«Ρυγηέ δμΝΰδαΝ βθΝαθυ α βΝ επαέ υ β,Ν βθΝΫλ υθαΝεαδΝΪζζ μΝ δα Ϊι δμ»

Κ Φ Λ ΙΟΝ ΄
Γ ΝΙΚ Ν ΡΧ 

ΆλγλκΝ1
δΪλγλπ βΝ βμΝαθυ α βμΝ επαέ υ βμ- ΝκηδεάΝηκλφάΝ πθΝ έ έΙέ
1έΝ ΗΝ αθυ α βΝ επαέ υ βΝ παλΫξ αδΝ απσΝ αΝ θυ α αΝ επαδ υ δεΪΝ Ι λτηα αΝ
( έ έΙέ)έΝ ΣαΝ

έ έΙέΝ

έθαδΝ θκηδεΪΝ πλσ ππαΝ

βηκ έκυΝ

δεαέκυΝ πζάλπμΝ

αυ κ δκδεκτη θαέΝ ΗΝ πκπ έαΝ κυΝ ελΪ κυμΝ α ε έ αδΝ απσΝ κθ ΤπκυλΰσΝ Παδ έαμ,
Έλ υθαμ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν

τηφπθαΝ η Ν αΝ κλδαση θαΝ

κΝ ΪλγλκΝ 1θΝ κυΝ

υθ Ϊΰηα κμΝεαδΝ δμΝε έη θ μΝ δα Ϊι δμ.
βέΝΗΝαθυ α βΝ επαέ υ βΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ τκΝπαλΪζζβζκυμΝ κη έμμ
α)Ν κθΝπαθ πδ βηδαεσΝ κηΫα,ΝπκυΝπ λδζαηίΪθ δΝ αΝΠαθ πδ άηδα,Ν αΝΠκζυ ξθ έαΝ
εαδΝ βθΝ

θυ α βΝ ξκζάΝ ΚαζυθΝ Σ ξθυθ,Ν αΝ κπκέαΝ

κΝ ιάμΝ αθαφΫλκθ αδΝ πμΝ

«Παθ πδ άηδα» εαδΝ
ί)Ν κθΝ

ξθκζκΰδεσΝ κηΫα,Ν πκυΝ π λδζαηίΪθ δΝ αΝ Σ ξθκζκΰδεΪΝ

Ι λτηα αΝ (Σέ έΙέ)Ν εαδΝ βθΝ

επαδ υ δεΪΝ

θυ α βΝ ξκζάΝ Παδ αΰπΰδεάμΝ εαδΝ Σ ξθκζκΰδεάμΝ

επαέ υ βμΝ( έέΠ ΙέΣέ έ),Ν αΝκπκέαΝ κΝ ιάμΝαθαφΫλκθ αδΝπμΝ«Σέ έΙέ»έ
γέΝ ΣαΝ Ι λτηα αΝ πθΝ τκΝ κηΫπθΝ βμΝ αθυ α βμΝ επαέ υ βμΝ ζ δ κυλΰκτθΝ
παλΪζζβζα,Ν η Ν δαελδ άΝ φυ δκΰθπηέα,Ν εκπσΝ εαδΝ απκ κζά,Ν πκυΝ δαφκλκπκδκτθ αδΝ
τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝπκυΝδ ξτκυθΝΰδαΝ αΝΠαθ πδ άηδαΝεαδΝ αΝΣέ έΙέ,Ναθ έ κδξαέ
ζέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν βΝ κπκέαΝ
βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμ,Νηπκλ έΝθαΝκλΰαθυθκθ αδΝ αΝ έ έΙέΝ
δ άΝπλκΰλΪηηα αΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝεαδΝεα Ϊλ δ βμΝΰδαΝαπκφκέ κυμΝ πθΝ
παΰΰ ζηα δευθΝ Λυε έπθΝ ( Π έΛέ),Ν αΝ κπκέαΝ γαΝ παλΫξκυθΝ ξ δεΪΝ δπζυηα αΝ
πδπΫ κυΝηΝ κυΝ γθδεκτΝεαδΝ υλππαρεκτΝΠζαδ έκυΝΠλκ σθ πθέΝΓδαΝ βθΝΫε κ βΝ βμ
αθπ ΫλπΝ απσφα βμΝ κΝ ΤπκυλΰσμΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ αβ ΪΝ βΝ
ΰθυηβΝ βμΝ υΰεζά κυΝ κυΝ κδε έκυΝ Ι λτηα κμ εαδΝ κυΝ

γθδεκτΝ υηίκυζέκυΝ

επαέ υ βμΝεαδΝ θΪπ υιβμΝ θγλππέθκυΝ υθαηδεκτΝ( έέ έΚέ έ έ έ).

ΆλγλκΝβ
Ολδ ηκέ
ΓδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυ,Ν ε σμΝ αθΝ κλέα αδΝ δαφκλ δεΪΝ

Ν

πδηΫλκυμΝ δα Ϊι δμΝ κυ,Νθκκτθ αδΝπμμΝ
α)Ν «Φκδ β Ϋμ»μΝ κδΝ φκδ β ΫμΝ πθΝ Παθ πδ βηέπθΝ εαδΝ πθΝ Σέ έΙέέΝ Πλκπ υξδαεκέΝ
φκδ β ΫμΝ έθαδΝ κδΝ φκδ β ΫμΝ πκυΝ παλαεκζκυγκτθΝ κθΝ πλυ κΝ ετεζκΝ
η απ υξδαεκέΝ φκδ β ΫμΝ έθαδΝ ε έθκδΝ πκυΝ παλαεκζκυγκτθΝ κθΝ

πκυ υθ,Ν

τ λκΝ ετεζκΝ

πκυ υθΝ εαδΝ υπκοάφδκδΝ δ Ϊε κλ μΝ ε έθκδΝ πκυΝ παλαεκζκυγκτθΝ κθΝ λέ κΝ ετεζκΝ
πκυ υθέΝ
ί)Ν«Φκδ β ΫμΝη Ν δεαέπηαΝ υηη κξάμ»μΝ εΝ πθΝφκδ β υθ, δεαέπηαΝ υηη κξάμΝ
αΝ εζ ε κλδεΪΝ υηα αΝΰδαΝ βθΝ εζκΰάΝκλΰΪθπθΝ δκέεβ βμΝ έ έΙέ,Ν τηφπθαΝη Ν αΝ
δ δεσ λαΝ κλδαση θαΝ

κθΝ παλσθ αΝ θσηκ,Ν ΫξκυθΝ κδΝ πλκπ υξδαεκέΝ φκδ β ΫμΝ πθΝ

κπκέπθΝ βΝ δΪλε δαΝ φκέ β βμΝ

θΝ Ϋξ δΝ υπ λί έΝ βΝ δΪλε δαΝ πθΝ ιαηάθπθΝ πκυΝ

απαδ κτθ αδΝΰδαΝ βΝζάοβΝ κυΝ έ ζκυΝ πκυ υθ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝ θ δε δεσΝπλσΰλαηηαΝ
πκυ υθ, πλκ αυιαθση θβΝ εα ΪΝ Ϋ

λαΝ ιΪηβθαέΝ ΓδαΝ κυμΝ φκδ β ΫμΝ η λδεάμΝ

φκέ β βμΝκΝξλσθκμΝαυ σμΝ έθαδΝ δπζΪ δκμΝ κυΝ θ δε δεκτΝΰδαΝ κΝπλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝ
πκυΝ παλαεκζκυγκτθέΝ ΩμΝ η απ υξδαεκέΝ φκδ β ΫμΝ η Ν δεαέπηαΝ υηη κξάμΝ θκκτθ αδΝ
ε έθκδΝ πθΝκπκέπθΝβΝ δΪλε δαΝφκέ β βμΝ θΝΫξ δΝυπ λί έΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ θ δε δεκτΝ
πλκΰλΪηηα κμΝ κυΝ

τ λκυΝ ετεζκυΝ πκυ υθ,Ν θυΝ πμΝ υπκοάφδκδΝ δ Ϊε κλ μΝ η Ν

δεαέπηαΝ υηη κξάμΝ θκκτθ αδΝ ε έθκδΝ πκυΝ δαθτκυθΝ αΝ πΫθ Ν (η)Ν πλυ αΝ Ϋ βΝ κυΝ
λέ κυΝετεζκυΝ πκυ υθέΝ
ΰ)Ν«τΰεζβ κμ»μΝβΝτΰεζβ κμΝΠαθ πδ βηέκυΝεαδΝβΝυθΫζ υ βΝΣέ έΙέέ
)Ν «Πλυ αθδεσΝ υηίκτζδκ»μΝ κΝ Πλυ αθδεσΝ υηίκτζδκΝ Παθ πδ βηέκυΝ εαδΝ κΝ
υηίκτζδκΝΣέ έΙέέ
)Ν«Πλτ αθβμ»μΝκΝΠλτ αθβμΝΠαθ πδ βηέκυΝεαδΝκΝΠλσ λκμΝΣέ έΙέέΝ
)Ν« θ δπλτ αθβμ»μΝκΝ θ δπλτ αθβμΝΠαθ πδ βηέκυΝεαδΝκΝ θ δπλσ λκμΝΣέ έΙέέ
α)Ν «Κκ ηβ έα»μΝ βΝ Κκ ηβ έαΝ ξκζάμΝ Παθ πδ βηέκυΝ εαδΝ βΝ Κκ ηβ έαΝ ξκζάμΝ
Σέ έΙέέΝ
β)Ν «Κκ ηά κλαμ»μΝ κΝ Κκ ηά κλαμΝ ξκζάμΝ Παθ πδ βηέκυΝ εαδΝ κΝ Κκ ηά κλαμΝ
ξκζάμΝΣέ έΙέέ
γ)Ν«Πλσ λκμΝΣηάηα κμ»μΝκΝΠλσ λκμΝΣηάηα κμΝΠαθ πδ βηέκυΝεαδΝΣέ έΙέέ
δ)Ν« δ υγυθ άμΝΣκηΫα»μΝκΝ δ υγυθ άμΝΣκηΫα Παθ πδ βηέκυΝεαδ Σέ έΙέέ

δα)Ν«Καγβΰβ Ϋμ»μΝκδΝεαγβΰβ ΫμΝπλυ βμΝίαγηέ αμ,ΝκδΝαθαπζβλπ ΫμΝεαγβΰβ ΫμΝεαδΝ
κδΝ πέεκυλκδΝ εαγβΰβ ΫμέΝ ΗΝ αλξαδσ β αΝ εαγβΰβ άΝ αθΪΝ ίαγηέ αΝ πλκ
ίΪ βΝ βθΝβη λκηβθέαΝ βηκ έ υ βμΝ βμΝπλΪιβμΝ δκλδ ηκτ

δκλέα αδΝ η Ν

βθΝκδε έαΝίαγηέ αέ

δί)Ν «Τπβλ κτθ μΝ ζΫε κλ μ»μΝ κδΝ υπβλ κτθ μΝ εα ΪΝ κΝ ξλσθκΝ βηκ έ υ βμΝ κυΝ
παλσθ κμΝθσηκυΝζΫε κλ μΝΠαθ πδ βηέπθΝεαδΝεαγβΰβ ΫμΝ φαληκΰυθΝΣέ έΙέέΝ
δΰ)Ν «ΛκδπσΝ δ αε δεσΝ εαδΝ λΰα βλδαεσΝ πλκ ππδεσ»μΝ αΝ ηΫζβΝ κυΝ

δ δεκτΝ

επαδ υ δεκτΝ Πλκ ππδεκτΝ ( έ έΠέ),Ν κυΝ λΰα βλδαεκτΝ δ αε δεκτΝ Πλκ ππδεκτΝ
( έ ΙέΠέ)ΝεαδΝ κυΝ δ δεκτΝΣ ξθδεκτΝ λΰα βλδαεκτΝΠλκ ππδεκτΝ( έΣέ έΠέ)έ
δ )Ν «Σέ ζκμΝ πκυ υθ»μΝ κΝ π υξέκΝ άΝ κΝ έπζπηαΝ πκυΝ απκθΫη αδΝ τ

λαΝ απσΝ βθΝ

πδ υξάΝκζκεζάλπ βΝκπκδκυ άπκ ΝαπσΝ κυμΝ λ δμΝετεζκυμΝ πκυ υθέ

ΆλγλκΝγ
εα βηαρεΫμΝ ζ υγ λέ μ
1.

 αΝ έ έΙέΝ εα κξυλυθ αδΝ βΝ αεα βηαρεάΝ ζ υγ λέαΝ

βθΝ Ϋλ υθαΝ εαδΝ

βΝ

δ α εαζέα,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ ζ τγ λβΝ Ϋεφλα βΝ εαδΝ δαεέθβ βΝ πθΝ δ υθέΝ ΣκΝ
αεα βηαρεσΝ Ϊ υζκΝ αθαΰθπλέα αδΝ ΰδαΝ βθΝ εα κξτλπ βΝ πθΝ βηκελα δευθΝ αιδυθ,Ν
πθΝ αεα βηαρευθΝ ζ υγ λδυθΝ

βθΝ Ϋλ υθαΝ εαδΝ

βΝ δ α εαζέα,Ν βθΝ ζ τγ λβΝ

δαεέθβ βΝ πθΝδ υθ,Ν βθΝπλκ α έαΝ κυΝ δεαδυηα κμΝ βΝΰθυ β,Ν βΝηΪγβ βΝεαδΝ βθΝ
λΰα έα,ΝΫθαθ δΝκπκδκυ άπκ Ν πδξ δλ έΝθαΝ κΝεα αζτ δέ
2.

πΫηία βΝ βησ δαμΝ τθαηβμ

Ν ξυλκυμΝ πθΝ

έ έΙέΝ ζαηίΪθ δΝ ξυλαΝ

Ν

π λδπ υ δμΝπζβηη ζβηΪ πθΝεαδΝεαεκυλΰβηΪ πθ αυ παΰΰΫζ πμΝεαδΝ Νκπκδα άπκ Ν
ΪζζβΝ π λέπ π βΝ η ΪΝ απσΝ απσφα βΝ κυΝ Πλυ αθδεκτΝ υηίκυζέκυέΝ ΟδΝ πμΝ ΪθπΝ
π λδκλδ ηκέΝ θΝδ ξτκυθΝΰδαΝ κΝΠυλκ ί

δεσΝυηαέ

ΆλγλκΝ4
πκ

κζάΝ πθΝ έ έΙέ

1έΝΣαΝ έ έΙέΝΫξκυθΝπμΝαπκ κζάμ
α)ΝΝαΝπαλΪΰκυθΝεαδΝθαΝη α έ κυθΝ βΝΰθυ βΝη Ν βθΝΫλ υθαΝεαδΝ βΝ δ α εαζέα,ΝθαΝ
πλκ κδηΪακυθΝ κυμΝφκδ β ΫμΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝεαδΝθαΝεαζζδ λΰκτθΝ δμΝ Ϋξθ μΝεαδΝ
κθΝπκζδ δ ησέΝ

ί)Ν ΝαΝ υηίΪζκυθΝ

βΝ δαΝ ίέκυΝ ηΪγβ βΝ η Ν τΰξλκθ μΝ η γσ κυμΝ δ α εαζέαμ,Ν η Ν

ίΪ βΝ βθΝ πδ βηκθδεάΝεαδΝ ξθκζκΰδεάΝΫλ υθαΝ κΝαθυ λκΝ πέπ κΝπκδσ β αμΝεα ΪΝ
αΝ δ γθυμΝαθαΰθπλδ ηΫθαΝελδ άλδαέΝ
ΰ)Ν ΝαΝ αθαπ τ

κυθΝ βθΝ ελδ δεάΝ δεαθσ β αΝ εαδΝ δμΝ

ιδσ β μΝ πθΝ φκδ β υθ,Ν θαΝ

δαηκλφυθκυθΝ δμΝ απαλαέ β μΝ υθγάε μΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪ διβΝ θΫπθΝ λ υθβ υθΝ εαδΝ θαΝ
παλΫξκυθΝ δμΝ απαλαέ β μΝ ΰθυ δμΝ εαδΝ φσ δαΝ

κυμΝ απκφκέ κυμΝ κυμΝ ΰδαΝ βθΝ

πδ βηκθδεάΝεαδΝ παΰΰ ζηα δεάΝ κυμΝ α δκ λκηέαέΝ
)Ν ΝαΝ αθ απκελέθκθ αδΝ

δμΝ αθαπ υιδαεΫμΝ αθΪΰε μΝ βμΝ ξυλαμ,Ν θαΝ πλκπγκτθΝ βΝ

δΪξυ βΝ βμΝ ΰθυ βμΝ εαδΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ

ξθυθ,Ν βθΝ αιδκπκέβ βΝ πθΝ

απκ ζ ηΪ πθΝ βμΝ Ϋλ υθαμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βθΝ εαδθκ κηέα,Ν η Ν πλκ άζπ βΝ
βμΝ πδ βηκθδεάμΝ

δμΝ αλξΫμΝ

κθ κζκΰέαμ,Ν βμΝ ίδυ δηβμΝ αθΪπ υιβμΝ εαδΝ βμΝ εκδθπθδεάμΝ

υθκξάμέΝ
)ΝΝαΝπλκπγκτθΝ βΝ υθ λΰα έαΝη ΝΪζζαΝ επαδ υ δεΪΝδ λτηα αΝεαδΝ λ υθβ δεκτμΝ
φκλ έμΝ

βθΝ βη απάΝ εαδΝ

βθΝ αζζκ απά,Ν βθΝ απκ ζ ηα δεάΝ εδθβ δεσ β αΝ κυΝ

επαδ υ δεκτΝ πλκ ππδεκτ,Ν πθΝ φκδ β υθΝ εαδΝ πθΝ απκφκέ πθΝ κυμ,Ν υηη Ϋξκθ αμΝ
βΝ δ γθάΝαεα βηαρεάΝεκδθσ β αέΝ
)Ν ΝαΝ

υηίΪζκυθΝ

βΝ

δαησλφπ βΝ υπ τγυθπθΝ πκζδ υθ,Ν δεαθυθΝ θαΝ

αθ απκελέθκθ αδΝ δμΝαπαδ ά δμΝσζπθΝ πθΝπ έπθΝ πθΝαθγλυπδθπθΝ λα βλδκ ά πθΝ
η Ν πδ βηκθδεά,Ν παΰΰ ζηα δεάΝεαδΝπκζδ δ δεάΝ πΪλε δαΝεαδΝυπ υγυθσ β αΝεαδΝη Ν
ία ησΝ

δμΝ αιέ μΝ βμΝ εκδθπθδεάμΝ δεαδκ τθβμ,Ν βμΝ ζ υγ λέαμ,Ν βμΝ βηκελα έαμ,Ν

βμΝεκδθπθδεάμΝαζζβζ ΰΰτβμ,Ν βμΝ δλάθβμΝεαδΝ βμΝδ σ β αμέ
βέΝ  κΝ πζαέ δκΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝ απκ κζάμΝ πθΝ Ι λυηΪ πθΝ εΪγ Ν κηΫαΝ βμΝ
αθυ α βμΝ επαέ υ βμμ
α)Ν ΣαΝ Παθ πδ άηδαΝ έθκυθΝ δ δαέ λβΝ Ϋηφα βΝ

βθΝ πκδκ δεάΝ εαδΝ κζκεζβλπηΫθβΝ

επαέ υ β,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ Ϊ δμΝ βμΝ τΰξλκθβμΝ πδ άηβμ,Ν βμΝ ξθκζκΰέαμΝ εαδΝ
πθΝ ξθυθ,ΝεαγυμΝεαδΝ βμΝ δ γθκτμΝ πδ βηκθδεάμΝπλαε δεάμέΝ
ί)ΝΣαΝΣέ έΙέΝ έθκυθΝδ δαέ λβΝΫηφα βΝ
πθΝ τΰξλκθπθΝ πδ βηυθ,Ν βμΝ

βθΝπκδκ δεάΝ επαέ υ β,Ν

ξθκζκΰέαμΝ εαδΝ πθΝ

δμΝ φαληκΰΫμΝ

ξθυθέΝ  κΝ πζαέ δκΝ αυ σΝ

υθ υΪακυθΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ κυΝ εα ΪζζβζκυΝ γ πλβ δεκτΝ υπκίΪγλκυΝ η Ν βθΝ υοβζκτΝ
πδπΫ κυΝ λΰα βλδαεάΝεαδΝπλαε δεάΝΪ εβ βέΝ
γέΝ ΓδαΝ βθΝ επζάλπ βΝ βμΝ απκ κζάμΝ κυμ,Ν αΝ Ι λτηα αΝ κλΰαθυθκθ αδΝ εαδΝ
ζ δ κυλΰκτθΝη Νεαθσθ μΝεαδΝπλαε δεΫμΝπκυΝ δα φαζέακυθΝ βθΝ άλβ βΝεαδΝπλκΪ πδ βΝ
δ έπμΝ πθΝαλξυθμΝ
α)ΝΣβμΝ ζ υγ λέαμΝ βθΝΫλ υθαΝεαδΝ βΝ δ α εαζέαέΝ

ί)ΝΣβμΝ λ υθβ δεάμΝεαδΝ πδ βηκθδεάμΝ κθ κζκΰέαμέΝ
ΰ)ΝΣβμΝπκδσ β αμΝ βμΝ επαέ υ βμέ
)Ν ΣβμΝ πκδσ β αμΝ

πθΝ υπβλ δυθΝ

κυμ,Ν

βμΝ απκ ζ ηα δεσ β αμΝ εαδΝ

απκ κ δεσ β αμΝ βΝ δαξ έλδ βΝ κυΝπλκ ππδεκτ,Ν πθΝπσλπθΝεαδΝ πθΝυπκ κηυθΝ κυμέ
)ΝΣβμΝ δαφΪθ δαμΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝ λα βλδκ ά πθΝ κυμέΝ
)ΝΣβμΝαη λκζβοέαμΝεα ΪΝ βθΝΪ εβ βΝ κυΝΫλΰκυΝ κυμΝεαδΝ βΝζάοβΝαπκφΪ πθέΝ
α)ΝΣβμΝαιδκελα έαμΝ βθΝ πδζκΰάΝεαδΝ ιΫζδιβΝ κυΝπλκ ππδεκτΝ κυμέΝ
β)Ν ΣβμΝ έ βμΝ η αξ έλδ βμΝ η αιτΝ πθΝ φτζπθΝ εαδΝ κυΝ

ία ηκτΝ εΪγ Ν

δαφκλ δεσ β αμέ
ζέΝ ΟδΝ δ δεσ λ μΝ αλξΫμΝ εαδΝ εαθσθ μΝ ζ δ κυλΰέαμ,Ν βΝ κλΰΪθπ βΝ εαδΝ κδΝ πέΝ ηΫλκυμΝ
σξκδΝεΪγ ΝΙ λτηα κμ,ΝηΫ αΝ κΝπζαέ δκΝπκυΝεαγκλέα δΝκΝπαλυθΝθσηκμ,Νκλέακθ αδΝη Ν
κθΝ Ολΰαθδ ησΝ εαδΝ κθΝ

π λδεσΝ Καθκθδ ησΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυ,Ν τηφπθαΝ η Ν αΝ

ΪλγλαΝιΝεαδΝκ,Ναθ έ κδξαέΝ

ΆλγλκΝη
Ί λυ β,Ν υΰξυθ υ β,Νεα Ϊ ηβ β,Νη κθκηα έα,Νεα Ϊλΰβ βΝεαδΝη αίκζάΝΫ λαμΝ
έ έΙέέΝ– Παλαλ άηα αΝ έ έΙέ
1έΝ Μ Ν πλκ λδεσΝ δΪ αΰηα,Ν πκυΝ ε έ

αδΝ µ Ν πλσ α βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ Παδ έαμ,Ν

Έλ υθαμ εαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,ΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝ δκδεβ δεάμΝ θα υΰελσ β βμ,Νηπκλ έ
θαΝ δ λτκθ αδ,Ν υΰξπθ τκθ αδ,Ν εα α Ϋηθκθ αδ,Ν η κθκηΪακθ αδΝ εαδΝ εα αλΰκτθ αδΝ
έ έΙέΝεαδΝθαΝη αίΪζζ αδΝβΝΫ λαΝ κυμ,Νσ αθμ
α)Ν έθαδΝ αθαΰεαέκΝ ΰδαΝ βθΝ ιυπβλΫ β βΝ υΰε ελδηΫθπθΝ εκδθπθδευθΝ αθαΰευθΝ ΰδαΝ
βθΝαθΪπ υιβΝ βμΝαθυ α βμΝ επαέ υ βμΝάΝΰδαΝ βθΝεαζζδΫλΰ δαΝθΫπθΝ πδ βηκθδευθ,Ν
εαζζδ ξθδευθΝ εαδΝ

ξθδευθΝ π έπθΝ άΝ π έπθΝ δ πδ βηκθδεκτΝ ξαλαε άλα,Ν πκυΝ

ελέθκθ αδΝαπαλαέ β αΝΰδαΝ βθΝκδεκθκηδεάΝεαδΝεκδθπθδεάΝαθΪπ υιβΝ βμΝξυλαμΝεαδΝ θΝ
εαζτπ κθ αδΝµ Ν πΪλε δαΝαπσΝ αΝ έ έΙέΝπκυΝζ δ κυλΰκτθΝάΝ
ί)Ν πδίΪζζ αδΝ απσΝ κθΝ υ αθΪζκΰαΝ η ΰΪζκΝ άΝ αθ έ κδξαΝ ηδελσΝ

ά δκΝ αλδγησΝ

φκδ β υθΝάΝαπκφκέ πθΝαθΪΝεαγβΰβ άΝ ΝΫθαΝ έ έΙέΝά
ΰ)Ν βΝ ζ δ κυλΰέαΝ η ηκθπηΫθπθΝ

έ έΙέΝ

θΝ δεαδκζκΰ έ αδΝ πδ βηκθδεΪΝ εαδ,

αθ δγΫ πμ,Ν υ ξ λαέθ δΝ βθΝΫλ υθαΝεαδΝ βΝ δ α εαζέαΝ αΝαθ έ κδξαΝΰθπ δεΪΝπ έαΝ
ά

)Ν υθΪ δΝ µ Ν δμΝ κδεκθκηδεΫμΝ εαδΝ εκδθπθδεΫμΝ αθαπ υιδαεΫμΝ αθΪΰε μΝ εαδΝ δμΝ
υθα σ β μΝ βμΝξυλαμΝάΝηδαμΝ υΰε ελδηΫθβμΝπ λδφΫλ δαμέΝ
βέΝ ΟΝ ΤπκυλΰσμΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμ εαδ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν πλδθΝ βθΝ υπκίκζάΝ βμΝ
αθπ ΫλπΝπλσ α βμ,Ναπ υγτθ δΝ λυ βηα,Ν
βμΝΠκδσ β αμΝ

βθΝ λξάΝ δα φΪζδ βμΝεαδΝΠδ κπκέβ βμΝ

βθΝ θυ α βΝ επαέ υ βΝ( . Ι.Π.),Ν

απσΝ βθΝ π λέπ π βΝ έ λυ βμΝ θΫκυΝ

έ έΙέ,Ν

κΝ έέ έΚέ έ έ έΝεαδ,Ν ε σμΝ

βΝ τΰεζβ κΝ πθΝ κδε έπθΝ Ι λυηΪ πθΝ

πλκε δηΫθκυΝθαΝ δα υπυ κυθΝ βθΝΰθυηβΝ κυμέΝ
ΗΝ . Ι.Π.,Ν κΝ έέ έΚέ έ έ έΝεαδΝβΝτΰεζβ κμΝυπκίΪζζκυθΝ βΝΰθυηβΝ κυμΝ θ σμΝ
λδΪθ αΝ (γί)Ν βη λυθ απσΝ βθΝ παλαζαίάΝ κυΝ λπ άηα κμέ ΓδαΝ ιαδλ δεκτμΝ ζσΰκυμ,Ν
σππμΝ

θ δε δεΪΝ

έθαδΝ βΝ υπκίκζάΝ

δ υελδθδ δευθΝ

λπ βηΪ πθΝ απσΝ

αΝ

ΰθπηκ κ κτθ αΝ σλΰαθα,Ν βΝ αθπ ΫλπΝ πλκγ ηέαΝ ηπκλ έΝ θαΝ παλα έθ αδΝ απσΝ κθΝ
ΤπκυλΰσΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ ΰδαΝ π ΪΝ (ι)Ν λΰΪ δη μ βηΫλ μέΝ
Π λαδ ΫλπΝ παλΪ α βΝ βμΝ πλκγ ηέαμΝ απκεζ έ αδέΝ

θΝ παλΫζγκυθΝ Ϊπλαε μΝ κδΝ

πλκγ ηέ μΝαυ Ϋμ,ΝβΝπλσ α βΝυπκίΪζζ αδΝξπλέμΝ δμΝπαλαπΪθπΝΰθυη μέ
γέΝΜ Ν κΝπλκ λδεσΝ δΪ αΰηαΝ βμΝπαλέΝ1,Νλυγηέακθ αδΝ αΝγΫηα αΝπκυΝ υθ Ϋκθ αδΝ
η Ν βθΝέ λυ β,Ν υΰξυθ υ β,Νεα Ϊ ηβ β,Νη κθκηα έα,Νη αίκζάΝΫ λαμΝάΝεα Ϊλΰβ βΝ
έ έΙέ,Ν σππμΝ δ έπμΝ αΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ πλκ πλδθάΝ δκέεβ βΝ πθΝ ηβΝ αυ κ τθαηπθΝ
έ έΙέΝ απσΝ

δκδεκτ αΝ

πδ λκπάΝ εαδΝ βθΝ πζάλπ βΝ πθΝ πλυ πθΝ γΫ πθΝ πθΝ

εαγβΰβ υθ,Ν βθΝ εα αθκηάΝ εαδΝ βθΝ Ϋθ αιβΝ φκδ β υθΝ εαδΝ πλκ ππδεκτ,Ν κΝ ξλσθκΝ
ΫθαλιβμΝ βμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ θΫπθΝ Ι λυηΪ πθ,Ν βθΝ πλκγ ηέαΝ Ϋε κ βμΝ κυΝ
Ολΰαθδ ηκτΝεαδΝ κυΝ

π λδεκτΝΚαθκθδ ηκτΝ κυμ,Ν κθΝπαλ ξση θκΝ έ ζκΝ πκυ υθ

εαδ αΝ γΫηα αΝ αθ δ κδξέαμΝ εαδΝ παΰΰ ζηα δευθΝ πλκ σθ πθΝ πθΝ παζαδυθΝ εαδΝ θΫπθΝ
π υξέπθ.
ζέΝ ΣαΝ έ έΙέΝ πκυΝ πλκετπ κυθΝ απσΝ υΰξυθ υ βΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ παλσθΝ ΪλγλκΝ
υπ δ Ϋλξκθ αδΝ αυ κ δεαέπμ,Ν απσΝ κΝ ξλσθκΝ πκυΝ κλέα αδ
δΪ αΰηαΝεαδΝξπλέμΝΪζζβΝ δα τππ βΝ

κΝ κδε έκΝ πλκ λδεσΝ

ΝσζαΝ αΝ θκξδεΪΝεαδΝ ηπλΪΰηα αΝ δεαδυηα α,Ν

βλκυηΫθπθΝ πθΝ δα υπυ πθΝ βηκ δσ β αμΝπλκε δηΫθκυΝπ λέΝαεδθά πθ,ΝεαδΝ Νσζ μΝ
δμΝ υπκξλ υ δμΝ πθΝ υΰξπθ υση θπθΝ Ι λυηΪ πθέΝ ΟδΝ εελ η έμΝ έε μΝ υθ ξέακθ αδΝ
αυ κ δεαέπμΝ απσΝ κΝ θΫκΝ

έ έΙέ,Ν ξπλέμΝ θαΝ απαδ έ αδΝ δ δεάΝ δα δεα δεάΝ πλΪιβΝ

υθΫξδ βμΝ ΰδαΝ εαγ ηέαΝ απσΝ αυ ΫμέΝ  αΝ έ έΙέΝ πκυΝ πλκετπ κυθΝ απσΝ υΰξυθ υ β,Ν
τηφπθαΝη Ν κΝπαλσθΝΪλγλκ,Ναλησ δκΝσλΰαθκΝΰδαΝ βθΝΫΰελδ βΝ κυΝ ά δκυΝ αε δεκτΝ
κδεκθκηδεκτΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝεαδΝ πθΝ λκπκπκδά υθΝ κυ,Ν κυΝ ζδεκτΝκδεκθκηδεκτΝ
απκζκΰδ ηκτΝ κυΝ Ι λτηα κμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ βηκ έπθΝ π θ τ πθΝ
πκυΝαφκλΪΝ κΝΊ λυηα,Ν έθαδΝβΝτΰεζβ κμΝ κυΝθΫκυΝ έ έΙέέ

ηέΝΠαλαλ άηα αΝ πθΝ έ έΙέΝηπκλ έΝθαΝδ λτκθ αδΝ

ΝΪζζ μΝξυλ μΝυπσΝ κυμΝ σλκυμΝ

βμΝ παλέΝ 1Ν εαδΝ η Ν βΝ δα δεα έαΝ εαδΝ κυμΝ σλκυμΝ πκυΝ δ ξτκυθΝ ΰδαΝ βθΝ έ λυ βΝ
αθ έ κδξβμΝαεα βηαρεάμΝ κηάμΝ βθΝΪζζβΝξυλαέΝ

ΆλγλκΝθ
υ κ υθαηέαΝ έ έΙέ
1έΝ ΣαΝ ηβΝ αυ κ τθαηαΝ έ έΙέ,Ν αΝ κπκέαΝ δκδεκτθ αδΝ απσΝ δκδεκτ αΝ πδ λκπά,Ν
απκε κτθΝ αυ κ υθαηέαΝ ησζδμΝ ζ δ κυλΰά κυθΝ αυ κ τθαηαΝ τκΝ (β)Ν ξκζΫμΝ κυμέ ΣκΝ
αλΰσ λκΝ ηΫ αΝ

Ν ΫθαΝ ηάθαΝ απσΝ βθΝ απσε β βΝ βμΝ αυ κ υθαηέαμΝ εδθ έ αδΝ απσΝ κθΝ

Πλσ λκΝ

δκδεκτ αμΝ

βμΝ

πδ λκπάμΝ βΝ

δα δεα έαΝ

εζκΰάμΝ Πλτ αθβΝ εαδΝ

θ δπλυ Ϊθ πθ εαδΝ υΰελσ β βμΝ βμΝυΰεζά κυέΝΜ Ν κθΝ δκλδ ησΝ κυ Πλτ αθβ εαδΝ
πθΝ θ δπλυ Ϊθ πθ εαδΝ βθΝυΰελσ β βΝ βμΝυΰεζά κυΝζάΰ δΝαυ κ δεαέπμΝβΝγβ έαΝ
πθΝη ζυθΝ βμΝ δκδεκτ αμΝ πδ λκπάμΝεαδΝπατκυθΝθαΝδ ξτκυθΝκδΝπ λέΝαυ άμΝ δα Ϊι δμέΝ
βέΝΚΪγ ΝαθαΰεαέαΝζ π κηΫλ δαΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝπαλσθ κμΝΪλγλκυΝλυγηέα αδΝ
η Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμ εαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,ΝπκυΝ βηκ δ τ αδΝ
βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμέΝ

Κ Φ Λ ΙΟΝ ΄
Κ ΝΟΝΙΣΙΚΟΝΠΛ ΙΙΟΝ ΤΣΟ ΙΟΙΚ  ΝΣΩΝΝ έ έΙέ
ΆλγλκΝι
Ολΰαθδ ησμ
1έΝ Μ Ν πλκ λδεσΝ δΪ αΰηα,Ν πκυΝ ε έ

αδΝ η Ν πλσ α βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ Παδ έαμ,

Έλ υθαμ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν ΟδεκθκηδευθΝ εαδΝ
ΰελέθ αδΝ κΝ Ολΰαθδ ησμΝ εΪγ Ν έ έΙ,Ν τ

δκδεβ δεάμΝ

θα υΰελσ β βμ,Ν

λαΝ απσΝ πλσ α βΝ κυΝ Πλτ αθβ,Ν βΝ κπκέαΝ

δα υπυθ αδΝ η ΪΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ Πλυ αθδεκτΝ υηίκυζέκυΝ εαδΝ ΰελέθ αδΝ απσΝ βθΝ
τΰεζβ κέΝ
βέΝ Μ Ν κθΝ Ολΰαθδ ησ, λυγηέακθ αδΝ αΝ γΫηα αΝ βμΝ κλΰαθπ δεάμΝ κηάμΝ εαδΝ
ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝκδε έκυΝ έ έΙέΝεαδ,Νδ έπμ,Ν αΝαεσζκυγαμΝ
α)Ν ΗΝ κλΰΪθπ βΝ πθΝ αεα βηαρευθ,Ν δκδεβ δευθΝ εαδΝ κδεκθκηδευθΝ κηυθΝ κυΝ
Ι λτηα κμέΝ

ί)ΝΗΝκλΰΪθπ βΝ πθΝ δκδεβ δευθΝυπβλ δυθΝ κυΝΙ λτηα κμΝ τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝ
ηζΝ κυΝθέΝζ1ικήβί1γΝ( ΄Ν1ιζ),ΝσππμΝδ ξτ δΝεΪγ ΝφκλΪέΝ
ΰ)Ν ΗΝ τ α β,Ν δ έπμ,Ν πθΝ παλαεΪ πΝ υπβλ δυθΝ κυΝ Ι λτηα κμΝ εαδΝ βΝ λτγηδ βΝ
γ ηΪ πθΝ πκυΝ αφκλκτθΝ

βθΝ πκπ έα,Ν

βΝ δκέεβ β,Ν

βΝ δΪλγλπ βΝ εαδΝ

βΝ

ζ δ κυλΰέαμ
iέΝ υπβλ έαμΝ υπκ άλδιβμΝ φκδ β υθ,Ν

βθΝ κπκέαΝ εαγβΰβ ΫμΝ α εκτθΝ εαγάεκθ αΝ

υηίκτζπθΝ πκυ υθ,Ν
iiέΝ υπβλ έαμΝ πλκ α έαμΝ εαδΝ α φΪζ δαμΝ πθΝ φκδ β υθ,Ν κυΝ πλκ ππδεκτΝ εαδΝ βμΝ
π λδκυ έαμΝ κυΝΙ λτηα κμ,
iiiέΝ υπβλ έαμΝυπκ άλδιβμΝ πθΝ φκδ β υθΝ εαδΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ κυΝ Ι λτηα κμΝ η Ν
δ δεΫμΝαθΪΰε μ,Ν
ivέΝθκηδεάμΝυπβλ έαμ,Ν
vέΝ υπβλ έαμΝ αλησ δαμΝ ΰδαΝ βθΝ παλαεκζκτγβ βΝ βμΝ κλγάμΝ ε Ϋζ βμΝ πθΝ εΪγ Ν
έ κυμΝεαδΝαθ δε δηΫθκυΝ υηίΪ πθΝπκυΝεα αλ έα δΝ κΝΊ λυηα,
viέΝυπβλ έαμΝ π λδεκτΝ ζΫΰξκυΝ κυΝΙ λτηα κμΝεαδ
viiέΝ ξθδεάμΝυπβλ έαμέ
)ΝΗΝ τ α βΝ ξθδεκτΝεαδΝκδεκθκηδεκτΝ υηίκυζέκυΝεαδΝβΝλτγηδ βΝγ ηΪ πθΝπκυΝ
αφκλκτθΝ βθΝ πκπ έα,Ν βΝ δκέεβ β,Ν βΝ δΪλγλπ βΝεαδΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ κυμέΝ
)ΝΗΝ τ α βΝ πδ λκπυθΝεαδΝβΝλτγηδ βΝγ ηΪ πθΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝ πκπ έα,Ν βΝ
τθγ β,Ν δμΝαληκ δσ β μΝεαδΝ κυμΝεαθσθ μΝζ δ κυλΰέαμΝ κυμέ
)Ν ΗΝ τ α βΝ εαδΝ βΝ εα Ϊλΰβ βΝ γΫ πθΝ εαγβΰβ υθΝ εαδΝ ζκδπκτΝ δ αε δεκτΝ εαδΝ
λΰα βλδαεκτΝπλκ ππδεκτέ
α)Ν ΟΝ ζΪξδ κμΝ αλδγησμΝ εαγβΰβ υθΝ εαδΝ υπβλ κτθ πθΝ ζ ε σλπθΝ πκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ
υπβλ κτθΝ

κΝΣηάηαΝπλκε δηΫθκυΝθαΝ υ αγκτθΝΣκη έμΝεαδΝ αΝελδ άλδαΝ τ α άμΝ

κυμ.
β)ΝΣαΝγΫηα αΝπκυΝ δ δεσ λαΝκλέακθ αδΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπαλσθ κμΝθσηκυέΝ
γέΝΗΝεα ΪΝ βθΝπαλέΝ1Νπλσ α βΝ κυΝΠλτ αθβ υπκίΪζζ αδΝ κΝΤπκυλΰ έκΝΠαδ έαμ,Ν
Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ θ σμΝ υ εαΝ (1β)Ν ηβθυθΝ απσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝ
παλσθ κμΝθσηκυέΝ

ΆλγλκΝκ
π λδεσμΝΚαθκθδ ησμ

1έΝΜ Ναπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυ,ΝπκυΝ ε έ

αδΝτ

λαΝαπσΝ δ άΰβ βΝ κυΝΠλτ αθβΝ

εαδΝ τηφπθβΝΰθυηβΝ κυΝΠλυ αθδεκτΝυηίκυζέκυΝεαδΝ βηκ δ τ αδΝ
βμΝΚυί λθά πμ,Ν ΰελέθ αδΝκΝ
βέΝΟΝ

βθΝ φβη λέ αΝ

π λδεσμΝΚαθκθδ ησμΝεΪγ Ν έ έΙέέΝ

π λδεσμΝΚαθκθδ ησμΝλυγηέα δ γΫηα αΝ π λδεάμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝκδε έκυΝ

έ έΙέΝεαδ,Νδ έπμ,Ν αΝαεσζκυγαμΝ
α)ΝΣβθΝκλΰΪθπ βΝ πθΝ πκυ υθ,ΝσππμΝδ έπμμ
i. κθΝαπαδ κτη θκΝαλδγησΝηαγβηΪ πθΝΰδαΝ βΝξκλάΰβ βΝ έ ζκυΝ πκυ υθΝίΪ δΝ κυΝ
αθ έ κδξκυΝπλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθ,
iiέΝ βθΝαζζβζ ιΪλ β βΝ πθΝηαγβηΪ πθΝεαδΝ κθΝ λσπκΝαθαπζάλπ άμΝ κυμ,Ν
iiiέΝ βθΝπκ κ δαέαΝαθαζκΰέαΝη αιτΝυπκξλ π δευθΝεαδΝ πδζ ΰση θπθΝηαγβηΪ πθΝ
κΝπλσΰλαηηαΝ πκυ υθ,Ν
ivέΝ δμΝ πλκςπκγΫ δμΝ υηη κξάμΝ πθΝ φκδ β υθΝ

δμΝ ι α δεΫμΝ π λδσ κυμ,Ν βΝ

δΪλε δαΝ πθΝ ι α δευθΝπ λδσ πθΝεαδΝ κυμΝσλκυμΝεαδΝ βΝ δα δεα έαΝ παθ ιΫ α βμΝ
πθΝφκδ β υθΝεαδΝ
vέΝ κθΝ δ δεσ λκΝ λσπκΝ εαδΝ βΝ δα δεα έαΝ ι Ϊ πθΝ εαδΝ ΪζζπθΝ η γσ πθΝ
αιδκζσΰβ βμΝ πθΝφκδ β υθέ
ί)Ν ΣκθΝ λσπκΝ αιδκζσΰβ βμΝ κυΝ δ αε δεκτΝ ΫλΰκυΝ πθΝ εαγβΰβ υθΝ απσΝ κυμΝ
φκδ β Ϋμέ
ΰ)ΝΣκθ τπκΝ πθΝ έ ζπθΝ πκυ υθΝαθΪΝΣηάηαΝεαδΝ βΝ δα δεα έαΝκλεπηκ έαμΝ πθΝ
π υξδκτξπθέ
)ΝΣβΝ υθα σ β αΝκλΰΪθπ βμΝεαδΝζ δ κυλΰέαμΝγ λδθυθΝ ιαηάθπθΝΰδαΝ αξτλλυγηβΝ
δ α εαζέαΝτζβμΝ ιαηάθκυέΝ
)Ν ΣκυμΝ σλκυμΝ εαδΝ βΝ δα δεα έαΝ εα Ϊ αιβμΝ π υξδκτξπθΝ έ έΙέΝ

Ν ΣηάηαΝ κυΝ

Ι λτηα κμΝεαδΝ βΝ δα δεα έαΝαθαΰθυλδ βμΝπδ π δευθΝηκθΪ πθέ
)Ν ΣδμΝ δα δεα έ μΝ ξκλάΰβ βμΝ πθΝ εκδθπθδευθΝ παλκξυθΝ

κυμΝ φκδ β Ϋμ,Ν εαγυμΝ

εαδΝ κυμΝ εαθσθ μΝ ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ ξ δευθΝ υπβλ δυθΝ κυΝ Ι λτηα κμ,Ν σππμΝ πθΝ
υπβλ δυθΝυΰ δκθκηδεάμΝπ λέγαζοβμ,Ν Ϋΰα βμΝεαδΝ έ δ βμέ
α)ΝΣβΝ δα δεα έαΝξκλάΰβ βμΝυπκ λκφδυθΝ κυμΝφκδ β Ϋμέ
β)ΝΣαΝελδ άλδαΝεαδΝ βΝ δα δεα έαΝαπκθκηάμΝ πθΝ έ ζπθΝ κυΝ πέ δηκυΝ δ Ϊε κλα,Ν
κυΝΟησ δηκυΝεαδΝ κυΝ πέ δηκυΝΚαγβΰβ άέ
γ)ΝΣκυμΝσλκυμ,Ν δμΝπλκςπκγΫ δμΝεαδΝ κθΝ λσπκΝ πδίλΪί υ βμΝ πθΝεαγβΰβ υθΝΰδαΝ
βθΝ θέ ξυ βΝ κυΝ λ υθβ δεκτ,Ν επαδ υ δεκτΝεαδΝεαζζδ ξθδεκτΝ κυμΝΫλΰκυ,ΝεαγυμΝ
εαδΝΰδαΝ βθΝ θΝΰΫθ δΝαεα βηαρεάΝεαδΝεκδθπθδεάΝπλκ φκλΪΝ κυμέ
δ)ΝΣαΝγΫηα αΝ πδησλφπ βμΝεαδΝη

επαέ υ βμΝ κυΝπλκ ππδεκτΝ κυΝΙ λτηα κμέ

δα)Ν ΣαΝ δεαδυηα αΝ εαδΝ υπκξλ υ δμΝ πθΝ εαγβΰβ υθΝ εαδΝ πθΝ υπβλ κτθ πθΝ
ζ ε σλπθΝ κυΝΙ λτηα κμέΝ
δί)Ν ΣαΝ δεαδυηα αΝ εαδΝ υπκξλ υ δμΝ κυΝ ζκδπκτΝ δ αε δεκτΝ εαδΝ λΰα βλδαεκτΝ
πλκ ππδεκτΝ κυΝΙ λτηα κμέΝ
δΰ)ΝΣαΝ δεαδυηα αΝεαδΝυπκξλ υ δμΝ πθΝφκδ β υθΝ κυΝΙ λτηα κμέ
δ )Ν ΣβΝ δα δεα έαΝ κλδ ηκτΝ εαδΝ αθΪ διβμΝ επλκ υππθΝ πθΝ εαγβΰβ υθ,Ν πθΝ
φκδ β υθΝ εαδΝ εΪγ Ν έ κυμΝ πλκ ππδεκτΝ

αΝ υζζκΰδεΪΝ σλΰαθαΝ κυΝ Ι λτηα κμ,Ν σπκυΝ

κθΝπαλσθ αΝθσηκΝ θΝκλέα αδέ
δ )Ν ΣκθΝ λσπκΝ δ ιαΰπΰάμΝ πθΝ εζκΰδευθΝ δα δεα δυθΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζβΝ αθαΰεαέαΝ
ζ π κηΫλ δαΝΰδαΝ βθΝαθΪ διβΝ πθΝηκθκπλσ πππθΝεαδΝ πθΝ υζζκΰδευθΝκλΰΪθπθΝ κυΝ
Ι λτηα κμέ
δ )ΝΣαΝ δ δεσ λαΝγΫηα αΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ υζζκΰδευθΝκλΰΪθπθ,Ν πθΝυπβλ δυθ,Ν
πθΝ υηίκυζέπθΝεαδΝ πθΝ πδ λκπυθΝ κυΝΙ λτηα κμέΝ
δα)Ν ΣκυμΝ εαθσθ μΝ

ζ κυλΰδεκτΝ άΝ γδηκ υπδεκτΝ ξαλαε άλαΝ εαδΝ βησ δπθΝ

ξΫ πθέ
δβ)ΝΣβΝ δα δεα έαΝεα Ϊλ δ βμΝ κυΝ ά δκυΝαπκζκΰδ ηκτέ
δγ)ΝΣαΝπ δγαλξδεΪΝπαλαπ υηα α,Ν δμΝπκδθΫμ,Ν αΝαλησ δαΝσλΰαθαΝΰδαΝ κθΝΫζ ΰξκΝ βμΝ
άλβ βμΝ πθΝγ πδ ηΫθπθΝεαθσθπθΝαπσΝ αΝηΫζβΝ βμΝαεα βηαρεάμΝεκδθσ β αμ,ΝπζβθΝ
πθΝ εαγβΰβ υθ,Ν

πθΝ υπβλ κτθ πθΝ ζ ε σλπθ,Ν

κυΝ ζκδπκτΝ

δ αε δεκτΝ εαδΝ

λΰα βλδαεκτΝ πλκ ππδεκτΝ εαδΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ πλκ ππδεκτ,Ν δμΝ δ δεσ λ μΝ
αληκ δσ β μΝ πθΝπαλαπΪθπΝκλΰΪθπθΝεαδΝ βθΝπ δγαλξδεάΝ δα δεα έα,
ε)ΝΣαΝ ξ δεΪΝη Ν βΝ υΰελσ β βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝ πδ λκπάμΝ

κθ κζκΰέαμ,Ν κυΝ

ΪλγλκυΝ28 κυΝπαλσθ κμΝθσηκυΝεαδΝ κυΝ υ κ ζκτμΝΓλαφ έκυΝ κυΝ «υθβΰσλκυΝ κυΝ
φκδ β ά»Ν κυΝΪλγλκυΝηηΝ κυΝθέΝζίίλήβί11Ν( ΄Ν1λη),
εα)ΝΣαΝγΫηα αΝπκυΝ δ δεσ λαΝκλέακθ αδΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπαλσθ κμΝθσηκυέΝ
γέΝ

θ σμΝ υ εαΝ (1β)Ν ηβθυθΝ απσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυ,Ν βΝ

τΰεζβ κμΝ κυΝκδε έκυΝ έ έΙέΝζαηίΪθ δΝ βθΝαπσφα βΝ βμΝπαλέΝ1έ
ζέΝ  κΝ πζαέ δκΝ κυΝ

π λδεκτΝ Καθκθδ ηκτΝ κυΝ κδε έκυΝ έ έΙέ,Ν εΪγ Ν ξκζάΝ εαδΝ

ΣηάηαΝηπκλ έΝθαΝεα αλ έα δΝ

π λδεσΝΚαθκθδ ησΝΛ δ κυλΰέαμ,ΝκΝκπκέκμΝ ΰελέθ αδΝ

η Ναπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυέ

Κ Φ Λ ΙΟΝΓ΄
Ι ΡΘΡΩ ΝΣΩΝΝ έ έΙέ

ΆλγλκΝλ
ξκζΫμ,ΝΣηάηα α,ΝΣκη έμ
1έΝΚΪγ ΝΊ λυηαΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝξκζΫμέ ΗΝξκζάΝεαζτπ δΝηέαΝ θσ β αΝ υΰΰ θυθΝ
πδ βηκθδευθΝ εζΪ πθΝ εαδΝ ια φαζέα δΝ βΝ δ πδ βηκθδεάΝ πλκ Ϋΰΰδ β,Ν βΝ η αιτΝ
κυμΝ πδεκδθπθέαΝ εαδΝ κθΝ αθαΰεαέκΝ ΰδαΝ βΝ δ α εαζέα εαδΝ βθΝ Ϋλ υθαΝ υθ κθδ ησΝ
κυμέΝΗΝξκζάΝ πκπ τ δΝεαδΝ υθ κθέα δΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝΣηβηΪ πθ,Ν τηφπθαΝη Ν
κθΝΚαθκθδ ησΝπκυ υθΝ κυμέΝ
βέΝ ΟδΝ ξκζΫμΝ δαδλκτθ αδΝ

Ν Σηάηα αέΝ

θΝ έθαδΝ υθα άΝ βΝ τπαλιβΝ ξκζάμΝ η Ν

ζδΰσ λαΝ απσΝ τκ (2) Σηάηα α,Ν ε σμΝ απσΝ ιαδλ δεΫμΝ π λδπ υ δμ,Ν σπκυΝ βΝ
αθαΰεαδσ β αΝ τ α βμΝ ξκζάμΝ η Ν ΫθαΝ (1) ΣηάηαΝ αδ δκζκΰ έ αδΝ δ δεΪΝ απσΝ βΝ
τΰεζβ κέΝ ΣκΝ ΣηάηαΝ πλκΪΰ δΝ βθΝ πδ άηβ,Ν βθΝ
αθ έ κδξκΝ

πδ βηκθδεσΝ π έκ,Ν κλΰαθυθ δΝ βΝ

ξθκζκΰέαΝ άΝ δμΝ Ϋξθ μΝ
δ α εαζέαΝ

κΝ

κΝ πζαέ δκΝ πθΝ

πλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝεαδΝ ια φαζέα δΝ βΝ υθ ξάΝί ζ έπ βΝ βμΝηΪγβ βμΝ Ναυ ΪέΝ
3. ΣαΝ Σηάηα αΝ δαδλκτθ αδΝ

Ν Σκη έμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ υθ κθέακυθΝ βΝ δ α εαζέαΝ

ηΫλκυμΝ κυΝΰθπ δεκτΝαθ δε δηΫθκυΝ κυΝΣηάηα κμΝπκυΝαθ δ κδξ έΝ

Ν υΰε ελδηΫθκΝ

π έκ άΝπ έα βμΝ πδ άηβμέΝ

ΆλγλκΝ1ί
Ί λυ βΝεαδΝη αίκζΫμΝξκζάμ,ΝΣηάηα κμΝεαδΝΣκηΫα
1έΝ Ί λυ βΝ εαδΝ εα Ϊλΰβ βΝ ξκζάμΝ άΝ Σηάηα κμΝ

έ έΙέΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ η Ν

αθαζκΰδεάΝ φαληκΰάΝ πθΝπαλέΝ1ΝΫπμΝεαδΝγΝ κυΝΪλγλκυΝηέ
2. υΰξυθ υ β, εα Ϊ ηβ β,Νη κθκηα έαΝεαδΝη αίκζάΝΫ λαμΝξκζάμΝάΝΣηάηα κμΝ
έ έΙέΝ πλαΰηα κπκδκτθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ
Θλβ ε υηΪ πθ,Ν πκυΝ βηκ δ τ αδΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμ,Ν η ΪΝ απσΝ

τηφπθβΝΰθυηβΝ βμΝυΰεζά κυΝ κυΝκδε έκυΝ έ έΙέέ
3. ΟΝ ΤπκυλΰσμΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμ εαδ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν πλδθΝ βθΝ Ϋε κ βΝ βμ
αθπ ΫλπΝ απσφα βμ,Ναπ υγτθ δΝ λυ βηα,Ν

βθΝ έ ΙέΠέ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝ δα υπυ δΝ

ΰθυηβέΝ
ΗΝ έ ΙέΠέΝυπκίΪζζ δΝ βΝΰθυηβΝ βμΝ θ σμΝ λδΪθ αΝ(γί)Νβη λυθ απσΝ βθΝπαλαζαίάΝ
κυΝ λπ άηα κμέ ΓδαΝ ιαδλ δεκτμΝ ζσΰκυμ,Ν σππμΝ θ δε δεΪΝ έθαδΝ βΝ υπκίκζάΝ

δ υελδθδ δευθΝ λπ βηΪ πθΝ απσΝ κΝ ΰθπηκ κ κτθΝ σλΰαθκ,Ν βΝ αθπ ΫλπΝ πλκγ ηέαΝ
ηπκλ έΝθαΝπαλα έθ αδΝαπσΝ κθΝΤπκυλΰσΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝΰδαΝ
π ΪΝ (ι)Ν λΰΪ δη μ βηΫλ μέΝ Π λαδ ΫλπΝ παλΪ α βΝ βμΝ πλκγ ηέαμΝ απκεζ έ αδέΝ θΝ
παλΫζγκυθΝΪπλαε μΝκδΝπλκγ ηέ μΝαυ Ϋμ,ΝβΝαπσφα βΝ ε έ

αδΝξπλέμΝ βθΝπαλαπΪθπΝ

ΰθυηβέ
4έΝΊ λυ β,Ν υΰξυθ υ β,Νεα Ϊ ηβ βΝάΝεα Ϊλΰβ βΝΣκηΫπθ,ΝαζζαΰάΝ βμΝκθκηα έαμΝ
κυμΝ άΝ λκπκπκέβ βΝ κυΝ ΰθπ δεκτΝ κυμΝ αθ δε δηΫθκυΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ η Ν πλΪιβΝ
κυΝ Πλτ αθβ,Ν η ΪΝ απσΝ απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυΝ κυΝ Ι λτηα κμ,Ν τ

λαΝ απσΝ

τηφπθβΝ ΰθυηβΝ βμΝ υθΫζ υ βμΝ κυΝ κδε έκυΝ Σηάηα κμέΝ ΗΝ πλΪιβΝ κυΝ Πλτ αθβΝ
βηκ δ τ αδΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμέΝΜ Ν κθΝΟλΰαθδ ησΝ κυΝΙ λτηα κμΝ

εαγκλέακθ αδΝκΝ ζΪξδ κμΝαλδγησμΝ πθΝεαγβΰβ υθΝεαδΝυπβλ κτθ πθΝζ ε σλπθΝπκυΝ
πλΫπ δΝθαΝυπβλ κτθΝ
τ α άμΝ κυμέ

κΝΣηάηαΝπλκε δηΫθκυΝθαΝ υ αγκτθΝΣκη έμΝεαδΝ αΝελδ άλδαΝ

ηΫ πμΝη ΪΝ βθΝ τ α βΝ πθΝΣκηΫπθ,ΝβΝυθΫζ υ βΝ κυΝΣηάηα κμΝ

απκφα έα δΝ ΰδαΝ βθΝ εα αθκηάΝ κυΝ υπβλ κτθ κμΝ πλκ ππδεκτ,Ν εαγυμΝ εαδΝ πθΝ
λΰα βλέπθ,ΝΚζδθδευθΝεαδΝζκδπυθΝηκθΪ πθΝ κυμΝΣκη έμΝάΝΰδαΝ βθΝ δα άλβ άΝ κυμΝ
κΝ ΣηάηαέΝ Μ Ν απσφα βΝ βμΝ υθΫζ υ βμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ηπκλ έΝ θαΝ αζζΪι δΝ ΣκηΫαΝ
ΫθαΝ ηΫζκμΝ κυΝ πλκ ππδεκτέ ΟδΝ εαγβΰβ ΫμΝ εαδΝ κδΝ υπβλ κτθ μΝ ζΫε κλ μΝ έθαδΝ
υθα σθ, η ΪΝ απσΝ απσφα βΝ βμΝ υθΫζ υ βμΝ κυΝ Σηάηα κμ,Ν θαΝ α εκτθΝ δ αε δεσ,Ν
λ υθβ δεσ,Ν
π λδ

λΰα βλδαεσΝ άΝ εζδθδεσΝ εαδΝ

θΝ ΰΫθ δΝ

πδ βηκθδεσΝ ΫλΰκΝ

σ λκυμΝ απσΝ ΫθαθΝ Σκη έμΝ κυΝ έ δκυΝ Σηάηα κμΝ εαδΝ

Ν π λδ

Ν

σ λαΝ απσΝ ΫθαΝ

Σηάηα αΝ βμΝ έ δαμΝ άΝ δαφκλ δευθΝ ξκζυθΝ κυΝ έ δκυΝ έ έΙέ,Ν η ΪΝ απσΝ αέ βηαΝ κυΝ
ΣκηΫαΝάΝ κυΝΣηάηα κμΝυπκ κξάμέ
5. Μ Ν βΝ δα δεα έαΝ βμΝπαλέΝ1Νεα αλΰκτθ αδ, εαδΝη Ν βΝ δα δεα έαΝ πθΝπαλέΝβΝεαδΝ
3

υΰξπθ τκθ αδ,Ν εα α Ϋηθκθ αδ άΝ η κθκηΪακθ αδΝ

εαγυμΝ εαδΝ Κα υγτθ δμΝ ΠλκξπλβηΫθκυΝ ιαηάθκυΝ
 βθΝ π λέπ π βΝ

πθΝ

δ αΰπΰδεΫμΝ Κα υγτθ δμ,Ν
Ν ξκζΫμΝ εαδΝ Σηάηα αΝ έ έΙέέΝ

δ αΰπΰδευθΝ Κα υγτθ πθ εαδ

ΠλκξπλβηΫθκυΝ ιαηάθκυΝ βζπ δεσΝ

πθΝ Κα υγτθ πθΝ

κδξ έκΝ κυΝ παλ ξση θκυΝ έ ζκυΝ πκυ υθΝ

απκ ζ έΝκΝ έ ζκμΝ βμΝΚα τγυθ βμέΝΟδΝ παλκτ μΝ λυγηέ δμΝεα αζαηίΪθκυθΝεαδΝ δμΝ
πλκίζ πση θ μΝ βθΝπαλέΝββΝ κυΝΪλγλκυΝ1γΝ κυΝθέΝγ1ζλήβίίγΝ( ΄Ν1ζ1)ΝΚα υγτθ δμΝ
άΝ δ δε τ δμέΝ

ΆλγλκΝ11
υ κ υθαηέαΝΣηβηΪ πθ

1έΝ Σηάηα αΝ απκε κτθΝ αυ κ υθαηέαΝ φσ κθμΝ α)Ν υπβλ κτθΝ

Ν αυ ΪΝ κυζΪξδ κθ

κε υΝ(κ)Νεαγβΰβ ΫμΝεαδΝυπβλ κτθ μΝζΫε κλ μ,Ν εΝ πθΝκπκέπθΝ κυζΪξδ κθΝ τκΝ(β)Ν
εαγβΰβ ΫμΝ πλυ βμΝ ίαγηέ αμΝ άΝ αθαπζβλπ ΫμΝ εαγβΰβ ΫμΝ εαδΝ ί)Ν ΫξκυθΝ ΰΰλαφ έΝ

Ν

αυ ΪΝφκδ β ΫμέΝ
βέΝΟδΝπαλέΝβΝεαδΝγΝ κυΝΪλγλκυΝθΝ φαλησακθ αδΝαθαζκΰδεΪΝ κΝπαλσθΝΪλγλκέ

Κ Φ Λ ΙΟΝ ΄
ΟΡΓ Ν ΝΣΩΝΝ έ έΙέΝΚ ΙΝΣΩΝΝΜΟΝ

ΩΝΝΣΟΤ

ΆλγλκΝ1β
ΌλΰαθαΝ κυΝΙ λτηα κμ
ΣαΝσλΰαθαΝ κυΝΙ λτηα κμΝ έθαδμ
α)ΝβΝτΰεζβ κμ,Ν
ί)Ν κΝΠλυ αθδεσΝυηίκτζδκ,Ν
ΰ)ΝκΝΠλτ αθβμΝεαδ
)ΝκδΝ θ δπλυ Ϊθ δμέ

ΆλγλκΝ1γ
τΰεζβ κμ
1έΝΗΝτΰεζβ κμΝαπκ ζ έ αδΝαπσμΝ
α)Ν κθΝΠλτ αθβ,
ί)Ν κυμΝ θ δπλυ Ϊθ δμ,
ΰ)Ν κυμΝΚκ ηά κλ μΝ πθΝξκζυθ,
)Ν κυμΝΠλκΫ λκυμΝ πθΝΣηβηΪ πθ,
)Ν κυμΝ επλκ υπκυμΝ πθΝφκδ β υθΝεαδΝ υΰε ελδηΫθαμ
iέΝ  αΝ έ έΙέΝ πκυΝ ΫξκυθΝ π λδ

σ λαΝ απσΝ έεκ δΝ (βί)Ν Σηάηα αΝ άΝ ΫξκυθΝ ζδΰσ λαΝ

απσΝ έεκ δΝ (βί)Ν Σηάηα α,Ν αζζΪΝ ζ δ κυλΰκτθΝ

Ν λ δμΝ άΝ π λδ

σ λ μΝ ΰ πΰλαφδεΫμΝ

Ϋ λ μ,Νκλέακθ αδΝπΫθ Ν(η)Ν επλσ ππκδΝ πθΝφκδ β υθΝ κυΝΙ λτηα κμ,Ν Ϋ

λδμΝ(ζ)Ν πθΝ

πλκπ υξδαευθΝ εαδΝ ΫθαμΝ (1)Ν πθΝ η απ υξδαευθΝ φκδ β υθΝ εαδΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ
δ αε σλπθ,ΝσπκυΝυπΪλξκυθέ

iiέΝ  αΝ έ έΙέΝ πκυΝ ΫξκυθΝ ηΫξλδΝ εαδΝ έεκ δΝ (βί)Ν Σηάηα αΝ εαδΝ
υπκπ λέπ έΝi,Νκλέακθ αδΝ Ϋ

θΝ υπΪΰκθ αδΝ

βθΝ

λδμΝ(ζ)Ν επλσ ππκδΝ πθΝφκδ β υθΝ κυΝΙ λτηα κμ,Ν λ δμΝ

(γ)Ν πθΝπλκπ υξδαευθΝεαδΝΫθαμΝ(1)Ν πθΝη απ υξδαευθΝφκδ β υθΝεαδΝ πθΝυπκοβφέπθΝ
δ αε σλπθ,ΝσπκυΝυπΪλξκυθέ
ΟδΝ αθπ ΫλπΝ

επλσ ππκδΝ

αθαπζβλπηα δεκτμΝ κυμ,Ν ΰδαΝ

πθΝ φκδ β υθ

εζΫΰκθ αδ,

ηααέΝ η Ν

κυμΝ

ά δαΝ γβ έαΝ εΝ πθΝ φκδ β υθ, η Ν δεαέπηαΝ

υηη κξάμ, η Ν ΰ θδεάΝ οβφκφκλέαΝ απσΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ φκδ β υθ

βμΝ κδε έαμ

εα βΰκλέαμΝ κυΝΙ λτηα κμ.
)Ν λ δμΝ (γ)Ν επλκ υπκυμ,Ν ΫθαθΝ (1)Ν αθΪΝ εα βΰκλέαΝ εΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ ζκδπκτΝ
δ αε δεκτΝεαδΝ λΰα βλδαεκτΝπλκ ππδεκτΝ κυΝΙ λτηα κμ,ΝκδΝκπκέκδΝ υηη ΫξκυθΝη Ν
δεαέπηαΝοάφκυ,ΝησθκΝαθΝ υαβ κτθ αδΝγΫηα αΝπκυΝαφκλκτθΝ Ναβ άηα αΝ βμΝκδε έαμΝ
εα βΰκλέαμΝπλκ ππδεκτ,
α)ΝΫθαθΝ(1)Ν επλσ ππκΝ πθΝ δκδεβ δευθΝυπαζζάζπθΝ κυΝΙ λτηα κμέ
ΟδΝ επλσ ππκδΝ πθΝ αθπ ΫλπΝ π λδπ υ πθΝ

΄Ν εαδΝ α΄Ν εζΫΰκθ αδ,Ν ηααέΝ η Ν κθΝ

αθαπζβλπηα δεσΝ κυμ,Ν ΰδαΝ δ άΝ γβ έα,Ν η Ν υθα σ β αΝ παθ εζκΰάμΝ ΰδαΝ ηέαΝ (1)Ν
αεσηβΝ γβ έα,Ν απσΝ θδαέκΝ οβφκ Ϋζ δκΝ αθΪΝ εα βΰκλέα,Ν η Ν Ϊη β,Ν ηυ δεάΝ εαδΝ
εαγκζδεάΝοβφκφκλέαΝ πθΝη ζυθΝ βμΝκδε έαμΝεα βΰκλέαμΝπλκ ππδεκτΝ κυΝΙ λτηα κμέΝ
ΗΝτΰεζβ κμΝ υΰελκ έ αδΝεαδΝζ δ κυλΰ έΝθσηδηαΝΫ πΝεαδΝαθΝ θΝΫξκυθΝκλδ

έΝάΝ

εζ ΰ έΝ κδΝ επλσ ππκδΝ πθΝ φκδ β υθ,Ν πθΝ η ζυθΝ κυΝ ζκδπκτΝ δ αε δεκτΝ εαδΝ
λΰα βλδαεκτΝπλκ ππδεκτΝεαδΝ πθΝ δκδεβ δευθΝυπαζζάζπθέ
 δμΝ υθ λδΪ δμΝ βμΝ υΰεζά κυ,Ν εαδΝ ησθκΝ τ

λαΝ απσΝ πλσ εζβ βΝ αυ άμ,Ν

παλέ αθ αδΝξπλέμΝ δεαέπηαΝοάφκυ κ τζζκΰκμ πλκ ππδεκτ πθ Ι λυηΪ πθ, εαγυμΝ
εαδΝΪζζκδΝφκλ έμΝάΝπλσ ππαΝπκυΝελέθκθ αδΝαπαλαέ β αΝΰδαΝ βθΝ θβηΫλπ άΝ βμέ
βέΝ ΗΝ τΰεζβ κμΝ Ϋξ δΝ δμΝ αεσζκυγ μΝ αληκ δσ β μΝ εαδΝ σ μΝ Ϊζζ μΝ πλκίζΫπκθ αδΝ
απσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝθσηκυ,Ν κυΝΟλΰαθδ ηκτΝεαδΝ κυΝ

π λδεκτΝΚαθκθδ ηκτΝ κυΝ

Ι λτηα κμμΝ
α)ΝΧαλΪ

δΝ βΝ λα βΰδεά,Ναθαπ τ

βθΝ αθΪπ υιβΝ κυΝ Ι λτηα κμΝ

δΝεαδΝ ι δ δε τ δΝ δμΝαθαΰεαέ μΝ λΪ δμ ΰδαΝ

Ν κπδεσ,Ν γθδεσ,Ν υλππαρεσΝ εαδΝ δ γθΫμΝ πέπ κΝ εαδΝ

ΰδαΝ βθΝ δαησλφπ βΝ βμΝ δ δαέ λβμΝ φυ δκΰθπηέαμΝ κυΝ
κυ, τ

κΝ πζαέ δκΝ βμΝ απκ κζάμΝ

λαΝαπσΝ δ άΰβ βΝ κυ Πλυ αθδεκτΝυηίκυζέκυέ

ί)Ν Καγκλέα δΝ δμΝ δ δεσ λ μΝ εα υγτθ δμΝ ΰδαΝ βθΝ αεα βηαρεάΝ

λα βΰδεάΝ εαδΝ

αθΪπ υιβΝ κυΝ Ι λτηα κμ,Ν πέΝ βΝ ίΪ δΝ πθΝ κπκέπθΝ κΝ Πλυ αθδεσΝ υηίκτζδκΝ
εα αλ έα δΝ ξΫ δκΝ υηφπθδυθΝπλκΰλαηηα δεκτΝ ξ δα ηκτέΝΗΝτΰεζβ κμΝ ΰελέθ δΝ αΝ

θΝ ζσΰπΝ ξΫ δαΝ εαδΝ παλαεκζκυγ έΝ εαδΝ ζΫΰξ δΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ πθΝ υηφπθδυθΝ

Ν

ά δαΝίΪ βέ
ΰ)ΝΈξ δΝ βΝΰ θδεάΝ πκπ έαΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ έ έΙέέ
)Ν δα υπυθ δΝ τηφπθβΝΰθυηβΝπλκμΝ κθΝΠλτ αθβΝΰδαΝ βθΝεα αθκηάΝ κυΝ υθσζκυΝ
πθΝ πδ υ πθΝ

δμΝ επαδ υ δεΫμ,Ν λ υθβ δεΫμ εαδΝ ζκδπΫμΝ λα βλδσ β μΝ κυΝ

Ι λτηα κμέΝ
)ΝΤπκίΪζζ δΝπλκ Ϊ δμΝπλκμΝ κθΝΠλτ αθβΝΰδαΝ βθΝ υθ λΰα έαΝ κυΝΙ λτηα κμΝµ Ν
επαδ υ δεΪΝάΝηκλφπ δεΪΝΙ λτηα αΝεαδΝ πδ βηκθδεκτμΝεαδΝεκδθπθδεκτμΝφκλ έμΝ βμΝ
βη απάμΝάΝ βμΝαζζκ απάμέ
)Ν ΰελέθ δΝ κθΝΟλΰαθδ ησΝεαδΝ κθΝ

π λδεσΝΚαθκθδ ησΝ κυΝΙ λτηα κμΝεαδΝ δμΝ

λκπκπκδά δμΝ κυμ,Νεα ΪΝ αΝ δ δεσ λαΝκλδαση θαΝ αΝΪλγλαΝιΝεαδΝκέ
α)Ν ΰελέθ δΝ κθΝ

ά δκΝ αε δεσΝ κδεκθκηδεσΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝ

έ έΙέΝ εαδΝ κΝ

πλσΰλαηηαΝ βηκ έπθΝ π θ τ πθ,Ν δμΝ λκπκπκδά δμΝ κυμΝεαδΝ κθΝ ζδεσ κδεκθκηδεσΝ
απκζκΰδ ησ,Ντ
β)Ν

λαΝαπσΝ δ άΰβ βΝ κυΝΠλυ αθδεκτΝυηίκυζέκυέ

ΰελέθ δΝ κθΝ

ά δκΝ απκζκΰδ ησΝ πθΝ λα βλδκ ά πθΝ εαδΝ βμΝ θΝ ΰΫθ δΝ

ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝΙ λτηα κμέ
γ)Ν πκπ τ δΝ βθΝ

αδλέαΝ δαξ έλδ βμΝ εαδΝ ιδκπκέβ βμΝ Π λδκυ έαμΝ κυΝ κδε έκυΝ

έ έΙέΝ εαδ πδζΫΰ δΝ άήεαδΝ πατ δΝ απσΝ αΝ εαγάεκθ ΪΝ κυμΝ αΝ ηΫζβ κυΝ δκδεβ δεκτΝ
υηίκυζέκυΝεαδΝ κθΝ δ υγτθκθ αΝτηίκυζκέΝ
δ)ΝΓθπηκ κ έΝΰδαΝ βθΝέ λυ β,Ν υΰξυθ υ β,Νεα Ϊ ηβ β,Νη κθκηα έα,Νεα Ϊλΰβ βΝ
εαδΝ η αίκζάΝ Ϋ λαμΝ κυΝ κδε έκυΝ έ έΙέ,Ν εαγυμΝ εαδΝ ΰδαΝ βΝ υΰξυθ υ β,Ν εα Ϊ ηβ β,Ν
η κθκηα έαΝεαδΝη αίκζάΝΫ λαμΝξκζάμΝάΝΣηάηα κμΝ κυΝκδε έκυΝ έ έΙέέΝ
δα)Ν πκφα έα δΝΰδαΝ βθΝέ λυ βΝΣκηΫπθΝεαδΝΰδαΝ πδΰ θση θ μΝη αίκζΫμΝ Ναυ κτμέ
δί)Ν ΧαλΪ

δΝ βθΝ επαδ υ δεάΝ εαδΝ λ υθβ δεάΝ πκζδ δεάΝ κυΝ Ι λτηα κμ,Ν

η λδηθυθ αμΝ ΰδαΝ βΝ δα φΪζδ βΝ εαδΝ βΝ δαλεάΝ αθαίΪγηδ βΝ βμΝ πκδσ β ΪμΝ κυμ,Ν εαδΝ
υΰελκ έΝ βΝΜκθΪ αΝ δα φΪζδ βμΝ βμΝΠκδσ β αμΝ κυΝΙ λτηα κμΝ(ΜΟέ ΙέΠέ)έ
δΰ)Ν ΰελέθ δΝ αΝ εα αλ δαση θαΝΰδαΝπλυ βΝφκλΪΝ εαδΝ αΝ πδεαδλκπκδβηΫθαΝηβ λυαΝ
π λδευθΝεαδΝ ιπ λδευθΝη ζυθ,Ν αΝκπκέαΝ βλκτθ αδΝΰδαΝ δμΝ δα δεα έ μΝ εζκΰάμ,Ν
ιΫζδιβμ,Νηκθδηκπκέβ βμΝεαδΝαθαθΫπ βμΝ βμΝγβ έαμΝεαγβΰβ υθ,Νη ΪΝαπσΝ δ άΰβ βΝ
βμΝκδε έαμΝΚκ ηβ έαμ,Ντ

λαΝαπσΝαπσφα βΝ βμΝυθΫζ υ βμΝ κυΝΣηάηα κμέ

δ )Ν υΰελκ έΝ αΝ εζ ε κλδεΪΝ υηα αΝ ΰδαΝ δμΝ δα δεα έ μΝ εζκΰάμ,Ν ιΫζδιβμ,Ν
ηκθδηκπκέβ βμΝ εαδΝ αθαθΫπ βμΝ βμΝ γβ έαμΝ εαγβΰβ υθΝ εαδΝ υπβλ κτθ πθΝ ζ ε σλπθΝ
πθΝηβΝαυ κ τθαηπθΝΣηβηΪ πθΝ κυΝΙ λτηα κμ,Νη ΪΝαπσΝ δ άΰβ βΝ βμΝπλκ πλδθάμΝ
υθΫζ υ βμΝΣηάηα κμέ

δ )Ν ΰελέθ δΝ κθΝΚαθκθδ ησΝπκυ υθΝπλυ κυ,Ν τ λκυΝεαδΝ λέ κυΝετεζκυέ
δ )Ν πκφα έα δΝ βθΝ έ λυ βΝ ΚΫθ λκυΝ πδησλφπ βμΝ εαδΝ δαΝ έκυΝ ΜΪγβ βμΝ εαδΝ
ΰελέθ δΝ κθΝ Καθκθδ ησΝ πκυ υθΝ κυ,Ν κλέα δΝ κθΝ δ υγυθ άΝ κυΝ ΚΫθ λκυΝ η ΪΝ απσΝ
δ άΰβ βΝ κυΝ ΠλκΫ λκυΝ κυ,Ν πκυΝ δα υπυθ αδΝτ

λαΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ

κυΝΚΫθ λκυ,ΝεαδΝ ΰελέθ δΝ κθΝ ά δκΝκδεκθκηδεσΝπλκςπκζκΰδ ησΝεαδΝαπκζκΰδ ησΝ κυΝ
ΚΫθ λκυ,Νεαγυμ εαδΝ βθΝ ε Ϋζ βΝΫλΰπθΝ πδησλφπ βμ,Ν υθ ξδαση θβμΝ επαέ υ βμ,Ν
εα Ϊλ δ βμΝεαδΝ θΝΰΫθ δΝ δαΝίέκυΝηΪγβ βμέ
δα)Ν ΰελέθ δΝ κΝπ λδ ξση θκΝσζπθΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ κυΝΙ λτηα κμέ
δβ)Ν πκφα έα δΝ βθΝ έ λυ βΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ η απ υξδαευθΝ πκυ υθ,Ν τ

λαΝ απσΝ

δ άΰβ βΝ βμΝ υθΫζ υ βμΝ κυΝ κδε έκυΝ Σηάηα κμ,Ν εαδΝ απκφαέθ αδΝ ΰδαΝ εΪγ Ν αά βηαΝ
αεα βηαρεκτ,Ν δκδεβ δεκτ,Ν κλΰαθπ δεκτΝ εαδΝ κδεκθκηδεκτΝ ξαλαε άλα,Ν εα ΪΝ αΝ
δ δεσ λαΝκλδαση θαΝ κΝθσηκέ
δγ)Ν πκφα έα δΝΰδαΝ βθΝέ λυ βΝεαδ κλΰΪθπ βΝπλκΰλαηηΪ πθΝ τ λκυΝεαδΝ λέ κυΝ
ετεζκυΝ πκυ υθΝ

Ν υθ λΰα έαΝ η Ν ΪζζαΝ έ έΙέΝ εαδΝ λ υθβ δεΪΝ εΫθ λαΝ κυΝ ΪλγλκυΝ

1γ Ν κυΝθέΝζγ1ίήβί1ζΝ( ΄Νβηκ),Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝεΫθ λκυΝ βμΝ
εα βηέαμΝ γβθυθΝ εαδΝ κυΝ Ι λτηα κμΝ Ια λκίδκζκΰδευθΝ λ υθυθΝ βμΝ εα βηέαμΝ
γβθυθέ
ε)Ν Μ Ν απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυ,Ν βΝ κπκέαΝ ΰελέθ αδΝ απσΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ Παδ έαμ,Ν
Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαγκλέα αδΝ βΝ κλΰΪθπ βΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ
λέ κυΝετεζκυΝ πκυ υθΝ

τ λκυΝ εαδΝ

Ν υθ λΰα έαΝη Ναθαΰθπλδ ηΫθαΝπμΝκηκ αΰάΝδ λτηα αΝεαδΝ

λ υθβ δεΪΝεΫθ λαΝ βμΝαζζκ απάμ,Ντ

λαΝαπσΝ δ άΰβ βΝ βμΝυθΫζ υ βμΝ κυΝκδε έκυΝ

Σηάηα κμέ
εα)Ν πκφα έα δΝ βΝ δκλΰΪθπ β,Ν υθκζδεΪΝ άΝ θΝ ηΫλ δ,Ν πλκΰλαηηΪ πθΝ πλυ κυΝ
ετεζκυΝ πκυ υθΝ

Ν ιΫθβΝ ΰζυ

ζζΪ κμΝ( ΙέΠ έ έ),Ντ

αΝ

Ν υθ λΰα έαΝ η Ν κΝ δ γθΫμΝ Παθ πδ άηδκΝ βμΝ

λαΝαπσΝ δ άΰβ βΝ βμΝυθΫζ υ βμΝ κυΝκδε έκυΝΣηάηα κμ.

