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Θ Μ μΝ« δα δεα έαΝ δ αΰωΰάμΝ ωθΝηαγβ υθΝ

 Π λδφ λ δαεΫμΝ ήθ δμ ΠήγηδαμΝεαδΝ
ήγηδαμ επή βμΝ
 χκζδεκτμΝΝυηίκτζκυμΝΠ Ν1θΝ
Μκυ δεάμ (ηΫ ωΝ ωθΝΠ λδφ λ δαευθΝ
ήθ ωθΝ επή βμ)Ν

δ υγτθ δμΝ ήγηδαμ επή βμ.

δ υγτθ δμΝΠήγηδαμΝ επή βμέ
 Μκυ δεΪΝχκζ έαΝ(ηΫ ωΝ ωθΝ ήθ ωθΝ
έ έ)

βθΝ ΄ ΪιβΝΓυηθα έκυΝ ωθΝΜκυ δευθΝχκζ έωθΝΰδαΝ

κΝ χκζδεσΝΫ κμΝβί1ι-2018»
χ μΝΝΗ υπ΄αλδγηέΝθ4γιλή βή1κ-04-βί1ιΝΤέ έΝ( ΄Ν14ίη)Ν«Λ δ κυλΰέαΝΜκυ δευθΝχκζ έωθ»έΝΝ
έΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ δα δεα έαΝαδ ά

ωθ

αμΝ ΰθπλέακυη Ν σ δΝ ΰδαΝ βθΝ ΰΰλαφάΝ ηαγβ υθΝ αΝ Μκυ δεΪΝ ξκζ έαΝ (ΓυηθΪ δα),Ν ΰδαΝ κΝ
ξκζδεσΝ Ϋ κμΝ βί1ι-βί1κ,Ν κδΝ ΰκθ έμΝ Ν άΝ εβ ησθ μΝ πθΝ ηαγβ υθΝ πκυΝ πδγυηκτθΝ θαΝ υηη Ϊ ξκυθΝ βΝ
δα δεα έαΝ πδζκΰάμ,Ν κφ έζκυθΝ θαΝ υπκίΪζζκυθΝ αέ β βΝ κΝ Μκυ δεσΝ ξκζ έκΝ βμΝ π λδκξάμΝ κυμΝ εα ΪΝ κΝ
βμ
ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝαπσΝ ίβΝ Μα κυΝΫωμΝεαδΝγ1 Μα κυ 2017έΝΜ ΪΝ κΝπΫλαμΝ βμΝ γ1 Μα κυΝβί1ι,Νκυ ηέαΝ
αέ β βΝΰέθ αδΝ ε άέ
ΟδΝ ΰκθ έμΝ άΝ εβ ησθ μΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ ηαγβ υθΝ πθΝ Μκυ δευθΝ ξκζ έπθΝ
δεάμΝ εαδΝ
Π δλαδΪΝ ΫξκυθΝ δεαέπηαΝ θαΝ υπκίΪζζκυθΝ ηέαΝ (1)Ν ησθκΝ αέ β β
κΝ Μκυ δεσΝ ξκζ έκΝ βμΝ π λδκξάμΝ κυμΝ
τηφπθαΝη Ν κθΝπέθαεαΝ1έΓδαΝ δμΝυπσζκδπ μΝπ λδκξΫμΝ βμΝ ζζΪ αμΝκδΝΰκθ έμΝάΝεβ ησθ μΝυπκίΪζζκυθΝηέαΝ
ησθκΝ αέ β βΝ κΝ Μκυ δεσΝ ξκζ έκΝ βμΝ π λδκξάμΝ κυμΝ τηφπθαΝ η Ν κθΝ πέθαεαΝ γ (υπσ δΰηαΝ αέ β βμ)έΝ ΟδΝ
ΰκθ έμΝάΝεβ ησθ μΝ πθΝυπκοβφέπθ ηαγβ υθΝηααέΝη Ν βθΝαέ β βΝ κΝΝΜκυ δεσΝξκζ έκΝ βμΝπ λδκξάμΝ κυμ,Ν
κφ έζκυθΝ θαΝ πλκ εκηέ κυθΝ ζκΰαλδα ησΝ
ΚΟΝ άΝ ΪζζκΝ αιδσπδ κΝ απκ δε δεσΝ κδξ έκΝ απσΝ κΝ κπκέκΝ
πλκετπ δΝβΝ δ τγυθ βΝηκθέηκυΝεα κδεέαμΝ κυμ.
ΟδΝυπκοάφδκδΝΰδαΝ πδζκΰάΝεαδΝφκέ β βΝ βθΝ ΄Ν ΪιβΝΓυηθα έκυΝ πθΝΜκυ δευθΝξκζ έπθΝ θΝ
λκτθ αδΝ κΝ δεαέπηαΝ υπκίκζάμΝ αέ β βμΝ ΰδαΝ υηη κξάΝ δμΝ δα δεα έ μΝ δ αΰπΰάμΝ Ν ΪζζκυΝ τπκυΝ
ΓυηθΪ δκΝ(Πλσ υπκ,ΝΠ δλαηα δεσ,ΝΚαζζδ ξθδεσΝεζπ).
έΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ δα δεα έαΝ ι Ϊ

