ΠΜ, ΫξκνθΝ βθΝ νγτθβΝ παλαεκζκτγβ βμΝ πθΝ πκν α υθΝ ΰδαΝ
κνμΝκπκέκνμ κλέακθ αδ πμΝτηίκνζκδ πκν υθέ
5. ΗΝ δΪλε δαΝζ δ κνλΰέαμΝ θσμΝΠΜ,Ν τη πθαΝη Ν βθΝπλΪιβΝέ λν άμΝ
κν,Ν θΝ ηπκλ έΝ θαΝ νπ λίαέθ δΝ αΝ ΫιδΝ Υζ)Ν Ϋ βέΝ ΣκΝ αλΰσ λκΝ κΝ
ζ ν αέκΝ ιΪηβθκΝ κνΝ ξλσθκνΝ ζ δ κνλΰέαμΝ κν,Ν η Ν απσ α βΝ βμΝ
νΰεζά κνΝ η ΪΝ απσΝ εηβλδπηΫθβΝ πλσ α βΝ βμΝ νθΫζ ν βμΝ κνΝ
Σηάηα κμ εαδΝ Ϋεγ βΝ κνΝ δ νγνθ άΝ κνΝ ΠΜΝ η Ν βΝ νθκζδεάΝ
απκ έηβ βΝ κνΝπλκΰλΪηηα κμ,Ν έ αδΝπαλΪ α βΝ βμΝζ δ κνλΰέαμΝ κν
ΰδαΝ νΰε ελδηΫθκΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηα,Ν πκνΝ εαγκλέα αδΝ εΪγ Ν κλΪΝ η Ν
βθΝ έ δαΝ απσ α βέ ΗΝ παλΪ α βΝ βμΝ ζ δ κνλΰέαμΝ κνΝ ΠΜΝ
βηκ δ τ αδΝ βθΝ βη λέ αΝ βμΝΚνί λθά πμέ
ζέΝΚα ΪΝ βΝζάιβΝ βμΝγβ έαμΝ πθΝνθ κθδ δευθΝ πδ λκπυθΝΥ ),Νη Ν
νγτθβΝ κνΝ απ λξση θκνΝ δ νγνθ ά,Ν νθ Ϊ
αδΝ αθαζν δεσμΝ
απκζκΰδ ησμΝ λα βλδκ ά πθ,Ν εα αΰλα άμΝ εαδΝ απκ έηβ βμΝ κνΝ
λ νθβ δεκτΝ εαδΝ επαδ ν δεκτΝ ΫλΰκνΝ η Ν σξκΝ βθΝ εαζτ λβΝ
αιδκπκέβ βΝ κνΝ αθγλυπδθκνΝ νθαηδεκτ,Ν βΝ ί ζ δ κπκέβ βΝ πθΝ
ν δ Ϊη θπθΝ νπκ κηυθΝ εαδΝ βθΝ εκδθπθδεΪΝ ππ ζάΝ ξλά βΝ πθΝ
δαγΫ δηπθΝ πσλπθ,Ν βηκ έπθΝ εαδΝ ηβ,Ν
αΝ
ΙΝ εαδΝ
αΝ
νθ λΰααση θαΝ λ νθβ δεΪΝΚΫθ λαέΝΟΝαπκζκΰδ ησμΝνπκίΪζζ αδΝ δαΝ
βμΝ κδε έαμΝ Κκ ηβ έαμΝ βθΝ έ ΙέΠέΝ εαδΝ βηκ δκπκδ έ αδΝ κθΝ
δα δε ναεσΝ σπκΝ κνΝΠΜέΝ

ηέΝ ΠΜΝ ηπκλκτθΝ θαΝ κλΰαθυθκθ αδΝ απσΝ π λδ σ λαΝ Σηάηα αΝ κνΝ
έ δκνΝ άΝ ΪζζπθΝ
ΙΝ άΝ αθαΰθπλδ ηΫθαΝ λ νθβ δεΪΝ Ι λτηα αΝ εαδΝ
Ιθ δ κτ αΝ βμΝ βη απάμέΝ  βθΝ π λέπ π βΝ δα ηβηα δεκτΝ άΝ
δδ λνηα δεκτΝ ΠΜΝ εα αλ έα αδΝ δ δεσΝ Πλπ σεκζζκΝ νθ λΰα έαμΝ
Υ Π)Ν η αιτΝ πθΝ νθ λΰααση θπθΝ ΣηβηΪ πθ,Ν κΝ κπκέκΝ ΰελέθ αδΝ
απσΝ δμΝ κδε έ μΝ νΰεζά κνμΝ πθΝ Παθ πδ βηέπθΝ άΝ αΝ αθ έ κδξαΝ
σλΰαθαΝ δκέεβ βμΝ πθΝ νθ λΰααση θπθΝ Ι λνηΪ πθ,Ν εαδΝ κΝ κπκέκΝ
εαγκλέακθ αδΝ πζβθΝ πθΝ ΪζζπθΝ κδΝ νπκξλ υ δμΝ εΪγ Ν Σηάηα κμ,Ν
γΫηα αΝ κνΝ δ αε δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ εαδΝ η απ νξδαευθΝ κδ β υθ,Ν κΝ
αλδγησμΝ πθΝ η ζυθΝ βμΝ δ δεάμΝ δα ηβηα δεάμΝ πδ λκπάμΝ Υ
)Ν
βθΝ κπκέαΝ επλκ ππ έ αδΝ εΪγ Ν Σηάηα,Ν βΝ δα δεα έαΝ εζκΰάμΝ
δ νγνθ άΝ κΝ κπκέκμΝ έθαδΝ ηΫζκμΝ βμΝ
Ν εαδΝ ΰ θδεΪΝ εΪγ Ν γΫηαΝ πκνΝ
ελέθ αδΝ αθαΰεαέκΝ τη πθαΝ η Ν βθΝ ε έη θβΝ θκηκγ έαΝ ΰδαΝ βθΝ
τλνγηβΝ ζ δ κνλΰέαΝ κνΝ ΠΜέΝ ΜΫζβΝ βμΝ
Ν κλέακθ αδΝ εα ΪΝ
πλκ έηβ βΝ εαγβΰβ ΫμΝ αθ έ κδξκνΝ άΝ
νθα κτμΝ ΰθπ δεκτΝ
αθ δε δηΫθκνέΝ βθΝπ λέπ π βΝ πθΝ δα ηβηα δευθΝεαδΝ δδ λνηα δευθΝ
ΠΜ,ΝκδΝπλκςπκγΫ δμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝεαζτπ κθ αδΝ κνζΪξδ κθΝαπσΝ κΝ
ΣηάηαΝ πκνΝ νπκ βλέα δΝ δκδεβ δεΪΝ κΝ ΠΜέΝ ΟδΝ έ δκδΝ σλκδΝ εαδΝ
πλκςπκγΫ δμΝ δ ξτκνθΝ εαδΝ ΰδαΝ αΝ ιΝ απκ Ϊ πμΝ ΠΜ,Ν σππμΝ κλέα δΝ
απσ α βΝ κνΝΤπκνλΰκτΝΠαδ έαμ,ΝΈλ νθαμΝεαδΝΘλβ ε νηΪ πθέ
θέΝ ΙΝ βμΝ βη απάμΝ ηπκλκτθΝ θαΝ νθ λΰΪακθ αδΝ η Ν αθαΰθπλδ ηΫθαΝ
κηκ αΰάΝ δ λτηα αΝ βμΝ αζζκ απάμΝ ΰδαΝ βθΝ κλΰΪθπ βΝ εαδΝ ζ δ κνλΰέαΝ
εκδθυθΝ ΠΜΝ ΰδαΝ ξκλάΰβ βΝ ΜέΝ ΓδαΝ αΝ εκδθΪΝ αν ΪΝ ΠΜΝ
εα αλ έα αδΝ δ δεσΝ Πλπ σεκζζκΝ νθ λΰα έαμΝ Υ Π)Ν η αιτΝ πθΝ
νθ λΰααση θπθΝ δ λνηΪ πθ,Ν κΝ κπκέκΝ εαγκλέακθ αδΝ κΝ αθ δε έη θκΝ
κνΝ πλκΰλΪηηα κμ,Ν βΝ δΪλε δαΝ βμΝ νθ λΰα έαμ,Ν κδΝ πβΰΫμΝ
ξλβηα κ σ β βμ,Ν κδΝ νπκξλ υ δμΝ εαδΝ αΝ δεαδυηα αΝ πθΝ
νηη ξσθ πθΝ κΝ πλσΰλαηηα,Ν βΝ η αεέθβ βΝ κνΝ δ αε δεκτΝ
πλκ ππδεκτΝάΝ πθΝ κδ β υθ,ΝβΝξκλάΰβ βΝ θδαέκνΝ έ ζκνΝάΝξπλδ κτΝ
έ ζκνΝ απσΝ εΪγ Ν έ λνηα,Ν κΝ τπκμΝ κνΝ ξκλβΰκτη θκνΝ έ ζκν,Ν βΝ
νΰελσ β βΝ νθ κθδ δεκτΝ κλΰΪθκνΝ η Ν αληκ δσ β μΝ αθ έ κδξ μΝ
αν υθΝ βμΝ δ δεάμΝ δα ηβηα δεάμΝ πδ λκπάμΝ πθΝ δδ λνηα δευθΝ
πλκΰλαηηΪ πθΝ βμΝβη απάμ,ΝβΝΰζυ αΝάΝκδΝΰζυ
μΝ δ α εαζέαμΝάΝ
νΰΰλα άμΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζκΝ γΫηαΝ πκνΝ ελέθ αδΝ αθαΰεαέκΝ τη πθαΝ η Ν
κΝ δ ξτκθΝ θκηδεσΝ πζαέ δκΝ βμΝ θκηκγ έαμΝ πκνΝ δΫπ δΝ δμΝ
η απ νξδαεΫμΝ πκν ΫμΝεΪγ Ν νθ λΰααση θβμΝξυλαμέ