εί)Ν πκφα έα δΝ ΰδαΝ κΝ αεα βηαρεσΝ βη λκζσΰδκΝ υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ εαδΝ πθΝ
ι α δευθΝπ λδσ πθέ
εΰ)Ν πκφα έα δΝΰδαΝ υξσθΝ δαεκπάΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝάΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝΫλΰκυΝ κυΝ
Ι λτηα κμΝ εαδΝ ΰδαΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ υζζκΰδευθΝ κλΰΪθπθΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ πθΝ
δαεκπυθέΝ
ε )Ν ΰελέθ δΝ ηΫ λαΝ πκυΝ ζαηίΪθκθ αδΝ απσΝ κθΝ Πλτ αθβΝ ΰδαΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ
π δΰσθ πθΝαβ βηΪ πθέΝ
ε )Ν

δ βΰ έ αδΝ

κθΝ ΤπκυλΰσΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ

βΝ

βηδκυλΰέαΝ θΫπθΝ γΫ πθΝ εαγβΰβ υθ, η ΪΝ απσΝ πλσ α βΝ πθΝ Κκ ηβ δυθΝ πθΝ

κδε έπθΝ ξκζυθ,Ν τ

λαΝ απσΝ δ άΰβ βΝ πθΝ υθ ζ τ πθΝ πθΝ κδε έπθΝ ΣηβηΪ πθέΝ

πέ βμ,Νεα αθΫη δΝ κθΝ υθκζδεσΝαλδγησΝ πθΝγΫ πθΝεαγβΰβ υθΝπκυΝ ΰελέθκθ αδΝ αΝ
Σηάηα αέΝ
ε )Ν

δ βΰ έ αδΝ

κθΝ ΤπκυλΰσΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ

βΝ

βηδκυλΰέαΝ θΫπθΝ γΫ πθΝ ζκδπκτΝ δ αε δεκτΝ εαδΝ λΰα βλδαεκτΝ πλκ ππδεκτ, η ΪΝ
απσΝ πλσ α βΝ πθΝ Κκ ηβ δυθΝ πθΝ κδε έπθΝ ξκζυθ,Ν τ

λαΝ απσΝ δ άΰβ βΝ πθΝ

υθ ζ τ πθΝ πθΝ κδε έπθΝ ΣηβηΪ πθέΝ πέ βμ,Ν εα αθΫη δΝ εαδΝ αθαεα αθΫη δΝ κθΝ
υθκζδεσΝαλδγησΝ πθΝγΫ πθΝπκυΝ ΰελέθκθ αδΝ αΝΣηάηα αΝάΝ δμΝξκζΫμέ
εα)Ν

δ βΰ έ αδΝ

κθΝ ΤπκυλΰσΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ βΝ

βηδκυλΰέαΝ θΫπθΝ γΫ πθΝ δκδεβ δεκτΝ πλκ ππδεκτ,Ν τ

λαΝ απσΝ δ άΰβ βΝ κυΝ

Πλτ αθβέ
εβ)Ν Κα αθΫη δΝ

αΝ Σηάηα αΝ δμΝ γΫ δμ-πδ υ δμΝ δ αε δεκτΝ εαδΝ επαδ υ δεκτΝ

πλκ ππδεκτΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηΝ κυΝ πέ έΝ ζίιή1λκίΝ ( ΄Ν 11β)Ν εαδΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1λΝ κυΝ θέΝ
1ζίζή1λκγΝ( ΄Ν1ιγ),Ναθ έ κδξαέΝ
εγ)ΝΟλέα δΝΚκ ηά κλαΝξκζάμΝάΝΠλσ λκΝΣηάηα κμ,Νπλκ λξση θκΝαπσΝ βθΝκδε έαΝ
ξκζάΝ άΝ κΝ κδε έκΝ Σηάηα,Ν αθ έ κδξα,Ν σ αθΝ

θΝ υπΪλξκυθΝ υπκοβφδσ β μΝ ΰδα αΝ

αιδυηα αΝαυ ΪέΝ
ζ)Νυΰελκ έΝ πδ λκπΫμΝΰδαΝ βΝη ζΫ βΝάΝ δ επ λαέπ βΝγ ηΪ πθΝπκυΝ ηπέπ κυθΝ δμΝ
αληκ δσ β ΫμΝ βμ,Ντ

λαΝαπσΝ δ άΰβ βΝ κυΝΠλυ αθδεκτΝυηίκυζέκυέ

ζα)Ν Μπκλ έΝ θαΝ αθαγΫ δ,Ν η Ν αδ δκζκΰβηΫθβΝ απσφα άΝ βμ,Ν
υΰε ελδηΫθπθΝ αληκ δκ ά πθΝ βμ,Ν ΰδαΝ
Πλυ αθδεσΝυηίκτζδκ,ΝβΝκπκέαΝαθαλ Ϊ αδΝ

υΰε ελδηΫθκΝ ξλκθδεσΝ

βθΝ Ϊ εβ βΝ
δΪ βηα,Ν

κΝ

κΝΠλσΰλαηηαΝ Ι ΤΓ Ι ,Ν τηφπθαΝη Ν

κΝθέΝγκθ1ήβί1ί,ΝσππμΝ λκπκπκδάγβε ΝεαδΝδ ξτ δέ
ζί) Κα αθΫη δΝ αΝ εκθ τζδαΝ κυΝ αε δεκτΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ

αΝ Μκυ έα εαδΝ αΝ

Γυηθα άλδαΝπκυΝαθάεκυθΝ κΝΊ λυηα.
ζΰ)Ν

ε έΝ σ μΝ αληκ δσ β μΝ

θΝ αθα έγ θ αδΝ απσΝ κθΝ θσηκΝ δ δευμΝ

Ν ΪζζαΝ

σλΰαθαΝ κυΝΙ λτηα κμέ
γέΝ Κα σπδθΝ απσφα βμΝ βμΝ κδε έαμΝ υΰεζά κυ,Ν αΝ έ έΙέΝ ηπκλκτθΝ θαΝ υθΪπ κυθΝ
υηίΪ δμΝ ηέ γπ βμΝ η αφκλδευθΝ ηΫ πθΝ ΰδαΝ η αφκλΪΝ φκδ β υθ,Ν

υηίΪ δμΝ

εαγαλδσ β αμ,Ν φτζαιβμΝ εαδΝ υθ άλβ βμΝ πθΝ ΰεα α Ϊ υθΝ κυμΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζβΝ
τηία βΝ πκυΝ απκίζΫπ δΝ

βθΝ ιυπβλΫ β βΝ πθΝ δ δεσ λπθΝ αθαΰευθΝ κυμέΝ Μ Ν

απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυΝ έθαδΝ υθα άΝ βΝ η αφκλΪΝ εκθ υζέπθΝ απσΝ κθΝ αε δεσΝ
πλκςπκζκΰδ ησ,Ν

αΝ κπκέαΝ αφκλκτθΝ

υπβλ έ μΝ εαγαλδσ β αμ,Ν φτζαιβμ,Ν

υθ άλβ βμΝ εαδΝ ζκδπΫμΝ αθαΰεαέ μΝ υπβλ έ μ,Ν

βθΝ

αδλέαΝ

δαξ έλδ βμΝ εαδΝ

ιδκπκέβ βμΝ Π λδκυ έαμΝ κυΝ κδε έκυΝ Ι λτηα κμέΝ ΓδαΝ βΝ η αφκλΪΝ πθΝ αθπ ΫλπΝ
εκθ υζέπθΝ κΝ Πλτ αθβμΝ εα αγΫ δΝ αδ δκζκΰβηΫθβΝ εαδΝ εκ κζκΰβηΫθβΝ πλσ α βΝ

βθΝ

τΰεζβ κ,Ν πμΝ πλκμΝ βθΝ αθαΰεαδσ β αΝ εΪζυοβμΝ πθΝ εα ΪΝ π λέπ π βΝ αθαΰευθ,Ν βθΝ
ικδεκθσηβ βΝ πσλπθ,Ν βθΝ πδ Ϊξυθ βΝ πθΝ δα δεα δυθΝ εαδΝ βΝ ί ζ έπ βΝ βμΝ
πκδσ β αμΝ πθΝ υπβλ δυθΝ πκυΝ πλκετπ κυθΝ απσΝ αυ άθΝ βθΝ θΫλΰ δαέΝ ΗΝ

αδλέαΝ

δαξ έλδ βμΝ εαδΝ ιδκπκέβ βμΝ Π λδκυ έαμΝ κυΝ κδε έκυΝ Ι λτηα κμΝ αθαζαηίΪθ δΝ βθΝ
υπκξλΫπ βΝθαΝ δαγΫ δΝ αΝαθπ ΫλπΝεκθ τζδαΝαπκεζ δ δεΪΝΰδαΝ βθΝ ιυπβλΫ β βΝ πθΝ
εκπυθΝΰδαΝ κυμΝκπκέκυμΝη αφΫλκθ αδΝπλκμΝσφ ζκμΝ κυΝΙ λτηα κμΝεαδΝθαΝ υθΪπ δΝ
δμΝ ξ δεΫμΝ υηίΪ δμΝ η Ν θκηδεΪΝ άΝ φυ δεΪΝ πλσ ππαέΝ θ σμΝ κυΝ πλυ κυΝ λδηάθκυΝ
εΪγ Ν κδεκθκηδεκτΝ Ϋ κυμ,Ν βΝ
υπκίΪζ δΝ

αδλέαΝ

δαξ έλδ βμΝ εαδΝ

ιδκπκέβ βμΝ Π λδκυ έαμΝ

βΝ τΰεζβ κ,Ν πλκμΝ Ϋΰελδ β,Ν ζ π κη λάΝ Ϋεγ βΝ π πλαΰηΫθπθΝ ΰδαΝ βθΝ

αιδκπκέβ βΝ πθΝ εκθ υζέπθΝ πκυΝ βμΝ δα ΫγβεαθΝ εα ΪΝ κΝ πλκβΰκτη θκΝ κδεκθκηδεσΝ
Ϋ κμέ

ΆλγλκΝ14
Πλυ αθδεσΝυηίκτζδκ
1έΝΣκΝΠλυ αθδεσΝυηίκτζδκΝαπκ ζ έ αδΝαπσμ
α)Ν κθΝΠλτ αθβ,
ί)Ν κυμΝ θ δπλυ Ϊθ δμ,
ΰ)Ν Ϋθαθ επλσ ππκ πθΝ φκδ β υθ,Ν πκυΝ υπκ δεθτ αδΝ εαδΝ πλκΫλξ αδ απσΝ κυμΝ
θκηέηπμΝκλδ γΫθ μΝφκδ β ΫμΝπκυΝη ΫξκυθΝ βΝτΰεζβ κΝεαδ
)Ν κθΝ επλσ ππκΝ πθ δκδεβ δευθΝυπαζζάζπθΝπκυΝη Ϋξ δΝ βΝτΰεζβ κέ
ΣκΝΠλυ αθδεσΝυηίκτζδκΝ υΰελκ έ αδΝεαδΝζ δ κυλΰ έΝθσηδηαΝΫ πΝεαδΝαθΝ θΝΫξ δΝ
υπκ δξγ έΝκΝ επλσ ππκμΝ πθΝφκδ β υθέΝ
 Ν π λέπ π βΝ δ κοβφέαμΝ υπ λδ ξτ δΝ βΝ ΪπκοβΝ υπΫλΝ βμΝ κπκέαμΝ Ϊξγβε Ν κΝ
Πλτ αθβμέΝ
βέΝ ΣκΝ Πλυ αθδεσΝ υηίκτζδκΝ Ϋξ δΝ δμΝ αεσζκυγ μΝ αληκ δσ β μΝ εαδΝ σ μΝ Ϊζζ μΝ
πλκίζΫπκθ αδΝ απσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυ,Ν κυΝ Ολΰαθδ ηκτΝ εαδΝ κυΝ
π λδεκτΝΚαθκθδ ηκτΝ κυΝΙ λτηα κμμ
α)Ν δ βΰ έ αδΝ
κπδεσ,

βΝ τΰεζβ κΝ βΝ

λα βΰδεάΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ κυΝ Ι λτηα κμΝ

Ν

γθδεσ,Ν υλππαρεσΝ εαδΝ δ γθΫμΝ πέπ κΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ δαησλφπ βΝ βμΝ

δ δαέ λβμΝφυ δκΰθπηέαμΝ κυΝ κΝπζαέ δκΝ βμΝαπκ κζάμΝ κυέΝ

ί)Ν Κα αλ έα δΝ κΝ ξΫ δκΝ υηφπθδυθΝ πλκΰλαηηα δεκτΝ ξ δα ηκτ,Ν η Ν ίΪ βΝ κΝ
κπκέκΝβΝτΰεζβ κμΝεαγκλέα δΝ δμΝεα υγτθ δμΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ κυΝΙ λτηα κμέ
ΰ)ΝΚα αλ έα δΝεαδΝαθαηκλφυθ δΝ κθΝ ά δκΝ αε δεσΝκδεκθκηδεσΝπλκςπκζκΰδ ησΝεαδΝ
κθΝ ζδεσΝκδεκθκηδεσΝαπκζκΰδ ησΝ κυΝΙ λτηα κμ,ΝεαγυμΝεαδΝ κυμΝαθ έ κδξκυμΝ κυΝ
πλκΰλΪηηα κμΝ βηκ έπθΝ π θ τ πθ,Ν κυμΝ υπκίΪζζ δΝ πλκμΝ Ϋΰελδ βΝ

βΝ τΰεζβ κΝ

εαδΝ πκπ τ δΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ ξ δευθΝαπκφΪ πθΝ βμΝυΰεζά κυέΝ
)Ν δ βΰ έ αδΝ

κθΝΠλτ αθβΝ αΝ ξΫ δαΝΟλΰαθδ ηκτΝεαδΝ

π λδεκτΝΚαθκθδ ηκτΝ

κυΝΙ λτηα κμ,Ν αΝκπκέαΝυπκίΪζζκθ αδΝπλκμΝΫΰελδ βΝ βΝτΰεζβ κΝ κυΝΙ λτηα κμέ
)Ν

δ βΰ έ αδΝ

βΝ τΰεζβ κΝ βθΝ

υΰελσ β βΝ πδ λκπυθΝ πλκμΝ η ζΫ βΝ άΝ

δ επ λαέπ βΝγ ηΪ πθΝπκυΝ ηπέπ κυθΝ δμΝαληκ δσ β ΫμΝ βμέ
)ΝΈξ δΝ βθΝ υγτθβΝ βμΝ άλβ βμΝ πθΝθσηπθ,Ν κυΝΟλΰαθδ ηκτΝεαδΝ κυΝ

π λδεκτΝ

Καθκθδ ηκτέΝ
α)Ν Μ λδηθΪΝ ΰδαΝ βθΝ κλΰΪθπ βΝ πθΝ δκδεβ δευθΝ υπβλ δυθΝ κυΝ Ι λτηα κμΝ εαδΝ
κπκγ

έΝ κ δκδεβ δεσΝπλκ ππδεσΝ Ναυ Ϋμέ

β)Ν δ βΰ έ αδΝ

βθΝ τΰεζβ κΝ βθΝ εα αθκηάΝ εαδΝ βθΝ αθαεα αθκηάΝ

αΝ Σηάηα αΝ

πθΝγΫ πθΝεαγβΰβ υθέΝ
γ)Ν

ε έΝ δμΝ υΰε ελδηΫθ μΝ αληκ δσ β μΝ πκυΝ κυΝ αθαγΫ δ,Ν ΰδαΝ υΰε ελδηΫθκΝ

ξλσθκ,Νη Ναδ δκζκΰβηΫθβΝαπσφα άΝ βμ,ΝβΝτΰεζβ κμέ
δ)Ν ΌπκυΝ

βθΝ ε έη θβΝ θκηκγ έαΝ πλκίζΫπ αδΝ ζάοβΝ απσφα βμ,Ν παλκξάΝ ΰθυηβμΝ

εαδΝυπκίκζάΝ δ άΰβ βμΝάΝπλσ α βμΝ Ν πέπ κΝ έ έΙέ,ΝβΝ ξ δεάΝαληκ δσ β αΝαθάε δΝ
κΝΠλυ αθδεσΝυηίκτζδκ,Ν φσ κθΝ θΝαθα έγ αδΝλβ ΪΝ ΝΪζζκΝσλΰαθκέ
γέΝΟδΝαπκφΪ δμΝ κυΝΠλυ αθδεκτΝυηίκυζέκυΝεκδθκπκδκτθ αδΝ θ σμΝηβθσμΝαπσΝ βΝ
ζάοβΝ κυμΝ

βθΝ τΰεζβ κΝ εαδΝ αθαλ υθ αδΝ

κΝ δα δε υαεσΝ σπκΝ κυΝ κδε έκυΝ

Ι λτηα κμέΝ

ΆλγλκΝ1η
Πλτ αθβμΝ– θ δπλυ Ϊθ δμ
1έΝα)ΝΩμΝΠλτ αθβμΝ εζΫΰ αδΝεαγβΰβ άμΝπλυ βμΝίαγηέ αμΝ κυΝκδε έκυΝΙ λτηα κμΝ
ΰδαΝ γβ έαΝ

ΪλπθΝ (ζ)Ν αεα βηαρευθΝ υθ,Ν βΝ κπκέαΝ ζάΰ δΝ

δμΝ γ1Ν υΰκτ κυΝ κυΝ

Ϋ αλ κυΝαεα βηαρεκτΝΫ κυμ,ΝαεσηβΝεαδΝαθΝβΝ εζκΰάΝΫζαί Νξυλα,ΝΰδαΝκπκδκθ άπκ Ν
ζσΰκ,Ν η ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ κυΝ πλυ κυΝ αεα βηαρεκτΝ Ϋ κυμΝ βμΝ γβ έαμέΝ θ δπλτ αθβμΝ

εζΫΰ αδΝ εαγβΰβ άμΝ πλυ βμΝ ίαγηέ αμΝ άΝ αθαπζβλπ άμΝ εαγβΰβ άμΝ κυΝ κδε έκυΝ
Ι λτηα κμΝΰδαΝέ δαΝγβ έαέΝ
ί)Ν δεαέπηαΝυπκοβφδσ β αμΝΰδαΝ αΝαιδυηα αΝ κυΝΠλτ αθβΝεαδΝ κυΝ θ δπλτ αθβΝ
ΫξκυθΝ σ κδΝ ζκτθΝ

Ν εαγ

υμΝ πζάλκυμΝ απα ξσζβ βμΝ εα ΪΝ κΝ ξλσθκΝ δ θΫλΰ δαμΝ

πθΝ εζκΰυθΝεαδΝεα ΪΝ βθΝπλκβΰκτη θβΝ λδ έαέΝ

θΝ πδ λΫπ αδΝθαΝ έθαδΝυπκοάφδκδΝ

εαγβΰβ ΫμΝ πκυΝ απκξπλκτθΝ απσΝ βθΝ υπβλ έαΝ ζσΰπΝ υηπζάλπ βμΝ κυΝ αθυ α κυΝ
κλέκυΝ βζδεέαμΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ πλκεβλυ

ση θβμΝ γβ έαμέΝ

θΝ πδ λΫπ αδΝ κΝ

έ δκΝπλσ ππκΝθαΝγΫ δΝ αυ σξλκθαΝυπκοβφδσ β αΝεαδΝΰδαΝ αΝ τκΝαιδυηα αέ
ΰ)Ν αΝ έ έΙέΝπκυΝΫξκυθΝπ λδ

σ λαΝαπσΝ έεκ δΝ (βί)ΝΣηάηα αΝάΝΫξκυθΝζδΰσ λαΝ

απσΝ έεκ δΝ (βί)Ν Σηάηα α,Ν αζζΪΝ ζ δ κυλΰκτθΝ
Ϋ λ μΝ εζΫΰκθ αδΝ Ϋ

Ν λ δμΝ άΝ π λδ

σ λ μΝ ΰ πΰλαφδεΫμΝ

λδμΝ(ζ)Ν θ δπλυ Ϊθ δμμΝ

iέΝκΝ θ δπλτ αθβμΝ εα βηαρευθΝΤπκγΫ πθ,ΝΦκδ β δεάμΝΜΫλδηθαμΝεαδΝ δαΝ έκυΝ
επαέ υ βμ,
iiέΝκΝ θ δπλτ αθβμΝΟδεκθκηδευθ,
iiiέΝ κΝ θ δπλτ αθβμΝ Πλκ ππδεκτ,Ν Πλκΰλαηηα δ ηκτΝ εαδΝ θΪπ υιβμ,Ν κΝ κπκέκμΝ
πλκ

α αδΝεαδΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝπλκ ππδεκτΝ κυΝΙ λτηα κμ,Νεαδ

ivέΝκΝ θ δπλτ αθβμΝΈλ υθαμΝ
 αΝ έ έΙέΝ πκυΝ ΫξκυθΝ ηΫξλδΝ εαδΝ έεκ δΝ (βί)Ν Σηάηα αΝ εαδΝ

θΝ υπΪΰκθ αδΝ

βθΝ

πλκβΰκτη θβΝπ λέπ π β εζΫΰκθ αδΝ λ δμΝ(γ)Ν θ δπλυ Ϊθ δμμΝ
iέΝκΝ θ δπλτ αθβμΝ εα βηαρευθΝΤπκγΫ πθ,ΝΦκδ β δεάμΝΜΫλδηθαμΝεαδΝ δαΝ έκυΝ
επαέ υ βμ,Ν
iiέΝκΝ θ δπλτ αθβμΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝΈλ υθαμΝεαδ
iiiέΝ κΝ θ δπλτ αθβμΝ Πλκ ππδεκτ,Ν Πλκΰλαηηα δ ηκτΝ εαδΝ θΪπ υιβμ,Ν κΝ κπκέκμΝ
πλκ

α αδΝεαδΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝπλκ ππδεκτΝ κυΝΙ λτηα κμέ
)Ν ΟΝ Πλτ αθβμΝ

υθ ξση θβΝ γβ έαΝ

θΝ πδ λΫπ αδΝ θαΝ έθαδΝ υπκοάφδκμΝ εαδΝ θαΝ εζ ΰ έΝ ΰδαΝ

κΝ αιέπηαΝ κυΝ Πλτ αθβΝ άΝ κυΝ θ δπλτ αθβέΝ ΟΝ θ δπλτ αθβμ

θΝ πδ λΫπ αδΝ θαΝ έθαδΝ υπκοάφδκμΝ εαδΝ θαΝ εζ ΰ έΝ ΰδαΝ
κΝ αιέπηαΝ κυΝ θ δπλτ αθβέΝ ΣκΝ έ δκΝ πλσ ππκΝ
εαδΝ θαΝ εζ ΰ έΝ

τ λβΝ

τ λβΝ υθ ξση θβΝ γβ έαΝ

θΝ πδ λΫπ αδΝ θαΝ έθαδΝ υπκοάφδκΝ

αΝ αιδυηα αΝ κυΝ Πλτ αθβΝ εαδΝ κυΝ θ δπλτ αθβΝ ΰδαΝ π λδ

απσΝ τκ (2) γβ έ μ, υθκζδεΪέΝ ΟδΝ γβ έ μΝ πκυΝ ΫξκυθΝ κζκεζβλπγ έΝ

σ λ μΝ

αΝ αθ έ κδξαΝ

αιδυηα α,Ν υθΪη δΝ πλκρ ξυκυ υθΝ δα Ϊι πθ,Ν υθυπκζκΰέακθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ
βμΝπαλκτ αμΝπαλαΰλΪφκυέ
βέΝ ΗΝ εζκΰάΝ κυΝ Πλτ αθβΝ εαδΝ πθΝ θ δπλυ Ϊθ πθΝ ΰέθ αδΝ η Ν τκΝ (β)Ν ι ξπλδ ΪΝ
θδαέαΝ οβφκ Ϋζ δα,Ν πκυΝ π λδζαηίΪθκυθΝ

αΝ κθσηα αΝ σζπθΝ

πθΝ υπκοβφέπθΝ

Πλυ Ϊθ πθΝεαδΝ θ δπλυ Ϊθ πθ,Ναθ έ κδξαέΝΟδΝ εζκΰ έμΝ βη δυθκυθΝ βθΝπλκ έηβ άΝ
κυμΝ ΰδαΝ ΫθαθΝ ησθκΝ απσΝ κυμΝ υπκοβφέκυμΝ Πλυ Ϊθ δμΝ εαδΝ ΰδαΝ ΫθαθΝ ησθκΝ απσΝ κυμΝ
υπκοβφέκυμΝ θ δπλυ Ϊθ δμΝ έπζαΝαπσΝ κΝσθκηΪΝ κυέΝ
γέΝ α)Ν ΣκΝ υηαΝ πθΝ εζ ε σλπθΝ ΰδαΝ βθΝ εζκΰάΝ Πλτ αθβΝ εαδΝ θ δπλυ Ϊθ πθΝ
απαλ έα αδμΝαα)ΝαπσΝ κΝ τθκζκΝ πθΝεαγβΰβ υθΝεαδΝ πθΝυπβλ κτθ πθΝζ ε σλπθΝ κυΝ
Ι λτηα κμΝ(πλυ βΝκηΪ αΝ εζ ε σλπθ)ΝεαδΝίί)ΝαπσΝ κΝ τθκζκΝ πθΝη ζυθΝ κυΝζκδπκτΝ
δ αε δεκτΝ εαδΝ λΰα βλδαεκτΝ πλκ ππδεκτΝ εαδΝ πθΝ δκδεβ δευθΝ υπαζζάζπθΝ κυΝ
Ι λτηα κμΝ( τ λβΝκηΪ αΝ εζ ε σλπθ)έΝ
ί)Ν ΟΝ αλδγησμΝ πθΝ ΰετλπθΝ οάφπθΝ πκυΝ ζαηίΪθ δΝ κΝ εΪγ Ν υπκοάφδκμΝ έθαδΝ κΝ
Ϊγλκδ ηαΝ πθΝπαλαεΪ πΝ πέΝηΫλκυμΝ υθσζπθμΝ
i)Ν πθΝ ΰετλπθΝοάφπθΝ πθΝη ζυθΝ βμΝπλυ βμΝ κηΪ αμΝ εζ ε σλπθΝπκυΝοάφδ αθΝ
κθΝ υΰε ελδηΫθκΝυπκοάφδκΝεαδΝ
ii)Ν πθΝ ΰετλπθΝοάφπθΝ πθΝη ζυθΝ βμΝπλυ βμΝκηΪ αμΝ εζ ε σλπθΝπκυΝοάφδ αθΝ
κθΝ υΰε ελδηΫθκΝ υπκοάφδκ,Ν πκζζαπζα δααση θκυΝ η Ν κθΝ αλδγησΝ πθΝ ΰετλπθΝ
οάφπθΝ πθΝη ζυθΝ βμΝ τ λβμΝκηΪ αμΝ εζ ε σλπθΝπκυΝοάφδ αθΝ κΝ υΰε ελδηΫθκΝ
υπκοάφδκ,Νπκζζαπζα δααση θκυΝη Νί,1ΝεαδΝ δαδλκτη θκυΝη Ν κΝ υθκζδεσΝαλδγησΝ πθΝ
η ζυθΝ βμΝ τ λβμΝκηΪ αμΝ εζ ε σλπθέΝ
 δμΝπ λδπ υ δμΝεα ΪΝ δμΝκπκέ μΝαπσΝ κΝπαλαπΪθπΝΪγλκδ ηαΝ πθΝ ΰετλπθΝοάφπθΝ
πλκετπ δΝ

εα δεσμΝ αλδγησμ,Ν αυ σμΝ

λκΰΰυζκπκδ έ αδΝ

ηκθΪ α,Ν σ αθΝ έθαδΝ εΪ πΝ κυΝ ηδ κτΝ (ί,η),Ν εαδΝ

βθΝ πλκβΰκτη θβΝ αεΫλαδβΝ

βθΝ πση θβΝ αεΫλαδβΝ ηκθΪ α,Ν σ αθΝ

έθαδΝηδ σΝ(ί,η)ΝάΝΪθπΝ κυΝηδ κτΝ(ί,η)έ
ΰ)Ν  κΝ

εζ ε κλδεσΝ

υηαΝ

πδ λΫπ αδΝ θαΝ

υηη ΫξκυθΝ εαγβΰβ ΫμΝ εαδΝ

υπβλ κτθ μΝ ζΫε κλ μΝ (πλυ βΝ κηΪ αΝ εζ ε σλπθ)Ν πκυΝ απκυ δΪακυθΝ απσΝ βΝ γΫ βΝ
κυμ,Ναθ ιαλ ά πμΝ κυΝζσΰκυΝαπκυ έαμ,Ν φσ κθΝαυ άΝ θΝ υθ πΪΰ αδΝ βθΝαθα κζάΝ
άΝ βθΝ απαΰσλ υ βΝ Ϊ εβ βμΝ πθΝ εαγβεσθ πθΝ κυμέΝ

θΝ δ ξτ δΝ κΝ έ δκΝ εαδΝ ΰδαΝ κυμΝ

εζΫε κλ μΝ βμΝ τ λβμΝκηΪ αμΝ βμΝπ λέπ έΝα΄έΝ
ζέΝ ΗΝ πλκεάλυιβΝ πθΝ εζκΰυθΝ ΰδα βθΝ αθΪ διβΝ Πλτ αθβΝ εαδΝ θ δπλυ Ϊθ πθΝ
ΰέθ αδΝαπσΝ κθΝυπβλ κτθ αΝΠλτ αθβΝ λ δμ (3) ηάθ μΝπλδθΝαπσΝ βΝζάιβΝ βμΝγβ έαμΝ
κυέΝ  Ν π λέπ π βΝ ηβΝ άλβ βμΝ βμΝ πμΝ ΪθπΝ πλκγ ηέαμΝ βΝ αληκ δσ β αΝ βμΝ
πλκεάλυιβμΝ π λδΫλξ αδΝ

βΝ τΰεζβ κέΝ ΟΝ Πλτ αθβμΝ άΝ βΝ τΰεζβ κμ,Ν εα ΪΝ

π λέπ π β,Ν η λδηθΪΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪλ β βΝ βμΝ πλκεάλυιβμΝ
Ι λτηα κμ εαδΝ ζαηίΪθ δΝ

αΝ αθαΰεαέαΝ ηΫ λαΝ ΰδαΝ

βηκ δκπκέβ βΝ βμΝπλκεάλυιβμέ

βθΝ δ κ ζέ αΝ κυΝ

βΝ η ΰαζτ λβΝ

υθα άΝ

ηέΝ

δ ά δμΝ ε άζπ βμΝ θ δαφΫλκθ κμΝ ΰδαΝ κΝ αιέπηαΝ κυΝ Πλτ αθβΝ εαδΝ κυΝ

θ δπλτ αθβΝ υπκίΪζζκθ αδ,Ν θ σμΝ βμΝ πλκγ ηέαμΝ πκυΝ κλέα αδΝ
θυπδκθΝ κυΝ Πλτ αθβΝ άΝ βμΝ υΰεζά κυ,Ν αθΝ Ϋξ δΝ π λδΫζγ δΝ
βμΝ πλκεάλυιβμΝ πθΝ εζκΰυθ,Ν τηφπθαΝ η Ν κΝ

τ λκΝ

βθΝ πλκεάλυιβ,Ν

Ν αυ άθΝ βΝ αληκ δσ β αΝ
ΪφδκΝ βμΝ πλκβΰκτη θβμΝ

παλαΰλΪφκυέΝ
θέΝ ΣβθΝ υγτθβΝ

δ ιαΰπΰάμΝ βμΝ εζκΰδεάμΝ

δα δεα έαμΝ Ϋξ δΝ π αη ζάμΝ άΝ

π θ αη ζάμ,Ν εα ΪΝ βθΝ ελέ βΝ κυΝ Πλυ αθδεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν η ΪΝ απσΝ δ άΰβ βΝ κυΝ
Πλτ αθβ,Ν Κ θ λδεάΝ φκλ υ δεάΝ πδ λκπά,Ν η Ν δ ΪλδγηαΝ αθαπζβλπηα δεΪΝ ηΫζβέΝ ΣαΝ
αε δεΪΝ εαδΝ αΝ αθαπζβλπηα δεΪΝ ηΫζβΝ βμΝ Κ θ λδεάμΝ φκλ υ δεάμΝ πδ λκπάμΝ έθαδΝ
εαγβΰβ ΫμΝ κυΝ Ι λτηα κμΝ εαδΝ κλέακθ αδΝ µ Ν απσφα βΝ κυΝ Πλυ αθδεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν
η ΪΝαπσΝ δ άΰβ βΝ κυΝΠλτ αθβ,Ν κυζΪξδ κθΝ ΫεαΝ(1ί)Ν λΰΪ δη μΝβηΫλ μΝπλδθΝαπσΝ
βθΝβηΫλαΝ βμΝοβφκφκλέαμέΝΠλσ λκμΝ βμΝΚ θ λδεάμΝ φκλ υ δεάμΝ πδ λκπάμΝ έθαδΝκΝ
αθυ λβμΝ ίαγηέ αμΝ αλξαδσ λκμΝ εαγβΰβ άμέΝ ΗΝ Κ θ λδεάΝ φκλ υ δεάΝ πδ λκπά,Ν
αφκτΝ βμΝ παλα κγκτθΝ κδΝ αδ ά δμΝ πθΝ θ δαφ λκηΫθπθ,Ν ι Ϊα δΝ βθΝ εζκΰδησ β αΝ
εαδΝ αθαεβλτ

δΝ κυμΝ υπκοβφέκυμΝ Πλυ Ϊθ δμΝ εαδΝ θ δπλυ Ϊθ δμ,Ν ηΫ αΝ

Ν τκΝ (β)Ν

λΰΪ δη μΝ βηΫλ μΝ απσΝ κθΝ κλδ ησΝ βμ,Ν πδίζΫπ δΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ βμΝ οβφκφκλέαμΝ εαδΝ
ε έ δΝ κΝ απκ Ϋζ ηαέΝ

θΝ βΝ Κ θ λδεάΝ φκλ υ δεάΝ πδ λκπά,Ν θ σμΝ βμΝ ΪθπΝ

πλκγ ηέαμΝ πθΝ τκΝ (β)Ν λΰΪ δηπθΝ βη λυθ,Ν δαπδ υ δΝ σ δΝ κΝ αλδγησμΝ πθΝ
υπκοβφέπθΝ θ δπλυ Ϊθ πθΝ έθαδΝηδελσ λκμΝαπσΝ κθΝαλδγησΝ πθΝ εζσΰδηπθΝγΫ πθ,
κδΝ εζκΰΫμΝ Πλτ αθβΝ εαδΝ θ δπλυ Ϊθ πθΝ ηα αδυθκθ αδΝ εαδΝ παθαπλκεβλτ

κθ αδΝ

θ σμΝ ΫεαΝ(1ί)Ν λΰΪ δηπθΝβη λυθΝαπσΝ βθΝ πκηΫθβΝ βμΝ δαπέ π βμέΝ Νπ λέπ π βΝ
πκυΝ εΝ θΫκυΝ δαπδ πγ έΝ σ δΝ κΝ αλδγησμΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ

θ δπλυ Ϊθ πθΝ έθαδΝ

ηδελσ λκμΝ απσΝ κθΝ αλδγησΝ πθ εζσΰδηπθΝ γΫ πθ,Ν κδΝ εζκΰΫμΝ δ θ λΰκτθ αδΝ η Ν
σ κυμΝ Ϋγ αθΝ υπκοβφδσ β αΝ εαδΝ κΝ θΫκμΝ Πλτ αθβμΝ κλέα δΝ α πλσ ππαΝ πκυΝ γαΝ
εα αζΪίκυθΝ δμΝγΫ δμΝπκυΝαπκηΫθκυθέ
7. ΗΝοβφκφκλέαΝ έθαδΝΪη βΝεαδΝηυ δεάΝεαδΝ δ ιΪΰ αδΝη ΝεΪζπβ,Ν αυ σξλκθαΝΰδαΝ
κυμΝ υπκοβφέκυμΝ Πλυ Ϊθ δμΝ εαδΝ θ δπλυ Ϊθ δμ,Ν

Ν λΰΪ δηβΝ βηΫλαΝ βμΝ ί κηΪ κμΝ

Ϋ κδαΝπκυΝθαΝ πδ λΫπ δΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ υξσθΝ παθαζβπ δεάμΝοβφκφκλέαμΝ βθΝαελδίυμΝ
πση θβΝ λΰΪ δηβΝβηΫλαέ
κέΝ Πλτ αθβμΝ εζΫΰ αδΝ κΝ υπκοάφδκμΝ πκυΝ υΰεΫθ λπ Ν βθΝ απσζυ βΝ πζ δκοβφέαΝ
πθΝ ΫΰευλπθΝ οάφπθΝ τηφπθαΝ η Ν αΝ αθαφ λση θαΝ

βθΝ π λέπ έΝ ί΄Ν βμΝ παλέΝ γέΝ θΝ

εαθ έμΝ απσΝ κυμΝυπκοβφέκυμΝΠλυ Ϊθ δμΝ θΝ υΰε θ λυ δΝ βθΝαπσζυ βΝπζ δκοβφέαΝ
εα ΪΝ

αΝ αθπ Ϋλπ

άΝ

Ν π λέπ π βΝ δ κοβφέαμ,Ν βΝ

εζκΰδεάΝ

δα δεα έα

παθαζαηίΪθ αδΝ βθΝ πση θβΝ λΰΪ δηβΝ βηΫλαΝ η αιτΝ πθΝ υπκοβφέπθ πκυΝ

εα αζαηίΪθκυθΝ βθΝ πλυ βΝ εαδΝ βΝ τ λβΝ γΫ βΝ άΝ η αιτΝ πθΝ δ κοβφκτθ πθΝ
πλυ βΝ γΫ βέ  Ν π λέπ π βΝ πκυΝ εα ΪΝ βΝ

βθΝ

τ λβΝ εζκΰδεάΝ δα δεα έαΝ η Ν εΪζπβ,Ν

δ κοβφά κυθΝ τκΝυπκοάφδκδ,Ν παθαζαηίΪθ αδ βΝ εζκΰδεάΝ δα δεα έαΝη ΝεΪζπβέΝ Ν
π λέπ π βΝ τκΝ (β)Ν δα κξδευθΝ ΪΰκθπθΝ εζκΰδευθΝ δα δεα δυθΝ η Ν εΪζπβ ΰδαΝ ΪζζκΝ
ζσΰκΝπζβθΝδ κοβφέαμ, βΝΚ θ λδεάΝ φκλ υ δεάΝ πδ λκπάΝυπκξλ κτ αδΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ
βμΝ

εζκΰδεάμΝ

δα δεα έαμΝ µΫ πΝ βζ ε λκθδεάμΝ οάφκυ,Ν

κΝ αλΰσ λκΝ

θ σμΝ

απκεζ δ δεάμΝ πλκγ ηέαμΝ π ΪΝ (ι)Ν λΰΪ δηπθΝ βη λυθΝ απσΝ βθΝ πκηΫθβΝ βμΝ
ζ υ αέαμΝ ΪΰκθβμΝ

εζκΰδεάμΝ

δα δεα έαμέΝ  Ν π λέπ π βΝ ΪΰκθβμΝ

εζκΰδεάμΝ

δα δεα έαμ,Ν παθαζαηίΪθ αδ,Ν κηκέπμΝ ηΫ π βζ ε λκθδεάμΝ οάφκυ, βΝ εζκΰδεάΝ
δα δεα έαΝ βθΝ πση θβΝ λΰΪ δηβΝβηΫλαΝη αιτ πθ υπκοβφέπθΝπκυΝεα αζαηίΪθκυθΝ
βθΝπλυ βΝεαδΝ βΝ τ λβΝγΫ βΝάΝη αιτΝ πθΝδ κοβφκτθ πθΝ
θΫαμΝ ΪΰκθβμΝ

εζκΰδεάμΝ

δα δεα έαμ,Ν

βθΝπλυ βΝγΫ βέ πέΝ

παθαζαηίΪθ αδΝ αυ ά, κηκέπμΝ ηΫ πΝ

βζ ε λκθδεάμΝοάφκυ βθΝ πση θβΝ λΰΪ δηβΝβηΫλα, κπσ Ν εζΫΰ αδΝκΝυπκοάφδκμΝπκυΝ
γαΝ υΰε θ λυ δΝ βΝ ξ δεάΝ πζ δκοβφέα

πθΝ ΫΰευλπθΝ οάφπθέ  Ν π λέπ π βΝ

δ κοβφέαμΝ δ θ λΰ έ αδΝεζάλπ βΝ θυπδκθΝ βμΝΚ θ λδεάμΝ φκλ υ δεάμΝ πδ λκπάμέ
Μκθα δεσμΝ υπκοάφδκμΝ εζΫΰ αδΝ ησθκθΝ αθΝ υΰε θ λυ δΝ κυζΪξδ κθΝ κΝ ΫθαΝ
λέ κΝ(1ήγ) πθΝΫΰευλπθΝοάφπθ βμΝπλυ βμΝκηΪ αμΝ εζ ε σλπθέ
9.

θ δπλυ Ϊθ δμΝ εζΫΰκθ αδΝκδΝ Ϋ

λδμΝάΝ λ δμ,Νεα ΪΝπ λέπ π β,ΝυπκοάφδκδΝπκυΝ

υΰεΫθ λπ αθ,Ν η Ν ίΪ βΝ κθΝ πλκίζ πση θκΝ

βθΝ π λέπ έΝ ί΄Ν βμΝ παλέΝ γΝ λσπκΝ

υπκζκΰδ ηκτ,Ν κθΝ η ΰαζτ λκΝ αλδγησΝ πθΝ ΫΰευλπθΝ οάφπθέΝ πέΝ δ κοβφέαμΝ

βθΝ

ζ υ αέαΝ εζσΰδηβΝ γΫ β,Ν βΝ εζκΰδεάΝ δα δεα έαΝ παθαζαηίΪθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν αΝ
κλδαση θαΝ βθΝπαλέΝκέ
10. ΓδαΝ βθ,Ν εα ΪΝ δμΝ πλκβΰκτη θ μΝ παλαΰλΪφκυμ,Ν εζκΰάΝ κυΝ Πλτ αθβΝ εαδΝ πθΝ
θ δπλυ Ϊθ πθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ ΰδαΝ κθΝ κλδ ησΝ πθΝ θ δπλυ Ϊθ πθΝ ε έ

αδΝ ξ δεάΝ

δαπδ π δεάΝ πλΪιβΝ κυ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν βΝ κπκέαΝ
βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμέΝ
11. ΟΝΠλτ αθβμΝεαδΝκδΝ θ δπλυ Ϊθ δμΝ θΝ πδ λΫπ αδΝθαΝεα ΫξκυθΝ υΰξλσθπμΝ κΝ
αιέπηαΝ ΪζζκυΝ ηκθκπλσ ππκυΝ κλΰΪθκυΝ κυΝ κδε έκυΝ άΝ ΪζζκυΝ έ έΙέέΝ ΗΝ δ δσ β αΝ κυΝ
Πλτ αθβΝ εαδΝ

κυΝ

θ δπλτ αθβΝ

έθαδΝ α υηίέία βΝ η

εΪγ Ν

παΰΰ ζηα δεάΝ

θα ξσζβ βΝ ε σμΝ κυΝΙ λτηα κμέ
1βέΝ θΝ κΝ Πλτ αθβμΝ παλαδ βγ έ, εζ έο δΝ ΰδαΝ κπκδκθ άπκ Ν ζσΰκΝ άΝ αευλπγ έΝ βΝ
εζκΰάΝ κυΝ εα ΪΝ αΝ λέαΝ πλυ αΝ Ϋ βΝ βμΝ γβ έαμΝ κυ, ΰδαΝ βθΝ ηΫξλδΝ βΝ ζάιβΝ βμΝ
γβ έαμΝ κυΝ ξλκθδεάΝ π λέκ κ,Ν δ θ λΰκτθ αδΝ απσΝ βΝ τΰεζβ κ,Ν εζκΰΫμΝ ΰδαΝ βθΝ
αθΪ διβΝ Πλτ αθβέΝ ΗΝ γβ έαΝ κυΝ θΫκυΝ Πλτ αθβΝ γ πλ έ αδΝ πζάλβμΝ εαδΝ υθδ ΪΝ

ευζυηαΝ εζκΰδησ β αμΝ ΰδαΝ

τ λβΝ υθ ξση θβΝ γβ έαΝ

κυΝ θ δπλτ αθβέΝ ΣκΝ πλκβΰκτη θκΝ

ΪφδκΝ

κΝ αιέπηαΝ κυΝ Πλτ αθβΝ άΝ

θΝ δ ξτ δΝ αθΝ υθ λΫξκυθΝ πλ υ δεΪΝ κδΝ

αεσζκυγ μΝπλκςπκγΫ δμμ
iέΝαθα δξγ έΝΠλτ αθβμΝπλσ ππκΝ δαφκλ δεσΝαπσΝαυ σΝπκυΝεα έξ Ν κΝαιέπηαΝεαδΝ
iiέΝ βΝ εζκΰάΝ Ϋζαί Ν ξυλαΝ εα ΪΝ αΝ

τκΝ

ζ υ αέαΝ αεα βηαρεΪΝ Ϋ βΝ βμΝ

πλκεβλυξγ έ αμΝγβ έαμέΝ
ΈπμΝ σ κυΝ αθαζΪί δΝ εαγάεκθ αΝ κΝ θΫκμΝ Πλτ αθβμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ αθΝ κΝ Πλτ αθβμΝ
παλαδ βγ έΝ άΝ εζ έο δΝ ΰδαΝ κπκδκθ άπκ Ν ζσΰκΝ άΝ αευλπγ έΝ βΝ εζκΰάΝ κυΝ εα ΪΝ βθΝ
δΪλε δαΝ κυΝ

ζ υ αέκυΝ Ϋ κυμΝ βμΝ γβ έαμΝ κυ,Ν εαγάεκθ αΝ Πλτ αθβΝ α ε έΝ κΝ

θ δπλτ αθβμ,Ν κθΝ κπκέκΝ κΝ Πλτ αθβμΝ Ϋξ δΝ κλέ δΝ πμΝ αθαπζβλπ άΝ κυΝ εα ΪΝ αΝ
κλδαση θαΝ βθΝπ λέπ έΝγ΄Ν βμΝπαλέ 1ηέΝΟΝ θ δπλτ αθβμ,ΝπκυΝαθαζαηίΪθ δΝεαγάεκθ αΝ
Πλτ αθβ,Ναθαπζβλυθ αδΝεα ΪΝ αΝκλδαση θαΝ βθΝ πση θβΝπαλΪΰλαφκέΝΟΝΤπκυλΰσμΝ
Παδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝ ε έ δΝ ξ δεάΝ δαπδ π δεάΝπλΪιβ,ΝβΝκπκέαΝ
βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμέΝ
1γέΝ

θΝ

θ δπλτ αθβμΝ παλαδ βγ έΝ άΝ εζ έο δΝ ΰδαΝ κπκδκθ άπκ Ν ζσΰκ,Ν βθ

ε θπγ έ αΝ γΫ βΝ εα αζαηίΪθ δ, η απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυ,Ν κΝ πση θκμΝ

βΝ

δλΪΝ

εζκΰδεάμΝ εα Ϊ αιβμΝ υπκοάφδκμΝ θ δπλτ αθβμ,Ν ΰδαΝ βΝ ξλκθδεάΝ π λέκ κΝ ηΫξλδΝ βΝ
ζάιβΝ βμΝγβ έαμΝ κυΝ παλαδ βγΫθ κμΝάΝ εζδπσθ κμΝ θ δπλτ αθβέ ζζ έο δΝ πση θκυΝ
βΝ

δλΪΝ εζκΰδεάμΝεα Ϊ αιβμΝυπκοβφέκυ,ΝεαγυμΝεαδΝ

Νπ λέπ π βΝαετλπ βμΝ βμΝ

εζκΰάμΝ θ δπλτ αθβμΝiέΝ θΝβΝαθΪΰεβΝαθαετο δΝεα ΪΝ αΝ λέαΝπλυ αΝΫ βΝ βμΝγβ έαμΝ
πθΝ Πλυ αθδευθΝ λξυθ,Ν δ θ λΰκτθ αδ,Ν ΰδαΝ βΝ ξλκθδεάΝ π λέκ κΝ ηΫξλδΝ βΝ ζάιβΝ βμΝ
γβ έαμΝ κυμ,Ν εζκΰΫμΝΰδαΝ βθΝαθΪ διβΝ θ δπλτ αθβ,ΝαπσΝ κθΝΠλτ αθβΝεαδ,ΝαθΝαυ σμΝ
α λαθ έΝΰδαΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ ΫεαΝ(1ί)Ν λΰΪ δηπθΝβη λυθ,ΝαπσΝ βΝτΰεζβ κ,ΝiiέΝ θΝ
κυ έμ

ε βζυ δΝ θ δαφΫλκθΝ ΰδαΝ κΝ αιέπηαΝ κυΝ

αθαετο δΝ εα ΪΝ κΝ

θ δπλτ αθβΝ άΝ αθ βΝ αθΪΰεβΝ

ζ υ αέκΝ Ϋ κμΝ βμΝ πμΝ ΪθπΝ γβ έαμ,Ν βθΝ ε θπγ έ αΝ γΫ βΝ

εα αζαηίΪθ δΝεαγβΰβ άμΝάΝαθαπζβλπ άμΝεαγβΰβ άμΝ κυΝΙ λτηα κμ,Ν κθΝκπκέκΝκλέα δΝ
κΝ Πλτ αθβμέΝ ΜΫξλδΝ βθ,Ν εα ΪΝ αΝ παλαπΪθπ,Ν δ θΫλΰ δαΝ εζκΰυθΝ άΝ αθΪγ βΝ
εαγβεσθ πθ,Ν αΝ εαγάεκθ αΝ κυΝ παλαδ βγΫθ κμ άΝ εζδπσθ κμΝ θ δπλτ αθβΝ α ε έΝ κΝ
Πλτ αθβμέΝ  Ν εΪγ Ν π λέπ π βΝ κΝ ΤπκυλΰσμΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ
ε έ δΝ ξ δεάΝ δαπδ π δεάΝ πλΪιβ,Ν βΝ κπκέαΝ βηκ δ τ αδΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ

Κυί λθά πμέΝ δμΝπ λδπ υ δμΝ βμΝπαλκτ αμΝπαλαΰλΪφκυ,ΝβΝγβ έαΝ κΝαιέπηαΝ κυΝ
θ δπλτ αθβΝ γ πλ έ αδΝ πζάλβμΝ εαδΝ υθδ ΪΝ ευζυηαΝ εζκΰδησ β αμΝ ΰδαΝ
υθ ξση θβΝ γβ έαΝ

κΝ αιέπηαΝ αυ σέΝ ΣκΝ πλκβΰκτη θκΝ

ΪφδκΝ

τ λβΝ

θΝ δ ξτ δΝ αθΝ

υθ λΫξ δΝ βΝ π λέπ έΝ ii κυΝ

τ λκυΝ

αφέκυΝ βμΝ παλκτ αμΝ παλαΰλΪφκυΝ άΝ αθΝ

υθ λΫξκυθΝ πλ υ δεΪΝκδΝαεσζκυγ μΝπλκςπκγΫ δμμ
iέΝ εα αζΪί δΝ κΝ αιέπηαΝ κυΝ θ δπλτ αθβΝ πλσ ππκΝ δαφκλ δεσΝ απσΝ αυ σΝ πκυΝ
εα έξ Ν κΝαιέπηαΝεαδΝ
iiέΝ βΝ εζκΰάήκλδ ησμΝ Ϋζαί Ν ξυλαΝ εα ΪΝ αΝ τκΝ

ζ υ αέαΝ αεα βηαρεΪΝ Ϋ βΝ βμΝ

πλκεβλυξγ έ αμΝγβ έαμέΝ
1ζέΝ θΝκΝεΪ κξκμΝ πθΝπαλαπΪθπΝαιδπηΪ πθΝπαλαδ βγ έΝάΝ εζ έο δ,ΝβΝ ΝαθΪ διβΝ
θΫκυΝκλΰΪθκυΝαπαδ έ αδΝθαΝΰέθ δΝη Ν εζκΰΫμ,ΝκδΝ εζκΰΫμΝ δ θ λΰκτθ αδΝ κΝαλΰσ λκΝ
θ σμΝ θσμΝηβθσμΝ(1) απσΝ βθΝεΫθπ βΝ βμΝγΫ βμέ
15. ΟΝ Πλτ αθβμΝ Ϋξ δΝ δμΝ αεσζκυγ μΝ αληκ δσ β μΝ εαδΝ σ μΝ Ϊζζ μΝ πλκίζΫπκθ αδΝ
απσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυ παλσθ κμΝ θσηκυ,Ν κυΝ Ολΰαθδ ηκτΝ εαδΝ κυΝ

π λδεκτΝ

Καθκθδ ηκτμΝ
α)Ν Πλκ

α αδΝ κυΝ Ι λτηα κμΝ εαδΝ κΝ δ υγτθ δ,ΝΫξ δΝ βθΝ υγτθβΝ ΰδαΝ βθΝ τλυγηβΝ

ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ υπβλ δυθΝ κυ,Ν έθαδΝ δα Ϊε βμΝ πθΝ απαθυθΝ κυΝ Ι λτηα κμ εαδΝ
η λδηθΪΝΰδαΝ βθΝ υθ λΰα έαΝ πθΝκλΰΪθπθ κυΝΙ λτηα κμ,Ν πθΝ δ α εσθ πθΝεαδΝ πθΝ
φκδ β υθέ
ί)Ν επλκ ππ έΝ κΝΊ λυηαΝ δεα δευμΝεαδΝ ιπ έεπμέ
ΰ)Νυΰεαζ έΝ βθΝτΰεζβ κΝεαδΝ κΝΠλυ αθδεσΝυηίκτζδκ,Νεα αλ έα δΝ βθΝβη λά δαΝ
δΪ αιβ,Ν πλκ λ τ δΝ πθΝ λΰα δυθΝ κυμΝ εαδΝ η λδηθΪΝ ΰδαΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ πθΝ
απκφΪ υθ κυμέΝΟλέα δΝπμΝ δ βΰβ άΝ πθΝγ ηΪ πθΝπκυΝπλσε δ αδΝθαΝ υαβ βγκτθΝ αΝ
παλαπΪθπΝσλΰαθαΝηΫζκμΝ βμΝυΰεζά κυΝάΝ κθΝαλησ δκΝ θ δπλτ αθβ,Ναθ έ κδξα,ΝεαδΝ
δ βΰ έ αδΝ αΝγΫηα αΝΰδαΝ αΝκπκέαΝ θΝΫξ δΝκλέ δΝΪζζκθΝ δ βΰβ άέ
)Ν Μπκλ έΝ θαΝ η Ϋξ δΝ

δμΝ υθ λδΪ δμΝ σζπθΝ πθΝ υζζκΰδευθΝ κλΰΪθπθΝ κυΝ

Ι λτηα κμ,ΝξπλέμΝ δεαέπηαΝοάφκυέ
)Νυΰεαζ έΝκπκδκ άπκ Ν υζζκΰδεσΝσλΰαθκΝ κυΝΙ λτηα κμ,Νσ αθΝαυ σΝπαλαζ έπ δΝ
παλαθσηπμΝ θαΝ ζΪί δΝ απκφΪ δμ,Ν εαδΝ πλκ λ τ δΝ πθΝ λΰα δυθΝ κυΝ ξπλέμΝ δεαέπηαΝ
οάφκυέ
)ΝΚα αλ έα δΝεαδΝαθαηκλφυθ δΝ κθΝ ά δκΝαπκζκΰδ ησΝ πθΝ λα βλδκ ά πθΝεαδΝ
βμΝ θΝ ΰΫθ δΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ Ι λτηα κμ,Ν κθΝ κπκέκΝ υπκίΪζζ δΝ πλκμΝ Ϋΰελδ βΝ

βΝ

τΰεζβ κέ
α)Ν Κα αθΫη δΝ
λα βλδσ β μΝ

δμΝ πδ υ δμΝ
κυΝ Ι λτηα κμΝ

πλκΰλαηηα δεκτΝ ξ δα ηκτέΝ

δμΝ

επαδ υ δεΫμ,Ν

κΝ πζαέ δκΝ

λ υθβ δεΫμΝ εαδΝ ζκδπΫμΝ

βμΝ αθ έ κδξβμΝ

υηφπθέαμΝ

β)Ν Πλκεβλτ

δ,Ν η ΪΝ απσΝ δ άΰβ βΝ βμΝ υθΫζ υ βμΝ Σηάηα κμ εαδ ίΪ δΝ πθΝ

ΰε ελδηΫθπθΝπδ υ πθ, δμΝγΫ δμΝεαγβΰβ υθ,Ν δ θ λΰυθ αμΝεαδΝ κΝ ξ δεσΝΫζ ΰξκΝ
θκηδησ β αμέΝ
γ)Ν Μ Ν απσφα άΝ κυ,Ν πκυΝ βηκ δ τ αδΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμ,Ν κΝ

Πλτ αθβμΝ εαγκλέα δΝ κθΝ κηΫαΝ υγτθβμΝ εαδΝ δμΝ πδηΫλκυμΝ αληκ δσ β μΝ κυΝ εΪγ Ν
θ δπλτ αθβ,ΝεαγυμΝεαδΝ βΝ δλΪΝη Ν βθΝκπκέαΝ κθΝαθαπζβλυθκυθΝ Νπ λέπ π βΝπκυΝ
απκυ δΪα δΝάΝεπζτ αδΝπλκ πλδθΪ θαΝα εά δΝ αΝεαγάεκθ ΪΝ κυέ
δ)Ν

ε έ δΝ δμΝ πλΪι δμΝ δκλδ ηκτ,Ν υπβλ δαευθΝ η αίκζυθΝ εαδΝ α δυθΝ κυΝ

πλκ ππδεκτΝ κυΝ Ι λτηα κμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ δμΝ δαπδ π δεΫμΝ πλΪι δμΝ ΪΰκθβμΝ εζκΰάμΝ άΝ
αλθβ δεάμΝελέ βμέ
δα)Ν Ολέα δΝ κθΝ υπ τγυθκΝ κυΝ Ι λτηα κμΝ ΰδαΝ κΝ πζβλκφκλδαεσΝ τ βηαΝ πκυΝ
υπκ βλέα δΝ δμΝ δα δεα έ μΝελέ βμΝ πθΝεαγβΰβ υθ εαδΝ πθΝυπβλ κτθ πθΝζ ε σλπθέ
δί)Ν Μπκλ έΝ θαΝ η αίδίΪα δΝ

κΝ

δεαέπηαΝ υπκΰλαφάμΝ

ΰΰλΪφπθΝ

κυμΝ

πλκρ αηΫθκυμΝ πθΝυπβλ δυθΝ κυΝΙ λτηα κμέ
δΰ)ΝΜπκλ έΝθαΝαβ ΪΝαπσΝκπκδκ άπκ ΝσλΰαθκΝ κυΝΙ λτηα κμ,Ν κδξ έαΝεαδΝΫΰΰλαφαΝ
ΰδαΝεΪγ Νυπσγ βΝ κυΝΙ λτηα κμέ
δ )Ν ΛαηίΪθ δΝ υΰε ελδηΫθαΝ ηΫ λαΝ ΰδαΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ π δΰσθ πθΝ αβ βηΪ πθ,Ν
σ αθΝ αΝαλησ δαΝσλΰαθαΝ δκέεβ βμΝ κυΝΙ λτηα κμΝα υθα κτθΝθαΝζ δ κυλΰά κυθΝεαδΝ
θαΝζΪίκυθΝαπκφΪ δμέ
δ )Ν έθαδΝ υπ τγυθκμΝ ΰδαΝ βθΝ πλκ α έαΝ εαδΝ α φΪζ δαΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ εαδΝ βμΝ
π λδκυ έαμΝ κυΝΙ λτηα κμέ

ΆλγλκΝ1θ
ΌλΰαθαΝ βμΝξκζάμ
1έΝΣαΝσλΰαθαΝ βμΝξκζάμΝ έθαδμΝ
α)ΝβΝΓ θδεάΝυθΫζ υ β,Ν
ί)ΝβΝΚκ ηβ έαΝεαδΝ
ΰ)ΝκΝΚκ ηά κλαμέ
βέΝΣαΝσλΰαθαΝ βμΝξκζάμΝ πδεκυλκτθ αδΝ

κΝΫλΰκΝ κυμΝαπσΝΓλαηηα έα,ΝβΝκπκέαΝ

υπΪΰ αδΝαπ υγ έαμΝ κθΝΚκ ηά κλαέ

ΆλγλκΝ1ι

Γ θδεάΝυθΫζ υ βΝξκζάμ
1έΝΗΝΓ θδεάΝυθΫζ υ βΝ βμΝξκζάμΝαπαλ έα αδΝαπσμ
α)ΝΣκθΝΚκ ηά κλαΝ βμΝξκζάμέ
ί)ΝΣκυμΝεαγβΰβ ΫμΝεαδΝ κυμΝυπβλ κτθ μΝζΫε κλ μΝ βμΝξκζάμέ
ΰ)Ν ΠΫθ Ν (η)Ν επλκ υπκυμΝ πθΝ φκδ β υθΝ βμΝ ξκζάμ,Ν Ϋ

λδμΝ (ζ)Ν πθΝ

πλκπ υξδαευθΝ εαδΝ ΫθαθΝ (1)Ν πθΝ η απ υξδαευθΝ φκδ β υθΝ εαδΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ
δ αε σλπθ,Ν σπκυΝ υπΪλξκυθέΝ ΟδΝ αθπ ΫλπΝ επλσ ππκδ εζΫΰκθ αδ,Ν ηααέΝ η Ν κυμΝ
αθαπζβλπηα δεκτμΝ κυμ,Ν ΰδαΝ

ά δαΝ γβ έα,

εΝ πθΝ φκδ β υθ, η Ν δεαέπηαΝ

υηη κξάμ, η Ν ΰ θδεάΝ οβφκφκλέαΝ απσΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ φκδ β υθ

βμ κδε έαμΝ

εα βΰκλέαμΝ βμΝξκζάμέΝ
)Ν Σλ δμΝ (γ)Ν επλκ υπκυμ,Ν ΫθαθΝ (1)Ν αθΪΝ εα βΰκλέαΝ εΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ ζκδπκτΝ
δ αε δεκτΝεαδΝ λΰα βλδαεκτΝπλκ ππδεκτΝ βμΝξκζάμ,ΝκδΝκπκέκδΝ εζΫΰκθ αδ,ΝηααέΝη Ν
κθΝαθαπζβλπηα δεσΝ κυμ,ΝΰδαΝ δ άΝγβ έα,Νη Ν υθα σ β αΝ παθ εζκΰάμ,ΝαπσΝ θδαέκΝ
οβφκ Ϋζ δκΝαθΪΝεα βΰκλέα,Νη ΝΪη β,Νηυ δεάΝεαδΝεαγκζδεάΝοβφκφκλέαΝ πθΝη ζυθΝ
βμΝκδε έαμΝεα βΰκλέαμΝπλκ ππδεκτΝ βμΝξκζάμέΝΟδΝ επλσ ππκδΝ βμΝεΪγ Νεα βΰκλέαμΝ
υηη Ϋξκυθ,Ν η Ν δεαέπηαΝ οάφκυ,Ν ησθκΝ αθΝ υαβ κτθ αδΝ γΫηα αΝ πκυΝ αφκλκτθΝ

Ν

αβ άηα αΝ βμΝκδε έαμΝεα βΰκλέαμΝπλκ ππδεκτέ
ΗΝΓ θδεάΝυθΫζ υ βΝ βμΝξκζάμΝ υΰελκ έ αδΝεαδΝζ δ κυλΰ έΝθσηδηαΝΫ πΝεαδΝαθΝ
θΝΫξκυθΝκλδ

έΝάΝ εζ ΰ έΝκδΝ επλσ ππκδΝ πθΝπ λδπ έΝΰ΄ΝεαδΝ ΄,Ναθ έ κδξαέ

βέΝΗΝΓ θδεάΝυθΫζ υ βΝ βμΝξκζάμΝΫξ δΝσ μΝαληκ δσ β μΝ βμΝαθαγΫ δΝκΝθσηκμ,Ν
κΝΟλΰαθδ ησμΝεαδΝκΝ

π λδεσμΝΚαθκθδ ησμ,ΝεαγυμΝεαδΝ ε έθ μΝπκυΝ θΝαθα έγ θ αδΝ

ΝΪζζαΝσλΰαθαΝ βμΝξκζάμέ

ΆλγλκΝ1κ
Κκ ηβ έα
1έΝΗΝΚκ ηβ έαΝαπκ ζ έ αδΝαπσμΝ
α)Ν κθΝΚκ ηά κλαΝ βμΝξκζάμ,
ί)Ν κυμΝΠλκΫ λκυμΝ πθΝΣηβηΪ πθ,
ΰ)Ν τκΝ (β)Ν επλκ υπκυμΝ πθΝ φκδ β υθΝ βμΝ ξκζάμ,Ν ΫθαθΝ (1)Ν πθΝ πλκπ υξδαευθ,Ν
εαδΝ ΫθαθΝ (1)Ν πθΝ η απ υξδαευθΝ φκδ β υθΝ εαδΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ δ αε σλπθ,Ν σπκυΝ
υπΪλξκυθ,Ν η Ν δεαέπηαΝ οάφκυΝ πέΝ φκδ β δευθΝ γ ηΪ πθ. ΟδΝ αθπ ΫλπΝ επλσ ππκδΝ
εζΫΰκθ αδ,Ν ηααέΝ η Ν κυμΝ αθαπζβλπηα δεκτμΝ κυμ,Ν ΰδαΝ

ά δαΝ γβ έα,

εΝ πθΝ

φκδ β υθ, η Ν δεαέπηαΝ υηη κξάμ, η Ν ΰ θδεάΝ οβφκφκλέαΝ απσΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ
φκδ β υθ βμΝκδε έαμΝεα βΰκλέαμΝ βμΝξκζάμέΝ
)Ν λ δμΝ (γ)Ν επλκ υπκυμ,Ν ΫθαθΝ (1)Ν αθΪΝ εα βΰκλέαΝ εΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ ζκδπκτΝ
δ αε δεκτΝεαδΝ λΰα βλδαεκτΝπλκ ππδεκτΝ βμΝξκζάμ,ΝκδΝκπκέκδΝ εζΫΰκθ αδ,ΝηααέΝη Ν
κθΝαθαπζβλπηα δεσΝ κυμ,ΝΰδαΝ δ άΝγβ έα,Νη Ν υθα σ β αΝ παθ εζκΰάμ,ΝαπσΝ θδαέκΝ
οβφκ Ϋζ δκΝαθΪΝεα βΰκλέα,Νη ΝΪη β,Νηυ δεάΝεαδΝεαγκζδεάΝοβφκφκλέαΝ πθΝη ζυθΝ
βμΝκδε έαμΝεα βΰκλέαμΝπλκ ππδεκτΝ βμΝξκζάμέ ΟδΝ επλσ ππκδΝ βμΝεΪγ Νεα βΰκλέαμΝ
υηη Ϋξκυθ,Ν η Ν δεαέπηαΝ οάφκυ,Ν ησθκΝ αθΝ υαβ κτθ αδΝ γΫηα αΝ πκυΝ αφκλκτθΝ

Ν

αβ άηα αΝ βμΝκδε έαμΝεα βΰκλέαμΝπλκ ππδεκτέΝ
ΗΝ Κκ ηβ έαΝ βμΝ ξκζάμΝ υΰελκ έ αδΝ εαδΝ ζ δ κυλΰ έΝ θσηδηαΝ Ϋ πΝ εαδΝ αθΝ
ΫξκυθΝκλδ
2.