ωθ

 αΝ Μκυ δεΪΝ χκζ έα (ΓυηθΪ δα)Ν ΰΰλΪφκθ αδΝ πμΝ ηαγβ ΫμΝ απσφκδ κδΝ βηκ δεκτ,Ν τ λαΝ
απσΝ πδζκΰάέΝ ΗΝ δα δεα έαΝ πδζκΰάμΝ ΰδαΝ κΝ ξκζδεσΝ Ϋ κμΝ βί1ι-2ί1κΝ γαΝ δ θ λΰβγ έΝ απσΝ δμΝ αλησ δ μΝ
πδ λκπΫμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ γαΝ κλδ κτθΝ απσΝ κθΝ Π λδφ λ δαεσΝ δ υγυθ άΝ ΠήγηδαμΝ εαδΝ ήγηδαμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ
γαΝ πλαΰηα κπκδβγκτθΝ δμΝ λΰΪ δη μΝ βηΫλ μΝ απσΝ 19-ββΝ ΙκυθέκυΝ βί1ι. υΰε ελδηΫθα,Ν βΝ δα δεα έαΝ
πδζκΰάμΝγαΝι εδθά δΝΝ αυ σχλκθα ΰδαΝσζκυμΝ κυμΝυπκοβφέκυμΝ ΝσζαΝ αΝηκυ δεΪΝ ξκζ έαΝ βΝ υ ΫλαΝ1λΝ
ΙκυθέκυΝβί1ιΝεαδΝυλαΝ1ίέίίΝη Ν βθΝΰλαπ άΝ ιΫ α βΝ πθΝυπκοβφέπθΝ[αελσα βΝβξβ δεκτΝ έ εκυΝ(cd)]έΝ Ν
π λέπ π βΝ πκυΝ θΝ παλεκτθΝ κδΝ αέγκυ μΝ Ν άΝ βΝ υζδεκ ξθδεάΝ υπκ κηάΝ κδΝ υπκοάφδκδΝ ι Ϊακθ αδΝ εα ΪΝ

