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ΑΠΟΦΑΣΗ

Θ Μ μΝ «Καγκλδ ησμΝ βμΝ δα δεα έαμΝ υπκίκζάμΝ αδ ά πθ,Ν πδζκΰάμΝ εαδΝ
κπκγΫ β βμΝ δ υγυθ υθΝ ξκζδευθΝ ηκθΪ πθΝ εαδΝ Ν λΰα βλδαευθΝ
εΫθ λπθ»
ΟΝΤΠΟΤΡΓΟΝΠ Ι

Ι ,Ν Ρ ΤΝ ΝΚ ΙΝΘΡ Κ ΤΜ ΣΩΝ

Έξκθ αμΝυπσοβμ
1.
ΣδμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ παλέΝ ηΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1κΝ κυΝ θέΝ γκζκήβί1ί( ΄ ι1)Ν σππμΝ
αθ δεα α Ϊγβε Ν η Ν βθΝ π λέπ π βΝ Ν βμΝ παλέΝ ιΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1Ν κυΝ θέΝ 4473/2017
( ΄ 78).
2.
ΣδμΝ δα Ϊι δμΝ κυ Κ φαζαέκυΝ ΄Ν κυΝ θΝ γκζκήβί1ίΝ ( ΄ 71) σππμΝ
λκπκπκδάγβεαθ,Ν υηπζβλυγβεαθΝ εαδΝ αθ δεα α ΪγβεαθΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ
ΪλγλκυΝ1Ν κυΝθ. 4473/2017 (A΄ 78).
3.
ΣδμΝ δα Ϊι δμΝ πθ παλέΝ1ΝεαδΝβΝ κυ ΪλγλκυΝιΝ κυΝθέ γθλλήβίίκΝ(1λλΝ ΄)ΝσππμΝ
λκπκπκδάγβε Νη Ν βθΝπαλέΝλΝ κυΝΪλγλκυΝβκΝ κυΝθέΝζ1κθήβί1γΝ(1λγΝ ΄).
4.
ΣδμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ Πέ έΝ 1βηήβί1θΝ (Φ ΚΝ β1ί- ΄)Ν « δκλδ ησμΝ Τπκυλΰυθ,Ν
θαπζβλπ υθΝΤπκυλΰυθΝεαδΝΤφυπκυλΰυθ».
5.
ΣβθΝΝΝΝΝαλδγηέΝββήβθ-5-2017 ΠλΪιβΝ κυΝΙ Π.
6.
ΣκΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ απσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ αυ άμΝ βμΝ απσφα βμΝ θΝ πλκεαζ έ αδΝ
απΪθβΝ Ν ίΪλκμΝ κυΝ ελα δεκτΝ πλκςπκζκΰδ ηκτ τηφπθαΝ η Ν βθΝ Ν αλδγηέΝ πλπ έΝ
κλιζιή 1ήβλ-5-2017 Ϋεγ β βμΝΓ ΟΤΝΤΠΠ Θέ
ΠΟΦ

Ι

ΟΤΜ

Ολέακυη Ν κΝ ξλσθκΝ υπκίκζάμΝ αδ ά πθΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ ΰδαΝ κπκγΫ β βΝ
δ υγυθ υθΝ ξκζδευθΝ ηκθΪ πθΝ εαδΝ Ν λΰα βλδαευθΝ εΫθ λπθ, βΝ δα δεα έαΝ
υπκίκζάμ εαδ αΝυπκίζβ ΫαΝ δεαδκζκΰβ δεΪ πθΝαδ ά πθ, βθΝπλκγ ηέαΝεα Ϊλ δ βμΝ
απσΝ δμΝ δ υγτθ δμΝ επαέ υ βμΝ κυΝ πλκ πλδθκτΝ θδαέκυΝ αιδκζκΰδεκτΝ πέθαεαΝ
υπκοβφέπθ,Ν βΝ δα δεα έα δα τππ βμΝ ΰθυηβμΝ πθΝ υθυπβλ κτθ πθΝ ηκθέηπθΝ
επαδ υ δευθ, κθΝ τπκΝεαδΝ κΝπ λδ ξση θκΝ πθΝφτζζπθΝαπκ έηβ βμΝ,Ν βΝ δα δεα έαΝ
δ ιαΰπΰάμΝ πθΝ υθ θ τι πθ, κθΝ λσπκΝ άλβ βμΝ πθΝ πλαε δευθ,Ν βθΝ πλκγ ηέαΝ
πθΝ θ Ϊ πθ εαδΝ δμΝζ π κηΫλ δ μΝ βμΝ δα δεα έαμ πδζκΰάμ εαδΝ κπκγΫ β βμΝ πθΝ
δ υγυθ υθΝ ξκζδευθΝηκθΪ πθΝεαδΝ λΰα βλδαευθΝεΫθ λπθ πμΝ ιάμμ

