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1. Π λδφ λ δαεΫμΝ δ υγτθ δμΝΠέ έΝεαδΝΝ
έ έΝ βμΝχυλαμέΝΈ λ μΝ κυμέ
2. δ υγτθ δμ έ έΝ βμΝχυλαμέ
Έ λ μΝ κυμέ
γέΝχκζδεκτμΝυηίκτζκυμΝ
έ έ
ΠΡΟμ
(ηΫ πΝ πθΝΠ λδφήευθΝ δ υγτθ πθΝ
επαέ υ βμ)
4.ΓυηθΪ δαΝ βμΝΝχυλαμέ
(ηΫ πΝ πθΝ δ υγτθ πθΝ έ έΝ
βμΝχυλαμ)

ωθ ωθΝ Γυηθα έωθ ΰδαΝ κΝ χκζδεσΝΫ κμΝβί16-2017»

αμΝΰθπλέακυη Νσ δ, τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝ1Ν κυΝΠέ έΝ126/2016 ( ΄Νβ11), κ
λΪηβθκΝΰδαΝ αΝΓυηθΪ δαΝζάΰ δΝ
εκζκτγπμ,Ν

τ λκΝ

δμΝγ1ΝΜα κυ.

κΝ ΪλγλκΝ ηΝ κλέα αδΝ σ δ: « πσ 1βΝ ΫωμΝ γίΝ Ικυθέκυ βΝ χκζδεάΝ ηκθΪ αΝ

κζκεζβλυθ δΝ δμΝ ιάμΝ δα δεα έ μμ
α)

βθΝ πλυ βΝ

αθαε φαζαδπ δεΫμΝ ι Ϊ

ι α
δμΝ

δεάΝ π λέκ κ

βθΝ κπκέαΝ

δ ιΪΰκθ αδΝ κδΝ ΰλαπ ΫμΝ

α ηαγάηα αΝ βμΝ ΟηΪ αμΝ ΥΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βΝ κυΝ παλσθ κμ

δα Ϊΰηα κμ
ί) κΝπλσΰλαηηαΝυπκ
δμΝ πλκςπκγΫ

δμΝ πλκαΰπΰάμ άΝ απσζυ βμΝ εαδΝ παλαπΫηπκθ αδΝ

σππμΝπ λδΰλΪφ αδΝ
ΰ)

βΝ

βλδε δεάμΝ δ α εαζέαμ ΰδαΝ κυμΝηαγβ ΫμΝπκυΝ

θΝπζβλκτθΝ

Ν παθαζβπ δεάΝ ιΫ α β,Ν

κΝΪλγλκΝ1βΝ κυΝπαλσθ κμ.

τ λβΝ ι α

αθαε φαζαδω δεΫμΝ ι Ϊ

δμΝ

δεάΝ π λέκ κΝ

βθΝ κπκέαΝ

δ ιΪΰκθ αδΝ παθαζβπ δεΫμΝ

σ αΝ ηαγάηα αΝ παλαπΫηφγβεαθΝ ηαγβ ΫμΝ

Ν παθαζβπ δεάΝ

ιΫ α β,Ν κδΝ κπκέ μΝ έθαδΝ ΰλαπ ΫμΝ εαδΝ πλκφκλδεΫμΝ ΰδαΝ αΝ ηαγάηα αΝ βμΝ ΟηΪ αμΝ
πλκφκλδεΫμΝΰδαΝ α υπσζκδπαΝηαγάηα α»,Νεα ΪΝ κΝ λέ κΝ

ΥΝ εαδΝ

εαάη λκΝ κυΝΙκυθέκυ.

1

θΝ εαδΝ η ΪΝ δμΝ παθαζβπ δεΫμΝ ι Ϊ
πλκαΰπΰάμ,Ν σ Ν παθαζαηίΪθ δΝ βθΝ Ϊιβέ
βμΝ ΓΥΝ ΪιβμΝ
ι Ϊ

δμΝ ηαγβ άμΝ βμΝ ΥΝ εαδΝ ΥΝ ΪιβμΝ

θΝ ελδγ έΝ ΪιδκμΝ

θΝεαδΝη ΪΝ δμΝ παθαζβπ δεΫμΝ ι Ϊ

θΝ ελδγ έΝ ΪιδκμΝ απσζυ βμ,Ν σ Ν τθα αδΝ θαΝ πλκ Ϋζγ δΝ

δμΝηαγβ άμΝ

Ν παθαζβπ δεΫμΝ

δμΝπλδθΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝ πθΝηαγβηΪ πθΝ κθΝ π ΫηίλδκΝ( λέ βΝ ι α