κηΪ μΝεαδΝβΝ πδ λκπάΝ δα φαζέα δΝΝσ δΝ θΝγαΝ δαλλ τ κυθΝ αΝγΫηα αΝηΫξλδΝ κΝπΫλαμΝ βμΝ ιΫ α βμέΝΜ ΪΝ
βθΝ κζκεζάλπ βΝ βμΝ ΰλαπ άμΝ ιΫ α βμ,Ν βΝ δα δεα έαΝ δ αΰπΰάμΝ γαΝ υθ ξέ δΝ βθΝ έ δαΝ βηΫλαΝ η Ν βθΝ
ιΫ α βΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ απσΝ βθΝ αλησ δαΝ πδ λκπάέΝ θαζσΰπμΝ κυΝ αλδγηκτΝ πθΝ αδ ά πθΝ βΝ δα δεα έαΝ
βμΝ ιΫ α βμΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ απσΝ βθΝ αλησ δαΝ πδ λκπάΝ τθα αδΝ θαΝ δαλεΫ δΝ ΫπμΝ εαδΝ βθΝ ΠΫηπ βΝ ββΝ
ΙκυθέκυΝβί1ιέ
ΟδΝ γ ηα δεΫμΝ θσ β μ,Ν
δμΝ κπκέ μΝ αιδκζκΰκτθ αδΝ κδΝ υπκοάφδκδ,Ν έθαδΝ μΝ «Ρυγησμ»,Ν
« εκυ δεάΝ Ιεαθσ β α»,Ν «Φπθβ δεάΝ Ιεαθσ β α»,Ν « δΪελδ βΝ βξκξλπηΪ πθ»Ν εαδΝ πλκαδλ δεΪΝ ΫθαΝ ηκυ δεσΝ
σλΰαθκΝ( υλππαρεσΝάΝΠαλα κ δαεσ),Ν Ν πέπ κΝαθ έ κδξκΝ κυζΪξδ κθΝ βμΝΚα π ΫλαμΝξκζάμέ
ΗΝ ίαγηκζσΰβ βΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ πκυΝ ι Ϊακθ αδ ,Ν ΰέθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ υπ΄αλδγηέΝ
θζγιλή βή1κ-04-βί1ιΝΤέ έΝ( ΄Ν1ζίη)Ν«Λ δ κυλΰέαΝΜκυ δευθΝξκζ έπθ»έΝ
ΓέΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝυΰελσ β βΝ πδ λκπυθΝ πδζκΰάμΝ( έ έ)ΝεαδΝΓ θδευθΝ πδ λκπυθΝ πδζκΰάμΝ(Γέ έ έ)
ΗΝ υΰελσ β βΝ πθΝ πδ λκπυθΝ πδζκΰάμΝ ηαγβ υθΝ ΰδαΝ βθΝ ΄Ν ΪιβΝ Γυηθα έκυΝ πθΝ
Μκυ δευθΝ ξκζ έπθΝ κλέα αδΝ απσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ υπ΄αλδγηέΝ θζγιλή βή1κ-04-βί1ιΝ Τέ έΝ ( ΄Ν 1ζίη)Ν
«Λ δ κυλΰέαΝΜκυ δευθΝξκζ έπθ».
έΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΚαγκλδ ησμΝ κυΝαλδγηκτΝ ωθΝ δ αε ΫωθΝηαγβ υθΝπκυΝγαΝφκδ ά κυθΝ
Γυηθα έκυΝ ωθΝΜκυ δευθΝχκζ έωθ

βθΝ ΄Ν ΪιβΝ

ΓδαΝ κθΝεαγκλδ ησΝ κυΝαλδγηκτΝ πθΝ δ αε Ϋπθ ηαγβ υθΝ πκυΝγαΝφκδ ά κυθΝ βθΝ ΄Ν ΪιβΝ
Γυηθα έκυΝ πθΝΜκυ δευθΝξκζ έπθΝβΝ ζδεάΝαπσφα βΝ ε έ αδΝαπσΝ κθΝΤπκυλΰσΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝ
Θλβ ε υηΪ πθΝ τηφπθαΝΝη Ν βθΝυπ΄αλδγηέΝΝθζγιλή βή1κ-04-βί1ιΝΤέ έΝ( ΄Ν1ζίη)έ