θΝ

έΝάΝ εζ ΰ έΝ επλσ ππκδΝ πθΝπ λδπ έΝΰ΄ΝεαδΝ ΄,Ναθ έ κδξαέ

θΝ βΝ ξκζάΝ Ϋξ δΝ ΫθαΝ ησθκΝ Σηάηα,Ν βΝ Κκ ηβ έαΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ κθΝ

Κκ ηά κλα,Ν κΝ κπκέκμΝ ε ζ έΝ εαδΝ ξλΫβΝ ΠλκΫ λκυΝ Σηάηα κμ,Ν απσΝ λ δμΝ (γ)Ν
εζ ΰηΫθκυμΝ απσΝ βΝ Γ θδεάΝ υθΫζ υ βΝ βμΝ ξκζάμΝ εαγβΰβ ΫμΝ απσΝ τκΝ (β)Ν
επλκ υπκυμΝ πθΝ φκδ β υθ,Ν ΫθαθΝ (1)Ν πθΝ πλκπ υξδαευθΝ εαδΝ ΫθαθΝ (1)Ν πθΝ
η απ υξδαευθ φκδ β υθΝ εαδΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ δ αε σλπθ,Ν σπκυΝ υπΪλξκυθ,Ν εαγυμΝ
εαδΝ απσΝ λ δμΝ (γ)Ν επλκ υπκυμ,Ν ΫθαθΝ (1)Ν αθΪΝ εα βΰκλέαΝ εΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ ζκδπκτΝ
δ αε δεκτΝ εαδΝ λΰα βλδαεκτΝ πλκ ππδεκτΝ βμΝ ξκζάμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ υηη Ϋξκυθ,Ν η Ν
δεαέπηαΝοάφκυ,ΝησθκΝαθΝ υαβ κτθ αδΝγΫηα αΝπκυΝαφκλκτθΝ Ναβ άηα αΝ βμΝκδε έαμΝ
εα βΰκλέαμΝ πλκ ππδεκτ. ΟδΝ επλσ ππκδΝ πθΝ φκδ β υθΝ εαδΝ κυΝ ζκδπκτΝ δ αε δεκτΝ
εαδΝ λΰα βλδαεκτΝ πλκ ππδεκτΝ κλέακθ αδΝ εαδΝ εζΫΰκθ αδ,Ν αθ έ κδξα,Ν τηφπθαΝ η Ν
αΝκλδαση θαΝ

δμΝπ λδπ έΝΰ΄ εαδΝ ΄Ν βμΝπλκβΰκτη θβμΝπαλαΰλΪφκυΝεαδΝβΝΚκ ηβ έα

υΰελκ έ αδΝ εαδΝ ζ δ κυλΰ έΝ θσηδηαΝ Ϋ πΝ εαδΝ αθΝ

θΝ ΫξκυθΝ κλδ

έΝ άΝ εζ ΰ έΝ κδΝ

επλσ ππκδΝαυ κέέ  βθΝπ λέπ π βΝαυ ά,ΝβΝΓ θδεάΝυθΫζ υ βΝ βμΝξκζάμΝα ε έΝεαδΝ
δμΝαληκ δσ β μΝ βμ υθΫζ υ βμΝΣηάηα κμέΝΣαΝγΫηα αΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝ φαληκΰάΝ
βμΝ παλαΰλΪφκυΝ αυ άμΝ εαγκλέακθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ Πλτ αθβ,Ν πκυΝ βηκ δ τ αδΝ
βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμέ
γέΝ  βθΝ Κκ ηβ έαΝ αθάεκυθΝ κδΝ αεσζκυγ μΝ αληκ δσ β μΝ εαδΝ σ μΝ Ϊζζ μΝ
πλκίζΫπκθ αδΝ απσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ θσηκυ,Ν κυΝ Ολΰαθδ ηκτΝ εαδΝ κυΝ

π λδεκτΝ

Καθκθδ ηκτμΝ
α)ΝΈξ δΝ βΝΰ θδεάΝ πκπ έαΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝ βμΝξκζάμΝεαδΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ βμ.
ί)ΝΧαλΪ

δΝ βθΝΰ θδεάΝ επαδ υ δεάΝεαδΝ λ υθβ δεάΝπκζδ δεάΝ βμΝξκζάμΝεαδΝ βθΝ

πκλ έαΝ αθΪπ υιάμΝ βμ,Ν

κΝ πζαέ δκΝ βμΝ πκζδ δεάμΝ κυΝ Ι λτηα κμ,Ν εαδΝ πλκίαέθ δΝ

αε δεσΝαπκζκΰδ ησΝ πθΝ ξ δευθΝ λα βλδκ ά πθέ

Ν

ΰ)Ν

π ι λΰΪα αδΝ δμΝ δ βΰά δμΝ πθΝ υθ ζ τ πθΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ ΰδαΝ βΝ

βηδκυλΰέαΝ θΫπθΝ γΫ πθΝ εαγβΰβ υθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ η ζυθΝ κυΝ ζκδπκτΝ δ αε δεκτΝ εαδΝ
λΰα βλδαεκτΝπλκ ππδεκτΝεαδΝυπκίΪζζ δΝ δμΝ ξ δεΫμΝπλκ Ϊ δμΝ βΝτΰεζβ κέ
)Ν πκθΫη δΝ κυμΝ έ ζκυμΝ κυΝ πέ δηκυΝ δ Ϊε κλα,Ν κυΝΟησ δηκυΝεαδΝ κυΝ πέ δηκυΝ
Καγβΰβ ά,Νη ΪΝαπσΝ δ άΰβ βΝ βμΝυθΫζ υ βμΝ κυΝκδε έκυΝΣηάηα κμέ
)Ν Κα αθΫη δΝ αΝ εκθ τζδαΝ κυΝ αε δεκτΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ
λΰα άλδα,Ν

δμΝ ΚζδθδεΫμ,Ν

αΝ Μκυ έαΝ εαδΝ

α Σηάηα α,Ν

αΝ

αΝ Γυηθα άλδα βμΝ ξκζάμ,Ν σ αθΝ

αυ ΪΝ θΝαθάεκυθΝ ΝΣηάηα αέ
)Ν πκφα έα δΝ ΰδαΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ εαδΝ υθ κθέα δΝ αΝ εκδθΪΝ ηαγάηα αΝ ΣηβηΪ πθΝ
βμΝξκζάμΝη ΝΪζζαΝΣηάηα αΝ βμΝέ δαμΝάΝΪζζβμΝξκζάμέ
α)Ν

ε έΝ σ μΝ αληκ δσ β μΝ βμΝ αθαγΫ δΝ κΝ θσηκμΝ ξ δεΪΝ η Ν δμΝ η απ υξδαεΫμΝ

εαδΝ δμΝ δ αε κλδεΫμΝ πκυ Ϋμέ
β)Ν δα υπυθ δΝ ΰθυηβΝ ΰδαΝ κθΝ πλκΰλαηηα δεσΝ ξ δα ησΝ κυΝ Ι λτηα κμ,Ν εα ΪΝ κΝ
εΫζκμΝπκυΝαφκλΪΝ βΝξκζάέ
γ)Ν Ολΰαθυθ δΝ εαδΝ εαγκλέα δΝ κθΝ λσπκΝ ζ δ κυλΰέαμΝ εαδΝ βΝ

ζΫξπ βΝ πθΝ

υπβλ δυθΝ βμΝΚκ ηβ έαμέ
δ)Ν Πλκ έθ δΝ

βΝ τΰεζβ κΝ βηδκυλΰέαΝ θΫπθΝ γΫ πθΝ εαγβΰβ υθΝ η ΪΝ απσΝ

δ άΰβ βΝ πθΝυθ ζ τ πθΝ πθΝκδε έπθΝΣηβηΪ πθέ
δα)Ν ΛαηίΪθ δΝ βθΝ πλπ κίκυζέαΝ αθΪπ υιβμΝ υθ λΰ δυθΝ η αιτΝ ΣηβηΪ πθΝ βμΝ
ξκζάμΝ άΝ η Ν Σηάηα αΝ ΪζζπθΝ ξκζυθ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ

θδ ξυγ έΝ βΝ

δ πδ βηκθδεσ β αΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθέ

ΆλγλκΝ1λ
Κκ ηά κλαμ
1έΝα)ΝΚκ ηά κλαμ εζΫΰ αδΝεαγβΰβ άμΝπλυ βμΝίαγηέ αμ,ΝπζάλκυμΝαπα ξσζβ βμ,Ν
βμΝ κδε έαμΝ ξκζάμΝ ΰδαΝ γβ έαΝ λδυθΝ (γ)Ν αεα βηαρευθΝ υθ, βΝ κπκέαΝ ζάΰ δΝ

δμΝ γ1Ν

υΰκτ κυΝ κυΝ λέ κυΝαεα βηαρεκτΝΫ κυμ,ΝαεσηβΝεαδΝαθΝβΝ εζκΰάΝΫζαί Νξυλα,ΝΰδαΝ
κπκδκθ άπκ Νζσΰκ,Νη ΪΝ βθΝΫθαλιβΝ κυΝπλυ κυΝαεα βηαρεκτΝΫ κυμΝ βμΝγβ έαμέ
ί)Ν

θΝ πδ λΫπ αδΝ θαΝ έθαδΝ υπκοάφδκδΝ εαγβΰβ ΫμΝ πκυΝ απκξπλκτθΝ απσΝ βθΝ

υπβλ έαΝ ζσΰπΝ υηπζάλπ βμΝ κυΝ αθυ α κυΝ κλέκυΝ βζδεέαμΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ
πλκεβλυ

ση θβμΝγβ έαμέ

ΰ)Ν πδ λΫπ αδΝβΝ εζκΰάΝΚκ ηά κλαΝΰδαΝ τ λβΝ υθ ξση θβΝγβ έαΝεαδΝΫπμΝ τκΝ
γβ έ μΝ υθκζδεΪέΝ
βέΝΣκΝ υηαΝ εζ ε σλπθΝΰδαΝ βθΝ εζκΰάΝΚκ ηά κλαΝαπαλ έα αδμΝi)ΝαπσΝ κΝ τθκζκΝ
πθΝεαγβΰβ υθΝεαδΝ πθΝυπβλ κτθ πθΝζ ε σλπθΝ βμΝκδε έαμΝξκζάμΝ(πλυ βΝκηΪ αΝ
εζ ε σλπθ)Ν εαδΝ ii)Ν απσΝ κΝ

τθκζκΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ ζκδπκτΝ δ αε δεκτΝ εαδΝ

λΰα βλδαεκτΝ πλκ ππδεκτΝ βμΝ κδε έαμΝ ξκζάμΝ ( τ λβΝ κηΪ αΝ εζ ε σλπθ)έΝ ΟδΝ
λυγηέ δμΝ πθΝπ λδπ έΝί΄ΝεαδΝΰ΄Ν βμΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝ1ηΝδ ξτκυθ εαδΝΰδαΝ βθΝ εζκΰάΝ
Κκ ηά κλαέ
γέΝ ΗΝ πλκεάλυιβΝ πθΝ εζκΰυθΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪ διβΝ Κκ ηά κλαΝ ΰέθ αδΝ απσΝ κθΝ
υπβλ κτθ αΝΚκ ηά κλαΝ λ δμ (3)Νηάθ μΝπλδθΝ βΝζάιβΝ βμΝγβ έαμΝ κυέΝ Νπ λέπ π βΝ
ηβΝ άλβ βμΝ βμΝπμΝΪθπΝπλκγ ηέαμΝβΝαληκ δσ β αΝ βμΝπλκεάλυιβμΝπ λδΫλξ αδΝ κθΝ
Πλτ αθβέΝΟΝΚκ ηά κλαμΝάΝκΝΠλτ αθβμ,Νεα ΪΝπ λέπ π β,Νη λδηθΪΝΰδαΝ βθΝαθΪλ β βΝ
βμΝ πλκεάλυιβμΝ

κΝ δα δε υαεσΝ σπκΝ κυΝ Ι λτηα κμΝ εαδΝ βμΝ κδε έαμΝ ξκζάμΝ εαδΝ

ζαηίΪθ δΝ εΪγ Ν ΪζζκΝ αθαΰεαέκΝ ηΫ λκΝ ΰδαΝ βΝ η ΰαζτ λβΝ υθα άΝ βηκ δκπκέβ βΝ βμΝ
πλκεάλυιβμέ
ζέΝ

δ ά δμΝ

ε άζπ βμΝ

θ δαφΫλκθ κμΝ ΰδαΝ

κΝ αιέπηαΝ

κυΝ Κκ ηά κλαΝ

υπκίΪζζκθ αδΝ απσΝ κυμΝ θ δαφ λση θκυμ,Ν θ σμΝ βμΝ πλκγ ηέαμΝ πκυΝ κλέα αδΝ

βθΝ

πλκεάλυιβ,Ν θυπδκθΝ κυΝ Κκ ηά κλαΝ άΝ κυΝ Πλτ αθβ,Ν αθΝ Ϋξ δΝ π λδΫζγ δΝ

Ν αυ σθΝ βΝ

αληκ δσ β αΝ βμΝ πλκεάλυιβμΝ πθΝ εζκΰυθ,Ν τηφπθαΝ η Ν κΝ

ΪφδκΝ βμΝ

τ λκΝ

πλκβΰκτη θβμΝπαλαΰλΪφκυέΝ
ηέΝ ΣβθΝ υγτθβΝ δ ιαΰπΰάμΝ βμΝ εζκΰδεάμΝ δα δεα έαμΝ Ϋξ δΝ π θ αη ζάμΝ Κ θ λδεάΝ
φκλ υ δεάΝ πδ λκπά,Ν η Ν δ ΪλδγηαΝ αθαπζβλπηα δεΪΝ ηΫζβ,Ν βΝ κπκέαΝ κλέα αδ,Ν µ Ν
απσφα βΝ κυΝ Κκ ηά κλα,Ν κυζΪξδ κθΝ πΫθ Ν (η)Ν λΰΪ δη μΝ βηΫλ μΝ πλδθΝ απσΝ βθΝ
βηΫλαΝ βμΝοβφκφκλέαμΝεαδΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝεαγβΰβ ΫμΝ βμΝξκζάμέΝ Νπ λέπ π βΝηβΝ
άλβ βμΝ βμΝπμΝΪθπΝπλκγ ηέαμΝβΝ ξ δεάΝαληκ δσ β αΝπ λδΫλξ αδΝ
Πλσ λκμΝ βμΝ Κ θ λδεάμΝ

φκλ υ δεάμΝ

κθΝΠλτ αθβέΝ

πδ λκπάμΝ έθαδΝ κΝ αθυ λβμΝ ίαγηέ αμΝ

αλξαδσ λκμΝεαγβΰβ άμέ ΗΝΚ θ λδεάΝ φκλ υ δεάΝ πδ λκπά,ΝαφκτΝ βμΝπαλα κγκτθΝκδΝ
αδ ά δμΝ πθΝ θ δαφ λκηΫθπθ,Ν ι Ϊα δΝ βθΝ εζκΰδησ β α,Ν αθαεβλτ

δΝ κυμΝ

υπκοβφέκυμΝΚκ ηά κλ μΝηΫ αΝ Ν τκΝ(β)Ν λΰΪ δη μΝβηΫλ μΝαπσΝ βθΝ υΰελσ β άΝ βμ,Ν
πδίζΫπ δΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ βμΝ οβφκφκλέαμ,Ν ε έ δΝ κΝ απκ Ϋζ ηαΝ εαδΝ κΝ υπκίΪζζ δΝ
κθΝ Πλτ αθβ,Ν κΝ κπκέκμΝ κΝ εκδθκπκδ έΝ

κθΝ ΤπκυλΰσΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ

Θλβ ε υηΪ πθ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ ε υ δΝ βΝ δαπδ π δεάΝ πλΪιβΝ εζκΰάμ,Ν βΝ κπκέαΝ
βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμέΝ

6. ΗΝ οβφκφκλέαΝ έθαδΝ Ϊη βΝ εαδΝ ηυ δεάΝ εαδΝ δ ιΪΰ αδΝ η Ν εΪζπβΝ

Ν λΰΪ δηβΝ

βηΫλαΝ βμΝ ί κηΪ κμ,Ν Ϋ κδαΝ πκυΝ θαΝ πδ λΫπ δΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ υξσθΝ παθαζβπ δεάμΝ
οβφκφκλέαμΝ βθΝαελδίυμΝ πση θβΝ λΰΪ δηβΝβηΫλαέ
ιέΝΚκ ηά κλαμΝ εζΫΰ αδΝκΝυπκοάφδκμΝπκυΝ υΰεΫθ λπ Ν βθΝαπσζυ βΝπζ δκοβφέαΝ
πθΝ ΰετλπθΝοάφπθΝεα ΪΝ αΝκλδαση θαΝ βθΝπαλέΝβέΝ θΝεαθ έμΝαπσΝ κυμΝυπκοάφδκυμΝ
Κκ ηά κλ μΝ

θΝ υΰε θ λυ δΝ βθΝ απσζυ βΝ πζ δκοβφέαΝ πθΝ ΰετλπθΝ οάφπθΝ άΝ

π λέπ π βΝ δ κοβφέαμ,Ν βΝ εζκΰάΝ παθαζαηίΪθ αδ εα ΪΝ αΝ κλδαση θαΝ

Ν

βθΝ παλέΝ κΝ

κυΝΪλγλκυΝ1η.
Μκθα δεσμΝ υπκοάφδκμΝ εζΫΰ αδΝ ησθκθΝ αθΝ υΰε θ λυ δΝ κυζΪξδ κθΝ κΝ ΫθαΝ
λέ κΝ(1ήγ)Ν πθΝ ΰετλπθΝοάφπθΝ βμΝπλυ βμΝκηΪ αμΝ εζ ε σλπθέ
κέΝ ΟΝ Κκ ηά κλαμΝ

θΝ πδ λΫπ αδΝ θαΝ εα Ϋξ δΝ υΰξλσθπμΝ κΝ αιέπηαΝ ΪζζκυΝ

ηκθκπλσ ππκυΝκλΰΪθκυΝ κυΝκδε έκυΝάΝΪζζκυΝ έ έΙέέΝΗΝδ δσ β αΝ κυΝΚκ ηά κλαΝ έθαδΝ
α υηίέία βΝη ΝεΪγ Ν παΰΰ ζηα δεάΝ θα ξσζβ βΝ ε σμΝ κυΝΙ λτηα κμέ
λέΝ ΟΝ Κκ ηά κλαμΝ

Ν π λέπ π βΝ πκυΝ απκυ δΪα δΝ άΝ επζτ αδΝ πλκ πλδθΪΝ θαΝ

α εά δΝ αΝεαγάεκθ ΪΝ κυ,Ναθαπζβλυθ αδΝαπσΝ κθΝαλξαδσ λκΝΠλσ λκΝΣηάηα κμΝ
βμΝ ξκζάμ,Ν η Ν ίΪ β
εζκΰάμΝ κυΝ

βθΝ βη λκηβθέαΝ βηκ έ υ βμΝ βμΝ δαπδ π δεάμΝ πλΪιβμΝ

κΝ αιέπηαΝ αυ σέΝ πέΝ ΠλκΫ λπθΝ έ δαμΝ αλξαδσ β αμ,Ν κθΝ Κκ ηά κλαΝ

αθαπζβλυθ δΝ κ,Ν ιΝ αυ υθ,Ν αλξαδσ λκμΝ εαγβΰβ άμΝ πλυ βμΝ ίαγηέ αμ,Ν εαδ,Ν ζζ έο δΝ
εαγβΰβ υθΝ πλυ βμΝ ίαγηέ αμ,Ν κΝ αλξαδσ λκμΝ αθαπζβλπ άμΝ εαγβΰβ άμέΝ πέΝ έ δαμΝ
βη λκηβθέαμΝπλΪι πθΝ δκλδ ηκτΝ βθΝκδε έαΝίαγηέ α,Ν δ θ λΰ έ αδΝεζάλπ βΝ θυπδκθΝ
βμΝΓ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝ βμΝξκζάμέ
1ίέΝ θΝκΝΚκ ηά κλαμΝπαλαδ βγ έΝάΝ εζ έο δΝΰδαΝκπκδκθ άπκ ΝζσΰκΝάΝαευλπγ έΝβΝ
εζκΰάΝ κυΝ εα ΪΝ αΝ τκΝ (β)Ν πλυ αΝ Ϋ βΝ βμΝ γβ έαμΝ κυ ΰδαΝ βθΝ ηΫξλδΝ βΝ ζάιβΝ βμΝ
γβ έαμΝ κυΝ ξλκθδεάΝ π λέκ κ,Ν δ θ λΰκτθ αδΝ απσΝ κθΝ Πλτ αθβΝ εζκΰΫμΝ ΰδαΝ βθΝ
αθΪ διβΝΚκ ηά κλα,Ν κΝαλΰσ λκΝ θ σμΝ εαπΫθ Ν(1η)Ν λΰΪ δηπθΝβη λυθΝαπσΝ βθΝ
εΫθπ βΝ βμΝ γΫ βμέΝ ΗΝ γβ έαΝ κυΝ θΫκυΝ Κκ ηά κλαΝ γ πλ έ αδΝ πζάλβμ, ε σμΝ αθΝ
υθ λΫξκυθΝ πλ υ δεΪΝκδΝαεσζκυγ μΝπλκςπκγΫ δμμ
iέΝαθα δξγ έΝΚκ ηά κλαμΝπλσ ππκΝ δαφκλ δεσΝαπσΝαυ σΝπκυΝεα έξ Ν κΝαιέπηαΝ
εαδΝ
iiέΝ βΝ εζκΰάΝ Ϋζαί Ν ξυλαΝ εα ΪΝ κΝ

τ λκΝ αεα βηαρεσΝ Ϋ κμΝ βμΝ πλκεβλυξγ έ αμΝ

γβ έαμέΝ
ΈπμΝσ κυΝαθαζΪί δΝεαγάεκθ αΝκΝθΫκμΝΚκ ηά κλαμ,ΝεαγυμΝεαδΝαθΝκΝΚκ ηά κλαμΝ
παλαδ βγ έΝ άΝ εζ έο δΝ ΰδαΝ κπκδκθ άπκ Ν ζσΰκΝ άΝ αευλπγ έΝ βΝ εζκΰάΝ κυΝ εα ΪΝ βΝ
δΪλε δαΝ κυΝ

ζ υ αέκυΝ Ϋ κυμΝ βμΝ γβ έαμΝ κυ,Ν εαγάεκθ αΝ Κκ ηά κλαΝ α ε έΝ κΝ

αλξαδσ λκμΝπλυ βμΝίαγηέ αμΝεαγβΰβ άμΝ βμΝξκζάμέΝ πέΝπ λδ

κ ΫλπθΝεαγβΰβ υθΝ

πλυ βμΝ ίαγηέ αμΝ έ δαμΝ αλξαδσ β αμ,Ν δ θ λΰ έ αδΝ εζάλπ βΝ θυπδκθΝ βμΝ Γ θδεάμΝ
υθΫζ υ βμΝ βμΝξκζάμέΝΟΝΤπκυλΰσμΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝ ε έ δΝ
ξ δεάΝ

δαπδ π δεάΝ πλΪιβ,Ν βΝ κπκέαΝ

βηκ δ τ αδΝ

βθΝ

φβη λέ αΝ

βμΝ

Κυί λθά πμέΝ
11. ΟΝΚκ ηά κλαμΝΫξ δΝ δμΝαεσζκυγ μΝαληκ δσ β μΝεαδΝσ μΝΪζζ μΝπλκίζΫπκθ αδΝ
απσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝθσηκυ,Ν κυΝΟλΰαθδ ηκτΝεαδΝ κυΝ

π λδεκτΝΚαθκθδ ηκτμΝ

α)Νυΰεαζ έΝ βΝΓ θδεάΝυθΫζ υ βΝ βμΝξκζάμΝεαδΝ βθΝΚκ ηβ έα,Νεα αλ έα δΝ βθΝ
βη λά δαΝ δΪ αιβ,Νκλέα δΝπμΝ δ βΰβ άΝ πθΝγ ηΪ πθΝηΫζκμΝ βμΝΓ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝάΝ
βμΝΚκ ηβ έαμ,Ναθ έ κδξα,Νπλκ λ τ δΝ πθΝ λΰα δυθΝ κυμΝεαδΝ δ βΰ έ αδΝ αΝγΫηα αΝ
ΰδαΝ αΝκπκέαΝ θΝΫξ δΝκλδ
Κκ ηβ έαμέΝ

έΝπμΝ δ βΰβ άμΝΪζζκΝηΫζκμΝ βμΝΓ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝάΝ βμ

πέ βμ,Ν η λδηθΪΝ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ απκφΪ πθΝ βμΝ Γ θδεάμΝ

υθΫζ υ βμΝεαδΝ βμ Κκ ηβ έαμέ
ί)Ν πδίζΫπ δΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ Καθκθδ ηυθΝ πκυ υθΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ εαδΝ βθΝ
άλβ βΝ κυΝθσηκυ,Ν κυΝΟλΰαθδ ηκτΝεαδΝ κυΝ
ΰ)ΝΠλκ

π λδεκτΝΚαθκθδ ηκτέ

α αδΝ πθΝυπβλ δυθΝ βμΝΚκ ηβ έαμέ

)Ν υΰελκ έΝ πδ λκπΫμΝ ΰδαΝ βΝ η ζΫ βΝ άΝ δ επ λαέπ βΝ υΰε ελδηΫθπθΝ γ ηΪ πθΝ
πκυΝ ηπέπ κυθΝ δμΝαληκ δσ β ΫμΝ κυέ
1βέΝ ΟΝ Κκ ηά κλαμΝ υθ Ϊ

δΝ

ά δαΝ Ϋεγ βΝ απκζκΰδ ηκτΝ κυΝ ΫλΰκυΝ κυ,Ν βθΝ

κπκέαΝυπκίΪζζ δΝπλκμΝΫΰελδ βΝ βΝΓ θδεάΝυθΫζ υ βΝ βμΝξκζάμέ

ΆλγλκΝβί
ΌλΰαθαΝ κυΝΣηάηα κμ
ΌλΰαθαΝ κυΝΣηάηα κμΝ έθαδμΝ
α)ΝβΝυθΫζ υ βΝ κυΝΣηάηα κμ,Ν
ί)Ν κΝ δκδεβ δεσΝυηίκτζδκΝεαδΝ
ΰ)ΝκΝΠλσ λκμέ

ΆλγλκΝβ1
υθΫζ υ βΝΣηάηα κμ
1έΝΗΝυθΫζ υ βΝ κυΝΣηάηα κμΝαπαλ έα αδΝαπσμ

α)ΝΣκυμΝεαγβΰβ ΫμΝεαδΝ κυμΝυπβλ κτθ μΝζΫε κλ μΝ κυΝΣηάηα κμ,ΝπμΝ ιάμμ
iέΝ πσΝσζκυμΝ κυμΝπαλαπΪθπ,Ν φσ κθΝκΝαλδγησμΝ κυμΝ έθαδΝηδελσ λκμΝάΝέ κμΝ κυΝ
λδΪθ αΝ (γί)έΝ

θΝ

κΝ ΣηάηαΝ υπΪλξκυθΝ ζδΰσ λκδΝ απσΝ πΫθ Ν (η)Ν εαγβΰβ ΫμΝ εαδΝ

υπβλ κτθ μΝ ζΫε κλ μ,Ν βΝ Γ θδεάΝ υθΫζ υ βΝ βμΝ ξκζάμ,Ν

βθΝ κπκέαΝ αθάε δΝ κΝ

Σηάηα,Ν υηπζβλυθ δΝ αΝ ηΫζβΝ βμΝ πμ κθΝ αλδγησΝ πΫθ Ν (η)Ν απσΝ κυζΪξδ κθΝ ΫθαθΝ
εαγβΰβ άΝ εαδΝ υπβλ κτθ μΝ ζΫε κλ μΝ πθΝ υΰΰ θΫ

λπθ πμΝ πλκμΝ κΝ ΰθπ δεσΝ

αθ δε έη θκ ΣηβηΪ πθέ
iiέΝ θΝκδΝεαγβΰβ ΫμΝεαδΝκδΝυπβλ κτθ μΝζΫε κλ μΝυπ λίαέθκυθΝ κυμΝ λδΪθ αΝ(γί),Ν
βΝ υθΫζ υ βΝ η ΫξκυθΝ λδΪθ αΝ (γί)Ν επλσ ππκδ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αθΫηκθ αδΝ

κυμΝ

Σκη έμΝαθΪζκΰαΝη Ν κθΝ υθκζδεσΝαλδγησΝ πθΝεαγβΰβ υθΝεαδΝυπβλ κτθ πθΝζ ε σλπθΝ
εΪγ ΝΣκηΫαέΝΟδΝπμΝΪθπΝ επλσ ππκδΝ εζΫΰκθ αδΝΰδαΝ ά δαΝγβ έα,Νεα ’ΝαθαζκΰέαΝ κυΝ
αλδγηκτΝ πθΝη ζυθΝ κυΝ ΣκηΫαΝ

ΝεΪγ Νίαγηέ α,Νη ΝΪη βΝεαδ ηυ δεάΝοβφκφκλέαΝ

σζπθΝ πθΝ εαγβΰβ υθΝ εαδΝ υπβλ κτθ πθΝ ζ ε σλπθΝ κυΝ ΣκηΫαέΝ  βθΝ

ζ υ αέαΝ

π λέπ π β,Ν βΝ δα δεα έαΝΰδαΝ βθΝαθΪ διβΝ πθΝ επλκ υππθΝ κυΝΣκηΫαΝ

κΝΣηάηαΝ

εδθ έΝ κΝ δ υγυθ άμΝ κυΝ ΣκηΫα,Ν λ δμΝ (γ)Ν ηάθ μΝ πλδθΝ απσΝ βΝ ζάιβΝ βμΝ γβ έαμΝ πθΝ
επλκ υππθ κυΝπλκβΰκτη θκυΝΫ κυμέ
ί)Ν ΣκθΝ Πλσ λκΝ εαδΝ κθΝ

θαπζβλπ άΝ Πλσ λκΝ κυΝ Σηάηα κμΝ εαδ,Ν φσ κθΝ

υπΪλξκυθΝΣκη έμ,ΝαπσΝ κυμΝ δ υγυθ ΫμΝ πθΝΣκηΫπθ,ΝκδΝκπκέκδΝ θΝ υθυπκζκΰέακθ αδΝ
κθΝαλδγησΝ πθΝ λδΪθ αΝ(γί)Νη ζυθΝ βμΝπ λέπ έΝα΄έΝ
ΰ)ΝΣκυμ επλκ υπκυμ πθΝφκδ β υθ:
iέΝΌ αθΝβΝυθΫζ υ βΝ κυΝΣηάηα κμΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝεαγβΰβ ΫμΝεαδΝυπβλ κτθ μΝ
ζΫε κλ μ,

πθΝ κπκέπθΝ κΝ αλδγησμΝ έθαδΝ ηδελσ λκμΝ άΝ έ κμΝ κυΝ λδΪθ αΝ (γί),Ν

υηη ΫξκυθΝ Ϋ

λδμΝ (ζ)Ν επλσ ππκδ πθΝ φκδ β υθΝ κυΝ Σηάηα κμ,Ν λ δμΝ (γ)Ν πθΝ

πλκπ υξδαευθΝ εαδΝ ΫθαμΝ (1)Ν επλσ ππκμΝ πθΝ η απ υξδαευθΝ φκδ β υθΝ εαδΝ πθΝ
υπκοβφέπθΝ δ αε σλπθ,ΝσπκυΝυπΪλξκυθ.
iiέΝΌ αθΝβΝυθΫζ υ βΝ κυΝΣηάηα κμΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝεαγβΰβ ΫμΝεαδΝυπβλ κτθ μΝ
ζΫε κλ μ, πθΝκπκέπθΝκΝαλδγησμΝυπ λίαέθ δΝ κυμΝ λδΪθ αΝ(γί),Ν υηη ΫξκυθΝπΫθ Ν(η)Ν
επλσ ππκδΝ πθ φκδ β υθΝ κυΝ Σηάηα κμ,Ν Ϋ

λδμΝ(ζ)Ν πθΝπλκπ υξδαευθ,ΝεαδΝΫθαμΝ

(1)Ν πθΝη απ υξδαευθΝφκδ β υθΝεαδΝ πθΝυπκοβφέπθΝ δ αε σλπθ,ΝσπκυΝυπΪλξκυθέ
ΟδΝ αθπ ΫλπΝ επλσ ππκδ εζΫΰκθ αδ,Ν ηααέΝ η Ν κυμΝ αθαπζβλπηα δεκτμΝ κυμ,Ν ΰδαΝ
ά δαΝγβ έα, εΝ πθΝφκδ β υθ, η Ν δεαέπηαΝ υηη κξάμ,Νη Νΰ θδεάΝοβφκφκλέαΝαπσΝ
κΝ τθκζκΝ πθΝφκδ β υθ βμΝκδε έαμΝεα βΰκλέαμΝ κυΝΣηάηα κμ εαδΝ υηη ΫξκυθΝη Ν
δεαέπηαΝοάφκυΝ πέΝφκδ β δευθΝγ ηΪ πθ.

)Ν Σλ δμΝ (γ)Ν επλκ υπκυμ,Ν ΫθαθΝ (1)Ν αθΪΝ εα βΰκλέαΝ εΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ ζκδπκτΝ
δ αε δεκτΝεαδΝ λΰα βλδαεκτΝπλκ ππδεκτΝ κυΝΣηάηα κμ,ΝκδΝκπκέκδΝ εζΫΰκθ αδ,ΝηααέΝ
η Ν κθΝ αθαπζβλπηα δεσΝ κυμ,Ν ΰδαΝ ά δαΝ γβ έα,Ν η Ν υθα σ β αΝ παθ εζκΰάμ,Ν απσΝ
θδαέκΝοβφκ Ϋζ δκΝαθΪΝεα βΰκλέα,Νη ΝΪη β,Νηυ δεάΝεαδΝεαγκζδεάΝοβφκφκλέαΝσζπθΝ
πθΝ η ζυθΝ βμΝ κδε έαμΝ εα βΰκλέαμΝ πλκ ππδεκτΝ κυΝ Σηάηα κμέΝ ΟδΝ επλσ ππκδΝ βμΝ
εΪγ Νεα βΰκλέαμΝ υηη Ϋξκυθ,Νη Ν δεαέπηαΝοάφκυ,ΝησθκΝαθΝ υαβ κτθ αδΝγΫηα αΝπκυΝ
αφκλκτθΝ Ναβ άηα αΝ βμΝκδε έαμΝεα βΰκλέαμΝπλκ ππδεκτέ
ΗΝ υθΫζ υ βΝ κυΝ Σηάηα κμΝ υΰελκ έ αδΝ εαδΝ ζ δ κυλΰ έΝ θσηδηαΝ Ϋ πΝ εαδΝ αθΝ κδΝ
επλσ ππκδΝ πθΝπ λδπ υ πθΝΰ΄ΝεαδΝ ΄Ν θΝΫξκυθΝκλδ

έΝάΝ εζ ΰ έ,Ναθ έ κδξαέ

βέΝ ΗΝ υθΫζ υ βΝ κυΝ Σηάηα κμΝ Ϋξ δΝ δμΝ αεσζκυγ μΝ αληκ δσ β μΝ εαδΝ σ μΝ Ϊζζ μΝ
πλκίζΫπκθ αδΝ απσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ θσηκυ,Ν κυΝ Ολΰαθδ ηκτΝ εαδΝ κυΝ

π λδεκτΝ

Καθκθδ ηκτμΝ
α)Ν ΧαλΪ

δΝ βΝ ΰ θδεάΝ επαδ υ δεάΝ εαδΝ λ υθβ δεάΝ πκζδ δεάΝ κυΝ Σηάηα κμΝ εαδΝ

βθΝπκλ έαΝαθΪπ υιάμΝ κυ,Ν κΝπζαέ δκΝ βμΝπκζδ δεάμΝ κυΝΙ λτηα κμέ
ί)Ν υθ Ϊ

δΝ κθΝ

εα υγτθ πθΝ κυΝ

π λδεσΝ Καθκθδ ησΝ κυΝ Σηάηα κμ,Ν

κΝ πζαέ δκΝ πθΝ

π λδεκτΝΚαθκθδ ηκτΝ κυΝΙ λτηα κμέ

ΰ)Ν Καγκλέα δΝ κΝ θδαέκ ΰθπ δεσΝ αθ δε έη θκΝ εΪγ Ν ΣκηΫαΝ εαδΝ απκφα έα δΝ βθΝ
αζζαΰάΝ κυΝΰθπ δεκτΝαθ δε δηΫθκυΝ κΝκπκέκΝΫξ δΝ δκλδ

έΝεαγβΰβ άμΝάΝυπβλ υθΝ

ζΫε κλαμ,Νη ΪΝαπσΝ δ άΰβ βΝ βμΝΓ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝ κυΝκδε έκυΝΣκηΫαέ
)ΝΟλέα δΝ δ υγυθ άΝΣκηΫαΝσ αθΝ θΝυπΪλξκυθΝυπκοβφδσ β μέ
)Ν Κα αλ έα δ,Ν αθαγ πλ έΝ εαδΝ εα αλΰ έΝ αΝ πλκΰλΪηηα αΝ πκυ υθΝ κυΝ Σηάηα κμΝ
εαδΝαπκφα έα δΝΰδαΝ δμΝεα υγτθ δμΝάΝ δ δε τ δμΝ κυΝπ υξέκυΝ κυΝΣηάηα κμέ
)Ν δ βΰ έ αδΝ βθΝΚκ ηβ έαΝ βμΝξκζάμΝ βθΝκλΰΪθπ βΝεκδθυθΝηαγβηΪ πθΝ κυΝ
Σηάηα κμΝη ΝΪζζαΝΣηάηα αΝ βμΝέ δαμΝάΝΪζζβμΝξκζάμέΝ
α)Νυθ Ϊ
β)Ν

δΝ κθΝπλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθΝ κυΝΣηάηα κμέ

ε έΝ σ μΝ αληκ δσ β μΝ βμΝ αθαγΫ δΝ κΝ θσηκμΝ ξ δεΪΝ η Ν δμΝ η απ υξδαεΫμΝ

εαδΝ δμΝ δ αε κλδεΫμΝ πκυ Ϋμέ
γ)Ν πκθΫη δΝ κυμΝ έ ζκυμΝ πκυ υθΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝπκυΝκλΰαθυθ δ κΝ
Σηάηαέ
δ)Ν Κα αθΫη δΝ κΝ δ αε δεσΝ ΫλΰκΝ

κυμ

δ Ϊ εκθ μΝ πθΝ πλκπ υξδαευθΝ εαδΝ

δα)Ν θαγΫ δΝ αυ κ τθαηκΝ δ αε δεσΝ ΫλΰκΝ

κΝ ζκδπσΝ δ αε δεσΝ εαδΝ λΰα βλδαεσΝ

η απ υξδαευθΝηαγβηΪ πθ.
πλκ ππδεσ,Ν τηφπθαΝη Ν αΝκλδαση θαΝ δμΝκδε έ μΝ δα Ϊι δμέ

δί)Ν ΰελέθ δΝ αΝ δαθ ηση θαΝ υΰΰλΪηηα αΝ ΰδαΝ εΪγ Ν ηΪγβηαΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ
πκυ υθέΝ
δΰ)Νυΰελκ έΝκηΪ μΝΰδαΝ βθΝ π λδεάΝαιδκζσΰβ βΝ κυΝΣηάηα κμέ
δ )Ν δ βΰ έ αδΝ βθΝΚκ ηβ έαΝ βμΝξκζάμΝ βΝ βηδκυλΰέαΝθΫπθΝγΫ πθΝεαγβΰβ υθΝ
εαδΝη ζυθΝ κυΝζκδπκτΝ δ αε δεκτΝεαδΝ λΰα βλδαεκτΝπλκ ππδεκτέ
δ )ΝΚα αλ έα δΝεαδΝ πδεαδλκπκδ έΝ αΝηβ λυαΝ π λδευθΝεαδΝ ιπ λδευθΝη ζυθ,Ν αΝ
κπκέαΝ βλκτθ αδΝΰδαΝ δμΝ δα δεα έ μΝ εζκΰάμ,Ν ιΫζδιβμ,Νηκθδηκπκέβ βμΝεαδΝαθαθΫπ βμΝ
βμΝγβ έαμΝεαγβΰβ υθ,Ν αΝκπκέαΝεαδΝυπκίΪζζ δΝπλκμΝΫΰελδ βΝ βΝτΰεζβ κέΝ
δ )

δ βΰ έ αδΝ

κθΝ Πλτ αθβΝ βθΝ πλκεάλυιβΝ γΫ πθΝ εαγβΰβ υθΝ εαδΝ α ε έΝ δμΝ

πλκίζ πση θ μΝαπσΝ κΝθσηκΝαληκ δσ β μΝεα ΪΝ βΝ δα δεα έαΝελέ βμΝεαγβΰβ υθΝεαδΝ
υπβλ κτθ πθΝζ ε σλπθέΝ
δα)Ν πκφα έα δΝΰδαΝ βθΝΫθ αιβΝεαγβΰβ υθΝ Νεαγ

υμΝη λδεάμΝαπα ξσζβ βμέ

δβ)Ν πκφα έα δΝΰδαΝ βΝη αεέθβ βΝεαγβΰβ υθΝαπσΝεαδΝπλκμΝ κΝΣηάηαέΝ
δγ)ΝΠλκεβλτ

δΝγΫ δμΝΫε αε κυΝ δ αε δεκτΝπλκ ππδεκτ,Ν υΰελκ έΝ δ βΰβ δεΫμΝ

πδ λκπΫμΝεαδΝζαηίΪθ δΝαπσφα βΝπ λέΝ βμΝ πδζκΰάμέΝ
ε)ΝΠλκ εαζ έΝ πδ εΫπ μΝεαγβΰβ ΫμΝεαδΝ πδ εΫπ μΝη α δ αε κλδεκτμΝ λ υθβ ΫμΝ
εαδΝ κυμΝπαλΫξ δΝεΪγ Ν υθα άΝυπκ άλδιβΝΰδαΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ κυΝαεα βηαρεκτΝΫλΰκυΝ
κυμέ
εα)Ν

δ βΰ έ αδΝ

βθΝ Κκ ηβ έαΝ βθΝ απκθκηάΝ έ ζπθΝ

πέ δηκυΝ

δ Ϊε κλα,Ν

Οησ δηκυΝεαδΝ πέ δηκυΝΚαγβΰβ άέ
εί)Ν Κα αθΫη δΝ

αΝ εκθ τζδαΝ

δμΝ

επαδ υ δεΫμ,Ν

λ υθβ δεΫμΝ εαδΝ ζκδπΫμΝ

λα βλδσ β μΝ κυΝΣηάηα κμέ
εΰ) υΰελκ έΝ πδ λκπΫμΝ ΰδαΝ βΝ η ζΫ βΝ άΝ δ επ λαέπ βΝ υΰε ελδηΫθπθΝ γ ηΪ πθΝ
πκυΝ ηπέπ κυθΝ δμΝαληκ δσ β ΫμΝ βμέ

ΆλγλκΝββ
δκδεβ δεσΝυηίκτζδκ
1έΝΣκΝ δκδεβ δεσΝυηίκτζδκΝζ δ κυλΰ έΝ

ΝΣηάηα αΝη Νπ λδ

σ λκυμΝαπσΝ λ δμΝ

(3)ΝΣκη έμ,Ν θυ,Ν Ναθ έγ βΝπ λέπ π β,Ν δμΝαληκ δσ β ΫμΝ κυΝα ε έΝβΝυθΫζ υ βΝ κυΝ
Σηάηα κμέ
βέΝΣκΝ δκδεβ δεσΝυηίκτζδκΝαπαλ έα αδΝαπσμ
α)Ν κθΝΠλσ λκΝεαδΝ κθΝ θαπζβλπ άΝΠλσ λκΝ κυΝΣηάηα κμ,

ί)Ν κυμΝ δ υγυθ ΫμΝ πθΝΣκηΫπθ εαδΝ
ΰ)Ν ΫθαθΝ (1)Ν εΝ πθΝ λδυθΝ (γ)Ν εζ ΰηΫθπθΝ επλκ υππθΝ βμΝ π λέπ έΝ ΄Ν βμΝ παλέΝ 1Ν
κυΝ ΪλγλκυΝ β1,Ν κΝ κπκέκμΝ υηη Ϋξ δΝ ησθκΝ αθΝ υαβ κτθ αδΝ γΫηα αΝ πκυΝ αφκλκτθΝ
αβ άηα αΝ βμΝεα βΰκλέαμΝπλκ ππδεκτΝ

Ν

βθΝκπκέαΝαθάε δέΝΣκΝ δκδεβ δεσΝυηίκτζδκΝ

κυΝ Σηάηα κμΝ υΰελκ έ αδΝ εαδΝ ζ δ κυλΰ έΝ θσηδηαΝ Ϋ πΝ εαδΝ αθΝ

θΝ Ϋξ δΝ εζ ΰ έΝ κΝ

επλσ ππκμΝ βμΝπαλκτ αμΝπ λέπ π βμέ
γέΝ ΣκΝ δκδεβ δεσΝ υηίκτζδκΝ δ βΰ έ αδΝ

βΝ υθΫζ υ βΝ κυΝ Σηάηα κμΝ αβ άηα αΝ

αληκ δσ β ΪμΝ βμΝεαδΝ π ι λΰΪα αδΝαβ άηα αΝπκυΝπαλαπΫηπκθ αδΝ
ζ υ αέαέΝ  βθΝ αληκ δσ β ΪΝ
αθαφ λση θπθΝ

κυΝ αθάε δ,Ν

Ναυ σΝαπσΝ βθΝ

πέ βμ,Ν εΪγ Ν γΫηα,Ν πζβθΝ

πθΝ

βθΝ παλέΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ β1,Ν ΰδαΝ κΝ κπκέκΝ βΝ ε έη θβΝ θκηκγ έαΝ

πλκίζΫπ δΝ βθΝ παλκξάΝ ΰθυηβμΝ άΝ βθΝ υπκίκζάΝ πλσ α βμΝ άΝ δ άΰβ βμΝ

Ν πέπ κΝ

Σηάηα κμέ

ΆλγλκΝβγ
Πλσ λκμΝΣηάηα κμ
1έΝ α)Ν Πλσ λκμΝ άΝ

θαπζβλπ άμΝ Πλσ λκμΝ Σηάηα κμΝ εζΫΰ αδΝ πζάλκυμΝ

απα ξσζβ βμΝ εαγβΰβ άμΝ πλυ βμΝ ίαγηέ αμΝ άΝ αθαπζβλπ άμΝ εαγβΰβ άμΝ κυΝ κδε έκυΝ
Σηάηα κμΝ ΰδαΝγβ έαΝ τκΝ(β)Ν αεα βηαρευθΝ υθ,ΝβΝκπκέαΝ ζάΰ δΝ
κυΝ

δμΝγ1Ν υΰκτ κυΝ

τ λκυΝ αεα βηαρεκτΝ Ϋ κυμ,Ν αεσηβΝ εαδΝ αθΝ βΝ εζκΰάΝ Ϋζαί Ν ξυλα,Ν ΰδαΝ

κπκδκθ άπκ Νζσΰκ,Νη ΪΝ βθΝΫθαλιβΝ κυΝπλυ κυΝαεα βηαρεκτΝΫ κυμΝ βμΝγβ έαμέΝ Ν
π λέπ π βΝπκυΝ θΝυπΪλξκυθΝεαγβΰβ ΫμΝ πθΝ τκΝπλυ πθΝίαγηέ πθΝάΝ θΝυπΪλξκυθΝ
υπκοβφδσ β μ,Ν κΝ Πλσ λκμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ κλέα αδΝ απσΝ βθΝ τΰεζβ κΝ η αιτΝ πθΝ
υπαλξσθ πθΝεαγβΰβ υθΝ κυΝΣηάηα κμ,Νη πλκ λαδσ β αΝ

δμΝ τκΝπλυ μΝίαγηέ μΝ

εαδΝηΫξλδΝ βΝίαγηέ αΝ κυΝ πέεκυλκυΝεαγβΰβ άέΝ
ί)Ν

θΝ πδ λΫπ αδΝ θαΝ έθαδΝ υπκοάφδκδΝ εαγβΰβ ΫμΝ πκυΝ απκξπλκτθΝ απσΝ βθΝ

υπβλ έαΝ ζσΰπΝ υηπζάλπ βμΝ κυΝ αθυ α κυΝ κλέκυΝ βζδεέαμΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ
πλκεβλυ
ΰ)Ν

ση θβμΝγβ έαμέ

πδ λΫπ αδΝ βΝ εζκΰάΝ ΠλκΫ λκυΝ ΰδαΝ

τ λβΝ υθ ξση θβΝ γβ έαέ  βθΝ

π λέπ π βΝαυ ά,ΝκΝΠλσ λκμΝ θΝηπκλ έΝθαΝ παθ εζ ΰ έΝπλδθΝπαλΫζγκυθΝ τκΝ(β)ΝΫ βΝ
απσΝ βΝζάιβΝ βμΝ τ λβμΝγβ έαμΝ κυέΝ

θΝ πδ λΫπ αδΝβΝ εζκΰάΝ κυΝέ δκυΝπλκ υπκυΝ

πμΝΠλκΫ λκυΝΰδαΝπ λδ

λδμΝ(ζ)Νγβ έ μΝ υθκζδεΪέ

σ λ μΝαπσΝ Ϋ

βέΝ ΗΝ εζκΰάΝ κυΝ ΠλκΫ λκυΝ εαδΝ κυΝ θαπζβλπ άΝ ΠλκΫ λκυΝ ΰέθ αδΝ η Ν τκΝ (β)Ν
ι ξπλδ ΪΝ θδαέαΝοβφκ Ϋζ δα,ΝπκυΝπ λδζαηίΪθκυθΝ αΝκθσηα αΝσζπθΝ πθΝυπκοβφέπθΝ
ΠλκΫ λπθΝ εαδΝ θαπζβλπ υθΝ ΠλκΫ λπθ,Ν αθ έ κδξαέΝ ΟδΝ εζκΰ έμΝ βη δυθκυθΝ βθΝ
πλκ έηβ άΝ κυμΝ ΰδαΝ ΫθαθΝ ησθκΝ απσΝ κυμΝ υπκοβφέκυμΝ ΠλκΫ λκυμΝ εαδΝ ΰδαΝ ΫθαθΝ ησθκΝ
απσΝ κυμΝυπκοβφέκυμΝ θαπζβλπ ΫμΝΠλκΫ λκυμΝ έπζαΝαπσΝ κΝσθκηΪΝ κυμέΝ
γέΝ ΣκΝ υηαΝ εζ ε σλπθΝ ΰδαΝ βθΝ εζκΰάΝ ΠλκΫ λκυΝ εαδΝ θαπζβλπ άΝ ΠλκΫ λκυΝ
απαλ έα αδμΝi)ΝαπσΝ κΝ τθκζκΝ πθΝεαγβΰβ υθΝεαδΝ πθΝυπβλ κτθ πθΝζ ε σλπθΝ κυΝ
κδε έκυΝΣηάηα κμΝ(πλυ βΝκηΪ αΝ εζ ε σλπθ)ΝεαδΝii)ΝαπσΝ κΝ τθκζκΝ πθΝη ζυθΝ κυΝ
ζκδπκτΝ δ αε δεκτΝ εαδΝ λΰα βλδαεκτΝ πλκ ππδεκτΝ κυΝ κδε έκυΝ Σηάηα κμΝ ( τ λβΝ
κηΪ αΝ εζ ε σλπθ)έ ΟδΝ λυγηέ δμΝ πθΝ π λδπ έΝ ί΄Ν εαδΝ ΰ΄Ν βμΝ παλέΝ γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1ηΝ
δ ξτκυθ εαδΝΰδαΝ βθΝ εζκΰάΝΠλκΫ λκυΝεαδΝ θαπζβλπ άΝΠλκΫ λκυέ
ζέΝ ΗΝ πλκεάλυιβΝ πθΝ εζκΰυθΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪ διβΝ ΠλκΫ λκυΝ εαδΝ

θαπζβλπ άΝ

ΠλκΫ λκυΝ Σηάηα κμΝ ΰέθ αδΝ απσΝ κθΝ Κκ ηά κλαΝ λ δμΝ (γ)Ν ηάθ μΝ πλδθΝ απσΝ βΝ ζάιβΝ
βμΝγβ έαμΝ πθΝυπβλ κτθ πθΝΠλκΫ λκυΝεαδΝ θαπζβλπ άΝΠλκΫ λκυέΝ Νπ λέπ π βΝ
ηβΝ άλβ βμΝ βμΝ πμΝ ΪθπΝ πλκγ ηέαμ,Ν βΝ αληκ δσ β αΝ βμΝ πλκεάλυιβμΝ π λδΫλξ αδΝ
κθΝ Πλτ αθβέΝ ΟΝ Κκ ηά κλαμΝ άΝ κΝ Πλτ αθβμ,Ν εα ΪΝ π λέπ π β,Ν η λδηθΪΝ ΰδαΝ βθΝ
αθΪλ β βΝ βμΝ πλκεάλυιβμΝ

κθΝ δα δε υαεσΝ σπκΝ κυΝ Ι λτηα κμΝ εαδΝ βμΝ κδε έαμΝ

ξκζάμΝ εαδΝ ζαηίΪθ δΝ εΪγ Ν ΪζζκΝ αθαΰεαέκΝ ηΫ λκΝ ΰδαΝ βΝ η ΰαζτ λβΝ υθα άΝ
βηκ δκπκέβ βΝ βμΝπλκεάλυιβμέΝ
ηέΝ

δ ά δμΝ ε άζπ βμΝ θ δαφΫλκθ κμΝ ΰδαΝ κΝ αιέπηαΝ κυΝ ΠλκΫ λκυΝ εαδΝ κυΝ

θαπζβλπ άΝ ΠλκΫ λκυΝ Σηάηα κμΝ υπκίΪζζκθ αδΝ απσΝ κυμΝ θ δαφ λση θκυμ,Ν θ σμΝ
βμΝ πλκγ ηέαμΝ πκυΝ κλέα αδΝ
Πλτ αθβ,Ν αθΝ Ϋξ δΝ π λδΫζγ δΝ

βθΝ πλκεάλυιβ,Ν θυπδκθΝ κυΝ Κκ ηά κλαΝ άΝ κυΝ

Ν αυ σθΝ βΝ αληκ δσ β αΝ βμΝ πλκεάλυιβμΝ πθΝ εζκΰυθ,Ν

τηφπθαΝη Ν κΝ ΪφδκΝί΄Ν βμΝπλκβΰκτη θβμΝπαλαΰλΪφκυέΝ
θέΝ ΣβθΝ υγτθβΝ δ ιαΰπΰάμΝ βμΝ εζκΰδεάμΝ δα δεα έαμΝ Ϋξ δΝ λδη ζάμΝ Κ θ λδεάΝ
φκλ υ δεάΝ πδ λκπά,Ν η Ν δ ΪλδγηαΝ αθαπζβλπηα δεΪΝ ηΫζβ,Ν βΝ κπκέαΝ κλέα αδ,Ν µ Ν
απσφα βΝ κυΝ Κκ ηά κλα,Ν κυζΪξδ κθΝ πΫθ Ν (η)Ν λΰΪ δη μΝ βηΫλ μΝ πλδθΝ απσΝ βθΝ
βηΫλαΝ βμΝοβφκφκλέαμΝεαδΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝεαγβΰβ ΫμΝ κυΝΣηάηα κμέΝ Νπ λέπ π βΝ
ηβΝ άλβ βμΝ βμΝ πμΝ ΪθπΝ πλκγ ηέαμΝ βΝ ξ δεάΝ αληκ δσ β αΝ π λδΫλξ αδΝ
Πλτ αθβέΝ Πλσ λκμΝ βμΝ Κ θ λδεάμΝ

φκλ υ δεάμΝ

κθΝ

πδ λκπάμΝ έθαδΝ κΝ αθυ λβμΝ

ίαγηέ αμΝ αλξαδσ λκμΝ εαγβΰβ άμέΝ ΗΝ Κ θ λδεάΝ φκλ υ δεάΝ πδ λκπά,Ν αφκτΝ βμΝ
παλα κγκτθΝ κδΝ αδ ά δμΝ
αθαεβλτ

πθΝ

θ δαφ λκηΫθπθ,Ν

ι Ϊα δΝ

βθΝ

εζκΰδησ β α,Ν

δΝ κυμΝυπκοβφέκυμΝΠλκΫ λκυμΝεαδΝ θαπζβλπ ΫμΝΠλκΫ λκυμΝηΫ αΝ Ν τκΝ

(β)Ν λΰΪ δη μΝ βηΫλ μΝ απσΝ βΝ

υΰελσ β άΝ βμ,Ν πδίζΫπ δΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ βμΝ

οβφκφκλέαμ,Ν ε έ δΝ κΝ απκ Ϋζ ηαΝ εαδΝ κΝ υπκίΪζζ δΝ
εκδθκπκδ έΝ

κθΝ Πλτ αθβ,Ν κΝ κπκέκμΝ κΝ

κθΝ ΤπκυλΰσΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ

ε υ δΝ δαπδ π δεάΝ πλΪιβΝ εζκΰάμ,Ν βΝ κπκέαΝ βηκ δ τ αδΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ

Κυί λθά πμέ
7. ΗΝοβφκφκλέαΝ έθαδΝΪη βΝεαδΝηυ δεάΝεαδΝ δ ιΪΰ αδΝη ΝεΪζπβΝ αυ σξλκθαΝΰδαΝ
κυμΝ υπκοάφδκυμΝ ΠλκΫ λκυμΝ εαδΝ θαπζβλπ ΫμΝ ΠλκΫ λκυμ,Ν

Ν λΰΪ δηβΝ βηΫλαΝ βμΝ

ί κηΪ κμΝ Ϋ κδαΝπκυΝθαΝ πδ λΫπ δΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ υξσθΝ παθαζβπ δεάμΝοβφκφκλέαμΝ
βθΝαελδίυμΝ πση θβΝ λΰΪ δηβΝβηΫλαέ
κέΝ Πλσ λκμΝ εζΫΰ αδΝ κΝ υπκοάφδκμΝ πκυΝ υΰεΫθ λπ Ν βθΝ απσζυ βΝ πζ δκοβφέαΝ
πθΝ ΰετλπθ οάφπθΝεα ΪΝ αΝκλδαση θαΝ βθΝπαλέΝγέΝ θΝεαθ έμΝαπσΝ κυμΝυπκοάφδκυμΝ
ΠλκΫ λκυμΝ

θΝ υΰε θ λυ δΝ βθΝ απσζυ βΝ πζ δκοβφέαΝ πθΝ ΰετλπθΝ οάφπθΝ άΝ

π λέπ π βΝ δ κοβφέαμ,Ν βΝ εζκΰάΝ παθαζαηίΪθ αδΝ εα ΪΝ αΝ κλδαση θαΝ

Ν

βθΝ παλέΝ κΝ

κυΝΪλγλκυΝ1ηέ
Μκθα δεσμΝ υπκοάφδκμΝ εζΫΰ αδΝ ησθκθΝ αθΝ υΰε θ λυ δΝ κυζΪξδ κθΝ κΝ ΫθαΝ
λέ κΝ(1ήγ)Ν πθΝ ΰετλπθΝοάφπθΝ βμΝπλυ βμΝκηΪ αμΝ εζ ε σλπθέ
9. ΓδαΝ βθΝ εζκΰάΝ θαπζβλπ άΝ ΠλκΫ λκυ,Ν υΰξΪθ δΝ αθαζκΰδεάμΝ φαληκΰάμΝ βΝ
λτγηδ βΝ βμΝπλκβΰκτη θβμΝπαλαΰλΪφκυέΝ
1ίέΝ ΟΝ Πλσ λκμΝ Σηάηα κμΝ

θΝ πδ λΫπ αδΝ θαΝ εα Ϋξ δΝ υΰξλσθπμΝ κΝ αιέπηαΝ

ΪζζκυΝηκθκπλσ ππκυΝκλΰΪθκυΝ κυΝκδε έκυΝάΝΪζζκυΝ έ έΙέέΝ
11. ΟΝ Πλσ λκμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ Ϋξ δΝ δμΝ αεσζκυγ μΝ αληκ δσ β μΝ εαδΝ σ μΝ Ϊζζ μΝ
πλκίζΫπκθ αδΝ απσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ θσηκυ,Ν κυΝ Ολΰαθδ ηκτΝ εαδΝ κυΝ

π λδεκτΝ

Καθκθδ ηκτμ
α)Ν Πλκ

α αδΝ πθΝ υπβλ δυθΝ κυΝ Σηάηα κμΝ εαδΝ πκπ τ δΝ βθΝ τλυγηβΝ

ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ Σηάηα κμΝ εαδΝ βθΝ άλβ βΝ πθΝ θσηπθ,Ν κυΝ Ολΰαθδ ηκτΝ εαδΝ κυΝ
π λδεκτΝΚαθκθδ ηκτέ
ί)Νυΰεαζ έΝ βΝυθΫζ υ βΝ κυΝΣηάηα κμ,Νεα αλ έα δΝ βθΝβη λά δαΝ δΪ αιβ,Νκλέα δΝ
πμΝ δ βΰβ άΝ πθΝ γ ηΪ πθΝ ηΫζκμΝ βμΝ υθΫζ υ βμ,Ν πλκ λ τ δΝ πθΝ λΰα δυθΝ βμ,Ν
δ βΰ έ αδΝ αΝ γΫηα αΝ ΰδαΝ αΝ κπκέαΝ

θΝ Ϋξ δΝ κλδ

έΝ πμΝ δ βΰβ άμΝ ΪζζκΝ ηΫζκμΝ βμΝ

υθΫζ υ βμΝεαδΝη λδηθΪΝΰδαΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ πθΝαπκφΪ υθΝ βμέ
ΰ)Ν υΰεαζ έΝ κΝ

δκδεβ δεσΝ υηίκτζδκ,Ν εα αλ έα δΝ βθΝ βη λά δαΝ δΪ αιβ,Ν

πλκ λ τ δΝ πθΝ λΰα δυθΝ κυΝεαδΝη λδηθΪΝΰδαΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ πθΝαπκφΪ υθΝ κυέ
)Ν υΰελκ έΝ πδ λκπάΝ ΰδαΝ βθΝ εα Ϊλ δ βΝ άΝ βθΝ αθαγ υλβ βΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ
πκυ υθέ

)Ν

Μ λδηθΪΝ

ΰδαΝ

βθΝ

φαληκΰάΝ

κυΝ

πλκΰλΪηηα κμΝ

πκυ υθ,Ν

υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ λα βλδκ ά πθέ
)Ν πδη ζ έ αδΝ βθΝ άλβ βΝ πθΝ ηβ λυπθΝ πδ βηκθδευθΝ βηκ δ τ πθΝ κυΝ
Σηάηα κμέΝ
α)Ν

ε έΝ δμΝπλκίζ πση θ μΝαπσΝ κΝθσηκΝαληκ δσ β μΝεα ΪΝ βΝ δα δεα έαΝελέ βμΝ

εαγβΰβ υθΝεαδΝυπβλ κτθ πθΝζ ε σλπθέΝ
β)Ν ε έ δΝπλΪι δμΝΫθ αιβμΝεαγβΰβ υθΝ Νεαγ
γ)Ν δαίδίΪα δΝ

υμΝη λδεάμΝαπα ξσζβ βμέ

αΝ πλκίζ πση θαΝ απσΝ κΝ θσηκΝ σλΰαθαΝ ΰθυη μ,Ν πλκ Ϊ δμΝ άΝ

δ βΰά δμΝ βμΝυθΫζ υ βμΝΣηάηα κμέ
δ)Ν υΰελκ έΝ πδ λκπΫμΝ ΰδαΝ βθΝ η ζΫ βΝ άΝ δ επ λαέπ βΝ υΰε ελδηΫθπθΝ γ ηΪ πθΝ
βμΝαληκ δσ β αμΝ κυΝΣηάηα κμέΝ
δα)Ν υθ Ϊ

δΝ ά δαΝ Ϋεγ βΝ λα βλδκ ά πθΝ κυΝ Σηάηα κμΝ εαδΝ βθΝ δαίδίΪα δΝ

βθΝΚκ ηβ έαέ
δί)Ν επλκ ππ έΝ κΝ ΣηάηαΝ

βΝ τΰεζβ κΝ εαδΝ υπκξλ κτ αδΝ θαΝ θβη λυθ δΝ βΝ

υθΫζ υ βΝΰδαΝ δμΝ υαβ ά δμΝεαδΝ δμΝαπκφΪ δμΝ βμΝυΰεζά κυέ
1βέΝΟΝ θαπζβλπ άμΝΠλσ λκμΝαθαπζβλυθ δΝ κθΝΠλσ λκΝ Νπ λέπ π βΝαπκυ έαμΝ
ΰδαΝ κπκδκθ άπκ Ν ζσΰκΝ άΝ πλκ πλδθκτΝ επζτηα κμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ αθΝ παλαδ βγ έΝ άΝ
εζ έο δέ

ΆλγλκΝβ4
ΌλΰαθαΝηβΝαυ κ τθαηπθΝΣηβηΪ πθ
1.  Νσ αΝΣηάηα αΝ έ έΙέΝ θΝπζβλκτθ αδΝκδΝπλκςπκγΫ δμΝπ λέΝαυ κ υθαηέαμ κυΝ
ΪλγλκυΝ 11,Ν ζ δ κυλΰ έΝ πλκ πλδθάΝ υθΫζ υ βΝ Σηάηα κμ,Ν βθΝ κπκέαΝ απκ ζκτθΝ
υπκξλ π δεΪΝ σζκδΝ κδΝ εαγβΰβ ΫμΝ εαδΝ κδΝ υπβλ κτθ μΝ ζΫε κλ μΝ κυΝ Σηάηα κμέΝ  βθΝ
πλκ πλδθάΝ υθΫζ υ βΝ υηη ΫξκυθΝ εαδΝ λ δμΝ (γ)Ν επλσ ππκδ,Ν ΫθαμΝ (1)Ν αθΪΝ
εα βΰκλέαΝ εΝ πθΝη ζυθΝ κυΝζκδπκτΝ δ αε δεκτΝεαδΝ λΰα βλδαεκτΝπλκ ππδεκτΝ κυΝ
Σηάηα κμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εζΫΰκθ αδ,Ν ηααέΝ η Ν κθΝ αθαπζβλπηα δεσΝ κυμ,Ν ΰδαΝ