ΡΘΡΟΝδ
ΠσλκδΝΠλκΰλαηηΪ πθΝΜ απ νξδαευθΝπκν υθΝΥΠΜ)
1έΝ ΗΝ ξλβηα κ σ β βΝ πθΝ ΠΜΝ πλκΫλξ αδΝ α)Ν απσΝ κθΝ
πλκςπκζκΰδ ησΝ κνΝ ΙΝπκνΝ έθαδΝνπ τγνθκΝΰδαΝ κθΝ ξ δα ησΝ κνμ,Ν
ί)ΝαπσΝ κΝΤΠΠ Θ,Ν Νπ λδπ υ δμΝεα ΪΝ δμΝκπκέ μΝ αΝπλκΰλΪηηα αΝ
θ Ϊ κθ αδΝ Ν κη έμΝπλκ λαδσ β αμΝεα σπδθΝ δ άΰβ βμΝ κνΝ ΤΠΝ
εαδΝ τη πθαΝ η Ν βθΝ Τ Ν Ϋΰελδ άμ κνμΝ βΝ κπκέαΝ εαγκλέα δΝ εαδΝ δμΝ
πλκςπκγΫ δμΝ ξλβηα κ σ β άμΝ κνμΝ ίΪ δΝ ελδ βλέπθΝ πκδσ β κμΝ ΰ)Ν
απσΝ πλ Ϋμ,Ν παλκξΫμ,Ν εζβλκ κ άηα α,Ν ξκλβΰέ μΝ κλΫπθΝ κνΝ
βηκ έκνΝ άΝ δ δπ δεκτΝ κηΫα,Ν απσΝ παλκξΫμΝ θκηδευθΝ πλκ υππθ,Ν
πσλκνμΝαπσΝ λ νθβ δεΪΝπλκΰλΪηηα α,Ν νλππαρεκτμΝπσλκνμΝεαδΝεΪγ Ν
ΪζζβΝθσηδηβΝπβΰάΝεαδΝ )ΝαπσΝηΫλκμΝ πθΝκ δζυθΝ πθΝνπσξλ πθΝ πθΝ
ΛΚ Ν πθΝ ΙΝ ίΪ δΝ κνΝ ΪλγλκνΝ βηΝ κνΝ θέΝ δδ1εήβί1ζ ΥΦ ΚΝ 1ειΝ
’),ΝΫπ δ αΝαπσΝαπσ α βΝ βμΝνΰεζά κνέΝ Ν ιαδλ δεΫμΝπ λδπ υ δμ,Ν
εα ΪΝ δμΝκπκέ μΝ αΝζ δ κνλΰδεΪΝΫικ αΝ θσμΝΠΜΝ θΝ έθαδΝ νθα σΝθαΝ
εαζν γκτθΝ ιΝ κζκεζάλκνΝ απσΝ δμΝ νπσΝ α)Ν ΫπμΝ )Ν πβΰΫμΝ
ξλβηα κ σ β βμ,Ν ησθκΝ σ Ν τθα αδΝ θαΝ πλκίζ γ έΝ εα αίκζάΝ εΝ
ηΫλκνμΝ πθΝ κδ β υθΝ ΫζκνμΝ ΰΰλα άμέΝ
i)ΝΣκΝπκ σΝ κνΝ ΫζκνμΝ ΰΰλα άμΝπλκ δκλέα αδΝΰδαΝσζβΝ βΝ δΪλε δαΝ
πθΝ πκν υθΝ κνΝη απ νξδαεκτΝ κδ β άΝεαδΝ κΝτοκμΝ κνΝ θΝπλΫπ δΝ
θαΝ εαγδ ΪΝ α τθα βΝ άΝ ν ξ λάΝ βΝ νηη κξάΝ κδ β υθΝ
π λδκλδ ηΫθβμΝ δ κ βηα δεάμΝδεαθσ β αμέΝ
ii)Ν ΣκΝ ΫζκμΝ ΰΰλα άμΝ θΝ νπ λίαέθ δΝ Ν εαηέαΝ π λέπ π βΝ κΝ
λδπζΪ δκΝ κνΝ εΪ κ Ν θκηκγ δεΪΝ κλδαση θκνΝ εα υ α κνΝ
αεαγΪλδ κνΝ ηβθδαέκνΝ ηδ γκτ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ εα αίΪζζ αδΝ ηβηα δεΪΝ
εαδΝ πλκκλέα αδΝ απκεζ δ δεΪΝ ΰδαΝ βθΝ εΪζνοβΝ κνΝ εσ κνμΝ
ζ δ κνλΰέαμΝ κνΝπλκΰλΪηηα κμΝη απ νξδαευθΝ πκν υθέ
iii)ΝΠλσ γ μΝ πδίαλτθ δμ,ΝπκνΝ θΝηπκλκτθΝθαΝνπ λίαέθκνθΝ κΝ1ήγΝ
κνΝ ΫζκνμΝ ΰΰλα άμ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ πλκίζΫπκθ αδΝ ΰδαΝ κΝ εσ κμΝ
νηη κξάμΝ η απ νξδαευθΝ κδ β υθΝ
Ν επαδ ν δεΫμΝ εαδΝ
λ νθβ δεΫμΝ λα βλδσ β μ,Ν πΫλαΝ απσΝ βΝ νηη κξάΝ κνμΝ κΝ
η απ νξδαεσΝπλσΰλαηηαέ

βέΝ πσ α βΝ πδίκζάμΝ ΫζκνμΝ ΰΰλα άμΝ Ν ΠΜΝ ζαηίΪθ αδΝ απσΝ βΝ
τΰεζβ κΝ άΝ βΝ νθΫζ ν βΝ κνΝ
ΙΝ η Ν δ δεάΝ πζ δκοβ έαΝ βήγέΝ
Πλκςπσγ βΝ ΰδαΝ βθΝ Ϋΰελδ βΝ αν άΝ έθαδΝ βΝ δ δεΪΝ αδ δκζκΰβηΫθβΝ εαδΝ
δ ικ δεΪΝ εηβλδπηΫθβΝ πλσ α βΝ βμΝ νθΫζ ν βμΝ κνΝ αλησ δκνΝ
Σηάηα κμέΝ
3. Μ Ν βθΝ έ δαΝ πζ δκοβ έαΝ πλκ δκλέακθ αδΝ κδΝ αηκδίΫμΝ πθΝ
εαγβΰβ υθΝπκνΝ νηη ΫξκνθΝ ΝΠΜέΝΝΓδαΝ δμΝαηκδίΫμΝαν ΫμΝδ ξτκνθΝ
κδΝ εΝ κνΝΝσηκνΝπλκίζ πση θ μΝπαλαελα ά δμΝνπΫλΝ κνΝ ΛΚ έΝΓδαΝ
δ α εαζέαΝ ΝησθκΝΫθαΝΠΜΝ θΝθκ έ αδΝεαθ θσμΝ έ κνμΝαηκδίάέΝΣκΝ
σλδκΝ πθΝ απκζαίυθΝ πθΝ δ α εσθ πθΝ απσΝ βθΝ θΝ ΰΫθ δΝ νηη κξάΝ
κνμΝ Ν ΠΜΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ νπ λίαέθ δΝ κΝ βίΝ πθΝ αεαγΪλδ πθΝ
απκ κξυθ βμΝίαγηέ αμΝ κνμ.
4. ΗΝ τΰεζβ κμΝ άΝ βΝ νθΫζ ν βΝ αθ δ κέξπμ,Ν Ν π λδπ υ δμΝ
πδίκζάμΝ ΫζκνμΝ ΰΰλα άμ,ΝνπκίΪζζ δΝπζάλβΝεαδΝαθαζν δεΪΝ κδξ έαΝ
κνΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ πθΝ ΠΜΝ κθΝ αλησ δκΝ ΤπκνλΰσΝ Παδ έαμ,Ν
Έλ νθαμΝ εαδΝ Θλβ ε νηΪ πθέ  αΝ κδξ έαΝ πκν,Ν ηΫ πΝ κνΝ πλτ αθβΝ
κνΝ Ι λτηα κμ,Ν απκ Ϋζζκθ αδΝ κΝ ΤΠΠ ΘΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ i)
απσ α βΝ ΰδαΝ κθΝ εαγκλδ ησΝ κνΝ πκ κτΝ πκνΝ δα έγ αδΝ ΰδαΝ κΝ
νΰε ελδηΫθκΝ ΠΜΝ απσΝ κθΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ κνΝ Ι λτηα κμ,Ν ii)
αθαζν δεάΝεα Ϊ α βΝΰδαΝ βΝξλβηα κ σ β βΝηΫ πΝ πθΝ κδξ έπθΝ βμΝ
π λέπ π βμΝ ΰ)Ν βμΝ παλέΝ 1Ν κνΝ ΪλγλκνΝ δΝ κνΝ παλσθ κμ,Ν iii)Ν δ δεΪΝ
αδ δκζκΰβηΫθβΝ απσ α βΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪΰεβ βμΝ πδίκζάμΝ εαδΝ κΝ τοκμΝ
ΫζκνμΝ ΰΰλα άμΝ εαδΝ iv)Ν δ δεΪΝ αδ δκζκΰβηΫθβΝ πλσ α βΝ ΰδαΝ κθΝ
εαγκλδ ησΝ πθΝ απκζαίυθΝ κνΝ δ αε δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ πκνΝ
νηη Ϋξ δΝ κΝΠΜέΝ
5. ΗΝ ΰελδ δεάΝαπσ α βΝβΝκπκέαΝζαηίΪθ αδΝη Νπζ δκοβ έαΝβήγΝ πέΝ
πθΝ η ζυθΝ βμΝ νΰεζά κνΝ άΝ βμΝ νθΫζ ν βμΝ κνΝ δ λτηα κμΝ
απκ Ϋζζ αδΝ
κθΝ αλησ δκΝ ΤπκνλΰσΝ Παδ έαμ,Ν Έλ νθαμΝ εαδΝ
Θλβ ε νηΪ πθ,ΝκΝκπκέκμΝηπκλ έΝ Ναπκεζ δ δεά πλκγ ηέαΝ ιάθ αΝ
Υζί)Ν βη λυθΝ θαΝ βθΝ αθαπΫηο δΝ πλκμΝ λκπκπκέβ βέΝ ΗΝ έ λν βΝ κνΝ
ΠΜΝ δ ξτ δΝ απσΝ βΝ βηκ έ ν βΝ βμ απσ α βμΝ βθΝ βη λέ αΝ βμΝ
Κνί λθά πμ.
ζέΝ ΗΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ σ πθΝ πθΝ η απ νξδαευθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ
ΰέθ αδΝ απσΝ κθΝ δ δεσΝ Λκΰαλδα ησΝ Κκθ νζέπθΝ Έλ νθαμΝ Υ έΛέΚέ έ)Ν
εαδΝεα αθΫηκθ αδΝπμΝ ιάμκ