δεάΝπ λέκ κμ)έ

πέ βμ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝαλέΝ1ζΝ κυΝαθπ ΫλπΝΠέ έΝ«ΟδΝεα ΥΝδ έαθΝ δ αχγΫθ μΝεαδΝκδΝ
λα τ δηκδΝηαγβ ΫμΝ ι Ϊακθ αδ,Νεα ΪΝ κΝπλυ κΝ δεκ αάη λκΝ κυ Ικυθέκυ,ΝπλκφκλδεΪΝεαδΝ
ΰλαπ ΪΝ

ΝσζαΝ αΝηαγάηα α πθΝΟηΪ πθΝ ΥΝεαδΝ ΥΝεαδΝπλκφκλδεΪΝ

ΓΥ,ΝπζβθΝ κυΝηαγάηα κμΝ βμΝΦυ δεάμΝ ΰπΰάμΝ

αΝηαγάηα αΝ βμΝΟηΪ αμΝ

κ κπκέκΝκδΝηαγβ ΫμΝαυ άμΝ βμΝεα βΰκλέαμΝ

θΝ

αιδκζκΰκτθ αδέΝ ΟΝ ίαγησμΝ πλκαΰπΰάμΝ άΝ απσζυ βμΝ πλκετπ δΝ απσ κθΝ ηΫ κΝ σλκΝ σζπθΝ πθΝ
ηαγβηΪ πθΝ πζβθΝ βμΝ Φυ δεάμ
δμΝ ι Ϊ

ΰπΰάμ (..). Ό κδΝ

θΝ ελδγκτθΝ ΪιδκδΝ πλκαΰπΰάμΝ άΝ απσζυ βμΝ

δμΝ κυΝΙκυθέκυΝΝπαλαπΫηπκθ αδΝΝεα ΥΝ ιαέλ

 π ηίλέκυΝ

αΝηαγάηα αΝ

βΝ

δμΝΝ παθαζβπ δεΫμΝΝ ι Ϊ

δμΝΝ κυΝΝ

αΝκπκέαΝκΝίαγησμΝ ά δαμΝ πέ κ βμΝ έθαδΝηδελσ λκμΝαπσΝ ΫεαΝ

(1ί)»έ
πδπλσ γ α,Ν ηαγβ ΫμΝ ωθΝ κπκέωθΝ βΝ φκέ β βΝ χαλαε βλέα αδΝ ζζδπάμΝ (ΪλγλκΝ ιΝΝ
Πέ έΝ γλήβί1ζ)Ν ι Ϊακθ αδΝ εα ΪΝ κΝ λέ κΝ

εαάη λκΝ κυΝ ΙκυθέκυΝ πλκφκλδεΪΝ εαδΝ ΰλαπ ΪΝ

ηαγάηα αΝ βμΝπλυ βμΝκηΪ αμΝ(ΟηΪ αΝ Υ)ΝεαδΝπλκφκλδεΪΝ

αΝηαγάηα αΝ βμΝ

(ΟηΪ αΝ Υ)έΝ ΝπλκφκλδεάΝ ιΫ α βΝπλκβΰ έ αδΝ βμΝΰλαπ άμέ ΟδΝηαγβ ΫμΝαυ κέΝ

αΝ

τ λβμΝκηΪ αμΝ
θΝ ι Ϊακθ αδΝ

αΝηαγάηα αΝ βμΝ λέ βμΝκηΪ αμΝ(ΟηΪ αμΝΓΥ),ΝαζζΪΝΰδαΝ βθΝ ιαΰπΰάΝ κυΝ ά δκυΝπλκαΰπΰδεκτ
άΝ απκζυ βλέκυΝ απκ ζΫ ηα κμΝ υθυπκζκΰέα αδΝ βΝ πλκφκλδεάΝ ίαγηκζκΰέαΝ πκυ ΫζαίαθΝ κδΝ
ηαγβ ΫμΝ