ά δαΝ

γβ έα,Ν η Ν υθα σ β αΝ παθ εζκΰάμ,Ν απσΝ θδαέκΝ οβφκ Ϋζ δκΝ αθΪΝ εα βΰκλέα,Ν η Ν
Ϊη β,Ν ηυ δεάΝ εαδΝ εαγκζδεάΝ οβφκφκλέαΝ σζπθΝ πθΝ η ζυθΝ βμΝ κδε έαμΝ εα βΰκλέαμΝ
πλκ ππδεκτΝ κυ Σηάηα κμέΝ ΟδΝ επλσ ππκδΝ βμΝ εΪγ Ν εα βΰκλέαμΝ υηη Ϋξκυθ,Ν η Ν
δεαέπηαΝοάφκυ,ΝησθκΝαθΝ υαβ κτθ αδΝγΫηα αΝπκυΝαφκλκτθΝ Ναβ άηα αΝ βμΝκδε έαμΝ
εα βΰκλέαμΝπλκ ππδεκτέ

ΗΝπλκ πλδθάΝυθΫζ υ βΝ κυΝΣηάηα κμΝ υΰελκ έ αδΝεαδΝζ δ κυλΰ έΝθσηδηαΝΫ πΝ
εαδΝ αθΝ

θΝ ΫξκυθΝ εζ ΰ έΝ κδΝ επλσ ππκδΝ κυΝ ζκδπκτΝ δ αε δεκτΝ εαδΝ λΰα βλδαεκτΝ

πλκ ππδεκτέΝ
2. ΗΝπλκ πλδθάΝυθΫζ υ βΝκλέα αδΝη ΝπλΪιβΝ κυΝΠλτ αθβΝάΝ κυΝΠλκΫ λκυΝ βμΝ
δκδεκτ αμΝ

πδ λκπάμΝ κυΝ

έ έΙέ,Ν η ΪΝ απσΝ απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυΝ άΝ βμΝ

δκδεκτ αμΝ πδ λκπάμΝ αθ έ κδξαέΝ Μ Ν βθΝ έ δα πλΪιβΝ κλέακθ αδΝ κΝ Πλσ λκμΝ εαδ κΝ
θαπζβλπ άμΝ Πλσ λκμ,Ν κδΝ κπκέκδ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ εαγβΰβ ΫμΝ πλυ βμΝ ίαγηέ αμ,Ν
ΪζζπμΝ αθαπζβλπ ΫμΝ εαγβΰβ ΫμΝ κυΝ κδε έκυΝ Σηάηα κμ,Ν εαδ,Ν ζζ έο δΝ κτ πθ,Ν
εαγβΰβ ΫμΝ πθΝ

τκΝ πλυ πθΝ ίαγηέ πθΝ κυΝ Ι λτηα κμέΝ ΟΝ Πλσ λκμΝ εαδΝ κΝ

θαπζβλπ άμΝΠλσ λκμΝκλέακθ αδΝΰδαΝ δ άΝγβ έα,Νη Ν υθα σ β αΝ παθκλδ ηκτΝΰδαΝ
ηέαΝ αεσηβΝ υθ ξση θβΝ γβ έαέ  βθΝ π λέπ π βΝ αυ ά,Ν κΝ Πλσ λκμΝ
παθκλδ

έΝπλδθΝπαλΫζγκυθΝ τκΝ(β)ΝΫ βΝαπσΝ βΝζάιβΝ βμΝ τ λβμΝγβ έαμΝ κυέΝ

πδ λΫπ αδΝ κΝ κλδ ησμΝ κυΝ έ δκυΝ πλκ υπκυΝ πμΝ ΠλκΫ λκυΝ ΰδαΝ π λδ
Ϋ

θΝ ηπκλ έΝ θαΝ
θΝ

σ λ μΝ απσΝ

λδμΝ(ζ)Νγβ έ μΝ υθκζδεΪέΝ
γέΝ ΗΝ Πλκ πλδθάΝ υθΫζ υ βΝ α ε έΝ δμΝ αληκ δσ β μΝ πκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝ απσΝ δμΝ

ε έη θ μΝ δα Ϊι δμΝ ΰδαΝ βΝ υθΫζ υ βΝ Σηάηα κμέΝ θ σμΝ πλκγ ηέαμΝ θσμΝ ηβθσμ απσΝ
βθΝ πζάλπ βΝ πθΝ πλκςπκγΫ πθΝ αυ κ υθαηέαμΝ κυΝ Σηάηα κμ,Ν εδθ έ αδ,Ν η Ν υγτθβΝ
κυΝ Πλτ αθβΝ άΝ κυΝ ΠλκΫ λκυΝ βμΝ δκδεκτ αμΝ πδ λκπάμ,Ν βΝ δα δεα έαΝ εζκΰάμΝ
ΠλκΫ λκυΝ εαδΝ

θαπζβλπ άΝ ΠλκΫ λκυΝ κυΝ Σηάηα κμΝ εαδΝ

υΰελσ β βμΝ βμ

υθΫζ υ βμΝΣηάηα κμέΝ
ζέΝ  Ν π λέπ π βΝ ζ δ κυλΰέαμΝ πλκ πλδθάμΝ υθΫζ υ βμΝ Σηάηα κμΝ η Ν ζδΰσ λκυμΝ
απσΝπΫθ Ν(η)Νεαγβΰβ ΫμΝάΝυπβλ κτθ μΝζΫε κλ μΝαπσΝ κΝκδε έκΝΣηάηα,ΝβΝτΰεζβ κμΝ
υηπζβλυθ δΝ αΝ ηΫζβΝ βμΝ πλκ πλδθάμΝ υθΫζ υ βμΝ ηΫξλδΝ κθΝ αλδγησΝ πΫθ Ν (η)Ν απσΝ
κυζΪξδ κθΝ ΫθαθΝ εαγβΰβ άΝ εαδΝ υπβλ κτθ μΝ ζΫε κλ μΝ πθΝ

υΰΰ θΫ

ΣηβηΪ πθΝπμΝπλκμΝ κΝΰθπ δεσΝαθ δε έη θκΝ κυΝηβΝαυ κ τθαηκυΝΣηάηα κμέ

ΆλγλκΝβη
ΌλΰαθαΝΣκηΫα
ΣαΝσλΰαθαΝ κυΝΣκηΫαΝ έθαδμ
α)ΝβΝΓ θδεάΝυθΫζ υ βΝεαδΝ
ί)ΝκΝ δ υγυθ άμέΝ

λπθΝ

ΆλγλκΝβθ
Γ θδεάΝυθΫζ υ β ΣκηΫα
1έΝΗΝΓ θδεάΝυθΫζ υ βΝαπαλ έα αδΝαπσμ
α)Ν κθΝ δ υγυθ άΝ κυΝΣκηΫα,
ί)Ν κυμΝεαγβΰβ ΫμΝεαδΝ κυμΝυπβλ κτθ μΝζΫε κλ μΝ κυΝΣκηΫα,
ΰ)Ν ΫθαθΝ (1)Ν επλσ ππκΝ πθΝ πλκπ υξδαευθΝ εαδΝ ΫθαθΝ (1)Ν επλσ ππκΝ πθΝ
η απ υξδαευθΝ φκδ β υθΝ εαδΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ δ αε σλπθ,Ν σπκυΝ υπΪλξκυθ,Ν κυΝ
Σηάηα κμ,Ν κδΝ κπκέκδ εζΫΰκθ αδ,Ν ηααέΝ η Ν κυμΝ αθαπζβλπηα δεκτμΝ κυμ,Ν ΰδαΝ ά δαΝ
γβ έα,Ν εΝ πθΝ φκδ β υθ,Ν η Ν δεαέπηαΝ υηη κξάμ,Ν η Ν ΰ θδεάΝ οβφκφκλέαΝ απσΝ κΝ
τθκζκΝ πθΝφκδ β υθ βμΝκδε έαμΝεα βΰκλέαμΝ κυΝΣηάηα κμέ
)Ν λ δμΝ (γ)Ν επλκ υπκυμ,Ν ΫθαθΝ (1)Ν αθΪΝ εα βΰκλέαΝ εΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ ζκδπκτΝ
δ αε δεκτΝεαδΝ λΰα βλδαεκτΝπλκ ππδεκτΝ κυΝΣηάηα κμ,ΝκδΝκπκέκδΝ εζΫΰκθ αδ,ΝηααέΝ
η Ν κθΝ αθαπζβλπηα δεσΝ κυμ,Ν ΰδαΝ ά δαΝ γβ έα,Ν η Ν υθα σ β αΝ παθ εζκΰάμ,Ν απσΝ
θδαέκΝοβφκ Ϋζ δκΝαθΪΝεα βΰκλέα,Νη ΝΪη β,Νηυ δεάΝεαδΝεαγκζδεάΝοβφκφκλέαΝσζπθΝ
πθΝη ζυθΝ βμΝκδε έαμΝεα βΰκλέαμΝπλκ ππδεκτΝ κυΝΣκηΫαέΝ
ΗΝΓ θδεάΝυθΫζ υ βΝ κυΝΣκηΫαΝ υΰελκ έ αδΝεαδΝζ δ κυλΰ έΝθσηδηα,ΝΫ πΝεαδΝαθΝ
κδΝ επλσ ππκδΝ πθΝπ λδπ υ πθΝΰ΄ΝεαδΝ ΄Ν θΝΫξκυθΝκλδ

έΝάΝ εζ ΰ έ,Ναθ έ κδξαέ

βέΝ ΗΝ Γ θδεάΝ υθΫζ υ βΝ κυΝ ΣκηΫαΝ Ϋξ δΝ δμΝ αεσζκυγ μΝ αληκ δσ β μΝ εαδΝ σ μ
Ϊζζ μΝ πλκίζΫπκθ αδΝ απσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ θσηκυ,Ν κυΝ Ολΰαθδ ηκτΝ εαδΝ κυΝ
π λδεκτΝΚαθκθδ ηκτμ
α)Νυθ κθέα δΝ κΝΫλΰκΝ κυΝΣκηΫαΝ κΝπζαέ δκΝ πθΝαπκφΪ πθΝ βμΝυθΫζ υ βμΝ κυΝ
Σηάηα κμέ
ί)Ν ΤπκίΪζζ δΝ πλκ Ϊ δμΝ πλκμΝ βθΝ υθΫζ υ βΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ξ δεΪΝ η Ν κΝ
πλσΰλαηηαΝ πκυ υθέ
ΰ)ΝΚα αθΫη δΝ αΝεκθ τζδαΝ κυΝΣκηΫαΝ δμΝ δΪφκλ μΝ δ αε δεΫμΝεαδΝ λ υθβ δεΫμΝ κυΝ
λα βλδσ β μέ
)Ν δ βΰ έ αδΝ

βΝ υθΫζ υ βΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ΰδαΝ βθΝ εα αθκηάΝ κυΝ δ αε δεκτΝ

ΫλΰκυΝ κυμΝ δ Ϊ εκθ μέΝ
)Ν δ βΰ έ αδΝ βθΝυθΫζ υ βΝ κυΝΣηάηα κμΝ αΝ δαθ ηβ ΫαΝ υΰΰλΪηηα αΝΰδαΝεΪγ Ν
ηΪγβηαΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθέΝ

ΆλγλκΝβι
δ υγυθ άμΝΣκηΫα
1έΝ α)Ν δ υγυθ άμΝ ΣκηΫαΝ εζΫΰ αδΝ πζάλκυμΝ απα ξσζβ βμΝ εαγβΰβ άμΝ πλυ βμΝ
ίαγηέ αμΝ άΝ αθαπζβλπ άμΝ εαγβΰβ άμΝ εαδ,Ν ζζ έο δΝ κτ κυ,Ν ησθδηκμΝ πέεκυλκμΝ
εαγβΰβ άμΝ κυΝκδε έκυ ΣκηΫαΝΰδαΝγβ έαΝ θσμΝ(1) αεα βηαρεκτΝΫ κυμ,ΝβΝκπκέαΝζάΰ δΝ
δμΝγ1Ν υΰκτ κυΝ κυΝαεα βηαρεκτΝΫ κυμ,ΝαεσηβΝεαδΝαθΝβΝ εζκΰάΝΫζαί Νξυλα,ΝΰδαΝ
κπκδκθ άπκ Ν ζσΰκ,Ν η ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ αυ κτέΝ  Ν π λέπ π βΝ πκυΝ

θΝ υπΪλξκυθΝ

υπκοβφδσ β μ,Ν κΝ δ υγυθ άμΝ κυΝ ΣκηΫαΝκλέα αδΝαπσΝ βΝυθΫζ υ βΝ κυΝΣηάηα κμΝ
η αιτΝ πθΝεαγβΰβ υθΝ κυΝΣκηΫαέΝ
ί)Ν πδ λΫπ αδΝβΝ εζκΰάΝ δ υγυθ άΝΰδαΝ τ λβΝ υθ ξση θβΝγβ έαέ
ΰ) δ υγυθ άμΝ θΝηπκλ έΝθαΝ παθ εζ ΰ έΝπλδθΝπ λΪ κυθΝ τκΝ(β)ΝΫ βΝαπσΝ βΝζάιβΝ
βμΝ τ λβμΝγβ έαμΝ κυέΝ
Ϋ

θΝ πδ λΫπ αδΝβΝ εζκΰάΝ δ υγυθ άΝΰδαΝπ λδ

σ λ μΝαπσΝ

λδμΝ(ζ)Νγβ έ μΝ υθκζδεΪέ
)Ν ΟΝ δ υγυθ άμΝ ΣκηΫαΝ

θΝ πδ λΫπ αδΝ θαΝ εα Ϋξ δΝ υΰξλσθπμΝ κΝ αιέπηαΝ ΪζζκυΝ

ηκθκπλσ ππκυΝκλΰΪθκυΝ κυΝκδε έκυΝ έ έΙέέ
βέΝΗΝπλκεάλυιβΝ πθΝ εζκΰυθΝΰδαΝ βθΝαθΪ διβΝ δ υγυθ άΝΣκηΫαΝΰέθ αδΝαπσΝ κθΝ
Πλσ λκΝ κυΝ κδε έκυΝ Σηάηα κμΝ λ δμ (3)Ν ηάθ μΝ πλδθΝ απσΝ βΝ ζάιβΝ βμΝ γβ έαμΝ κυΝ
υπβλ κτθ κμΝ δ υγυθ άέΝ  Ν π λέπ π βΝ ηβΝ άλβ βμΝ βμΝ πμΝ ΪθπΝ πλκγ ηέαμ,Ν βΝ
αληκ δσ β αΝ βμΝπλκεάλυιβμΝπ λδΫλξ αδΝ κθΝΚκ ηά κλαΝ βμΝξκζάμέΝΟΝΠλσ λκμΝ
άΝ κΝ Κκ ηά κλαμ,Ν εα ΪΝ π λέπ π β,Ν η λδηθΪΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪλ β βΝ βμΝ πλκεάλυιβμΝ

κΝ

δα δε υαεσΝ σπκΝ κυΝ Σηάηα κμΝ άΝ βμΝ ξκζάμΝ εαδΝ ζαηίΪθ δΝ εΪγ Ν ΪζζκΝ αθαΰεαέκΝ
ηΫ λκΝΰδαΝ βΝη ΰαζτ λβΝ υθα άΝ βηκ δκπκέβ άΝ βμέ
γέΝ ΣκΝ υηαΝ εζ ε σλπθΝ ΰδαΝ βθΝ εζκΰάΝ δ υγυθ άΝ ΣκηΫαΝ απαλ έα αδΝ απσΝ κΝ
τθκζκΝ πθΝ εαγβΰβ υθΝ εαδΝ πθΝ υπβλ κτθ πθΝ ζ ε σλπθΝ κυΝ κδε έκυΝ ΣκηΫαέΝ ΗΝ
εζκΰάΝ ΰέθ αδΝ η Ν θδαέκΝ οβφκ Ϋζ δκ,Ν πκυΝ π λδζαηίΪθ δΝ αΝ κθσηα αΝ σζπθΝ πθΝ
υπκοβφέπθέΝ ΗΝ οβφκφκλέαΝ έθαδΝ Ϊη βΝ εαδΝ ηυ δεάΝ εαδΝ δ ιΪΰ αδΝ η Ν εΪζπβέΝ ΟδΝ
εζκΰ έμΝ βη δυθκυθΝ βθΝ πλκ έηβ άΝ κυμΝ ΰδαΝ ΫθαθΝ ησθκΝ απσΝ κυμΝ υπκοβφέκυμΝ
δ υγυθ ΫμΝ έπζαΝ απσΝ κΝ σθκηΪΝ κυέΝ δ υγυθ άμΝ εζΫΰ αδΝ κΝ υπκοάφδκμΝ πκυΝ γαΝ
υΰε θ λυ δΝ βθΝαπσζυ βΝπζ δκοβφέαΝ πθΝ ΰετλπθΝοάφπθέΝ θΝεαθΫθαμΝυπκοάφδκμΝ
θΝ υΰε θ λυ δΝ βθΝ απαδ κτη θβΝ πζ δκοβφέα,Ν βΝ οβφκφκλέαΝ παθαζαηίΪθ αδΝ
αηΫ πμ,Ν βθΝέ δαΝβηΫλα,Νη αιτΝ πθΝ τκΝ(β)Νπλυ πθΝ

ΝοάφκυμΝυπκοβφέπθ,Νκπσ Ν

εαδΝ εζΫΰ αδΝκΝυπκοάφδκμΝπκυΝγαΝ υΰε θ λυ δΝ δμΝπ λδ

σ λ μΝΫΰευλ μΝοάφκυμέΝ

 Ν π λέπ π βΝ δ κοβφέαμ,Ν δ θ λΰ έ αδΝ εζάλπ βΝ απσΝ κθΝ Πλσ λκΝ κυΝ Σηάηα κμΝ άΝ

κθΝ Κκ ηά κλα,Ν εα ΪΝ π λέπ π βέΝ ΓδαΝ βθΝ εζκΰάΝ άΝ βθΝ εζάλπ βΝ υθ Ϊ

αδΝ

ξ δεσΝπλαε δεσέ
4. ΟΝ

δ υγυθ άμΝ ΣκηΫαΝ Ϋξ δΝ δμΝ αεσζκυγ μΝ αληκ δσ β μΝ εαδΝ σ μΝ Ϊζζ μΝ

πλκίζΫπκθ αδΝ απσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ θσηκυ,Ν κυΝ Ολΰαθδ ηκτΝ εαδΝ κυΝ

π λδεκτΝ

Καθκθδ ηκτμ
α)Νυΰεαζ έΝ βΝΓ θδεάΝυθΫζ υ βΝ κυΝΣκηΫαΝεαδΝεα αλ έα δΝ βθΝβη λά δαΝ δΪ αιάΝ
βμέΝ
ί)ΝΠλκ λ τ δΝ πθΝ λΰα δυθΝ βμΝΓ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝ κυΝΣκηΫαΝεαδΝ δ βΰ έ αδΝ αΝ
γΫηα αΝΰδαΝ αΝκπκέαΝ θΝΫξ δΝκλέ δΝπμΝ δ βΰβ άΝΪζζκΝηΫζκμΝ βμΝΓ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝ
κυΝΣκηΫαέ
ΰ)ΝΜ λδηθΪΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝαπκφΪ πθΝ βμΝΓ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝ κυΝΣκηΫαΝ
εαδ
)Ν υΰελκ έΝ πδ λκπΫμΝ ΰδαΝ βθΝ η ζΫ βΝ άΝ δ επ λαέπ βΝ υΰε ελδηΫθπθΝ γ ηΪ πθΝ
βμΝαληκ δσ β αμΝ κυΝΣκηΫαέΝ
ηέΝ Νπ λέπ π βΝαπκυ έαμΝάΝεπζτηα σμΝ κυ,ΝκΝ δ υγυθ άμΝΣκηΫαΝαθαπζβλυθ αδΝ
απσΝ κθΝαλξαδσ λκΝεαγβΰβ άΝ κυΝΣκηΫαέ

ΆλγλκΝβ8
πδ λκπάΝ
1έΝΗΝ πδ λκπάΝ

κθ κζκΰέαμ

κθ κζκΰέαμΝαπαλ έα αδΝαπσΝ κυμΝΚκ ηά κλ μΝ κυΝκδε έκυΝ έ έΙέΝ

εαδΝ κθΝ θ δπλτ αθβΝ εα βηαρευθΝΤπκγΫ πθ,ΝΦκδ β δεάμΝΜΫλδηθαμΝεαδΝ δαΝ έκυΝ
επαέ υ βμέΝΟΝ θ δπλτ αθβμΝπλκ

α αδΝ βμΝ πδ λκπάμΝεαδΝ Νπ λέπ π βΝαπκυ έαμΝ

άΝεπζτηα κμΝ κθΝαθαπζβλυθ δΝκΝαλξαδσ λκμΝΚκ ηά κλαμ,Νη ΝίΪ βΝ βθΝβη λκηβθέαΝ
βηκ έ υ βμΝ βμΝπλΪιβμΝ δκλδ ηκτΝ κυΝ βΝίαγηέ αΝ κυΝεαγβΰβ άΝπλυ βμΝίαγηέ αμέ
βέΝΗΝ πδ λκπάΝ

κθ κζκΰέαμΝ έθαδΝΪηδ γβΝεαδΝΫξ δΝδ έπμΝ δμΝ ιάμΝαληκ δσ β μμ

α)Ν βΝ τθ αιβΝ «Κυ δεαΝ

κθ κζκΰέαμΝ εαδΝ εαζάμΝ πλαε δεάμ»Ν ΰδαΝ αεα βηαρεΪ,Ν

δκδεβ δεΪΝεαδΝ λ υθβ δεΪΝγΫηα αΝ(εαθσθ μΝίδκβγδεάμΝεζπ),ΝκΝκπκέκμΝ ΰελέθ αδΝαπσΝ
βΝτΰεζβ κΝεαδΝ θ πηα υθ αδΝ κθΝ

π λδεσΝΚαθκθδ ησΝ κυΝΙ λτηα κμ,

ί)Ν βΝ δα φΪζδ βΝ βμΝ άλβ βμΝ εαδΝ φαληκΰάμΝ πθΝ εαθσθπθΝ

κθ κζκΰέαμΝ εΝ

ηΫλκυμΝ σζπθΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ Ι λτηα κμΝ εαδΝ βΝ δαπέ π βΝ βμΝ παλΪία βμΝ πθΝ
εαθσθπθΝ κθ κζκΰέαμέ

ΰ)Ν βΝ τθ αιβΝΰ θδεάμΝ ά δαμΝΫεγ βμΝπμΝπλκμΝ βθΝ άλβ βΝεαδΝ φαληκΰάΝάΝ βθΝ
αθΪΰεβΝ αθαγ υλβ βμΝ πθΝ εαθσθπθΝ

κθ κζκΰέαμ,Ν βΝ κπκέαΝ υπκίΪζζ αδΝ

κθΝ

Πλτ αθβΝ κυΝκδε έκυΝΙ λτηα κμΝ βθΝαλξάΝεΪγ Ναεα βηαρεκτΝΫ κυμέ
)Ν βθΝ ιΫ α βΝ εα αΰΰ ζδυθΝ φκδ β υθ,Ν εαγβΰβ υθ,Ν υπβλ κτθ πθΝ ζ ε σλπθ,Ν
ζκδπκτΝ

δ αε δεκτΝ εαδΝ

λΰα βλδαεκτΝ πλκ ππδεκτ,Ν

δ α εσθ πθΝ εαδΝ δκδεβ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ

λ υθβ υθ,Ν

πδ ε π υθΝ

Ν γΫηα αΝ βμΝ αληκ δσ β ΪμΝ βμ,

πλκε δηΫθκυΝθαΝ δαπδ υ δΝ βθΝπαλαίέα βΝ πθΝεαθσθπθΝ κυΝευ δεαΝ κθ κζκΰέαμ,Ν
τ

λαΝαπσΝΫΰΰλαφβΝαθαφκλΪ.
γέΝ ΚΪγ Ν ξ δεάΝ ζ π κηΫλ δαΝ πκυΝ αφκλΪΝ

λυγηέα αδΝ κθΝ

βΝ υΰελσ β βΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαΝ βμ,Ν

π λδεσΝΚαθκθδ ησΝ κυΝΙ λτηα κμέ

Άλγλκ 29
ΚΫθ λκΝ πδησλφπ βμΝεαδΝ δαΝ έκυΝΜΪγβ βμ
1έΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ έθαδΝ
υθα σΝ θαΝ δ λτ αδΝ

Ν εΪγ Ν έ έΙέΝ ΚΫθ λκΝ πδησλφπ βμΝ εαδΝ δαΝ έκυΝ ΜΪγβ βμΝ

(Κέ έ Ιέ ΙέΜέ),Νη ΪΝαπσΝαπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυέΝ
2. ΣκΝ Κέ έ Ιέ ΙέΜέ απκ ζ έΝ ηκθΪ αΝ κυΝ Ι λτηα κμ πκυΝ ια φαζέα δΝ κθΝ
υθ κθδ ησΝ εαδΝ βΝ δ πδ βηκθδεάΝ υθ λΰα έαΝ
πδησλφπ βμ,Ν

βθΝ αθΪπ υιβΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ

υθ ξδαση θβμΝ επαέ υ βμ,Ν εα Ϊλ δ βμΝ εαδΝ θΝ ΰΫθ δΝ δαΝ ίέκυΝ

ηΪγβ βμέΝ ΣκΝ υλτ λκΝ πζαέ δκΝ

λα βΰδεάμΝ εαδΝ λα βλδκ ά πθ,Ν θ σμΝ κυΝ κπκέκυΝ

δκλΰαθυθκθ αδΝ αΝ επαδ υ δεΪΝ άΝ πδηκλφπ δεΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ κυΝ Κέ έ Ιέ ΙέΜέ,Ν
εαγκλέα αδΝπλδθΝ βθΝΫθαλιβΝεΪγ Ναεα βηαρεκτΝΫ κυμΝαπσΝ βΝτΰεζβ κέ
ΣαΝ επαδ υ δεΪΝάΝ πδηκλφπ δεΪΝπλκΰλΪηηα αΝ ηπκλκτθΝθαΝυζκπκδκτθ αδΝεαδΝ

Ν

υθ λΰα έαΝη Ν έ έΙΝάΝ λ υθβ δεΪΝΚΫθ λαέΝ βμΝβη απάμ,ΝεαγυμΝεαδΝαθαΰθπλδ ηΫθαΝ
πμΝκηκ αΰάΝΙ λτηα αΝ βμΝαζζκ απάμέΝ
γέΝ ΣαΝ υφδ Ϊη θαΝ Ιθ δ κτ αΝ δαΝ έκυΝ επαέ υ βμΝ πθΝ Ι λυηΪ πθ εαδΝ αΝ
ΚΫθ λαΝ

παΰΰ ζηα δεάμΝ Κα Ϊλ δ βμΝ

Κέ έ Ιέ ΙέΜ..
ζέΝΌλΰαθαΝ κυΝΚέ έ Ιέ ΙέΜέΝ έθαδμΝ
α)ΝκΝΠλσ λκμΝ κυΝΚΫθ λκυ,
ί)Ν κΝυηίκτζδκΝ κυΝΚΫθ λκυΝεαδ

πθΝ Ι λυηΪ πθΝ

θ πηα υθκθ αδΝ

κΝ

ΰ)Ν κδΝ πδ βηκθδεΪΝ υπ τγυθκδΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πδησλφπ βμ,Ν υθ ξδαση θβμΝ
επαέ υ βμ,Ν εα Ϊλ δ βμΝεαδΝ θΝΰΫθ δΝ δαΝίέκυΝηΪγβ βμ,ΝεαγυμΝεαδΝεΪγ ΝΫλΰκυΝ κυΝ
ΚΫθ λκυ,
ηέΝ Πλσ λκμΝ κυΝ ΚΫθ λκυΝ έθαδΝ κΝ

θ δπλτ αθβμ

κθΝ κπκέκΝ Ϋξ δΝ αθα γ έΝ βΝ

ξ δεάΝαληκ δσ β αέΝ
θέΝΟΝΠλσ λκμΝΫξ δΝ δμΝαεσζκυγ μΝαληκ δσ β μμ
α)Νυΰεαζ έΝ κΝυηίκτζδκΝ κυΝΚΫθ λκυ,Νεα αλ έα δΝ βθΝβη λά δαΝ δΪ αιβ,Νκλέα δΝ
πμΝ δ βΰβ άΝ πθΝγ ηΪ πθΝηΫζκμΝ κυ υηίκυζέκυ,Νπλκ λ τ δΝ πθΝ λΰα δυθΝ κυΝεαδΝ
δ βΰ έ αδΝ αΝ γΫηα αΝ ΰδαΝ αΝ κπκέαΝ

θΝ Ϋξ δΝ κλδ

έΝ πμΝ δ βΰβ άμΝ ΪζζκΝ ηΫζκμΝ κυΝ

υηίκυζέκυέ
ί)Ν πδίζΫπ δΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ πκζδ δεάμΝ κυΝ ΚΫθ λκυΝ εαδΝ βθΝ άλβ βΝ κυΝ
Καθκθδ ηκτΝ κυέ
ΰ)ΝΜ λδηθΪΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝαπκφΪ πθΝ κυΝυηίκυζέκυέ
)ΝΠλκ

α αδΝ πθΝυπβλ δυθΝ κυΝΚΫθ λκυΝεαδΝ υθυπκΰλΪφ δΝη Ν κθΝΠλτ αθβΝ κυΝ

κδε έκυΝ Ι λτηα κμΝ δμΝ υηίΪ δμΝ πλκ ππδεκτ,Ν δμΝ υηίΪ δμΝ πλκηβγ δυθΝ εαδΝ
υπβλ δυθΝπκυΝ υθΪπ δΝ κΝΚΫθ λκΝΰδαΝ δμΝΰ θδεΫμΝ κυΝαθΪΰε μέ
)ΝΤπκΰλΪφ δΝ δμΝ θ κζΫμΝπζβλπηάμΝΰδαΝ δμΝΰ θδεΫμΝ απΪθ μΝ κυΝΚΫθ λκυέΝ δ δεΪΝ
ΰδαΝ δμΝ θ κζΫμΝπζβλπηάμΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝπλκ ππδεκτ,Ναπαδ έ αδΝβΝπλκβΰκτη θβΝ
πδ κπκέβ βΝΪλ δαμΝ δ ιαΰπΰάμΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝαπσΝ κθΝ πδ βηκθδεΪΝυπ τγυθκέ
)Ν υΰελκ έ,Ν η ΪΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ κυΝ ΚΫθ λκυ,Ν δμΝ πδ λκπΫμΝ
πδζκΰάμΝ επαδ υκηΫθπθ,ΝσπκυΝαπαδ έ αδέ
α)Νυΰελκ έΝ πδ λκπΫμΝΰδαΝ βΝη ζΫ βΝάΝ βΝ δ επ λαέπ βΝ υΰε ελδηΫθπθΝγ ηΪ πθΝ
πκυΝ ηπέπ κυθΝ δμΝαληκ δσ β ΫμΝ κυέ
β)Ν Μ ΪΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ υηίκυζέκυ,Ν δ βΰ έ αδΝ ΰδαΝ βθΝ πδζκΰάΝ κυΝ δ υγυθ άΝ
κυΝΚΫθ λκυΝ βΝτΰεζβ κέΝ
γ)Ν ΤπκΰλΪφ δΝ αΝ απκθ ηση θαΝ απσΝ κΝ ΚΫθ λκΝ πδ κπκδβ δεΪΝ ηβΝ υπδεάμΝ
επαέ υ βμ,Νεα ΪΝ βθΝΫθθκδαΝ βμΝπ λέπ έΝζΝ κυΝΪλγλκυΝβΝ κυΝθέΝγκιλήβί1ίΝ( ΄Ν1θγ)έΝ
δ)Ν υθ Ϊ

δΝ

ά δαΝ Ϋεγ βΝ απκζκΰδ ηκτΝ κυΝ ΫλΰκυΝ κυΝ ΚΫθ λκυ,Ν βθΝ κπκέα

υπκίΪζζ δΝπλκμΝΫΰελδ βΝ βΝτΰεζβ κέ
ιέΝΣκΝυηίκτζδκΝ κυΝΚΫθ λκυΝαπκ ζ έ αδΝαπσμΝ
α)Ν κθΝΠλσ λκΝ κυΝΚΫθ λκυ,Ν
ί)Ν ΫθαθΝ επλσ ππκΝ απσΝ εΪγ Ν ξκζάΝ κυΝ Ι λτηα κμ,Ν κΝ κπκέκμΝ κλέα αδΝ η ΪΝ απσΝ
πλσ α βΝ βμΝΚκ ηβ έαμΝ βμΝκδε έαμΝξκζάμΝεαδΝ
ΰ)Ν κθΝ δ υγυθ άΝΚα Ϊλ δ βμΝεαδΝ δαΝ έκυΝΜΪγβ βμ,ΝξπλέμΝ δεαέπηαΝοάφκυέ

κέΝ ΣκΝ υηίκτζδκΝ Ϋξ δΝ δμΝ αεσζκυγ μΝ αληκ δσ β μΝ εαδΝ σ μΝ Ϊζζ μΝ πλκίζΫπκθ αδΝ
απσΝ κθΝΚαθκθδ ησΝ κυΝΚΫθ λκυμΝ
α)Ν δαηκλφυθ δΝ

κΝ πζαέ δκΝ πθΝ απκφΪ πθΝ βμΝ υΰεζά κυΝ βθΝ πκζδ δεάΝ κυΝ

ΚΫθ λκυΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ ΫλΰπθΝ εαδΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πδησλφπ βμ,Ν
υθ ξδαση θβμΝ επαέ υ βμ,Νεα Ϊλ δ βμΝεαδΝ θΝΰΫθ δΝ δαΝίέκυΝηΪγβ βμέ
ί)Ν πκπ τ δΝ βθΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πδησλφπ βμ,Ν
υθ ξδαση θβμΝ επαέ υ βμ,Νεα Ϊλ δ βμΝεαδΝ θΝΰΫθ δΝ δαΝίέκυΝηΪγβ βμέ
ΰ)

δ βΰ έ αδΝ πλκμΝ κΝ Πλυ αθδεσΝ υηίκτζδκΝ αΝ πλκμΝ Ϋΰελδ βΝ ΫλΰαΝ εαδΝ

επαδ υ δεΪΝπλκΰλΪηηα αΝ κυΝΚΫθ λκυέ
)Ν θαγΫ δΝ βθΝυζκπκέβ βΝ πθΝΫλΰπθΝεαδΝ πθΝ επαδ υ δευθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ κυΝ
ΚΫθ λκυΝ κυμΝ πδ βηκθδεΪΝυπ υγτθκυμέ
)Ν υθ λΰΪα αδΝ η Ν δμΝ Κκ ηβ έ μΝ πθΝ ξκζυθΝ ΰδαΝ βθΝ υπκ άλδιβΝ βμΝ
υζκπκέβ βμΝ πθΝ επαδ υ δευθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ κυΝΚΫθ λκυέ
)ΝΚαγκλέα δΝ κθΝ τπκΝ πθΝπδ κπκδβ δευθΝπκυΝαπκθΫη δΝ κΝΚΫθ λκέ
α)Ν

δα υπυθ δΝ ΰθυηβΝ πλκμΝ βθΝ τΰεζβ κΝ ΰδαΝ κθΝ

λα άΝ αθαπ υιδαεσΝ

πλκΰλαηηα δ ησΝ κυΝΚΫθ λκυέ
β)Ν δα υπυθ δΝΰθυηβΝπλκμΝ βθΝτΰεζβ κΝΰδαΝ κθΝΚαθκθδ ησΝεαδΝ βθΝκλΰαθπ δεάΝ
κηάΝ πθΝυπβλ δυθΝ κυΝΚΫθ λκυέ
γ)Ν υΰελκ έΝ κηΪ μΝ ΰδαΝ βθΝ

π λδεάΝ αιδκζσΰβ βΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ

πλκΰλαηηΪ πθΝ κυΝΚΫθ λκυέ
δ)ΝΟλέα δΝ κΝτοκμΝ πθΝ ζυθΝΰδαΝεΪγ Ν επαδ υ δεσΝπλσΰλαηηαΝ κυΝΚΫθ λκυΝεαδΝ κΝ
πκ κ σΝπαλαελΪ β βμΝαπσΝ αΝ ΫζβΝαυ ΪΝπμΝπσλκΝεΪζυοβμΝ πθΝΰ θδευθΝ ισ πθΝ κυΝ
ΚΫθ λκυ,Ν αΝκπκέαΝυπκίΪζζ δΝπλκμΝΫΰελδ βΝ

κΝΠλυ αθδεσΝυηίκτζδκ,Νπλκε δηΫθκυΝ

θαΝαπκφα έ δΝ τηφπθαΝη Ν αΝκλδαση θαΝ βθΝπαλέΝ1ίέ
δα)Ν δ βΰ έ αδΝ κθΝΠλτ αθβΝΰδαΝ βΝ τθαοβΝ υηίΪ πθΝπλκ ππδεκτ,Νπλκηβγ δυθΝ
εαδΝυπβλ δυθΝπκυΝ υθΪπ δΝ κΝΚΫθ λκΝΰδαΝ δμΝ επαδ υ δεΫμΝεαδΝζκδπΫμΝζ δ κυλΰδεΫμΝ
κυΝαθΪΰε μ.
δί)Ν δα υπυθ δΝ ΰθυηβΝ πλκμΝ βΝ τΰεζβ κΝ ΰδαΝ βθΝ πδζκΰάΝ κυΝ δ υγυθ άΝ κυΝ
ΚΫθ λκυέΝ
λέΝΟΝ δ υγυθ άμΝΚα Ϊλ δ βμΝεαδΝ δαΝ έκυ ΜΪγβ βμΝπαλαεκζκυγ έΝ βθΝ φαληκΰάΝ
κυΝαθαπ υιδαεκτΝπλκΰλΪηηα κμΝ κυΝΚΫθ λκυ,Ν υθ κθέα δΝ βθΝυζκπκέβ βΝ πθΝΫλΰπθΝ
εαδΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ πδησλφπ βμ,Νεα Ϊλ δ βμ,Ν υθ ξδαση θβμΝ επαέ υ βμΝεαδΝ θΝ
ΰΫθ δΝ δαΝίέκυΝηΪγβ βμΝεαδΝ πδη ζ έ αδΝ βθΝπκδκ δεάΝαθαίΪγηδ βΝ κυμέΝΠαλαεκζκυγ έΝ

εαδΝυπκ βλέα δΝ βθΝυζκπκέβ βΝ πθΝαπκφΪ πθΝ κυΝυηίκυζέκυΝεαδΝ έθαδΝυπ τγυθκμΝ
κυΝηβ λυκυΝ επαδ υ υθέ
1ίέΝ ΟδΝ πδ βηκθδεΪΝ υπ τγυθκδΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ κυΝ ΚΫθ λκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ
κλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝυηίκυζέκυΝ κυ,Ν έθαδΝυπ τγυθκδΝΰδαΝ κθ ξ δα ησ,Ν βθΝ
κλΰΪθπ βΝ εαδΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ πθΝ ΫλΰπθΝ εαδΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πδησλφπ βμ,Ν
εα Ϊλ δ βμ,Ν υθ ξδαση θβμΝ επαέ υ βμΝεαδΝ θΝΰΫθ δΝ δαΝίέκυΝηΪγβ βμέΝΤπκίΪζζκυθΝ
πλκμΝ Ϋΰελδ βΝ

κΝ υηίκτζδκΝ κυΝ ΚΫθ λκυΝ αΝ ξΫ δαΝ πκυ υθ,Ν δμΝ κλΰαθπ δεΫμΝ

ζ π κηΫλ δ μ,Ν κθΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ εαδΝ κΝ τοκμΝ
πθΝ ζυθέΝ Πδ κπκδκτθΝ βθΝ Ϊλ δαΝ δ ιαΰπΰάΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμέΝ ΗΝ απσφα βΝ κυΝ
υηίκυζέκυΝ κυΝ ΚΫθ λκυΝ πδησλφπ βμΝ εαδΝ δαΝ έκυΝ ΜΪγβ βμΝ απκ Ϋζζ αδΝ πλκμΝ
Ϋΰελδ βΝ κΝΠλυ αθδεσΝυηίκτζδκέΝΗΝαπσφα βΝγ πλ έ αδΝσ δΝΫξ δΝ ΰελδγ έΝη ΪΝ βθΝ
Ϊπλαε βΝπΪλκ κΝ1ίΝ λΰΪ δηπθΝβη λυθέ
11έΝΟδΝπσλκδΝ κυΝΚΫθ λκυΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝκδΝαεσζκυγκδμ
α)Ν Χλβηα κ κ ά δμΝ απσΝ

πδξ δλβ δαεΪΝ άΝ ΪζζαΝ πλκΰλΪηηα αΝ πκυΝ

υΰξλβηα κ κ κτθ αδΝαπσΝ βθΝ υλππαρεάΝΈθπ βέ
ί)Ν Χλβηα κ κ ά δμΝ απσΝ φκλ έμΝ κυΝ βηκ έκυΝ άΝ δ δπ δεκτΝ κηΫαΝ εαδΝ απσΝ βθΝ
υλππαρεάΝΈθπ βΝεαδΝΪζζκυμΝ δ γθ έμΝκλΰαθδ ηκτμ,ΝεαγυμΝεαδΝ πλ ΫμΝεαδΝξκλβΰέ μΝ
πλκμΝ κΝΚΫθ λκέ
ΰ)ΝΈ κ αΝαπσΝ επαδ υκηΫθκυμέ
)ΝΈ κ αΝαπσΝ βθΝαθΪπ υιβ,ΝπαλαΰπΰάΝεαδΝαιδκπκέβ βΝ επαδ υ δεκτΝεαδΝΪζζκυΝ
υζδεκτ,Ν απσΝ βθΝ επσθβ βΝ η ζ υθ,Ν απσΝ βθΝ παλκξάΝ υπβλ δυθΝ εαδΝ απσΝ βθΝ
ε Ϋζ βΝ πδηκλφπ δευθΝΫλΰπθΝπκυΝαφκλκτθΝ βΝ δαΝίέκυΝηΪγβ βέ
)Ν Μ ΪΝ απσΝ απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ δα έγ θ αδΝ πσλκδΝ κυΝ δ δεκτΝ
Λκΰαλδα ηκτΝ Κκθ υζέπθΝ Έλ υθαμΝ ( έΛέΚέ έ)Ν εαδΝ πλσ κ κδΝ απσΝ π λδκυ δαεΪΝ
κδξ έαΝ κυΝΙ λτηα κμΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ κυΝΚΫθ λκυέ
ΣκυμΝ πσλκυμΝ κυΝ ΚΫθ λκυΝ δαξ δλέα αδΝ έΛέΚέ έΝ κυΝ Ι λτηα κμέΝ ΓδαΝ κθΝ εκπσΝ
αυ σ,Ν παλαελα ΪΝ ΫπμΝ έεκ δΝ κδμΝ εα σΝ (βίΣ)Ν πέΝ πθΝ

σ πθΝ πθΝ ΫλΰπθΝ κυΝ

ΚΫθ λκυ,Ν θυΝ ΫθαΝ πκ κ σΝ ΫπμΝ έεκ δΝ κδμΝ εα σΝ (βίΣ)Ν πέΝ πθΝ ξλβηα κ κ ά πθΝ
πθΝ ΫλΰπθΝ εαδΝ πθΝ
εα α έγ θ αδΝ

σ πθΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ κυΝ ΚΫθ λκυΝ

Ν δ δεσΝεπ δεσΝΰδαΝ βθΝεΪζυοβΝ πθΝΰ θδευθΝ ισ πθΝζ δ κυλΰέαμΝ κυέΝ

ΣκΝ αελδίΫμΝ πκ κ σΝ παλαελΪ β βμΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ ΰδαΝ εΪγ Ν τπκυΝ ΫλΰκΝ εαγκλέα αδΝ
απσΝ βΝτΰεζβ κέΝΟδΝ λα βλδσ β μΝ κυΝΚΫθ λκυΝπλαΰηα κπκδκτθ αδΝη Ν βΝηκλφάΝ
λ υθβ δευθΝΫλΰπθ κυΝ έΛέΚέ έέΝ

1βέΝ  κΝ ΫζκμΝ εΪγ Ν αεα βηαρεκτΝ Ϋ κυμΝ κΝ υηίκτζδκΝ υθ Ϊ

δΝ απκζκΰδ ησΝ

λα βλδκ ά πθΝ κυΝΚέ έ Ιέ ΙέΜέ,Ν κθΝκπκέκΝεαδΝεκδθκπκδ έΝαη ζζβ έΝ β τΰεζβ κ,Ν
βΝ ΜΟ ΙΠέΝ ΗΝ

π λδεάΝ αιδκζσΰβ βΝ κυΝ Κέ έ Ιέ ΙέΜέΝ δ θ λΰ έ αδΝ αθΪΝ δ έα,Ν

τηφπθαΝη Ν αΝΪλγλαΝηΝεαδΝθΝ κυΝθέΝγγιζήβίίηΝ( ΄Ν1κλ)έΝΗΝ ιπ λδεάΝαιδκζσΰβ βΝ
κυΝ Κέ έ Ιέ ΙέΜέ,Ν

τηφπθαΝ η Ν αΝ ΪλγλαΝ ι,Ν κΝ εαδΝ λΝ κυΝ θέΝ γγιζήβίίη,Ν

πλαΰηα κπκδ έ αδΝ αυ σξλκθαΝ η Ν βθΝ ιπ λδεάΝ αιδκζσΰβ βΝ κυΝ Ι λτηα κμΝ εαδΝ
υθ Ϊ

αδΝ δ δεάΝΫεγ βΝ ιπ λδεάμΝαιδκζσΰβ βμΝΰδαΝ κΝΚέ έ Ιέ ΙέΜέέΝ

1γέΝΜ Ναπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυ,ΝπκυΝ ε έ
κυΝ ΚΫθ λκυ,Ν βηκ δ τ αδΝ

αδΝη ΪΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝυηίκυζέκυΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμΝ κΝ Καθκθδ ησμΝ κυΝ

ΚΫθ λκυ, σπκυΝλυγηέα αδΝεΪγ ΝγΫηαΝπκυΝαφκλΪΝ βθΝκλΰΪθπ β,Ν βΝζ δ κυλΰέαΝεαδΝ
βΝ δκέεβ άΝ κυΝεαδΝ θΝπλκίζΫπ αδΝαπσΝ κθΝπαλσθ αΝθσηκέΝ
1ζέΝΣαΝΚΫθ λαΝ πδησλφπ βμΝεαδΝ δαΝ έκυΝΜΪγβ βμΝ τθαθ αδΝθαΝκλΰαθυθκυθΝ αΝ
πλκΰλΪηηα αΝ δαΝίέκυΝηΪγβ βμΝεαδ η Νη γσ κυμΝ ιΝαπκ Ϊ πμΝ επαέ υ βμέΝ
1ηέΝ ΣαΝ Ιθ δ κτ αΝ

δαΝ

έκυΝ ΜΪγβ βμΝ πθΝ

έ έΙέΝ πκυΝ δ λτγβεαθΝ εα ’Ν

ικυ δκ σ β βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ λΝ κυΝ θέΝ γγθλήβίίηΝ ( ΄Ν 1ι1)Ν δΫπκθ αδΝ φ ιάμΝ απσΝ δμΝ
δα Ϊι δμΝ κυΝπαλσθ κμΝθσηκυέΝ

Κ Φ Λ ΙΟΝΣ΄
ΤΣ ΡΟΝΚ ΙΝΣΡΙΣΟΝΚΤΚΛΟ ΠΟΤ ΩΝ
ΆλγλκΝγί
Γ θδεΫμΝ δα Ϊι δμ
1έΝ ΟΝ

τ λκμΝ ετεζκμΝ πκυ υθΝ βμΝ αθυ α βμΝ επαέ υ βμΝ υθέ α αδΝ

βθΝ

παλαεκζκτγβ βΝ ΠλκΰλΪηηα κμΝ Μ απ υξδαευθΝ πκυ υθΝ (ΠέΜέέ),Ν κΝ κπκέκΝ
κζκεζβλυθ αδΝη Ν βθΝαπκθκηάΝ δπζυηα κμΝΜ απ υξδαευθΝπκυ υθΝ( έΜέέ)έΝΣαΝ
ΠέΜέέ

θ Ϊ

κθ αδΝ

κΝ

λα βΰδεσΝ

ξ δα ησΝ πθΝ

έ έΙέ,Ν

δΫπκθ αδΝ απσΝ

πδ βηκθδεάΝ υθκξάΝεαδΝαπκ εκπκτθμ
α)Ν

βθΝ π λαδ ΫλπΝ πλκαΰπΰάΝ βμΝ ΰθυ βμ,Ν βθΝ αθΪπ υιβΝ βμΝ Ϋλ υθαμΝ εαδΝ πθΝ

ξθυθ,Ν εαγυμΝεαδΝ βθΝδεαθκπκέβ βΝ πθΝ επαδ υ δευθ,Ν λ υθβ δευθ,Ν εκδθπθδευθ,Ν
πκζδ δ δευθΝεαδΝαθαπ υιδαευθΝαθαΰευθΝ βμΝξυλαμΝεαδ
ί)Ν

βθΝ υοβζκτΝ πδπΫ κυΝ ι δ έε υ βΝ πθΝ π υξδκτξπθΝ

φαληκ ηΫθ μΝ π λδκξΫμΝ

Ν γ πλβ δεΫμΝ άήεαδΝ

υΰε ελδηΫθπθΝ ΰθπ δευθΝ εζΪ πθ,Ν δ δεΫμΝ γ ηα δεΫμΝ

θσ β μΝ άΝ πέΝ ηΫλκυμΝ εζΪ κυμΝ πθΝ ΰθπ δευθΝ αθ δε δηΫθπθΝ κυΝ πλυ κυ ετεζκυΝ
πκυ υθΝ πθΝκδε έπθΝΣηβηΪ πθέ
βέΝΣαΝ έ έΙέΝΫξκυθΝ βθΝ υγτθβΝΰδαΝ βθΝέ λυ β,Ν βΝζ δ κυλΰέαΝεαδΝ βθΝκδεκθκηδεάΝ
δαξ έλδ βΝ πθΝΠέΜέέΝ
γέΝΠέΜέέΝκλΰαθυθκθ αδΝεαδΝζ δ κυλΰκτθΝ Ναυ κ τθαηαΝΣηάηα αΝπκυΝπαλΫξκυθΝ
πκυ ΫμΝ πλυ κυΝ ετεζκυέΝ ΜβΝ αυ κ τθαηαΝ Σηάηα αΝ πθΝ
υηη ΫξκυθΝ

Ν δα ηβηα δεΪΝ άΝ δδ λυηα δεΪΝ ΠέΜέέΝ ησθκΝ

έ έΙέΝ ηπκλκτθΝ θαΝ
Ν υθ λΰα έαΝ η Ν

αυ κ τθαηαΝΣηάηα α,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝζγέΝ ΝεΪγ Νπ λέπ π β,Ναπαΰκλ τ αδΝ
βΝ δ α εαζέαΝηαγβηΪ πθΝ

Νπκ κ σΝη ΰαζτ λκΝ κυΝβηΣΝη ΝηΫ αΝ ιΝαπκ Ϊ πμΝ

επαέ υ βμ,Νεα ΪΝ αΝ δ δεσ λαΝκλδαση θαΝ

κΝΓ θδεσΝΚαθκθδ ησΝΜ απ υξδαευθΝ

εαδΝ δ αε κλδευθΝπκυ υθέΝ
ζέΝΟΝ λέ κμΝετεζκμΝ πκυ υθΝπ λδζαηίΪθ δΝ βθΝ επσθβ βΝ δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμΝ
εαδΝκζκεζβλυθ αδΝη Ν βθΝαπκθκηάΝ δ αε κλδεκτΝ έ ζκυέΝΟΝ λέ κμΝετεζκμΝ πκυ υθΝ
κλΰαθυθ αδΝ

Ν Σηάηα αΝ Παθ πδ βηέπθ,Ν αυ κ τθαηαΝ άΝ ηβ,Ν εαδΝ κδΝ δ αε κλδεκέΝ

έ ζκδΝαπκθΫηκθ αδΝαπσΝ κΝΠαθ πδ άηδκΝ κΝκπκέκΝαθάε δΝ κΝΣηάηαέΝ
ηέΝΣκΝΠλυ αθδεσΝυηίκτζδκΝ κυΝκδε έκυΝΙ λτηα κμΝΫξ δΝ βθΝ υγτθβΝ βμΝ άλβ βμΝ
κυΝ θσηκυ,Ν

Ν σ, δΝ αφκλΪΝ

βθΝ κλΰΪθπ βΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ ΠέΜέέΝ εαδΝ βθΝ

επσθβ βΝ δ αε κλδευθΝ δα λδίυθ,Ν κυΝ Γ θδεκτΝ Καθκθδ ηκτΝ Μ απ υξδαευθΝ εαδΝ
δ αε κλδευθΝ πκυ υθΝ εαδΝ

πθΝ

π λδευθΝ Καθκθδ ηυθΝ ΠέΜέέ,Ν πκυΝ

πλκίζΫπκθ αδΝ κΝΪλγλκΝζηέ
θέΝ ΗΝ πκπ έαΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ πέΝ πθΝ
έ έΙέ,Ν Νσ, δΝαφκλΪΝ βθΝκλΰΪθπ βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝΠέΜέέ,Να ε έ αδΝ τηφπθαΝ
η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπαλσθ κμέ

ΆλγλκΝγ1
ΌλΰαθαΝ δκέεβ βμΝ πθΝΠέΜέέΝεαδΝ πθΝ δ αε κλδευθΝπκυ υθ
1έΝ λησ δαΝσλΰαθαΝΰδαΝ βθΝέ λυ β,ΝκλΰΪθπ βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝΠέΜέέΝεαδΝ βθΝ
κλΰΪθπ βΝ πθΝ δ αε κλδευθΝ πκυ υθΝ έθαδμΝ
α)ΝβΝτΰεζβ κμΝ κυΝΙ λτηα κμ,Ν
ί)ΝβΝυθΫζ υ βΝ κυΝΣηάηα κμΝάΝβΝ δ δεάΝ δα ηβηα δεάΝ πδ λκπάΝ
δα ηβηα δεκτΝ ΠέΜέέΝ εαδΝ βΝ

δ δεάΝ

δδ λυηα δεάΝ

δδ λυηα δεκτΝΠέΜέέ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝζγ,Ν

πδ λκπάΝ

Νπ λέπ π βΝ
Ν π λέπ π βΝ

ΰ)ΝβΝυθ κθδ δεάΝ πδ λκπάΝ(έ έ)Ν κυΝΠέΜέέΝεαδ
)ΝκΝ δ υγυθ άμΝ κυΝΠέΜέέΝ
βέΝ ΗΝ τΰεζβ κμΝ έθαδΝ κΝ αλησ δκΝ σλΰαθκΝ ΰδαΝ αΝ γΫηα αΝ αεα βηαρεκτ,Ν
δκδεβ δεκτ,Ν κλΰαθπ δεκτΝ εαδΝ κδεκθκηδεκτΝ ξαλαε άλαΝ πθΝ ΠέΜέέΝ
τΰεζβ κμΝ α ε έΝ σ μΝ αληκ δσ β μΝ ξ δεΪΝη Ν αΝ ΠέΜέέΝ

πέ βμ,Ν βΝ

θΝαθα έγ θ αδΝ απσΝ κΝ

θσηκΝ δ δευμΝ ΝΪζζαΝσλΰαθαέ
γέΝΗΝυθΫζ υ βΝ κυΝκδε έκυΝΣηάηα κμΝα ε έΝ δμΝαεσζκυγ μΝαληκ δσ β μμ
α)Ν δ βΰ έ αδΝ

βΝ τΰεζβ κΝ δαΝ βμΝ Κκ ηβ έαμΝ ΰδαΝ βθΝ αθαΰεαδσ β αΝ έ λυ βμΝ

ΠέΜέέ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝγβ,
ί)Νκλέα δΝ αΝηΫζβΝ πθΝέ έ,Ν
ΰ)Νεα αθΫη δΝ κΝ δ αε δεσΝΫλΰκΝη αιτΝ πθΝ δ α εσθ πθΝ κυΝΠέΜέέ,Ν
)Ν υΰελκ έΝ πδ λκπΫμΝ πδζκΰάμΝ άΝ ιΫ α βμΝ πθΝ υπκοάφδπθΝ η απ υξδαευθΝ
φκδ β υθΝάΝ δ αε σλπθ,Ν
)Ν

δαπδ υθ δΝ βθΝ

πδ υξάΝ κζκεζάλπ βΝ

βμΝ φκέ β βμΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ

απκθ ηβγ έΝ κΝ έΜέέΝεαδ
)Ν α ε έΝ εΪγ Ν ΪζζβΝ αληκ δσ β αΝ πκυΝ πλκίζΫπ αδΝ απσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ
παλσθ κμΝΚ φαζαέκυέΝ
ζέΝ  Ν π λέπ π βΝ δα ηβηα δεκτΝ άΝ δδ λυηα δεκτΝ ΠέΜέέ,Ν άΝ
επσθβ βμΝ

δ αε κλδευθΝ

δα λδίυθΝ η Ν

υθ πέίζ οβ,Ν

Ν π λέπ π βΝ

δμΝ αληκ δσ β μΝ

βμΝ

υθΫζ υ βμΝ κυΝ Σηάηα κμΝα ε έΝ βΝ δ δεάΝ δα ηβηα δεάΝ άΝ δδ λυηα δεάΝ πδ λκπάΝ
( έ έ έ),Ν κδΝ κπκέ μΝ υΰελκ κτθ αδΝ απσΝ εαγβΰβ ΫμΝ πθΝ υθ λΰααση θπθΝ ΣηβηΪ πθΝ
πκυΝ εζΫΰκθ αδΝ απσΝ βΝ υθΫζ υ βΝ εΪγ Ν Σηάηα κμ,Ν λ υθβ ΫμΝ πκυΝ υπκ δεθτκθ αδΝ
απσΝ κθΝ υξσθΝ υθ λΰααση θκΝ λ υθβ δεσΝ φκλΫα,Ν εα ’Ν αθαζκΰέαΝ κυΝ αλδγηκτΝ πθΝ
δ α εσθ πθΝ κυμΝ

κΝ ΠέΜέέΝ ΰδαΝ δ άΝ γβ έα,Ν εαγυμΝ εαδΝ τκΝ επλκ υπκυμΝ πθΝ

φκδ β υθΝ κυΝη απ υξδαεκτΝπλκΰλΪηηα κμ,ΝπκυΝ εζΫΰκθ αδΝαπσΝ κυμΝφκδ β ΫμΝ κυΝ
κδε έκυΝ η απ υξδαεκτΝ πλκΰλΪηηα κμ,Ν ΰδαΝ ά δαΝ γβ έαέΝ ΗΝ δ δεάΝ δα ηβηα δεάΝ
πδ λκπάΝ έθαδΝ π αη ζάμΝεαδΝβΝ δ δεάΝ δδ λυηα δεάΝ πδ λκπάΝ έθαδΝ θθ αη ζάμέΝΟΝ
Πλσ λσμΝ βμ,Ν σππμΝ εαδΝ κΝ δ υγυθ άμΝ κυΝ ΠλκΰλΪηηα κμ,Ν πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ κΝ
ΣηάηαΝ πκυΝ Ϋξ δΝ βΝ δκδεβ δεάΝ

άλδιβΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ εαδΝ

Ν π λέπ π βΝ

υθ λΰα έαμΝ αυ κ τθαηπθΝ εαδΝ ηβΝ αυ κ τθαηπθΝ ΣηβηΪ πθΝ άΝ ΪζζπθΝ λ υθβ δευθΝ
φκλΫπθ,Ν απσΝ κΝ αυ κ τθαηκΝ ΣηάηαέΝ  κΝ δ δεσΝ Πλπ σεκζζκΝ υθ λΰα έαμΝ πκυΝ
πλκίζΫπ αδΝ κΝΪλγλκΝζγΝλυγηέακθ αδΝ αΝ δ δεσ λαΝγΫηα αΝ εζκΰάμ,Ν υΰελσ β βμΝ
εαδΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ υζζκΰδευθΝκλΰΪθπθΝ βμΝπαλκτ αμΝπαλαΰλΪφκυέ
ηέΝ ΗΝ υθ κθδ δεάΝ πδ λκπάΝ (έ έ)Ν κυΝ ΠέΜέέΝ απαλ έα αδΝ απσΝ πΫθ Ν (η)Ν

εαγβΰβ ΫμΝ κυΝ Σηάηα κμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ ΫξκυθΝ αθαζΪί δΝ η απ υξδαεσΝ ΫλΰκΝ εαδΝ
εζΫΰκθ αδΝ απσΝ βΝ υθΫζ υ βΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ΰδαΝ δ άΝ γβ έαέΝ ΗΝ γβ έαΝ κυΝ
ΠλκΫ λκυΝ βμΝ έ έΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθαθ πγ έΝ ηέαΝ φκλΪέΝ ΗΝ έ έΝ έθαδΝ αλησ δαΝ ΰδαΝ βθΝ
παλαεκζκτγβ βΝεαδΝ κΝ υθ κθδ ησΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμέΝ
θέΝ ΟΝ δ υγυθ άμΝ εΪγ Ν ΠέΜέέΝ έθαδΝ ηΫζκμΝ βμΝ έ έΝ εαδΝ εζΫΰ αδΝ ηααέΝ η Ν κθΝ
θαπζβλπ άΝ κυ,Ν η Ν απσφα βΝ βμΝ υθΫζ υ βμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ΰδαΝ δ άΝ γβ έαέΝ
Πλκ λ τ δΝ βμΝέ έ,Ν έθαδΝεαγβΰβ άμΝπλυ βμΝίαγηέ αμΝάΝαθαπζβλπ άμΝεαγβΰβ άμ,Ν
έθαδΝ κυΝδ έκυΝάΝ υθαφκτμΝΰθπ δεκτΝαθ δε δηΫθκυΝη Ν κΝΰθπ δεσΝαθ δε έη θκΝ κυΝ
ΠέΜέέΝεαδΝα ε έΝ αΝεαγάεκθ αΝπκυΝκλέακθ αδΝ

κΝπαλσθΝΚ φΪζαδκΝεαδΝ

κΝΓ θδεσΝ

Καθκθδ ησΝ Μ απ υξδαευθΝ εαδΝ δ αε κλδευθΝ πκυ υθέΝ ΟΝ δ υγυθ άμΝ κυΝ ΠέΜέέΝ
δ βΰ έ αδΝ

αΝ αλησ δαΝ σλΰαθαΝ κυΝ Ι λτηα κμΝ ΰδαΝ εΪγ Ν γΫηαΝ πκυΝ αφκλΪΝ

απκ ζ ηα δεάΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμέΝ ΟΝ δ υγυθ άμΝ
π λδ

βθΝ

θΝ ηπκλ έΝ θαΝ Ϋξ δΝ

σ λ μΝ απσΝ τκΝ (β)Ν υθ ξση θ μΝ γβ έ μ,Ν θΝ δεαδκτ αδΝ πδπζΫκθΝ αηκδίάΝ ΰδαΝ

κΝ δκδεβ δεσΝ κυΝ ΫλΰκΝ πμΝ δ υγυθ άμΝ εαδΝ

θΝ ηπκλ έΝ θαΝ α ε έΝ παλΪζζβζαΝ ΪζζαΝ

δκδεβ δεΪΝεαγάεκθ αΝ κΝκδε έκΝΊ λυηαέ

ΆλγλκΝγβ
Ί λυ βΝΠέΜέέ
1έΝ ΣαΝ ΠέΜέέΝ δ λτκθ αδΝ η Ν απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυ,Ν πκυΝ ε έ
δ άΰβ βΝ βμΝ υθΫζ υ βμΝ κυΝ Σηάηα κμ,Ν εαδΝ βηκ δ τ αδΝ

αδΝ τ

λα απσΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ

Κυί λθά πμέΝ Μ Ν βθΝ απσφα βΝ έ λυ βμΝ εαγκλέακθ αδΝ κΝ έ ζκμΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ
εαδΝ κυΝαπκθ ηση θκυΝ δπζυηα κμ,ΝκδΝεα υγτθ δμ,Ν κΝΣηάηαΝπκυΝ κΝκλΰαθυθ δ,Ν κΝ
ΰθπ δεσΝ αθ δε έη θκ,Ν βΝ ΰζυ

αΝ δ ιαΰπΰάμΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμ,Ν βΝ δΪλε δαΝ

φκέ β βμ,ΝκδΝπδ π δεΫμΝηκθΪ μ,ΝβΝ δΪλε δαΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυ,ΝεαγυμΝεαδΝ αΝ υξσθΝ
ΫζβΝφκέ β βμέΝ
βέΝ ΗΝ υθΫζ υ βΝ κυΝ Σηάηα κμΝ δ βΰ έ αδΝ η Ν απσζυ βΝ πζ δκοβφέαΝ κυΝ υθσζκυΝ
πθΝη ζυθΝ βμέΝ βθΝ δ άΰβ βΝ ε έγ θ αδΝαθαζυ δεΪμΝ
α)ΝκΝ έ ζκμ,Ν κΝΰθπ δεσΝαθ δε έη θκΝεαδΝκΝ εκπσμΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμ,
ί)ΝκδΝεα βΰκλέ μΝ πθΝπ υξδκτξπθΝπκυΝΰέθκθ αδΝ ε κέ,
ΰ)ΝβΝξλκθδεάΝ δΪλε δαΝφκέ β βμΝΰδαΝ βΝξκλάΰβ βΝ κυΝ έ ζκυ,
)Ν κδΝ εα υγτθ δμΝ πκυΝ υξσθΝ Ϋξ δΝ κΝ πλσΰλαηηα,Ν κδΝ κπκέ μΝ
π λδ

σ λ μΝαπσΝ λ δμ,

θΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ

)Ν

θ δε δεσΝ πλσΰλαηηα,Ν αθΪΝ εα τγυθ βΝ αθΝ υπΪλξκυθΝ π λδ

εα υγτθ δμ,Ν
ηαγβηΪ πθ,Ν

πθΝ γ πλβ δευθ,Ν

σ λ μΝ

λΰα βλδαευθ,Ν εαζζδ ξθδευθΝ άΝ εζδθδευθΝ

κΝ κπκέκΝ π λδζαηίΪθ αδΝ εαδΝ βΝ επσθβ βΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμ,Ν κδΝ

πλαε δεΫμΝ α εά δμΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζκυΝ έ κυμΝ λ υθβ δεΫμΝ εαδΝ επαδ υ δεΫμΝ
λα βλδσ β μ,ΝεαγυμΝεαδΝκδΝαθ έ κδξ μΝπδ π δεΫμΝηκθΪ μ,
)Ν βΝ ΰζυ

αΝ δ α εαζέαμΝ εαδΝ επσθβ βμΝ βμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμ,Ν βΝ κπκέαΝ

ηπκλ έΝθαΝ έθαδΝ δΪφκλβΝ βμΝ ζζβθδεάμ,
α)ΝκΝαλδγησμΝ πθΝη απ υξδαευθΝφκδ β υθ,Ν
β)Ν κδΝ υθα σ β μΝ εαδΝ κδΝ αθΪΰε μΝ κυΝ κδε έκυΝ Σηάηα κμΝ

Ν πλκ ππδεσΝ εαδΝ

υζδεκ ξθδεάΝυπκ κηάΝΰδαΝ βθΝαπλσ εκπ βΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμ,Ν
γ)Ν

κΝ αθαζυ δεσΝ ζ δ κυλΰδεσΝ εσ κμΝ

κυΝ πλκΰλΪηηα κμ,Ν κδΝ πβΰΫμΝ

ξλβηα κ σ β βμΝεαδΝκδΝ θΝΰΫθ δΝπσλκδΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυ,
δ)ΝβΝ δ δεάΝαδ δκζσΰβ βΝ βμΝ υξσθΝαθΪΰεβμΝ πδίκζάμΝ ΫζκυμΝφκέ β βμ,ΝεαγυμΝεαδΝ
κυΝτοκυμΝ κυΝ ΫζκυμΝαυ κτΝ ΝαθαζκΰέαΝπλκμΝ δμΝπΪ βμΝφτ πμΝπαλκξΫμΝπλκμΝ κυμΝ
φκδ β Ϋμ,Νεαδ
δα)ΝβΝξλκθδεάΝ δΪλε δαΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμέΝ
γέΝΗΝ δ άΰβ βΝ υθκ τ αδΝαπσμ
α)Ν η ζΫ βΝ εκπδησ β αμ,Ν

βθΝ κπκέαΝ ε έγ θ αδΝ αθαζυ δεΪΝ κδΝ πδ βηκθδεκέ,Ν

πδ βηκζκΰδεκέΝ εαδΝ εκδθπθδεκέΝ ζσΰκδΝ πκυΝ εαγδ κτθΝ αθαΰεαέαΝ εαδΝ βηαθ δεάΝ βΝ
ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ ΠέΜέέ,Ν βΝ υθΪφ δαΝ κυΝ ΠέΜέέΝ η Ν κΝ αθ δε έη θκΝ κυΝ πλυ κυΝ
ετεζκυΝ πκυ υθΝ κυΝΣηάηα κμ,ΝβΝ πδ βηκθδεάΝ πΪλε δαΝ πθΝ δ α εσθ πθΝπμΝπλκμΝ
κΝ υΰε ελδηΫθκΝ ΰθπ δεσΝ αθ δε έη θκ,Ν η Ν αθΪζκΰκΝ λ υθβ δεσΝ εαδΝ βηκ δ υηΫθκΝ
Ϋλΰκ,ΝκΝίαγησμΝ τθ

βμΝ βμΝ δ α εαζέαμΝη Ν βθΝΫλ υθα,ΝεαγυμΝεαδΝκδΝ

σξκδΝ κυΝ

ΠέΜέέΝεαδΝ αΝελδ άλδαΝίΪ δΝ πθΝκπκέπθΝγαΝαιδκζκΰβγ έΝ τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝζζ,
ί)Ναθαζυ δεσΝπλκςπκζκΰδ ησΝζ δ κυλΰέαμΝεα ’ΝΫ κμΝεαδΝΰδαΝπΫθ Ν(η)Ν υθ ξάΝΫ β,Ν
εαγυμΝ εαδΝ Ϋεγ βΝ ίδπ δησ β αμΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμ,Ν κΝ αελδίάμΝ λσπκμΝ εα Ϊλ δ βμΝ
πθΝ κπκέπθΝ κλέα αδΝ η Ν απσφα βΝ

κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ

Θλβ ε υηΪ πθ,ΝπκυΝ βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμ,ΝεαδΝ
ΰ)ΝΫεγ βΝ κυΝκδε έκυΝΣηάηα κμ,ΝαπσΝ βθΝκπκέαΝπλκετπ δΝβΝτπαλιβΝ βμΝία δεάμΝ
υπκ κηάμΝεαδΝ κυΝαθαΰεαέκυΝ ικπζδ ηκτΝΰδαΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμέ
4.