δα δεα έα
)
Οδ δ υγυθ ΫμΝ ωθΝ Μκυ δευθΝ χκζ έωθ,Ν εαζκτθ αδΝ θαΝ απκ έζκυθΝ ΫπμΝ εαδΝ βθΝ
Παλα ε υάΝΝβΝΙκυθέκυΝβί1ι
1)  δμΝκδε έ μΝ δ υγτθ δμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ αΝεΪ πγδ:
α)Ν ΣκθΝ αλδγησΝ πθΝ ηαγβ υθΝ πκυΝ υπΫίαζζαθΝ αέ β βΝ εαδΝ πζβλκτθΝ δμΝ πλκςπκγΫ δμΝ ΰδαΝ βΝ
υηη κξάΝ κυμΝ βΝ δα δεα έαΝ πδζκΰάμέ
ί)ΝΣκθΝπλκ δθση θκΝαλδγησΝ δ αε Ϋπθέ
ΰ)Ν Μ ΪΝ κΝ πΫλαμΝ πθΝ ι Ϊ πθ αελδίΫμΝ φπ καθ έΰλαφκΝ βμΝ πλΪιβμΝ η Ν αΝ κθσηα αΝ πθΝ
δ αε ΫπθΝεαδΝ πδζαξσθ πθ ηαγβ υθ.
 βΝ υθΫξ δαΝ βΝ δ τγυθ βΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ γαΝ απκ έζ δΝ αΝ αθπ ΫλπΝ βΝ δ τγυθ βΝ
πκυ υθ,Ν ΠλκΰλαηηΪ πθΝ εαδΝ ΟλΰΪθπ βμΝ
υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ ΣηάηαΝ ΄Ν (Καζζδ ξθδεάΝ
πδ λκπάΝΜκυ δευθΝξκζ έπθ).
β)Ν δμΝκδε έ μ δ υγτθ δμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ αΝεΪ πγδ:
α)ΝΣκθΝαλδγησΝ πθΝαδ ά πθέ
ί)ΝΠλσ α βΝΰδαΝ δμΝβη λκηβθέ μΝ δ ιαΰπΰάμΝ πθΝ ι Ϊ πθέ
 βΝ υθΫξ δαΝ βΝ δ τγυθ βΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ γαΝ απκ
δ υγτθ δμΝΠλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέ

έζ δΝ αΝ αθπ Ϋλπ

δμΝ Π λδφ λ δαεΫμΝ

)
ΟδΝ Π λδφ λ δαεΫμΝ δ υγτθ δμΝ ΠήγηδαμΝ εαδΝ ήγηδαμΝ επαέ υ βμ εαζκτθ αδΝ θαΝ
απκ έζκυθΝ ΫωμΝ βθ Σλέ βΝ θΝ ΙκυθέκυΝ βί1ι βΝ δ τγυθ βΝ πκυ υθ,Ν ΠλκΰλαηηΪ πθΝ εαδΝ ΟλΰΪθπ βμΝ
υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝΣηάηαΝ ΄Ν (Καζζδ ξθδεάΝ πδ λκπάΝΜκυ δευθΝξκζ έπθ)Ν δμΝπλκ Ϊ δμΝ κυμΝ
ΰδαΝ κθΝ κλδ ησΝ πθΝ η ζυθΝ πθΝ έ έΝ εαδΝ πθΝ Γέ έ έΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ ΰδαΝ βθΝ ΄Ν ΪιβΝ ηαγβ υθΝ Γυηθα έκυΝ
πθΝΜκυ δευθΝξκζ έπθΝ βμΝαληκ δσ β ΪμΝ κυμΝ[ υθβηηΫθκμΝπέθαεαμΝβΝ(υπσ δΰηα)]έΝ δμΝ έ έΝεαδΝΓέ έ έΝ
θΝ ηπκλ έΝ θα υηη Ϋξ δΝ σπκδκμΝ Ϋξ δΝ υΰΰΫθ δαΝ ιΝ αέηα κμΝ άΝ ιΝ αΰξδ έαμΝ ηΫξλδΝ εαδΝ λέ κυΝ ίαγηκτΝ η Ν
ι ααση θκΝυπκοάφδκέ
Γ)ΝΝΝΝΝΝΝ ΗΝΚαζζδ χθδεάΝ πδ λκπάΝ ωθΝΜκυ δευθΝχκζ έωθΝ κυΝΤΠέΠέ έΘέ γαΝαπκ έζ
βμΝ δ τγυθ βμΝ πκυ υθ,Ν ΠλκΰλαηηΪ πθΝ εαδΝ ΟλΰΪθπ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ ΣηάηαΝ
βθΝ υ ΫλαΝ1βΝΙκυθέκυ 2017 βθΝ δ άΰβ άΝ βμΝ δμΝκδε έ μΝΠ λδφ λ δαεΫμ δ υγτθ δμΝΠήγηδαμΝεαδΝ
επαέ υ βμΝ πλκε δηΫθκυ,Ν θαΝ ε κγκτθΝ απσΝ δμΝ Π λδφ λ δαεΫμΝ δ υγτθ δμΝ ΠήγηδαμΝ εαδΝ