αΝ ηαγάηα αΝαυ ΪΝ εα ΪΝ κΝ κδε έκ δ αε δεσΝ Ϋ κμέ

θΝ η ΪΝ δμΝ ι Ϊ

ηαγβ ΫμΝ

θΝελδγκτθΝΪιδκδΝπλκαΰπΰάμΝάΝαπσζυ βμ, σ Ν παθαζαηίΪθκυθΝ βθΝ Ϊιβέ

ΣκΝπλσΰλαηηαΝ ωθΝπλκαΰωΰδευθΝεαδΝαπκζυ βλέωθΝ ι Ϊ

δμΝ κδ αθπ ΫλπΝ

ωθΝ ωθΝηαγβηΪ ωθ

κλέα αδΝ απσΝ κθΝ τζζκΰκΝ δ α εσθ ωθΝ εαδ αθαεκδθυθ αδΝ απσΝ κθΝ δ υγυθ άΝ κυΝ
Γυηθα έκυΝ

κυμΝ ηαγβ Ϋμ,Ν λ δμΝ (γ)Ν κυζΪχδ

κθΝ βηΫλ μΝ πλδθΝ απσΝ βΝ ζάιβΝ ωθΝ

ηαγβηΪ ωθέ
πδ βηαέθ αδΝ σ δΝ

Ν σ, δΝ αφκλΪΝ κυμΝ ζΫΰχκυμΝ πλκσ κυΝ κυΝ

αυ κέΝηπκλκτθΝθαΝ πδ έ κθ αδΝ
ΫπμΝ 1βΝ ΙκυθέκυΝ βί1ι,Ν

κυμΝεβ ησθ μΝ πθΝηαγβ υθ εα ΪΝ κΝ δΪ

λαηάθκυ,Ν

βηαΝαπσΝγ1ΝΜα κυΝ

Ν βη λκηβθέαΝ πκυΝ γαΝ ελέθ δΝ εΪγ Ν χκζδεάΝ ηκθΪ α.

απκ ζΫ ηα α βμΝπλυ βμΝ ι α
βΝ

υ ΫλκυΝ

πέ βμ,Ν αΝ

δεάμΝπ λδσ κυΝπλΫπ δΝθαΝΫχκυθΝ ε κγ έΝ κΝαλΰσ λκΝηΫχλδΝ

υ ΫλαΝ1βΝΙκυθέκυΝβί1ι.
Μ ΪΝ βθΝΫε κ βΝ πθ απκ ζ

εαδΝ κΝπλσΰλαηηαΝυπκ

ηΪ πθΝ βμΝπλυ βμΝ ι α

δεάμΝπ λδσ κυΝαθαεκδθυθ αδΝ

βλδε δεάμ δ α εαζέαμΝΰδαΝ κυμΝηαγβ Ϋμή λδ μΝπκυΝπαλαπΫηπκθ αδΝ

παθαζβπ δεάΝ ιΫ α β, εαγυμΝεαδΝ κΝπλσΰλαηηαΝ βμΝ

τ λβμΝ ι α

Ν

δεάμΝπ λδσ κυέΝ

2

ΗΝ

τ λβΝ ι α

δεάΝπ λέκ κμ αλχέα δ βΝ

υ ΫλαΝ1λΝΙκυθέκυΝβί1ιΝεαδΝγαΝπλΫπ δΝ

θαΝ Ϋχ δΝ κζκεζβλωγ έΝ ηΫχλδΝ βθΝ Σ Ϊλ βΝ βκΝ ΙκυθέκυΝ βί1ι, βη λκηβθέαΝ εα ΪΝ βθΝ κπκέαΝ
πλΫπ δΝ θαΝ Ϋχκυθ ε κγ έ εαδΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ βμΝ θΝ ζσΰπΝ ι α
υπΪλχ δΝ

κΝ πλκίζ πση θκΝ π λδγυλδκΝ

πθΝ

τκΝ

δεάμΝ π λδσ κυ,Ν υ

Ν θα

λΰΪ δηπθΝ βη λυθΝ ΰδαΝ αδ ά

δμΝ

αθαίαγηκζσΰβ βμέ
Ν

ΘΜΟΛΟΓΗΗΝΓΡ ΠΣΩΝΝ ΟΚΙΜΙΩΝΝΚ ΙΝ Π Ν Ξ Σ ΗΝΜ ΘΗΣΩΝΝΜ Ν Ι ΙΚ Ν

ΚΠ Ι

ΤΣΙΚ ΝΝ Ν ΓΚ 
ΜΫ αΝ

Ν τκΝ(β)Ν λΰΪ δη μΝβηΫλ μΝαπσΝ βθΝΫε κ βΝ πθΝαπκ ζ

ηΪ πθΝκδΝεβ ησθ μΝ

πθΝ ηαγβ υθΝ ά κδΝ έ δκδ,Ν φσ κθΝ έθαδΝ θάζδεκδ,Ν ηπκλκτθΝ θαΝ υπκίΪζκυθ αέ β βΝ
σπκυΝ φκδ κτθ,Ν η Ν βθΝ κπκέαΝ αβ κτθ