iέΝ είΝ ΰδαΝ ζ δ κνλΰδεΪΝ Ϋικ αΝ κνΝ πλκΰλΪηηα κμΝ εαδΝ ΰδαΝ αηκδίΫμαπκαβηδυ δμΝ αε δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ ΰδαΝ λΰα έαΝ πκνΝ νπ λίαέθ δΝ δμΝ
εα ΪΝ θσηκΝ νπκξλ υ δμΝ η απ νξδαεάμΝ δ α εαζέαμΝ εαδΝ Ϋε αε κνΝ
πλκ ππδεκτΝ εαγυμΝ εαδΝ ξθδεκτΝ εαδΝ δκδεβ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ πθΝ
Ι,Ν
iiέΝ βεΝ ΰδαΝ εΪζνοβΝ ζ δ κνλΰδευθΝ ισ πθΝ κνΝ Ι λτηα κμΝ πκνΝ
α κλκτθΝ δμΝ πκν ΫμΝ τ λκνΝεαδΝ λέ κνΝετεζκνΝ κνΝΣηάηα κμΝ κΝ
κπκέκΝ λ τ δΝεαδ,
iiiέΝβεΝΰδαΝ βΝξκλάΰβ βΝαθ απκ κ δευθΝνπκ λκ δυθέ
ΗΝαθπ ΫλπΝεα αθκηάΝ θΝδ ξτ δΝ βθΝπ λέπ π βΝξκλβΰέαμΝάΝ πλ ΪμΝ
ΰδαΝ νΰε ελδηΫθκΝ εκπσ,Ν εαγυμΝ εαδΝ ΰδαΝ ελα δεΫμΝ πδξκλβΰά δμ,Ν κδΝ
κπκέ μΝεα αθΫηκθ αδΝ τη πθαΝη Ν δμΝδ ξτκν μΝ δα Ϊι δμέ
ηέΝ ΟΝ δ νγνθ άμΝ κνΝ ΠλκΰλΪηηα κμΝ έθαδΝ αλησ δκμΝ ΰδαΝ βΝ τθ αιβΝ
κνΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ εαδΝ απκζκΰδ ηκτΝ κν,Ν κνμ κπκέκνμΝ νπκίΪζζ δΝ
βΝ νθΫζ ν β,Ν εαγυμΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ παλαεκζκτγβ βΝ βμΝ ε Ϋζ βμΝ
κνΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ εαδΝ βθΝ Ϋε κ βΝ πθΝ θ κζυθΝ πζβλπηάμΝ πθΝ
ξ δευθΝ απαθυθέ
Κα ΪΝ βΝ ζάιβΝ κνΝ κδεκθκηδεκτΝ Ϋ κνμ,Ν κΝ αθαζν δεσμΝ κδεκθκηδεσμΝ
απκζκΰδ ησμΝ κνΝ ΠλκΰλΪηηα κμ,Ν αθ ιαλ ά πμΝ πθΝ πβΰυθΝ
ξλβηα κ σ β βμ,Ν αθαλ Ϊ αδΝ η Ν νγτθβΝ κνΝ δ νγνθ άΝ
κθΝ
δα δε ναεσΝ σπκΝ κνΝη απ νξδαεκτΝπλκΰλΪηηα κμέ
8.
ΙΝ βμΝ βη απάμΝ ηπκλκτθΝ θαΝ βηδκνλΰκτθΝ ησθαΝ κνμ,Ν άΝ Ν
νθ λΰα έαΝ η αιτΝ κνμ,Ν αν κ τθαηαΝ αν κξλβηα κ κ κτη θαΝ ΠΜΝ
κΝ ιπ λδεσέΝ Γδα αΝ πλκΰλΪηηα αΝ αν Ϊ,Ν κΝ έ λνηαΝ άΝ αΝ
νθ λΰααση θαΝ δ λτηα αΝ βμΝ βη απάμΝ κ έζκνθΝ θαΝ νπκίΪζκνθΝ
η ζΫ βΝ εκπδησ β αμΝ εαδΝ ίδπ δησ β αμΝ κΝ ΤΠΠ Θ,Ν σπκνΝ γαΝ
παλκν δΪακθ αδΝ αθαζν δεΪΝ κΝ πλκςπκζκΰδ ησμ,Ν κδΝ πβΰΫμΝ
ξλβηα κ σ β βμ,Ν κδΝ δα δεα έ μΝ ΰεα Ϊ α βμ,Ν κδΝ θ ξση θ μΝ
νθ λΰα έ μ,ΝκδΝνπκξλ υ δμΝεαδΝ αΝ δεαδυηα αΝ πθΝ νηη ξσθ πθΝ
κΝ πλσΰλαηηα,Ν βΝ η αεέθβ βΝ κνΝ δ αε δεκτΝ πλκ ππδεκτ,Ν κΝ τπκμΝ
κνΝ ξκλβΰκτη θκνΝ έ ζκν,Ν βΝ κλΰΪθπ βΝ εαδΝ ζ δ κνλΰέαΝ κνΝ
πλκΰλΪηηα κμ,Ν βΝ νΰελσ β βΝ νθ κθδ δεκτΝ κλΰΪθκν,Ν βΝ ΰζυ αΝ
δ α εαζέαμΝεαδΝεΪγ ΝΪζζκΝγΫηαΝπκνΝελέθ αδΝαθαΰεαέκΝ τη πθαΝη Ν
κΝ δ ξτκθΝ θκηκγ δεσΝ πζαέ δκΝ πκνΝ δΫπ δΝ δμΝ η απ νξδαεΫμΝ πκν ΫμΝ
βμΝξυλαμΝνπκ κξάμέ

9. ΣαΝ γ λδθΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ΫξκνθΝ δ δεκτμΝ σλκνμΝ
απκαβηέπ βμΝ πθΝ δ α εσθ πθΝ εαδΝ ΫζβΝ ΰΰλα άμΝ ΰδαΝ κνμΝ
θ δα λκηΫθκνμ,Ν πκνΝ κλέακθ αδΝ λβ ΪΝ βΝ ξ δεάΝ πλσ εζβ βέΝ
Θ λδθΪΝπλκΰλΪηηα αΝπνεθυθΝ νθαθ ά πθΝηπκλκτθΝθαΝ θ Ϊ κθ αδΝ
δμΝ πλκαδλ δεΫμΝ δ αε δεΫμΝ ζ δ κνλΰέ μΝ πθΝ η απ νξδαευθΝ
πλκΰλαηηΪ πθΝ εαδΝ θαΝ πλκ ΫλκνθΝ πδ π δεΫμΝ ηκθΪ μΝ εαδΝ
ίαγηκζκΰέαΝ κνμΝ κδ β ΫμΝπκνΝ αΝπαλαεκζκνγκτθέΝ δμΝπ λδπ υ δμΝ
αν Ϋμ,Ν κΝ εσ κμΝ νηη κξάμΝ πθΝ εαθκθδεΪΝ ΰΰ ΰλαηηΫθπθΝ
η απ νξδαευθΝ κδ β υθΝ εαζτπ αδΝ απσΝ αΝ αλξδεΪΝ ΫζβΝ ΰΰλα άμέΝ
 Ν δα κλ δεάΝπ λέπ π βΝβΝ νηη κξάΝ πθΝ κδ β υθΝ Ναν ΪΝ έθαδΝ
πλκαδλ δεάέ
ΡΘΡΟΝε
πδζκΰά,Ν δεαδυηα αΝεαδΝνπκξλ υ δμΝη απ νξδαευθΝ κδ β υθέ
1έΝ ΗΝ πδζκΰάΝ η απ νξδαευθΝ κδ β υθΝ ΰέθ αδΝ τη πθαΝ η Ν δμΝ
δα Ϊι δμΝ κνΝ θσηκνΝ εαδΝ δμΝ λβ ΫμΝ πλκίζΫο δμΝ πθΝ κδε έπθΝ
Kαθκθδ ηυθΝ Μ απ νξδαευθΝ πκν υθέΝ ΟδΝ Έζζβθ μΝ π νξδκτξκδΝ
πλΫπ δΝθαΝΰθπλέακνθΝηδαΝ κνζΪξδ κθΝιΫθβΝΰζυ α,ΝκδΝ Ναζζκ απκέΝ
πλΫπ δΝθαΝηπκλκτθΝθαΝ ε λα κτθΝ παλευμΝ βΝΰζυ αΝ δ ιαΰπΰάμΝ
κνΝ ΠΜέΝ ΗΝ πδζκΰάΝ πθΝ η απ νξδαευθΝ κδ β υθΝ ΰέθ αδΝ
ζαηίΪθκθ αμΝ νπ’Ν σοβΝ ελδ άλδαΝ πκνΝ ι δ δε τκθ αδΝ κνμΝ κδε έκνμΝ
Καθκθδ ηκτμέΝ Έπ δ αΝ απσΝ απσ α βΝ βμΝ νθ κθδ δεάμΝ πδ λκπάμΝ
πλκίζΫπ αδΝ βΝ νθα σ β αΝ δ ιαΰπΰάμΝ πλκ δ αΰπΰδευθΝ ι Ϊ πθ,Ν
νπσΝσλκνμΝκδΝκπκέκδΝπ λδΰλΪ κθ αδΝ βΝ ξ δεάΝ βησ δαΝπλσ εζβ βΝ
ε άζπ βμΝ θ δα Ϋλκθ κμέ
βέΝ ΓδαΝ εΪγ Ν η απ νξδαεσΝ κδ β άΝ κλέα αδΝ τηίκνζκμΝ πκν υθ,Ν κΝ
κπκέκμΝ πδίζΫπ δΝ βΝ κέ β βΝ εαδΝ βθΝ λ νθβ δεάΝ κνΝ πλσκ κ,Ν
τη πθαΝ η Ν δμΝ πλκίζΫο δμΝ
πθΝ κδε έπθΝ Καθκθδ ηυθΝ
Μ απ νξδαευθΝπκν υθέΝΜ ΪΝ βθΝκζκεζάλπ βΝεΪγ Ν ιαηάθκν,ΝκδΝ
η απ νξδαεκέΝ κδ β ΫμΝ νπκξλ κτθ αδΝ θαΝ νπκίΪζκνθΝ κΝ τηίκνζκΝ
πκν υθΝΫεγ βΝπλκσ κνΝεαγυμΝεαδΝαθ έΰλα αΝσζπθΝ πθΝ λΰα δυθΝ
πκνΝ ΫξκνθΝ επκθά δέΝ Ό αθΝ κζκεζβλπγ έΝ κΝ ετεζκμΝ πθΝ ηαγβηΪ πθΝ
εαδΝ πλδθΝ βθΝ νπκίκζάΝ πλκμΝ ελέ βΝ βμΝ η απ νξδαεάμΝ δπζπηα δεάμΝ
λΰα έαμ,Ν κΝ τηίκνζκμΝ πκν υθΝ νθ Ϊ
δΝ τθ κηβΝ Ϋεγ βΝ