δΝηΫ πΝ
΄Ν ΫπμΝ
ήγηδαμΝ
ήγηδαμΝ

επαέ υ βμ κδΝ ξ δεΫμΝ πκφΪ δμΝ υΰελσ β βμΝ πθΝ έ έΝ εαδΝ Γέ έ έΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ ΰδαΝ βθΝ ΄Ν ΪιβΝ
ηαγβ υθΝΓυηθα έκυΝ πθΝ Μκυ δευθΝ ξκζ έπθ η Ν δμΝ ξ δεΫμΝβη λκηβθέ μΝ δ ιαΰπΰάμΝ πθΝ ι Ϊ πθ, δμΝ
κπκέ μΝ γαΝ εκδθκπκδά κυθ
βΝ δ τγυθ βΝ πκυ υθ,Ν ΠλκΰλαηηΪ πθΝ εαδΝ ΟλΰΪθπ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ
επαέ υ βμΝΣηάηαΝ ΄ (Καζζδ ξθδεάΝ πδ λκπάΝΜκυ δευθΝξκζ έπθ)έ

αμΝ παλαεαζκτη Ν θαΝ θβη λυ
Ν Ϊη αΝ αΝ χκζ έαΝ βμΝ π λδκχάΝ αμΝ εαδΝ εΪγ Ν
θ δαφ λση θκέ ΟδΝ δ υγυθ ΫμΝ ωθΝ χκζ έωθΝ Πλω κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ παλαεαζκτθ αδΝ θαΝ
θβη λυ κυθΝσζκυμΝ κυμΝηαγβ ΫμΝ βμΝ ζ υ αέαμΝ Ϊιβμέ
π λδκξάμΝ αμέ
υθβηηΫθαΝαπκ

ΓδαΝ π λδ

σ λ μ πζβλκφκλέ μ,Ν ηπκλ έ Ν θαΝ απ υγτθ

Ν

αΝ Μκυ δεΪΝ ξκζ έαΝ βμΝ

Ϋζζκθ αδμ

αήΝΚα ΪζκΰκμΝΜκυ δευθΝξκζ έπθ
ίήΝΠέθαεαμΝ1
ΰήΝΠέθαεαμΝβΝ(υπσ δΰηαΝπλσ α βμΝκλδ ηκτΝπλκΫ λκυΝεαδΝη ζυθΝ έ έΝεαδΝΓέ έ έ)
ήΝΠέθαεαμΝγΝ(υπσ δΰηαΝαέ β βμ)

ΟΝ Ι ΤΘΤΝΣΗ
ΠΤΡΙ ΩΝΝΚΩΝΣ ΝΣ ΣΟ

υθβηηΫθαμΝ4 φτζζα
ω έΝ
1.
2.
3.
4.

δαθκηά:
Γλαφ έκΝΤπκυλΰκτ εέΝΚέΝΓαίλσΰζκυ
Γλαφ έκυΝΓ θδεκτΝΓλαηηα Ϋα εέΝΙέΝΠαθ ά
Γ θδεάΝ δ τγυθ βΝπκυ υθ,Ν ήθ βΝπκυ υθΝ Πλκΰλή πθΝΤΝΟλΰΪθπ βμΝ έ έ,ΝΣηέΝ ΄
Γ θδεάΝ δ τγυθ βΝπκυ υθ,Ν ήθ βΝπκυ υθΝΠλκΰλή πθΝεαδΝΟλΰΪθπ βμΝΠέ έ