1

ΆλγλκΝ1
δα δεα έαΝυπκίκζάμΝαδ ά

πθ

α) ΟδΝ θ δαφ λση θκδΝυπκίΪζζκυθΝαδ ά δμΝυπκοβφδσ β αμΝΰδαΝ κπκγΫ β βΝ βΝ
δ τγυθ βΝ επαέ υ βμ,
βθΝ αληκ δσ β αΝ βμΝ κπκέαμΝ Ν υπΪΰκθ αδΝ κδΝ ξκζδεΫμΝ
ηκθΪ μΝάΝ αΝ λΰα βλδαεΪΝεΫθ λα πκυΝγΫ κυθΝυπκοβφδσ β α, εαδΝ υθκ τκθ αδΝαπσΝ
φΪε ζκΝυπκοβφδσ β αμΝη Ν δεαδκζκΰβ δεΪΝ αΝκπκέαΝυπκίΪζζκθ αδΝκηα κπκδβηΫθαΝ Ν
υπκ θσ β μ,ΝσππμΝαυ ΫμΝαθαζτκθ αδΝ κΝίδκΰλαφδεσΝ βη έπηαΝεαδΝπ λδζαηίΪθκυθ:
1.
Πζάλ μΝ πδ κπκδβ δεσΝ υπβλ δαευθΝ η αίκζυθΝ
τηφπθαΝ η Ν δμΝ
πλκςπκγΫ δμΝυπκοβφδσ β αμέ
2.
δκΰλαφδεσΝ βη έπηαΝ
3.
θ έΰλαφαΝ έ ζπθΝ πκυ υθΝεαδΝη επαέ υ βμ
4.
πκ δε δεΪΝΰθυ βμΝιΫθπθΝΰζπ υθΝ
5.
Πδ κπκδβ δεσΝ πδησλφπ βμΝ δμΝΣέΠέ έ
6.
ίαέπ βΝ πδ κπκέβ βμΝ πΪλε δαμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ Νκβηα δεάμΝ Γζυ αμΝ άΝ
κυΝευ δεαΝΰλαφάμΝBraille,Ν δμΝπ λδπ υ δμΝσπκυΝαπαδ έ αδ
7.
θ έΰλαφαΝΪζζπθΝ ξ δευθΝ έ ζπθΝπκυΝ υξσθΝΫξ δΝαπκε ά δΝκΝυπκοάφδκμ
8.
ίαδυ δμΝ άΝ υπβλ δαεΪΝ ΫΰΰλαφαΝ πκυΝ αφκλκτθΝ
βθΝ υπβλ δαεάΝ
εα Ϊ α β,Ν
βθΝ εαγκ βΰβ δεάΝ εαδΝ δκδεβ δεάΝ ηπ δλέαΝ εαγυμΝ εαδΝ βΝ
υηη κξάΝ Νυπβλ δαεΪΝ υηίκτζδα,Ν αΝκπκέαΝπλΫπ δΝθαΝαθαφΫλκυθΝξλσθκΝ
ΫθαλιβμΝεαδΝζάιβμ,Νεα ΪΝπ λέπ π βέ
9.
Παλα α δεΪΝ(αθ έΰλαφαΝ,Νί ίαδυ δμΝ)Νπλκ σθ πθΝ πθΝυπκοβφέπθΝπκυΝ θΝ
ηκλδκ κ κτθ αδ εαδΝ πκυΝ εα ΪΝ βθΝ ελέ βΝ κυμΝ ΫξκυθΝ υηίΪζ δΝ
βθΝ
παΰΰ ζηα δεάΝ αθΪπ υιβΝ εαδΝ γαΝ υθ έθκυθΝ κυ δπ υμΝ
βΝ ίΫζ δ βΝ
επζάλπ βΝ πθΝ εαγβεσθ πθΝ κυμ,Ν σππμΝ Ϊζζ μΝ πκυ Ϋμ,Ν πδησλφπ βΝ εαδΝ
η επαέ υ β,Ν κλΰΪθπ βΝ επαδ υ δευθΝ υθ λέπθ,Ν
ηδθαλέπθΝ εαδΝ
επαδ υ δευθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ άΝ υηη κξάΝ Ν αυ ΪΝ η Ν βθΝ δ δσ β αΝ κυΝ
δ βΰβ ά,Ν κυΝ ηΫζκυμΝ βμΝ πδ βηκθδεάμΝ κηΪ αμΝ άΝ κυΝ πδηκλφπ ά,Ν
υΰΰλαφδεσΝεαδΝ λ υθβ δεσΝΫλΰκ,Νπλπ κίκυζέ μΝ Ν ξΫ βΝη Ν κΝ επαδ υ δεσΝ
Ϋλΰκ,Ν υζκπκέβ βΝ επαδ υ δευθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ εαδΝ φαληκΰάΝ εαδθκ κηδυθΝ
ξ δεάΝη Ν βθΝ επαέ υ βΝ δκδεβ δεάΝάΝεαγκ βΰβ δεάΝ ηπ δλέα,Ν υηη κξάΝ Ν
υηίκτζδα,Ν πδ λκπΫμΝ άΝ κηΪ μΝ λΰα έαμΝ εαδΝ
Ν σλΰαθαΝ δκέεβ βμΝ
πδ βηκθδευθΝεαδΝ επαδ υ δευθΝκλΰαθυ πθ,ΝαθΪζβοβΝεκδθπθδεάμΝ λΪ βμΝ
εαδΝ υηη κξάΝ αΝεκδθΪΝεαγυμΝεαδΝ πέ βη μΝ δαελέ δμέΝ
10. Τπ τγυθβΝ άζπ βΝ κυΝθέΝ1ηλλή1λκθΝη Ν βθΝκπκέαΝί ίαδυθ αδ:
α)Ν σ δΝ κΝ επαδ υ δεσμΝ θΝ Ϋξ δΝ εα α δεα έΝ ζ έ δεαΝ ΰδαΝ π δγαλξδεσΝ
παλΪπ πηαΝη Ν βθΝπκδθάΝ βμΝπλκ πλδθάμΝάΝ βμΝκλδ δεάμΝπατ βμΝ τηφπθαΝ
η Ν αΝ κλδαση θαΝ κΝ ΪλγλκΝ 1ίλΝ κυΝ ΤπαζζβζδεκτΝ Κυ δεαΝ (θέΝ γηβκήβίίιΝ ΄Ν
26)
ί)Νσ δΝ θΝ υθ λΫξκυθΝ αΝεπζτηα αΝ δκλδ ηκτΝ βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝκΝ κυΝ
έ δκυΝ ευ δεα,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ παλέΝ θΝ Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 1ιΝ κυΝ θέΝ
4327/2015 εαγυμΝσ δΝ θΝΫξ δΝαπαζζαΰ έΝαπσΝ αΝεαγάεκθ ΪΝ κυΝ τηφπθαΝη Ν
βθΝπ λέΝί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝβθΝ κυΝθέΝγκζκήβί1ί εαδ
ΰ)Ν βΝ ΰθβ δσ β αΝ πθΝ υπκίαζζση θπθΝ έ ζπθΝ πκυ υθΝ εαδΝ ζκδπυθΝ
δεαδκζκΰβ δευθ.
ΌζκδΝ κδΝ έ ζκδΝ πκυ υθΝ πκυΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ δ λτηα αΝ αθυ α βμΝ
επαέ υ βμΝ βμΝαζζκ απάμ,ΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝαθαΰθπλδ ηΫθκδΝαπσΝ κΝ έΟέ έΣέ έΠέΝήΝ
ΙέΚέ έΣέέ έΝ άΝ κΝ Ιθ δ κτ κΝ Σ ξθκζκΰδεάμΝ επαέ υ βμΝ (ΙέΣέ έ),Ν άΝ κΝ υηίκτζδκΝ