κΝ χκζ έκ,Ν

βθΝ αθαίαγηκζσΰβ βΝ ΰλαπ κτΝ κεδηέκυέΝ

υθκ τ αδΝ η Ν κΝ πλκίζ πση θκΝ παλΪίκζκΝ ΰδαΝ εΪγ Ν ΰλαπ σ

Ν αέ β βΝ

κεέηδκέ ΟδΝ ηαγβ ΫμΝ η Ν

αθαπβλέαΝεαδΝ δ δεΫμΝ επαδ υ δεΫμΝαθΪΰε μ ΰδαΝ κυμΝκπκέκυμ πλκίζΫπ αδΝπλκφκλδεάΝ ιΫ α βΝ
αθ έΝΰλαπ άμ,Νηπκλκτθ,Ν φσ κθΝ κΝ πδγυηκτθ,ΝθαΝαβ ά κυθΝ παθ ιΫ α β

αΝηαγάηα αΝπκυΝ

ι Ϊ γβεαθέ Ναέ β βΝΰδαΝ παθ ιΫ α βΝυπκίΪζζ αδΝαπσΝ κυμΝεβ ησθ μΝ πθΝηαγβ υθΝάΝαπσΝ
κυμΝέ δκυμ,Ν φσ κθΝ έθαδ θάζδεκδ,Ν
απκ ζ

κΝ χκζ έκΝηΫ αΝ

Ν τκΝ(β)ΝβηΫλ μΝαπσΝ βθ Ϋε κ βΝ πθΝ

ηΪ πθέΝ Ναέ β βΝ υθκ τ αδΝαπσ κΝπλκίζ πση θκΝπαλΪίκζκΝΰδαΝεΪγ ΝηΪγβηαΝΰδαΝ

κ κπκέκΝαβ έ αδΝ παθ ιΫ α βέ
ΣαΝ ΰλαπ ΪΝ κεέηδαΝ πθΝ «εα ΄δ έαθΝ δ αχγΫθ πθΝ ηαγβ υθ»Ν εαδΝ πθΝ

λα υ έηπθΝ

ίαγηκζκΰκτθ αδΝ εαδΝ αθαίαγηκζκΰκτθ αδΝ η Ν βθΝ έ δαΝ δα δεα έαΝ πκυΝ αεκζκυγ έ αδΝ ΰδαΝ αΝ
ΰλαπ ΪΝ πθΝηαγβ υθΝ βμΝ ΪιβμΝ

βθΝκπκέαΝυπκίΪζζκθ αδΝ

Ν ιΫ α βέ

Μ ΘΗΣ ΝΜΗΝΠΡΟ ΡΧΟΜ ΝΟΙΝΣΙΝΓΡ ΠΣ Ν Ν Κ Φ Λ ΙΩΣΙΚ  Ξ Σ  Ι
Μαγβ άμΝ πκυΝ απκυ δΪα δΝ δεαδκζκΰβηΫθα απσΝ ΰλαπ άΝ αθαε φαζαδπ δεάΝ ιΫ α βΝ
ζσΰπΝ α γ θ έαμΝ πκυΝ ί ίαδυθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ πλκίζ πση θ μΝ δα Ϊι δμΝ άΝ ζσΰπΝ ΪζζκυΝ
κίαλκτΝεπζτηα κμ,ΝπκυΝελέθ αδΝαπσΝ κθΝτζζκΰκΝ δ α εσθ πθ σ δΝ υθδ

ΪΝαθπ ΫλαΝίέα,Νη Ν

αέ β βΝ κυΝεβ ησθαΝάΝ κυΝδ έκυ,Ν φσ κθΝ έθαδΝ θάζδεκμ,ΝπκυΝυπκίΪζζ αδΝ

κθΝ δ υγυθ άΝ κυΝΝ

Γυηθα έκυ,Ν ι Ϊα αδΝ Ν ΪζζβΝ Ν βηΫλαΝ Ν πλδθΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ βμΝ