θΝ κΝ1ήγΝ πθΝεαγβΰβ υθΝεαδΝυπβλ κτθ πθΝζ ε σλπθΝ κυΝκδε έκυΝΣηάηα κμΝ

γ πλ έΝ σ δΝ κΝ ΫζκμΝ φκέ β βμΝ πκυΝ κλέα αδΝ

βθΝ δ άΰβ βΝ έθαδΝ υοβζσ,Ν αβ ΪΝ θαΝ

εα αξπλδ γκτθΝ κδΝ δ δεΪΝ αδ δκζκΰβηΫθ μΝ αθ δλλά δμΝ κυΝ

βθΝ δ άΰβ βΝ πλκμΝ βΝ

τΰεζβ κ,ΝβΝκπκέαΝεαδΝαπκφαέθ αδΝαδ δκζκΰυθ αμΝ βθΝαπσφα άΝ βμέ

ηέΝΗΝ δ άΰβ βΝ δαίδίΪα αδΝ

βΝτΰεζβ κΝ δαΝ βμΝΚκ ηβ έαμ,ΝβΝκπκέαΝαθΝελέθ δΝ

βθΝ δ άΰβ βΝ ζζδπά,Ν θ σμΝ απκεζ δ δεάμΝ πλκγ ηέαμΝ λδΪθ αΝ (γί)Ν βη λυθΝ
αθαπΫηπ δΝ

βΝυθΫζ υ βΝ κυΝΣηάηα κμΝη Ναδ δκζκΰβηΫθβΝαπσφα άΝ βμέΝΣκΝΣηάηαΝ

αφκτ ζΪί δΝ υπσοβΝ δμΝυπκ έι δμΝ βμΝΚκ ηβ έαμ,ΝυπκίΪζζ δΝ εΝθΫκυΝ
δ άΰβ άΝ κυέΝ

Ναυ άθΝ βθΝ

θ,Ν θ σμΝ απκεζ δ δεάμΝ πλκγ ηέαμΝ λδΪθ αΝ (γί)Ν βη λυθ,Ν ΰδαΝ

τ λβΝφκλΪΝβΝΚκ ηβ έαΝ θΝεΪθ δΝαπκ ε άΝ βθΝ δ άΰβ β,Ν κΝΣηάηαΝηπκλ έΝθαΝ
υπκίΪζ δΝαπ υγ έαμΝ βθΝ δ άΰβ άΝ κυΝ βΝτΰεζβ κέΝ
θέΝ ΗΝ απσφα βΝ έ λυ βμΝ κυΝ ΠέΜέέ,Ν πλκ κτΝ βηκ δ υγ έΝ
ΚυίΫλθβ βμ,Ν εκδθκπκδ έ αδΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ

κθΝ ΤπκυλΰσΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθέΝ

θΝκΝΤπκυλΰσμΝ δαπδ υ δΝα)Νσ δΝυπΪλξ δΝπλσ βζβΝ υ αθαζκΰέαΝη αιτΝ πθΝ ζυθΝ
φκέ β βμΝεαδΝ πθΝπαλκξυθΝπλκμΝ κυμΝφκδ β Ϋμ,ΝάΝί)Νσ δΝ κΝτοκμΝ πθΝ ζυθΝφκέ β βμΝ
έθαδΝ Ϋ κδκΝ πκυΝ εαγδ ΪΝ α τθα βΝ άΝ υ ξ λάΝ βΝ υηη κξάΝ

Ν ΠέΜέέΝ φκδ β υθΝ

π λδκλδ ηΫθβμΝ δ κ βηα δεάμΝ δεαθσ β αμΝ παλαίδΪακθ αμΝ βΝ ΰ θδεάΝ ζ υγ λέαΝ
πλσ ία βμΝ

βθΝπαδ έα,ΝάΝΰ)Νσ δΝ θΝ έθαδΝ παλευμΝ δεαδκζκΰβηΫθκΝ κΝζ δ κυλΰδεσΝ

εσ κμΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμ,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ παλέΝ ζΝ κυΝ ΪλγλκυΝ γι,Ν αθαπΫηπ δΝ η Ν
δ δεάΝαδ δκζκΰέαΝ βθΝαπσφα βΝ βΝτΰεζβ κέΝ θΝκΝΤπκυλΰσμΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝ
Θλβ ε υηΪ πθΝ θΝαθαπΫηο δΝ θ σμΝαπκεζ δ δεάμΝπλκγ ηέαμΝ λδΪθ αΝ(γί)Νβη λυθΝ
απσΝ βθΝ πκηΫθβΝ βμΝ εκδθκπκέβ βμΝ
βηκ δ τ δΝ βθΝ απσφα βΝ

Ν αυ σθ,Ν κΝ Πλτ αθβμΝ υπκξλ κτ αδΝ θαΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ ΚυίΫλθβ βμΝ εαδΝ θαΝ θβη λυ δΝ

αυ κξλσθπμΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν πλκε δηΫθκυΝ βΝ
απσφα βΝέ λυ βμΝθαΝαθαλ βγ έΝ βθΝδ κ ζέ αΝ κυΝΤπκυλΰ έκυέΝ
ιέΝ ΚΪγ Ν πΫθ Ν (η)Ν Ϋ βΝ βΝ αιδκζσΰβ βΝ βμΝ παλέΝ θΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ζζΝ εα α έγ αδΝ
τΰεζβ κ,Ν βΝ κπκέαΝ απκφα έα δΝ αθΝ γαΝ υθ ξδ
ξ δεάΝ απσφα βΝ εκδθκπκδ έ αδΝ

βΝ

έΝ άΝ σξδΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ ΠέΜέέέΝ ΗΝ

κθΝ ΤπκυλΰσΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμ

εαδΝ

Θλβ ε υηΪ πθέ

ΆλγλκΝγγ
δΪλε δαΝφκέ β βμΝεαδΝπδ

π δεΫμΝηκθΪ μ

1έΝΗΝεαθκθδεάΝ δΪλε δαΝφκέ β βμΝ ΝΠέΜέέΝ έθαδΝεα ’Ν ζΪξδ κΝ τκΝ(β)ΝεαδΝεα ΪΝ
ηΫΰδ κΝ Ϋ

λαΝ (ζ)Ν ιΪηβθα,Ν

αΝ κπκέαΝ π λδζαηίΪθ αδΝ εαδΝ κΝ ξλσθκμΝ πκυΝ

απαδ έ αδΝΰδαΝ βθΝ υξσθΝ επσθβ βΝεαδΝυπκίκζάΝπλκμΝελέ βΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμέΝ
ΟΝ αθυ α κμΝ πδ λ πση θκμΝ ξλσθκμΝ κζκεζάλπ βμΝ πθΝ πκυ υθΝ εαγκλέα αδΝ

κθΝ

π λδεσΝΚαθκθδ ησΝ κυΝΠέΜέέέ
βέΝ  κΝ Γ θδεσΝ Καθκθδ ησΝ Μ απ υξδαευθΝ εαδΝ δ αε κλδευθΝ πκυ υθ,Ν πκυΝ
ε έ

αδΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ ζη,Ν ηπκλ έΝ θαΝ πλκίζΫπ αδΝ βΝ υθα σ β αΝ η λδεάμΝ

φκέ β βμΝ ΰδαΝ λΰααση θκυμΝ φκδ β Ϋμ,Ν εαδΝ

Ν ιαδλ δεΫμΝ π λδπ υ δμ,Ν πκυΝ λβ ΪΝ

κλέακθ αδΝ κθΝκδε έκΝΚαθκθδ ησ,ΝεαδΝΰδαΝηβΝ λΰααση θκυμΝφκδ β Ϋμ,ΝβΝ δΪλε δαΝ βμΝ
κπκέαμΝ

θΝ ηπκλ έΝ θαΝ υπ λίαέθ δΝ κΝ δπζΪ δκΝ βμΝ εα ΪΝ βθΝ παλέΝ 1Ν δΪλε δαμΝ

φκέ β βμέ
γέΝ κΝΓ θδεσΝΚαθκθδ ησΝΜ απ υξδαευθΝεαδΝ δ αε κλδευθΝπκυ υθΝηπκλ έΝθαΝ
παλΫξ αδΝ εαδΝ βΝ υθα σ β αΝ πλκ πλδθάμΝ αθα κζάμΝ πθΝ πκυ υθ,Ν πκυΝ

θΝηπκλ έΝ

θαΝ υπ λίαέθ δΝ αΝ τκΝ (β)Ν υθ ξση θαΝ ιΪηβθαέΝ ΣαΝ ιΪηβθαΝ αθα κζάμΝ βμΝ
φκδ β δεάμΝ δ δσ β αμΝ

θΝ πλκ η λυθ αδΝ

βθΝ πλκίζ πση θβΝ αθυ α βΝ δΪλε δαΝ

εαθκθδεάμΝφκέ β βμέ
ζέΝΗΝΫθαλιβΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝηπκλ έΝθαΝ κπκγ

έ αδΝ κΝξ δη λδθσΝάΝ κΝ αλδθσΝ

ιΪηβθκέ
5. ΚΪγ Ν ΠέΜέέΝ π λδζαηίΪθ δΝ ηαγάηα α,Ν πκυΝ αθ δ κδξκτθΝ εα ’Ν ζΪξδ κΝ

Ν

ιάθ αΝ(θί)Νπδ π δεΫμΝηκθΪ μέ

ΆλγλκΝγ4
πδζκΰά,Ν δεαδυηα αΝεαδΝυπκξλ υ δμΝη απ υξδαευθΝφκδ β υθ
1έΝ  αΝ ΠέΜέέΝ ΰέθκθ αδΝ

ε κέΝ εΪ κξκδΝ έ ζκυΝ κυΝ πλυ κυΝ ετεζκυΝ πκυ υθΝ

έ έΙέΝ βμΝ βη απάμΝ άΝ έ ζκυ κηκ αΰυθΝ δ λυηΪ πθΝ βμΝ αζζκ απάμ,Ν κΝ κπκέκμΝ Ϋξ δΝ
αθαΰθπλδ

έΝ απσΝ

κΝ

δ πδ βηκθδεσΝ Ολΰαθδ ησΝ

θαΰθυλδ βμΝ Σέ ζπθΝ

εα βηαρευθΝεαδΝΠζβλκφσλβ βμΝ( έΟέ έΣέ έΠέ),Ν τηφπθαΝη Ν κΝθέΝγγβκήβίίηΝ( ΄Ν
κί),ΝσππμΝ λκπκπκδάγβε ΝεαδΝδ ξτ δέΝΗΝ πδζκΰάΝ πθΝφκδ β υθΝΰέθ αδΝ τηφπθαΝη Ν
δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπαλσθ κμΝΚ φαζαέκυΝεαδΝ δμΝπλκίζΫο δμΝ πθΝεα ΪΝ βθΝπαλέΝβΝ κυΝ
ΪλγλκυΝζηΝ

π λδευθΝΚαθκθδ ηυθΝΠέΜέέέΝ

βέΝ Πλκςπσγ βΝ ΰδαΝ βθΝ πδζκΰάΝ απκ ζ έΝ βΝ παλεάμΝ ΰθυ βΝ ηέαμΝ κυζΪξδ κθΝ
ΰζυ

αμΝ πΫλαθΝ βμΝ ΰζυ

αμΝ δ ιαΰπΰάμΝ κυΝ ΠέΜέέΝ ΣκΝ πέπ κΝ ΰζπ

κηΪγ δαμΝ

πκυΝ απαδ έ αδ,Ν αΝ αεα βηαρεΪΝ ελδ άλδαΝ πκυΝ υθ ε δηυθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ πδζκΰάΝ εαδΝ βΝ
ξ δεάΝ δα δεα έαΝκλέακθ αδΝ

κθΝ

π λδεσΝΚαθκθδ ησΝΠέΜέέέΝ αΝαεα βηαρεΪΝ

ελδ άλδαΝηπκλ έΝθαΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝδ έπμΝκΝίαγησμΝ κυΝπ υξέκυ,ΝβΝίαγηκζκΰέαΝ αΝ
ηαγάηα αΝπκυΝ έθαδΝ ξ δεΪΝη Ν κΝΰθπ δεσΝαθ δε έη θκΝ κυΝΠέΜέέ,ΝβΝ πέ κ βΝ

Ν

δπζπηα δεάΝ λΰα έα,Ν σπκυΝ αυ άΝ πλκίζΫπ αδΝ

κθΝ πλυ κΝ ετεζκΝ πκυ υθ,Ν εαγυμΝ

εαδΝβΝ υξσθΝ ξ δεάΝ λ υθβ δεάΝάΝ παΰΰ ζηα δεάΝ λα βλδσ β αΝ κυΝυπκοβφέκυέΝ
γέΝ ΟδΝ η απ υξδαεκέΝ φκδ β ΫμΝ ΫξκυθΝ σζαΝ αΝ δεαδυηα αΝ εαδΝ δμΝ παλκξΫμΝ πκυΝ
πλκίζΫπκθ αδΝ εαδΝ ΰδα

κυμΝ φκδ β ΫμΝ κυΝ πλυ κυΝ ετεζκυΝ πκυ υθ,Ν πζβθΝ κυΝ

δεαδυηα κμΝπαλκξάμΝ πλ ΪθΝ δ αε δευθΝ υΰΰλαηηΪ πθέ
ζέΝ θΝ κΝΠέΜέέΝπ λδζαηίΪθ δΝ βθΝ επσθβ βΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμ,ΝβΝέ έΝη ΪΝ
απσΝ αέ β βΝ κυΝ υπκοβφέκυΝ σπκυΝ αθαΰλΪφ αδΝ κΝ πλκ δθση θκμΝ έ ζκμΝ βμΝ
δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμ,Ν κΝ πλκ δθση θκμΝ πδίζΫππθΝ εαδΝ

βθΝ κπκέαΝ πδ υθΪπ

αδΝ

π λέζβοβΝ βμΝπλκ δθση θβμΝ λΰα έαμ,Νκλέα δΝ κθΝ πδίζΫπκθ αΝαυ άμΝεαδΝ υΰελκ έΝ
βθΝ λδη ζάΝ ι α δεάΝ πδ λκπάΝ ΰδαΝ βθΝ Ϋΰελδ βΝ βμΝ λΰα έαμ,Ν

βθΝ κπκέαΝ

υηη Ϋξ δΝ εαδΝ κΝ πδίζΫππθέΝ ΓδαΝ θαΝ ΰελδγ έΝ βΝ λΰα έαΝ κΝ φκδ β άμΝ κφ έζ δΝ θαΝ βθΝ
υπκ βλέι δΝ θυπδκθΝ βμΝ ι α δεάμΝ πδ λκπάμέΝ
ηέΝ ΟδΝ η απ υξδαεΫμΝ δπζπηα δεΫμΝ λΰα έ μ,Ν φ’Ν σ κθΝ ΰελδγκτθΝ απσΝ βθΝ
ι α δεάΝ πδ λκπά,Ν αθαλ υθ αδΝ υπκξλ π δεΪΝ

κΝ δα δε υαεσΝ σπκΝ βμΝ κδε έαμΝ

ξκζάμέΝ

ΆλγλκΝγη
πλ ΪθΝφκέ β β- υπκ λκφέ μ
1έΝ ΣαΝ

έ έΙέΝ δα φαζέακυθΝ βθΝ πλσ ία βΝ

κΝ

τ λκΝ ετεζκΝ πκυ υθΝ πθΝ

φκδ β υθΝ πκυΝ πζβλκτθΝ αΝ αεα βηαρεΪΝ ελδ άλδαΝ δ αΰπΰάμ,Ν αθ ιΪλ β αΝ απσΝ βθΝ
κδεκθκηδεάΝ κυμΝεα Ϊ α βέΝ
2.

παζζΪ

κθ αδΝ πθΝ ζυθΝ φκέ β βμΝ

αΝ ΠέΜέέΝ κδ φκδ β Ϋμ,Ν πθΝ κπκέπθΝ κΝ

α κηδεσ,Ν φσ κθΝ δαγΫ κυθΝέ δκΝ δ σ βηα,ΝεαδΝ κΝκδεκΰ θ δαεσΝ δαγΫ δηκΝδ κ τθαηκΝ
δ σ βηαΝ

θΝ υπ λίαέθκυθΝ αυ κ ζυμΝ κΝ ιίΣΝ κυΝ γθδεκτΝ δΪη κυΝ δαγΫ δηκυΝ

δ κ τθαηκυΝ δ κ άηα κμ,Ν τηφπθαΝη Ν αΝπζΫκθΝπλσ φα αΝεΪγ ΝφκλΪΝ βηκ δ υηΫθαΝ
κδξ έαΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ α δ δεάμΝ λξάμ ( ΛέΣ Σέ)έΝΚΪγ ΝαθαΰεαέαΝζ π κηΫλ δαΝ
ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ αφέκυ, κλέα αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ
Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν βΝ κπκέαΝ βηκ δ τ αδΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ

Κυί λθά πμ. Μ ΝσηκδαΝαπσφα βΝ δαπδ υθ αδΝεα ’ΝΫ κμΝ κΝπκ σΝπκυΝαθ δ κδξ έΝ
κΝιίΣΝ κυΝ γθδεκτΝ δΪη κυΝ δαγΫ δηκυΝδ κ τθαηκυΝ δ κ άηα κμ,Ν τηφπθαΝη Ν αΝ
κδξ έαΝ βμΝ ΛέΣ Σέέ ΓδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝπαλκτ αμΝπαλαΰλΪφκυΝζαηίΪθκθ αδΝ
υπσοβΝ αΝ δ κ άηα αΝ κυΝ ζ υ αέκυΝφκλκζκΰδεκτΝΫ κυμ,ΝΰδαΝ κΝκπκέκΝεα ΪΝ κΝξλσθκΝ

βμΝ πδζκΰάμΝ

κΝ ΠέΜέέΝ Ϋξ δΝ κζκεζβλπγ έΝ βΝ εεαγΪλδ βΝ φσλκυ,Ν τηφπθαΝ η Ν αΝ

κλδαση θαΝ κθΝΚυ δεαΝΦκλκζκΰέαμΝ δ κ άηα κμέΝ
γέΝ ΗΝ αέ β βΝ απαζζαΰάμΝ απσΝ αΝ ΫζβΝ φκέ β βμΝ υπκίΪζζ αδΝ τ

λαΝ απσΝ βθΝ

κζκεζάλπ βΝ βμΝ δα δεα έαμΝ πδζκΰάμΝ πθΝ φκδ β υθΝ πθΝ ΠέΜέέΝ ΗΝ κδεκθκηδεάΝ
εα Ϊ α βΝ υπκοβφέκυΝ
πδζκΰάμΝ

Ν εαηέαΝ π λέπ π βΝ

θΝ ηπκλ έΝ θαΝ απκ ζ έΝ ζσΰκΝ ηβΝ

Ν ΠέΜέέΝ Ό κδΝ ζαηίΪθκυθΝ υπκ λκφέαΝ απσΝ ΪζζβΝ πβΰά,Ν

θΝ δεαδκτθ αδΝ

απαζζαΰάμέ
4. ΣκΝ Ί λυηαΝ ηπκλ έΝ θαΝ απαζζΪ

δΝ φκδ β Ϋμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ

θΝ δεαδκτθ αδΝ

απαζζαΰάμΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ πλκβΰκτη θ μΝ παλαΰλΪφκυμ,Ν η λδευμΝ άΝ κζδευμΝ απσΝ αΝ
ΫζβΝ φκέ β βμ,Ν αθΝ αυ κέΝ παλΫξκυθΝ υπβλ έ μΝ απκεζ δ δεΪΝ αεα βηαρεκτΝ
π λδ ξκηΫθκυ,ΝπκυΝ θΝυπ λίαέθκυθΝ δμΝΫιδΝ(θ)Νυλ μΝ βθΝ ί κηΪ αΝεαδΝησθκΝεα ΪΝ βΝ
δΪλε δαΝ πθΝ ί κηΪ πθΝπκυΝ δ Ϊ εκθ αδΝ αΝηαγάηα αΝ κΝκδε έκΝΣηάηαΝάΝ ΝΪζζκ
ΣηάηαΝ κυΝ δ έκυΝ Ι λτηα κμ,Ν εα ΪΝ αΝ δ δεσ λαΝ κλδαση θαΝ

κΝ Γ θδεσΝ Καθκθδ ησΝ

Μ απ υξδαευθΝ εαδΝ δ αε κλδευθΝ πκυ υθέΝ ΗΝ Γλαηηα έαΝ κυΝ ΠέΜέέΝ δα βλ έΝ
αλξ έκΝ ΰδαΝεΪγ Νφκδ β άΝη Ν δμΝ υΰε ελδηΫθ μΝ βη λκηβθέ μΝεαδΝυλ μΝυπβλ έαμΝεαδΝ
κΝαθ δε έη θκΝαυ άμέΝ
ηέΝΚα ΪΝ βθΝ ΰΰλαφάΝ κΝΠέΜέέΝκδΝφκδ β ΫμΝ βζυθκυθΝυπ τγυθαΝαθΝ πδγυηκτθΝάΝ
σξδΝθαΝεΪθκυθΝξλά βΝ κυΝ δεαδυηα κμΝ βμΝπαλέΝζΝ Νπ λέπ π βΝπκυΝπλκετο δΝαθΪΰεβΝ
κΝΊ λυηαέΝΜσθκΝ φσ κθΝ ιαθ ζβγ έΝκΝαλδγησμΝ πθ φκδ β υθΝπκυΝΫξκυθΝυπκίΪζ δΝ
γ δεάΝ υπ τγυθβΝ άζπ β,Ν ηπκλκτθΝ θαΝ αθα γκτθΝ αΝ αθ έ κδξαΝ εαγάεκθ αΝ

Ν

υπκοάφδκυμΝ δ Ϊε κλ μ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝπ λέπέΝί΄Ν βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝζίέΝ
θέΝ ΝεΪγ Νπ λέπ π β,Ν αΝΙ λτηα αΝηπκλκτθΝθαΝξκλβΰκτθΝυπκ λκφέ μΝ Νφκδ β ΫμΝ
ίΪ δΝαεα βηαρευθΝελδ βλέπθ,Νεα ΪΝ αΝ δ δεσ λαΝκλδαση θαΝ κΝΓ θδεσΝΚαθκθδ ησΝ
Μ απ υξδαευθΝεαδΝ δ αε κλδευθΝπκυ υθέ
ιέΝ ΗΝ παλΪία βΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ πθΝ παλέΝ 1Ν ΫπμΝ ηΝ εαδΝ πθΝ ξ δευθΝ πλκίζΫο πθΝ
κυΝ Γ θδεκτΝ Καθκθδ ηκτΝ Μ απ υξδαευθΝ εαδΝ

δ αε κλδευθΝ πκυ υθΝ υθδ ΪΝ

ίαλτ α κΝπ δγαλξδεσΝπαλΪπ πηαέΝ

ΆλγλκΝγθ
δ αε δεσΝπλκ ππδεσ
1έΝΟδΝ δ Ϊ εκθ μΝ ΝΠέΜέέΝπλκΫλξκθ αδΝεα ΪΝθίΣΝ κυζΪξδ κθΝαπσΝεαγβΰβ Ϋμ,Ν
υπβλ κτθ μΝ ζΫε κλ μΝ άΝ αφυπβλ ά αθ μΝ εαγβΰβ ΫμΝ κυΝ κδε έκυΝ Σηάηα κμέΝ  Ν

π λέπ π βΝ

δα ηβηα δεκτΝ ΠέΜέέ,Ν

κυζΪξδ κθΝ

κΝ κίΣΝ

πθΝ

δ α εσθ πθΝ

πλκΫλξ αδΝ απσΝ εαγβΰβ Ϋμ,Ν υπβλ κτθ μΝ ζΫε κλ μΝ άΝ αφυπβλ ά αθ μΝ εαγβΰβ ΫμΝ
πθΝ υθ λΰααση θπθΝΣηβηΪ πθέΝ
βέΝΜ Ν βθΝ πδφτζαιβΝ βμΝπλκβΰκτη θβμΝπαλαΰλΪφκυ,ΝβΝυθΫζ υ βΝ κυΝΣηάηα κμΝ
αιδκζκΰ έΝ δμΝ αθΪΰε μΝ κυΝ ΠέΜέέΝ

Ν δ αε δεσΝ πλκ ππδεσΝ εαδ,Ν φσ κθΝ κδΝ

υφδ Ϊη θκδΝεαγβΰβ Ϋμ,Νυπβλ κτθ μΝζΫε κλ μΝάΝαφυπβλ ά αθ μΝεαγβΰβ ΫμΝεαδΝκδΝ
δ Ϊ εκθ μΝίΪ δΝ κυΝπέ έΝζίιή1λκίΝ( ΄Ν11β)ΝάΝ κυΝΪλγλκυΝ1λΝ κυΝθέΝ1ζίζήκγΝ( ΄Ν
1ιγ)Ν άΝ βμΝ παλέιΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βλΝ κυΝ θ. ζίίλήβί11Ν ( ΄Ν 1λη)Ν

θΝ παλεκτθ,Ν η

αδ δκζκΰβηΫθβΝαπσφα άΝ βμΝαπκφα έα δΝ βθΝαθΪγ βΝ δ αε δεκτΝΫλΰκυΝ Νεαγβΰβ ΫμΝ
άΝ υπβλ κτθ μΝ ζΫε κλ μΝ ΪζζπθΝ ΣηβηΪ πθΝ κυΝ δ έκυΝ

έ έΙΝ άΝ βθΝ πλσ εζβ βΝ

εαγβΰβ υθΝ άΝ υπβλ κτθ πθΝ ζ ε σλπθΝ ΪζζπθΝ έ έΙΝ άΝ λ υθβ υθΝ απσΝ λ υθβ δεΪΝ
εΫθ λαΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1γ Ν κυΝ θέΝ ζγ1ίήβί1ζΝ ( ΄Ν βηκ),Ν σππμΝ δ ξτ δΝ εΪγ Ν φκλΪ,Ν
υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝ εΫθ λκυΝ βμΝ εα βηέαμΝ γβθυθΝ εαδΝ κυΝ
Ι λτηα κμΝ

Ια λκίδκζκΰδευθΝ

λ υθυθΝ

βμΝ

εα βηέαμΝ

γβθυθΝ άΝ θΫ μΝ

πλκ ζάο δμή υηίΪ δμΝ τηφπθαΝη Ν δμΝπμΝΪθπΝ δα Ϊι δμέ
γέΝ Πλκςπσγ βΝ ΰδαΝ βθΝ αηκδίάΝ εαγβΰβ άΝ άΝ υπβλ κτθ κμΝ ζΫε κλαΝ ΰδαΝ βΝ
υηη κξάΝ κυΝ

Ν ΠέΜέέ,Ν η Ν βΝ ηκλφάΝ ηαγάηα κμ,Ν

ηδθαλέκυΝ άΝ λΰα βλέκυ,Ν

απκ ζ έΝ βΝ αηδ γέΝ δ α εαζέα,Ν πδπζΫκθΝ πθΝ θκηέηπθΝ υπκξλ υ υθΝ κυ,Ν θσμΝ
ηαγάηα κμ,Ν

ηδθαλέκυΝάΝ λΰα βλέκυ,Ναθ έ κδξα,Ν

Ν κυζΪξδ κθΝΫθα ΠέΜέέΝ κυΝ

Σηάηα σμΝ κυΝάΝΪζζκυΝΣηάηα κμΝ κυΝδ έκυΝάΝΪζζκυΝ έ έΙέ,Ν φσ κθΝ

κΝΣηάηαΝ κυΝ

θΝζ δ κυλΰ έΝΠέΜέέέΝΗΝαηδ γέΝεαδΝβΝαη δίση θβΝ δ α εαζέαΝ έθαδΝέ βμΝ δΪλε δαμΝ
εαδΝ παλΫξκθ αδΝ θ σμΝ κυΝ έ δκυΝ άΝ ΪζζκυΝ αεα βηαρεκτΝ ιαηάθκυ,Ν

Ν εΪγ ,Ν σηπμ,Ν

π λέπ π βΝ θ σμΝ κυΝέ δκυΝαεα βηαρεκτΝΫ κυμέΝΗΝπαλαπΪθπΝπλκςπσγ βΝ θΝδ ξτ δΝ
ΰδαΝ σ κυμΝ εαγβΰβ ΫμΝ άΝ υπβλ κτθ μΝ ζΫε κλ μΝ ΫξκυθΝ θσηδη μΝ υπκξλ υ δμΝ ΫεαΝ
(1ί)Ν κυζΪξδ κθΝπλυθΝ ί κηα δαέαμΝ δ αε δεάμΝαπα ξσζβ βμέΝ
ζέΝΗΝεα ΪΝ βθΝπλκβΰκτη θβΝπαλΪΰλαφκΝαηκδίάΝ πθΝεαγβΰβ υθΝεαδΝυπβλ κτθ πθΝ
ζ ε σλπθΝ ΰδαΝ βθΝ η Ν κπκδκθ άπκ Ν λσπκΝ υηη κξάΝ κυμΝ
ΠέΜέέΝ

Ν ΫθαΝ άΝ π λδ

σ λαΝ

θΝ ηπκλ έΝ θαΝ υπ λίαέθ δΝ αθΪΝ ηάθαΝ κΝ βίΣΝ πθΝ ηβθδαέπθΝ αε δευθΝ

απκ κξυθΝ κυμέ
ηέΝ Μ Ν απσφα βΝ βμΝ υθΫζ υ βμΝ κυΝ Σηάηα κμ,Ν βΝ κπκέαΝ ζαηίΪθ αδΝ τ

λαΝ απσΝ

δ άΰβ βΝ κυΝ δ υγυθ άΝ κυΝ ΠέΜέέ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ εαζκτθ αδΝ απσΝ βθΝ βη απάΝ άΝ βθΝ
αζζκ απά,Ν πμΝ πδ εΫπ μ,Ν εα αιδπηΫθκδΝ πδ άηκθ μΝ πκυΝ ΫξκυθΝ γΫ βΝ άΝ πλκ σθ αΝ
εαγβΰβ άΝ άΝ

λ υθβ άΝ

Ν

λ υθβ δεσΝ εΫθ λκ,Ν εαζζδ Ϋξθ μΝ άΝ

πδ άηκθ μΝ

αθαΰθπλδ ηΫθκυΝετλκυμ η Ν ι δ δε υηΫθ μΝΰθυ δμΝάΝ ξ δεάΝ ηπ δλέαΝ κΝΰθπ δεσΝ

αθ δε έη θκΝ κυΝ ΠέΜέέ,Ν ΰδαΝ βθΝ εΪζυοβΝ επαδ υ δευθΝ αθαΰευθΝ κυΝ ΠέΜέέέΝ ΗΝ
πλσ εζβ βΝ πδ εΫπ βΝ απσΝ βθΝ αζζκ απάΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ ησθκΝ φσ κθΝ κυΝ
αθα έγ αδΝ βΝ

δ α εαζέαΝ κζκεζβλπηΫθκυΝ ιαηβθδαέκυΝ ηαγάηα κμΝ άΝ ετεζκυΝ

ηδθαλέπθ,Ν η Ν βΝ δα δεα έαΝ εαδΝ αΝ δ δεσ λαΝ κλδαση θαΝ

κΝ Γ θδεσΝ Καθκθδ ησΝ

Μ απ υξδαευθΝ εαδΝ δ αε κλδευθΝ πκυ υθ,Ν εα ΪΝ αΝ δ ξτκθ αΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪγ βΝ
δ α εαζέαμΝ

κυμΝεαγβΰβ ΫμΝ κυΝ Ι λτηα κμΝ ΣκΝτοκμΝεαδΝκδΝπλκςπκγΫ δμΝαηκδίάμΝ

πθΝ πδ ε π υθΝ δ α εσθ πθΝ εαγκλέακθ αδΝ η Ν απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ Παδ έαμ,Ν
Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ Οδεκθκηδευθ,Ν πκυΝ βηκ δ τ αδΝ

βθΝ φβη λέ αΝ

βμΝΚυίΫλθβ βμέ
θέΝ Οησ δηκδΝ εαγβΰβ ΫμΝ εαδΝ ζκδπκέΝ αφυπβλ ά αθ μΝ εαγβΰβ ΫμΝ πθΝ
ηπκλκτθΝθαΝ δ Ϊ εκυθΝ

αΝΠέΜέέ, τηφπθαΝη Ν αΝκλδαση θαΝ

ζγκθήβί1θΝ ( ΄Ν θλ),Ν σππμΝ λκπκπκδάγβε Ν εαδΝ δ ξτ δ,Ν εαδΝ

έ έΙέΝ

κΝΪλγλκΝθλΝ κυΝθέΝ

κΝ Γ θδεσΝ Καθκθδ ησΝ

Μ απ υξδαευθΝ εαδΝ δ αε κλδευθΝ πκυ υθΝ αθ έ κδξα,Ν κδΝ κπκέκδΝ υπΪΰκθ αδΝ

δμΝ

δα Ϊι δμΝ πθΝπαλέΝγΝεαδΝζΝ κυΝπαλσθ κμΝΪλγλκυέ

ΆλγλκΝγι
ΠσλκδΝ– ξλβηα κ σ β βΝΠέΜέέ
1έΝΗΝξλβηα κ σ β βΝ πθΝΠέΜέέΝπλκΫλξ αδΝαπσμ
α)Ν κθΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝ

έ έΙέΝ εαδΝ πθΝ υξσθΝ υθ λΰααση θπθΝ ΰδαΝ βθΝ

κλΰΪθπ άΝ κυΝφκλΫπθΝ τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝζγ,Ν
ί)Ν κθΝπλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Ν
ΰ)Ν πλ Ϋμ,Ν παλκξΫμ,Ν εζβλκ κ άηα αΝ εαδΝ εΪγ Ν έ κυμΝ ξκλβΰέ μΝ φκλΫπθΝ κυΝ
βησ δκυ,ΝσππμΝκλδκγ

έ αδΝ βθΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1 Ν κυΝθέΝβγθβή1λληΝ( ΄Νβζι),Ν

άΝ κυΝδ δπ δεκτΝ κηΫα,
)ΝπσλκυμΝαπσΝ λ υθβ δεΪΝπλκΰλΪηηα α,
)Ν πσλκυμΝ απσΝ πλκΰλΪηηα αΝ βμΝ

υλππαρεάμΝ Έθπ βμΝ άΝ ΪζζπθΝ δ γθυθΝ

κλΰαθδ ηυθ,Ν
)Ν ηΫλκμΝ πθΝ

σ πθΝ πθΝ

δ δευθΝ Λκΰαλδα ηυθΝ Κκθ υζέπθΝ Έλ υθαμΝ

( έΛέΚέ έ)Ν πθΝ έ έΙέ,Ν
α)Ν κΝ υΰε θ λπγΫθΝ

κθΝ έΛέΚέ έΝ πκ σ,Ν ηΫ πΝ πθΝ παλαελα ά πθΝ πκ κ κτΝ

σ πθΝ πθΝΠέΜέέΝπλκβΰκυηΫθπθΝ υθ,Νεαδ
β)ΝεΪγ ΝΪζζβΝθσηδηβ αδ έαέΝ

βέΝ Ν ιαδλ δεΫμΝπ λδπ υ δμ,Νεα ΪΝ δμΝκπκέ μΝ αΝζ δ κυλΰδεΪΝΫικ αΝ θσμΝΠέΜέέΝ
θΝ εαζτπ κθ αδΝ ιΝ κζκεζάλκυΝ απσΝ δμΝ πμΝ ΪθπΝ πβΰΫμΝ ξλβηα κ σ β βμ,Ν ηΫλκμΝ πθΝ
ζ δ κυλΰδευθΝ κυΝ ισ πθΝηπκλ έΝθαΝεαζτπ

αδΝαπσΝ ΫζβΝφκέ β βμέ

γέΝ ΓδαΝ βΝ ξλβηα κ σ β βΝ βμ π λέπ έΝ ί΄Ν βμΝ παλέΝ 1Ν πλκ η λΪ αδΝ γ δεΪΝ κΝ
ΰ ΰκθσμΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝΠέΜέέΝξπλέμΝ ΫζβΝφκέ β βμέΝ
ζέΝ ΗΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ

σ πθΝ πθΝ ΠέΜέέΝ ΰέθ αδΝ απσΝ κθΝ

έΛέΚέ έΝ εαδΝ

εα αθΫη αδΝπμΝ ιάμμΝ
α)ΝιίΣΝζ δ κυλΰδεΪΝΫικ αΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝ αΝκπκέαΝεα αθΫηκθ αδΝ
δ α εαζέαμ,Ν δκδεβ δεάμΝ εαδΝ

Ν απΪθ μΝ

ξθδεάμΝ υπκ άλδιβμ,Ν η αεδθά πθ,Ν ικπζδ ηκτ,Ν

ζκΰδ ηδεκτ,Ν αθαζυ δηπθ,Ν ξκλάΰβ βμΝ υπκ λκφδυθΝ

Ν η απ υξδαεκτμΝ φκδ β ΫμΝ εαδΝ

ζκδπΫμΝ απΪθ μέΝ ΟδΝ απΪθ μΝ απκαβηέπ βμΝ κυΝ αε δεκτΝ δ αε δεκτ,Ν
δκδεβ δεκτΝπλκ ππδεκτΝ πθΝΙ λυηΪ πθΝαφκλΪΝ

ξθδεκτΝ εαδΝ

Ν λΰα έαΝπκυΝυπ λίαέθ δΝ δμΝεα ΪΝ

θσηκΝυπκξλ υ δμΝ κυμέΝ
ί)ΝγίΣΝΰδαΝεΪζυοβΝζ δ κυλΰδευθΝ ισ πθΝ κυΝΙ λτηα κμ,Νη Νπλκ λαδσ β αΝ

βθΝ

εΪζυοβΝ πθΝαθαΰευθΝ πθΝΠέΜέέΝπκυΝζ δ κυλΰκτθΝξπλέμΝ ΫζβΝφκέ β βμέ
ηέΝ ΗΝ εα αθκηάΝ βμΝ πλκβΰκτη θβμΝ παλαΰλΪφκυΝ

θΝ δ ξτ δΝ

βθΝ π λέπ π βΝ

πλ Ϊμ,Ν εζβλκ κ άηα κμΝ άΝ ξκλβΰέαμΝ ΰδαΝ υΰε ελδηΫθκΝ εκπσ,Ν εαγυμΝ εαδΝ ΰδαΝ
ελα δεΫμΝ πδξκλβΰά δμέΝ
θέΝ ΣαΝ έ έΙέΝ κφ έζκυθΝ θαΝ βηκ δ τκυθΝ
κυμ,Ναπκζκΰδ ησΝ

β έπμ,Ν η Ν αθΪλ β βΝ

βθΝ δ κ ζέ αΝ

σ πθΝ- ισ πθ,Νη ΝαθαΰλαφάΝ βμΝεα αθκηάμΝ πθΝ απαθυθΝαθΪΝ

εα βΰκλέα,ΝεαδΝδ έπμΝ κυΝτοκυμΝ πθΝ ζυθΝφκέ β βμ,Ν πθΝαηκδίυθΝ πθΝ δ α εσθ πθΝ
αΝΠέΜέέΝεαδΝ κυΝαλδγηκτΝ πθΝ δ α εσθ πθΝπκυΝ δμΝ δ ΫπλαιαθέΝ

ΆλγλκΝγκ
δ αε κλδεΫμΝ πκυ Ϋμ,Ν δα δεα έαΝ πδζκΰάμΝυπκοβφέπθΝ δ αε σλπθ
1έΝ δεαέπηα υπκίκζάμΝ αέ β βμΝ ΰδαΝ επσθβ βΝ δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμΝ Ϋξ δΝ κΝ
εΪ κξκμΝ δπζυηα κμΝ Μ απ υξδαευθΝ πκυ υθΝ ( έΜέέ)Ν

έ έΙέΝ βμΝ βη απάμΝ άΝ

αθαΰθπλδ ηΫθκυΝ πμΝ δ σ δηκυΝ βμΝ αζζκ απάμΝ άΝ θδαέκυΝ εαδΝ α δΪ πα κυΝ έ ζκυΝ
πκυ υθΝ η απ υξδαεκτΝ πδπΫ κυΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 46έΝ  Ν δ δεΫμΝ π λδπ υ δμΝ πκυΝ
πλκίζΫπκθ αδΝ απσΝ κΝ Γ θδεσΝ Καθκθδ ησΝ Μ απ υξδαευθΝ εαδΝ
πκυ υθ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ ΰέθ δΝ αδ δκζκΰβηΫθαΝ
εΪ κξκμΝ έΜέέέΝ

δ αε κλδευθΝ

ε σμΝ πμΝ υπκοάφδκμΝ δ Ϊε κλαμΝ εαδΝ ηβΝ

βέΝ ΟΝ υπκοάφδκμΝ υπκίΪζζ δΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ εΪγ Ν αεα βηαρεκτΝ Ϋ κυμ,Ν εαδΝ
δ δεσ λαΝ

δμΝ βη λκηβθέ μΝ πκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝ

κΝ Γ θδεσΝ Καθκθδ ησΝ

Μ απ υξδαευθΝ εαδΝ δ αε κλδευθΝ πκυ υθ,Ν ξ δεάΝ αέ β βΝ

βΝ Γλαηηα έαΝ κυΝ

Σηάηα κμΝΠαθ πδ βηέκυ,Ν κΝκπκέκΝ πδγυη έΝθαΝ επκθά δΝ βΝ δ αε κλδεάΝ δα λδίάέΝ
 βθΝ αέ β βΝ αθαΰλΪφ αδΝ κΝ πλκ δθση θκμΝ έ ζκμ,Ν βΝ πλκ δθση θβΝ ΰζυ

αΝ

επσθβ βμ,Ν βΝ κπκέαΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ δΪφκλβΝ βμΝ ζζβθδεάμ,Ν αθΝ αυ σΝ πλκίζΫπ αδΝ
κθΝ κδε έκΝ Γ θδεσΝ Καθκθδ ησΝ Μ απ υξδαευθΝ εαδΝ δ αε κλδευθΝ πκυ υθΝ εαδΝ
πλκαδλ δεΪΝ κΝ πλκ δθση θκμΝ πμΝ πδίζΫππθΝ βμΝ δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμ,Ν κΝ κπκέκμΝ
αθάε δΝ

αΝΪ κηαΝπκυΝΫξκυθΝ δεαέπηαΝ πέίζ οβμΝ δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμ,Ν τηφπθαΝ

η Ν αΝ κλδαση θαΝ

κΝ ΪλγλκΝ γλέΝ ΗΝ αέ β βΝ υθκ τ αδΝ απσΝ αθαζυ δεσΝ ίδκΰλαφδεσΝ

βη έπηαΝ κυΝυπκοάφδκυ,Νπλκ ξΫ δκΝ δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμΝεαδΝσ, δΝΪζζκΝκλέα αδΝ
κΝΓ θδεσΝΚαθκθδ ησΝΜ απ υξδαευθΝεαδΝ δ αε κλδευθΝπκυ υθέΝ
3. ΗΝ υθΫζ υ βΝ κυΝ Σηάηα κμ,Ν αφκτΝ ζΪί δΝ υπσοβΝ δμΝ αδ ά δμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ
υπκίζβγ έ,Ν δμΝεα βΰκλδκπκδ έΝη ΝίΪ βΝ βθΝ υθΪφ δαΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝαθ δε δηΫθκυ,Ν
εαδΝ υΰελκ έΝ ηέαΝ λδη ζάΝ πδ λκπάΝ αθΪΝ εα βΰκλέαΝ αδ ά πθέΝ ΚΪγ Ν λδη ζάμΝ
πδ λκπά,Ν πκυΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ εαγβΰβ ΫμΝ κυΝ Σηάηα κμ,Ν ι Ϊα δΝ δμΝ αθ έ κδξ μΝ
αδ ά δμΝ εαδΝ αΝ

υθυπκίαζζση θαΝ ΫΰΰλαφαΝ εαδΝ εαζ έΝ κυμΝ υπκοβφέκυμΝ

υθΫθ υιβέΝΚα σπδθΝυπκίΪζ δΝ

Ν

βΝυθΫζ υ βΝ κυΝΣηάηα κμΝαθαζυ δεσΝυπσηθβηα,Ν

κΝ κπκέκΝ αθαΰλΪφκθ αδΝ κδΝ ζσΰκδΝ ΰδαΝ κυμΝ κπκέκυμΝ εΪγ Ν υπκοάφδκμΝ πλΫπ δΝ άΝ

θΝ

πλΫπ δΝθαΝΰέθ δΝ ε σμ,ΝεαγυμΝεαδΝκΝπλκ δθση θκμΝ πδίζΫππθ,Ν φσ κθΝαυ σμΝ θΝΫξ δΝ
πλκ αγ έΝαπσΝ κθΝυπκοάφδκέΝΗΝυθΫζ υ βΝ κυΝΣηάηα κμ,ΝαφκτΝζΪί δΝ βΝΰθυηβΝ κυΝ
πλκ δθση θκυΝ πδίζΫπκθ κμ,Ν βΝ υθ ε δηΪΝ η Ν κΝ υπσηθβηαΝ βμΝ πδ λκπάμΝ εαδΝ
ΰελέθ δΝ άΝ απκλλέπ δΝ αδ δκζκΰβηΫθαΝ βθΝ αέ β βΝ κυΝ υπκοβφέκυέΝ  βθΝ ΰελδ δεάΝ
απσφα βΝκλέα αδΝεαδΝβΝΰζυ

αΝ υΰΰλαφάμΝ βμΝ δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμέΝ

ΆλγλκΝγλ
πέίζ οβΝ δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμ
1έΝ δεαέπηαΝ πέίζ οβμΝ δ αε κλδευθΝ δα λδίυθΝ ΫξκυθΝ κδΝ εαγβΰβ ΫμΝ κυΝ κδε έκυΝ
Παθ πδ βηέκυΝ άΝ ΪζζκυΝ έ έΙέΝ άΝ λ υθβ ΫμΝ ΄,Ν ΄Ν άΝ Γ΄Ν ίαγηέ αμΝ απσΝ λ υθβ δεΪΝ
εΫθ λαΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1γ Ν κυΝ θέΝ ζγ1ίήβί1ζ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝ
εΫθ λκυΝ βμΝ εα βηέαμΝ γβθυθΝ εαδΝ κυΝ Ι λτηα κμΝ Ια λκίδκζκΰδευθΝ λ υθυθΝ βμΝ
εα βηέαμΝ γβθυθέ

2. ΗΝ υθΫζ υ βΝ κυΝ Σηάηα κμΝ αθαγΫ δΝ

κθΝ πλκ δθση θκΝ πδίζΫπκθ α,Ν

τηφπθαΝη Ν βθΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝγκ,Ν βθΝ πέίζ οβΝ βμΝ δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμΝεαδΝ
κλέα δΝ λδη ζάΝ υηίκυζ υ δεάΝ πδ λκπά,Ν η Ν αληκ δσ β αΝ θαΝ πζαδ δυθ δΝ εαδ θαΝ
υπκ βλέα δΝ βθΝ επσθβ βΝ εαδΝ υΰΰλαφάΝ βμέΝ  βθΝ πδ λκπάΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ
αφέκυΝ η ΫξκυθΝ πμΝ ηΫζβΝ κΝ πδίζΫππθΝ εαδΝ τκΝ αεσηβΝ εαγβΰβ ΫμΝ απσΝ κΝ κδε έκΝ
Παθ πδ άηδκΝάΝΪζζκΝ έ έΙέΝάΝεαγβΰβ ΫμΝαθαΰθπλδ ηΫθπθΝπμΝκηκ αΰυθΝδ λυηΪ πθΝ
βμΝ αζζκ απάμΝ άΝ λ υθβ ΫμΝ πθΝ ίαγηέ πθΝ ΄,Ν ΄Ν άΝ Γ’Ν απσΝ λ υθβ δεΪΝ εΫθ λαΝ κυΝ
ΪλγλκυΝ1γ Ν κυΝθέΝζγ1ίήβί1ζ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝεΫθ λκυΝ βμΝ
εα βηέαμΝ γβθυθΝ εαδΝ κυΝ Ι λτηα κμΝ Ια λκίδκζκΰδευθΝ λ υθυθΝ βμΝ εα βηέαμΝ
γβθυθ,ΝάΝαπσΝαθαΰθπλδ ηΫθαΝ λ υθβ δεΪΝεΫθ λαΝάΝδθ δ κτ αΝ βμΝαζζκ απάμ κυΝ
αθ έ κδξκυΝ

πδ βηκθδεκτΝ π έκυέΝ  βΝ

υηίκυζ υ δεάΝ

πδ λκπάΝ η Ϋξ δΝ

κυζΪξδ κθΝΫθαμΝεαγβΰβ άμΝ κυΝκδε έκυΝΣηάηα κμέΝ
γέΝ Νπ λέπ π βΝπκυΝΰδαΝκπκδκθ άπκ ΝζσΰκΝκΝ πδίζΫππθΝ εζ έο δΝάΝ δαπδ πηΫθαΝ
α υθα έΝ θαΝ

ζΫ δΝ ξλΫβΝ πδίζΫπκθ κμΝ ΰδαΝ η ΰΪζκΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ εα ΪΝ αΝ

δ δεσ λαΝ κλδαση θαΝ

κΝ Γ θδεσΝ Καθκθδ ησΝ Μ απ υξδαευθΝ εαδΝ δ αε κλδευθΝ

πκυ υθ,Ν βΝ υθΫζ υ βΝ κυΝ Σηάηα κμ,Ν ε δηυθ αμΝ δμΝ π λδ Ϊ δμ,Ν αθαγΫ δΝ
ΪζζκθΝ βθΝ

πέίζ οβ,Ν εα ΪΝ αΝ κλδαση θαΝ

Ν

δμΝ πλκβΰκτη θ μΝ παλαΰλΪφκυμ,Ν

ζαηίΪθκθ αμΝ υπσοβΝ ξ δεάΝ πλσ α βΝ κυΝ υπκοβφέκυΝ δ Ϊε κλαΝ εαδΝ ΰθυηβΝ κυΝ
πλκ δθση θκυΝ πδίζΫπκθ κμ,ΝΪζζπμΝ

ΝΫθαΝ εΝ πθΝ τκΝΪζζπθΝη ζυθΝ βμΝ λδη ζκτμΝ

υηίκυζ υ δεάμΝ πδ λκπάμ,Ν αεσηβΝ εαδΝ εαγ’Ν υπΫλία βΝ κυΝ ηΫΰδ κυΝ αλδγηκτΝ
υπκοβφέπθΝ δ αε σλπθΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ πδίζΫπ αδΝ απσΝ εΪγ Ν πδίζΫπκθ α,Ν εα ΪΝ αΝ
κλδαση θαΝ κΝΓ θδεσΝΚαθκθδ ησΝΜ απ υξδαευθΝεαδΝ δ αε κλδευθΝπκυ υθέΝ θΝκΝ
αλξδεσμΝ πδίζΫππθΝ η αεδθβγ έΝ
υθ ξέα δΝ θαΝ

Ν ΪζζκΝ έ έΙέΝ άΝ ΣηάηαΝ έ έΙέΝ άΝ υθ αιδκ κ βγ έ,Ν

ζ έΝ ξλΫβΝ πδίζΫπκθ κμΝ πθΝ δ αε κλδευθΝ δα λδίυθΝ πκυΝ Ϋξ δΝ

αθαζΪί δ,ΝεαδΝκΝ έ ζκμΝαπκθΫη αδΝαπσΝ κΝΠαθ πδ άηδκ,Ν κΝκπκέκΝαθάε δΝ κΝΣηάηα,Ν
σπκυΝι εέθβ ΝβΝ επσθβ βΝ βμΝ δα λδίάμέ
ζέΝ ΣαΝ κθσηα αΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ δ αε σλπθ,Ν πθΝ πδίζ πσθ πθΝ εαγβΰβ υθΝ άΝ
λ υθβ υθ,Ν κδΝ έ ζκδΝ πθΝ επκθκτη θπθΝ δ αε κλδευθΝ δα λδίυθΝ εαδΝ αΝ ηΫζβΝ πθΝ
υηίκυζ υ δευθΝ πδ λκπυθΝαθαλ υθ αδΝ

κθΝ δα δε υαεσΝ σπκΝ κυΝΙ λτηα κμΝ

ζζβθδεάΝεαδΝ βθΝαΰΰζδεάέ

ΆλγλκΝ4ί
ζΪξδ

βΝ δΪλε δα,Ν δεαδυηα αΝεαδΝυπκξλ υ δμΝυπκοβφέπθΝ δ αε σλπθ

βθΝ

1έΝ ΗΝ ξλκθδεάΝ δΪλε δαΝ ΰδαΝ βθΝ απσε β βΝ δ αε κλδεκτ

δπζυηα κμΝ έθαδΝ

κυζΪξδ κθΝ λέαΝ (γ)Ν πζάλβΝ βη λκζκΰδαεΪΝ Ϋ βΝ απσΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ κλδ ηκτΝ βμΝ
λδη ζκτμΝ υηίκυζ υ δεάμΝ πδ λκπάμΝεα ΪΝ βθΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝγλέΝ
βέΝ αέΝ ΟΝ υπκοάφδκμΝ δ Ϊε κλαμ,Ν εΪγ Ν Ϋ κμ,Ν
Γ θδεσΝ Καθκθδ ησΝ Μ απ υξδαευθΝ εαδΝ

βθΝ πλκγ ηέαΝ πκυΝ κλέα αδΝ απσΝ κΝ

δ αε κλδευθΝ πκυ υθ,Ν παλκυ δΪα δΝ

πλκφκλδεΪΝεαδΝυπκίΪζζ δΝεαδΝ ΰΰλΪφπμΝαθαζυ δεσΝυπσηθβηαΝ θυπδκθΝ βμΝ λδη ζκτμΝ
υηίκυζ υ δεάμΝ πδ λκπάμΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ πλσκ κΝ βμΝ δ αε κλδεάμΝ κυΝ δα λδίάμέΝ
θ έΰλαφκΝ κυΝ υπκηθάηα κμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ υξσθΝ

ξσζδαΝ π’Ν αυ κτΝ απσΝ κθΝ

πδίζΫπκθ αΝάΝ βθΝ λδη ζάΝ πδ λκπάΝεαδΝ εγΫ δμΝπλκσ κυΝεα ΪΝ αΝκλδαση θαΝ
κδε έκΝ Γ θδεσΝ Καθκθδ ησΝ Μ απ υξδαευθΝ εαδΝ

κθΝ

δ αε κλδευθΝ πκυ υθ,Ν

εα αξπλέακθ αδΝ κθΝα κηδεσΝφΪε ζκΝ κυΝυπκοβφέκυέ
ίέΝ ΟδΝ υπκοάφδκδΝ δ Ϊε κλ μΝ ηπκλκτθΝ θαΝ παλΫξκυθΝ υπβλ έ μΝ απκεζ δ δεΪΝ
αεα βηαρεκτΝ π λδ ξκηΫθκυΝ

κΝ Ί λυηα,Ν εα ΪΝ αΝ δ δεσ λαΝ κλδαση θαΝ

Καθκθδ ησΝ Μ απ υξδαευθΝ εαδΝ

κΝ Γ θδεσΝ

δ αε κλδευθΝ πκυ υθ,Ν αφκτΝ πλυ αΝ Ϋξ δΝ

δ λ υθβγ έΝβΝ υθα σ β αΝεΪζυοβμΝαυ υθΝ πθΝαθαΰευθΝ κυΝ Ι λτηα κμΝη Νφκδ β ΫμΝ
πθΝΠέΜέέ, τηφπθαΝη Ν δμΝπαλέΝζΝεαδΝηΝ κυΝΪλγλκυΝγηέΝ
γέΝ ΟδΝ δ αε κλδεΫμΝ πκυ ΫμΝ πλκ φΫλκθ αδΝ πλ ΪθέΝ ΟδΝ υπκοάφδκδΝ δ Ϊε κλ μΝ
ΫξκυθΝηΫξλδΝπΫθ Ν(η)ΝπζάλβΝαεα βηαρεΪΝΫ βΝαπσΝ βθΝπλυ βΝ ΰΰλαφάΝ κυμ,ΝσζαΝ αΝ
δεαδυηα αΝ εαδΝ δμΝ παλκξΫμΝ πκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝ εαδΝ ΰδαΝ κυμΝ φκδ β ΫμΝ κυΝ
ετεζκυΝ πκυ υθ,ΝσππμΝκλέακθ αδΝ

τ λκυΝ

κυμΝκδε έκυμΝΚαθκθδ ηκτμέΝΜΫξλδΝεαδΝπΫθ ΝΫ βΝ

η ΪΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ βμΝ δ αε κλδεάμΝ κυμΝ δα λδίάμ,Ν δα βλκτθΝ δεαδυηα αΝ
πλσ ία βμ,Ν

αθ δ ηκτΝ εαδΝ ξλά βμΝ

πθΝ βζ ε λκθδευθΝ υπβλ δυθΝ

πθΝ

παθ πδ βηδαευθΝίδίζδκγβευθέ

ΆλγλκΝ41
υΰΰλαφά,Νυπκ

άλδιβΝεαδΝαιδκζσΰβ βΝ βμΝ δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμ

1έΝ Μ ΪΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ βμΝ υΰΰλαφάμΝ βμΝ δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμΝ εαδΝ αφκτΝ
Ϋξ δΝ κλδ δεκπκδβγ έΝ κΝ πλκ πλδθσμΝ έ ζκμ,Ν βΝ λδη ζάμΝ υηίκυζ υ δεάΝ πδ λκπάΝ
απκ Ϋξ αδΝάΝαπκλλέπ δΝαέ β βΝ κυΝυπκοβφέκυΝΰδαΝ βΝ βησ δαΝυπκ άλδιβΝεαδΝ βθΝ
αιδκζσΰβ άΝ βμέΝ κΝΓ θδεσΝΚαθκθδ ησΝΜ απ υξδαευθΝεαδΝ δ αε κλδευθΝπκυ υθΝ
ηπκλ έΝ θαΝ πλκίζΫπκθ αδΝ πλσ γ

μΝ πλκςπκγΫ δμΝ ΰδαΝ βΝ υθα σ β αΝ βησ δαμΝ

υπκ άλδιβμΝ βμΝ δα λδίάμέΝ φσ κθΝ απκ ξγ έΝ βΝ λδη ζάμ υηίκυζ υ δεάΝ πδ λκπάΝ

βθΝ αέ β βΝ κυΝ υπκοβφέκυ,Ν υθ Ϊ

δΝ αθαζυ δεάΝ δ βΰβ δεάΝ Ϋεγ βΝ εαδΝ βθΝ

υπκίΪζζ δΝπλκμΝ βΝυθΫζ υ βΝ κυΝΣηάηα κμ,Ναβ υθ αμΝ βΝ υΰελσ β βΝ π αη ζκτμΝ
ι α δεάμΝ πδ λκπάμΝ ΰδαΝ βθΝ απκ κξά,Ν βθΝ ελέ βΝ εαδΝ βΝ ίαγηκζσΰβ βΝ βμΝ
δ αε κλδεάμ δα λδίάμέΝ ΪθΝ βθΝαπκλλέο δ,ΝκΝυπκοάφδκμΝηπκλ έΝθαΝαδ βγ έΝΪπαιΝ βΝ
υΰελσ β βΝ θΫαμΝ λδη ζκτμΝ πδ λκπάμ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ ι Ϊ δΝ κΝ αέ βηΪΝ κυΝ ΰδαΝ
βησ δαΝ υπκ άλδιβΝ βμΝ δα λδίάμ,Ν εα ΪΝ αΝ δ δεσ λαΝ κλδαση θαΝ

κΝ Γ θδεσΝ

Καθκθδ ησΝΜ απ υξδαευθΝεαδΝ δ αε κλδευθΝπκυ υθέΝ
βέΝ  βθΝ π αη ζάΝ ι α δεάΝ πδ λκπάΝ η ΫξκυθΝ αΝ ηΫζβΝ βμΝ λδη ζκτμΝ
υηίκυζ υ δεάμΝ πδ λκπάμ,Ν εαδΝ Ϋ

λαΝ πδπζΫκθΝ ηΫζβ,Ν αΝ κπκέαΝ έθαδΝ εαγβΰβ ΫμΝ

κυΝκδε έκυΝΠαθ πδ βηέκυΝάΝΪζζκυΝ έ έΙέ,Ναφυπβλ ά αθ μΝεαγβΰβ ΫμΝ κυΝέ δκυΝάΝ
ΪζζκυΝ Παθ πδ βηέκυ,Ν εαγβΰβ ΫμΝ αθαΰθπλδ ηΫθπθΝ πμΝ κηκ αΰυθΝ δ λυηΪ πθΝ βμΝ
αζζκ απάμ,Ν λ υθβ ΫμΝ πθΝ ίαγηέ πθΝ ΄,Ν ΄Ν άΝ Γ΄Ν λ υθβ δεκτΝ εΫθ λκυΝ κυΝ ΪλγλκυΝ
1γ Ν κυΝ θέΝ ζγ1ίήβί1ζ,Ν

υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝ εΫθ λκυΝ βμΝ

εα βηέαμΝ γβθυθΝ εαδΝ κυΝ Ι λτηα κμΝ Ια λκίδκζκΰδευθ

λ υθυθΝ βμΝ εα βηέαμΝ

γβθυθ,Ν άΝ λ υθβ δεκτΝ εΫθ λκυΝ άΝ Ιθ δ κτ κυΝ βμΝ αζζκ απάμΝ εαδΝ ΫξκυθΝ κΝ έ δκΝ άΝ
υθαφΫμΝΰθπ δεσΝαθ δε έη θκΝη Ν βθΝυπσΝελέ βΝ δ αε κλδεάΝ δα λδίάέΝ
3. ΗΝ δ αε κλδεάΝ δα λδίάΝυπκ βλέα αδΝ βησ δαΝαπσΝ κθΝυπκοάφδκΝ δ Ϊε κλαέ
ΗΝ δα δεα έαΝ βμΝ βησ δαμΝυπκ άλδιβμΝπλκςπκγΫ δΝ βΝφυ δεάΝπαλκυ έαΝ πθΝπΫθ Ν
κυζΪξδ κθΝ η ζυθΝ βμΝ ι α δεάμΝ πδ λκπάμ,Ν θυΝ αΝ ζκδπΪΝ ηΫζβΝ ηπκλκτθΝ θαΝ
υηη ΫξκυθΝ εαδΝ ηΫ πΝ βζ δΪ ε οβμέΝ  βΝ υθΫξ δα,Ν βΝ ι α δεάΝ πδ λκπάΝ
υθ λδΪα δΝ ξπλέμΝ βθΝ παλκυ έαΝ λέ πθ,Ν ελέθ δΝ βθΝ λΰα έαΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ πκδσ β α,Ν
βθΝ πζβλσ β α,Ν βθΝ πλπ σ υπβΝ εΫοβΝ εαδΝ βΝ υηίκζάΝ βμΝ

βθΝ πδ άηβΝ εαδΝ η Ν

ίΪ βΝαυ ΪΝ αΝελδ άλδαΝ βθΝ ΰελέθ δ,Νη Ν βΝ τηφπθβΝΰθυηβΝπΫθ Ν(η)Ν κυζΪξδ κθΝ εΝ
πθΝη ζυθΝ βμέΝ

ΆλγλκΝ4β
ΠλκεάλυιβΝάΝΠλσ εζβ βΝ ε άζπ βμΝ θ δαφΫλκθ κμΝΰδαΝ επσθβ βΝ
δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμ
1έΝ ΣαΝ Παθ πδ άηδαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ πλκεβλτ

κυθΝ γΫ δμΝ υπκοβφέπθΝ δ αε σλπθ,Ν

υπκ λσφπθΝ άΝ σξδ,Ν εαδΝ θαΝ ε έ κυθΝ πλκ εζά δμΝ ε άζπ βμΝ θ δαφΫλκθ κμΝ
υπκοβφέπθΝ δ αε σλπθΝ η Ν υπκ λκφέα,Ν

Ν γΫηα αΝ άΝ λ υθβ δεΪΝ π έαΝ αυιβηΫθβμΝ

πκυ αδσ β αμΝάΝ λΫξκθ αΝ λ υθβ δεΪΝπλκΰλΪηηα αέΝΟδΝ ξ δεΫμΝγΫ δμΝαφκλκτθΝ Ν

υΰε ελδηΫθκΝ Σηάηα,Ν βηκ δκπκδκτθ αδΝ δαΝ κυΝ βη λβ έκυΝ τπκυΝ εαδΝ αθαλ υθ αδΝ
κυμΝκδε έκυμΝ δα δε υαεκτμΝ σπκυμΝ πθΝΙ λυηΪ πθέ
βέΝ ΟδΝ πλκςπκγΫ δμ,Ν κδΝ σλκδ,Ν κδΝ πλκγ ηέ μΝ εαδΝ κδΝ δα δεα έ μΝ εα Ϊγ βμΝ
υπκοβφδκ ά πθΝ εαδΝ πδζκΰάμΝ υπκοβφέπθΝ

δ αε σλπθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ πλσ γ

μΝ

υπκξλ υ δμΝ αυ υθ,Ν λά λ μ,Ν παλα κ ΫαΝ εαδΝ ξλκθδεΪΝ σλδαΝ κζκεζάλπ βμΝ πθΝ
δα λδίυθ,Νηθβηκθ τκθ αδΝλβ ΪΝ δμΝ ξ δεΫμΝπλκεβλτι δμΝεαδΝπλκ εζά δμέ
γέΝ ΗΝ αθΪγ βΝ πέίζ οβμΝ πθΝ δ αε κλδευθΝ δα λδίυθΝ κυΝ παλσθ κμΝ ΪλγλκυΝ
ηπκλ έΝ θαΝ υπσε δ αδΝ
πλκίζΫπκθ αδΝ

Ν δα δεα έ μΝ εαδΝ πδπζΫκθΝ ελδ άλδαΝ απσΝ ε έθαΝ πκυΝ

κθΝ παλσθ αΝ θσηκΝ εαδΝ κυμΝ κδε έκυμΝ Γ θδεκτμΝ Καθκθδ ηκτμΝ

Μ απ υξδαευθΝεαδΝ δ αε κλδευθΝπκυ υθέ

ΆλγλκΝ4γ
δα ηβηα δεΪΝάΝ δδ λυηα δεΪΝΠέΜέέΝ- δ αε κλδεΫμΝ δα λδίΫμΝη Ν
υθ πέίζ οβ
1. ΠέΜέέΝ ηπκλκτθΝ θαΝ κλΰαθυθκθ αδΝ απσΝ π λδ

σ λαΝ Σηάηα αΝ κυΝ έ δκυΝ άΝ

ΪζζπθΝ έ έΙέΝ άΝ απσΝ Σηάηα αΝ έ έΙέΝ εαδΝ α λ υθβ δεΪΝ ΚΫθ λαΝ εαδΝ Ιθ δ κτ αΝ πκυΝ
αθαφΫλκθ αδΝ κΝΪλγλκΝ1γ Ν κυΝθέΝζγ1ίήβί1ζΝ( ΄Νβηκ),ΝσππμΝαθ δεα α Ϊγβε ΝαπσΝ
κΝ ΪλγλκΝ 1βΝ κυΝ θέΝ ζγκθήβί1θΝ ( ΄Ν κγ),Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝ
εΫθ λκυΝ βμΝ εα βηέαμΝ γβθυθΝ εαδΝ κυΝ Ι λτηα κμΝ Ια λκίδκζκΰδευθΝ λ υθυθΝ βμΝ
εα βηέαμΝ

γβθυθέΝ

παλαέ β βΝ πλκςπσγ βΝ έθαδΝ ΫθαΝ κυζΪξδ κθΝ εΝ πθΝ

υθ λΰααση θπθΝΣηβηΪ πθΝθαΝ έθαδΝαυ κ τθαηκέΝΜ αιτΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝάΝη αιτΝ
ΣηβηΪ πθΝ εαδΝ λ υθβ δευθΝ ΚΫθ λπθΝ άΝ Ιθ δ κτ πθΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ

αφέκυΝ

εα αλ έα αδΝ δ δεσΝΠλπ σεκζζκΝυθ λΰα έαμΝ( έΠέέ),Ν κΝκπκέκΝ ΰελέθ αδΝαπσΝ δμΝ
κδε έ μΝυΰεζά κυμΝεαδΝ αΝ υζζκΰδεΪΝσλΰαθαΝ δκέεβ βμΝ πθΝ λ υθβ δευθΝΚΫθ λπθέΝ
 κΝ έΠέέΝ εαγκλέακθ αδΝ δ έπμΝ κδΝ υπκξλ υ δμΝ εΪγ Ν Σηάηα κμΝ άΝ λ υθβ δεκτΝ
ΚΫθ λκυΝ άΝ Ιθ δ κτ κυ,Ν αΝ γΫηα αΝ υΰελσ β βμΝ βμΝ δ δεάμΝ δα ηβηα δεάμΝ άΝ
δδ λυηα δεάμΝ

πδ λκπάμΝ εαδΝ βμΝ έ έΝ η Ν λσπκΝ πκυΝ θαΝ ια φαζέα δΝ βθΝ

επλκ υπβ βΝ σζπθΝ πθΝ υθ λΰααση θπθΝ φκλΫπθ,Ν κυΝ κλδ ηκτΝ κυΝ δ υγυθ άΝ κυΝ
ΠέΜέέ,Ν κΝ κπκέκμΝ έθαδΝ εαγβΰβ άμΝ αυ κ τθαηκυΝ Σηάηα κμ,Ν βμΝ εα αθκηάμΝ κυΝ
δ αε δεκτΝ εαδΝ λ υθβ δεκτΝ ΫλΰκυΝ η αιτΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ πθΝ υθ λΰααση θπθΝ
φκλΫπθΝεαδΝεΪγ ΝαθαΰεαέαΝζ π κηΫλ δαΝΰδαΝ βθΝ τλυγηβΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝΠέΜέέΝΣαΝ
δα ηβηα δεΪΝάΝ δδ λυηα δεΪΝΠέΜέέΝδ λτκθ αδΝη Ναπσφα βΝ πθΝκδε έπθΝυΰεζά πθΝ

άΝ βμΝ κδε έαμΝ υΰεζά κυΝ εαδΝ κυΝ υζζκΰδεκτΝ κλΰΪθκυΝ δκέεβ βμΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝ
ΚΫθ λκυ,Ν

βθΝκπκέαΝ πλκ αλ Ϊ αδΝ κΝ έΠέέέΝΓδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ

αφέκυ,Ν βΝ δ άΰβ β,Ν πκυΝ πλκίζΫπ αδΝ

κΝ ΪλγλκΝ γβ,Ν εα αλ έα αδΝ απσΝ δμΝ

υθ ζ τ δμΝσζπθΝ πθΝ υθ λΰααση θπθΝΣηβηΪ πθέ
βέΝ

υ κ τθαηαΝ Σηάηα αΝ

έ έΙέΝ βμΝ βη απάμΝ ηπκλκτθΝ θαΝ υθ λΰΪακθ αδΝ η Ν

Σηάηα αΝ αθαΰθπλδ ηΫθπθΝ πμΝ κηκ αΰυθΝ δ λυηΪ πθΝ άΝ λ υθβ δεΪΝ ΚΫθ λαΝ εαδΝ
Ιθ δ κτ αΝ βμΝ αζζκ απάμ,Ν ΰδαΝ βθΝ κλΰΪθπ βΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαΝ εκδθυθΝ ΠέΜέέέΝ ΗΝ
απσφα βΝ βμΝέ λυ βμΝ κυΝεκδθκτΝΠέΜέέΝ ε έ
δ λτηα κμ,Ν εα ΪΝ αΝ κλδαση θαΝ

αδΝαπσΝ βΝτΰεζβ κΝ κυΝβη απκτΝ

κΝ ΪλγλκΝ γβΝ εαδΝ τηφπθαΝ η Ν κυμΝ δ δεσ λκυμΝ

σλκυμΝ εαδΝ πλκςπκγΫ δμ,Ν πκυΝ κλέακθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμ,Ν
Έλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝΚα ΪΝ αΝζκδπΪΝ φαλησα αδΝαθαζκΰδεΪΝβΝπλκβΰκτη θβΝ
παλΪΰλαφκμΝ εαδΝ

κΝ κδε έκΝ έΠέέΝ λυγηέακθ αδΝ πδπζΫκθΝ αΝ γΫηα αΝ πκυΝ έθαδΝ

αθαΰεαέαΝ ΰδαΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ βμΝ

υθ λΰα έαμ,Ν σππμ,Ν δ έπμ,Ν βΝ δΪλε δαΝ βμΝ

υθ λΰα έαμ,Ν κδΝ πβΰΫμΝ ξλβηα κ σ β βμ,Ν κδΝ υπκξλ υ δμΝ εαδΝ αΝ δεαδυηα αΝ πθΝ
υηη

ξσθ πθΝ

κΝ πλσΰλαηηα,Ν βΝ η αεέθβ βΝ κυΝ δ αε δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ άΝ πθΝ

φκδ β υθ,ΝβΝξκλάΰβ βΝ θδαέκυΝ έ ζκυΝάΝξπλδ κτΝ έ ζκυΝαπσΝεΪγ ΝΊ λυηα,Ν κΝ τπκμΝ
κυΝ ξκλβΰκτη θκυΝ έ ζκυ,Ν βΝ υΰελσ β βΝ κλΰΪθκυΝ η Ν αληκ δσ β μΝ αθ έ κδξ μΝ βμΝ
δ δεάμΝ