θαΰθυλδ βμΝ παΰΰ ζηα δευθΝ Ι κ δηδυθΝ (έ έ έΙέ)έΝ ΣυξσθΝ ι θσΰζπ
μΝ ί ίαδυ δμΝ
άΝ ΫΰΰλαφαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ΫξκυθΝ πέ βηαΝ η αφλα έΝ απσΝ βθΝ αλησ δαΝ υπβλ έαΝ κυΝ
Τπκυλΰ έκυΝ ιπ λδευθΝάΝΪζζκΝαλησ δκΝεα ΪΝθσηκΝσλΰαθκέ
Μ ΪΝ βΝ ζάιβΝ βμΝ πλκγ ηέαμΝ υπκίκζάμΝ πθΝ αδ ά πθΝ θ ΰέθκθ αδΝ ε Ϊ
υηπζβλπηα δεΪΝ δεαδκζκΰβ δεΪέ
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ί)ΝΟδΝ θ δαφ λση θκδΝΫξκυθΝ δεαέπηαΝθαΝυπκίΪζκυθΝαέ β βΝΰδα δμΝγΫ δμΝ κυΝ
υθσζκυΝ πθΝ ξκζδευθΝ ηκθΪ πθΝ άΝ λΰα βλδαευθΝ εΫθ λπθ βμΝ δ τγυθ βμΝ
επαέ υ βμΝ σπκυΝ αθάεκυθΝ κλΰαθδεΪ, άΝ σπκυΝ αθάε δΝ βΝ ξκζδεάΝ ηκθΪ αΝ άΝΝ
λΰα βλδαεσΝεΫθ λκ άΝ κΝΚ . . .Τ. σπκυΝυπβλ κτθΝεα ΪΝ κΝξλσθκΝυπκίκζάμΝ βμΝ
αέ β βμέΝ
ΟδΝ βζυ δμΝ ξκζδευθΝηκθΪ πθΝεαδΝ λΰα βλδαευθΝεΫθ λπθΝυπκίΪζζκθ αδ,Ν
η Ν θδαέα
δλΪΝ πλκ έηβ βμ,Ν Ν τ λαΝ απσΝ βθΝ αθΪλ β βΝ πθΝ ζδευθΝ θδαέπθΝ
αιδκζκΰδευθΝπδθΪεπθέΝ
ΗΝ αέ β βΝ υπκίΪζζ αδ η Ν υγτθβΝ κυΝ υπκοβφέκυΝ
β
δ τγυθ βΝ
Πλπ κίΪγηδαμΝάΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝΰδαΝ βθΝκπκέα ε βζυθ δΝ θ δαφΫλκθ
έ Ναυ κπλκ υππμ,Ν έ ΝηΫ πΝ ικυ δκ κ βηΫθκυΝπλκ υπκυ.
θΝ πδ λΫπ αδΝθαΝυπκίΪζκυθΝαέ β βΝυπκοβφδσ β αμΝ επαδ υ δεκέΝκδΝκπκέκδΝ
υηπζβλυθκυθΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ πση θκυΝ βμΝ πδζκΰάμΝ Ϋ κυμΝ υθκζδεάΝ
πλαΰηα δεάΝ υθ ΪιδηβΝ υπβλ έαΝ εαγυμΝ εαδΝ κΝ σλδκΝ βζδεέαμΝ ΰδαΝ υπκξλ π δεάΝ
απκξυλβ βΝ απσΝ βθΝ υπβλ έαέΝ  Ν εΪγ Ν π λέπ π βΝ κΝ πδζ ΰ έμ δ υγυθ άμΝ πλΫπ δΝ
θαΝ υηπζβλυθ δΝ κΝ υπκξλ π δεσΝ πλΪλδκΝ βμΝ γΫ βμΝ κυΝ δ υγυθ άΝ βΝ ξκζδεάΝ
ηκθΪ αΝάΝ κΝ λΰα βλδαεσΝεΫθ λκ πκυΝΫξ δΝ πδζΫι δέ
υθκ υ δεΪΝ η Ν βθΝ αέ β βΝ δαίδίΪακθ αδΝ εαδΝ αΝ υηπζβλπηα δεΪΝ
δεαδκζκΰβ δεΪ,Ν κΝ πδ κπκδβ δεσΝ υπβλ δαευθΝ η αίκζυθΝ εαγυμΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζκΝ
κδξ έκΝ κΝκπκέκΝ έθαδΝαπαλαέ β κΝπλκε δηΫθκυΝ κΝαλησ δκΝ υηίκτζδκ θαΝεα αλ έ δΝ
κθΝπλκ πλδθσΝ θδαέκΝαιδκζκΰδεσΝπέθαεαΝυπκοάφδπθΝ δ υγυθ υθΝ ξκζδευθΝηκθΪ πθΝ
εαδΝ λΰα βλδαευθΝεΫθ λπθΝ βμΝκδε έαμΝ δ τγυθ βμΝ επαέ υ βμέ
ΆλγλκΝ2
Πλκ πλδθσμΝ θδαέκμΝ ιδκζκΰδεσμΝΠέθαεαμ
ΟδΝ δ υγτθ δμΝ επαέ υ βμΝη ΪΝ βΝζάιβΝυπκίκζάμΝ πθΝαδ ά πθΝεα αλ έακυθΝ
πλκ πλδθσΝ θδαέκΝαιδκζκΰδεσΝπέθαεαΝυπκοάφδπθΝ δ υγυθ υθΝ ξκζδευθΝηκθΪ πθΝεαδΝ
λΰα βλδαευθΝ εΫθ λπθ βμΝ κδε έαμΝ δ τγυθ βμΝ επαέ υ βμ,Ν
κθΝ κπκέκΝ
θΪ
αδΝ κΝ τθκζκΝ πθΝυπκοβφέπθΝπκυΝυπΫίαζαθΝαέ β βΝη ΝίΪ βΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ
ηκλέπθΝπκυΝπλκετπ κυθ απσΝ βθΝαπκ έηβ βΝ πθΝελδ βλέπθΝ πθΝπαλαΰλΪφπθΝβΝεαδΝ
γΝ κυΝΪλγλκυΝ1ζ κυΝθέΝγκζκήβί1ί σππμΝδ ξτ δ,Νη Ν δ δεάΝηθ έαΝ πθΝυπκοβφέπθΝπκυΝ
θΝπζβλκτθΝ δμΝπλκςπκγΫ δμΝ πδζκΰάμέ
ΟδΝ αθπ ΫλπΝ πέθαε μΝ αθαλ υθ αδ
βθΝ δ κ ζέ αΝ βμΝ δ τγυθ βμΝ ΰδαΝ
θβηΫλπ βΝ πθΝ υπκοβφέπθέΝ ΟδΝ υπκοάφδκδ τθαθ αδΝ θαΝ υπκίΪζκυθΝ ΰΰλΪφπμΝ
Ϋθ α β ΰδαΝζσΰκυμΝπκυΝαφκλκτθΝ σ κΝ βθΝΫθ αιβΝσ κΝεαδΝ βΝηκλδκ σ β β,Ν κΝ
κδε έκΝΠΤΠ -ΠΤ Ν βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1γΝ κυΝΪλγλκυΝ1θΝ κυΝθέΝγκζκήβί1ί, σππμ
δ ξτ δ, θ σμΝαπκεζ δ δεάμΝπλκγ ηέαμΝ λδυθΝ(3) βη λυθ απσΝ βθΝαθΪλ β άΝ κυμ.
ΣκΝ υηίκτζδκΝ απκφαέθ αδΝ αδ δκζκΰβηΫθαΝ πέΝ πθΝ θ Ϊ πθ,Ν αθα υθ Ϊ
δΝ
εα ΪΝπ λέπ π βΝ κυμΝπέθαε μ,ΝεαδΝ κυμΝαθαλ ΪΝ βθΝδ κ ζέ αΝ βμΝ δ τγυθ βμ.
ΆλγλκΝ3
δα τππ β ΰθυηβμΝ πθΝ υθυπβλ κτθ πθ ηκθέηπθΝ επαδ