τ λβμΝ ι α

δεάμΝ

π λδσ κυ,Ν βθΝκπκέαΝκλέα δΝη Ναπσφα ά κυΝκΝτζζκΰκμΝ ωθΝ δ α εσθ ωθέ
ΟδΝ ηαγβ ΫμΝ αυ κέ,Ν ΪθΝ
τ λβμΝ

ι α

θΝ πλκ ΫζγκυθΝ

δεάμΝ π λδσ κυ ζσΰπΝ

επζτηα κμΝ πκυΝ υθδ

Ν ιΫ α βΝ πλδθΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ βμΝ

κίαλυθΝ πλκίζβηΪ πθΝ υΰ έαμΝ άΝ

κίαλκτΝ

ΪΝ αθπ ΫλαΝ ίέα,Ν ΫχκυθΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ πλκ ΫζγκυθΝ κΝ λέ κΝ

εαάη λκΝ κυΝ Ικυθέκυ εαδΝ θαΝ ι α γκτθ ΰλαπ ΪΝ
ι Ϊ γβεαθέΝ ΟδΝ ηαγβ ΫμΝ αυ κέ,Ν ΪθΝ

Ν σ αΝ ηαγάηα αΝ βμΝ ΟηΪ αμΝ ΥΝ

θΝ πλκ ΫζγκυθΝ

θΝ

Ν ιΫ α βΝ ηΫχλδΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝ

3

λέ κυΝ

εαβηΫλκυΝ κυΝ Ικυθέκυ,Ν ζσΰπ

κίαλυθΝ πλκίζβηΪ πθ υΰ έαμΝ πκυΝ ί ίαδυθκθ αδΝ

τηφπθαΝ η Ν δμΝ πλκίζ πση θ μΝ δα Ϊι δμΝ άΝ κίαλκτΝ επζτηα κμ, ΫχκυθΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ
πλκ ΫζγκυθΝ εα ΪΝ βθΝ ι α
τζζκΰκμΝ δ α εσθ πθΝ

δεάΝ π λέκ κΝ κυΝ  π ηίλέκυέ ΓδαΝ κυμΝ ηαγβ ΫμΝ αυ κτμΝ κΝ

θ πλκίαέθ δΝ

ΝΫε κ βΝαπκ ζΫ ηα κμΝ

κΝ ΫζκμΝΙκυθέκυέ

Παλαεαζκτθ αδΝ κδΝ δ υγυθ ΫμΝ ωθΝ χκζδευθΝ ηκθΪ ωθΝ εαδΝ κδΝ δ υγυθ ΫμΝ ωθΝ
δ υγτθ

ωθΝ

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ

παλκτ αμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ ΰδαΝ
ι Ϊ

υ βμΝ θαΝ η λδηθά κυθΝ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ

βθΝ κλγκζκΰδεάΝ εα Ϊλ δ βΝ

κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ

ωθ,Ν πλκε δηΫθκυΝ κδΝ ηαγβ ΫμΝ θαΝ ΫχκυθΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ πλκ κδηα

ωθΝ

κτθΝ εα ΪΝ

κθΝεαζτ λκΝ υθα σΝ λσπκέΝΝ

ΠΡΟΨΣ Μ Ν

Σ ΝΓ ΝΙΚ Ν ήΝ Ν

ΠΟΤ ΧΝΝΠέ ΝΚ ΙΝ έ έ
π λδεάΝ δαθκηάμ
1. Γλαφ έκΝε. Τπκυλΰκτ
2. Γλαφ έκΝεέΝΓ θδεκτΝΓλαηηα Ϋα
3.
ήθ βΝΘλβ ε υ δεάμΝ επαέ υ βμ
Ν ΡΟΝΙΚ ΝΝΜΠ ΡΛ
4.
ήθ βΝΠΟ Μ
5.
ήθ βΝ δ δεάμΝ ΰπΰάμΝΝεαδΝ επαέ υ βμ
6.
ήθ βΝ υλππαρευθΝεαδΝ δ γθυθΝΘ ηΪ πθ
7.
ήθ βΝΦυ δεάμΝ ΰπΰάμ
8.
ήθ βΝΙ δπ δεάμΝ επαέ υ βμ
9.
υ κ ζΫμΝΣηάηαΝΠλσ υππθΝεαδΝΠ δλαηα δευθΝχκζ έπθ
10. δ τγυθ βΝπκυ υθ,ΝΠλκΰλαηηΪ πθΝεαδΝΟλΰΪθπ βμΝΝ έ έ,
Σηάηα α ΄,Γ΄
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