δα ηβηα δεάμΝ άΝ

δδ λυηα δεάμΝ

πδ λκπάμΝ

δδ λυηα δευθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ βμΝ βη απάμ,Ν βΝ ΰζυ

πθΝ

αΝ άΝ κδΝ ΰζυ

δα ηβηα δευθΝ άΝ
μΝ δ α εαζέαμΝ

εαδΝ εΪγ Ν ΪζζβΝ ξ δεάΝ ζ π κηΫλ δαέΝ ΗΝ απσφα βΝ έ λυ βμΝ ΰελέθ αδΝ απσΝ κθΝ
ΤπκυλΰσΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝΗΝαπσφα βΝΫΰελδ βμΝ βηκ δ τ αδΝ
βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυίΫλθβ βμέ
γέΝΣαΝΣηάηα αΝΠαθ πδ βηέπθΝηπκλκτθΝθαΝ υθ λΰΪακθ αδΝη Ν λ υθβ δεΪΝΚΫθ λαΝ
εαδΝ Ιθ δ κτ αΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1γ Ν κυΝ θέΝ ζγ1ίήβί1ζ,Ν σππμΝ λκπκπκδάγβε Ν εαδΝ δ ξτ δ,Ν
υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝ εΫθ λκυΝ βμΝ εα βηέαμΝ γβθυθΝ εαδΝ κυΝ
Ι λτηα κμΝ Ια λκίδκζκΰδευθΝ

λ υθυθΝ βμΝ

εα βηέαμΝ

γβθυθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ η Ν

αθαΰθπλδ ηΫθαΝ πμΝ κηκ αΰάΝ δ λτηα αΝ άΝ λ υθβ δεΪΝ ΚΫθ λαΝ εαδΝ Ιθ δ κτ αΝ βμΝ
αζζκ απάμ,Ν ΰδαΝ βθΝ επσθβ βΝ δ αε κλδευθΝ δα λδίυθΝ η Ν υθ πέίζ οβέΝ  βθΝ
π λέπ π βΝ αυ ά,Ν βΝ δκδεβ δεάΝ υγτθβΝ βμΝ επσθβ βμΝ βμΝ δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμΝ
αθαζαηίΪθ δΝ ΫθαΝ εΝ πθΝ υθ λΰααση θπθΝ δ λυηΪ πθ,Ν κλέα αδΝ ΫθαμΝ πδίζΫππθΝ απσΝ
εΪγ Ν

υθ λΰααση θκΝ έ λυηαήφκλΫαΝ εαδΝ βΝ

επσθβ βΝ

βμΝ

δα λδίάμΝ

δαλε έΝ

κυζΪξδ κθΝ λέαΝ(γ)ΝΫ βΝαπσΝ κθΝκλδ ησΝ πθΝ πδίζ πσθ πθΝεαγβΰβ υθή λ υθβ υθέΝ
ΣαΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ δα δεα έαΝ επσθβ βμΝ βμΝ δα λδίάμ,Ν απσΝ βθΝ πδζκΰάΝ κυΝ
υπκοάφδκυΝ δ Ϊε κλαΝ ΫπμΝ εαδΝ βθΝ απκθκηάΝ κυΝ δ αε κλδεκτ έ ζκυ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ

ξκλάΰβ βΝ θδαέκυΝάΝξπλδ κτΝ έ ζκυΝ
πλκίζΫπκθ αδΝ

κΝ κδε έκΝ

Νπ λέπ π βΝ υθ λΰα έαμΝη αιτΝδ λυηΪ πθ,Ν

έΠέέ,Ν πκυΝ εα αλ έα αδΝ απσΝ

αΝ

υθ λΰααση θαΝ

Σηάηα αήφκλ έμΝ εαδΝ ΰελέθ αδΝ απσΝ βθΝ κδε έαΝ τΰεζβ κ,Ν αΝ υζζκΰδεΪΝ σλΰαθαΝ
δκέεβ βμΝ πθΝ λ υθβ δευθΝ ΚΫθ λπθΝ εαδΝ αΝ αθ έ κδξαΝ σλΰαθαΝ δκέεβ βμΝ πθΝ
αζζκ απυθΝ δ λυηΪ πθή λ υθβ δευθΝ φκλΫπθέΝ  Ν π λέπ π βΝ
αζζκ απΪΝ δ λτηα αή λ υθβ δεκτμΝ φκλ έμ,Ν εαδΝ αθΝ
τηφπθαΝη Ν αΝκλδαση θαΝ

υθ λΰα έαμΝ η Ν

θΝ Ϋξ δΝ ά βΝ ε κγ έΝ εαδΝ ΰελδγ έΝ

βθΝπαλέΝβΝαπσφα βΝέ λυ βμΝ εκδθκτΝΠέΜέέ,Ν κΝ έΠέέΝ

ΰδαΝ βθΝ επσθβ βΝ δ αε κλδευθΝ δα λδίυθΝ η Ν υθ πέίζ οβΝ ΰελέθ αδΝ απσΝ κθΝ
ΤπκυλΰσΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝΗΝαπσφα βΝΫΰελδ βμΝ βηκ δ τ αδΝ
βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυίΫλθβ βμέΝ

ΆλγλκΝ44
ιδκζσΰβ β
1έΝ κΝ ΫζκμΝεΪγ Ν ιαηάθκυ,Νπλαΰηα κπκδ έ αδΝαιδκζσΰβ βΝεΪγ Νηαγάηα κμΝεαδΝ
δ Ϊ εκθ κμΝ απσΝ κυμΝ η απ υξδαεκτμΝ φκδ β Ϋμ,Ν

τηφπθαΝ η Ν αΝ δ δεσ λαΝ

κλδαση θαΝ κΝΓ θδεσΝΚαθκθδ ησΝΜ απ υξδαευθΝεαδΝ δ αε κλδευθΝπκυ υθέΝ
βέΝ Κα ΪΝ βΝ ζάιβΝ βμΝ γβ έαμΝ βμΝ έ έ,Ν η Ν υγτθβΝ κυΝ απ λξση θκυΝ δ υγυθ ά,Ν
υθ Ϊ

αδΝαθαζυ δεσμΝαπκζκΰδ ησμΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝεαδΝ επαδ υ δεκτΝΫλΰκυΝ κυΝ

ΠέΜέέ,ΝεαγυμΝεαδΝ πθΝζκδπυθΝ λα βλδκ ά πθΝ κυ,Νη Ν

σξκΝ βθΝαθαίΪγηδ βΝ πθΝ

πκυ υθ,Ν βθΝεαζτ λβΝαιδκπκέβ βΝ κυΝαθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτ,Ν βΝί ζ δ κπκέβ βΝ
πθΝ υφδ Ϊη θπθΝ υπκ κηυθΝ εαδΝ βθΝ εκδθπθδεΪΝ ππφ ζάΝ ξλά βΝ πθΝ δαγΫ δηπθΝ
πσλπθΝ κυΝΠέΜέέΝΟΝαπκζκΰδ ησμΝεα α έγ αδΝ κΝΣηάηαέΝ
γέΝ ΗΝ ιπ λδεάΝ αεα βηαρεάΝ αιδκζσΰβ βΝ πθΝ ΠέΜέέΝ εαδΝ πθΝ δ αε κλδευθΝ
πκυ υθΝ εΪγ Ν ξκζάμΝ δ θ λΰ έ αδΝ απσΝ πδ βηκθδεάΝ υηίκυζ υ δεάΝ πδ λκπάΝ
( έέ έ),ΝβΝκπκέαΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝπΫθ Ν(η)ΝηΫζβ,Ν αΝκπκέαΝ έθαδΝεαγβΰβ ΫμΝΪζζπθΝ
έ έΙέΝάΝ λ υθβ ΫμΝαπσΝ λ υθβ δεΪΝεΫθ λαΝ κυΝΪλγλκυΝ1γ Ν κυΝθέΝζγ1ίήβί1ζ,ΝσππμΝ
λκπκπκδάγβε Ν εαδΝ δ ξτ δ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝ εΫθ λκυΝ βμΝ
εα βηέαμΝ γβθυθΝ εαδΝ κυΝ Ι λτηα κμΝ Ια λκίδκζκΰδευθΝ λ υθυθΝ βμΝ εα βηέαμΝ
γβθυθ,Ν άΝ πδ άηκθ μΝ βμΝ αζζκ απάμΝ άΝ βμΝ βη απάμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ ΫξκυθΝ αΝ
πλκ σθ αΝ πκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝ ΰδαΝ κυμΝ πδ εΫπ μΝ δ Ϊ εκθ μΝ
ΪλγλκυΝγθ,Ν κυΝαθ έ κδξκυΝ πδ βηκθδεκτΝπ έκυ,ΝεαδΝη
υπβλ κτθΝ πμΝ δ Ϊ εκθ μΝ

βθΝ παλέΝ ηΝ κυΝ

βθΝπλκςπσγ βΝσ δΝ θΝ

Ν ΠέΜέέΝ βμΝ ξκζάμέΝ ΗΝ δΪλε δαΝ βμΝ γβ έαμΝ κυμ,Ν βΝ

δ δσ β αΝ κυΝ ΠλκΫ λκυ,Ν εαγυμΝ εαδΝ εΪγ Ν δ δεσ λκΝ γΫηαΝ πκυΝ αφκλΪΝ

βΝ

υΰελσ β β,Ν βΝζ δ κυλΰέαΝεαδΝ βΝ δκδεβ δεάΝυπκ άλδιβΝ βμΝ πδ λκπάμ,Ν τηφπθαΝ
η Ν δμΝ παλέΝ ζΝ ΫπμΝ θ,Ν εαγκλέα αδΝ

κΝ Γ θδεσΝ Καθκθδ ησΝ Μ απ υξδαευθΝ εαδΝ

δ αε κλδευθΝπκυ υθΝ κυΝΙ λτηα κμέ
ζέΝ Μ Ν απσφα βΝ βμΝ κδε έαμΝ Κκ ηβ έαμΝ υΰελκ έ αδΝ ηέαΝ έέ έΝ ΰδαΝ αΝ ΠέΜέέΝ
εαδΝ δμΝ δ αε κλδεΫμΝ πκυ ΫμΝ εΪγ Ν Σηάηα κμ,Ν εαδΝ αΝ ηΫζβΝ βμΝ πδζΫΰκθ αδΝ απσΝ
ξ δεσΝ ηβ λυκΝ αιδκζκΰβ υθΝ πκυΝ βλ έ αδΝ
ηβ λυκυΝ εΪγ Ν ΣηάηαΝ πλκ έθ δ,Ν η Ν

Ν εΪγ Ν ξκζάέΝ ΓδαΝ βθΝ εα Ϊλ δ βΝ κυΝ

εηβλδπηΫθβΝ δ άΰβ βΝ βμΝ υθΫζ υ βμΝ κυΝ

Σηάηα κμ,Ν λέαΝ(γ)ΝηΫζβΝαπσΝ βθΝβη απάΝάΝ βθΝαζζκ απάέΝΛκδπΫμΝζ π κηΫλ δ μΝπμΝ
πλκμΝ βθΝ εα Ϊλ δ βΝ εαδΝ πδεαδλκπκέβ βΝ κυΝ ηβ λυκυ,Ν κλέακθ αδΝ

κΝ Γ θδεσΝ

Καθκθδ ησΝΜ απ υξδαευθΝεαδΝ δ αε κλδευθΝπκυ υθΝ κυΝΙ λτηα κμέΝΗΝαπσφα βΝ
υΰελσ β βμΝ βμΝ έέ έΝ ε έ

αδΝτ

λαΝαπσΝ δαίκτζ υ βΝη Ν κυμΝΠλκΫ λκυμΝ πθΝ

ΣηβηΪ πθ,ΝαφκτΝπλκβΰκυηΫθπμΝΫξ δΝ δ λ υθβγ έΝβΝ δαγ δησ β αΝ πθΝυπκοβφέπθ,Ν
εαδΝ αφκλΪΝ εα ΪΝ πλκ έηβ βΝ

Ν υπκοβφέκυμΝ έ δκυΝ άΝ

υθαφκτμΝ ΰθπ δεκτΝ

αθ δε δηΫθκυΝ η Ν αΝ ΰθπ δεΪΝ αθ δε έη θαΝ πκυΝ γ λαπ τκυθΝ αΝ υπσΝ αιδκζσΰβ βΝ
πλκΰλΪηηα αΝ πκυ υθ,ΝεαδΝπκυΝΫξκυθΝ δαελδγ έΝΰδαΝ κΝ λ υθβ δεσΝ κυμΝΫλΰκέ
ηέΝΣαΝηΫζβΝ πθΝ έέ έΝ
πκυΝαφκλΪΝ

βθΝαλξάΝ βμΝγβ έαμΝ κυμΝ θβη λυθκθ αδΝΰδαΝεΪγ ΝγΫηαΝ

αΝΠέΜέέ,ΝεαγυμΝεαδΝ

δμΝ δ αε κλδεΫμΝ πκυ ΫμΝπκυΝ επκθκτθ αδΝ

αΝ

αθ έ κδξαΝ Σηάηα αΝ βμΝ ξκζάμ,Ν σππμΝ αΝ ΰθπ δεΪΝ αθ δε έη θαΝ πκυΝ γ λαπ τκυθ,Ν
κθΝ αλδγησΝ πθΝ φκδ β υθ,Ν κυμΝ εαθσθ μΝ πδζκΰάμ,Ν κΝ ζ δ κυλΰδεσΝ εσ κμΝ εαδΝ αΝ
υξσθΝ ΫζβΝ φκέ β βμέΝ

δ δεσ λα,Ν κΝ απκζκΰδ ησμΝ βμΝ παλέΝ βΝ η Ν υγτθβΝ βμΝ

Κκ ηβ έαμΝαπκ Ϋζζ αδΝαη ζζβ έΝ αΝηΫζβΝ βμΝκδε έαμΝ έέ έέ
θέΝ

θΪΝ π θ α έαΝ αΝ ηΫζβΝ πθΝ έέ έΝ πδ εΫπ κθ αδΝ δμΝ ΰεα α Ϊ δμΝ κυΝ

κδε έκυΝ Σηάηα κμΝ ΰδαΝ παλεΫμ ξλκθδεσΝ δΪ βηα,Ν εα ΪΝ κΝ κπκέκΝ υθαθ υθ αδΝ εαδΝ
υαβ κτθΝη Ν επλκ υπκυμΝ πθΝ δ α εσθ πθΝεαδΝ πθΝφκδ β υθ,ΝεαγυμΝεαδΝη Ν κυμΝ
δ υγυθ ΫμΝ εαδΝ αΝ ηΫζβΝ πθΝ υζζκΰδευθΝ κλΰΪθπθΝ πθΝ ΠέΜέέ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ
δαηκλφυ κυθΝ βθΝ

ζδεάΝ Ϋεγ βΝ αιδκζσΰβ βμέΝ ΗΝ

ζδεάΝ Ϋεγ

βΝ αιδκζσΰβ βμ,Ν βΝ

κπκέαΝπ λδΫξ δΝεαδΝπλκ Ϊ δμΝΰδαΝ βΝ υθ ξάΝί ζ έπ βΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθ,Ν
υπκίΪζζ αδΝ βθΝΚκ ηβ έα,Ν κΝκδε έκΝΣηάηαΝεαδΝ βΝτΰεζβ κ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝ
βΝ υθ ε δηά δΝΰδαΝ βΝ υθΫξδ βΝάΝηβΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝΠέΜέέ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝ
παλέΝιΝ κυΝΪλγλκυΝγβέ
ιέΝ αΝηΫζβΝ πθΝ έέ έΝηπκλ έΝθαΝεα αίΪζζ αδΝβη λά δαΝαπκαβηέπ β,Ν απΪθ μΝ
η αεέθβ βμΝ εαδΝ δαηκθάμΝ ΰδαΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ πθΝ εαγβεσθ πθΝ κυμΝ (αθ έ δηκΝ
δ δ βλέπθΝ υΰεκδθπθδαευθΝ ηΫ πθΝ άΝ απΪθβΝ ξλά βμΝ δ δσε β κυΝ άΝ ηδ γπηΫθκυΝ

η αφκλδεκτΝηΫ κυΝ εαδΝΫικ αΝ δαθυε Ϋλ υ βμ),Νεα ΪΝ αΝ δ δεσ λαΝκλδαση θαΝ
Γ θδεσΝ Καθκθδ ησΝ Μ απ υξδαευθΝ εαδΝ

δ αε κλδευθΝ πκυ υθ,Ν

κΝ

αΝ κπκέαΝ

εαζτπ κθ αδΝαπσΝ κΝκδε έκΝ έ έΙέέΝ
κέΝ ΟΝ απκζκΰδ ησμΝ εαδΝ κδΝ αιδκζκΰά δμΝ κυΝ παλσθ κμΝ ΪλγλκυΝ βηκ δκπκδκτθ αδΝ
κΝ

δα δε υαεσΝ σπκΝ πθΝ Ι λυηΪ πθΝ εαδΝ εκδθκπκδκτθ αδ,Ν η Ν υγτθβΝ βμΝ

Κκ ηβ έαμ,Ν

κθΝ ΤπκυλΰσΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν εαδΝ

ζαηίΪθκθ αδΝ υπσοβΝ ΰδαΝ βΝ τθ αιβΝ πθΝ εγΫ πθΝ ιπ λδεάμΝ αιδκζσΰβ βμΝ κυΝ θέΝ
γγιζήβίίηΝ( ΄Ν1κλ)έ

ΆλγλκΝ4η
ικυ δκ κ δεΫμΝ δα Ϊι δμ
1έΝ Μ Ν απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυ,Ν πκυΝ ε έ
υθΫζ υ βμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ εαδΝ βηκ δ τ αδΝ

αδΝ τ

λαΝ απσΝ δ άΰβ βΝ βμΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ ΚυίΫλθβ βμ,Ν

ΰελέθ αδΝ κΝ Γ θδεσμΝ Καθκθδ ησμΝ Μ απ υξδαευθΝ εαδΝ δ αε κλδευθΝ πκυ υθ,Ν κΝ
κπκέκμΝ πλκ αλ Ϊ αδΝ

κθΝ

π λδεσΝ Καθκθδ ησΝ κυΝ Ι λτηα κμΝ εαδΝ

κθΝ κπκέκθΝ

εαγκλέακθ αδμΝ
α)Ν βΝ κηάΝ εαδΝ κδΝ εαθσθ μΝ ζ δ κυλΰέαμΝ πκυΝ έθαδΝ εκδθκέΝ ΰδαΝ σζαΝ αΝ ΠέΜέέΝ κυΝ
Ι λτηα κμ,
ί)Ν κΝ ηΫΰδ κμΝ αλδγησμΝ η απ υξδαευθΝ φκδ β υθΝ αθΪΝ δ Ϊ εκθ α,Ν εαγυμΝ εαδΝ κΝ
ηΫΰδ κμΝαλδγησμΝη απ υξδαευθΝφκδ β υθΝαθΪΝΣηάηα,Ν

Ν ξΫ βΝεαδΝη Ν κθΝαλδγησΝ

πθΝπλκπ υξδαευθΝφκδ β υθΝεαδΝ πθΝ δ α εσθ πθ,Νπλκε δηΫθκυΝΰδαΝ βΝ δα φΪζδ βΝ
βμΝπκδσ β αμΝσζπθΝ πθΝετεζπθΝ πκυ υθΝ κυΝδ λτηα κμ,
ΰ)ΝκδΝαληκ δσ β μΝ κυΝ δ υγυθ άΝεαδΝ πθΝέ έΝ πθΝΠέΜέέ,
)ΝβΝ υθα σ β α,ΝκδΝζσΰκδΝεαδΝβΝ δα δεα έαΝη λδεάμΝ φκέ β βμΝ

ΝΠέΜέέ,ΝεαγυμΝ

εαδΝαθα κζάμΝ βμΝφκέ β βμΝ τηφπθαΝη Ν δμΝπαλέΝβΝεαδΝγΝ κυΝΪλγλκυΝγγ,
)ΝκδΝζσΰκδΝεαδΝβΝ δα δεα έαΝ δαΰλαφάμΝαπσΝΠέΜέέ,
)Ν αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ εαδΝ βΝ δα δεα έαΝ ξκλάΰβ βμΝ υπκ λκφδυθ, εαγυμΝ εαδΝ κδΝ
σλκδΝεαδΝεΪγ ΝγΫηαΝ ξ δεσΝη Ν βθΝπαλκξάΝυπβλ δυθΝ βμΝπαλέΝζΝ κυΝΪλγλκυΝγη,
α)ΝκΝξλσθκμΝ δ θΫλΰ δαμΝεαδΝβΝ δΪλε δαΝ πθΝ ι α δευθΝπ λδσ πθΝ αΝΠέΜέέ,
β)Ν κδΝ δα δεα έ μΝ αιδκζσΰβ βμΝ πθΝ ηαγβηΪ πθΝ εαδΝ πθΝ δ α εσθ πθΝ απσΝ κυμΝ
η απ υξδαεκτμΝφκδ β Ϋμ,Ν
γ)Ν κΝ

ζ κυλΰδεσΝ απκφκέ β βμΝ εαδΝ κΝ τπκμΝ πθΝ απκθ ηση θπθΝ δπζπηΪ πθΝ

( έΜέέ),Ν
δ)Ν δ δεσ λαΝγΫηα αΝ κυΝΠαλαλ άηα κμΝ δπζυηα κμ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝ ΪλγλκΝ 1ηΝ
κυΝθέΝγγιζήβίίηΝ( ΄Ν1κλ),
δα)Ν αΝ δ δεσ λαΝ αβ άηα αΝ δκδεβ δεάμ,Ν ξθδεάμΝ εαδΝ κδεκθκηδεάμΝ υπκ άλδιβμΝ
πθΝΠέΜέέ,
δί)Ν βΝ δα δεα έαΝ αθΪγ βμΝ δ α εαζέαμΝ πθΝ ηαγβηΪ πθ,Ν

ηδθαλέπθΝ εαδΝ

α εά πθΝ κυΝΠέΜέέ,
δΰ)Ν κδΝ πλκςπκγΫ δμΝ εαδΝ βΝ

δα δεα έαΝ πλσ εζβ βμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κδΝ σλκδΝ

απα ξσζβ βμΝεαδΝεΪγ ΝγΫηαΝ ξ δεσΝη Ν κυμΝ πδ εΫπ μΝ δ Ϊ εκθ μΝ βμΝπαλέΝηΝ κυΝ
ΪλγλκυΝγθ,
δ )Ν κδΝ σλκδΝ εαδΝ κδΝ πλκςπκγΫ δμΝ υηη κξάμΝ αφυπβλ β Ϊθ πθΝ εαγβΰβ υθΝ

Ν

ΠέΜέέ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝπαλέΝθΝ κυΝΪλγλκυΝγθ,Ν
δ )Ν κδΝ δ δεσ λκδΝ σλκδΝ εαδΝ πλκςπκγΫ δμΝ κλΰΪθπ βμΝ δ αε κλδευθΝ πκυ υθ,Ν
εαγυμΝεαδΝ επσθβ βμΝ δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμΝαεσηβΝεαδΝαπσΝηβΝεΪ κξκΝ έΜέέ,
δ )Ν κΝ ξλσθκμΝ υπκίκζάμΝ αέ β βμΝ ΰδαΝ επσθβ βΝ δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμ,Ν αΝ
απαδ κτη θαΝ δεαδκζκΰβ δεΪ,Ν κδΝ ΰζυ
πλκ ξ έκυΝ βμΝ δα λδίάμ,ΝβΝΰζυ

μΝ υπκίκζάμΝ κυΝ πλκ δθση θκυΝ έ ζκυΝ εαδΝ

αΝ επσθβ βμΝ βμΝ δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμ,Ν

δα)Ν βΝ δα δεα έαΝ αθΪγ βμΝ πέίζ οβμΝ δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμΝ εαδΝ κΝ ηΫΰδ κμΝ
αλδγησμΝυπκοβφέπθΝ δ αε σλπθΝπκυΝηπκλ έΝθαΝ πδίζΫπ αδΝαπσΝεΪγ Ν πδίζΫπκθ α,
δβ)Ν δ δεσ λκδΝζσΰκδΝεαδΝπλκςπκγΫ δμΝαθ δεα Ϊ α βμΝ πδίζΫπκθ κμΝ τηφπθαΝη Ν
βθΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝγλ,
δγ)Ν βΝ πλκγ ηέαΝ εαδΝ εΪγ Ν ζ π κηΫλ δαΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ

ά δα πλκφκλδεάΝ

παλκυ έα βΝαθαφκλδεΪΝη Ν βθΝπλσκ κΝ βμΝ δα λδίάμ,Ν βθΝυπκίκζάΝ κυΝυπκηθάηα κμΝ
βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝζί,
ζ)Ν υξσθΝ υπκξλΫπ βΝ αθαθΫπ βμΝ ΰΰλαφάμΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ δ αε σλπθΝ αθΪΝ
αεα βηαρεσΝΫ κμ,Ν υξσθΝηΫΰδ κμΝξλσθκμΝκζκεζάλπ βμΝ βμΝ δα λδίάμ,ΝβΝυπκξλΫπ βΝ
παλαεκζκτγβ βμΝάΝ υηη κξάμΝ Νηαγάηα α,Ν λΰα άλδαΝάΝ ηδθΪλδαΝ ξ δεΪΝη Ν βΝ
δ αε κλδεάΝ δα λδίά,Ν υξσθΝ πλσ γ

μΝ υπκξλ υ δμΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ δ αε σλπθΝ

( θ δΪη αΝ παλα κ ΫαΝ εζπέ)Ν εαδΝ πθΝ πδίζ πσθ πθΝ αυ υθΝ (π λδκ δεΫμΝ εγΫ δμΝ
πλκσ κυΝ εζπέ),Ν ζσΰκδΝ εαδ

δα δεα έαΝ δαΰλαφάμΝ απσΝ αΝ ηβ λυαΝ υπκοβφέπθΝ

δ αε σλπθ,Ν ζ π κηΫλ δ μΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ παλκξάΝ υπβλ δυθΝ

κΝ Ί λυηαΝ τηφπθαΝ

η Ν βθΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝζίέ
ζα)Ν ζ π κηΫλ δ μΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ κλδ δεκπκέβ βΝ κυΝ πλκ πλδθκτΝ έ ζκυ,Ν βΝ
βησ δαΝ υπκ άλδιβΝ βμΝ δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμ,Ν υξσθΝ πλσ γ

μΝ πλκςπκγΫ δμΝ

τηφπθαΝ η Ν κΝ

τ λκΝ

ΪφδκΝ βμΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ ζ1,Ν αΝ ξ δεΪΝ η Ν βΝ

δα δεα έαΝ υΰελσ β βμΝ θΫαμΝ λδη ζκτμΝ πδ λκπάμΝ εα ΪΝ κΝ

ζ υ αέκΝ

ΪφδκΝ βμΝ

παλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝζ1,Ν αΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝαπκθκηάΝ κυΝ δ αε κλδεκτΝ έ ζκυ,ΝβΝηκλφάΝ
εαδΝ κΝπ λδ ξση θκΝ κυΝ δ αε κλδεκτΝ έ ζκυ,Ν
ζί)Ν ζ π κηΫλ δ μΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ εα Ϊλ δ βΝ εαδΝ πδεαδλκπκέβ βΝ κυΝ ηβ λυκυΝ βμΝ
παλέΝζΝ κυΝΪλγλκυΝζζ,
ζΰ)Ν βΝ δΪλε δαΝ βμΝ γβ έαμΝ πθΝ η ζυθΝ βμΝ έέ έ,Ν βΝ δ δσ β αΝ κυΝ ΠλκΫ λκυ,Ν βΝ
υξσθΝ εα αίκζάΝ βη λά δαμΝ απκαβηέπ βμ,Ν απαθυθΝ η αεέθβ βμΝ εαδΝ δαηκθάμΝ ΰδαΝ
βθΝ ε Ϋζ βΝ πθΝ εαγβεσθ πθΝ κυμ,Ν κΝ τοκμΝ αυ υθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ εΪγ Ν δ δεσ λκΝ
γΫηαΝπκυΝαφκλΪΝ

βΝ υΰελσ β β,Ν βΝζ δ κυλΰέαΝεαδΝ βΝ δκδεβ δεάΝυπκ άλδιβΝ βμΝ

πδ λκπάμ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝζζ,
ζ )Ν εΪγ Ν ΪζζβΝ ζ π κηΫλ δαΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ κλΰΪθπ βΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ
τ λκυΝεαδΝ λέ κυΝετεζκυΝ πκυ υθΝ κΝΊ λυηαέ
βέΝ Μ Ν απσφα βΝ βμΝ υθΫζ υ βμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ εα αλ έα αδΝ κΝ

π λδεσμΝ

Καθκθδ ησμΝ Μ απ υξδαευθΝ πκυ υθΝ εΪγ Ν ΠέΜέέ,Ν κΝ κπκέκμΝ ΰελέθ αδΝ απσΝ βΝ
τΰεζβ κ,Ν αθαλ Ϊ αδΝ

κΝ δα δε υαεσΝ σπκΝ βμΝ ξκζάμΝ εαδΝ εκδθκπκδ έ αδΝ

Τπκυλΰ έκΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθέΝ  κθΝ

κΝ

π λδεσΝ Καθκθδ ησΝ

Μ απ υξδαευθΝ πκυ υθ,Ν κΝ κπκέκμΝ ηπκλ έΝ θαΝ πδεαδλκπκδ έ αδΝ αθΪΝ αεα βηαρεσΝ
Ϋ κμ,Νπ λδζαηίΪθκθ αδΝ αΝ ιάμμ
α)ΝκΝαλδγησμΝεαδΝκΝ λσπκμΝ πδζκΰάμΝ πθΝ δ αε ΫπθΝ αΝΠέΜέέ,
ί)Ν βΝ δα δεα έαΝ εαδΝ αΝ ελδ άλδαΝ πδζκΰάμ,Ν
ΰζυ

αΝ κπκέαΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ κδΝ

μ,Ν πθΝκπκέπθΝαπαδ έ αδΝβΝΰθυ β,ΝεαδΝ αΝ πέπ αΝ βμΝΰζπ

ΰ)Ν βΝ

δΪλε δαΝ φκέ β βμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κΝ αθυ α κμΝ

κηΪγ δαμ,

πδ λ πση θκμΝ ξλσθκμΝ

κζκεζάλπ βμΝ πθΝ πκυ υθΝεα ΪΝ βθΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝγγ,Ν
)Ν κΝ αθαζυ δεσΝ πλσΰλαηηαΝ πκυ υθ,Ν
ξαλαε βλδ ησμΝ

κΝ κπκέκΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ δ έπμΝ κΝ

πθΝ ηαγβηΪ πθ,Ν κδΝ εα υγτθ δμ,Ν

η απ υξδαευθΝ ηαγβηΪ πθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κδΝ ζΪξδ

κΝ π λδ ξση θκΝ

πθΝ

μΝ δ αε δεΫμΝ υλ μΝ αθΪΝ ηΪγβηαΝ

εαδΝκδΝαθ έ κδξ μΝπδ π δεΫμΝηκθΪ μΝ τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝ1ζΝ κυΝθέΝγγιζήβίίη,Ν
)Ν κΝ λσπκμΝ ιΫ α βμΝ εαδΝ ίαγηκζσΰβ βμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κδΝ πλκςπκγΫ δμΝ πδ υξκτμΝ
κζκεζάλπ βμΝ πθΝ ηαγβηΪ πθ,Ν βΝ επσθβ βΝ λΰα δυθΝ άΝ βΝ υηη κξάΝ

Ν Ϊζζ μΝ

λ υθβ δεΫμΝάΝ επαδ υ δεΫμΝ λα βλδσ β μ,
)ΝκΝ λσπκμΝαθαπζάλπ άμΝ πθΝηαγβηΪ πθ,Ν
α)ΝκδΝυπκξλ υ δμΝΰδαΝ βΝζάοβΝ κυΝΜέ έ έΝεαδΝ αΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝ υξσθΝ επσθβ βΝ
δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμ,Ν

β)Ν κΝ λσπκμΝ η λδεάμΝ φκέ β βμ,Ν σπκυΝ πλκίζΫπ αδΝ απσΝ κΝ Γ θδεσΝ Καθκθδ ησΝ
Μ απ υξδαευθΝεαδΝ δ αε κλδευθΝπκυ υθ,
γ)Ν κδΝ εαθσθ μΝ ι Ϊ πθΝ εαδΝ αιδκζσΰβ βμΝ πθΝ πδ σ πθΝ πθΝ η απ υξδαευθΝ
φκδ β υθ,Ν
δ)Ν βΝ δα δεα έαΝ κλδ ηκτΝ πδίζΫπκθ αΝ εαδΝ ι α δεάμΝ πδ λκπάμΝ δπζπηα δεάμΝ
λΰα έαμ,Ν πκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝ

βθΝ παλέΝ ζΝ κυΝ ΪλγλκυΝ γζ,Ν εαδΝ αΝ δ δεσ λαΝ

εαγάεκθ ΪΝ κυμ,
δα)Ν κΝ τοκμΝ πθΝ υξσθΝ πλκίζ πση θπθΝ

ζυθΝ φκέ β βμΝ εαδΝ βΝ υθα σ β αΝ

ηβηα δεάμΝεα αίκζάμΝ κυμ,ΝεαδΝ
δί)ΝεΪγ ΝΪζζβΝζ π κηΫλ δαΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝκλΰΪθπ βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝΠέΜέέέ

Κ Φ Λ ΙΟΝ ΄
ΛΟΙΠ  Ι Σ Ξ ΙΝΓΙ ΝΣ ΝΝΣΡΙΣΟ

ΘΜΙ Ν ΚΠ Ι

Τ

ΆλγλκΝ4θ
θδαέκμΝεαδΝα δΪ πα

κμΝ έ ζκμΝ πκυ υθΝη απ υξδαεκτΝ πδπΫ κυΝεαδΝ

παΰΰ ζηα δεάΝεα κξτλπ βΝαπκφκέ πθ
1. ΗΝ πδ υξάμΝ κζκεζάλπ βΝ κυΝ πλυ κυΝ ετεζκυΝ πκυ υθ,Ν πκυΝ κλΰαθυθ αδΝ
Σηάηα αΝ

Ν

έ έΙέΝ εαδΝ δαλε έΝ εα ’Ν ζΪξδ κθΝ ΫεαΝ (1ί)Ν αεα βηαρεΪΝ ιΪηβθαΝ

(υπκξλ π δεΪΝ ιΪηβθαΝ ΰδαΝ βΝ ζάοβΝ π υξέκυΝ άΝ δπζυηα κμΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ
πλσΰλαηηαΝ πκυ υθ),Ν κ βΰ έΝ
πκυ υθΝ η απ υξδαεκτΝ

βθΝ απκθκηάΝ θδαέκυΝ εαδΝ α δΪ πα κυΝ έ ζκυΝ

πδπΫ κυ (integrated master)Ν

βθΝ

δ δεσ β αΝ

κυΝ

Σηάηα κμ,ΝαθΝ κΝπλσΰλαηηαΝ πκυ υθμ
α)Νπ λδζαηίΪθκθ αδΝηαγάηα αΝυ

ΝθαΝ δα φαζέα αδμΝ

i)ΝβΝγ η ζέπ βΝ δμΝία δεΫμΝ πδ άη μΝεαδΝ Ϋξθ μ,Ν
ii)Ν βΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ ηαγβηΪ πθΝ εκληκτΝ βμΝ δ δεσ β αμΝ

Ν σζκΝ κΝ τλκμΝ κυΝ

ξ δεκτΝΰθπ δεκτΝαθ δε δηΫθκυΝεαδΝ
iii)ΝβΝ ηίΪγυθ βΝεαδΝβΝ ηπΫ π βΝ

ΝυοβζσΝ πέπ κΝ πθΝΰθυ πθΝ

κΝ τλκμΝ κυΝ

ΰθπ δεκτΝαθ δε δηΫθκυΝ βμΝ δ δεσ β αμ,ΝεαδΝ
ί)Ν πλκίζΫπ αδΝ βΝ επσθβ βΝ π υξδαεάμΝ άΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμΝ δΪλε δαμΝ θσμΝ
(1)Ναεα βηαρεκτΝ ιαηάθκυΝεα ’Ν ζΪξδ κθέΝ

βέΝ ΓδαΝ βθΝ υπαΰπΰάΝ
τ

βθΝ παλκτ αΝ δΪ αιβ,Ν βΝ τΰεζβ κμΝ κυΝ κδε έκυΝ έ έΙ.,

λαΝ απσΝ δ άΰβ βΝ βμΝ υθΫζ υ βμΝ κυΝ Σηάηα κμ,Ν απ υγτθ δΝ πλσ α βΝ

ΤπκυλΰσΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν κΝ κπκέκμ,Ν τ

κθΝ

λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ

έέ έΚέ έ έ έΝεαδΝ βμΝ έ έΙέΠέ,Ν φσ κθΝπζβλκτθ αδΝ αΝελδ άλδαΝ βμΝπαλέΝ1,Ν ε έ δΝ
ξ δεάΝ

δαπδ π δεάΝ απσφα β,Ν πκυΝ

βηκ δ τ αδΝ

Κυί λθά πμέΝ H αθπ ΫλπΝ ΰθυηβΝ γ πλ έ αδΝ σ δΝ

βθΝ

φβη λέ αΝ

βμΝ

σγβΝ η ΪΝ βθΝ παλΫζ υ βΝ ιάθ αΝ

(θί)Ν βη λυθΝ απσΝ βθΝ π λδΫζ υ βΝ κυΝ λπ άηα κμΝ απσΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ Παδ έαμ,Ν
Έλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝ κΝ έέ έΚέ έ έ έΝεαδΝ βθΝ έ έΙέΠέΝΜ ΪΝ βθΝΫε κ βΝ
βμΝ υπκυλΰδεάμΝ απσφα βμΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ

αφέκυ,Ν κΝ θδαέκμΝ εαδΝ α δΪ πα κμΝ

έ ζκμΝ πκυ υθΝη απ υξδαεκτΝ πδπΫ κυ (integrated master)Νζκΰέα αδΝσ δΝΫξ δΝζβφγ έΝ
απσΝ βθΝβη λκηβθέαΝαπκθκηάμΝ κυΝπ υξέκυΝάΝ δπζυηα κμΝεαδΝεα αζαηίΪθ δΝεαδΝ κυμΝ
απκφκδ ά αθ μΝ πλδθΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυ,Ν ξπλέμΝ θαΝ ΰ θθΪ αδΝ
εαθΫθαΝαθα λκηδεσΝ δεαέπηα.
ζέΝ Μ Ν πλκ λδεσΝ δΪ αΰηα,Ν πκυΝ ε έ
Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν τ
κπκέαΝ κλέα αδΝ απσΝ
εαγκλέακθ αδΝ

αΝ

αδΝ η Ν πλσ α βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμ,Ν

λαΝ απσΝ δ άΰβ βΝ πδ βηκθδεάμΝ πδ λκπάμ,Ν βΝ

κθΝ ΤπκυλΰσΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν

ξ δεΪΝ η Ν

κΝ πζαέ δκΝ πλσ ία βμΝ

λα βλδσ β μ,ΝίΪ δΝπλκ σθ πθΝπκυΝπλκ
κδΝ π υξδκτξκδΝ ΣηβηΪ πθΝ Σέ έΙέΝ

Ν

παΰΰ ζηα δεΫμΝ

έ κυθΝκδΝ έ ζκδΝ πκυ υθΝπκυΝαπκε κτθΝ

κυμΝ κπκέκυμΝ θΝ ΫξκυθΝ αθαΰθπλδ

έΝ αεσηβΝ ηΫξλδΝ

βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝθσηκυΝαυ κτΝ παΰΰ ζηα δεΪΝ δεαδυηα αέ
ηέΝΠλκε δηΫθκυΝΰδαΝπ υξδκτξκυμΝΣηβηΪ πθΝΜβξαθδευθΝΣέ έΝ πθΝΣέ έΙέ,ΝβΝπμΝΪθπΝ
πδ βηκθδεάΝ πδ λκπάΝ έθαδΝ

λαη ζάμΝ εαδΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ κθΝ Πλσ λκΝ κυΝ

Σέ έ έΝάΝ κθΝαθαπζβλπ άΝ κυ,ΝΫθαθΝ επλσ ππκΝαπσΝηέαΝΠκζυ ξθδεάΝξκζάΝεαδΝ κθΝ
αθαπζβλπ άΝ κυ,Ν ΫθαθΝ εαγβΰβ άΝ Σηάηα κμΝ ΜβξαθδευθΝ πθΝ Σέ έΙέΝ η Ν κθΝ
αθαπζβλπ άΝ κυΝ εαδΝ ΫθαθΝ π υξδκτξκΝ Σηάηα κμΝ ΜβξαθδευθΝ Σέ έΝ πθΝ Σέ έΙέΝ
ΰΰ ΰλαηηΫθκΝ κΝκησζκΰκΝΣηάηαΝ κυΝΣέ έ έΝη Ν κθΝαθαπζβλπ άΝ κυέΝ
θέΝ ΣαΝ πλκ λδεΪΝ δα Ϊΰηα αΝ εαδΝ κδΝ απκφΪ δμΝ πκυΝ γαΝ ε κγκτθΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ
τ λκΝ

ΪφδκΝ βμΝ παλέΝ ζ,Ν δ ξτκυθΝ εαδΝ ΰδαΝ κυμΝ απκφκέ κυμΝ Σέ έΙέΝ κυΝ κδε έκυΝ

Σηάηα κμ,Ν πκυΝαπκφκέ β αθΝπλδθΝ βθΝΫε κ άΝ κυμ,ΝεαγυμΝεαδΝΰδαΝ κυμΝαπκφκέ κυμΝ
πθΝ ΣηβηΪ πθΝ Σέ έΙέΝ πκυΝ υΰξπθ τγβεαθΝ άΝ η κθκηΪ βεαθ,Ν υθΪη δΝ πθΝ πέ έΝ
θλήβί1γΝ ( ΄Ν 11λ),Ν κβήβί1γΝ ( ΄Ν 1βγ),Ν κγήβί1γΝ ( ΄Ν 1βγ),Ν κζήβί1γΝ ( ΄Ν 1βζ),Ν κιήβί1γΝ
( ΄Ν1βλ),Νλίήβί1γΝ( ΄Ν1γί),Νλ1ήβί1γΝ( ΄Ν1γ1),Νλζήβί1γΝ( ΄Ν1γβ),Νληήβί1γΝ( ΄Ν1γγ),Ν
1ίίήβί1γΝ ( ΄Ν 1γη),Ν 1ί1ήβί1γΝ ( ΄Ν 1γη),Ν 1ίβήβί1γΝ ( ΄Ν 1γθ),1ίγήβί1γΝ ( ΄Ν 1γθ),Ν
1ίζήβί1γΝ ( ΄Ν 1γι),Ν 1βιήβί1γΝ ( ΄Ν 1λί),Ν σππμΝ δ ξτκυθέΝ ΣαΝ ξ δεΪΝ η Ν κΝ πζαέ δκΝ

πλσ ία βμΝ

Ν παΰΰ ζηα δεΫμΝ λα βλδσ β μ,ΝίΪ δΝπλκ σθ πθΝπκυΝπλκ

έ ζκδΝ πκυ υθ,Νηπκλ έΝθαΝ δαφκλκπκδκτθ αδΝαθΪζκΰαΝη Ν κΝεαγ

έ κυθΝκδΝ

υμΝφκέ β βμΝ πθΝ

π υξδκτξπθ,Νά κδΝπλδθΝάΝη ΪΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝθέΝβλ1θήί1Ν( ΄Ν11ζ)έ

ΆλγλκΝ47
εα βηαρεΪΝυηίκτζδαΝ θυ α βμΝ επαέ υ βμΝεαδΝΈλ υθαμ
1.  ΝεΪγ Ν δκδεβ δεάΝΠ λδφΫλ δαΝ βμΝΧυλαμΝ υ άθ αδΝ εα βηαρεσΝυηίκτζδκΝ
θυ α βμΝ επαέ υ βμΝεαδΝΈλ υθαμΝ( έέ έ έ έ)έΝ έθαδΝ υθα σθΝθαΝ υ άθ αδΝΫθαΝ
έέ έ έ έΝαθΪΝ τκΝάΝπ λδ

σ λ μΝΠ λδφΫλ δ μΝάΝ τκΝάΝπ λδ

σ λαΝ έέ έ έ έΝ Ν

ηέαΝ Π λδφΫλ δαέ ΗΝ τ α βΝ πθΝ έέ έ έ έΝ ΰέθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ
Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν βΝ κπκέαΝ βηκ δ τ αδΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ

Κυί λθά πμέ
2. ΣκΝ έέ έ έ έΝΫξ δΝ δμΝαεσζκυγ μΝαληκ δσ β μμΝ
α) βΝ ξΪλαιβΝ πλκ Ϊ πθΝ

λα βΰδεάμΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ

έ έΙέΝ εαδΝ πθΝ

λ υθβ δευθΝ ΚΫθ λπθΝ - Ιθ δ κτ πθΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1γ Ν κυΝ θέΝ ζγ1ίή1ζΝ ( ΄Ν βηκ),Ν
υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝ εΫθ λκυΝ βμΝ εα βηέαμΝ γβθυθΝ εαδΝ κυΝ
Ι λτηα κμΝ Ια λκίδκζκΰδευθΝ λ υθυθΝ βμΝ
π λδφ λ δαεσΝ πέπ κ,Ν η Ν

εα βηέαμΝ

γβθυθΝ ( φ ιάμΝ έΚέ)Ν

Ν

σξκΝ βθΝ πλκαΰπΰάΝ βμΝ αθυ α βμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ

Ϋλ υθαμέΝΣκΝ έέ έ έ έΝζαηίΪθ δΝυπσοβΝδ έπμΝ δμΝαθαπ υιδαεΫμΝπλκκπ δεΫμΝεαδΝ κυμΝ
σξκυμΝπκυΝΫξ δΝγΫ δΝεΪγ Ν έ έΙέΝεαδΝ έΚέΝ βμΝκδε έαμΝΠ λδφΫλ δαμ,Ν βΝ υθα σ β αΝ
επαδ υ δευθΝ εαδΝ λ υθβ δευθΝ υθ λΰ δυθΝ η αιτΝ κυμΝ εαδΝ βΝ δαησλφπ βΝ
ελέ δηπθΝεκδθυθΝυπκ κηυθέΝΛαηίΪθ δ,Ν πέ βμ,ΝυπσοβΝ βθΝαθαπ υιδαεάΝπκζδ δεάΝ βμΝ
Π λδφΫλ δαμΝ εαδΝ δμΝ ξ δεΫμΝ δ βΰά δμΝ άΝ η ζΫ μΝ κυΝ Π λδφ λ δαεκτΝ υηίκυζέκυΝ
Έλ υθαμΝεαδΝΚαδθκ κηέαμΝ(Πέέ έΚέ),ΝίΪ δΝ κυΝΪλγλκυΝ1ίΝ κυΝθέΝζγ1ίήβί1ζ,ΝεαγυμΝ
εαδΝ δμΝεκδθπθδεΫμΝαθΪΰε μΝαυ άμ,
ί)Ν βθΝ πλκυγβ βΝ βμΝ υθ λΰα έαμΝ εαδΝ βμΝ αθΪπ υιβμΝ λΪ πθΝ αζζβζ πέ λα βμ
η αιτΝ πθΝ έ έΙέΝ εαδΝ έΚέΝ η Ν εκδθπθδεκτμ,Ν πκζδ δ δεκτμΝ εαδΝ κδεκθκηδεκτμΝ φκλ έμΝ
βμΝκδε έαμΝΠ λδφΫλ δαμ,
ΰ) βθΝ δ άΰβ βΝ

αΝ

έ έΙέΝ εαδΝ έΚέΝ πκυΝ

λ τκυθΝ

βθΝ κδε έαΝ Π λδφΫλ δαΝ

ξ δεΪΝη Ν δμΝ δα δεα έ μ,Ν αΝηΫ αΝεαδΝ δμΝπβΰΫμΝ τλ βμΝπσλπθΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιάΝ
κυμ,Ν βΝξλβηα κ σ β βΝ λ υθβ υθΝεαδΝαπκφκέ πθέΝ

)ΝΓδαΝκπκδα άπκ Νπλσ α βΝπκυΝγαΝπλκπγβγ έΝΰδαΝξλβηα κ σ β βΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ
υπΪλξ δΝβΝ τηφπθβΝΰθυηβΝ πθΝυΰεζά πθΝ πθΝ έ έΙέέ
)Ν υπκίΪζζ δΝ πλκμΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ Ϋεγ βΝ
πμ πλκμΝ κΝίαγησΝυζκπκέβ βμΝ κυΝ λα βΰδεκτΝ ξ έκυΝεαδΝ κυΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝ πθΝ
έ έΙέΝεαδΝ έΚέΝ βμΝκδε έαμ Π λδφΫλ δαμ.
γέΝ υΰε ελδηΫθα,Ν ΰδαΝ βθΝ Ϊ εβ βΝ πθΝ αληκ δκ ά πθΝ βμΝ παλέΝ β,Ν κΝ έέ έ έ έΝ
υθ Ϊ

δΝ δ ΫμΝ ξΫ δκΝ

λα βΰδεάμ,Ν

κΝ κπκέκΝ απκ υπυθκθ αδΝ πλκ δθση θ μΝ

λΪ δμΝπκυΝ ια φαζέακυθΝδ έπμμΝ
α) βΝ υθ λΰα έαΝ πθΝ

έ έΙέΝ εαδΝ έΚέΝ βμΝ Π λδφΫλ δαμΝ

Ν επαδ υ δεσΝ εαδΝ

λ υθβ δεσΝ πέπ κ,
ί)Ν βΝ ίΫζ δ βΝ αιδκπκέβ βΝ πθΝ υφδ Ϊη θπθΝ υπκ κηυθΝ

βθΝ εα τγυθ βΝ βμΝ

υηπζβλπηα δεσ β αμΝεαδΝ βμΝ ικδεκθσηβ βμΝπσλπθ,Ν
ΰ) βΝ τθ

βΝη Ν βθΝ κπδεάΝεκδθπθέα,Ν

) βΝ υηίκζάΝ πθΝ έ έΙέΝ εαδΝ έΚέΝ

βθΝ κδεκθκηδεάΝ αθΪπ υιβΝ βμΝ Π λδφΫλ δαμ,Ν

ηΫ πΝ βμΝ αθΪπ υιβμΝ κυΝ ηπκλέκυ,Ν βμΝ ίδκηβξαθέαμ,Ν βμΝ ίδκ ξθέαμΝ εαδΝ πθΝ
παΰΰ ζηΪ πθ,Ν
) βΝ υηίκζάΝ πθΝ
δ δαέ λκΝ θ δαφΫλκθΝ

έ έΙέΝ εαδΝ έΚέΝ

βθΝ αθΪ διβΝ πδ βηκθδευθΝ π έπθΝ η Ν

Ν π λδφ λ δαεσΝ πέπ κ,Ν πκυΝ γαΝ ά αθΝ θ

δΰηΫθκΝ θαΝ

απκ ζΫ κυθΝ αθ δε έη θαΝ πλκπ υξδαευθΝ άΝ η απ υξδαευθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ
πθΝ έ έΙέΝ βμΝκδε έαμΝΠ λδφΫλ δαμέ
Πλκε δηΫθκυΝ κΝ

έέ έ έ έΝ θαΝ υθ Ϊι δΝ κΝ ξΫ δκΝ

λα βΰδεάμ,Ν πμΝ πλκμΝ αΝ

κδξ έαΝΰ΄,Ν ΄ΝεαδΝ ΄,Ναβ ΪΝ βΝΰθυηβΝ πθΝ πδη ζβ βλέπθΝπκυΝ λ τκυθΝ
Π λδφΫλ δαέΝ ΣαΝ
υηη ΫξκυθΝ

βθΝκδε έαΝ

πδη ζβ άλδαΝ εαζκτθ αδΝ θαΝ εφλΪ κυθΝ ΰθυηβ, αζζΪΝ εαδΝ θαΝ

βθΝ υαά β βΝ υΰε ελδηΫθπθ γ ηΪ πθ,

αΝ κπκέαΝ Ϊπ κθ αδΝ πθΝ

αθ δε δηΫθπθΝ βμ λα βλδσ β ΪμΝ κυμέΝ
4. ΣκΝ δ ΫμΝ ξΫ δκΝ λα βΰδεάμΝ βμΝπλκβΰκτη θβμΝπαλαΰλΪφκυΝ ΰελέθ αδΝαπσΝ βΝ
τΰεζβ κΝ κυΝκδε έκυΝ έ έΙέέΝΣκΝ έέ έ έ έΝ υθ κθέα δΝ δμΝ δα δεα έ μΝ επζάλπ βμΝ
εαδΝΫξ δΝ βθΝ υγτθβΝ βμΝ φαληκΰάμΝ κυΝ ΰε ελδηΫθκυΝ ξ έκυΝ λα βΰδεάμέΝ
5. ΣκΝ έέ έ έ έΝ εΪγ Ν τκΝ Ϋ βΝ υθ Ϊ

δ απκζκΰδ ησΝ π πλαΰηΫθπθ,Ν κΝ κπκέκμΝ

βηκ δκπκδ έ αδΝη ΝεΪγ Νπλσ φκλκΝηΫ κ,ΝεαγυμΝεαδΝ δμ εγΫ δμΝ βμ π λέπ έΝ ΄Ν βμ
παλέΝ βέ ΣαΝ

έ έΙέΝ εαδΝ αΝ

έΚέΝ πκυΝ υηη ΫξκυθΝ

κΝ

έέ έ έ έΝ πλΫπ δΝ θαΝ

δαίδίΪακυθΝ Ναυ σΝεΪγ ΝαθαΰεαέκΝ κδξ έκΝΰδαΝ βθΝ πδ Ϋζ βΝ κυΝΫλΰκυΝ κυέ

ΟΝ απκζκΰδ ησμΝ εαδΝ κδΝ εγΫ δμ, εα ΪΝ αΝ αθπ Ϋλπ, ζαηίΪθκθ αδΝ υπσοβΝ
εα Ϊλ δ βΝ κυΝ

βθΝ

λα βΰδεκτΝ ξ έκυ βμΝ πση θβμΝ δ έαμΝ εαδΝ εκδθκπκδκτθ αδΝ

κΝ

Τπκυλΰ έκΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέ
6. ΣκΝ έέ έ έ έΝΰδαΝ βθΝυζκπκέβ βΝ πθΝαληκ δκ ά πθΝ πθΝπαλέΝβΝεαδΝγ,Νηπκλ έΝ
θαΝ υΰελκ έΝ πδ λκπΫμΝΰδαΝ βΝη ζΫ βΝεαδΝ βΝ τθ αιβΝ ξ δευθΝπλκ Ϊ πθ,Ν αΝηΫζβΝ
πθΝκπκέπθΝ θΝ δεαδκτθ αδΝαηκδίάμΝάΝΪζζβμΝαπκαβηέπ βμέΝ
ιέΝΣκΝ έέ έ έ έΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ ΫεαΝ θθΫαΝ(1λ)ΝηΫζβμ
α)Ν εαΫιδ (16)ΝηΫζβΝ έθαδΝεαγβΰβ ΫμΝ πθΝ έ έΙέΝ βμΝέ δαμΝάΝΪζζβμΝΠ λδφΫλ δαμΝάΝ
βμΝ αζζκ απάμΝ εαδΝ λ υθβ ΫμΝ έΚέΝ βμΝ κδε έαμΝ Π λδφΫλ δαμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εζΫΰκθ αδΝ
τ

λαΝ απσΝ ξ δεάΝ πλσ εζβ βΝ πκυΝ απ υγτθ δΝ βΝ τΰεζβ κμΝ κυΝ αλησ δκυΝ έ έΙέ,Ν
τηφπθαΝη Ν βθΝπαλέΝ1ίέΝ
ί)Ν ΫθαΝ (1)Ν ηΫζκμ υπκ δεθτ αδΝ απσΝ κΝ

γθδεσΝ υηίκτζδκΝ Έλ υθαμΝ εαδΝ

Καδθκ κηέαμΝ( έέ έΚέ),
)ΝΫθαΝ(1)ΝηΫζκμΝκλέα αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΟδεκθκηέαμΝεαδΝ θΪπ υιβμ,
)Ν ΫθαΝ (1)Ν ηΫζκμΝ κλέα αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ
Θλβ ε υηΪ πθ,
κέΝ ΣαΝ ηΫζβΝ ΫξκυθΝ λδ άΝ γβ έα,Ν η Ν υθα σ β αΝ παθ εζκΰάμΝ ΰδαΝ ηέαΝ (1)Ν αεσηβΝ
γβ έα.
λέΝΣαΝηΫζβΝ βμΝπ λέπ έΝα΄Ν βμΝπαλέΝιΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝπζάλκυμΝεαδΝαπκεζ δ δεάμΝ
απα ξσζβ βμ,Ν εαγβΰβ ΫμΝ κυζΪξδ κθΝ βμΝ ίαγηέ αμΝ κυΝ αθαπζβλπ άΝ άΝ εαγβΰβ ΫμΝ
κηκ αΰυθΝ Ι λυηΪ πθΝ βμΝαζζκ απάμΝάΝ λ υθβ ΫμΝ έΚέΝ κυζΪξδ κθΝί΄Νίαγηέ αμέΝΟΝ
Πλσ λκμΝ κυΝ έέ έ έ έΝπλκΫλξ αδΝαπσΝ δαφκλ δεσΝ έ έΙέΝαθΪΝγβ έαέΝ
θΝ πδ λΫπ αδΝθαΝ έθαδΝυπκοάφδκδΝΰδαΝ εζκΰάΝεαγβΰβ ΫμΝάΝ λ υθβ Ϋμ,ΝκδΝκπκέκδΝ
υθ αιδκ κ κτθ αδ,ΝζσΰπΝκλέκυΝβζδεέαμ,ΝπλδθΝαπσΝ βΝζάιβΝ βμΝ λδ κτμΝγβ έαμΝ κυμ.
θΝ πδ λΫπ αδΝβΝ εζκΰάΝεαγβΰβ υθΝάΝ λ υθβ υθΝΰδαΝ λέ βΝ υθ ξση θβΝγβ έαΝ

κΝ

έ δκΝ έέ έ έ έ.
Κπζτκθ αδΝθαΝ εζ ΰκτθΝπμΝηΫζβΝπλσ ππα,Ν αΝκπκέαΝ έξαθΝ αΝέ δαΝάΝκήβΝ ταυΰσμΝ
κυμΝάΝ υΰΰ θάμΝ κυμΝΫπμΝεαδΝί΄ΝίαγηκτΝκπκδα άπκ ΝκδεκθκηδεάΝ υθαζζαΰάΝη Ν αΝ
έ έΙέΝ άΝ αΝ έΚέΝ βμΝ κδε έαμΝ Π λδφΫλ δαμΝ βθΝ

ζ υ αέαΝ π θ α έαΝ η Ν εκπσΝ κΝ

εΫλ κμ,ΝεαγυμΝεαδΝκδΝ υθ αιδκτξκδΝεαγβΰβ ΫμΝ έ έΙέΝάΝ λ υθβ ΫμΝ έΚέΝ βμΝκδε έαμΝάΝ
ΪζζβμΝΠ λδφΫλ δαμέΝ
1ίέΝ α) ΣβθΝ υγτθβΝ βμΝ κλΰΪθπ βμΝ βμΝ δα δεα έαμΝ αθΪ διβμΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ
έέ έ έ έΝ ΝεΪγ ΝΠ λδφΫλ δα,ΝεαγυμΝεαδΝ βθΝαληκ δσ β αΝ υΰελσ β βμΝαυ κτΝΫξ δΝ
βΝ τΰεζβ κμΝ κυΝ έ έΙέΝ απσΝ κΝ κπκέκΝ πλκΫλξ αδΝ κΝ Πλσ λκμΝ κυΝ απ λξση θκυΝ

έέ έ έ έΝ( φ ιάμΝαλησ δαΝτΰεζβ κμ)έΝΗΝαληκ δσ β αΝ βμΝυΰεζά κυΝΰ θθΪ αδΝη Ν
κθΝκλδ ησΝεαγβΰβ άΝ κυΝκδε έκυΝ έ έΙέΝπμΝΠλκΫ λκυΝ κυΝ έέ έ έ έΝεαδΝπατ δΝη Ν
κθΝκλδ ησΝθΫκυΝΠλκΫ λκυ,Νκπσ Ναλησ δαΝεαγέ α αδΝβΝαθ έ κδξβΝτΰεζβ κμέ
ί) Μ Ν απσφα βΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ έέ έ έ έ,Ν εα ΪΝ βθΝ πλυ βΝ υθ λέα άΝ κυ,Ν
κλέακθ αδμ
i. o Πλσ λκμΝεαδΝo αθαπζβλπ άμΝΠλκΫ λκυ,ΝκΝκπκέκμΝαθαπζβλυθ δΝ κθΝΠλσ λκ,Ν
αθΝ ζζ έπ δ,Ν απκυ δΪα δΝ άΝ επζτ αδ,Ν εαδΝ πλκΫλξ αδΝ απσΝ κυμΝ επλκ υπκυμΝ πθΝ
έ έΙέΝεαδΝ
iiέΝβΝΫ λαΝ κυΝ έέ έ έ έ,Νη αιτΝ πθΝ λυθΝ πθ Ι λυηΪ πθΝπκυΝ επλκ ππκτθ αδέΝ
ΣκΝΊ λυηαΝ

κυΝκπκέκυΝ βθΝΫ λαΝ πλαΰηα κπκδκτθ αδΝκδΝ υθ λδΪ δμ,ΝαθαζαηίΪθ δΝ

εαδΝ βθΝ δκδεβ δεάΝυπκ άλδιβΝ κυΝ έέ έ έ έέΝ
ΰ) Σλ δμΝ ηάθ μΝ πλδθΝ βΝ ζάιβΝ βμΝ γβ έαμΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ έέ έ έ έ,Ν βΝ αλησ δαΝ
τΰεζβ κμ:
iέΝπλκεβλτ

δΝ εζκΰΫμΝΰδαΝ κυμΝ επλκ υπκυμΝ πθΝ έ έΙέ,ΝβΝκπκέαΝαθαλ Ϊ αδΝεαδΝ

κΝ δα δε υαεσΝ σπκΝ κυΝ Ι λτηα κμέΝ ΣκΝ εζ ε κλδεσΝ υηαΝ ΰδαΝ βθΝ εζκΰάΝ πθΝ
επλκ υππθΝ κυΝ εΪγ Ν

έ έΙέΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ εαγβΰβ υθΝ εαδΝ

υπβλ κτθ πθΝζ ε σλπθέ
iiέΝ απκ Ϋζζ δΝ αέ βηαΝ

αΝ έΚέ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ πλαΰηα κπκδά κυθΝ εζκΰΫμΝ ΰδαΝ

βθΝ αθΪ διβΝ κυΝ επλκ υπκυΝ κυμέΝ ΣκΝ εζ ε κλδεσΝ υηαΝ ΰδαΝ βθΝ εζκΰάΝ πθΝ
επλκ υππθΝ

κυΝ εΪγ Ν

έΚέΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ

κΝ

τθκζκΝ

κυΝ

λ υθβ δεκτΝ

πλκ ππδεκτέ
iiiέΝ απκ Ϋζζ δΝ αέ βηαΝ κλδ ηκτΝ η ζυθΝ

αΝ αλησ δαΝ σλΰαθα,Ν ΰδαΝ κθΝ κλδ ησΝ πθΝ

ζκδπυθΝη ζυθΝ βμΝπαλέΝιέ
) ΣβθΝ υγτθβΝ δ ιαΰπΰάμΝ βμΝ εζκΰδεάμΝ δα δεα έαμΝΫξ δμ
iέΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪ διβΝ επλκ υππθΝ πθΝ έ έΙέΝ π θ αη ζάμΝ Κ θ λδεάΝ φκλ υ δεάΝ
πδ λκπά,Ν η Ν δ ΪλδγηαΝ αθαπζβλπηα δεΪΝ ηΫζβέΝ ΣαΝ αε δεΪΝ εαδΝ αΝ αθαπζβλπηα δεΪΝ
ηΫζβΝ βμΝ Κ θ λδεάμΝ φκλ υ δεάμΝ πδ λκπάμΝ έθαδΝ εαγβΰβ ΫμΝ κυΝ Ι λτηα κμΝ εαδΝ
κλέακθ αδΝ µ Ν απσφα βΝ κυΝ Πλυ αθδεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν η ΪΝ απσΝ δ άΰβ βΝ κυΝ
Πλτ αθβ,Ν κυζΪξδ κθΝ ΫεαΝ (1ί)Ν λΰΪ δη μΝ βηΫλ μΝ πλδθΝ απσΝ βθΝ βηΫλαΝ βμΝ
οβφκφκλέαμέΝ  Ν π λέπ π βΝ ηβΝ άλβ βμΝ βμΝ πμΝ ΪθπΝ πλκγ ηέαμΝ βΝ
αληκ δσ β αΝ π λδΫλξ αδΝ

ξ δεάΝ

βΝ τΰεζβ κέΝ Πλσ λκμΝ βμΝ Κ θ λδεάμΝ φκλ υ δεάμΝ

πδ λκπάμΝ έθαδΝκΝαθυ λβμΝίαγηέ αμΝαλξαδσ λκμΝεαγβΰβ άμέΝ

iiέΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪ διβΝ επλκ υππθΝ πθΝ

έΚέΝ βΝ υΰελσ β βΝ βμΝ Κ θ λδεάμΝ

φκλ υ δεάμΝ πδ λκπάμΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζβΝ ζ π κηΫλ δα,Ν κλέακθ αδΝ απσΝ κΝ δκδεβ δεσΝ
υηίκτζδκΝ κυΝεΪγ Ν έΚέ
) ΣκΝ απκ Ϋζ ηαΝ βμΝ εζκΰάμΝ απκ Ϋζζ αδΝ απσΝ βθΝ Κ θ λδεάΝ φκλ υ δεάΝ
πδ λκπάΝ βθΝαλησ δαΝτΰεζβ κ,ΝβΝκπκέαΝ υΰελκ έΝ κΝ έέ έ έ έΝη Ν αΝ εζ ΰηΫθαΝ
ηΫζβΝ κυέΝΗΝαπσφα βΝ υΰελσ β βμΝπκυΝ ε έ δΝβΝαλησ δαΝτΰεζβ κμΝ βηκ δ τ αδΝ
βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμέΝ
) ΣαΝ απ λξση θαΝ ηΫζβΝ κυΝ έέ έ έ έ υθ ξέακυθΝ θαΝ α εκτθΝ αΝ εαγάεκθ ΪΝ
κυμΝ εαδΝ η ΪΝ βΝ ζάιβΝ βμΝ γβ έαμΝ κυμ,Ν ΫπμΝ βθΝ αθΪζβοβΝ εαγβεσθ πθΝ πθΝ θΫπθΝ
η ζυθέ  ΝεΪγ Νπ λέπ π βΝβΝπαλΪ α βΝαυ άΝ θΝηπκλ έΝ θαΝυπ λίαέθ δΝ κυμΝΫιδΝ(θ)Ν
ηάθ μέ
α)Ν Μ Ν απσφα βΝ

κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν

εαγκλέα αδΝ βΝ αθαζκΰέαΝ επλκ υπβ βμΝ πθΝ
Π λδφΫλ δαμΝ

έ έΙέ εαδΝ πθΝ

έΚέΝ βμΝ κδε έαμΝ

κΝ έέ έ έ έΝ απσΝ αΝ ηΫζβΝ βμΝ π λέπ έΝ α΄Ν βμΝ παλέΝ ι,Ν βΝ αελδίάμΝ

δα δεα έαΝ εζκΰάμΝ πθΝεαγβΰβ υθΝ έ έΙέ,Ν αΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝπατ β,Ναθ δεα Ϊ α βΝ
εαδΝ αθαπζάλπ βΝ πθΝ η ζυθ,Ν αθΝ αυ ΪΝ εζ έοκυθΝ άΝ απκξπλά κυθΝ ΰδαΝ κπκδκθ άπκ Ν
ζσΰκΝάΝ απκζΫ κυθ βθΝδ δσ β αΝίΪ δΝ βμΝκπκέαμΝ ι ζΫΰβ αθΝάΝκλέ βεαθΝηΫζβ,Ν αΝ
ξ δεΪΝ η Ν βθΝ κλΰΪθπ β,Ν εαδΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ έέ έ έ έ,Ν δ δεσ λαΝ γΫηα αΝ
ξ δεΪΝ η Ν βΝ δκδεβ δεάΝ υπκ άλδιβΝ βμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ αλησ δαΝ
τΰεζβ κμΝ

ΝεΪγ ΝΠ λδφΫλ δαΝεα ΪΝ βθΝπλυ βΝ φαληκΰάΝ κυΝπαλσθ κμΝΪλγλκυΝεαδΝ

εΪγ ΝΪζζβΝαθαΰεαέαΝζ π κηΫλ δαΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝπαλσθ κμΝΪλγλκυέ
β) ΗΝκλδ γ έ αΝεα ΪΝ αΝαθπ ΫλπΝπμΝαλησ δαΝτΰεζβ κμ,Νκφ έζ δΝθαΝ εεδθά δΝ δμΝ
ξ δεΫμΝ δα δεα έ μΝ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝ παλσθ κμΝ ΪλγλκυΝ θ σμΝ ηβθσμΝ απσΝ βθΝ
Ϋε κ βΝ βμΝυπκυλΰδεάμΝαπσφα βμΝ βμΝπ λέπ έΝα΄έ
11έΝ ΟΝ ΤπκυλΰσμΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ ε έ δΝ δαπδ π δεάΝ
πλΪιβΝΰδαΝ κΝ δκλδ ησΝ κυΝΠλκΫ λκυ,Ν κυΝαθαπζβλπ άΝΠλκΫ λκυΝεαδΝ πθΝη ζυθΝ κυΝ
έέ έ έ έ,ΝβΝκπκέαΝ βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμέ

Κ Φ Λ ΙΟΝ ΄
Ι ΙΚΟΙΝΛΟΓ ΡΙ ΜΟΙΝΚΟΝ ΤΛΙΩΝΝ Ρ ΤΝ Ν ΝΩΣ ΣΩΝΝ
ΚΠ Ι

ΤΣΙΚΩΝΝΙ ΡΤΜ ΣΩΝ,Ν Ρ ΤΝ ΣΙΚ ΝΚ ΙΝΣ ΧΝΟΛΟΓΙΚ Ν
Κ ΝΣΡ

ΆλγλκΝ48
τ

α βΝ δ δεκτΝΛκΰαλδα ηκτΝ- εκπσμ

1έΝ υθδ Ϊ αδΝ εαδΝ ζ δ κυλΰ έΝ

Ν εΪγ Ν θυ α κΝ επαδ υ δεσΝ Ί λυηαΝ ( έ έΙέ)Ν

δ δεσμΝ Λκΰαλδα ησμΝ Κκθ υζέπθΝ Έλ υθαμΝ ( έΛέΚέ έ),Ν ΰδαΝ βθΝ δαξ έλδ βΝ εαδΝ
αιδκπκέβ βΝ πθΝ εκθ υζέπθΝ πδ βηκθδεάμΝ Ϋλ υθαμ,Ν επαέ υ βμ,Ν εα Ϊλ δ βμ,Ν
ξθκζκΰδεάμΝ αθΪπ υιβμΝ εαδΝ εαδθκ κηέαμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ παλκξάμΝ υθαφυθΝ υπβλ δυθ,Ν
πλκμΝ πέ υιβΝ κυΝ εκπκτΝ κυέΝ
βέΝ εκπσμΝ κυΝ