υ δευθ

α)Ν Μ ΪΝ Ν βΝ ζάιβΝ βμΝ πλκγ ηέαμΝ υπκίκζάμΝ πθΝ αδ ά πθΝ κδΝ δ υγτθ δμΝ
επαέ υ βμΝ
θβη λυθκυθΝ Ϊζζ μΝ
δ υγτθ δμΝ
επαέ υ βμΝ ΰδαΝ
υξσθΝ
υπκοβφδσ β μΝ επαδ υ δευθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ υπβλ κτθΝ
Ν ξκζδεΫμΝ ηκθΪ μΝ άΝ
λΰα βλδαεΪΝεΫθ λα αληκ δσ β αμΝ κυμΝ εαδΝΰδαΝ κυμΝκπκέκυμΝαπαδ έ αδΝ δα τππ βΝ
ΰθυηβμέ
 βΝ υθΫξ δαΝ κδΝ δ υγτθ δμΝ επαέ υ βμΝ απκ ΫζζκυθΝ
δμΝ ξκζδεΫμ
ηκθΪ μ εαδΝ αΝ λΰα βλδαεΪΝ εΫθ λα βμΝ αληκ δσ β Ϊμ κυμΝ πέθαε μΝ πκυΝ
π λδζαηίΪθκυθ:
αα) ΣκυμΝ υθυπβλ κτθ μΝ ησθδηκυμΝ επαδ υ δεκτμ εαδΝ αΝ ησθδηαΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ εαδΝ
έ έΠέ ( ιαδλκυηΫθπθΝ πθΝ υπκοβφέπθ), σππμΝ αυ κέΝ κλέακθ αδΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ θ.
4473/2017 ( ΄78) εαδΝ κδΝ κπκέκδΝ υπβλ κτθΝ
δμΝ ξκζδεΫμΝ ηκθΪ μΝ άΝ
αΝ
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λΰα βλδαεΪΝ εΫθ λα βθΝ εα αζβε δεά βη λκηβθέαΝ υπκίκζάμΝ πθΝ αδ ά πθΝ
υπκοβφδσ β αμέΝ  κυμΝ πέθαε μΝ αυ κτμΝ υπκ δεθτ αδΝ κΝ αλξαδσ λκμΝ επαδ υ δεσμΝ
η ΝίΪ βΝ κΝΦ ΚΝ δκλδ ηκτέ
ίί)Ν ΣκυμΝ υπκοβφέκυμΝ κδΝ κπκέκδΝ υπβλ κτθΝ
δμΝ ξκζδεΫμΝ ηκθΪ μΝ άΝ
αΝ
λΰα βλδαεΪΝεΫθ λα βθΝεα αζβε δεάΝβη λκηβθέα υπκίκζάμ πθΝαδ ά πθΝΰδαΝ κυμΝ
κπκέκυμΝ κδΝ υθυπβλ κτθ μ ησθδηκδΝ επαδ υ δεκέΝ βμΝ ξκζδεάμΝ ηκθΪ αμΝ άΝ κυΝ
λΰα βλδαεκτΝεΫθ λκυ κφ έζκυθ θαΝ δα υπυ κυθ ΰθυηβέΝΟδΝυπκοάφδκδΝ κθΝπέθαεαΝ
αυ σΝ γαΝ έθαδΝ κηα κπκδβηΫθκδ αθΪΝ δ τγυθ βΝ επαέ υ βμΝ ΰδαΝ βθΝ κπκέαΝ ΫξκυθΝ
υπκίΪζ δΝαέ β β.
ΓδαΝ κυμΝ υπκοάφδκυμΝ δ υγυθ ΫμΝ ξκζδευθΝ ηκθΪ πθΝ άΝ λΰα βλδαευθΝ
εΫθ λπθΝΝ επαδ υ δεκτμΝάΝηΫζβΝ έ έΠέΝπκυΝυπβλ κτθΝεα ΪΝ κΝξλσθκΝυπκίκζάμΝ βμΝ
αέ β βμΝ Ν Κ . . .Τ. δα υπυθκυθΝ ΰθυηβΝ κδΝ ησθδηκδΝ επαδ υ δεκέΝ εαδΝ αΝ ησθδηαΝ
ηΫζβΝ κυΝ έ έΠέΝ πκυΝ υπβλ κτθΝ κΝ κδε έκΝ Κ . . .Τ. βθΝ εα αζβε δεάΝ βη λκηβθέαΝ
υπκίκζάμΝ πθΝαδ ά πθΝυπκοβφδσ β αμέ
επαδ υ δεκέΝπκυΝυπβλ κτθΝ Νπ λδ σ λ μΝαπσΝηέαΝ ξκζδεΫμ ηκθΪ μ άΝ
λΰα βλδαεΪΝ εΫθ λα, έ Ν έθαδΝ υπκοάφδκδ, έ Ν έθαδΝ υθυπβλ κτθ μ ησθδηκδ
επαδ υ δεκέ,Ν θ Ϊ κθ αδΝ κθΝ αθ έ κδξκΝ πέθαεαΝ βμΝ ξκζδεάμΝ ηκθΪ αμ άΝ κυΝ
λΰα βλδαεκτΝεΫθ λκυ , σπκυΝ δ Ϊ εκυθΝ δμΝπ λδ σ λ μΝυλ μ.  Νπ λέπ π βΝπκυΝ
δ Ϊ εκυθΝ Ν δ Ϊλδγη μΝ υλ μ
Ν π λδ σ λ μΝ απσΝ ηέαΝ ηκθΪ μ άΝ λΰα βλδαεΪΝ
εΫθ λα, σ Ν θ Ϊ κθ αδΝ κθΝ αθ έ κδξκ πέθαεαΝ βμΝ ξκζδεάμΝ ηκθΪ αμ άΝ κυΝ
λΰα βλδαεκτΝεΫθ λκυ πλυ βμΝ κπκγΫ β άμΝ κυμέ
ί)Ν ΟδΝ υθυπβλ κτθ μΝ ησθδηκδΝ επαδ υ δεκέΝ υθΫλξκθ αδΝ
Ν δ δεάΝ
υθ λέα βΝ πκυΝ αφκλΪΝ κυμΝ υπκοβφέκυμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ υπκίΪζ δΝ αέ β βέΝ  βΝ
υθ λέα βΝαυ άΝ θΝ υηη Ϋξ δΝεαθΫθαμΝαπσΝ κυμΝυπκοβφέκυμ, κτ ΝκδΝ ταυΰκδΝάΝκδΝ
υΰΰ θ έμΝ κυμΝ ΫπμΝ λέ κυ ίαγηκτέ ΗΝ υηη κξάΝ βθΝ δ δεάΝ υθ λέα βΝ έθαδΝ
υπκξλ π δεάΝ ΰδαΝ σζκυμΝ κυμΝ υθυπβλ κτθ μΝ ηκθέηκυμΝ επαδ υ δεκτμΝ βμΝ
ξκζδεάμΝ ηκθΪ αμ άΝ κυΝ λΰα βλδαεκτΝ εΫθ λκυ πκυΝ ΫξκυθΝ δεαέπηαΝ Ϋεφλα βμΝ
ΰθυηβμ.
Κα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝ βμΝ υθ λέα βμΝκλέακθ αδΝαπσΝ κθΝπλσ λκΝΫθαμΝΫπμΝ τκΝ
ησθδηκδΝ επαδ υ δεκέ,Ν κδΝ κπκέκδΝ γαΝ υθ πδεκυλκτθΝ κ ΫλΰκΝ κυ τηφπθαΝ η Ν αΝ
εα π ΫλπΝαθαφ λση θα.
ΰ)Ν ΟδΝ υθυπβλ κτθ μΝ ησθδηκδΝ επαδ υ δεκέΝ πλκίαέθκυθ
δαζκΰδεάΝ
υαά β βΝ ξ δεΪΝη Ν βΝ υηίκζάΝ κΝ επαδ υ δεσΝΫλΰκ,Ν βθΝπλκ ππδεσ β α εαδΝ βΝ
ΰ θδεσ λβΝ υΰελσ β βΝ πθΝυπκοβφέπθέ
)Ν Μ ΪΝ κΝ πΫλαμΝ βμΝ δαζκΰδεάμΝ υαά β βμΝ κΝ πλσ λκμΝ εαδΝ κδΝ αθπ ΫλπΝ
κλδ ηΫθκδΝ επαδ υ δεκέΝ αθαπαλΪΰκυθ αΝ φτζζαΝ απκ έηβ βμ (παλΪλ βηαΝ 1Ν βμΝ
παλκτ βμ), αθαΰλΪφκυθ Ναυ ΪΝ αΝ κδξ έαΝ πθ υπκοβφέπθ (κθκηα πυθυηκΝεαδΝ
αλδγησΝηβ λυκυ)ΝεαδΝ αΝ δαθΫηκυθΝ κυμΝ υθυπβλ κτθ μΝησθδηκυμΝ επαδ υ δεκτμ.
ΣαΝ φτζζαΝ υηπζβλυθκθ αδΝ αθυθυηαΝ απσΝ κυμΝ υθυπβλ κτθ μΝ ησθδηκυμΝ
επαδ υ δεκτμΝ ξπλδ ΪΝ ΰδαΝ εΪγ Ν υπκοάφδκΝ εαδΝ παλα έ κθ αδΝ
κθΝ πλσ λκΝ
δπζπηΫθαΝ η Ν λσπκΝ υ Ν θαΝ ηβθΝ έθαδΝ ηφαθΫμΝ κΝ π λδ ξση θσΝ κυμέΝ Ό αθΝ
κζκεζβλπγ έΝ βΝ παλαζαίάΝ κυμ,Ν εαγΫθαΝ αθκέΰ αδ η Ν υξαέαΝ δλΪ,Ν Ν αλδγη έ αδΝ Ν εαδΝ
ηκθκΰλΪφ αδέΝ Μ Ν βθΝ παλΪ κ βΝ πθΝ φτζζπθΝ απκ έηβ βμΝ κδΝ επαδ υ δεκέΝ
υπκΰλΪφκυθΝ
Ν αθ έΰλαφκΝ κυΝ πέθαεαΝ πθΝ
υθυπβλ κτθ πθ ησθδηπθΝΝ
επαδ υ δευθ πκυΝΫξ δΝ απκ αζ έΝαπσΝ βΝ δ τγυθ βΝΝ επαέ υ βμέΝΣκΝαθ έΰλαφκΝ
αυ σΝ πδ λΫφ αδ η ΪΝ κΝ πΫλαμΝ βμΝ δα δεα έαμΝ Ϋεφλα βμΝ ΰθυηβμΝ βθΝ κδε έαΝ
δ τγυθ βέ
)ΝΟΝπλσ λκμΝεαδΝκδΝ επαδ υ δεκέΝπκυΝ κθΝ υθ πδεκυλκτθΝ τηφπθαΝη Ν βθΝ
παλέΝίΝ κυΝπαλσθ κμΝΪλγλκυΝαπκ ζ δυθκυθ δμΝαπαθ ά δμΝεΪγ Ν λπ άηα κμΝπκυΝ
αφκλκτθΝ Ν εΪγ Ν υπκοάφδκέΝ εκζκτγπμΝ κΝ πλσ λκμΝ υθ Ϊ
δΝ κΝ πλαε δεσΝ βμΝ
δ δεάμΝ υθ λέα βμ (παλΪλ βηαΝ2 βμΝπαλκτ βμ).
ΣκΝ πλαε δεσΝ αθαΰδΰθυ ε αδ απσΝ κθΝ πλσ λκΝ παλκυ έαΝ σζπθΝ πθΝ
υθυπβλ κτθ πθΝ ησθδηπθΝ επαδ υ δευθ εαδΝ υπκΰλΪφ αδΝ απσΝ κθΝ έ δκΝ εαδΝ σζκυμΝ
κυμΝ υηη Ϋξκθ μΝ βθΝ δ δεάΝ υθ λέα β.  Ν π λέπ π βΝ υπκοβφέπθΝ πκυΝ ΫξκυθΝ
υπκίΪζ δΝ αέ β βΝ Ν δαφκλ δεάΝ δ τγυθ βΝ βΝ δ δεάΝ υθ λέα βΝ παθαζαηίΪθ αδ
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αηΫ πμΝ η Ϊ εαδΝ υθ Ϊ
αδΝ δαφκλ δεσΝ πλαε δεσΝ ΰδαΝ κυμΝ υπκοβφέκυμΝ αυ κτμέ
 βθΝ π λέπ π βΝ αυ άΝ εΪγ Ν πλαε δεσΝ πκυΝ υθ Ϊ
αδΝ αφκλΪΝ Ν ηέαΝ εαδΝ ησθβΝ
δ τγυθ βέ
)Ν Μ Ν υγτθβΝ κυΝ πλκΫ λκυ, κΝ πλαε δεσ απκ Ϋζζ αδΝ αυγβη λσθΝ η Ν
βζ κηκδκ υπέαΝ βΝ δ τγυθ βΝ επαέ υ βμ βθΝκπκέαΝκΝυπκοάφδκμΝΫξ δΝυπκίΪζ δΝ
αέ β β. ΠαλΪζζβζα,Ν η Ν υγτθβΝ κυΝ πλκΫ λκυ, εαδΝ κΝ αλΰσ λκΝ ηΫξλδΝ βθΝ πση θβΝ
ηΫλα βμΝ δ δεάμΝ υθ λέα βμ κΝ πλαε δεσ εαδΝ αΝ ξ δεΪΝ φτζζαΝ απκ έηβ βμΝΝ
απκ Ϋζζκθ αδ
αξυ λκηδεΪΝ (η Ν απσ διβΝ παλαζαίάμ)Ν άΝ παλα έ κθ αδ
αυ κπλκ υππμ,Ν απσΝ κθΝ πλσ λκΝ άΝ απσΝ κυμΝ υθ πδεκυλκτθ μΝ αυ σθΝ
επαδ υ δεκτμΝ κΝΫλΰκΝ κυ,Ν β δ τγυθ βΝ επαέ υ βμΝ βθΝκπκέαΝκΝυπκοάφδκμΝ
Ϋξ δΝυπκίΪζ δΝαέ β β.
ΣΫζκμ,Ν η Ν υγτθβΝ κυΝ πλκΫ λκυΝ εκδθκπκδ έ αδΝ Ν εΪγ Ν υπκοάφδκΝ αθ έΰλαφκΝ
κυΝπλαε δεκτ πκυΝ κθΝαφκλΪέΝ
ΆλγλκΝ4
Κζά βΝ πθΝυπκοβφέπθΝ