αιδκζσΰβ βμ,ΝπκνΝεα αξπλέα αδΝ κθΝ Ϊε ζκΝ κνΝ κδ β ά,ΝεαδΝαβ ΪΝ
βΝ νΰελσ β βΝ ι α δεάμΝ πδ λκπάμέ
3έΝ ΟδΝ η απ νξδαεκέΝ κδ β ΫμΝ ΰΰλΪ κθ αδΝ εαδΝ νηη ΫξκνθΝ αΝ
η απ νξδαεΪΝπλκΰλΪηηα αΝνπσΝ κνμΝσλκνμΝεαδΝ δμΝπλκςπκγΫ δμΝπκνΝ
πλκίζΫπκθ αδΝ κθΝ κδε έκΝ Καθκθδ ησΝ πκν υθέΝ ΗΝ παλαεκζκτγβ βΝ
έθαδΝ νπκξλ π δεάΝ ΰδαΝ κνμΝ ΰΰ ΰλαηηΫθκνμΝ κδ β Ϋμ,Ν τη πθαΝ η Ν
δμΝπλκίζΫο δμΝ κνΝκδε έκνΝεαθκθδ ηκτέ
4έΝΟδΝη απ νξδαεκέΝ κδ β ΫμΝΝΫξκνθΝσζαΝ αΝ δεαδυηα α,Ν δμΝπαλκξΫμΝ
εαδΝ δμΝ δ νεκζτθ δμΝ πκνΝ πλκίζΫπκθ αδΝ εαδΝ ΰδαΝ κνμΝ κδ β ΫμΝ κνΝ
πλυ κνΝ ετεζκνΝ πκν υθΝ πζβθΝ κνΝ δεαδυηα κμΝ παλκξάμΝ πλ ΪθΝ
δ αε δευθΝ νΰΰλαηηΪ πθέ
5έΝΟδΝη απ νξδαεκέΝ κδ β ΫμΝΝαθαθ υθκνθΝνπκξλ π δεΪΝ βθΝ ΰΰλα άΝ
κνμΝ εΪγ Ν αεα βηαρεσΝ ιΪηβθκέΝ ΗΝ ηβΝ αθαθΫπ βΝ ΰΰλα άμΝ ΰδαΝ τκΝ
νθ ξση θαΝ ιΪηβθαΝκ βΰ έ,Ν σ κθΝ θΝ νθ λΫξκνθΝζσΰκδΝαθπ ΫλαμΝ
ίέαμ,Ν
βθΝ κλδ δεάΝ δαΰλα άΝ κνΝ κδ β άΝ απσΝ αΝ ηβ λυαΝ
η απ νξδαευθΝ κδ β υθέΝ  Ν εΪγ Ν π λέπ π βΝ βΝ ζδεάΝ απσ α βΝ
αθάε δΝ βθΝαληκ δσ β αΝ βμΝνθΫζ ν βμΝ κνΝΣηάηα κμέ
6έΝ λΰααση θκδΝ η απ νξδαεκέΝ κδ β ΫμΝ ΫξκνθΝ δεαέπηαΝ η λδεάμΝ
κέ β βμ,Νεα ΪΝ αΝπλκίζ πση θαΝεαδΝΰδαΝ κνμΝ κδ β ΫμΝ κνΝΠλυ κνΝ
ΚτεζκνΝ πκν υθέΝ ΟδΝ κδ β ΫμΝ η λδεάμΝ κέ β βμΝ δεαδκτθ αδΝ κθΝ
δπζΪ δκΝ ξλσθκΝ ΰδαΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ πθΝ πκν υθΝ κνμΝ εαδΝ βθΝ
απκθκηάΝ κνΝ έ ζκνΝ πκν υθΝ απσΝ ε έθκθΝ πκνΝ πλκίζΫπ αδΝ κΝ
θ δε δεσΝπλσΰλαηηαΝ πκν υθΝπκνΝπαλαεκζκνγκτθέ
7έΝ ΟΝ αθυ α κμΝ πδ λ πση θκμΝ ξλσθκμΝ κζκεζάλπ βμΝ πθΝ πκν υθΝ
κλέα αδΝ τη πθαΝ η Ν κθΝ Καθκθδ ησΝ πκν υθΝ εαδΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ
νπ λίαέθ δΝ κΝ δπζΪ δκΝ βμΝ πλκίζ πση θβμΝ εαθκθδεάμΝ δΪλε δαμΝ
πκν υθέΝ  βθΝ π λέπ π βΝ αν ά,Ν εΪγ Ν κδ β άμΝ ηπκλ έΝ θαΝ
παθ ΰΰλα έΝ Ν η απ νξδαεΪΝ ηαγάηα αΝ αΝ κπκέαΝ θΝ Ϋζαί Ν
πλκίδίΪ δηκΝ ίαγησΝ άΝ θαΝ αΝ αθ δεα α ά δΝ η Ν Ϊζζα,Ν Ν αθΝ αν σΝ
πλκίζΫπ αδΝ
κθΝ κδε έκΝ Καθκθδ ησΝ πκν υθέΝ Έπ δ αΝ απσΝ
αδ δκζκΰβηΫθβΝ αέ β β,Ν Ν κπκδα άπκ Ν Ϊ βΝ βμΝ η απ νξδαεάμΝ
κέ β βμ,Ν έθ αδΝ βΝ νθα σ β αΝ πλκ πλδθάμΝ αθα κζάμΝ πθΝ
πκν υθ,ΝπκνΝ θΝηπκλ έΝθαΝνπ λίαέθ δΝ αΝ τκΝ νθ ξάΝ ιΪηβθαΝεα ΪΝ
αΝ κλδαση θαΝ
κθΝ κδε έκΝ Καθκθδ ησΝ πκν υθέΝ ΣαΝ ιΪηβθαΝ

αθα κζάμΝ βμΝ κδ β δεάμΝ δ δσ β αμΝ θΝ πλκ η λυθ αδΝ
πλκίζ πση θβΝαθυ α βΝ δΪλε δαΝεαθκθδεάμΝ κέ β βμέΝ

βθΝ

8έΝ ΓδαΝ βθΝ απκθκηάΝ η απ νξδαεκτΝ έ ζκνΝ πκν υθΝ απαδ έ αδΝ
πλκίδίΪ δηκμΝ ίαγησμΝ Ν σζαΝ αΝ πλκίζ πση θαΝ απσΝ κΝ κδε έκΝ
πλσΰλαηηαΝ ηαγάηα α,Ν ε σμΝ αθΝ πλκίζΫπ αδΝ δα κλ δεάΝ λτγηδ βΝ
κθΝ Καθκθδ ησΝ πκν υθ,Ν Ν νθ να ησΝ η Ν βΝ νηη κξάΝ κνΝ
η απ νξδαεκτΝ
κδ β άΝ
κΝ
τθκζκΝ
πθΝ
επαδ ν δευθΝ
λα βλδκ ά πθΝ εα ΪΝ αΝ κλδαση θαΝ δ δεσ λαΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ εαδΝ
κθΝΚαθκθδ ησέ
9έΝ ΟδΝ η απ νξδαεΫμΝ δπζπηα δεΫμΝ λΰα έ μ,Ν ’Ν σ κθΝ ΰελδγκτθ,Ν
αθαλ υθ αδΝ νπκξλ π δεΪΝ
κθΝ δα δε ναεσΝ σπκΝ κν κδε έκνΝ
Ι λτηα κμ,Ν τη πθαΝ η Ν κθΝ εαθκθδ ησΝ κνΝ δ λτηα κμΝ εαδΝ ΰδαΝ δμΝ
δ αε κλδεΫμΝ δα λδίΫμΝ εαδΝ δμΝ πλκ δαΰλα ΫμΝ κνΝ γθδεκτΝ ΚΫθ λκνΝ
Σ εηβλέπ βμέ
10έΝ ΓδαΝ βθΝ αιδκζσΰβ βΝ εαδΝ ίαγηκζσΰβ βΝ βμΝ η απ νξδαεάμΝ
δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμΝ κλέα αδΝ απσΝ βΝ  Ν κνΝ ΠΜΝ λδη ζάμΝ
ι α δεάΝ πδ λκπά,Ν τη πθαΝ η Ν σ αΝ πλκίζΫπκθ αδΝ αθπ ΫλπΝ εαδ,Ν
δ δεσ λα,Ν κθΝκδε έκΝΚαθκθδ ησΝπκν υθέ
ΡΘΡΟΝζΝ
ΣΡΙΣΟΝΚΤΚΛΟΝΠΟΤ ΩΝ
δ αε κλδεΫμΝπκν Ϋμ,Ν πδζκΰά,Ν δεαδυηα αΝεαδΝνπκξλ υ δμΝ
νπκοβ έπθΝ δ αε σλπθέ
1έΝΟδΝ δ αε κλδεΫμΝ πκν ΫμΝπλκ Ϋλκθ αδΝ πλ Ϊθ,Νκλΰαθυθκθ αδΝ Ν
αν κ τθαηαΝ Σηάηα αΝ Παθ πδ βηέπθΝ αΝ κπκέαΝ ζ δ κνλΰκτθΝ ΠΜΝ
νπσΝ κνμΝσλκνμΝ πθΝκδε έκνΝΚαθκθδ ηκτΝ δ αε κλδευθΝπκν υθ,ΝκδΝ
Ν δ αε κλδεκέΝ έ ζκδΝ απκθΫηκθ αδΝ απσΝ κΝ Παθ πδ άηδκΝ κΝ κπκέκΝ
αθάε δΝ κΝ ηάηαΝπκνΝ δμΝπλκ Ϋλ δέΝΣαΝΠαθ πδ άηδαΝ βμΝβη απάμΝ
ηπκλκτθΝθαΝ νθ λΰΪακθ αδΝη Ναθαΰθπλδ ηΫθαΝκηκ αΰάΝδ λτηα αΝ βμΝ
αζζκ απάμΝ ΰδαΝ βθΝ επσθβ βΝ δ αε κλδευθΝ δα λδίυθΝ η Ν
νθ πέίζ οβέΝ βθΝπ λέπ π βΝαν ά,ΝκδΝ έ ζκδΝαπκθΫηκθ αδΝίΪ δΝ πθΝ
δα Ϊι πθΝ κνΝπαλσθ κμΝεαδΝ κνΝ δ δεκτΝΠλπ κεσζζκνΝνθ λΰα έαμΝ
Υ Π)Ν πθΝδ λνηΪ πθέ