έΛέΚέ έΝ έθαδΝ βΝ δαξ έλδ βΝ εαδΝ δΪγ βΝ εκθ υζέπθΝ πκυΝ

πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ κπκδα άπκ Ν πβΰά,Ν εαγυμΝ εαδΝ πθΝ δ έπθΝ πσλπθΝ κυΝ εαδΝ
πλκκλέακθ αδΝΰδαΝ βθΝεΪζυοβΝ απαθυθ,Νκπκδκυ άπκ Ν έ κυμ,ΝπκυΝ έθαδΝαπαλαέ β μΝ
ΰδαΝ δμΝ αθΪΰε μΝ ε Ϋζ βμΝ ΫλΰπθΝ λ υθβ δευθ,Ν επαδ υ δευθ,Ν πδηκλφπ δευθ,Ν
αθαπ υιδαευθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ ΫλΰπθΝ

υθ ξδαση θβμΝ εα Ϊλ δ βμ,Ν

υθ λέπθ,Ν παλκξάμΝ πδ βηκθδευθ,Ν
επσθβ βμΝ

ηδθαλέπθΝ εαδΝ

ξθκζκΰδευθΝ εαδΝ εαζζδ ξθδευθΝ υπβλ δυθ,Ν

δ δευθΝ εαδΝ εζδθδευθΝ η ζ υθ,Ν

ε Ϋζ βμΝ

κεδηυθ,Ν η λά πθ,Ν

λΰα βλδαευθΝ ι Ϊ πθΝ εαδΝ αθαζτ πθ,Ν παλκξάμΝ ΰθπηκ κ ά πθ,Ν τθ αιβμΝ
πλκ δαΰλαφυθΝ ΰδαΝ ζκΰαλδα ησΝ λέ πθ,Ν δαησλφπ βμΝ εαδΝ ε Ϋζ βμΝ πδ βηκθδευθ,Ν
λ υθβ δευθ,Νπκζδ δ δευθΝεαδΝαθαπ υιδαευθΝπλκΰλαηηΪ πθΝπμΝεαδΝΪζζπθΝ υθαφυθΝ
υπβλ δυθ,Ν πλκμΝ σφ ζκμΝ κυΝ έ έΙέΝ

Ν ίΪλκμΝ πδ υ πθΝ κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ

έΛέΚέ έέ
γέΝ ΣαΝ ΫλΰαήπλκΰλΪηηα αΝ πκυΝ δαξ δλέα αδΝ κΝ έΛέΚέ έΝ ε ζκτθ αδΝ απσΝ ΟηΪ μΝ
ΈλΰκυΝ η Ν πδ βηκθδεσΝ Τπ τγυθκΝ ( Τ),Ν κΝ κπκέκμΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ εαγβΰβ άμΝ άΝ
ζΫε κλαμΝ έ έΙέ,Ν ηΫζκμΝ κυΝ ζκδπκτΝ δ αε δεκτΝ εαδΝ λΰα βλδαεκτΝ πλκ ππδεκτΝ κυΝ
έ έΙέΝ εαγυμΝ εαδΝ ηΫζκμΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ πθΝ λ υθβ δευθΝ εαδΝ
ξθκζκΰδευθΝ φκλΫπθέΝ

πδ βηκθδεσμΝ υπ τγυθκμΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδ,Ν πέ βμ,Ν εαδΝ

ιπ λδεσμΝ υθ λΰΪ βμΝ εΪ κξκμΝ δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμέΝ ΗΝ υθα σ β αΝ θαΝ έθαδΝ
κλδ ηΫθ μΝ άΝ σζ μΝ κδΝ αθπ ΫλπΝ εα βΰκλέ μΝ πλκ υππθΝ Τ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κδΝ δ δεσ λ μΝ
πλκςπκγΫ δμΝ κλέακθ αδΝ

κθΝ Ο βΰσΝ δαξ έλδ βμΝ εαδΝ Χλβηα κ σ β βμΝ κυΝ κδε έκυΝ

έΛέΚέ έέΝ

ΆλγλκΝ49
ΠσλκδΝ– ΠβΰΫμΝΧλβηα κ σ β βμΝ κυΝ έΛέΚέ έ

1έΝΟδΝπσλκδΝ κυΝ έΛέΚέ έΝπλκΫλξκθ αδΝαπσ:
α) Κκθ τζδαΝ απσΝ κΝ ΠλσΰλαηηαΝ βηκ έπθΝ π θ τ πθΝ (Π

)Ν πκυΝ δα έγ θ αδΝ

έ ΝηΫ πΝ υΰξλβηα κ κ κτη θπθΝπλκΰλαηηΪ πθΝαθΪπ υιβμΝ βμΝ επαέ υ βμΝάΝ βμΝ
Ϋλ υθαμΝεαδΝ βμΝ ξθκζκΰέαμΝ- εαδθκ κηέαμ,Ν έ Νη Νκπκδκθ άπκ ΝΪζζκΝ λσπκ,
ί) ξλβηα κ κ ά δμ,Νξκλβΰέ μ,Ν πλ Ϋμ,Νεζβλκ κ άηα αΝεαδΝεΪγ Ν έ κυμΝ δ φκλΫμΝ
απσΝ φυ δεΪΝ πλσ ππα,Ν βησ δκυμΝ εαδΝ δ δπ δεκτμΝ φκλ έμΝ βμΝ βη απάμΝ άΝ βμΝ
αζζκ απάμ,ΝαπσΝ βθΝ υλππαρεάΝ πδ λκπάΝεαδΝαπσΝ δ γθ έμΝΟλΰαθδ ηκτμέ
ΰ) παλκξάΝυπβλ δυθΝ πλκμΝ λέ κυμΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη Ν βθΝ λ υθβ δεάΝ εαδΝ ζκδπάΝ
λα βλδσ β αΝ κυΝ έΛέΚέ έ,
ηπκλδεάΝ εη Ϊζζ υ βΝ δεαδπηΪ πθΝ δαθκβ δεάμΝ δ δκε β έαμ,Ν πλκρσθ πθΝ

)

η αφκλΪμΝ

ξθκζκΰέαμ- ξθκΰθπ έαμ,Ν πκυΝ πλκετπ κυθΝ απσΝ

βθΝ

ε Ϋζ βΝ

ξλβηα κ κ κτη θπθΝ ΫλΰπθΝ εαδΝ βθΝ θΝ ΰΫθ δΝ λ υθβ δεάΝ λα βλδσ β αΝ πθΝ η ζυθΝ
βμΝπαθ πδ βηδαεάμΝεκδθσ β αμ,
) ε σ δμ,
)

ΫζβΝ ΰΰλαφάμή έ αε λα,Ν κδεκθκηδεάΝ

υηη κξάΝ λέ πθΝ

Ν

υθΫ λδα,Ν

ηδθΪλδαΝεαδΝ ε ζκτη θαΝπλκΰλΪηηα αΝ υπδεάμΝεαδΝ δαΝ έκυΝΜΪγβ βμέ
α) πλσ κ κδΝ απσΝ βθΝ αιδκπκέβ βΝ πθΝ π λδκυ δαευθΝ

κδξ έπθΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ

(εδθβ υθΝεαδΝαεδθά πθ)έ
β) πκ κ σΝ πέΝ κυΝ δ κ άηα κμΝ πθΝεαγβΰβ υθΝεαδΝ πθΝζ ε σλπθ,Ν τηφπθαΝη Ν
κΝΪλγλκΝβγΝ κυΝθέΝζίίλήβί11έΝ
γ) Ϋ κ αΝ απσΝ ελα ά δμΝ πκυΝ πδίΪζζκθ αδΝ ΰδαΝ ζκΰαλδα ησΝ κυΝ έΛέΚέ έή έ έΙέ,
τηφπθαΝ η Ν βθΝ εΪ κ Ν απσφα βΝ άΝ τηία βΝ ξλβηα κ σ β βμ,Ν
ΫλΰαήπλκΰλΪηηα αΝ πθΝ π λδπ . α΄,Ν ί΄,Ν ΰ΄ εαδΝ

΄

ε ζκτη θαΝ

βμΝ παλκτ αμΝ παλαΰλΪφκυ,Ν

υηπ λδζαηίαθκηΫθβμΝ βμΝ δ δεάμΝελΪ β βμΝ βμΝπαλέΝηΝ κυΝΪλγλκυΝη7 (overhead).
βέΝΣαΝπλσ ππαΝεαδΝκδΝφκλ έμΝπκυΝ δ φΫλκυθ,Ν πδξκλβΰκτθΝεαδΝξλβηα κ κ κτθΝ κθΝ
.Λ.Κ. . ηπκλκτθΝ θαΝ πλκ

δκλέ κυθΝ κΝ έ κμΝ πθΝ απαθυθΝ πκυΝ γαΝ εαζυφγκτθΝ η Ν

κυμΝ πσλκυμΝ πκυΝ δαγΫ κυθΝ εαδΝ κΝ ξλσθκΝ

κθΝ κπκέκθΝ αυ κέΝ γαΝ αθαζπγκτθέΝ  Ν

π λέπ π βΝ αυ κξλβηα κ κ κτη θπθΝ ΫλΰπθΝ άΝ ΫλΰπθΝ πκυΝ ξλβηα κ κ κτθ αδΝ απσΝ
έ δκυμΝ πσλκυμ,Ν αΝ αθπ ΫλπΝ εαγκλέακθ αδΝ η Ν απσφα βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ λ υθυθΝ κυΝ
έΛέΚέ έέΝ

ΆλγλκΝ50
δκέεβ βΝεαδΝ δαξ έλδ βΝ κυΝ έΛέΚέ έ

1έΝΌλΰαθαΝ δκέεβ βμΝεαδΝ δαξ έλδ βμΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ έθαδμ
α) ΗΝ πδ λκπάΝ λ υθυθΝεαδΝ δαξ έλδ βμΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ( φ ιάμ,ΝβΝ πδ λκπά)έ
ί) κΝΠλσ λκμΝ βμΝ πδ λκπάμΝ λ υθυθΝεαδΝ δαξ έλδ βμΝ κυΝ έΛέΚέ έ,
βέΝα) ΗΝΜκθΪ αΝΟδεκθκηδεάμΝεαδΝ δκδεβ δεάμΝΤπκ άλδιβμΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ( φ ιάμ,Ν
βΝΜκθΪ α)Ν έθαδΝβΝαλησ δαΝυπβλ έαΝΰδαΝ βθΝ δκδεβ δεάΝυπκ άλδιβΝεαδΝκδεκθκηδεάΝ
δαξ έλδ βΝ κυΝ έΛέΚέ έέ
ί) ΟΝ Πλκρ Ϊη θκμΝ βμΝ ΜκθΪ αμΝ ΟδεκθκηδεάμΝ εαδΝ δκδεβ δεάμΝ Τπκ άλδιβμΝ
(ΠΜΟ Τ)Ν πλκ

α αδΝ

πθΝ υπβλ δυθΝ

βμΝ ΜκθΪ αμΝ εαδΝ α ε έΝ εαγάεκθ αΝ

Πλκρ αηΫθκυΝΟδεκθκηδευθΝΤπβλ δυθΝ(ΠΟΤ)ΝΰδαΝ κθΝ έΛέΚέ έέ
γέΝ ΟΝ πδ βηκθδεσμΝ Τπ τγυθκμΝ ( Τ)Ν εΪγ Ν πλκΰλΪηηα κμήΝ ΫλΰκυΝ υγτθ αδΝ ΰδαΝ
βθΝ ε Ϋζ βΝ κυΝφυ δεκτΝαθ δε δηΫθκυΝ κυέ
ζέΝΗΝτΰεζβ κμΝ κυΝκδε έκυΝ έ έΙέμΝ
α) ΰελέθ δΝ κθΝΟ βΰσΝΧλβηα κ σ β βμΝεαδΝ δαξ έλδ βμΝ κυΝ έΛέΚέ έ,Ν
ί) παλαεκζκυγ έΝ εαδΝ ζΫΰξ δΝ βθΝ πδ βηκθδεάΝ

λα βΰδεάΝ εαδΝ κθΝ κδεκθκηδεσΝ

πλκςπκζκΰδ ησΝεαδΝαπκζκΰδ ησΝ κυΝεαδΝ
ΰ) απκφα έα δ,Ντ

λαΝαπσΝ δ άΰβ βΝ βμΝ πδ λκπάμΝΫπμΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝ λέ κυΝηάθαΝ

βμΝ πση θβμΝξλά βμΝΰδαΝ βθΝεα αθκηάΝ πθΝ ά δπθΝ σ πθΝ πθΝπ λδπ έΝ ΄,Ν ΄,Να΄,Νβ΄Ν
εαδΝ γ΄Ν βμΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 49 η αιτΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ κυΝ έ έΙέ,Ν κυΝ αε δεκτΝ
πλκςπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ

έ έΙέΝ εαδΝ βμΝ

αδλ έαμΝ

ιδκπκέβ βμΝ εαδΝ δαξ έλδ βμΝ βμΝ

Π λδκυ έαμΝ κυΝ έ έΙέ,ΝΰδαΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ πθΝαθαΰευθΝ κυμέ

ΆλγλκΝη1
πδ λκπάΝ λ υθυθΝεαδΝ δαξ έλδ βμΝ κυΝ έΛέΚέ έ
1έΝ ΗΝ πδ λκπάΝ λ υθυθΝ εαδΝ δαξ έλδ βμΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ έθαδΝ κΝ απκφα δ δεσΝ
σλΰαθκΝ κυΝ έΛέΚέ έΝεαδΝ έθαδΝ δαελδ σΝαπσ αΝσλΰαθαΝ δκέεβ βμΝ κυΝκδε έκυΝ έ έΙέέΝ
υΰελκ έ αδΝ

ΝεΪγ Ν έ έΙέΝη Ναπσφα βΝ κυΝΠλτ αθβέΝΗΝ πδ λκπάΝαπαλ έα αδΝαπσΝ

επλκ υπκυμΝσζπθΝ πθΝξκζυθΝεαδΝ κθΝ θ δπλτ αθβΝΈλ υθαμΝ- ΟδεκθκηδευθέΝΚΪγ Ν
επλσ ππκμΝξκζάμΝκλέα αδΝηααέΝη Ν κθΝαθαπζβλπ άΝ κυΝαπσΝ β Γ θδεάΝυθΫζ υ βΝ
(Γέέ)Ν βμΝξκζάμΝσπκυΝαθάε δ,Ν τκΝ κυζΪξδ κθΝηάθ μΝπλδθΝ βΝζάιβΝ βμΝγβ έαμΝ κυέΝ
Μ ΪΝ κθΝκλδ ησΝ πθΝ επλκ υππθΝ πθΝξκζυθ,ΝκΝΠλτ αθβμΝ ε έ δΝ βΝ δαπδ π δεάΝ
πλΪιβΝ υΰελσ β βμΝ βμΝ πδ λκπάμέ

βέΝΣαΝηΫζβΝ βμΝ πδ λκπάμΝ έθαδΝΚαγβΰβ ΫμΝκδΝκπκέκδΝεα ΪΝπλκ λαδσ β αΝαθάεκυθΝ
δμΝ ίαγηέ μΝ κυΝ Καγβΰβ άΝ εαδΝ κυΝ

θαπζβλπ άΝ Καγβΰβ ά,Ν η Ν ε

επαδ υ δεάΝ εαδΝ λ υθβ δεάΝ π έλαΝ πκυΝ

αηΫθβΝ

εηβλδυθ αδ,Ν απσΝ βηκ δ τ δμΝ

Ν

πδ βηκθδεΪΝ π λδκ δεΪΝ ετλκυμ,Ν ίδίζέαΝ εαδΝ ηκθκΰλαφέ μ,Ν υλ δ ξθέ μΝ εαδΝ απσΝ
αυ κ τθαηβΝ αθΪπ υιβΝ εαδΝ ε Ϋζ βΝ ΫλΰπθΝ εαδΝ π έλαΝ
δκέεβ βμΝ εαδΝ δαξ έλδ βμΝ ΫλΰπθέΝ ΣαΝ ηΫζβΝ βμΝ
βηκ δ τ δΝ
κυζΪξδ κθΝ Ϋ

Ν αβ άηα αΝ ξ δα ηκτ,Ν

πδ λκπάμΝ πλΫπ δΝ θαΝ ΫξκυθΝ

Ν π λδκ δεΪΝ δ γθκτμΝ ευεζκφκλέαμΝ αΝ λέαΝ (3)

ζ υ αέαΝ ξλσθδαΝ

λδμΝ(4) πδ βηκθδεΫμΝ λΰα έ μέΝΣαΝπαλαπΪθπΝελδ άλδαΝ ζΫΰξκθ αδΝ

απσΝ βΝΓέέΝ βμΝαθ έ κδξβμΝξκζάμέ
γέΝΗΝγβ έαΝ πθΝη ζυθΝ βμΝ πδ λκπάμΝ έθαδΝ λδ άμέ
ζέΝ ΣαΝ κλδ γΫθ αΝ ηΫζβΝ βμΝ πδ λκπάμΝ υθΫλξκθ αδΝ

Ν πλυ βΝ υθ λέα βΝ τ

λαΝ

απσΝ πλσ εζβ βΝ κυΝ ΠλκΫ λκυΝ βμέΝ  βΝ υθ λέα βΝ αυ άΝ εζΫΰ αδΝ η Ν ηυ δεάΝ
οβφκφκλέαΝη αιτΝ πθΝη ζυθΝ βμΝκΝ θ δπλσ λκμΝ βμΝ πδ λκπάμΝ λ υθυθ,ΝκΝκπκέκμΝ
αθαπζβλυθ δΝ κθΝΠλσ λκ,Ν Νπ λέπ π βΝαπκυ έαμΝάήεαδΝεπζτηα κμέΝ
ηέΝ

θΝ αΝ ηΫζβΝ βμΝ

πδ λκπάμΝ έθαδΝ π λδ

σ λαΝ απσΝ θθΫα,Ν ηπκλ έΝ θαΝ

υΰελκ έ αδΝ δ δεσΝ π αη ζΫμΝ σλΰαθκΝ απσΝ κθΝ Πλσ λκΝ εαδΝ κθΝ θ δπλσ λκΝ βμΝ
πδ λκπάμΝεαδΝαπσΝπΫθ ΝηΫζβΝπκυΝ εζΫΰκθ αδΝαπσΝ βθΝ πδ λκπάΝη αιτΝ πθΝη ζυθΝ
βμέΝ  κΝ δ δεσΝ αυ σΝ π αη ζΫμΝ σλΰαθκ,Ν φσ κθΝ Ϋξ δΝ υΰελκ βγ έ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ
η αίδίΪακθ αδΝαληκ δσ β μΝ κυΝΪλγλκυΝη2.
θέΝ ΣαΝ αθαπζβλπηα δεΪΝ ηΫζβΝ βμΝ πδ λκπάμΝ ηπκλκτθΝ θαΝ η ΫξκυθΝ `Ν σζ μΝ δμΝ
υθ λδΪ δμΝ βμΝ πδ λκπάμ,ΝξπλέμΝ δεαέπηαΝοάφκυέΝ
ιέΝ ΗΝ
κπκ

πδ λκπάΝ

υθ λδΪα δΝ τ

λαΝ απσΝ πλσ εζβ βΝ κυΝ ΠλκΫ λκυΝ βμ,Ν

άπκ Νελέθ αδΝαυ σΝαθαΰεαέκ,Ν έ ΝαθΝαβ βγ έΝαυ σΝαπσΝ κΝΫθαΝ λέ κΝ(1/3) πθΝ

η ζυθΝ βμ,Ν έ ΝαπσΝ βΝτΰεζβ κΝ κυΝ έ έΙέέΝΟδΝ υθ λδΪ δμΝ βμΝ πδ λκπάμΝ τθα αδΝ
θαΝπλαΰηα κπκδκτθ αδΝηΫ πΝ βζ δΪ ε οβμέΝ
κέΝΗΝ πδ λκπάΝίλέ ε αδΝ
βμέΝ ΟδΝ απκφΪ δμΝ βμΝ

Ναπαλ έαΝσ αθΝπαλέ αθ αδΝ αΝηδ ΪΝ κυζΪξδ κθΝηΫζβΝ
πδ λκπάμΝ ζαηίΪθκθ αδΝ η Ν απσζυ βΝ πζ δκοβφέαΝ πθΝ

παλσθ πθΝη ζυθέΝ Νπ λέπ π βΝδ κοβφέαμΝυπ λδ ξτ δΝβΝοάφκμΝ κυΝΠλκΫ λκυέ
λέΝΧλΫβΝΰλαηηα ΫαΝ βμΝ πδ λκπάμΝ ε ζ έΝυπΪζζβζκμΝ βμΝΜκθΪ αμΝ κυΝ έΛέΚέ έ,Ν
κθΝ κπκέκΝ κλέα δΝ βΝ πδ λκπάέΝ ΟΝ α ευθΝ εαγάεκθ αΝ Πλκρ αηΫθκυΝ ΟδεκθκηδευθΝ
Τπβλ δυθΝ (ΠΟΤ)Ν ΰδαΝ κθΝ έΛέΚέ έΝ ηπκλ έΝ θαΝ παλέ αθ αδΝ
πδ λκπάμΝξπλέμΝ δεαέπηαΝοάφκυέ

δμΝ υθ λδΪ δμΝ βμ

ΆλγλκΝη2
ληκ δσ β μΝ βμΝ πδ λκπάμΝ λ υθυθΝεαδΝ δαξ έλδ βμ κυΝ έΛέΚέ έ
ΗΝ πδ λκπάΝ λ υθυθΝεαδΝ δαξ έλδ βμΝ κυΝ έΛέΚέ έΝΫξ δΝ δμΝ ιάμΝαληκ δσ β μμ
α) π ι λΰΪα αδΝπλκ Ϊ δμΝπλκμΝ βΝτΰεζβ κΝ κυΝ έ έΙέΝΰδαΝ βθΝ λ υθβ δεάΝεαδΝ
πδ βηκθδεάΝ λα βΰδεάΝ κυΝΙ λτηα κμέ
ί)

πδεκυλ έΝ βθΝ Πλυ αθ έαΝ εαδΝ βΝ τΰεζβ κΝ

έ έΙέΝ

κΝ υθ κθδ ησΝ πθΝ

λ υθβ δευθ,Ν επαδ υ δευθ,Ν πδηκλφπ δευθ,Ν αθαπ υιδαευθΝ εαδΝ ζκδπυθΝ ΫλΰπθΝ κυΝ
. .Ι. πκυΝ ξλβηα κ κ κτθ αδΝ εαδΝ δαξ δλέακθ αδΝ ηΫ πΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ εαδΝ δ βΰ έ αδΝ
ξ δεΪΝη Ν βΝζάοβΝηΫ λπθΝΰδαΝ βθΝ ια φΪζδ βΝπσλπθΝ κυέ
ΰ) Κα αλ έα δΝ κθΝΟ βΰσΝΧλβηα κ σ β βμΝεαδΝ δαξ έλδ βμΝ κυΝ έΛέΚέ έΝεαδΝ κθΝ
π λδεσΝΚαθκθδ ησΝΛ δ κυλΰέαμΝ κυέ
ΰελέθ δΝ πλκ Ϊ δμΝ ΰδαΝ ξλβηα κ σ β βΝ ε Ϋζ βμΝ λ υθβ δευθΝ εαδΝ ζκδπυθΝ

)

Ϋλΰπθ,Ν τηφπθαΝη Ν κθΝΟ βΰσΝΧλβηα κ σ β βμΝεαδΝ δαξ έλδ βμΝ κυΝ έΛέΚέ έέ
ΰελέθ δΝ βθΝ πλαΰηα κπκέβ βΝ απαθυθΝ

)

Ν ίΪλκμΝ πθΝ πδ υ πθΝ κυΝ

πλκςπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ έΛέΚέ έ.
)

δ βΰ έ αδΝ

βΝ τΰεζβ κΝ κυΝ κδε έκυΝ

έ έΙέΝ κθΝ

ά δκΝ κδεκθκηδεσΝ

πλκςπκζκΰδ ησΝεαδΝαπκζκΰδ ησ,Ν ΰελέθ δΝ δμΝαθαηκλφυ δμΝ κυΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝεαδΝ
δμΝξλβηα κκδεκθκηδεΫμΝεα α Ϊ δμΝεαδΝ δ βΰ έ αδΝ

βΝτΰεζβ κΝΫπμΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝ

τ λκυΝ ηάθαΝ βμΝ πση θβμΝ ξλά βμΝ ΰδαΝ βθΝ εα αθκηάΝ πθΝ

ά δπθΝ

σ πθΝ πθΝ

π λδπ έΝ ΄,Ν ΄,Ν α΄,Ν β΄Ν εαδΝ γ΄Ν βμΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 49,Ν η αιτΝ κυΝ έΛέΚέ έ,Ν κυΝ
αε δεκτΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ έ έΙέΝεαδΝ βμΝ

αδλ έαμΝ ιδκπκέβ βμΝεαδΝ δαξ έλδ βμΝ

βμΝΠ λδκυ έαμΝ κυΝ έ έΙέ,ΝΰδαΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ πθΝαθαΰευθΝ κυμέ
α) ΠαλΫξ δΝεΪγ ΝαθαΰεαέαΝ θβηΫλπ βΝΰδαΝ δμΝ λα βλδσ β μΝ κυΝ έΛέΚέ έΝπλκμΝ
κθΝΠλτ αθβΝεαδΝ βΝτΰεζβ κΝ κυΝ έ έΙέΝεαδΝπλκμΝ κυμΝφκλ έμΝ κυΝ βηκ έκυέΝ
β) θαγΫ δΝ λ υθβ δεΫμΝη ζΫ μΝεαδΝυπβλ έ μ,ΝΰδαΝ ιυπβλΫ β βΝ πθΝ εκπυθΝ κυΝ
έΛέΚέ έΝ

κΝ πλκ ππδεσΝ κυΝ

έ έΙέΝ άΝ

Ν λέ κυμ,Ν η ΪΝ απσΝ

εηβλέπ βΝ βμΝ

εκπδησ β αμΝεαδΝη Ν δμΝ δα δεα έ μΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝ κθΝΟ βΰσΝΧλβηα κ σ β βμΝ
εαδΝ δαξ έλδ βμέ
γ)

πκ Ϋξ αδΝ δμΝ εΪγ Ν έ κυμΝ πδξκλβΰά δμ,Ν ξλβηα κ κ ά δμ,Ν πλ ΫμΝ εαδΝ

δ φκλΫμΝ λέ πθΝ

κθΝ έΛέΚέ έΝεαδΝεαγκλέα δΝ κυμΝ δ δεσ λκυμΝσλκυμΝαπκ κξάμΝεαδΝ

δΪγ άμΝ κυμ,Νσ αθΝαυ κέΝ θΝεαγκλέακθ αδΝαπσΝ υηία δεΫμΝυπκξλ υ δμέ
δ) θααβ έΝπβΰΫμΝξλβηα κ σ β βμΝ κυΝ έΛέΚέ έΝεαδΝ θ λΰ έΝεΪγ ΝπλΪιβΝπκυΝ έθαδΝ
απαλαέ β βΝΰδαΝ βθΝ ια φΪζδ βΝπσλπθέ

δα) Χκλβΰ έΝυπκ λκφέ μ,Ν τηφπθαΝη Ν κθΝΟ βΰσΝΧλβηα κ σ β βμΝ κυΝ έΛέΚέ έέΝ
δί) Πλκ ζαηίΪθ δΝ άήεαδΝ απα ξκζ έΝ πλκ ππδεσΝ ΰδαΝ βθΝ υπκ άλδιβΝ πθΝ ΫλΰπθήΝ
πλκΰλαηηΪ πθΝπκυΝ δαξ δλέα αδέ
δΰ) Χκλβΰ έΝ αη δαεΫμΝ δαξ δλδ δεΫμΝ δ υεκζτθ δμΝ

Ν πλκΰλΪηηα αήΝ Ϋλΰα,Ν

τηφπθαΝη Ν κθΝΟ βΰσΝΧλβηα κ σ β βμΝεαδΝ δαξ έλδ βμΝ κυΝ έΛέΚέ έέ
δ ) δ θ λΰ έΝεΪγ ΝαθαΰεαέαΝπλΪιβΝΰδαΝ βθΝ τλυγηβΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝ έΛέΚέ έέΝ

ΆλγλκΝη3
ληκ δσ β μΝΠλκΫ λκυΝ πδ λκπάμΝ λ υθυθΝεαδΝ δαξ έλδ βμΝ κυΝ έΛέΚέ έ
ΟΝ Πλσ λκμΝ βμΝ πδ λκπάμΝ λ υθυθΝ εαδΝ δαξ έλδ βμΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ Ϋξ δΝ δμΝ
αεσζκυγ μΝαληκ δσ β μμ
α) επλκ ππ έΝ κθΝ έΛέΚέ έΝ θυπδκθΝσζπθΝ πθΝ βηκ έπθΝαλξυθ,Νυπβλ δυθΝεαδΝ
πθΝ δεα βλέπθΝεαδΝ πθΝδ δπ δευθΝφκλΫπθέ
ί) ΤπκΰλΪφ δΝσζαΝ αΝαθαΰεαέαΝΫΰΰλαφαΝΰδαΝ βθΝυπκίκζάΝπλκ Ϊ πθ,Νπλκ φκλυθΝ
εαδΝαδ βηΪ πθΝξλβηα κ σ β βμΝΰδαΝ λ υθβ δεΪΝεαδΝζκδπΪΝΫλΰαέ
ΰ) ΤπκΰλΪφ δΝ δμΝ υηίΪ δμΝ η Ν κυμΝ φκλ έμΝ ξλβηα κ σ β βμΝ πθΝ ΫλΰπθΝ πκυΝ
δαξ δλέα αδΝ κΝ έΛέΚέ έΝ εαδΝ δμΝ υηίΪ δμΝ η Ν αΝ φυ δεΪΝ άΝ θκηδεΪΝ πλσ ππαΝ

κΝ

πζαέ δκΝ πθΝΫλΰπθήΝπλκΰλαηηΪ πθΝπκυΝ δαξ δλέα αδΝκΝ έΛέΚέ έέ
) ΤπκΰλΪφ δΝ αΝΫΰΰλαφαΝπκυΝ έθαδΝαπαλαέ β αΝΰδαΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ πθΝαπκφΪ πθΝ
βμΝ πδ λκπάμέ
ε έΝ δμΝ αληκ δσ β μΝ πκυΝ κυΝ εξπλ έΝ κΝ Πλτ αθβμΝ κυΝ

)

έ έΙέΝ ΰδαΝ βθΝ

ιυπβλΫ β βΝ πθΝ εκπυθΝ κυΝ έΛέΚέ έ.
)

θαζαηίΪθ δΝυπκξλ υ δμΝ ΝίΪλκμΝ πθΝπδ υ πθΝ κυΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ

έΛέΚέ έΝεαδΝυπκΰλΪφ δΝ δμΝαπκφΪ δμΝαθΪζβοβμΝυπκξλΫπ βμέ
α) τθα αδΝθαΝη αίδίΪ δ,Νη ΝπλΪιβΝ κυ,Ν

ΝΪζζκΝηΫζκμΝ βμΝ πδ λκπάμΝ λ υθυθΝ

κυΝ έΛέΚέ έ,Ν κΝ δεαέπηαΝ υπκΰλαφάμΝ ΰΰλΪφπθέΝ ΗΝ θΝ ζσΰπΝ πλΪιβΝ βηκ δ τ αδΝ
βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμέ

ΆλγλκΝη4
πδ

βηκθδεσμΝΤπ τγυθκμ

1έΝ ΟΝ

πδ βηκθδεσμΝ Τπ τγυθκμΝ ( Τ)Ν κλέα αδΝ η Ν απσφα βΝ βμΝ

πδ λκπάμΝ

λ υθυθΝ τηφπθαΝ η Ν κθΝ Ο βΰσΝ Χλβηα κ σ β βμ,Ν υγτθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ κλγάΝ
υζκπκέβ βΝ εαδΝ πδ κπκέβ βΝ κυΝ φυ δεκτΝ αθ δε δηΫθκυΝ κυΝ ΫλΰκυΝ εαδΝ βθΝ
αθαΰεαδσ β αΝ πθΝ απαθυθΝ πκυΝ

υθ Ϋκθ αδΝ η Ν βθΝ ε Ϋζ βΝ κυΝ φυ δεκτΝ

αθ δε δηΫθκυΝ κυΝΫλΰκυΝεαδΝπαλαεκζκυγ έΝ κΝκδεκθκηδεσΝαθ δε έη θσΝ κυέΝ
βέΝΓδαΝ βθΝΫε κ βΝ βμΝαπσφα βμΝαθΪζβοβμΝυπκξλΫπ βμΝ
κυΝ υθκζδεκτΝ

ΝίΪλκμΝ πθΝπδ υ πθΝ

ά δκυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ ΫλΰκυήΝ πλκΰλΪηηα κμΝ απαδ έ αδΝ ΫΰΰλαφκΝ

εηβλδπηΫθκΝαέ βηαΝ κυΝ πδ βηκθδεκτΝΤπ τγυθκυΝπλκμΝ κθΝΠΟΤ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝ
ΪλγλκΝθ0.
γέΝ ΓδαΝ βθΝ πλαΰηα κπκέβ βΝ εαδΝ βθΝ πζβλπηάΝ εΪγ Ν απΪθβμΝ κυΝ ΫλΰκυΝ ΰδαΝ βθΝ
κπκέαΝ υπΪλξ δΝ απσφα βΝ αθΪζβοβμΝ υπκξλΫπ βμΝ απαδ έ αδΝ αδ δκζκΰβηΫθβΝ θ κζάΝ
πζβλπηάμΝ απσΝ κθΝ πδ βηκθδεσΝ υπ τγυθκ,Ν κΝ κπκέκμΝ απκ Ϋζζ δΝ αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ
πθΝ απαθυθΝ

βΝ ΜκθΪ αΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ ΰδαΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ κυμ,Ν βθΝ εεαγΪλδ βΝ πθΝ

ξ δευθΝ απαθυθΝεαδΝ βθΝπζβλπηάΝ κυμέ
ζέΝ φσ κθΝβΝ απΪθβΝ θΝπλκίζΫπ αδΝ

κθΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝ ΫλΰκυΝ απαδ έ αδΝ

αθαησλφπ βΝ κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ εαδΝ απσφα βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ λ υθυθΝ η ΪΝ απσΝ
εηβλδπηΫθκΝαέ βηαΝ κυΝ Τέ

ΆλγλκΝη5
Πλκρ

Ϊη θκμΝΜκθΪ αμΝΟδεκθκηδεάμΝεαδΝ δκδεβ δεάμΝΤπκ
Πλκρ

άλδιβμΝ(ΠΟΤ)Ν-

Ϊη θκμΝΟδεκθκηδευθΝΤπβλ δυθΝ(ΠΟΤ)

1έΝ ΟΝ Πλκρ Ϊη θκμΝ βμΝ ΜκθΪ αμΝ ΟδεκθκηδεάμΝ εαδΝ δκδεβ δεάμΝ Τπκ άλδιβμΝ
(ΠΜΟ Τ)Νπλκ

α αδΝεαδΝ πκπ τ δΝ βθΝκηαζάΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝΜκθΪ αμέΝ

2. ΟΝ ΠΜΟ ΤΝ Ϋξ δΝ δμΝ αληκ δσ β μ,Ν αΝ εαγάεκθ αΝ εαδΝ δμΝ υπκξλ υ δμΝ πθΝ
ΪλγλπθΝβη,ΝβθΝεαδΝθλΓΝ κυΝθέΝζβιίήβί1ζΝ( ΄ 1ζγ),ΝσππμΝαυ ΫμΝ ι δ δε τκθ αδΝ

κθΝ

παλσθ αΝθσηκέΝ
3. ΣαΝ εαγάεκθ αΝ κυΝ Πλκρ αηΫθκυΝ ΟδεκθκηδευθΝ Τπβλ δυθΝ (ΠΟΤ)Ν κυΝ
έΛέΚέ έΝ τθα αδΝ θαΝ αθα έγ θ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ αληκ έκυΝ κλΰΪθκυΝ

κθΝ

Πλκρ Ϊη θκΝΟδεκθκηδευθΝΤπβλ δυθΝ κυΝκδε έκυΝ . .Ι.έΝ βθΝπ λέπ π βΝαυ ά,Ν αΝ
εαγάεκθ αΝ κυΝΠΟΤΝ κυΝ έΛέΚέ έΝα εκτθ αδΝ δαελδ ΪΝαπσΝ αΝεαγάεκθ αΝ κυΝΠΟΤΝ
κυΝκδε έκυΝ . .Ι..

ζέΝ ΟΝ κλδ ησμΝ εαδΝ βΝ αθαπζάλπ βΝ κυΝ ΠΜΟ ΤΝ δΫπκθ αδΝ απσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ
ΤπαζζβζδεκτΝΚυ δεα,Ν κυΝθέΝζίίλήβί11ΝεαδΝ κυΝΟλΰαθδ ηκτΝ κυΝκδε έκυΝ . .Ιέ»έ

ΆλγλκΝη6
ΜκθΪ αΝΟδεκθκηδεάμΝεαδΝ δκδεβ δεάμΝΤπκ

άλδιβμΝ κυΝ .Λ.Κ. .

1έΝΗΝΜκθΪ αΝΟδεκθκηδεάμΝεαδΝ δκδεβ δεάμΝΤπκ άλδιβμΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ(ΜκθΪ α)Ν
απκ ζ έΝ κλΰαθδεάΝ ηκθΪ αΝ κυΝ

. .Ι.έΝ Μ Ν κθΝ Ολΰαθδ ησΝ κυΝ κδε έκυΝ

. .Ι.

εαγκλέα αδΝ κΝ πέπ κΝ ζ δ κυλΰέαμΝ βμΝ εαδΝ βΝ κλΰαθπ δεάΝ βμΝ δΪλγλπ βέΝ  βθΝ
ΜκθΪ αΝ αυ άΝ αθάεκυθΝ σζ μ κδΝ αληκ δσ β μΝ κδεκθκηδεκτΝ θ δαφΫλκθ κμΝ πκυΝ
αφκλκτθΝ κθΝ έΛέΚέ έ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθβμΝ εαδΝ βμΝ αληκ δσ β αμΝ πκυΝ αφκλΪΝ δμΝ
δα δεα έ μΝ τθαοβμΝ βηκ έπθΝ υηίΪ πθΝ πλκηβγ δυθ,Ν παλκξάμΝ υπβλ δυθΝ εαδΝ
ΫλΰπθΝ κυΝ έΛέΚέ έ.
βέΝΗΝΜκθΪ αΝ έθαδΝαλησ δαΝδ έπμΝΰδαμ
α) βθΝεα Ϊλ δ βΝεαδΝπαλαεκζκτγβ βΝ κυΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ έΛέΚέ έΝεαδΝ πθΝ
λκπκπκδά υθΝ κυ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βθΝ παλαεκζκτγβ βΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ η ΰ γυθΝ απσΝ
σζ μΝ δμΝπβΰΫμΝξλβηα κ σ β βμ,
ί) βΝ δ θΫλΰ δαΝ πθΝ βηκ δκθκηδευθΝ

η τ πθΝ εαδΝ βθΝ άλβ βΝ κυΝ ηβ λυκυΝ

η τ πθ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝπαλέΝ1γΝ κυ Ϊλγλκυ 58.
ΰ) κθΝ Ϋζ ΰξκ,Ν εεαγΪλδ βΝ εαδΝ Ϋε κ βΝ θ αζηΪ πθΝ πζβλπηάμΝ πθΝ απαθυθΝ κυΝ
έΛέΚέ έ,Ν θ σμΝ βμΝ πλκίζ πση θβμΝ πλκγ ηέαμΝ απσΝ κΝ υλππαρεσΝ εαδΝ γθδεσΝ
εαθκθδ δεσΝ πζαέ δκ,Ν βθΝ εα αξυλδ βΝ πθΝ

κδξ έπθΝ πθΝ δεαδκτξπθΝ απαθυθΝ εαδΝ

βθΝ άλβ βΝ κυΝηβ λυκυΝαυ υθ,
) βθΝ εεαγΪλδ βΝ απκ κξυθΝ εαδΝ εΪγ Ν έ κυμΝ απκαβηδυ πθΝ ΰδαΝ κΝ αε δεσΝ εαδΝ
Ϋε αε κΝ πλκ ππδεσΝ πκυΝ απα ξκζ έ αδΝ

κθΝ έΛέΚέ έ,Ν βΝ ξκλάΰβ βΝ φκλκζκΰδευθΝ

ί ίαδυ πθΝεαδΝί ίαδυ πθΝαπκ κξυθ,
) βθΝπαλαεκζκτγβ βΝ βμΝζκΰδ δεάμΝεαδΝ δαξ δλδ δεάμΝεέθβ βμΝ πθΝΫλΰπθΝπκυΝ
δαξ δλέα αδΝκΝ έΛέΚέ έ,
) βθΝ άλβ βΝ πθΝ ζκΰδ δευθΝ ίδίζέπθΝ εαδΝ βθΝ τθ αιβΝ πθΝ πλκίζ πση θπθΝ
ξλβηα κκδεκθκηδευθΝ εα α Ϊ πθ,Ν κυΝ απκζκΰδ ηκτΝ εαδΝ πθΝ βηκ δκθκηδευθΝ
αθαφκλυθ,

α) βΝ δα φΪζδ βΝ βμΝ κλγάμΝ ε Ϋζ βμΝ κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ έΛέΚέ έ,Ν βθΝ
φαληκΰάΝ πθΝεα ΪζζβζπθΝ ζΫΰξπθΝ εαδΝ δεζ έ πθΝα φαζ έαμΝ ξ δεΪΝη Ν αΝΫ κ α,Ν
δμΝ απΪθ μ,Ν δμΝπλκηάγ δ μΝεαδΝ αΝπ λδκυ δαεΪΝ κδξ έαΝ κυΝ έΛέΚέ έ,
β) βΝ δ επ λαέπ βΝ σζπθΝ πθΝ γ ηΪ πθΝ εαδΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ πθΝ θ λΰ δυθΝ πκυΝ
αφκλκτθΝ βθΝ πζβλπηάΝ ( ισφζβ β)Ν πθΝ απαθυθΝ σππμΝ βθΝ παλαΰπΰάΝ πθΝ θ κζυθΝ
πζβλπηάμΝ ηΫ πΝ λαπ αδευθΝ πδ αΰυθΝ άΝ βζ ε λκθδευθΝ θ κζυθΝ η αφκλΪμΝ εαδΝ
πέ π βμΝ ζκΰαλδα ηκτΝ πθΝ δεαδκτξπθΝ εαδΝ βθΝ απσ κ βΝ πθΝ δ θ λΰκτη θπθΝ
ελα ά πθΝ υπΫλΝ λέ πθΝ
απσ κ βΝ

κΝ

Ν αυ κτμ,Ν βΝ ηΫλδηθαΝ ΰδαΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ υηοβφδ ηυθΝ εαδΝ

βησ δκΝ εαδΝ

αΝ κδε έαΝ α φαζδ δεΪΝ αη έαΝ πθΝ κφ δζυθΝ πθΝ

δεαδκτξπθΝ πκυΝ αθαΰλΪφκθ αδΝ

δμΝ

ξ δεΫμΝ ί ίαδυ δμΝ φκλκζκΰδευθΝ εαδΝ

α φαζδ δευθΝ κφ δζυθ,Ν βθΝ θβηΫλπ βΝ πθΝ δεαδκτξπθΝ εαδΝ πθΝ φκλΫπθΝ ΰδαΝ βθΝ
Ϋε κ βΝξλβηα δευθΝ θ αζηΪ πθΝεαδΝ βθΝπζβλπηάΝ πθΝ δεαδκτξπθ,Ν βθΝεα αξυλδ βΝ
κδξ έπθΝεαδΝ άλβ βΝ πθΝΜβ λυπθΝΚα α ξΫ πθΝεαδΝ εξπλά πθέ
γ) βθΝπαλαεκζκτγβ βΝ πθΝκδεκθκηδευθΝ ι ζέι πθΝεαδΝ βθΝ άλβ βΝ πθΝ κ βΰδυθΝ
κυΝ Γ θδεκτΝΛκΰδ βλέκυΝ κυΝ ΚλΪ κυμΝ ξ δεΪΝ η

βθΝ εα Ϊλ δ βΝ εαδΝ ε Ϋζ βΝ κυ

πλκςπκζκΰδ ηκτ,
δ) βθΝ έ πλαιβΝ πθΝ

σ πθΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ εαδΝ κθΝ εα ’ έ κμΝ πλκ

ά δκυΝ τοκυμΝ κυμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ ΰθπ κπκέβ βΝ κυΝ τοκυμΝ αυ κτΝ

δκλδ ησΝ κυΝ
βθΝ πδ λκπάΝ

ΫπμΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝ τ λκυΝηάθαΝ κυΝ πση θκυΝκδεκθκηδεκτΝΫ κυμΝαπσΝ βθΝ έ πλαιάΝ
πθΝ σ πθΝαυ υθ,Ν
δα) βΝ τθ αιβΝ Ϋεγ βμΝ πέΝ δαφπθδυθΝ η Ν βθΝ πδ λκπάΝ λ υθυθ,Ν βθΝ υπκίκζάΝ
βμ

βΝ δ τγυθ βΝυθ κθδ ηκτΝεαδΝ ζΫΰξκυΝ βηκ δκζκΰδ δευθΝ δα Ϊι πθΝεαδΝ βΝ

Γ θδεάΝ δ τγυθ βΝ βηκ δκθκηδευθΝ ζΫΰξπθΝεαδΝ βθΝεκδθκπκέβ άΝ βμΝ βΝτΰεζβ κΝ
εαδΝ κθΝΠλτ αθβΝ κυΝ . .Ι.,
δί) βθΝ άλβ βΝ ηβ λυκυΝ πθΝ αη δίση θπθΝ φυ δευθΝ πλκ υππθ,Ν η Ν κπκδα άπκ Ν
υηία δεάΝ ξΫ β,Ν ΝίΪλκμΝ πθΝπδ υ πθΝ κυΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ έΛέΚέ έ,
δΰ) βθΝ ε Ϋζ βΝεαδΝπαλαεκζκτγβ βΝ πθΝπλκηβγ δυθΝ κυΝ έΛέΚέ έ,
δ ) βθΝυπκ άλδιβΝ κυΝ έΛέΚέ έ,Ν βμΝ πδ λκπάμΝεαδΝ κυΝ έΤέΝΰδαΝσζαΝ αΝγΫηα αΝ
πκυΝ αφκλκτθΝ

βΝ βηκ δσ β α,Ν

βΝ τθαοβΝ εαδΝ ε Ϋζ βΝ βηκ έπθΝ υηίΪ πθ,Ν

πλκηβγ δυθ,Νυπβλ δυθΝεαδΝΫλΰπθ,
δ ) βθΝΰλαηηα δαεάΝυπκ άλδιβΝ βμΝ πδ λκπάμΝεαδΝ βθΝ δ άΰβ βΝΰδαΝγΫηα αΝ βμΝ
αληκ δσ β ΪμΝ βμ,

δ ) βθΝ ε Ϋζ βΝ πθΝ απκφΪ πθΝ βμΝ πδ λκπάμΝ εαδΝ βθΝ παλαεκζκτγβ βΝ βμΝ
άλβ βμΝ πθΝ πλκίζ πση θπθΝ δα δεα δυθΝ κυΝ Ο βΰκτΝ Χλβηα κ σ β βμΝ εαδΝ
δαξ έλδ βμΝεαδΝ κυΝ

π λδεκτΝΚαθκθδ ηκτΝ κυΝ έΛέΚέ έ,

δα) βθΝ άλβ βΝ κυΝ αλξ έκυΝ πθΝ ΫλΰπθΝ εαδΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πκυΝ δαξ δλέα αδΝ κΝ
έΛέΚέ έ,
δβ)

βΝ ξκλάΰβ βΝ ί ίαδυ πθΝ εαγυμΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζκυΝ αθαΰεαέκυΝ Ϋΰΰλαφκυ,Ν

τηφπθαΝη Ν κΝ βλκτη θκΝαλξ έκΝ βμ,
γέΝΗΝΜκθΪ αΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ

ζ ξυθ αδΝαθΪζκΰαΝη Ν δμΝαθΪΰε μΝ βμμΝ

α) απσΝ πλκ ππδεσΝ κυΝ κδε έκυΝ

. .Ι.,Ν κΝ κπκέκΝ α ε έΝ δμΝ αληκ δσ β μΝ

κδεκθκηδεκτΝ θ δαφΫλκθ κμέΝ
ί) απσΝπλκ ππδεσΝπκυΝαπα ξκζ έ αδΝη Ν υηίΪ δμΝ λΰα έαμΝκλδ ηΫθκυΝξλσθκυΝάΝ
υηίΪ δμΝ αθΪγ βμΝ Ϋλΰκυ,Ν η ΪΝ απσΝ απσφα βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ εαδΝ αη έί αδΝ απσΝ
ΫλΰαΝ κυΝ έΛέΚέ έ.
4. α) ΣαΝ εαγάεκθ αΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ βμΝ ΜκθΪ αμΝ πκυΝ α εκτθΝ αληκ δσ β μΝ
κδεκθκηδεκτΝ π λδ ξκηΫθκυ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθκυΝ κυΝ Πλκρ αηΫθκυΝ βμ,Ν έθαδΝ
α υηίέία αΝη Ν αΝεαγάεκθ αΝ κυΝ βηκ έκυΝυπκζσΰκυ,Ν κυΝ δα Ϊε βΝεαδΝ πθΝη ζυθΝ
υζζκΰδευθΝ κλΰΪθπθΝ ΰδαΝ βθΝ αιδκζσΰβ β,Ν κθΝ Ϋζ ΰξκΝ βμΝ εα αζζβζσ β αμΝ πθΝ
πλκ φ λσθ πθΝεαδΝ πθΝπλκ φκλυθΝ κυμ,Ν βΝ δ θΫλΰ δαΝ δαΰπθδ ηυθ,Ν βθΝαιδκζσΰβ βΝ
θ Ϊ πθΝεαδΝ βθΝπαλαζαίάΝπλκηβγ δυθ,Νυπβλ δυθΝεαδΝΫλΰπθέΝ
ί) ΣαΝεαγάεκθ αΝ Ϋ η υ βμΝπδ υ πθΝ κθΝκδε έκΝπλκςπκζκΰδ ησ,Ν ζΫΰξκυΝ πθΝ
δεαδκζκΰβ δευθ,Ν εεαγΪλδ βμΝ εαδΝ Ϋε κ βμΝ θ κζάμ πζβλπηάμΝ απαθυθΝ έθαδΝ
α υηίέία αΝη Ναυ ΪΝ βμΝ ισφζβ άμΝ κυμέ

ΆλγλκΝη7
ΟδεκθκηδεάΝ δαξ έλδ β
1έΝ  κθΝ

έΛέΚέ έΝ απκ έ

αδΝ δαφκλ δεσμ,Ν απσΝ κΝ κδε έκΝ

. .Ι.,Ν αλδγησμΝ

φκλκζκΰδεκτΝηβ λυκυΝ( ΦΜ)έ
βέΝ ΟΝ έΛέΚέ έΝ ζ δ κυλΰ έΝ

π λδεΪΝ υ άηα α,Ν δα δεα έ μΝ εαδΝ ηβξαθδ ηκτμΝ

παλαεκζκτγβ βμΝ βμΝ ε Ϋζ βμΝ πθΝ πλκςπκζκΰδ ηυθΝ πθΝ ΫλΰπθΝ πκυΝ δαξ δλέα αδ,Ν
ίΪ δΝ πθΝαλξυθΝ βμΝ δαφΪθ δαμΝεαδΝ βμΝξλβ άμΝ δαξ έλδ βμέ
γέΝΗΝ άλβ βΝ πθΝζκΰδ δευθΝίδίζέπθΝεαδΝβΝ τθ αιβΝ πθΝπλκίζ πση θπθΝξλβηα κκδεκθκηδευθΝεα α Ϊ πθΝΰέθ αδΝ τηφπθαΝη Ν κΝθέΝζγίκήβί1ζέΝ

4. α) ΟδΝ έΛέΚέ έΝ δα βλκτθΝ ζκΰαλδα ηκτμΝ

βθΝ ΣλΪπ ααΝ βμΝ ζζΪ κμΝ εαδΝ

Ν

πδ π δεΪΝ δ λτηα αΝ η Ν έ ζκΝ « έΛέΚέ έήκθκηα έαΝ . .Ι.»έΝ ΟδΝ πσλκδΝ πθΝ έΛέΚέ έΝ
εα α έγ θ αδΝ

Ν αυ κτμΝ εαδΝ δα έγ θ αδΝ η Ν θ κζΫμΝ κυΝ ΠλκΫ λκυΝ άΝ ΪζζκυΝ

ικυ δκ κ βηΫθκυΝ ηΫζκυμΝ βμΝ

πδ λκπάμΝ

λ υθυθ,Ν τ

λαΝ απσΝ απσφα βΝ βμΝ

πδ λκπάμΝ λ υθυθέ
ί) Μ Ναπσφα βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ λ υθυθΝη αφΫλ αδΝηΫλκμΝ πθΝ αη δαευθΝ κυμΝ
δαγ έηπθΝ απσΝ αΝ πδ π δεΪΝ δ λτηα αΝ

βθΝ ΣλΪπ ααΝ βμΝ ζζΪ κμ (Σ

),Ν

ζκΰαλδα ηκτμΝ αη δαεάμΝ δαξ έλδ βμ εαδΝ βΝ δαξ έλδ άΝ κυμΝ θ λΰ έ αδΝ απσΝ βθΝ Σ
εαδΝ κθΝΟ

Ν
Ν

ΗΧ,Ν τηφπθαΝη Ν κθΝ έΝέΝ1θ11ή1ληί,ΝσππμΝδ ξτ δ,Ν κΝΪλγλκΝ1η,ΝπαλέΝ11Ν

κυΝθέΝβζθλή1λλι,ΝσππμΝδ ξτ δΝεαδΝ βθΝαπσΝβίήζήβί1ηΝΠΝΠ,ΝσππμΝευλυγβε Νη Ν κΝθέΝ
4323/2015έΝ ΗΝ απσφα βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ λ υθυθΝ αδ δκζκΰ έ αδΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ
αθΪΰε μΝ πθΝΫλΰπθήπλκΰλαηηΪ πθΝπκυΝ δαξ δλέα αδΝκΝκδε έκμΝ έΛέΚέ έ.
ΰ) Μ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΟδεκθκηδευθΝκλέα αδΝβΝ δα δεα έαΝεαδΝκδΝ ξ δεΫμΝ
ζ π κηΫλ δ μΝΰδαΝ βθΝαθΪΝηάθαΝάΝ εαπ θγάη λκΝη αφκλΪΝξλβηα δευθΝ δαγ έηπθΝ
απσΝ βθΝ ΣλΪπ ααΝ βμΝ ζζΪ αμΝ

Ν πδ π δεΪΝ έ λυηα,Ν ίΪ δΝ αθ έ κδξκυΝ ηβθδαέκυΝ άΝ

εαπ θγάη λκυΝπλκΰλαηηα δ ηκτΝπζβλπηυθΝ κυΝ έΛέΚέ έΝΰδαΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝαυ υθΝ
η Ν βζ ε λκθδεσΝ λσπκέΝ ΈπμΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ βμΝ ΤπκυλΰδεάμΝ

πσφα βμ,Ν βΝ

πδ λκπάΝ λ υθυθΝαπκφα έα δΝΰδαΝ κθΝ λσπκΝ δαξ έλδ βμΝ πθΝ αη δαευθΝ δαγ έηπθΝ
κυΝ έΛέΚέ έΝεαδΝ κΝπκ κ σΝη αφκλΪμΝ βθΝΣ
5. Πκ κ σΝ ηΫξλδΝ βηΣΝ κυΝ

έΝ

υθκζδεκτΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ πθΝ ΫλΰπθΝ πκυΝ

ξλβηα κ κ κτθ αδΝεαδΝ δαξ δλέακθ αδΝηΫ πΝ κυΝ έΛέΚέ έΝεαδΝαπσΝκπκδκθ άπκ

πσλκΝ

κυ,Ν σππμΝ κΝ πκ κ σΝ αυ σΝ εαγκλέα αδΝ απσΝ βθΝ πδ λκπά,Ν βθΝ απσφα βΝ άΝ β
τηία βΝ ξλβηα κ σ β βμΝ κυΝ ΫλΰκυΝ εαδΝ

κΝ πζαέ δκΝ πκυΝ γΫ κυθΝ κδΝ φκλ έμΝ

ξλβηα κ σ β βμΝεαδΝκΝΟ βΰσμΝΧλβηα κ σ β βμΝεαδΝ δαξ έλδ βμ,Νελα έ αδΝΰδαΝΫικ αΝ
ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ εαδΝ κΝ ζ δ κυλΰδεσΝ εσ κμΝ κυΝ . .Ι. εαδΝ απκ ζ έΝ Ϋ κ κΝ
κυΝ έΛέΚέ έ.
6. α) ΣκΝπκ κ σΝ πθΝ ά δπθΝ

σ πθΝ πθΝπ λδπ έΝ ΄,Ν ΄,Να΄,Νβ΄ΝεαδΝγ΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν

κυΝΪλγλκυΝ49 πκυΝη αίδίΪα αδΝαπσΝ κθΝ έΛέΚέ έΝ κθΝ αε δεσΝπλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝ
. .Ι.,Ν τ

λαΝ απσΝ δ άΰβ βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ λ υθυθΝ εαδΝ απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυ,Ν

θΝ ηπκλ έΝ θαΝ υπκζ έπ αδΝ κυΝ λδΪθ αΝ κδμΝ εα σΝ (γίΣ)Ν κυΝ υθσζκυΝ πθΝ

σ πθΝ

αυ υθέΝ
ί)  Νπ λέπ π βΝηβΝαπκλλσφβ βμΝ κυΝπκ κτΝπκυΝ δα έγ αδΝΰδαΝ δμΝυπκξλ υ δμΝ
κυΝ αε δεκτΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ

. .Ι.,Ν κΝ ηβΝ απκλλκφβγΫθΝ πκ σΝ ηπκλ έΝ θαΝ

αθαζαηίΪθ αδΝ

κθΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝ . .Ι. κυΝ αηΫ πμΝ πση θκυΝ κδεκθκηδεκτΝ

Ϋ κυμΝΰδαΝ ισφζβ βΝ απαθυθΝ ΝίΪλκμΝ αη δαευθΝ δαγ έηπθέΝ
ΰ) ΣκΝ υπκζ δπση θκΝ πκ κ σΝ πθΝ

ά δπθΝ

σ πθΝ κυΝ έΛέΚέ έ,Ν η ΪΝ βθΝ

αφαέλ βΝ κυΝπκ κτΝ βμ π λέπ . α΄,Νεα αθΫη αδΝη Ναπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυΝτ
απσΝ δ άΰβ βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ λ υθυθ,Ν κθΝ έΛέΚέ έΝεαδΝ βθΝ

αδλ έαΝ ιδκπκέβ βμΝ

εαδΝ δαξ έλδ βμΝ βμΝ Π λδκυ έαμΝ κυΝ . .Ι.,Ν ΰδαΝ θαΝ αθαζβφγκτθΝ απΪθ μΝ
πλκςπκζκΰδ ηκτΝ

λαΝ

Ν ίΪλκμΝ

Ν ΫλΰκΝ άΝ ΫλΰαΝ πκυΝ τθαθ αδ θαΝ ε έθκθ αδΝ εαδΝ πΫλαθΝ κυΝ Ϋ κυμ,Ν

ΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ πθΝ επαδ υ δευθ,Ν λ υθβ δευθΝ εαδΝ αθαπ υιδαευθΝ

σξπθΝ κυΝ

. .Ι.,ΝΰδαΝ βθΝεΪζυοβΝζ δ κυλΰδευθΝαθαΰευθΝ κυΝ έΛέΚέ έΝεαδΝ κυΝ . .Ι. (φτζαιβ,Ν
εαγαλδσ β α,Ν υθ άλβ βΝ ικπζδ ηκτΝ εζπέ),Ν ΰδαΝ δμΝ αθΪΰε μΝ βμΝ έ δαμΝ π λδκυ έαμΝ άΝ
υπκ άλδιβμΝπ λδκυ δαευθΝ κδξ έπθΝ κυΝ . .Ι..
) ΤπσζκδπκΝ αη δαευθΝ δαγ έηπθΝ πθΝ ΫλΰπθήπλκΰλαηηΪ πθΝ πκυΝ ε έθκθ αδΝ
πΫλαθΝ κυΝ Ϋ κυμΝ εαδΝ

θΝ ΫξκυθΝ ξλβ δηκπκδβγ έΝ

κΝ ΫζκμΝ κυΝ κδεκθκηδεκτΝ Ϋ κυμΝ

παθ ΰΰλΪφκθ αδΝ κΝ πση θκΝκδεκθκηδεσΝΫ κμ,Νη Ναπσφα βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ λ υθυθΝ
κυΝ έΛέΚέ έΝβΝκπκέαΝεκδθκπκδ έ αδΝ

κθΝΓ ΟΤΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝ

εαδΝΘλβ ε υηΪ πθέ
ιέΝ ΣαΝ π λδκυ δαεΪΝ αη δαεΪΝ δαγΫ δηαΝ κυΝ έΛέΚέ έ,Ν τ

λαΝ απσΝ δ άΰβ βΝ βμΝ

πδ λκπάμΝεαδΝαπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυΝ κυΝ . .Ι., ηπκλκτθΝθαΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝΰδαΝ
θαΝ αθαζαηίΪθκθ αδΝ υπκξλ υ δμΝ

Ν ίΪλκμΝ

κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτ

ΫλΰπθΝ

ήπλκΰλαηηΪ πθΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ ΰδαΝ απΪθ μΝ ΰδαΝ ε βλδαεΫμΝ υπκ κηΫμΝ κυΝ . .Ι.,Ν ΰδαΝ
αΰκλΪΝ εαδΝ υθ άλβ βΝ λ υθβ δεκτΝ εαδΝ επαδ υ δεκτΝ ικπζδ ηκτ,Ν ΰδαΝ αη δαεΫμΝ
δ υεκζτθ δμΝ πθΝ ε ζκτη θπθΝ ΫλΰπθήπλκΰλαηηΪ πθ,Ν ΰδαΝ αυιά δμΝ η κξδεκτΝ
ε φαζαέκυΝ αδλ δυθΝ πκυΝ αθάεκυθΝ εα ΪΝ πζ δκοβφέαΝ

κΝ κδε έκΝ . .Ι.,Ν ΰδαΝ εΪζυοβΝ

βηκ δκθκηδευθΝ δκλγυ πθ,ΝθσηδηπθΝεαδΝηβΝ πδζΫιδηπθΝ απαθυθΝεαδΝΰδαΝ ε Ϋζ βΝ
δεα δευθΝ απκφΪ πθΝ εαδΝ απαθυθέΝ Πκ κ σΝ ΫπμΝ ηΣΝ πθΝ απκγ ηα δευθ,Ν τ

λαΝ

απσΝ δ άΰβ βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ εαδΝ απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυΝ κυΝ . .Ι.,Ν ηπκλκτθΝ θαΝ
ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ ΰδαΝ θαΝ αθαζαηίΪθκθ αδΝ απΪθ μΝ
ΫλΰπθήπλκΰλαηηΪ πθΝ

κυΝ

έΛέΚέ έΝ

ΰδαΝ

Ν ίΪλκμΝ κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ
απΪθ μΝ

λ υθβ δευθή επαδ υ δευθΝπλκΰλαηηΪ πθΝθΫπθΝ πδ βησθπθέΝ

ΆλγλκΝ58
Πλκςπκζκΰδ ησμΝ- απκζκΰδ ησμ

υπκ λκφδυθΝ

εαδΝ

1έΝ Μ Ν κθΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ εΪγ Ν κδεκθκηδεσΝ Ϋ κμΝ πλκ
αΝ Ϋ κ αΝ εαδΝ εαγκλέακθ αδΝ αΝ σλδαΝ πθΝ

απαθυθΝ εΪγ Ν

δκλέακθ αδΝ

έΛέΚέ έέΝ  κθΝ

πλκςπκζκΰδ ησΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝ αΝπλκίζ πση θαΝΰδαΝ κΝ πση θκΝκδεκθκηδεσΝΫ κμΝ
Ϋ κ αΝ εαδΝ Ϋικ α,Ν ξαλαε βλδαση θαΝ απσΝ υθαζζαΰΫμΝ ηβΝ ξλβηα κκδεκθκηδεάμΝ εαδΝ
ξλβηα κκδεκθκηδεάμΝφτ πμέΝ
βέΝ ΟδεκθκηδεσΝ Ϋ κμΝ έθαδΝ βΝ ξλκθδεάΝ π λέκ κμ,Ν πκυΝ π λδζαηίΪθ δΝ δμΝ δκδεβ δεΫμΝ
εαδΝ κδεκθκηδεΫμΝ πλΪι δμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ

ξ έακθ αδΝ η Ν

βΝ

δαξ έλδ βΝ

κυΝ

πλκςπκζκΰδ ηκτΝεαδ βμΝπ λδκυ έαμΝεΪγ Ν έΛέΚέ έέΝΣκΝκδεκθκηδεσΝΫ κμΝαλξέα δ βθΝ
1βΝΙαθκυαλέκυΝεαδΝζάΰ δΝ βθΝγ1βΝ

ε ηίλέκυΝ κυΝδ έκυΝβη λκζκΰδαεκτΝΫ κυμέΝ

γέΝ Κα ΪΝ βΝ εα Ϊλ δ βΝ κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ πθΝ έΛέΚέ έ, πμΝ Ϋ κ αΝ κλέακθ αδ,Ν
αθ ιαλ ά πμΝ

κυΝ Ϋ κυμΝ πκυΝ

βηδκυλΰάγβεαθ,Ν κδΝ πλκίζΫο δμΝ απαδ ά πθΝ

απκεζ δ δεΪΝ ΰδαΝ κΝ πση θκΝ κδεκθκηδεσΝ Ϋ κμΝ η Ν βθΝ πλκςπσγ βΝ πλκίζ πση θβμΝ
έ πλαιβμΝ κΝκδεκθκηδεσΝΫ κμΝπκυΝαθαφΫλ αδΝκΝπλκςπκζκΰδ ησμέΝ
ζέΝ  αΝ Ϋ κ αΝ αθαΰθπλέακθ αδΝ κδΝ απαδ ά δμ, κδΝ κπκέ μ,Ν εα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ κυΝ
κδεκθκηδεκτΝ Ϋ κυμΝ πκυΝ αθαφΫλ αδΝ κΝ πλκςπκζκΰδ ησμ,Ν ζκΰέακθ αδΝ ίΪ δΝ
παλα α δευθΝ εαδΝ

κδξ έπθ,Ν α ξΫ πμΝ

βμΝ ξλκθδεάμΝ π λδσ κυΝ πκυΝ αυ ΫμΝ

βηδκυλΰάγβεαθέΝ ΟδΝ απαδ ά δμΝ εαγέ αθ αδΝ απαδ β ΫμΝ εα ΪΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ
ζκΰδ δεκπκέβ άμΝ κυμΝ

κυμΝ αθ έ κδξκυμΝ ζκΰαλδα ηκτμΝ ξλ π υθ-π ζα υθΝ βμΝ

εα Ϊ α βμΝ κδεκθκηδεάμΝ γΫ βμΝ πθΝ

έΛέΚέ έέΝ  κθΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ εαδΝ

δμΝ

βηκ δκθκηδεΫμΝ αθαφκλΫμ,Ν πμΝ Ϋ κ αΝ ζκΰέακθ αδΝ κδΝ ππζά δμΝ πθΝ παΰέπθΝ
π λδκυ δαευθΝ κδξ έπθέΝ
ηέΝ ΩμΝ Ϋικ αΝ κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ πθΝ

έΛέΚέ έΝ κλέακθ αδΝ κδΝ πλκίζΫο δμΝ

υπκξλ υ πθΝ απκεζ δ δεΪΝ κυΝ πση θκυΝ κδεκθκηδεκτΝ Ϋ κυμΝ κδΝ κπκέ μΝ πλσε δ αδΝ
θαΝ ικφζβγκτθΝ θ σμΝ κυΝδ έκυΝΫ κυμΝπκυΝαθαφΫλ αδΝκΝπλκςπκζκΰδ ησμέΝ
θέΝΈικ αΝ κυΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝαθαΰθπλέακθ αδΝκδΝυπκξλ υ δμΝκδ κπκέ μΝεα ΪΝ βθΝ
δΪλε δαΝ κυΝ κδεκθκηδεκτΝ Ϋ κυμΝ

κθΝ κπκέκΝ αθαφΫλ αδΝ κΝ πλκςπκζκΰδ ησμ,Ν

ζκΰέακθ αδΝίΪ δΝ ξ δεκτΝπαλα α δεκτ,Ν δηκζκΰέκυΝάΝδ σ δηκυΝ έ ζκυ,Ν ΝίΪλκμΝ κυΝ
αθαζυ δεκτΝ κλέκυΝ απαθυθΝ κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ πθΝ έΛέΚέ έ,Ν αθ ιαλ ά πμΝ κυΝ
ξλσθκυΝ πκυΝ βηδκυλΰάγβεαθέΝ ΓδαΝ δμΝ αθΪΰε μΝ κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ εαδΝ πθΝ
βηκ δκθκηδευθΝ αθαφκλυθ,Ν πμΝ Ϋικ αΝ ζκΰέακθ αδΝ κδΝ αΰκλΫμΝ παΰέπθΝ π λδκυ δαευθΝ
κδξ έπθΝεαδΝκδΝαΰκλΫμΝαθαζυ δηπθΝυζδευθέ
ιέΝ ΣαΝ Ϋ κ αΝ εαδΝ αΝ Ϋικ αΝ ΰΰλΪφκθ αδΝ εαδΝ ηφαθέακθ αδΝ

Ν ΫθαθΝ θδαέκΝ

πλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝ έΛέΚέ έέΝ ΣαΝ Ϋ κ αΝ εαδΝ κδΝ απΪθ μΝ κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ
τθαθ αδΝ θαΝ πλαΰηα κπκδβγκτθΝ παλΪΝ ησθκΝ αθΝ αθ δ κδξκτθΝ

θΝ

κθΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ

κυμΝεΪ πΝαπσΝ βθΝ ξ δεάΝ αιδθσηβ βΝ πθΝζκΰαλδα ηυθΝ(αλξάΝ θσ β αμ)έΝΚαηέαΝ
απΪθβΝ

θΝ τθα αδΝ θαΝ αθαζβφγ έΝ άΝ εαδΝ θαΝ πλαΰηα κπκδβγ έ,Ν αθΝ υπ λίαέθ δ,Ν αΝ

ΰε ελδηΫθαΝ εα ΪΝ εα βΰκλέαΝ σλδαΝ απαθυθ,Ν κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ κυμΝ (αλξάΝ βμΝ
εαγκζδεσ β αμ)έΝ
κέΝ ΟΝ υθκπ δεσμΝ πλκςπκζκΰδ ησμΝ κυΝ

έΛέΚέ έΝ π λδζαηίΪθ δΝ δαελδ ΪΝ αΝ

πλκίζ πση θαΝ ηβΝ ξλβηα κκδεκθκηδεΪΝ Ϋ κ αΝ εαδΝ Ϋικ αΝ εαγυμΝ εαδΝ
ξλβηα κκδεκθκηδεΪΝ Ϋ κ αΝ εαδΝ Ϋικ αΝ

αΝ

Ν ετλδ μΝ εα βΰκλέ μέΝ ΗΝ πλκετπ κυ αΝ

δαφκλΪΝ η αιτΝ πθΝ πλκίζ πση θπθΝ ηβΝ ξλβηα κκδεκθκηδευθΝ

σ πθΝ εαδΝ ισ πθΝ

δαηκλφυθ δΝ κΝπλκίζ πση θκΝ βηκ δκθκηδεσΝαπκ Ϋζ ηαέΝ
λέΝ θαζυ δεσμΝπλκςπκζκΰδ ησμΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ έθαδΝβΝαθαζυ δεάΝπλσίζ οβ,ΝηΫξλδΝ
Ϋ αλ κΝ ίαγησΝ αθΪζυ βμ,Ν πθΝ

σ πθΝ εαδΝ ισ πθΝ ΰδαΝ κΝ πση θκΝ κδεκθκηδεσΝ Ϋ κμέΝ

 κθΝ αθαζυ δεσΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ αΝ ηβΝ ξλβηα κκδεκθκηδεάμΝ εαδΝ
ξλβηα κκδεκθκηδεάμΝ φτ πμΝ Ϋ κ αΝ εαδΝ