Ν υθΫθ υιβ

Μ ΪΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ βμΝ δα δεα έαμΝ δα τππ βμΝ ΰθυηβμΝ πθΝ
υθυπβλ κτθ πθΝησθδηπθΝ επαδ υ δευθ,Ν αΝκδε έαΝΠΤΠ -ΠΤ Ν βμΝπαλέ 1γΝ κυΝ
ΪλγλκυΝ 1θΝ κυΝ θέΝ γκζκήβί1ί, σππμΝ δ ξτ δ, εα αλ έακυθΝ πλσΰλαηηαΝ πλκ Ϋζ υ βμΝ
πθ υπκοβφέπθΝ Ν υθΫθ υιβΝ θυπδσθΝ κυμ,Ν κΝ κπκέκΝ αθαεκδθυθ αδΝ κυμΝ
υπκοβφέκυμΝαπσΝ βθΝκδε έαΝ δ τγυθ βΝ επαέ υ βμέ
Τπκοάφδκδ,ΝκδΝκπκέκδΝ βζυθκυθΝευζυηαΝπλκ Ϋζ υ βμΝεα ΪΝ βθΝεαγκλδ ηΫθβΝ
ΰδ’Ν αυ κτμΝ βη λκηβθέα,Ν υπκίΪζζκυθΝ ηΫ πΝ βζ κηκδκ υπέαμΝ (fax) άΝ βζ ε λκθδεκτΝ
αξυ λκη έκυΝ (e-mail), αέ βηαΝ αζζαΰάμ βη λκηβθέαμΝ πλκμΝ κΝ υηίκτζδκέΝ ΣκΝ
υηίκτζδκΝ ι Ϊα δΝ βθΝ αθαΰεαδσ β α,Ν ίΪ δΝ βμΝ εηβλέπ βμΝ κυΝ αδ άηα κμΝ κυΝ
υπκοβφέκυΝ εαδΝ
Ν ιαδλ δεάΝ π λέπ π β, τθα αδΝ θαΝ κλέα δΝ θΫαΝ βη λκηβθέα
πλκ Ϋζ υ βμ,ΝαηΫ πμΝη ΪΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ βμΝ δα δεα έαμΝ υθ θ τι πθέΝΝ
Τπκοάφδκδ,ΝκδΝκπκέκδΝ θΝπλκ Ϋλξκθ αδΝ βΝ υθΫθ υιβΝαπκεζ έκθ αδΝαπσΝ βθΝ
πδζκΰάέ
ΆλγλκΝ5
Πλκ κδηα έαΝεαδΝ δ ιαΰπΰάΝ βμΝ υθΫθ υιβμΝ πθΝυπκοβφέπθ
ΟδΝφΪε ζκδΝ πθΝυπκοβφέπθΝεα αθΫηκθ αδΝ αΝηΫζβΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ πδζκΰάμΝ
ΰδαΝ η ζΫ βΝ εαδΝ δ άΰβ βΝ πμΝ ιάμμΝ ΟδΝ φΪε ζκδΝ αιδθκηκτθ αδΝ αζφαίβ δεΪΝ εαδΝ
ξπλέακθ αδΝ Ν σ αΝ έ αΝ ηΫλβΝ σ αΝ εαδΝ αΝ ηΫζβΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ πκυΝ γαΝ δ βΰβγκτθΝ
ξ δεΪέΝ ΣκΝ εΪγ Ν ηΫζκμΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ παλαζαηίΪθ δΝ κΝ ηΫλκμΝ πκυΝ κυΝ αθαζκΰ έΝ
η ΪΝαπσΝεζάλπ βΝβΝκπκέαΝ δ ιΪΰ αδΝ θυπδκθΝσζπθΝ πθΝη ζυθΝεαδΝ κυΝΰλαηηα ΫαΝ
κυΝ υηίκυζέκυέΝ Ν ΗΝ δα δεα έαΝ η ζΫ βμΝ πθΝ φαεΫζπθΝ υπκοβφδσ β αμΝ ι εδθΪ δΝ
αηΫ πμΝ η ΪΝ βθΝ εα Ϊλ δ βΝ κυΝ αθαηκλφπηΫθκυΝ πλκ πλδθκτΝ θδαέκυΝ αιδκζκΰδεκτ
πέθαεαΝ η Ν αΝ ηκλδκ κ κτη θαΝ κδξ έαΝ εαδΝ ΰέθ αδΝ βθΝ Ϋ λαΝ εΪγ Ν δ τγυθ βμΝ
επαέ υ βμ.
ΗΝ δα δεα έαΝ βμΝ υθΫθ υιβμΝπ λδζαηίΪθ δΝ τκΝ(β)ΝφΪ δμμ
α)Ν δ άΰβ βΝ ηΫζκυμΝ κυΝκδε έκυΝ ΠΤΠ -ΠΤ
βμΝ παλέ 1γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1θΝ
κυΝθέΝγκζκήβί1ί, σππμΝδ ξτ δ.
ί)Ν λπ ά δμΝ υηίκυζέκυ.
ΠλδθΝ απσΝ βθΝ έ κ κΝ κυΝ υπκοβφέκυΝ βθΝ αέγκυ αΝ υθ λδΪ πθΝ κυΝ
υηίκυζέκυ, κΝ πλσ λκμ γΫ δΝ υπσοβ κυΝ υηίκυζέκυΝ βΝ ΰθυηβΝ πθΝ
υθυπβλ κτθ πθΝ ησθδηπθΝ επαδ υ δευθΝ ΰδαΝ κθΝ υπκοάφδκ,Ν εαδΝ βΝ υθΫξ δαΝ κΝ
ηΫζκμΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ πκυΝ έξ Ν αθαζΪί δΝ βΝ η ζΫ βΝ κυΝ φαεΫζκυΝ κυΝ υπκοβφέκυ,Ν
παλκυ δΪα δΝ βθΝ δ άΰβ άΝ κυ ΰδαΝ κθΝυπκοάφδκ.
 βΝ υθΫξ δαΝ κΝ υπκοάφδκμΝ πλκ Ϋλξ αδΝ βθΝ αέγκυ αΝ εαδΝ αΝ ηΫζβΝ κυΝ
υηίκυζέκυΝ υπκίΪζζκυθΝ λπ ά δμ,Ν η Ν εκπσΝ θαΝ ηκλφυ κυθΝ ΰθυηβΝ ΰδαΝ βθΝ
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πλκ ππδεσ β α,Ν βθΝ δεαθσ β αΝ εαδΝ βθΝ εα αζζβζσ β αΝ κυΝ υπκοβφέκυΝ ΰδαΝ βθΝ
Ϊ εβ βΝ πθΝεαγβεσθ πθΝ βμΝγΫ βμΝΰδαΝ βθΝκπκέαΝελέθ αδέ
ΆλγλκΝ6
ξκΰλΪφβ β βμΝ υθΫθ υιβμ
 βθΝ αέγκυ αΝ υθ λδΪ πθΝ ΰεαγέ α αδΝ εαδΝ ζ δ κυλΰ έΝ η Ν υγτθβΝ κυΝ
πλκΫ λκυΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ πδζκΰάμ,Ν τ βηαΝ βξκΰλΪφβ βμέΝ Μ Ν βθΝ πλκ Ϋζ υ βΝ
κυΝ υπκοβφέκυΝ
βθΝ αέγκυ αΝ ΰδαΝ β δ ιαΰπΰάΝ βμΝ υθΫθ υιβμΝ εαδΝ βθΝ
πλκ φυθβ βΝ κυΝκθσηα σμΝ κυ,Ν έγ αδΝ Νζ δ κυλΰέαΝ κΝ τ βηαΝβξκΰλΪφβ βμέ
ΗΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ υ άηα κμΝ δαλε έΝ εαγσ κθΝ κΝ υπκοάφδκμΝ ίλέ ε αδΝ βθΝ
αέγκυ αΝεαδΝ δαεσπ αδΝη Ν κΝπΫλαμΝ βμΝ υθΫθ υιβμΝεαδΝπλδθΝ βθΝαπκξυλβ βΝ κυΝ
υπκοβφέκυέ ΣκΝ πλκρσθΝ βξκΰλΪφβ βμ βλ έ αδΝ πμΝ βξβ δεσΝ αλξ έκΝ απσΝ κθΝ πλσ λκ
κυΝ κδε έκυΝ ΠΤΠ -ΠΤ
βμΝ παλέ 1γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1θΝ κυΝ θέΝ γκζκήβί1ί, σππμΝ