βέΝ δεαέπηαΝνπκίκζάμΝαέ β βμΝΰδαΝ επσθβ βΝ δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμΝ
Ϋξ δΝ κΝ εΪ κξκμΝ δπζυηα κμΝ Μ απ νξδαευθΝ πκν υθΝ Υ Μ),Ν
αθαΰθπλδ ηΫθκνΝ τη πθαΝ η Ν βθΝ ζζβθδεάΝ θκηκγ έαέΝ  Ν
ιαδλ δεΫμΝ π λδπ υ δμΝ πκνΝ πλκίζΫπκθ αδΝ απσΝ κθΝ Καθκθδ ησ,Ν
ηπκλ έΝ θαΝ ΰέθ δΝ ε σμΝ πμΝ νπκοά δκμΝ δ Ϊε κλαμΝ εαδΝ ηβΝ εΪ κξκμΝ
ΜέΝΠ νξδκτξκδΝΣ Ι,Ν έέΠ ΙέΣέ έΝάΝδ κ έηπθΝ ξκζυθΝηπκλκτθΝθαΝ
ΰέθκνθΝ ε κέΝ πμΝ νπκοά δκδΝ δ Ϊε κλ μΝ ησθκΝ σ κθΝ έθαδΝ εΪ κξκδΝ
Μέ
γέΝ ΟΝ νπκοά δκμΝ νπκίΪζζ δΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ εαδΝ πλδθΝ βΝ ζάιβΝ εΪγ Ν
αεα βηαρεκτΝ Ϋ κνμ,Ν Ν βη λκηβθέ μΝ πκνΝ πλκίζΫπκθ αδΝ λβ ΪΝ κθΝ
Καθκθδ ησΝ δ αε κλδευθΝπκν υθ,Ν ξ δεάΝαέ β βΝ βΝΓλαηηα έαΝ
κνΝ Σηάηα κμ,Ν κΝ κπκέκΝ πδγνη έΝ θαΝ επκθά δΝ βΝ δ αε κλδεάΝ
δα λδίάέ  βθΝ αέ β βΝ αθαΰλΪ αδΝ κΝ πλκ πλδθσμΝ έ ζκμΝ εαδΝ κΝ
πλκ δθση θκμΝ πμΝ πδίζΫππθΝ βμΝ δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμ,Ν
νθκ τ αδΝ ΝαπσΝαθαζν δεσΝίδκΰλα δεσΝ βη έπηαΝ κνΝνπκοά δκνΝ
εαδΝ α λΪΝ
εηβλδπηΫθκΝ ξΫ δκΝ δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμέΝ ΟΝ
πλκ δθση θκμΝ έ ζκμΝεαδΝ κΝ ξΫ δσΝ βμΝνπκίΪζζκθ αδΝ βθΝ ζζβθδεάΝ
εαδΝ Ν ηέαΝ αεσηβΝ ΰζυ αΝ βμΝ πλκ έηβ βμΝ κνΝ αδ κτθ κμΝ άΝ
κλδαση θβμΝαπσΝ κθΝκδε έκΝΚαθκθδ ησέ
4.
ΗΝ νθΫζ ν β,Ν η ΪΝ απσΝ δ άΰβ βΝ δ δεΪΝ πλκμΝ κτ κΝ
νΰελκ βηΫθβμΝ πδ λκπάμ,Ν Ν ι Ϊα δΝ αθΝ κΝ νπκοά δκμΝ πζβλκέΝ δμΝ
νπδεΫμΝπλκςπκγΫ δμΝΰδαΝ επσθβ βΝ δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμΝη ΝίΪ βΝ
κνμΝσλκνμΝπκνΝπλκίζΫπκθ αδΝαπσΝ κΝθσηκΝεαδΝ κθΝκδε έκΝΚαθκθδ ησ,Ν
ζαηίΪθκθ αμΝ νπ’Ν σοβΝ βΝ γ δεάΝ άΝ αλθβ δεάΝ ΰθυηβΝ κνΝ
πλκ δθση θκνΝ πδίζΫπκθ κμΝεαδΝ ΰελέθ δΝάΝαπκλλέπ δΝ βθΝ ΰΰλα άέΝ
 Ν δ δεΫμΝ π λδπ υ δμ,Ν βΝ νθΫζ ν βΝ ηπκλ έΝ θαΝ απκ α έ δΝ βθΝ
νπκ άλδιβ βμΝπλσ α βμΝ θυπδκθΝ λδη ζκτμΝ πδ λκπάμΝ δ δευθέΝ βΝ
δα δεα έαΝ αν άΝ ηπκλ έΝ θαΝ παλ νλέ ε αδΝ εαδΝ κΝ πλκ δθση θκμΝ
πδίζΫππθΝη Ν δεαέπηαΝζσΰκνέΝΗΝ ΰΰλα άΝ κνΝνπκοά δκνΝ δ Ϊε κλαΝ
δ ξτ δΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝαπκ κξάμΝ βμΝαέ β άμΝ κνέ
5. ΗΝ νθΫζ ν βΝ ηπκλ έΝ θαΝ κλέα δΝ ΪζζβΝ πζβθΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ πμΝ
ΰζυ αΝ νΰΰλα άμΝ βμΝ δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμΝ εαδ,Ν η ΪΝ απσΝ
δ άΰβ βΝ βμΝ λδη ζκτμΝνηίκνζ ν δεάμΝ πδ λκπάμ,ΝΝαπκ αέθ αδΝΰδαΝ
εΪγ Ν ΪζζκΝ γΫηαΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ επσθβ άΝ βμέΝ ΗΝ ξ δεάΝ απσ α βΝ
εα αξπλέα αδΝ κθΝα κηδεσΝ Ϊε ζκΝ κνΝνπκοβ έκνέΝ