αΝ ηβΝ ξλβηα κκδεκθκηδεάμΝ εαδΝ

ξλβηα κκδεκθκηδεάμ φτ πμΝΫικ αέ
1ίέΝ ΗΝ αιδθσηβ βΝ βμΝ εα βΰκλέαμΝ πθΝ

σ πθΝ εαδΝ ισ πθ,Ν τηφπθαΝ η Ν αΝ

αθπ Ϋλπ,Ν π λδζαηίΪθ δΝ βθΝ υπκξλ π δεάΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ ζκΰαλδα ηυθΝ απσΝ κθΝ
πλυ κΝΫπμΝ βΝ υθα σ β αΝαθΪπ υιβμΝ

Ϊλ κυΝίαγηκτέΝΗΝ αιδθσηβ βΝ πδ λΫπ δΝ βθ

υηία σ β αΝη Ν κυμΝζκΰαλδα ηκτμΝ ΟΛΝβί1ίΝεαδΝ βΝ τΰελδ βΝ πθΝη ΰ γυθΝεαδΝ
κυΝαπκ ζΫ ηα κμΝ πθΝπλκςπκζκΰδ ηυθΝ Ν πέπ κΝΓ θδεάμΝΚυίΫλθβ βμέΝ
11έΝ ΣαΝ Ϋ κ αΝ εαδΝ αΝ Ϋικ αΝ κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ έΛέΚέ έ,Ν σππμΝ κλέακθ αδΝ
δμΝ παλέΝ ζ,Ν η,Ν θΝ εαδΝ ιΝ ζκΰέακθ αδ,Ν δ πλΪ κθ αδ,Ν ικφζκτθ αδΝ εαδΝ δαΰλΪφκθ αδΝ
τηφπθαΝη Ν βθΝ δα δεα έαΝπκυΝπλκίζΫπκυθΝ αΝ ΛΠέΝΟδΝ επ υ δμΝ αΝΫ κ αΝεαδΝ
αΝΫικ αΝζκΰέακθ αδ,Ν πέ βμ,Ν τηφπθαΝη Ν αΝ ΛΠέ
1βέΝ ΟΝ ξλσθκμΝ πλαΰηα κπκέβ βμΝ βμΝ πζβλπηάμΝ πθΝ υπκξλ υ πθΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ
ζαηίΪθ δΝ ξυλαΝ

κΝ έ δκΝ άΝ

πλαΰηα κπκδβγκτθΝ

Ν

Ν πση θκΝ κδεκθκηδεσΝ Ϋ κμΝ κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτέΝ θΝ

πση θκΝ κδεκθκηδεσΝ Ϋ κμΝ

κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτ,Ν

θΝ

ζκΰέακθ αδΝ κΝ βηκ δκθκηδεσΝαπκ Ϋζ ηαΝ ε Ϋζ βμΝ κυΝπλκςπκζκΰδ ηκτέΝ
13. ΜΫ πΝ πθΝ ζκΰδ δευθΝ εαδΝ πζβλκφκλδαευθΝ υ βηΪ πθΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ βΝ
παλαεκζκτγβ βΝ κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτ,Ν βΝ αθΪζβοβΝ υπκξλΫπ βμ,Ν βΝ Ϋ η υ βΝ πθΝ
εκθ υζέπθΝ πθΝ πλκςπκζκΰδ ηυθ,Ν βΝ παλαεκζκτγβ βΝ πθΝ υπκξλ υ πθΝ εαδΝ βΝ
ισφζβ άΝ

κυμΝ (Μβ λυκΝ

πλκ αληκ ηΫθκΝ Ϋ δΝ υ
τ βηαΝ

πζβλκφκλδαεσΝ

τ βηαΝ

έθαδΝ

θαΝ παλαεκζκυγ έ αδΝ κΝ σλδκΝ απαθυθΝ κυΝ ΰε ελδηΫθκυΝ

πλκςπκζκΰδ ηκτΝ εαδΝ πθΝ
πζβλκφκλδαεσΝ

η τ πθ)έΝ To

η τ πθΝ πκυΝ αθαζαηίΪθκθ αδΝ π’Ν αυ κτέΝ  κΝ
βλκτθ αδΝ εα ’Ν

ζΪξδ κθΝ

Ν δ δαέ λ μΝ

άζ μΝ κΝ

ΰε ελδηΫθκμΝ αθαζυ δεσμΝ πλκςπκζκΰδ ησμ,Ν βΝ αθαησλφπ βΝ

κυΝ

ΰε ελδηΫθκυΝ

αθαζυ δεκτΝ πλκςπκζκΰδ ηκτ,Ν βΝ δαησλφπ βΝ κυ,Ν βΝ αθ δζβηηΫθβΝ Ϋ η υ β,Ν βΝ
υπκζ δπση θβΝ πλκμΝ δΪγ βΝ απΪθβ,Ν κΝ πκ σΝ βμΝ υπκξλΫπ βμΝ ίΪ δΝ δηκζσΰδκυΝ άΝ
δ κ υθΪηκυΝ ΰΰλΪφκυ,Ν κΝ πκ σΝ βμΝ πζβλπηάμΝ εΪγ Ν υπκξλΫπ βμ,Ν κδΝ απζάλπ μΝ
υπκξλ υ δμΝεαδΝκδΝ εελ η έμΝ

η τ δμέΝ

1ζέΝ ΚΪγ Ν ηάθα,Ν κδΝ έΛέΚέ έΝ υπκίΪζκυθΝ

κΝ Τπκυλΰ έκΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ

Θλβ ε υηΪ πθΝ δμΝ βηκ δκθκηδεΫμΝαθαφκλΫμΝη Ναπκζκΰδ δεΪΝ κδξ έαΝ πθΝ απαθυθΝ
εαδΝ πθΝ σ πθΝ Ν

κυζ υηΫθβΝίΪ β,ΝσππμΝκλέακθ αδΝ δμΝπαλ. ζ,Νη,ΝθΝεαδΝιΝεαδΝ κΝ

πλκετπ κθΝ βηκ δκθκηδεσΝαπκ Ϋζ ηαέ
1ηέΝ ΟΝ απκζκΰδ ησμΝ
εα αλ έα αδΝ

βμΝ

ε Ϋζ βμΝ

κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ

κυΝ

έΛέΚέ έΝ

Ν υθκπ δεσΝεαδΝαθαζυ δεσΝ πέπ κέΝΗΝεα Ϊ α βΝ κυΝαπκζκΰδ ηκτΝ

ισ πθΝπ λδζαηίΪθ δΝ κθΝπλκςπκζκΰδ ησ,Ν βθΝ ζδεάΝ δαησλφπ βΝ κυ,Ν δμΝ ά δ μΝ
υθκζδεΫμΝ

η τ δμ,Ν αΝΫικ αΝπκυΝΫξκυθΝζκΰδ γ έΝ

κΝΫ κμ,Ν αΝΫικ αΝπκυΝΫξκυθΝ

ικφζβγ έΝ εαγυμΝ εαδΝ αΝ απζάλπ αΝ Ϋικ αέΝ  κθΝ απκζκΰδ ησΝ πθΝ
π λδζαηίΪθ αδΝ κΝ πλκςπκζκΰδ ησμ,Ν βΝ

σ πθΝ

ζδεάΝ δαησλφπ β,Ν Ϋ κ αΝ πκυΝ ΫξκυθΝ

ζκΰδ γ έ,Ν αΝΫ κ αΝπκυΝΫξκυθΝ δ πλαξγ έΝεαδΝ αΝαθ έ πλαε αΝΫ κ αέΝ
1θέΝ Μ ΪΝ κΝ εζ έ δηκΝ εΪγ Ν κδεκθκηδεάμΝ ξλά βμΝ εαδΝ ΫπμΝ βθΝ γίβΝ Ικυθέκυ,Ν κΝ
έΛέΚέ έΝ η Ν υγτθβΝ κυΝ ΠΟΤ,Ν απκ Ϋζζ δΝ

κΝ Τπκυλΰ έκΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ

Θλβ ε υηΪ πθΝ κθΝ ΰε ελδηΫθκΝ απκζκΰδ ησΝ βμΝ ε Ϋζ βμΝ κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ
εαγυμΝ εαδΝ

δμΝ πλκίζ πση θ μ,Ν

τηφπθαΝ η Ν

κυμΝ ζκΰδ δεκτμΝ εαθσθ μ,

ξλβηα κκδεκθκηδεΫμΝεα α Ϊ δμΝ βμΝξλά βμέΝ
1ιέΝ ΜΫλκμΝ

κυΝ

υθκζδεκτΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ

κυΝ

έΛέΚέ έΝ απκ ζ έΝ κΝ

πλκςπκζκΰδ ησμΝ εΪγ Ν ΫλΰκυήΝ πλκΰλΪηηα κμΝ πκυΝ δαξ δλέα αδΝ κΝ

έΛέΚέ έέΝ ΟΝ

πλκςπκζκΰδ ησμΝεΪγ ΝΫλΰκυήΝπλκΰλΪηηα κμΝ έθαδΝαυ κ ζάμΝεαδΝ δαελδ σμΝΫθαθ δ πθΝ
πλκςπκζκΰδ ηυθΝ πθΝζκδπυθΝΫλΰπθΝεαδΝαφκλΪΝσζβΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝΫλΰκυ,Ν κΝκπκέκΝ
ηπκλ έΝθαΝ ε έθ αδΝεαδΝπΫλαθΝ κυΝΫ κυμέΝυθ Ϊ

αδΝ τηφπθαΝη Ν βθΝπαλέΝλΝ κυΝ

παλσθ κμΝΪλγλκυ,Ν έθαδΝ βηκ δκθκηδεΪΝκυ Ϋ λκμέ
1κέΝ ΓδαΝ εΪγ Ν ΫλΰκΝ βΝ αθαζαηίαθση θβΝ κδεκθκηδεά υπκξλΫπ β,Ν αθ ιαλ ά πμΝ
πκ κτ,Ν ε ζ έ αδΝ θ σμΝ πθΝκλέπθΝ κυΝ ΰε ελδηΫθκυΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝαθΪΝεα βΰκλέαΝ
απΪθβμέΝ ΚΪγ Ν πζβλπηάΝ ζΫΰξ αδΝ εαδΝ παλαεκζκυγ έ αδΝ η Ν ίΪ βΝ κθΝ ΰε ελδηΫθκΝ
πλκςπκζκΰδ ησΝεΪγ ΝΫλΰκυέΝ παΰκλ τ αδΝκπκδα άπκ ΝπζβλπηάΝεαγ’ΝυπΫλία βΝ κυ
υθκζδεκτΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ εΪγ Ν ΫλΰκυέΝ ΠζβλπηάΝ πκυΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ εαγΥΝ
υπΫλία βΝ κυΝ υθκζδεκτΝ ΰε ελδηΫθκυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ εΪγ Ν ΫλΰκυΝ έθαδΝ
αυ κ έεαδαΝ εαδΝ απσζυ αΝ ΪευλβΝ εαδΝ κΝ δα Ϊε βμ,Ν κΝ Πλκρ Ϊη θκμΝ ΟδεκθκηδευθΝ

Τπβλ δυθΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζκΝ υηπλΪ κθΝ σλΰαθκΝ υγτθκθ αδΝ α κηδεΪ,Ν
αζζβζΫΰΰυαΝεαδΝ δμΝκζσεζβλκΝΰδαΝ βΝαβηέαΝ κυΝ έΛέΚέ έ.
1λέΝ ΟΝ ΰε ελδηΫθκμΝ πλκςπκζκΰδ ησμΝ εΪγ Ν ΫλΰκυΝ τθα αδΝ θαΝ αθαηκλφυθ αδΝ η Ν
αδ δκζκΰβηΫθκΝ αέ βηαΝ κυΝ πδ βηκθδεκτΝ Τπ υγτθκυΝ εαδΝ απσφα βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ
λ υθυθΝ εα σπδθΝ τηφπθβμΝ ΰθυηβμΝ κυΝ ΠΟΤΝ εαδΝ ΫΰΰλαφβμΝ υηφπθέαμΝ κυΝ φκλΫαΝ
ξλβηα κ σ β βμ,ΝσπκυΝαυ άΝαπαδ έ αδέ

ΆλγλκΝ59
Κα Ϊλ δ βΝεαδΝΫΰελδ βΝΠλκςπκζκΰδ ηκτ
1έΝ ΟΝ έΛέΚέ έΝ εα αλ έα δΝ εαδΝ υπκίΪζζ δΝ

βΝ Γ ΟΤΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Παδ έαμ,Ν

Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν ξΫ δκΝ κυΝ υθκπ δεκτΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ ΰδαΝ κΝ
πση θκΝΫ κμΝηΫξλδΝ βθΝγ1β Ικυζέκυέ
βέΝ θΝ κΝ ξΫ δκΝ κυΝ υθκπ δεκτΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ έΛέΚέ έ,ΝπκυΝυπκίΪζζ αδΝ
θΝ έθαδΝ υηία σΝ η Ν κΝ
π λδζαηίΪθκθ αδΝ

η υ δεσΝ

σξκΝ εαδΝ κΝ πδ δπεση θκΝ απκ Ϋζ ηαΝ πκυΝ

δμΝ ΰευεζέκυμ κυΝ Γ θδεκτΝ Λκΰδ βλέκυΝ κυΝ ΚλΪ κυμΝ άΝ κυΝ

αθ έ κδξκυΝ πκπ τκθ κμΝ Τπκυλΰ έκυ,Ν βΝ Γ ΟΤΝ κυΝ πκπ τκθ κμΝ Τπκυλΰ έκυΝ
παλΫξ δΝκ βΰέ μΝΰδαΝ βΝ δσλγπ βΝ κυΝ ξ έκυΝ κυΝ υθκπ δεκτΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝεαδΝ
κΝ πδ λΫφ δΝηααέΝη Ν δμΝκ βΰέ μέΝ εκζκτγπμ,ΝκΝ έΛέΚέ έΝ δκλγυθ δ,Ν τηφπθαΝη Ν
δμΝ κ βΰέ μΝ εαδΝ υπκίΪζζ δΝ αθαγ πλβηΫθκΝ ξΫ δκΝ

βΝ Γ ΟΤΝ κυΝ πκπ τκθ κμΝ

Τπκυλΰ έκυΝηΫ αΝ βθΝπλκγ ηέαΝπκυΝπλκίζΫπ αδΝ δμΝκ βΰέ μέΝ
γέΝΟδΝαθαζυ δεκέΝπλκςπκζκΰδ ηκέΝ πθΝ έΛέΚέ έΝεα αλ έακθ αδΝαπσΝ βθΝ πδ λκπάΝ
λ υθυθ,Ν ΰελέθκθ αδΝ απσΝ βΝ τΰεζβ κΝ εαδΝ υπκίΪζζκθ αδΝ πλκμΝ Ϋΰελδ βΝ

κθΝ

ΤπκυλΰσΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν φσ κθΝ έθαδΝ υθ π έμΝ η Ν αΝ
ξΫ δαΝ πθΝ υθκπ δευθΝ πλκςπκζκΰδ ηυθΝ πκυΝ δαηκλφυγβεαθΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ
παλ. 2,Ν ΫπμΝ βθΝ γ1β

ε ηίλέκυΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ απσΝ κΝ Ϋ κμΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ

η ΪΝ απσΝ δ άΰβ βΝ κυΝ κδε έκυΝ Γ θδεκτΝ δ υγυθ άΝ ΟδεκθκηδευθΝ Τπβλ δυθΝ κυΝ
Τπκυλΰ έκυΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ υθΫπ δαΝ η Ν κΝ
ξΫ δκΝ πθΝ υθκπ δευθΝπλκςπκζκΰδ ηυθέ
4. ΟΝαλξδεσμΝ υθκζδεσμΝ ΰε ελδηΫθκμΝπλκςπκζκΰδ ησμΝεΪγ Ν έΛέΚέ έΝ τθα αδΝθαΝ
αθαηκλφυθ αδ,Νεα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ κυΝΫ κυμ,Νη Ναπσφα βΝ βμΝ πδ λκπάμ,Νεα σπδθΝ
τηφπθβμΝ ΰθυηβμΝ κυΝ ΠέΟέΤέΝ κυΝ κδε έκυΝ έΛέΚέ έΝ εαδΝ η Ν βθΝ πλκςπσγ βΝ
άλβ βμΝεαδΝ δα φΪζδ βμΝ βμΝ βηκ δκθκηδεάμΝκυ

λσ β αμΝ κυΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝ

εΪγ Ν ΫλΰκυέΝ ΟΝ έΛέΚέ έΝ θβη λυθ δΝ κθΝ Γέ έΟέΤέΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Παδ έαμ,Ν
Έλ υθαμΝ

εαδΝ

Θλβ ε υηΪ πθΝ

ΰδαΝ

εΪγ Ν

αθαησλφπ βΝ

κυΝ

υθκζδεκτΝ

πλκςπκζκΰδ ηκτέ
ηέΝ ΣυξσθΝ απσεζδ βΝ κυΝ ΰε ελδηΫθκυΝ απκ ζΫ ηα κμΝ κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ απσΝ
βθΝ αθ έ κδξβΝ αθαησλφπ β,Ν υπσΝ βθΝ πλκςπσγ βμΝ άλβ βμΝ βηκ δκθκηδεάμΝ
κυ

λσ β αμ,Ν

κυ

λσ β αΝ

θΝ απκ ζ έΝ ζσΰκΝ

πδίκζάμΝ ευλυ πθέΝ ΗΝ

πδ υΰξΪθ αδΝ η Ν δ σπκ βΝ αθαησλφπ βΝ

πθΝ

βηκ δκθκηδεάΝ
σ πθΝ

κυΝ

πλκςπκζκΰδ ηκτΝ πθΝΫλΰπθΝ θ σμΝ κυΝδ έκυΝΫ κυμΝπκυΝ ε ζ έ αδΝκΝπλκςπκζκΰδ ησμΝ
άΝ

κΝ αηΫ πμΝ πση θκ,Ν βμΝ ε Ϋζ βμΝ κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτ, κδεκθκηδεσΝ Ϋ κμ,Ν

π λδπ υ δμΝαθαησλφπ βμΝ πθΝ απαθυθΝ πθΝΫλΰπθΝ κυΝ έΛέΚέ έ.

ΆλγλκΝθ0
θΪζβοβΝυπκξλΫπ βμ
1έΝΓδαΝ δμΝαθαζάο δμΝυπκξλ υ πθΝ ΝίΪλκμΝ πθΝπδ υ πθΝ κυΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝ
κυΝ έΛέΚέ έΝδ ξτκυθ,ΝαθαζσΰπμΝ φαληκαση θ μ,ΝκδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝθθΝ κυΝθέΝ
ζβιίήβί1ζΝ( ΄Ν1ζγ)ΝεαδΝ κυΝπέ έΝκίήβί1θΝ( ΄Ν145).
βέΝ κΝΪλγλκΝζΝ κυΝπέ έΝκίήβί1θΝπλκ έγ αδΝπαλέΝηΝπμΝ ιάμμ
«ηέΝ δ δεΪΝ ΰδαΝ βθΝ Ϋε κ βΝ απσφα βμΝ αθΪζβοβμΝ υπκξλΫπ βμΝ

Ν ίΪλκμΝ πθΝ

πδ υ πθΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ ΫλΰκυΝ απσΝ κυμΝ δ δεκτμ Λκΰαλδα ηκτμΝ Κκθ υζέπθΝ
Έλ υθαμΝ ( έΛέΚέ έ)Ν

πθΝ

θπ Ϊ πθΝ

επαδ υ δευθΝ Ι λυηΪ πθΝ ( . .Ι.),Ν

κΝ

εηβλδπηΫθκΝαέ βηαΝυπκίΪζζ αδΝαπσΝ κθΝ πδ βηκθδεσΝυπ τγυθκέΝ βθΝπ λέπ π βΝ
αυ ά,ΝβΝαπσφα βΝαθΪζβοβμΝυπκξλΫπ βμμΝ
α) ε έ

αδΝ

Ν υθΫξ δαΝ βμΝκζκεζάλπ βμΝ βμΝ δα δεα έαμΝ αθΪζβοβμΝ ε Ϋζ βμΝ

κυΝ ΫλΰκυΝ απσΝ κθΝ έΛέΚέ έ,Ν βζα άΝ η ΪμΝ i)Ν βθΝ Ϋε κ βΝ απσφα βμΝ απκ κξάμΝ βμΝ
δαξ έλδ βμΝ βμΝ πδ λκπάμ,Ν ii)Ν βθΝ Ϋθ αιβΝ κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ ΫλΰκυΝ

κθΝ

πλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝ έΛέΚέ έΝάΝεαδΝ βθΝ λκπκπκέβ βΝαυ κτ,Ν
ί) αφκλΪΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ πδ υ πθΝ κυΝ ΫλΰκυΝ αθΪΝ Ϋ κμΝ εαδΝ υθκ τ αδΝ απσΝ
αθαζυ δεάΝεα Ϊ α βΝεα αθκηάμΝ κυμΝαθΪΝ απΪθβΝεαδΝζκΰαλδα ησέ
 Ν π λέπ π βΝ πκυΝ υπΪλξ δΝ δαγΫ δηβΝ πέ π β,Ν αζζΪΝ

θΝ υθ λΫξκυθΝ κδΝ ζκδπΫμΝ

θσηδη μΝπλκςπκγΫ δμΝπαλκξάμΝ βμΝί ίαέπ βμΝ βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝγ,ΝβΝ δαφπθέαΝ
αυ άΝ ΰθπ κπκδ έ αδΝ ΰΰλΪφπμΝ
απσο πθΝ η αιτΝ βμ

βθΝ πδ λκπάΝ λ υθυθέΝ ΪθΝ πλκετο δΝ δΪ α βΝ

πδ λκπάμΝ λ υθυθΝ εαδΝ κυΝ ΠΟΤ, φαλησακθ αδΝ κδΝ δα Ϊι δμΝ

βμΝ π λέπ έΝ ΰ΄Ν βμΝ παλέ1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ ζέΝ  βθΝ π λέπ π βΝ αυ άΝ κΝ ΠΟΤΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ
εκδθκπκδ έΝ βθ δαφπθέαΝ κυΝ βθΝτΰεζβ κΝ κυΝ . .Ι..
ΰ) Μ Ν βθΝ ΫθαλιβΝ εΪγ Ν κδεκθκηδεκτΝ Ϋ κυμΝ τθα αδΝ θαΝ

η τκθ αδΝ

κθΝ

πλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝκδε έκυΝ έΛέΚέ έ,ΝπζβθΝ πθΝπ λδπ υ πθΝ βμΝπαλέΝγ,Ν κΝπζαέ δκΝ
ΰε ελδηΫθκυΝΫλΰκυΝ κυΝ έΛέΚέ έ,Νπδ υ δμΝπκυΝαφκλκτθΝ Ν

η υηΫθ μΝπδ υ δμΝ

κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ κδεκθκηδεκτΝ Ϋ κυμΝ ξπλέμΝ θαΝ απαδ έ αδΝ θαΝ εελ η έΝ ξ δεάΝ
υπκξλΫπ β»έ

ΆλγλκΝθ1
Έζ ΰξκμ,Ν εεαγΪλδ βΝεαδΝπζβλπηάΝ απαθυθ
1έΝ ΟΝ Ϋζ ΰξκμΝ πθΝ απαθυθΝ κυΝ

έΛέΚέ έΝ πκυΝ α ε έ αδΝ απσΝ βθΝ ΜκθΪ αΝ

δκδεβ δεάμΝ ΤΝ ΟδεκθκηδεάμΝ Τπκ άλδιβμΝ κυΝ κδε έκυΝ
ιΫ α βΝ πθΝ θκηέηπθΝ δεαδκζκΰβ δευθΝ εαδΝ απκίζΫπ δΝ

. .Ι.

υθέ α αδΝ

βθΝ

βΝ δαελέίπ βΝ κυΝ εα ΪΝ

πσ κθΝβΝ απΪθβμ
α) πλκίζΫπ αδΝ απσΝ δΪ αιβΝ θσηκυΝ άΝ ιυπβλ
έΛέΚέ έΝ άΝ υθ ζ έΝ

έΝ ζ δ κυλΰδεΫμΝ αθΪΰε μΝ κυΝ

βθΝ επζάλπ βΝ πθΝ εκπυθΝ κυΝ εαδΝ υπΪλξ δ ΰδαΝ αυ άΝ

δαγΫ δηβΝπέ π βΝ(Ϋζ ΰξκμΝθκηδησ β αμ),
ί) Ϋξ δΝ θσηδηαΝ αθαζβφγ έ,Ν βΝ

ξ δεάΝ απαέ β βΝ

θΝ Ϋξ δΝ παλαΰλαφ έΝ εαδΝ

πδ υθΪπ κθ αδΝ αΝ θσηδηαΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ (Ϋζ ΰξκμΝ εαθκθδεσ β αμ)έΝ Κα ΪΝ κθΝ
α εκτη θκΝΫζ ΰξκΝ ι Ϊακθ αδΝεαδΝ αΝπαλ ηπδπ σθ πμΝαθαφυση θαΝαβ άηα α,Νη Ν βθΝ
πδφτζαιβΝ πθΝ δα Ϊι πθΝΰδαΝ κΝ

δεα ηΫθκΝεαδΝ κΝΝκηδεσΝυηίκτζδκΝ κυΝΚλΪ κυμΝ

(παλ ηπέπ πθΝΫζ ΰξκμ).
βέΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΟδεκθκηδευθΝβΝ δα δεα έαΝεαδΝκΝ λσπκμΝ ζΫΰξκυ,Ν
εεαγΪλδ βμΝεαδΝ θ αζηα κπκέβ βμΝ πθΝ απαθυθΝ πθΝ έΛέΚέ έΝεαδΝβ δα δεα έαΝεαδΝ
κΝ λσπκμΝ ισφζβ άμΝ κυμ,ΝεαγυμΝεαδΝεΪγ ΝΪζζβΝ ξ δεάΝζ π κηΫλ δαέ

ΆλγλκΝθ2
πα ξσζβ βΝ πδ

βηκθδεκτ,Ν δκδεβ δεκτΝεαδΝζκδπκτΝπλκ ππδεκτ- πκ κξΫμ

 αΝΫλΰαήπλκΰλΪηηα α,ΝκΝ έΛέΚέ έΝαπα ξκζ έΝ δμΝ ιάμΝεα βΰκλέ μΝπλκ ππδεκτμ
1έΝΜΫζβΝ κυΝπλκ ππδεκτΝ κυΝ . .Ι. η Νπλσ γ βΝαηκδίάΝΰδαΝπλσ γ βΝ λΰα έα,ΝβΝ
κπκέαΝ

ΰελέθ αδΝ εα ΪΝ

δμΝ κδε έ μΝ

δα Ϊι δμ,Ν

φσ κθΝ βΝ

ξ δεάΝ πλσίζ οβΝ

π λδζαηίΪθ αδΝ κθΝ ΰε ελδηΫθκΝπλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝΫλΰκυΝεαδΝ θ σμΝ κυΝαθυ α κυΝ
κλέκυΝαηκδίάμέΝ
2. α) Πλσ γ κΝ πδ βηκθδεσ,Ν δκδεβ δεσ,Ν
απαδ έ αδΝ ΰδαΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ εΪγ Ν ΫλΰκυΝ εαδΝ

ξθδεσΝ εαδΝ ζκδπσΝ πλκ ππδεσ,Ν πκυΝ
θΝ έθαδΝ ηΫζκμΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ κυΝ

. .Ι..
ΣκΝ θΝ ζσΰπΝ πλκ ππδεσΝ απα ξκζ έ αδΝ η Ν τηία βΝ αθΪγ βμΝ ΫλΰκυΝ άΝ λΰα έαμΝ
κλδ ηΫθκυΝ ξλσθκυέΝ ΟδΝ θΝ ζσΰπΝ υηίΪ δμΝ υθΪπ κθ αδΝ εαδΝ παλα έθκθ αδΝ η Ν
απκφΪ δμΝ βμΝ πδ λκπάμΝ κυΝ έΛέΚέ έΝξπλέμΝπ λδκλδ ησ,ΝηΫξλδΝ βΝζάιβΝ πθΝΫλΰπθΝ
ΰδαΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ πθΝ κπκέπθΝ ΰελέγβεαθΝ εαδΝ θ σμΝ πθΝ ΰε ελδηΫθπθΝ κλέπθΝ κυΝ
πλκςπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ εΪγ Ν ΫλΰκυΝ άΝ πλκΰλΪηηα κμ,Ν θυΝ παλΪζζβζαΝ κδΝ θΝ ζσΰπΝ
υηίΪ δμΝ υθ Ϋκθ αδΝ η Ν κΝ παλαΰση θκΝ απκ Ϋζ ηαΝ κυΝ ΫλΰκυΝ ΰδαΝ κΝ κπκέκΝ
υθΪπ κθ αδ,Ν εα ΪΝ παλΫεεζδ βΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝ θ. β1λίή1λλζ,Ν βμΝ παλέΝ κΝ κυΝ
ΪλγλκυΝ λΝ κυΝ θ. γκ1βήβίίλ,Ν βμΝ ΠΤΝ γγήβίίθΝ εαδΝ βμΝ παλέ κΝ κυΝ ΪλγλκυΝ θΝ κυΝ θ.
βηβιή1λλι,Ν φσ κθΝ βΝ ξ δεάΝ απΪθβΝ κυμΝ εαζτπ

αδΝ απσΝ αΝ πλκΰλΪηηα αΝ άΝ αΝ

ΫλΰαΝΰδαΝ δμΝαθΪΰε μΝ πθΝκπκέπθΝΫξκυθΝ υθαφγ έέΝ πκεζ έ αδΝ

ΝεΪγ Νπ λέπ π βΝβΝ

αθαΰθυλδ άΝ κυμΝπμΝ υηίΪ πθΝακλέ κυΝξλσθκυέ
ί) Φκδ β ΫμΝεαδΝζκδπσΝ πδ βηκθδεσ,Ν δκδεβ δεσΝεαδΝ ξθδεσΝπλκ ππδεσΝ τθα αδΝθαΝ
απα ξκζ έ αδΝ υεαδλδαεΪΝ κΝπζαέ δκΝ λ υθβ δευθΝάΝΪζζπθΝΫλΰπθΝ κυΝ έΛέΚέ έ.
γέΝΗΝ πδζκΰάΝ κυΝπλκ ππδεκτΝ βμΝπ λέπ έΝα΄ βμΝπαλέΝβ,Ν κΝκπκέκΝαπα ξκζ έ αδΝΰδαΝ
δμΝ αθΪΰε μΝ θσμΝ ΫλΰκυήπλκΰλΪηηα κμΝ η Ν κπκδα άπκ Ν υηία δεάΝ ξΫ βΝ ( τηία βΝ
λΰα έαμΝ

κλδ ηΫθκυΝ

ξλσθκυ,Ν

τηία βΝ

ηέ γπ βμΝ

Ϋλΰκυ,Ν

υπκ λκφέα)Ν

πλαΰηα κπκδ έ αδΝ εα σπδθΝ πλσ εζβ βμΝ ε άζπ βμΝ θ δαφΫλκθ κμ,Ν βλυθ αμΝ δ έπμΝ
βθΝαλξάΝ βμΝ δαφΪθ δαμΝεαδΝ βθΝαλξάΝ βμΝέ βμΝη αξ έλδ βμέΝ δ δεσ λαμ
α) ΗΝ πλσ εζβ βΝ βηκ δ τ αδΝ εα ’Ν ζΪξδ κΝ

βθΝ δ κ ζέ αΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ εαδΝ

κυΝκδε έκυΝ . .Ι. εαδΝσπκυΝαπαδ έΝκΝφκλΫαμΝξλβηα κ σ β βμ κυΝΫλΰκυΝ κΝπζαέ δκΝ
κυΝ κπκέκυΝ πλαΰηα κπκδ έ αδ βΝ υΰε ελδηΫθβ πλσ εζβ βΝ εαδΝ βΝ πδ λκπάΝ λ υθυθΝ
εαδΝαθαλ Ϊ αδΝ κΝΠλσΰλαηηαΝ Ι ΤΓ Ι έ
ί) ΗΝ ζΪξδ βΝπλκγ ηέα ΰδαΝ βθΝυπκίκζάΝπλκ Ϊ πθΝαπσΝ κυμΝ θ δαφ λση θκυμ
έθαδΝ εαπΫθ Ν(1η)Νβη λκζκΰδαεΫμΝβηΫλ μΝαπσΝ βΝ βηκ έ υ β βμΝπλσ εζβ βμέ
ΰ) ΗΝ δα τππ βΝ πθΝ πλκ εζά πθΝ ΰέθ αδΝ µ Ν λσπκ,Ν υ
σξ υ βΝ

Ν θαΝ απκεζ έ αδΝ βΝ

Ν ια κηδε υηΫθ μ π λδπ υ δμέΝ ΣαΝ ελδ άλδαΝ πδζκΰάμΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ

αθ δ κδξκτθΝ

Ν ελδ άλδαΝ αεα βηαρεάμ,Ν

παΰΰ ζηα δεάμ,Ν

πδ βηκθδεάμΝ εζπΝ

αιδκζσΰβ βμ,Ν αΝκπκέαΝ ια φαζέακυθΝ βθΝΪλ δαΝ ε Ϋζ βΝ κυΝπλκμΝαθΪγ βΝΫλΰκυέΝΗΝ
υθΫθ υιβΝ πμΝ ελδ άλδκΝ πδζκΰάμΝ πλκίζΫπ αδΝ ησθκΝ σπκυΝ έθαδΝ αυ σΝ απκζτ πμΝ

αθαΰεαέκΝ εαδΝ πλκ

δκλέακθ αδΝ η Ν λσπκΝ αθ δε δη θδεσΝ αΝ

κδξ έαΝ ε έθαΝ πκυΝ γαΝ

αιδκζκΰβγκτθΝη Ναυ άθέ
) ΟδΝ υπκοβφδσ β μΝ αιδκζκΰκτθ αδΝ απσΝ
δ βΰ έ αδΝ

πδ λκπάΝ

βθΝ πδ λκπάΝ λ υθυθέΝ ΗΝ πδ λκπάΝ

ιδκζσΰβ βμ,Ν βΝ κπκέαΝ

ιδκζσΰβ βμΝ υΰελκ έ αδΝ η Ν

απσφα βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ λ υθυθέΝΗΝ πδ λκπάΝ ιδκζσΰβ βμΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ λέαΝ(3)
αε δεΪΝ εαδΝ λέαΝ (3) αθαπζβλπηα δεΪ µΫζβ,Ν πλκ λξση θα απσΝ κΝ πλκ ππδεκτΝ κυΝ
Παθ πδ βηέκυΝ (εαγβΰβ Ϋμ,Ν ζκδπσΝ δ αε δεσΝ εαδΝ λΰα βλδαεσΝ πλκ ππδεσ εαδΝ
δκδεβ δεσ πλκ ππδεσ)έΝ ΣκΝ ΫθαΝ αε δεσΝ µΫζκμΝ έθαδΝ υπκξλ π δεΪΝ κΝ πδ βηκθδεσμΝ
υπ τγυθκμΝ κυΝΫλΰκυέΝΗΝ πδ λκπάΝπαλαηΫθ δΝέ δαΝεαγ’ΝσζβΝ βΝ δΪλε δαΝεΪγ ΝΫλΰκυέΝ
θΝ πδ λΫπ αδΝ αΝ µΫζβΝ βμΝ πδ λκπάμΝ ιδκζσΰβ βμΝ Πλκ Ϊ πθΝ θαΝ ΫξκυθΝ ξΫ δμΝ
υΰΰΫθ δαμΝΫπμΝΰ’Νίαγηκτ ι’Ναέηα κμ άΝαΰξδ

έαμΝµ Νκπκδκ άπκ ΝυπκοάφδκέΝ

) ΚΪγ Ν υπκοάφδκμΝ Ϋξ δΝ υθα σ β αΝ Ϋθ α βμ,Ν βΝ κπκέαΝ α ε έ αδΝ θ σμΝ πΫθ Ν (5)
λΰΪ δηπθΝ βη λυθΝ απσΝ βθΝ αθΪλ β βΝ βμΝ ξ δεάμΝ απσφα βμΝ βμΝ
λ υθυθΝ

βθΝ δ κ ζέ αΝ κυΝ έΛέΚέ έ.

πδ λκπάμΝ

λησ δαΝ θαΝ ι Ϊ δΝ δμΝ θ Ϊ δμΝ έθαδΝ βΝ

πδ λκπάΝ θ Ϊ πθ,Ν βΝ κπκέαΝ υΰελκ έ αδΝ εΪγ Ν Ϋ κμΝ η Ν απσφα βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ
λ υθυθΝεαδΝ έθαδΝ θδαέαΝΰδαΝσζαΝ αΝΫλΰαέΝΗΝ πδ λκπάΝ θ Ϊ πθΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ
λέαΝ (3)

αε δεΪΝ εαδΝ λέαΝ (3) αθαπζβλπηα δεΪ µΫζβ,Ν πλκ λξση θα απσΝ κΝ

πλκ ππδεκτΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ (εαγβΰβ Ϋμ,Ν ζκδπσΝ δ αε δεσΝ εαδΝ λΰα βλδαεσΝ
πλκ ππδεσ εαδΝ δκδεβ δεσΝπλκ ππδεσ)έΝΣκΝΫθαΝ(1) αε δεσΝµΫζκμΝ έθαδΝυπκξλ π δεΪΝ
εαγβΰβ άμ.

θ πδ λΫπ αδΝ αΝ µΫζβΝ βμΝ πδ λκπάμΝ θ Ϊ πθΝ θαΝ ΫξκυθΝ ξΫ δμΝ

υΰΰΫθ δαμΝΫπμΝΰ’ΝίαγηκτΝ ι’Ναέηα κμΝάΝαΰξδ

έαμΝµ Νκπκδκ άπκ ΝυπκοάφδκέΝ

) ΣκΝ πλκ ππδεσΝ πκυΝ α ε έΝ αεα βηαρεσΝ εαδΝ λ υθβ δεσΝ Ϋλΰκ, κυΝ κπκέκυΝ βΝ
υηη κξάΝ κυΝ

κΝ ΫλΰκΝ έθαδΝ κυ δυ βμΝ ΰδαΝ βθΝ ε Ϋζ άΝ κυΝ εαδΝ κΝ κπκέκΝ

αιδκζκΰ έ αδΝ κΝπζαέ δκΝ βμΝ δα δεα έαμΝ πδζκΰάμΝΰδαΝ βθΝξλβηα κ σ β βΝ κυΝΫλΰκυΝ
αυ κτ,Ν υηη Ϋξ δΝ
ξλβηα κ σ β βμΝ

κΝ ΫλΰκΝ ξπλέμΝ ΪζζβΝ δα δεα έαΝ πδζκΰάμέΝ φσ κθΝ κΝ φκλΫαμΝ
θΝ πλκίζΫπ δΝ δα δεα έαΝ αιδκζσΰβ βμΝ κυΝ αεα βηαρεκτΝ εαδΝ

λ υθβ δεκτΝ πλκ ππδεκτ,Ν βΝ πδζκΰάΝ κυΝ θΝ ζσΰπΝ πλκ ππδεκτΝ πλαΰηα κπκδ έ αδ,Ν
τ

λαΝ απσΝ δ άΰβ βΝ κυΝ πδ βηκθδεκτΝ Τπ υγτθκυ,Ν έ Ν τ

εαδΝ αιδκζσΰβ βΝ εα ΪΝ βθΝ αθπ ΫλπΝ δα δεα έαΝ έ

τ

λαΝ απσΝ πλσ εζβ βΝ

λαΝ απσΝ απσφα βΝ απσΝ βθΝ

πδ λκπάΝ λ υθυθέ
ζέΝ  δμΝ π λδπ υ δμΝ απα ξσζβ βμΝ πλκ ππδεκτΝ η Ν τηία βΝ λΰα έαμΝ δ δπ δεκτΝ
δεαέκυΝκλδ ηΫθκυΝξλσθκυΝάΝΫλΰκυΝεα αίΪζζκθ αδΝ ΝίΪλκμΝ κυΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ
ΫλΰκυΝεαδΝκδΝεΪγ Νφτ βμΝ λΰκ κ δεΫμΝ δ φκλΫμΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝαπσΝ βθΝδ ξτκυ αΝ
θκηκγ έαέ

ηέΝΟδΝπΪ βμΝφτ πμΝαπκ κξΫμΝ πθΝαη δίση θπθΝαπσΝ κθΝ έΛέΚέ έΝεα αίΪζζκθ αδΝ
ηΫ πΝ βμΝ θδαέαμΝ λξάμΝΠζβλπηάμέ

ΆλγλκΝθ3
Μ αεδθά δμΝπλκ ππδεκτΝ

κΝ π λδεσΝεαδΝ ιπ λδεσ

1έΝΟδΝη αεδθά δμΝ πθΝη ζυθΝ βμΝκηΪ αμΝ ε Ϋζ βμΝ κυ ΫλΰκυΝ κΝ π λδεσΝεαδΝ
κΝ ιπ λδεσ,Ν αθ ιΪλ β αΝ απσΝ βθΝ υηία δεάΝ ξΫ βΝ απα ξσζβ βμ,Ν πκυΝ έθαδΝ
απαλαέ β μΝ ΰδαΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ εΪγ Ν Ϋλΰκυ,Ν πλαΰηα κπκδκτθ αδΝ ηΫ αΝ

αΝ σλδαΝ κυΝ

πλκςπκζκΰδ ηκτΝπκυΝΫξ δΝ ΰελέθ δΝκΝ έΛέΚέ έ,Νεα σπδθΝΪ δαμΝ κυΝαλησ δκυΝκλΰΪθκυΝ
ά πλκρ αηΫθκυ,Ν

βθΝπ λέπ π βΝπκυΝ θΝ έθαδΝκΝέ δκμΝεαδΝ πδ βηκθδεσμΝυπ τγυθκμΝ

κυΝ υΰε ελδηΫθκυΝ ΫλΰκυέΝ  κυμΝ η αεδθκτη θκυμΝ εα αίΪζζκθ αδΝ

Ν ίΪλκμΝ κυΝ

ΰε ελδηΫθκυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ ΫλΰκυΝ κδΝ απΪθ μΝ η αεέθβ βμΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ
δα Ϊι δμΝ βμΝυπκπαλ. λΝ βμΝπαλ. Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝβΝ κυΝθέΝζγγθήβί1ηΝ( ΄
94).
βέΝΟδΝη αεδθά δμΝ ε σμΝΫ λαμΝ κυΝπΪ βμΝφτ πμΝπλκ ππδεκτΝπκυΝαπα ξκζ έ αδΝ
ΰδαΝ δμΝαθΪΰε μΝπλκΰλαηηΪ πθΝάΝΫλΰπθΝπκυΝξλβηα κ κ κτθ αδΝαπκεζ δ δεΪΝαπσΝ βθΝ
έ έΝ άΝ απσΝ δ γθ έμΝ κλΰαθδ ηκτμΝ άΝ δ δπ δεΪΝ εκθ τζδαΝ

θΝ ηπέπ κυθΝ

κΝ π έκΝ

φαληκΰάμΝ κυΝ θέΝ ζγγθήβί1ηέΝ ΟδΝ θΝ ζσΰπΝ η αεδθά δμΝ ( απΪθ μΝ αιδ δκτ,Ν απΪθ μΝ
δαηκθάμ,Ν βη λά δαΝ ε σμΝ Ϋ λαμΝ απκαβηέπ βΝ εαδΝ ξδζδκη λδεάΝ απκαβηέπ β)Ν
εαγκλέακθ αδΝ κθΝΟ βΰσΝ δαξ έλδ βμΝεαδΝΧλβηα κ σ β βμΝ κυΝ έΛέΚέ έέΝΟδΝβηΫλ μΝ
ε σμΝ Ϋ λαμΝ πθΝ η αεδθκυηΫθπθΝ ΰδαΝ δμΝ αθΪΰε μΝ ΰε ελδηΫθκυΝ ΫλΰκυΝ

θΝ

υπκζκΰέακθ αδΝ ΰδαΝ βΝ υηπζάλπ βΝ κυΝ αθυ α κυΝ πδ λ πση θκυΝ κλέκυΝ βη λυθΝ
η αεέθβ βμΝ ε σμΝΫ λαμΝπκυΝ υξσθΝδ ξτ δΝΰδαΝ κΝπλκ ππδεσΝ πθΝ . .Ι..

ΆλγλκΝθ41
Πλκηάγ δ μ,Νυπβλ έ μ, ηδ γυ δμ
1έΝΗΝ τθαοβΝ βηκ έπθΝ υηίΪ πθΝπλκηβγ δυθΝεαδΝυπβλ δυθΝπλαΰηα κπκδ έ αδΝ
τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝθέΝζζ1βήβί1θ,Ναυ κ ζυμΝαθΪΝΫλΰκΝεαδΝαθΪΝεα βΰκλέαΝ
απΪθβμΝ κυΝ ΰε ελδηΫθκυΝπλκςπκζκΰδ ηκτέ

βέΝ ΟδΝ απαδ κτη θ μΝ πλΪι δμΝ αθαλ υθ αδΝ
Ηζ ε λκθδεκτΝ Μβ λυκυΝ

κΝ δε υαεσΝ σπκΝ κυΝ Κ θ λδεκτΝ

βηκ έπθΝ υηίΪ πθΝ (ΚΗΜ Η)Ν

τηφπθαΝ η Ν αΝ

κλδαση θαΝ κΝθέ ζζ1βήβί1θέΝυΰε ελδηΫθαμ
α)

Πλπ κΰ θΫμΝ

αέ βηαΝ

υθδ ΪΝ

κΝ

αέ βηαΝ

απκ κξάμΝ

δαξ έλδ βμΝ

πλκΰλΪηηα κμήΫλΰκυΝαθΪΝεα βΰκλέαΝ απΪθβμΝπλκςπκζκΰδ ηκτέ
ί) ΣαΝ ΰε ελδηΫθαΝαδ άηα αΝ ε Ϋζ βμΝ απαθυθΝεα αξπλκτθ αδΝαηΫ πμΝη ΪΝ βθΝ
Ϋΰελδ βΝ- απκ κξάΝ δαξ έλδ βμΝαπσΝ βθΝ πδ λκπάΝ λ υθυθΝεαδΝ βθΝ ξ δεάΝαθΪζβοβΝ
(αθΪΝεα βΰκλέα)Ν πθΝ απαθυθΝ κυΝπλκςπκζκΰδ ηκτέ
ΰ)

πκφΪ δμΝ απ υγ έαμΝ αθΪγ βμΝ εα αξπλκτθ αδΝ

κΝ ΚΗΜ ΗΝ ΰδαΝ αιέαΝ

η ΰαζτ λβΝ άΝ έ βΝ κυΝ πκ κτΝ πθΝ ξδζέπθΝ (1έίίί)Ν υλυΝ ηβΝ υηπ λδζαηίαθκηΫθκυΝ
ΦΠ ,ΝαθΪΝ απΪθβΝεαδΝαθ ιαλ ά πμΝ κυΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝ βμΝκδε έαμΝεα βΰκλέαμέΝΓδαΝ
απΪθβΝεα υ λβΝ κυΝπμΝΪθπΝπκ κτΝαπαδ έ αδΝαπσφα βΝ( θ κζάΝπζβλπηάμ)ΝαπσΝ κθΝ
πδ βηκθδεσΝΤπ τγυθκέ
γέΝΟδ ηδ γυ δμΝαεδθά πθ,Νη αφκλδευθΝηΫ πθΝεαδΝ λΰα βλδαεκτΝάΝ υηία δεκτΝ
ικπζδ ηκτΝ πκυΝ έθαδΝ αθαΰεαέ μΝ ΰδαΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ πθΝ ξλβηα κ κ κτη θπθΝ Ϋλΰπθ,Ν
πλαΰηα κπκδκτθ αδΝη Ν κθΝαεσζκυγκΝ λσπκμ
α) Μδ γυ δμΝ πκυΝ ΰδαΝ εαγ ηέαΝ κΝ υθκζδεσΝ
έεκ δΝ ξδζδΪ μΝ (20.000)
πλκ φκλυθ,Ντ

ά δκΝ ηέ γπηαΝ

θΝ υπ λίαέθ δΝ αΝ

υλυΝ ΰέθκθ αδΝ απ υγ έαμΝ ξπλέμΝ δαΰπθδ ησΝ άΝ ζάοβΝ

λαΝαπσΝ ε έηβ βΝ πθΝ δηυθΝπκυΝπλκ φΫλ δΝβΝαΰκλΪέ

ί) Μδ γυ δμΝπκυΝΰδαΝεαγ ηέαΝ κΝ υθκζδεσΝ ά δκΝηέ γπηαΝυπ λίαέθ δΝ αΝ έεκ δΝ
ξδζδΪ μΝ (βίέίίί)Ν υλυΝ ΰέθκθ αδΝ η Ν η δκ κ δεσΝ δαΰπθδ ησ,Ν τηφπθαΝ η Ν κΝ πέ έΝ
715/1979.

ΆλγλκΝθ5
Σαε δεσμΝΟδεκθκηδεσμΝΈζ ΰξκμ
1έΝ ΟΝ αε δεσμΝ Ϋζ ΰξκμΝ βμΝ κδεκθκηδεάμΝ δαξ έλδ βμΝ κυΝ έΛέΚέ έ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κΝ
Ϋζ ΰξκμΝ

πθΝ ξλβηα κκδεκθκηδευθΝ εα α Ϊ πθΝ

τηφπθαΝ η Ν

αΝ

ΛΠΝ

πλαΰηα κπκδ έ αδΝ η Ν απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυΝ εΪγ Ν ξλσθκΝ απσΝ τκΝ (β)Ν κλεπ κτμΝ
ζ ΰε ΫμέΝΟδΝ απΪθ μΝ κυΝ ζΫΰξκυΝίαλτθκυθΝ κθΝ έΛέΚέ έ.
βέΝ ΟΝ Ϋζ ΰξκμΝ θ λΰ έ αδΝ η Ν ίΪ βΝ αΝ πλκίζ πση θαΝ απσΝ αΝ ΛΠΝ παλα α δεΪ,Ν
εαγυμΝεαδΝ υξσθΝ ξ δεΫμΝαπκφΪ δμΝ βμΝυΰεζά κυΝεαδΝ βμΝ πδ λκπάμΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ

α κπκέαΝ βλκτθ αδΝ ΰδαΝ εΪγ Ν πλαΰηα κπκδκτη θβΝ απΪθβΝ εαδΝ ξπλδ ΪΝ ΰδαΝ εΪγ Ν
ε ζκτη θκΝΫλΰκέ
γέΝΣκΝ δαξ δλδ δεσΝΫ κμΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ υηπέπ δΝη Ν κΝκδεκθκηδεσΝΫ κμέ
ζέΝ ΟδΝ κλεπ κέΝ ζ ΰε ΫμΝ πκυΝ α εκτθΝ κθΝ αε δεσΝ Ϋζ ΰξκΝ κδεκθκηδεάμΝ δαξ έλδ βμΝ
κυΝ

έΛέΚέ έΝ υθ Ϊ

κυθΝ Ϋεγ βΝ ΰδαΝ βΝ δαξ έλδ βΝ εαδΝ κθΝ απκζκΰδ ησΝ κυΝ

δαξ δλδ δεκτΝΫ κυμΝπκυΝΫζβι Ν τηφπθαΝη Ν αΝ ΛΠέΝΟδΝ εγΫ δμΝυπκίΪζζκθ αδΝ κθΝ
ΤπκυλΰσΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν κθΝ ΤπκυλΰσΝ Οδεκθκηδευθ,Ν κΝ
Γ θδεσΝΛκΰδ άλδκΝ κυΝΚλΪ κυμ,Ν κΝ ζ ΰε δεσΝυθΫ λδκ,Ν βΝτΰεζβ κΝ κυΝ . .Ι. εαδΝ
βθΝ πδ λκπάΝ λ υθυθΝ κυΝκδε έκυΝ έΛέΚέ έ.

ΆλγλκΝθ6
Ο βΰσμΝΧλβηα κ σ β βμΝεαδΝ δαξ έλδ βμ
1έΝ Μ Ν απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυΝ βΝ κπκέαΝ βηκ δ τ αδΝ
Κυί λθά πμ,Ν τ

λαΝ απσΝ δ άΰβ βΝ βμΝ

πδ λκπάμΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ

λ υθυθΝ κυΝ

έΛέΚέ έ,

ΰελέθ αδΝ κΝ Ο βΰσμΝ Χλβηα κ σ β βμΝ εαδΝ δαξ έλδ βμΝ πθΝ έΛέΚέ έΝ κυΝ κδε έκυΝ
. .Ι..
βέΝ κθΝΟ βΰσΝ ι δ δε τκθ αδ,Ν κΝπζαέ δκΝε έη θπθΝ δα Ϊι πθμ
α) αΝσλΰαθαΝεαδΝκδΝ δα δεα έ μΝΰδαΝ βθΝαιδκζσΰβ β,Ν πδζκΰά,Νξλβηα κ σ β βΝεαδΝ
δαξ έλδ βΝ πθΝ λα βλδκ ά πθΝ κυΝ έΛέΚέ έ,
ί) κΝ λσπκμΝεαδΝβΝ δα δεα έαΝ ζΫΰξκυΝ κυΝ έΛέΚέ έΝαπσΝ βθΝτΰεζβ κΝ κυΝκδε έκυΝ
. .Ι.,
ΰ) κδΝ δ δεσ λ μΝ δα δεα έ μΝκδεκθκηδεάμΝ δαξ έλδ βμΝ πθΝΫλΰπθ,
) κδΝαληκ δσ β μΝεαδΝκδΝυπκξλ υ δμΝ πθΝ πδ βηκθδευθΝΤπ υγτθπθΝεαδΝζκδπκτΝ
πλκ ππδεκτ,Ν
) κδΝ δα δεα έ μΝεαδΝεΪγ Ν δ δεσΝαά βηαΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝαπα ξσζβ β,Ν δμΝαηκδίΫμΝ
εαδΝ δμΝη αεδθά δμΝ πθΝαπα ξκζκτη θπθΝ αΝΫλΰαΝ κυΝ έΛέΚέ έ,
) κδΝσλκδΝεαδΝβΝ δα δεα έαΝξκλάΰβ βμΝ αη δαευθΝ δαξ δλδ δευθΝ δ υεκζτθ πθΝ
πθΝΫλΰπθ,
α) κΝΚαθκθδ ησμΝξκλάΰβ βμΝυπκ λκφδυθ,Ν
β) κδΝ λσπκδΝ δΪξυ βμΝεαδΝαιδκπκέβ βμΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθΝ πθΝ λ υθυθΝεαδΝ πθΝ
ΪζζπθΝ λα βλδκ ά πθΝπκυΝξλβηα κ κ κτθ αδΝηΫ πΝ κυΝ έΛέΚέ έ,

γ) βΝ δαξ έλδ βΝ εαδΝ πλκ α έαΝ πθΝ δεαδπηΪ πθΝ δαθκβ δεάμΝ (πθ υηα δεάμΝ εαδΝ
ίδκηβξαθδεάμ)Νδ δκε β έαμ,
δ) βΝ υηη κξάΝ κυΝ . .Ι.

Ν αδλ έ μΝΫθ α βμΝΰθυ βμΝ(spin off),

δα) γΫηα αΝβγδεάμΝεαδΝ κθ κζκΰέαμΝ βμΝΫλ υθαμ,Ν
δί) κδΝ ζ π κηΫλ δ μΝ δΪγ βμΝ εαδΝ ξλά βμΝ πθΝ παΰέπθΝ πθΝ ΫλΰπθήΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ
κυΝ έΛέΚέ έ,
δΰ) εΪγ Ν ΪζζβΝ ζ π κηΫλ δαΝ πκυΝ έθαδΝ αθαΰεαέαΝ ΰδαΝ βθΝ τλυγηβΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ
έΛέΚέ έΝ εαδΝ πθΝ λ υθβ δευθΝ εαδΝ ζκδπυθΝ ΫλΰπθΝ εαδΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πκυΝ αυ κέΝ
δαξ δλέακθ αδέ

ΆλγλκΝθ7
1έΝ ΟδΝ έΛέΚέ έ,Ν κδΝ κπκέκδΝ ΫξκυθΝ υ αγ έΝ εαδΝ ζ δ κυλΰκτθΝ

αΝ . .Ι. ΫπμΝ βθΝ

ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμΝ ιαεκζκυγκτθΝ θαΝ υφέ αθ αδΝ εαδΝ δΫπκθ αδΝ απσΝ δμΝ
δα Ϊι δμΝ κυΝθέΝζίίλήβί11,Ν κυΝΪλγλκυΝβζΝ κυΝθέΝζγκθήβί1θΝεαδΝ κυΝπαλσθ κμέΝ
βέΝ ΗΝ δΪ αιβΝ βμΝ π λέπ έΝ ί΄Ν βμΝ παλ. 1ιΝ κυΝ ΪλγλκυΝ κίΝ κυΝ θέ 4009/2011
ιαεκζκυγ έΝθαΝδ ξτ δέ
γέΝ απΪθ μΝ πθΝ έΛέΚέ έΝ πκυΝ δ θ λΰκτθ αδΝ εαδΝ ικφζκτθ αδΝ ηΫξλδΝ βθΝ ΫθαλιβΝ
δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμΝ εα ΪΝ παλΫεεζδ βΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ πκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝ

κΝ θέΝ

ζβιίήβί1ζ,Ν κΝ πέ έΝ 11γήβί1ίΝ εαδΝ κΝ πέ έΝ κίήβί1θ,Ν φσ κθΝ ΫξκυθΝ βλβγ έΝ κδΝ
πλκίζ πση θ μΝ απσΝ βθΝ ΚΤ Ν θιλή1λλθΝ

δα δεα έ μΝ έθαδΝ θσηδη μΝ εαδΝ

θΝ

αθααβ κτθ αδΝ υγτθ μΝαπσ αΝαλησ δαΝσλΰαθαέ
ζέΝΟΝΟ βΰσμΝΧλβηα κ σ β βμΝ κυΝΪλγλκυΝθ6 βηκ δ τ αδΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ

Κυί λθά πμΝ κΝ αλΰσ λκΝ ΫπμΝ βθΝ γ1έ1βέβί1κέΝ ΟδΝ υφδ Ϊη θκδΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ
δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμΝΟ βΰκέΝΧλβηα κ σ β βμΝ δα βλκτθ αδΝ
πκυΝ αΝπλκίζ πση θαΝ

Ναυ κτμΝ θΝαθ έε δθ αδΝ

Νδ ξτΝεα ΪΝ κΝηΫλκμΝ

δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπαλσθ κμΝεαδΝ κΝ

αλΰσ λκΝΫπμΝγ1έ1βέβί1κέΝΈπμΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ πθΝΟ βΰυθΝΧλβηα κ σ β βμΝ κυΝ
ΪλγλκυΝ θ6,Ν βΝ

πδ λκπάΝ

λ υθυθΝ λυγηέα δ,Ν η Ν απκφΪ δμ,Ν αβ άηα αΝ πκυΝ

πλκίζΫπκθ αδΝ κυμΝ θΝζσΰπΝΟ βΰκτμέ
ηέΝ Οδ Γλαηηα έ μΝ πθΝ έΛέΚέ έΝ πθΝ
παλσθ κμ,Ν η κθκηΪακθ αδΝ αυ κ δεαέπμΝ

. .Ι.,Ν εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ

Ν ΜκθΪ μΝ ΟδεκθκηδεάμΝ εαδΝ δκδεβ δεάμΝ

Τπκ άλδιβμέΝ δμΝ θΝζσΰπΝΜκθΪ μΝ υθδ Ϊ αδΝΓλαφ έκΝΣαη δαεάμΝ δαξ έλδ βμΝ κυΝ
κδε έκυΝ έΛέΚέ έ,Ναλησ δκ ΰδαΝ βθΝ ισφζβ βΝ πθΝ απαθυθέ

θέΝΈπμΝ βθΝΫε κ βΝ πθΝΟλΰαθδ ηυθΝ πθΝ . .Ι.:
α) βΝ ΜκθΪ αΝ ΟδεκθκηδεάμΝ εαδΝ δκδεβ δεάμΝ Τπκ άλδιβμΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ ζκΰέα αδΝ
πμΝκλΰαθδεάΝηκθΪ αΝ κυΝ . .Ι.,Ν κΝ πέπ κΝ βμΝκπκέαμΝεαγκλέα αδΝη Ναπσφα βΝ βμΝ
υΰεζά κυέ
ί) βΝ τΰεζβ κμΝ κλέα δΝ κθΝ ΠΜΟ ΤΝ εαδΝ κθΝ ΠΟΤΝ κυΝ έΛέΚέ έέΝ ΣαΝ εαγάεκθ αΝ
κυΝΠΟΤΝηπκλ έΝθαΝαθα γκτθΝ κθΝΠΟΤΝ κυΝ . .Ι..
ΰ) ΗΝ τΰεζβ κμΝ κλέα δΝ κθΝ πδε φαζάμΝ κυΝ Γλαφ έκυΝ Σαη δαεάμΝ δαξ έλδ βμΝ εαδΝ
πθΝζκδπυθΝηκθΪ πθ,Νη αιτΝ πθΝυπβλ κτθ πθΝ βθΝκδε έαΝΜκθΪ αΝ κυΝ έΛέΚέ έ.
ιέΝ ΣαΝ ΪλγλαΝ 58, 59 εαδΝ θ0 αφκλκτθΝ κθΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝ κδεκθκηδεκτΝ Ϋ κυμΝ
βί1κΝεαδΝη ΪέΝΈπμΝ σ ,ΝεαδΝΰδαΝ αΝαθ δε έη θαΝπκυΝλυγηέακυθΝ αΝΪλγλαΝαυ Ϊ,Νδ ξτ δΝ
βΝ ΚΤ Ν θιλή1λλθέΝ ΓδαΝ απΪθ μΝ πκυΝ δ θ λΰκτθ αδΝ
πλκςπκζκΰδ ηκτΝ

Ν ίΪλκμΝ κυΝ λΫξκθ κμΝ

θΝ απαδ έ αδΝ Ϋε κ βΝ απσφα βμΝ αθΪζβοβμΝ υπκξλΫπ βμΝ εαδΝ βΝ

Ϋζζ δοβΝαυ άΝ θΝεαγδ ΪΝ δμΝαθπ ΫλπΝ απΪθ μΝηβΝεαθκθδεΫμέ
κέΝ ΗΝ αζβγάμΝ ΫθθκδαΝ κυΝ πλυ κυΝ

αφέκυΝ βμ παλέΝ Ν κυΝ ΪλγλκυΝ ιΝ βμΝ ΚΤ Ν

θιλή1λλθΝ ( ΄ κβθ)Ν έθαδΝ σ δΝ βΝ απσφα βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ λ υθυθΝ εαγκλέα δΝ εαδΝ κΝ
τθκζκΝ πθΝ απαθυθΝ η αεέθβ βμΝ ( απΪθ μΝ δαηκθάμ,Ν βη λά δαΝ ε σμΝ Ϋ λαμΝ
απκαβηέπ βΝεαδΝξδζδκη λδεάΝαπκαβηέπ βΝεαδΝζκδπΫμΝ απΪθ μΝ αιδ δκτ)έ
λέΝ Πλσ γ

μΝ αηκδίΫμΝ πκυΝ εα αίζάγβεαθΝ

αΝ ηΫζβΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ πθΝ . .Ι.

εαδΝ πθΝ λ υθβ δευθΝ εαδΝ ξθκζκΰδευθΝ φκλΫπθΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1γ
ΫπμΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμΝ

κυΝ θ. 4310/2014

θΝ αθααβ κτθ αδΝ ζσΰπΝ υξσθΝ Ϋζζ δοβμΝ βμΝ

πλκίζ πση θβμΝ απσΝ κΝ ΪλγλκΝ γ1Ν κυΝ θέΝ γηβκήβίίιΝ Ϊ δαμΝ κυΝ υπβλ δαεκτΝ
υηίκυζέκυέΝ
10. ΣκΝπαλσθΝε φΪζαδκ φαλησα αδΝ αΝΠαθ πδ άηδαΝεαδΝ αΝΣέ έΙέέ
11. α) Οδ δα Ϊι δμΝ κυΝ παλσθ κμΝ ε φαζαέκυΝ δ ξτκυθΝ εαδΝ φαλησακθ αδΝ
λ υθβ δεκτμΝ εαδΝ

ξθκζκΰδεκτμΝ φκλ έμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1γ

κυΝ θέΝ ζγ1ίήβί1ζ,Ν

κυμΝ
κυμΝ

έΛέΚέ έΝ πθΝ θΝζσΰπΝφκλΫπθ,Ν κθΝ έΛέΚέ έΝ βμΝΓ θδεάμΝΓλαηηα έαμΝΈλ υθαμΝεαδΝ
Σ ξθκζκΰέαμΝεαδΝ α λ υθβ δεΪΝΠαθ πδ βηδαεΪΝΙθ δ κτ αΝ( έΠέΙέ)ΝπκυΝδ λτγβεαθΝ
εα ’Ν ικυ δκ σ β βΝ κυΝΪλγλκυΝ1ιΝ κυΝθέΝβίκγή1λλβέ
ί) ΟδΝ έΛέΚέ έ,ΝκδΝκπκέκδΝΫξκυθΝ υ αγ έΝεαδΝζ δ κυλΰκτθ
ξθκζκΰδεκτμΝ φκλ έμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1γ

κυμΝ λ υθβ δεκτμΝεαδΝ

κυΝ θέΝ ζγ1ίήβί1ζ,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ ΚΤ Ν

5439/19κηΝ( ΄ 298),Ν ιαεκζκυγκτθΝθαΝυφέ αθ αδΝεαδΝ δΫπκθ αδΝαπσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ
θέΝζγ1ίήβί1ζ,Ν κυΝΪλγλκυΝβζΝ κυΝθέΝζγκθήβί1θΝεαδΝ κυΝπαλσθ κμέΝ
 κυμΝ θΝζσΰπΝφκλ έμ

θΝ υΰελκ έ αδΝ πδ λκπάΝ λ υθυθέΝΟδΝαληκ δσ β μΝ βμΝ

πδ λκπάμΝ λ υθυθΝ(ΪλγλκΝη2)ΝεαδΝ βμΝυΰεζά κυΝ(ΪλγλκΝη0 παλέΝζ)Να εκτθ αδΝαπσΝ

κΝ έέΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝ εαδΝ ξθκζκΰδεκτΝ φκλΫα,Ν κΝ κπκέκΝ έθαδΝ κΝ απκφα δ δεσΝ
σλΰαθκΝ κυΝ κδε έκυΝ λ υθβ δεκτΝ εαδΝ

ξθκζκΰδεκτΝ φκλΫαέΝ ΟδΝ αληκ δσ β μΝ κυΝ

ΠλκΫ λκυΝ βμΝ πδ λκπάμΝ λ υθυθΝ α εκτθ αδΝ απσΝ κθΝ Πλσ λκΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ
υηίκυζέκυέΝΟδΝΓλαηηα έ μΝ πθΝ έΛέΚέ έΝ πθΝ λ υθβ δευθΝφκλΫπθΝη κθκηΪακθ αδΝ
αυ κ δεαέπμΝ ΝΜκθΪ μΝΟδεκθκηδεάμΝεαδΝ δκδεβ δεάμΝΤπκ άλδιβμέ
ΌπκυΝ ΰέθ αδΝ αθαφκλΪΝ
αθαφκλΪΝ

Ν

. .Ι. θκ έ αδΝ κΝ λ υθβ δεσμΝ φκλΫαμ,Ν σπκυΝ ΰέθ αδΝ

κΝθέΝζίίλήβί11Νθκ έ αδΝκΝθέΝζγ1ίήβί1ζ,ΝσπκυΝΰέθ αδΝαθαφκλΪΝ

θιλή1λλθΝθκ έ αδΝβΝΚΤ Νηζγλή1λκηΝεαδΝσπκυΝΰέθ αδΝαθαφκλΪΝ

βθΝΚΤ Ν

κθΝΟλΰαθδ ησΝ κυΝ

. .Ι. θκ έ αδΝκΝΟλΰαθδ ησμΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝφκλΫαέΝ
ΰ)  κυμΝ λ υθβ δεκτμΝ εαδΝ

ξθκζκΰδεκτμΝ φκλ έμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1γ

κυΝ θέΝ

4310/2014 πκυΝζ δ κυλΰκτθΝπμΝθπδ ΝεαδΝ α λ υθβ δεΪΝΠαθ πδ βηδαεΪΝΙθ δ κτ αΝ
( έΠέΙέ)Ν

θΝ φαλησακθ αδΝ κδΝ δα Ϊι δμΝ πκυΝ αφκλκτθΝ βΝ τ α β,Ν κλΰΪθπ β,Ν

ζ δ κυλΰέαΝεαδΝ δκέεβ βΝ πθΝ δ δευθΝΛκΰαλδα ηυθΝΚκθ υζέπθΝΈλ υθαμέΝ
 κυμΝ φκλ έμΝ αυ κτμΝ

θΝ υΰελκ έ αδΝ πδ λκπά

λ υθυθΝ εαδΝ

θΝ υθδ Ϊ αδΝ

έΛέΚέ έέΝ ΓδαΝ κυμΝ φκλ έμΝ αυ κτμ,Ν κδΝ αληκ δσ β μΝ βμΝ πδ λκπάμΝ λ υθυθΝ (ΪλγλκΝ
52)ΝεαδΝ βμΝυΰεζά κυΝ(ΪλγλκΝη0 παλέΝζ)Να εκτθ αδΝαπσΝ κΝ έέΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝεαδΝ
ξθκζκΰδεκτΝ φκλΫα,Ν κΝ κπκέκΝ
λ υθβ δεκτΝ εαδΝ

έθαδΝ κΝ απκφα δ δεσΝ σλΰαθκΝ κυΝ κδε έκυΝ

ξθκζκΰδεκτΝ φκλΫαΝ εαδΝ κδΝ αληκ δσ β μΝ κυΝ ΠλκΫ λκυΝ βμΝ

πδ λκπάμΝ λ υθυθΝ α εκτθ αδΝ απσΝ κθΝ Πλσ λκΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυέΝ
πέ βμ,Ν κδΝ αληκ δσ β μΝ βμΝ ΜκθΪ αμΝ ΟδεκθκηδεάμΝ εαδΝ δκδεβ δεάμΝ Τπκ άλδιβμΝ
κυΝ έΛέΚέ έΝ (ΪλγλκΝ η6)Ν α εκτθ αδ απσΝ βθΝ αθ έ κδξβΝ κλΰαθδεάΝ ηκθΪ αΝ κυΝ θπδ Ν
εαδΝκδΝαληκ δσ β μΝ κυΝΠΟΤΝ κυΝΜκθΪ αμΝ κυΝ έΛέΚέ έΝα εκτθ αδΝαπσΝ κθΝΠΟΤΝ
κυΝθπδ έ
ΌπκυΝ ΰέθ αδΝ αθαφκλΪΝ
αθαφκλΪΝ

Ν

. .Ι. θκ έ αδΝ κΝ λ υθβ δεσμΝ φκλΫαμ,Ν σπκυΝ ΰέθ αδΝ

κΝ θέΝ ζίίλήβί11Ν θκ έ αδΝ κΝ θέΝ ζγ1ίήβί1ζΝ εαδΝ σπκυΝ ΰέθ αδΝ αθαφκλΪΝ

κθΝ

Ολΰαθδ ησΝ κυΝ . .Ι. θκ έ αδΝκΝΟλΰαθδ ησμΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝφκλΫαέΝ
ΆλγλκΝ68
ΈθαλιβΝδ ξτκμ
ΗΝδ ξτμΝ κυΝπαλσθ κμΝθσηκυΝαλξέα δΝαπσΝ βΝ βηκ έ υ άΝ κυΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ

Κυί λθά πμ,Ν ε σμΝαθΝκλέα αδΝ δαφκλ δεΪΝ Ν πέΝηΫλκυμΝ δα Ϊι δμΝ κυέ