δ ξτ δ.
ΆλγλκΝ7
Μκλδκ σ β βΝ βμΝ υθΫθ υιβμ
ΓδαΝ βΝ ηκλδκ σ β β βμΝ υθΫθ υιβμΝ αΝ υηίκτζδαΝ υθ ε δηκτθΝ αΝ κδξ έαΝ
κυΝυπβλ δαεκτΝφαεΫζκυΝ πθΝυπκοβφέπθ,Ν αΝ κδξ έαΝ κυΝφαεΫζκυΝυπκοβφδσ β ΪμΝ
κυμΝεαγυμΝεαδΝ βΝΰθυηβΝ πθΝ υθυπβλ κτθ πθΝησθδηπθΝ επαδ υ δευθέ
ΗΝ ίαγηκζκΰέαΝ εΪγ Ν ηΫζκυμΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ απκ υπυθ αδΝ Ν ι ξπλδ σΝ
Ϋθ υπκΝ αιδκζσΰβ βμ ΰδαΝ εΪγ Ν υπκοάφδκ,Ν κΝ κπκέκΝ εα αΰλΪφκθ αδΝ κδΝ ηκθΪ μΝ
ίαγηκζσΰβ άμΝ κυΝ η Ν βΝ ξ δεάΝ αδ δκζσΰβ βέ Σ ζδεΫμΝ αιδκζκΰδεΫμΝ ηκθΪ μΝ εΪγ Ν
υπκοβφέκυΝΰδαΝ βθΝ δα δεα έαΝ βμΝ υθΫθ υιβμΝ έθαδΝκΝηΫ κμΝσλκμΝ πθΝηκθΪ πθ βμΝ
ίαγηκζκΰέαμΝ πθΝ παλσθ πθΝ η ζυθΝ κυΝ
υηίκυζέκυέΝ ΟΝ ηΫ κμΝ σλκμΝ
λκΰΰυζκπκδ έ αδΝ κΝ τ λκΝ εα δεσΝοβφέκέ
ΣαΝ Ϋθ υπαΝ αιδκζσΰβ βμΝ υΰε θ λυθκθ αδΝ απσΝ κθΝ πλσ λκΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ
εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ υθ λέα βμΝ εαδΝ φυζΪ κθ αδΝ
Ν φΪε ζκ,Ν κΝ κπκέκμΝ
ηκθκΰλΪφ αδΝαπσΝ κθΝπλσ λκ εαδΝ αΝηΫζβΝ κυΝ υηίκυζέκυ.
ΆλγλκΝΝ8
Σάλβ βΝ πθΝπλαε δευθΝ βμΝ υθΫθ υιβμ
Κα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ υθΫθ υιβμΝ κΝ ΰλαηηα ΫαμΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ Ϋξ δΝ βθΝ
υγτθβΝ βμΝ άλβ βμΝ πθΝ πλαε δευθΝ βμΝ δα δεα έαμ,Ν αΝ κπκέαΝ π λδζαηίΪθκυθ: βθΝ
πλκ Ϋζ υ βΝ πθΝυπκοβφέπθΝη Ν βΝ δλΪΝεαδΝ βθΝυλαΝπκυΝΫξκυθΝεζβγ έ,Ν αΝΫθ υπαΝ
η Ν βθΝαδ δκζκΰβηΫθβΝίαγηκζκΰέαΝ πθΝη ζυθΝ αΝκπκέαΝεα αΰλΪφκθ αδΝ υθκπ δεΪΝκδΝ
ΰθυη μΝ πκυΝ ξβηΪ δ αθΝ αΝ ηΫζβ κυΝ υηίκυζέκυΝ ΰδαΝ Ϋεα κΝ πθΝ υπκοβφέπθ εαδΝ
Ϋζκμ,Ν βΝζάιβΝ πθΝ λΰα δυθέ
ΆλγλκΝ9
Σ ζδεσμ θδαέκμΝ ιδκζκΰδεσμΝ Πέθαεαμ
Μ Ν υγτθβΝ βμΝκδε έαμΝ δ τγυθ βμΝ επαέ υ βμΝεα αλ έα αδΝκΝ ζδεσμΝ θδαέκμΝ
αιδκζκΰδεσμΝ πέθαεαμΝ υπκοβφέπθΝ πκυΝ π λδζαηίΪθ δΝ κΝ Ϊγλκδ ηαΝ βμΝ ηκλδκ σ β βμΝ
βμΝ πδ βηκθδεάμΝ – παδ αΰπΰδεάμΝ υΰελσ β βμΝ εαδΝ εα Ϊλ δ βμ,Ν βμΝ υπβλ δαεάμΝ
εα Ϊ α βμΝ δκδεβ δεάμΝ εαδΝ εαγκ βΰβ δεάμΝ ηπ δλέαμΝ εαγυμΝ εαδΝ βμΝ ηκλδκ σ β βμΝ
απσΝ β υθΫθ υιβΝ κυΝ υπκοβφέκυΝ θυπδκθΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ πδζκΰάμέ ΟΝ ζδεσμΝ
θδαέκμΝ αιδκζκΰδεσμΝ πέθαεαμΝ υπκοβφέπθΝ αθαλ Ϊ αδΝ βθΝ δ κ ζέ αΝ βμΝ κδε έαμΝ
δ τγυθ βμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ κδΝ υπκοάφδκδΝ ηπκλκτθΝ θαΝ υπκίΪζκυθΝ ΰΰλΪφπμΝ
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Ϋθ α βΝ εα ΪΝ αυ κτ κΝ κδε έκΝ ΠΤΠ -ΠΤ
βμΝ παλέ 1γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1θΝ κυΝ θέΝ
3848/2010, σππμΝ δ ξτ δ, θ σμΝ λδυθΝ (γ)Ν βη λυθΝ απσΝ βθΝ αθΪλ β άΝ κυέΝ ΣκΝ
υηίκτζδκΝαπκφαέθ αδΝαδ δκζκΰβηΫθαΝ πέΝαυ υθ εαδΝαθα υθ Ϊ
δΝεα ΪΝπ λέπ π βΝ
κυμΝπέθαε μέ
ΟδΝ θΫκδΝ ζδεκέΝ θαέκδ αιδκζκΰδεκέΝ πέθαε μΝ υπκίΪζζκθ αδΝ πλκμΝ ετλπ βΝ κθΝ
κδε έκΝ Π λδφ λ δαεσΝ δ υγυθ άΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ αθαλ υθ αδΝ βθΝ δ κ ζέ αΝ βμΝ
δ τγυθ βμέ
 βΝ υθΫξ δαΝ κδΝ δ υγτθ δμ επαέ υ βμ εαζκτθΝ κυμΝ υπκοβφέκυμΝ θαΝ
βζυ κυθΝ δμΝ ξκζδεΫμΝ ηκθΪ μΝ εαδΝ α λΰα βλδαεΪΝ εΫθ λα σπκυΝ πδγυηκτθΝ θαΝ
κπκγ βγκτθΝη Ν θδαέα δλΪΝπλκ έηβ βμέ
ΆλγλκΝ10
ΣκπκγΫ β β
ΗΝ κπκγΫ β βΝ πθΝ δ υγυθ υθΝ ξκζδευθΝ ηκθΪ πθΝ εαδΝ λΰα βλδαευθΝ
εΫθ λπθΝΰέθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΠ λδφ λ δαεκτΝ δ υγυθ άΝ επαέ υ βμΝτ λαΝαπσΝ
πλσ α βΝ πθΝκδε έπθΝΠΤΠ -ΠΤ
βμΝπαλέ 1γΝ κυΝΪλγλκυΝ1θΝ κυΝθέΝγκζκήβί1ί,
σππμΝδ ξτ δ.
ΣαΝ αθπ ΫλπΝ υηίκτζδαΝ δαηκλφυθκυθΝ βθΝ πλσ α άΝ κυμΝ ζαηίΪθκθ αμΝ
υπσοβΝ κυμΝ ευλπηΫθκυμΝ πέθαε μΝ εαγυμΝ εαδΝ δμΝ βζπγ έ μΝ πλκ δηά δμΝ πθΝ
υπκοβφέπθέΝ
ΆλγλκΝ11
Πζάλπ βΝε θυθΝεαδΝε θκτη θπθΝγΫ