6.
ΗΝ νθΫζ ν βΝ κνΝ Σηάηα κμΝ αθαγΫ δΝ κθΝ πλκ δθση θκΝ
πδίζΫπκθ α,Ν βΝ δ τγνθ βΝ βμΝ δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμέΝ Π λαδ Ϋλπ,Ν
κλέα δΝ τκΝαεσηβΝηΫζβΝπκνΝγαΝπζαδ δυθκνθΝεαδΝγαΝνπκ βλέακνθΝ βθΝ
επσθβ βΝ εαδΝ βΝ νΰΰλα άΝ βμέΝ ΟΝ πδίζΫππθ,Ν ’Ν σ κθΝ θΝ έθαδΝ
εαγβΰβ άμΝ κνΝκδε έκνΝΣηάηα κμ,Νηπκλ έΝθαΝ νηη Ϋξ δΝη Ν δεαέπηαΝ
ζσΰκνΝ βΝνθΫζ ν βΝΰδαΝγΫηα αΝπκνΝα κλκτθΝ βΝ δα λδίάέ
7. δεαέπηαΝ πέίζ οβμΝ δ αε κλδευθΝ δα λδίυθΝ ΫξκνθΝ κδΝ ησθδηκδΝ
εαγβΰβ ΫμΝ κνΝΣηάηα κμέ θ κζάΝ πέίζ οβμΝ δ αε κλδευθΝ δα λδίυθΝ
παλΫξ αδΝ απσΝ βΝ νθΫζ ν βΝ κνΝ Σηάηα κμΝ η Ν πζ δκοβ έαΝ βήγΝ πέΝ
πθΝ η ζυθΝ βμΝ Ν ησθδηκνμΝ εαγβΰβ ΫμΝ Σ ΙΝ άΝ δ Ϊε κλ μΝ λ νθβ ΫμΝ
΄,Ν ΄Ν άΝ Γ΄Ν ίαγηέ αμ,Ν η ΪΝ απσΝ αέ β βΝ κνΝ θ δα λκηΫθκν,Ν
νθκ νση θβΝ απσΝ αθαζν δεσΝ νπσηθβηαΝ
πκν υθΝ εαδΝ
Ϋλΰπθέ Σλδη ζάμΝ πδ λκπάΝ δ δευθΝαθαζαηίΪθ δΝθαΝ νθ Ϊι δΝ ξ δεάΝ
Ϋεγ βΝ εαδΝ πλσ α βΝ πλκμΝ βΝ νθΫζ ν βέΝ ΗΝ ξ δεάΝ απσ α βΝ
πδενλυθ αδΝαπσΝ βΝτΰεζβ κΝη Ν βθΝέ δαΝπζ δκοβ έαέ ΣαΝκθσηα αΝ
πθΝ εαγβΰβ υθΝ Σ ΙΝ εαδΝ πθΝ λ νθβ υθΝ κνμΝ κπκέκνμΝ Ϋξ δΝ κγ έΝ
θ κζάΝ πέίζ οβμΝ δ αε κλδευθΝ δα λδίυθΝ αθαλ υθ αδΝ
κθΝ
δα δε ναεσΝ σπκΝ κνΝΣηάηα κμέΝΚαγβΰβ άμΝάΝ λ νθβ άμΝ κθΝκπκέκΝ
Ϋξ δΝ κγ έ θ κζάΝ η απ νξδαεάμΝ δ α εαζέαμ ηπκλ έΝ θαΝ πδίζΫπ δΝ
ΫπμΝ λ δμΝΥγ)ΝθΫκνμΝνπκοά δκνμΝ δ Ϊε κλ μΝαθΪΝαεα βηαρεσΝΫ κμΝεαδΝ
σξδΝΪθπΝ πθΝ ΫεαΝΥ1ί)Ν αν κξλσθπμέ
θέΝ  δμΝ π λδπ υ δμΝ νθ λΰα έαμΝ η Ν κηκ αΰάΝ δ λτηα αΝ κνΝ
ιπ λδεκτΝ Υ νθ πέίζ οβ),Ν κλέα αδΝ ΫθαμΝ πδίζΫππθΝ απσΝ εΪγ Ν
νθ λΰααση θκΝ έ λνηαέΝ ΣβΝ δκδεβ δεάΝ εαδΝ κλΰαθπ δεάΝ νγτθβΝ βμΝ
επσθβ βμΝ βμΝ δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμΝ αθαζαηίΪθ δΝ ΫθαΝ εΝ πθΝ
νθ λΰααση θπθΝ δ λνηΪ πθΝ πκνΝ κλέα αδΝ κΝ δ δεσΝ Πλπ σεκζζκΝ
νθ λΰα έαμΝ Υ έΠέέ)Ν πκνΝ ΫξκνθΝ ά βΝ νπκΰλΪο δΝ αΝ νθ λΰααση θαΝ
δ λτηα αέΝ ΗΝ δα δεα έαΝ επσθβ βμΝ βμΝ δα λδίάμΝ ΰέθ αδΝ η Ν δμΝ
πλκςπκγΫ δμΝπκνΝκλέακθ αδΝ βΝθκηκγ έαΝ βμΝξυλαμ,Ν κΝέ λνηαΝ βμΝ
κπκέαμΝ Ϋξ δΝ βΝ δκδεβ δεάΝ εαδΝ κλΰαθπ δεάΝ νγτθβέΝ σ κθΝ νπΪλξ δΝ
δ δεάΝπλσίζ οβΝ κΝ Π,Νηπκλ έΝθαΝξκλβΰ έ αδΝ θδαέκΝ δ αε κλδεσΝ
έπζπηα,Ν κΝκπκέκΝΰέθ αδΝηθ έαΝ πθΝ νθ λΰααση θπθΝδ λνηΪ πθΝάΝ
ξπλδ σΝ δ αε κλδεσΝ έπζπηαΝΰδαΝ κνμΝνπκοβ έκνμΝεΪγ Νξυλαμ,Ν κΝ
κπκέκΝ σηπμΝ ΰέθ αδΝ ηθ έαΝ πθΝ νθ λΰααση θπθΝ δ λνηΪ πθέΝ  βθΝ
π λέπ π βΝεα ΪΝ βθΝκπκέαΝπλσε δ αδΝΰδαΝπαθ πδ άηδκΝ βμΝβη απάμ,Ν
ΰδαΝ κνμΝ πδίζΫπκθ μ,Ν αΝ ηΫζβΝ βμΝ νηίκνζ ν δεάμΝ πδ λκπάμΝ άΝ αΝ

ηΫζβΝ βμΝ π αη ζκτμΝ ι α δεάμΝ πδ λκπάμ,Νεαγβΰβ ΫμΝάΝ λ νθβ ΫμΝ
πθΝ δ λνηΪ πθΝ βμΝ αζζκ απάμΝ ίλέ εκνθΝ αθαζκΰδεάΝ αληκΰάΝ κδΝ
δα Ϊι δμΝ κνΝ παλσθ κμΝ πκνΝ κλέακνθΝ κνμΝ σλκνμΝ εαδΝ βΝ δα δεα έαΝ
πέίζ οβμΝ εαδΝ νπκ άλδιβμΝ δα λδίυθΝ απσΝ εαγβΰβ ΫμΝ άΝ λ νθβ ΫμΝ
πκνΝ θΝ αθάεκνθΝ κΝ ΣηάηαΝ ΰΰλα άμΝ κνΝ νπκοβ έκνΝ δ Ϊε κλαέΝ
δ αε κλδεκέΝ έ ζκδΝ πκνΝ ξκλβΰκτθ αδΝ τη πθα η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ
παλαΰλΪ κνΝ αν άμΝ γ πλκτθ αδΝ αν κ δεαέπμΝ πμΝ δ σ δηκδΝ η Ν κνμΝ
ξκλβΰκτη θκνμΝαπσΝ αΝ νθ λΰααση θαΝδ λτηα αέ
ιέΝ ΗΝ νηίκνζ ν δεάΝ πδ λκπάΝ Ϋξ δΝ πμΝ ηΫζβΝ κθΝ πδίζΫπκθ αΝ
εαγβΰβ άΝ άΝ λ νθβ άΝ εαδΝ τκΝ αεσηβΝ εαγβΰβ ΫμΝ
ΙΝ άΝ λ νθβ Ϋμ,Ν
πλκ λξση θκνμΝ απσΝ κΝ έ δκΝ άΝ ΪζζκΝ
ΙΝ βμΝ βη απάμΝ άΝ βμΝ
αζζκ απάμΝ άΝ λ νθβ ΫμΝ πθΝ ίαγηέ πθΝ ΄,Ν ΄Ν άΝ Γ΄Ν αθαΰθπλδ ηΫθκνΝ
λ νθβ δεκτΝ εΫθ λκνΝ βμΝ βη απάμΝ άΝ βμΝ αζζκ απάμ,Ν εα σξκνμΝ
δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμέΝ  βΝ νηίκνζ ν δεάΝ πδ λκπάΝ η Ϋξ δΝ
κνζΪξδ κθΝΫθαμΝεαγβΰβ άμΝ κνΝκδε έκνΝΣηάηα κμέ
1ίέΝ ΣαΝ κθσηα αΝ πθΝ νπκοβ έπθΝ δ αε σλπθ,Ν κδΝ έ ζκδΝ πθΝ
επκθκτη θπθΝ δ αε κλδευθΝ δα λδίυθΝ εαδΝ αΝ ηΫζβΝ πθΝ
νηίκνζ ν δευθΝ πδ λκπυθΝ αθαλ υθ αδΝ κθΝ δα δε ναεσΝ σπκΝ κνΝ
Σηάηα κμΝ βθΝ ζζβθδεάΝεαδΝ βθΝαΰΰζδεάέ
11έΝΗΝξλκθδεάΝ δΪλε δαΝΰδα βθΝαπσε β βΝ δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμΝ
θΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝηδελσ λβΝαπσΝ λέαΝΥγ)ΝπζάλβΝβη λκζκΰδαεΪΝΫ βΝ
απσΝ βθΝβη λκηβθέαΝΝ βμΝπλυ βμΝ ΰΰλα άμέΝ
1βέΝΣνπδεΫμΝνπκξλ υ δμΝνπκοβ έπθΝ δ αε σλπθέ
αέΝ ΟδΝ νπκοά δκδΝ δ Ϊε κλ μΝ αθαθ υθκνθΝ νπκξλ π δεΪΝ βθΝ ΰΰλα άΝ
κνμΝ εΪγ Ν αεα βηαρεσΝ Ϋ κμΝ εα ΪΝ δμΝ πλκίζ πση θ μΝ απσΝ κθΝ
Καθκθδ ησΝ πκν υθΝ πλκγ ηέ μέΝ ΗΝ ηβΝ αθαθΫπ βΝ ΰΰλα άμΝ
νπκοά δκνΝ δ Ϊε κλαΝ ΰδαΝ τκΝ νθ ξση θαΝ αεα βηαρεΪΝ Ϋ βΝ κ βΰ έ,Ν
’Ν σ κθΝ θΝ νθ λΫξκνθΝ ζσΰκδΝ αθπ ΫλαμΝ ίέαμ,Ν βθΝ κλδ δεάΝ
δαΰλα άΝ απσΝ αΝ ηβ λυαΝ νπκοβ έπθΝ δ αε σλπθέΝ  Ν εΪγ Ν
π λέπ π βΝβΝ Ϊγηδ βΝ πθΝπλαΰηα δευθΝπ λδ α δευθΝεαδΝβΝ ξ δεάΝ
απσ α βΝ έθαδΝ βθΝαληκ δσ β αΝ βμΝνθΫζ ν βμέ
ίέΝΟδΝνπκοά δκδΝ δ Ϊε κλ μ,Νεαγ’ΝσζβΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ κέ β άμΝ κνμ,Ν
νηη Ϋξκνθ,Ν η Ν νγτθβΝ βμΝ Σλδη ζκτμΝ νηίκνζ ν δεάμ πδ λκπάμ,Ν
Ν λΰα άλδαΝάΝ ηδθΪλδαΝπκνΝνπκ βλέακνθΝ βΝ δ αε κλδεάΝΫλ νθαΝ
άΝ Ν ναβ ά δμΝπκνΝ δ ιΪΰκθ αδΝ πέΝ λ νθβ δευθΝαβ βηΪ πθέ

ΰέΝ ΚΪγ Ν νπκοά δκμΝ δ Ϊε κλαμΝ νπκίΪζζ δΝ εΪγ Ν πλέζδκΝ αθαζν δεσΝ
νπσηθβηαΝπλκμΝ βθΝ λδη ζάΝ νηίκνζ ν δεάΝ πδ λκπάΝΰδαΝ βθΝπλσκ κΝ
βμΝ δ αε κλδεάμΝ κνΝ δα λδίάμΝ κνέΝ θ έΰλα κΝ κνΝ νπκηθάηα κμΝ
εα αξπλέα αδΝ κθΝα κηδεσΝ Ϊε ζκΝ κνΝνπκοβ έκνέΝΗΝνπκίκζάΝ κνΝ
νπκηθάηα κμΝ απκ ζ έΝ νπδεάΝ πλκςπσγ βΝ ΰδαΝ βθΝ ΰΰλα άΝ κνΝ
νπκοβ έκνΝ κΝ πση θκΝαεα βηαρεσΝΫ κμέ
έΝ ΚΪγ Ν Ν ΜΪδκΝ κΝ πδίζΫππθΝ βμΝ δα λδίάμ,Ν Ν νθ θθσβ βΝ η Ν αΝ
ζκδπΪΝ ηΫζβΝ βμΝ νηίκνζ ν δεάμΝ πδ λκπάμ,Ν νθ Ϊ
δΝ Ϋεγ βΝ
πλκσ κνΝ η Ν βθΝ κπκέαΝ ΰελέθ δΝ άΝ σξδΝ κΝ νπσηθβηαΝ κνΝ νπκοβ έκν,Ν
απκ δηΪΝ βθΝ πλσκ κΝ βμΝ λΰα έαμΝ κνΝ εαδΝ δαπδ υθ δΝ βθΝ
αθ απσελδ άΝ κνΝ
δμΝ πλκίζ πση θ μΝ απσΝ κθΝ εαθκθδ ησΝ
νπκξλ υ δμΝ κνέΝΗΝΫεγ βΝεα αξπλέα αδΝ κθΝα κηδεσΝ Ϊε ζκΝ κνΝ
νπκοβ έκνΝ δ Ϊε κλαΝ εαδΝ εκδθκπκδ έ αδΝ κθΝ νπκοά δκΝ εαδΝ αΝ ηΫζβΝ
βμΝ νηίκνζ ν δεάμΝ πδ λκπά,Ν εΪγ Ν ΫθαΝ απσΝ κΝ κπκέαΝ ηπκλ έΝ θαΝ
νθ Ϊι δΝ εαδΝ θαΝ νπκίΪζ δΝ κνμΝ θ δα λση θκνμΝ δα κλ δεάΝ
Ϋεγ βΝβΝκπκέα,Ν πέ βμΝεκδθκπκδ έ αδΝ κθΝνπκοά δκΝεαδΝ αΝηΫζβΝ βμΝ
πδ λκπάμΝ εαδΝ εα αξπλέα αδΝ κθΝ α κηδεσΝ Ϊε ζκΝ κνΝ νπκοβ έκνΝ
δ Ϊε κλαέΝ ΚΪγ Ν ηΫζκμΝ ηπκλ έΝ θαΝ νθ Ϊι δΝ εαδΝ θαΝ νπκίΪζ δΝ κνμΝ
θ δα λση θκνμΝ δα κλ δεάΝ Ϋεγ βΝ βΝ κπκέα,Ν πέ βμΝ εκδθκπκδ έ αδ
κθΝ νπκοά δκΝ εαδΝ αΝ ηΫζβΝ βμΝ πδ λκπάμΝ εαδΝ εα αξπλέα αδΝ κθΝ
α κηδεσΝ Ϊε ζκΝ κνΝνπκοβ έκνΝ δ Ϊε κλαέ
έΝ ΗΝ λδη ζάμΝ νηίκνζ ν δεάΝ πδ λκπάΝ ηπκλ έ,Ν κηκ υθπμΝ εαδΝ
εηβλδπηΫθα,Ν θαΝ πλκ έθ δΝ βΝ δαΰλα άΝ νπκοβ έπθΝ δ αε σλπθ,Ν
η ΪΝ βθΝπαλΫζ ν βΝ λδ έαμΝαπσΝ βθΝπλυ βΝ ΰΰλα άΝ κνμέΝΗΝ ξ δεάΝ
απσ α βΝ εκδθκπκδ έ αδΝ κθΝ θ δα λση θκΝ εαδΝ βΝ νθΫζ ν βΝ κνΝ
Σηάηα κμΝ βΝ κπκέα,Ν Ν νθ λέα βΝ βθΝ κπκέαΝ εαζ έ αδΝ θαΝ παλα έΝ
εαδΝ θαΝ ζΪί δΝ κ ζσΰκΝ κΝ θ δα λση θκμΝ νπκοά δκμΝ δ Ϊε κλαμ,Ν
ζαηίΪθ δΝ βθΝ ζδεάΝαπσ α βέ
έΝΗΝνθΫζ ν β,Ν Ν νθ λέα βΝπκνΝπλαΰηα κπκδ έΝ κΝαλΰσ λκΝΫπμΝ
βΝζάιβΝ κνΝΥ δη λδθκτΝ ιαηάθκν,Ν ι Ϊα δΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ εγΫ πθΝ
πλκσ κνΝ πθΝ δα λδίυθΝ πκνΝ επκθκτθ αδΝ κΝ ΣηάηαΝ εαδΝ ε έ δΝ
νθκπ δεσΝ νΰε θ λπ δεσΝ νπσηθβηαΝ βμΝ πλκσ κνΝ κνΝ νθσζκνΝ πθΝ
επκθκτη θπθΝ δα λδίυθέΝ

βέΝ ΟδΝ νπκοά δκδΝ δ Ϊε κλ μ,Ν η Ν απσ α βΝ βμΝ νθΫζ ν βμΝ εαδΝ βΝ
ξκλάΰβ βΝ αθ απκ κ δευθΝ νπκ λκ δυθ,Ν αθαζαηίΪθκνθΝ θαΝ
πλκ ΫλκνθΝ επαδ ν δεΫμΝνπβλ έ μΝ κΝΣηάηαέ
1γέΝΟδΝνπκοά δκδΝ δ Ϊε κλ μΝΫξκνθΝεαδΝ δα βλκτθΝηΫξλδΝπΫθ ΝπζάλβΝ
αεα βηαρεΪΝΫ βΝαπσ βθΝπλυ βΝ ΰΰλα άΝ κνμ,ΝσζαΝ αΝ δεαδυηα α,Ν δμΝ
παλκξΫμΝ εαδΝ δμΝ δ νεκζτθ δμΝ πκνΝ πλκίζΫπκθ αδΝ εαδΝ ΰδαΝ κνμΝ
κδ β ΫμΝ κνΝ τ λκνΝ ετεζκνΝ πκν υθ,Ν σππμΝ πλκίζΫπ αδΝ κνμΝ
κδε έκνμΝΚαθκθδ ηκτμέΝΜΫξλδΝεαδΝΫθαΝΫ κμΝη ΪΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ βμΝ
δ αε κλδεάμΝ κνμΝ δα λδίάμ,Ν δα βλκτθΝ δεαδυηα αΝ πλσ ία βμ,Ν
αθ δ ηκτΝ εαδΝ ξλά βμΝ πθΝ βζ ε λκθδευθΝ νπβλ δυθΝ πθΝ
παθ πδ βηδαευθΝίδίζδκγβευθέ
ΡΘΡΟΝη
νΰΰλα ά,Ννπκ άλδιβΝεαδΝαιδκζσΰβ βΝ βμΝ δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμέ
1έΝ Κα ΪΝ βθΝ πλσκ κΝ βμΝ δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμΝ βΝ Σλδη ζάμΝ
νηίκνζ ν δεάΝ πδ λκπά,Ν
Ν νθ λΰα έαΝ η Ν κθΝ νπκοά δκ,Ν
κλδ δεκπκδ έΝ άΝ λκπκπκδ έΝ κθΝ πλκ πλδθσΝ έ ζκΝ βμΝ δ αε κλδεάμΝ
δα λδίάμΝ εαδΝ νθ Ϊ
δΝ ξ δεσΝ πλαε δεσΝ πκνΝ εα αξπλέα αδΝ κθΝ
α κηδεσΝ Ϊε ζκΝ κνΝνπκοβ έκνέ
βέΝΜ ΪΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ βμΝ νΰΰλα άμΝ βμΝ δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμ,Ν
βΝ νηίκνζ ν δεάΝ πδ λκπάΝ απκ Ϋξ αδΝ άΝ απκλλέπ δΝ αέ β βΝ κνΝ
νπκοβ έκνΝΰδαΝ βΝ βησ δαΝνπκ άλδιβΝεαδΝ βθΝαιδκζσΰβ άΝ βμέΝ ’Ν
σ κθΝ απκ ξγ έΝ βθΝ αέ β βΝ κνΝ νπκοβ έκν,Ν νθ Ϊ
δΝ αθαζν δεάΝ
δ βΰβ δεάΝ Έεγ βΝ εαδΝ βθΝ νπκίΪζζ δΝ πλκμΝ βΝ νθΫζ ν β κνΝ
Σηάηα κμ,Ν αβ υθ αμΝ βΝ νΰελσ β βΝ Ν π αη ζκτμΝ ι α δεάμΝ
πδ λκπάμΝ ΰδαΝ βθΝ απκ κξά,Ν βθΝ ελέ βΝ εαδΝ βΝ ίαγηκζσΰβ βΝ βμΝ
δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμέ
γέΝ ΜΫζβΝ βμΝ ι α δεάμΝ πδ λκπάμ,Ν βθΝ κπκέαΝ η ΫξκνθΝ εαδΝ αΝ
ηΫζβΝ βμΝνηίκνζ ν δεάμΝ πδ λκπάμ,ΝηπκλκτθΝθαΝ έθαδΝ θΝ θ λΰ έαΝάΝ
α νπβλ ά αθ μΝ εαγβΰβ ΫμΝ Παθ πδ βηέπθ,Ν πλκ λξση θκδΝ απσΝ κΝ
έ δκΝάΝΪζζκΝΠαθ πδ άηδκ,Νεαγβΰβ ΫμΝ  ΙΝάΝηΫζβΝ ΠΝ πθΝΣ ΙΝεαδΝ
βμΝ Π ΙΣ Ν άΝ λ νθβ ΫμΝ πθΝ ίαγηέ πθΝ ΄,Ν ΄Ν άΝ Γ΄Ν
αθαΰθπλδ ηΫθκνΝ λ νθβ δεκτΝ εΫθ λκνΝ βμΝ βη απάμΝ άΝ βμΝ