πθ

ΗΝ κπκγΫ β βΝ Νε θΫμΝεαδΝε θκτη θ μΝγΫ δμΝ δ υγυθ υθΝ ξκζδευθΝηκθΪ πθΝ
εαδΝ λΰα βλδαευθΝ εΫθ λπθΝ ΰέθ αδ η Ν απσφα βΝ κυΝ Π λδφ λ δαεκτΝ δ υγυθ άΝ
επαέ υ βμΝ τ λαΝ απσΝ πλσ α βΝ πθΝ κδε έπθΝ ΠΤΠ -ΠΤ Ν βμΝ παλέ 1γΝ κυΝ
ΪλγλκυΝ 1θΝ κυΝ θέΝ γκζκήβί1ί, σππμΝδ ξτ δ, τηφπθαΝ η Ν βθΝ παλέΝ θΝ κυΝ Ν ΪλγλκυΝ ζΝ
κυΝ θέΝ γκζκήβί1ίΝ σππμΝ αθ δεα α Ϊγβε Ν η Ν βθ παλέΝ κΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1Ν κυΝ θ.
4473/2017 ( ΄ 78).
 Νπ λέπ π βΝηβΝυπκίκζάμΝυπκοβφδκ ά πθΝ ΝεΪπκδ μΝ ξκζδεΫμΝηκθΪ μΝάΝ
λΰα βλδαεΪΝεΫθ λα κπκγ κτθ αδ,Ν φσ κθΝ εΝθΫκυΝ κΝ βζυ κυθ,ΝυπκοάφδκδΝπκυ
θΝ ΫξκυθΝ κπκγ βγ έΝ εα ΪΝ βΝ δλΪΝ ΰΰλαφάμΝ κυμΝ κθΝ πέθαεαέΝ ΓδαΝ κθΝ εκπσΝ
αυ σθΝεαζκτθ αδΝθαΝυπκίΪζκυθΝθΫαΝ άζπ βΝπλκ έηβ βμέΝ
θΝη ΪΝ κΝπΫλαμΝ βμΝ δα δεα έαμΝ πθΝπλκβΰκτη θπθΝ αφέπθΝπαλαηΫθκυθΝ
ε θΫμΝ γΫ δμ,Ν κδΝ γΫ δμΝ αυ ΫμΝ πλκεβλτ κθ αδΝ εΝ θΫκυΝ εαδΝ ηπκλκτθΝ ΰδ’Ν αυ ΫμΝ θαΝ
υπκίΪζκυθΝ υπκοβφδσ β αΝ επαδ υ δεκέΝ η Ν ηδελσ λκΝ ξλσθκΝ υπβλ έαμΝ απσΝ κθΝ
πλκίζ πση θκ τηφπθαΝη Ν δμΝδ ξτκυ μΝ δα Ϊι δμ.
ΆλγλκΝ1β
Μ αία δεΫμΝ δα Ϊι δμΝ
Κα ΪΝ βθΝπλυ βΝ φαληκΰάΝ βμΝπαλκτ βμΝ:
α)Ν ΟδΝ αδ ά δμΝ υπκίκζάμΝ υπκοβφδκ ά πθΝ ΰδαΝ κπκγΫ β βΝ δ υγυθ υθΝ ξκζδευθΝ
ηκθΪ πθΝ εαδΝ Ν λΰα βλδαευθΝ εΫθ λπθΝ υπκίΪζζκθ αδΝ θ σμΝ λδυθΝ (γ)Ν βη λυθΝ απσΝ
βθΝ πκηΫθβΝ βμΝ βηκ έ υ βμΝ βμΝπαλκτ βμΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμέΝ
ί)Ν ΟδΝ δ υγτθ δμΝ επαέ υ βμΝ εα αλ έακυθΝ εαδΝ αθαλ κτθΝ κθΝ πλκ πλδθσΝ θδαέκΝ
αιδκζκΰδεσΝ πέθαεαΝ κΝ αλΰσ λκΝ θ σμΝ π ΪΝ Ν (ι)Ν βη λκζκΰδαευθΝ βη λυθΝ απσΝ βθΝ
πκηΫθβΝβηΫλαΝ βμΝζάιβμΝ βμΝπλκγ ηέαμ υπκίκζάμΝ πθΝαδ ά πθΝυπκοβφδσ β αμέ
ΰ)Ν ΟδΝ θ Ϊ δμΝ εα ΪΝ κυΝ πλκ πλδθκτΝ θδαέκυΝ αιδκζκΰδεκτΝ πέθαεαΝ υπκίΪζζκθ αδΝ
ΰΰλΪφπμΝ θ σμΝαπκεζ δ δεάμΝπλκγ ηέαμΝ λδυθΝ(γ)Νβη λυθΝαπσΝ βθΝαθΪλ β άΝ κυέΝ
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)Ν ΟδΝ θ Ϊ δμΝ εα ΪΝ κυΝ πλκ πλδθκτΝ θδαέκυΝ αιδκζκΰδεκτΝ πέθαεαΝ ελέθκθ αδΝ εαδΝ κδΝ
αθα υθ αΰηΫθκδΝ πέθαε μΝ αθαλ υθ αδΝ βθΝ πκηΫθβΝ βηΫλαΝ απσΝ βΝ ζάιβΝ βμΝ
πλκγ ηέαμ υπκίκζάμΝ πθΝ θ Ϊ πθέ
)ΝΟΝ ζδεκέΝ θδαέκδΝαιδκζκΰδεκέΝΝπέθαε μΝΝυπκοβφέπθΝ η ΪΝ κΝπΫλαμΝ βμΝ δα δεα έαμΝ
βμΝ υθΫθ υιβμΝ αθαλ υθ αδΝ βθΝ δ κ ζέ αΝ βμΝ δ τγυθ βμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ κδΝ
υπκοάφδκδΝ υπκίΪζκυθΝ ΰΰλΪφπμΝ Ϋθ α βΝ Ν θ σμΝ λδυθΝ (γ)Ν βη λυθΝ απσΝ βθΝ
αθΪλ β άΝ κυμέΝ
)Ν ΟδΝ θ Ϊ δμΝ εα ΪΝ κυΝ ζδεκτΝ θδαέκυΝ αιδκζκΰδεκτ πέθαεαΝ ελέθκθ αδΝ εαδΝ κδΝ
αθα υθ αΰηΫθκδΝ θΫκδΝ ζδεκέΝ θδαέκδΝ αιδκζκΰδεκέΝ πέθαε μΝ αθαλ υθ αδΝ βθΝ πκηΫθβΝ
βηΫλαΝαπσΝ β ζάιβΝ βμΝπλκγ ηέαμ υπκίκζάμΝ πθΝ θ Ϊ πθΝέ
ΗΝαπσφα βΝαυ άΝθαΝ βηκ δ υγ έΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά

πμέ

ΟΝΤΠΟΤΡΓΟ
ΚΩΝΣ ΝΣΙΝΟΝΓ

1.
2.
3.
4.

ΡΟΓΛΟΤ

π λδεάΝ δαθκηά
Γλαφ έκΝΤπκυλΰκτ
Γλαφ έκΝΓ θδεκτΝΓλαηηα Ϋα
Γ θδεάΝ δ τγυθ βΝΠλκ ππδεκτΝαήγηδαμΝΤΝίήγηδαμΝ επαέ υ βμΝ
υ κ ζΫμΝΣηάηαΝ ζ ξυθΝαήγηδαμΝΤΝίήγηδαμΝ επαέ υ β
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΝ1
ΦΤΛΛΟΝΑΠΟΣΙΜΗΗ
ΰδαΝ κθή βθΝ…………………………………έέέέέ……έ……έέέ……,Ν έΜέ………έέ…έ
υπκοάφδκή-δαΝ δ υγυθ άή-θ λδαΝξκζδεάμΝΜκθΪ αμΝάΝ λΰα βλδαεκτΝΚΫθ λκυ
ΓΙ ΝΣΗΝΤΜ ΟΛΗΝΣΟΝ ΚΠ Ι

ΤΣΙΚΟΝ ΡΓΟ,

ΣΗΝΝΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣ ΝΚ ΙΝΣΗΝΓ ΝΙΚΟΣ ΡΗΝΤΓΚΡΟΣΗΗ
ζαηίΪθκθ αμΝ υπσοβ δμΝ πλκίζΫο δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ……Ν κυΝ θσηκυΝ ……έήβί1ι,Ν oήβΝ
παλαπΪθπΝ υπκοάφδκμή-δαΝ δ υγυθ άή-θ λδαΝ ξκζδεάμΝ ΜκθΪ αμΝ άΝ λΰα βλδαεκτΝ
ΚΫθ λκυμ

ΡΩΣΗΜΑΣΑ
1.
2.
3.
4.

υηφπθυ

δαφπθυ

υηίΪζζ δΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ εζέηα κμΝ υθ λΰα έαμΝ
η αιτΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ εαδΝ ζ δ κυλΰ έΝ η Ν βηκελα δεσΝπθ τηα,Ν πδ δυεκθ αμΝκυ δα δεσΝ δΪζκΰκν
θδ ξτ δΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ εα ΪζζβζκυΝ παδ αΰπΰδεκτΝ
εζέηα κμ,Ν βηδκυλΰυθ αμΝ ξΫ δμΝ ηπδ κ τθβμΝ η Ν
σζαΝ αΝηΫζβΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝεκδθσ β αμ;
υηη Ϋξ δΝ θ λΰΪΝ εαδΝ αθαπ τ δ πλπ κίκυζέ μΝ
κθΝ ξ δα ησΝ εαδΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ επαδ υ δευθΝ
εαδΝπαδ αΰπΰδευθΝ λΪ πθΝ κυΝ ξκζ έκυν
δαγΫ δΝκλΰαθπ δεΫμ / δκδεβ δεΫμΝδεαθσ β μΝεαδΝ
έθαδΝαπκ ζ ηα δεσμήάΝ βθΝυζκπκέβ βΝ κυΝΫλΰκυΝ
πκυΝαθαζαηίΪθ δν
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΝβ

ΠΡΑΚΣΙΚΟΝ Ι ΙΚΗΝΤΝ

ΡΙΑΗ

( τηφπθαΝη Ν οΝυπΥΝαλ. ……………)

άη λαΝ Σλέ βΝ βίΝ ΙκυθέκυΝ βί1ιΝ εαδΝ υλαΝ …έέέέΝ κΝ ΰλαφ έκΝ κυΝ ……Ν βηκ δεκτΝ
ξκζ έκυήΓυηθα έκυήΓ Λή Π Λή Κ/Μ
Ν άΝ Κ . . .Τ. ………………………έ,Ν
υθάζγαθΝ Ν δ δεάΝ υθ λέα βΝ κδΝ ησθδηκδΝ υθυπβλ κτθ μΝ επαδ υ δεκέΝ κυΝ
βηκ δεκτΝ
ξκζ έκυήΓυηθα έκυήΓ Λή Π Λή Κ/Μ
Ν
άΝ
Κ . . .Τ.
…………………έέέΝ πκυΝ ΫξκυθΝ δεαέπηα,Ν τηφπθαΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ ΪλγλκΝ 1 κυΝ θσηκυΝ
4473/2017 ( ΄Ν78) θαΝ εφΫλκυθΝΰθυηβΝΰδαΝυπκοάφδκυμή μΝ δ υγυθ Ϋμήθ λδ μΝη ΝγΫηαμΝ
« δα τππ βΝ ΓθυηβμΝ ΰδαΝ υπκοάφδκήαΝ δ υγυθ άήθ λδαΝ ξκζδεάμΝ ΜκθΪ αμ άΝ Κ»,
σππμΝπλκίζΫπ αδΝαπσΝ κΝΪλγλκΝ1 κυΝθσηκυΝζζιγήβί1ι ( ΄Ν78).
πσΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝ πκυ κλέακθ αδΝ κΝ υπ΄Ν αλέΝ ……………έέΝ ΫΰΰλαφκΝ βμΝ
ήθ βμΝΠ ή Ν……………………έ,Ν βΝ υθ λέα βΝ υηη έξαθ κδΝεΪ πγδΝησθδηκδΝ
επαδ υ δεκέμ
1. ……………………Ν πκυΝ κλέα αδΝ πλσ λκμΝ βμΝ δ δεάμΝ υθ λέα βμΝ πμΝ
αλξαδσ λκμήβ
2. ………………………
3. ……………………έ
4. ……………………έέ
5. ……………………έ
6. ……………………έ
πκυ έαααθΝκδΝεΪ πγδΝησθδηκδΝ επαδ υ δεκέμ
1. …έέΝΝΝΝ
2. ….
3. …έέ
ΟήΗΝ πλσ λκμΝ σλδ Ν κυμΝ α)Ν ………………………Ν έέέέέέέέέ……έΝ εαδΝ ί)Ν
……………………έ,Ν κδΝ κπκέκδ,Ν υθ πδεκυλκτθΝ κθή βθΝ πλσ λκΝ κΝ ΫλΰκΝ κυή βμ,Ν
τηφπθαΝ η Ν δμΝ πλκίζΫο δμΝ κυ ΪλγλκυΝ ………… βμΝ αλδγηέΝ …………….
ΤπκυλΰδεάμΝ πσφα βμΝ( ΄ΝΝΝΝΝΝΝΝΝ)
ΟήΗΝπλσ λκμΝ βμΝ δ δεάμΝ υθ λέα βμΝ θβηΫλπ Ν αΝ αθπ Ϋλπ υηη Ϋξκθ αΝηΫζβΝ
ΰδαΝ δμΝ εΪ πγδ υπκοβφδσ β μΝ ήθ υθΝ ξκζδευθΝ ΜκθΪ πθΝ άΝ ΚΝ βμΝ ΙΠ ή Ι Ν
……………έέΝ ΰδαΝ κυμή δμΝ κπκέκυμή μΝ γαΝ δα υππγ έΝ ΰθυηβΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ
πλκίζΫο δμΝ κυΝΪλγλκυ 1 κυΝθσηκυΝζζιγήβί1ι ( ΄Ν78).
1.
…………….
2.
…………….
εκζκτγβ Ν δαζκΰδεάΝ υαά β βΝη αιτΝ πθΝηκθέηπθΝ υθυπβλ κτθ πθΝ
επαδ υ δευθΝη ΝίΪ βΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυ 1 κυΝθσηκυΝζζιγήβί1ι ( ΄Ν78)
ξ δεΪΝη μΝ
α)Ν βΝ υθ λΰα δεσ β αΝπουΝ πδ δεθτ δΝοήβΝεάγ Νυποοάφδομήα,
ί)Ν βΝ υθ δ φολάΝ ουή βμΝ βΝ βηδουλΰέαΝεα άζζβζουΝπαδ αΰπΰδεοτΝεζέηα ομ,
ΰ)Ν βΝ υηη οξάΝ ουή βμΝ οΝ ξ δα ησΝεαδΝ βθΝυζοποέβ βΝ λά πθΝεαγυμΝεαδ
) δμΝ δεαθσ β μ δοέεβ βμΝ άήεαδΝ δμΝ δεαθσ β μΝ ολΰάθπ βμΝ επαδ υ δευθΝ ά
παδ αΰπΰδευθΝ λά πθ.
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 βΝ υθΫξ δαΝ κήβ πλσ λκμΝ δΫθ δη Ν κυμΝ υηη Ϋξκθ μΝ απσΝ ΫθαΝ ΦτζζκΝ
πκ έηβ βμΝ ΰδαΝ εΪγ Ν υπκοάφδκήα,Ν κΝ κπκέκΝ κδΝ υηη Ϋξκθ μ υηπζάλπ αθΝ
αθυθυηαΝεαδΝπαλΫ π αθΝ κθΝπλσ λκΝεαδΝ κυμΝ υθ πδεκυλκτθ μΝαυ σθΝ δπζπηΫθκ
υ Νθα ηβθΝ έθαδΝ ηφαθΫμΝ κΝπ λδ ξση θσΝ κυέΝ εκζκτγβ Ναπκ ζ έπ β,Νπαλκυ έαΝ
σζπθΝ πθΝ υηη ξσθ πθ,ΝαπσΝ βθΝκπκέαΝπλκΫευοαθ αΝαεσζκυγαΝαπκ ζΫ ηα αμ
α)ΝΰδαΝ κθή βθΝ…………………………………έέέέέ……έ……έέέ……,Ν έΜέ………έέ…έ
ΡΩΣΗΜΑΣΑ
1.
2.
3.
4.

υηφπθυ

δαφπθυ

υηίΪζζ δΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ εζέηα κμΝ υθ λΰα έαμΝ
η αιτΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ εαδΝ ζ δ κυλΰ έΝ η Ν βηκελα δεσΝπθ τηα,Ν πδ δυεκθ αμΝκυ δα δεσΝ δΪζκΰκν
θδ ξτ δΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ εα ΪζζβζκυΝ παδ αΰπΰδεκτΝ
εζέηα κμ,Ν βηδκυλΰυθ αμΝ ξΫ δμΝ ηπδ κ τθβμΝ η Ν
σζαΝ αΝηΫζβΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝεκδθσ β αμν
υηη Ϋξ δΝ θ λΰΪΝ εαδΝ αθαπ τ δ πλπ κίκυζέ μΝ
κθΝ ξ δα ησΝ εαδΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ επαδ υ δευθΝ
εαδΝπαδ αΰπΰδευθΝ λΪ πθΝ κυΝ ξκζ έκυν
δαγΫ δΝκλΰαθπ δεΫμ / δκδεβ δεΫμΝδεαθσ β μΝεαδΝ
έθαδΝαπκ ζ ηα δεσμήάΝ βθΝυζκπκέβ βΝ κυΝΫλΰκυΝ
πκυΝαθαζαηίΪθ δν

ί)ΝΰδαΝ κθή βθΝ…………………………………έέέέέ……έ……έέέ……,Ν έΜέ………έέ…έ
ΡΩΣΗΜΑΣΑ
1.
2.
3.
4.

υηφπθυ

δαφπθυ

υηίΪζζ δΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ εζέηα κμΝ υθ λΰα έαμΝ
η αιτΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ εαδΝ ζ δ κυλΰ έΝ η Ν βηκελα δεσΝπθ τηα,Ν πδ δυεκθ αμΝκυ δα δεσΝ δΪζκΰκν
θδ ξτ δΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ εα ΪζζβζκυΝ παδ αΰπΰδεκτΝ
εζέηα κμ,Ν βηδκυλΰυθ αμΝ ξΫ δμΝ ηπδ κ τθβμΝ η Ν
σζαΝ αΝηΫζβΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝεκδθσ β αμν
υηη Ϋξ δΝ θ λΰΪΝ εαδΝ αθαπ τ δ πλπ κίκυζέ μΝ
κθΝ ξ δα ησΝ εαδΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ επαδ υ δευθΝ
εαδΝπαδ αΰπΰδευθΝ λΪ πθΝ κυΝ ξκζ έκυνΝ
δαγΫ δΝκλΰαθπ δεΫμ / δκδεβ δεΫμΝδεαθσ β μΝεαδΝ
έθαδΝαπκ ζ ηα δεσμήάΝ βθΝυζκπκέβ βΝ κυΝΫλΰκυΝ
πκυΝαθαζαηίΪθ δν

ΰ)Ν( παθαζαηίΪθ αδΝΰδαΝσζκυμή μΝσ κδή μΝ έθαδΝυπκοάφδκδΝ βθΝέ δαΝ ΙΠ ή Ι

)

ΣκΝπλαε δεσΝαυ σΝαφκτΝ υθ Ϊξγβε εαδ αθαΰθυ βε ΝυπκΰλΪφ αδΝπμΝαεκζκτγπμ:
ΣαΝηΫζβ πκυΝ υηη

έξαθ

βθΝ δ δεάΝ υθ λέα β
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