αζζκ απάμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ έθαδΝ εΪ κξκδΝ δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμΝ εαδΝ
γ λαπ τκνθΝ ΰθπ ηΫθαΝ κΝ έ δκΝ άΝ νθα ΫμΝ ΰθπ δεσΝ αθ δε έη θκΝ η Ν
βθΝνπσΝελέ βΝ δ αε κλδεάΝ δα λδίάέ
4. ΗΝ δ αε κλδεάΝ δα λδίάΝνπκ βλέα αδΝ βησ δαΝαπσΝ κθΝνπκοά δκΝ
δ Ϊε κλαέ ΗΝ δα δεα έαΝ βμΝ βησ δαμΝ νπκ άλδιβμΝ πλκςπκγΫ δΝ βΝ
ν δεάΝάΝηΫ πΝ βζ δΪ ε οβμΝ νηη κξάΝπΫθ Ν κνζΪξδ κθΝη ζυθΝ
βμΝ ι α δεάμΝ πδ λκπάμέΝ ΟΝ νπκοά δκμΝ δ Ϊε κλαμΝ αθαπ τ
δΝ βΝ
δα λδίάΝ κνΝ βησ δαΝ θυπδκθΝ βμΝ π αη ζκτμΝ ι α δεάμΝ
πδ λκπάμ,Ν βΝ κπκέα,Ν βΝ νθΫξ δα,Ν νθ λδΪα δΝ ξπλέμΝ βθΝ παλκν έαΝ
λέ πθΝ εαδΝ ελέθ δΝ κΝ πλπ σ νπκΝ βμΝ λΰα έαμΝ εαδΝ εα ΪΝ πσ κθΝ αν άΝ
απκ ζ έΝ νηίκζάΝ βθΝ πδ άηβέΝΓδαΝ βθΝΫΰελδ βΝ βμΝ δ αε κλδεάμΝ
δα λδίάμΝαπαδ έ αδΝβΝ τη πθβΝΰθυηβΝπΫθ ΝΥε)Ν κνζΪξδ κθΝη ζυθΝ
βμΝ ι α δεάμΝ πδ λκπάμέΝ ΗΝ ίαγηκζσΰβ βΝ βμΝ δα λδίάμ,Ν βθΝ
εζέηαεαΝ «Καζυμ»,Ν «ΛέαθΝ Καζυμ»Ν εαδΝ «Άλδ α»,Ν απκ α έα αδΝ απσΝ
βθΝ πζ δκοβ έαΝ πθΝ παλσθ πθΝ η ζυθΝ βμΝ εαδΝ αθαεκδθυθ αδΝ
βησ δαέΝΗΝ ι α δεάΝ πδ λκπά,Νη Νκηκ πθέαΝ πθΝ π ΪΝη ζυθΝ βμ,Ν
ηπκλ έΝθαΝαπκθ έη δΝ τ βηκΝηθ έαΝ«Μ ’Ν παέθκν»Ν Ν δα λδίάΝπκνΝ
ίαγηκζκΰάγβε Ν η Ν Άλδ αέΝ  βθΝ π λέπ π βΝ αν άΝ νθ Ϊ
αδΝ
τθ κηβΝΝ δεαδκζκΰβ δεάΝΫεγ β,ΝπκνΝνπκΰλΪ αδΝαπσΝσζαΝ αΝηΫζβΝ
βμΝ ι α δεάμΝ πδ λκπάμΝ εαδΝ νθκ τ δΝ βθΝ αθΪλ β βΝ βμΝ
δα λδίάμΝ κθΝ δα δε ναεσΝ σπκΝ κνΝκδε έκνΝδ λτηα κμέ
εέΝ Μ ΪΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ βμΝ δα δεα έαμΝ νπκ άλδιβμΝ εαδΝ
αθ ιΪλ β αΝ απσΝ βθΝ Ϋεία άΝ βμ,Ν νθ Ϊ
αδΝ πλαε δεσΝ πκνΝ
νπκΰλΪ αδΝ απσΝ κθΝ πδίζΫπκθ αΝ εαδΝ σζαΝ αΝ παλσθ αΝ ηΫζβΝ βμΝ
ι α δεάμΝ πδ λκπάμέΝ  κΝ πλαε δεσΝ πδ νθΪπ αδΝ βη έπηαΝ
Ϋε λα βμΝ ΰθυηβμΝ απσΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ η ζυθΝ βμΝ ι α δεάμΝ
πδ λκπάμΝ πκνΝ νηη έξαθΝ βΝ δα δεα έαΝ βμΝ νπκ άλδιβμΝ εαδΝ
εα αξπλέα αδΝ κθΝα κηδεσΝ Ϊε ζκΝ κνΝνπκοβ έκνέ
ζέΝΗΝαθαΰσλ ν βΝ κνΝνπκοβ έκνΝ Ν δ Ϊε κλαΝ κνΝΣηάηα κμΝΰέθ αδΝ
απσΝ βΝ νθΫζ ν βΝ κνΝ Σηάηα κμέΝ ΣαΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ αθαΰσλ ν βΝ
εαγκλέακθ αδ κθΝκδε έκΝΚαθκθδ ησΝ δ αε κλδευθΝπκν υθέΝ
ηέΝ ΣκΝ δ αε κλδεσΝ έπζπηαΝ αθα Ϋλ δΝ κθΝ έ ζκΝ βμΝ δ αε κλδεάμΝ
δα λδίάμ,Ν κθΝ ίαγησ,Ν βθΝ κθκηα έαΝ κνΝ Σηάηα κμΝ εαδΝ κνΝ
Παθ πδ βηέκνΝ σπκνΝ επκθάγβε έΝ ΣαΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ αθαΰσλ ν βΝ
εαγκλέακθ αδΝ κθΝκδε έκΝΚαθκθδ ησΝ δ αε κλδευθΝπκν υθέ

ΡΘΡΟΝθ
ΠλκεάλνιβΝάΝΠλσ εζβ βΝ ε άζπ βμΝ θ δα Ϋλκθ κμΝΰδαΝ επσθβ βΝ
δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμέ
1. TαΝ Παθ πδ άηδαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ πλκεβλτ κνθΝ γΫ δμΝ νπκοβ έπθΝ
δ αε σλπθ,Ν νπκ λσ πθΝ άΝ σξδ,Ν εαδΝ θαΝ ε έ κνθΝ πλκ εζά δμΝ
ε άζπ βμΝ θ δα Ϋλκθ κμΝ νπκοβ έπθΝ δ αε σλπθΝ Ν π λδπ υ δμΝ
νπκ λκ δυθ,Ν Ν γΫηα αΝ άΝ λ νθβ δεΪΝ π έαΝ πλκ λαδσ β αμΝ άΝ
λΫξκθ αΝ λ νθβ δεΪΝ πλκΰλΪηηα αέΝ ΟδΝ ξ δεΫμΝ γΫ δμΝ αθα Ϋλκθ αδΝ
Ν νΰε ελδηΫθκΝΣηάηα,Ν βηκ δκπκδκτθ αδΝ δαΝ κνΝβη λβ έκνΝ τπκνΝ
εαδΝαθαλ υθ αδΝ κνμΝκδε έκνμΝ δα δε ναεκτμΝ σπκνμΝ πθΝΙ λνηΪ πθΝ
η Ν βθΝνπκΰλα άΝ κνΝΠλκΫ λκνΝ κνΝΣηάηα κμέ
βέΝ ΟδΝ πλκςπκγΫ δμ,Ν κδΝ σλκδ,Ν κδΝ πλκγ ηέ μΝ εαδΝ κδΝ δα δεα έ μΝ
εα Ϊγ βμΝ νπκοβ δκ ά πθΝ εαδΝ πδζκΰάμΝ νπκοβ έπθΝ δ αε σλπθΝ
ηθβηκθ τκθ αδΝλβ ΪΝ δμΝ ξ δεΫμΝπλκεβλτι δμΝεαδΝπλκ εζά δμέ
γέΝ  δμΝ αθπ ΫλπΝ π λδπ υ δμ,Ν κδΝ νπκξλ
δ αε σλπθ,Ν αΝ ξλκθδεΪΝ σλδαΝ κζκεζάλπ
θ ξση θ μΝ λά λ μΝ νθ π δυθΝ πλΫπ δΝ θαΝ
ξ δεΫμΝπλκεβλτι δμΝεαδΝπλκ εζά δμΝ θ δα

υ δμΝ πθΝ νπκοβ έπθΝ
βμΝ πθΝ δα λδίυθΝ εαδΝ
αθα Ϋλκθ αδΝ λβ ΪΝ δμΝ
Ϋλκθ κμέ

δέΝ ΗΝ αθΪγ βΝ πέίζ οβμΝ πθΝ δ αε κλδευθΝ δα λδίυθΝ ηπκλ έΝ θαΝ
νπσε δ αδΝ Ν δα δεα έ μΝ εαδΝ πδπζΫκθΝ ελδ άλδαΝ απσΝ ε έθαΝ πκνΝ
πλκίζΫπκθ αδΝ
κθΝ παλσθ αΝ θσηκΝ εαδΝ κνμΝ Καθκθδ ηκτμΝ
δ αε κλδευθΝπκν υθΝ πθΝΠαθ πδ βηέπθέ
εέΝ  δμΝ π λδπ υ δμΝ αν ΫμΝ έθαδΝ νθα σθΝ θαΝ πλκίζΫπκθ αδΝ δ δεκέΝ
σλκδ,Ν δα δεα έ μ,Νπαλα κ ΫαΝεαδΝπλκςπκγΫ δμΝΰδαΝ βθΝ πδί ίαέπ βΝ
βμΝ ΰΰλα άμΝ πθΝ νπκοβ έπθΝ δ αε σλπθΝ η ΪΝ απσΝ δΪ βηαΝ πκνΝ
κλέα αδΝλβ ΪΝ βθΝπλκεάλνιβΝάΝ βΝ βησ δαΝπλσ εζβ βΝ ε άζπ βμΝ
θ δα Ϋλκθ κμέ

