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ΠΟΦ Η

Θ Μ μΝ « δ αΰπΰάΝ πκυ α υθΝ κΝ πλυ κΝ Ϋ κμΝ πκυ υθΝ κυΝ Σηάηα κμΝ δεα δευθΝ
Σ ξθυθΝ εαδΝ πδ βηυθΝ βμΝ ΣΫξθβμΝ βμΝ ξκζάμΝ ΚαζυθΝ Σ ξθυθΝ κυΝ
Παθ πδ βηέκυΝΙπαθθέθπθ»

ΟΝΤΠΟΤΡΓΟΝΠ Ι

Ι ,Ν Ρ ΤΝ ΝΚ ΙΝΘΡΗΚ ΤΜ ΣΩΝ

Έξκθ αμΝυπσοβμΝ
1έΝ ΣδμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ π λέ ΰ΄Ν βμΝ παλέΝ γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βΝ κυΝ θέΝ βηβηή1λλιΝ ( ’Ν 1κκΝ ) σππμΝ αυ ά
αθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝ1Ν κυΝθέβλίλήβίί1Ν(Ν ’Νλί).
2.ΣκΝ ΪλγλκΝ βΝ παλέβΝ κυΝ π Ν κηήβίίίΝ ( ’Ν ιβ)Ν σππμΝ αθ δεα α
π λέΰ’Ν κυΝθέζγκθήβί1θ( ’Νκγ)

Ϊγβε Ν η Ν κΝ ΪλγλκΝ θγΝ παλέ1Ν

3.ΣκθΝ δ δαέ λκΝ ξαλαε άλαΝ εαδΝ βΝ φτ βΝ κυΝ ΰθπ δεκτΝ αθ δε δηΫθκυΝ κυΝ Σηάηα κμΝ δεα δευθΝ
Σ ξθυθΝεαδΝ πδ βηυθΝ βμΝΣΫξθβμΝ βμΝξκζάμΝΚαζυθΝΣ ξθυθ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΙπαθθέθπθέΝΝ
ζέΝΣβΝΰθυηβ βμΝΝΓ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝ βμ ξκζάμΝΚαζυθΝΣ ξθυθΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΙπαθθέθπθΝ
( υθ λέαΝ αλδγηέβηή1γ-10-1θ),βΝ κπκέαΝ α ε έΝ δμΝ αληκ δσ β μΝ βμΝ υθΫζ υ βμΝ κυΝ ηάηα κμΝ
δεα δευθΝ Σ ξθυθΝ εαδΝ πδ βηυθΝ βμΝ ΣΫξθβμ,Ν υθΪη δΝ βμΝ παλέκΝ κυΝ Ϊλγλκυ λΝ κυΝ
θέζίίλήβί11( ’Ν1λη),ΝσππμΝβΝπ λέΝαυ άΝαθαλδγηάγβε Νη Ν κΝΪλγλκΝγΝΝπαλέηΝ κυΝθέζίιθήβί1βΝ
( ’1ηλ),
κηΫθκυΝσ δΝβΝ θΝζσΰπΝ ξκζάΝαπκ ζ έ αδΝησθκΝαπσΝ κΝαθπ ΫλπΝ ηάηαέ
ηέΝ ΣβθΝ απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ ΙπαθθέθπθΝ ( υθέαλδγηέ1ίγζήζγή1κ-11βί1θ),Ν ξ δεΪΝη Ν βΝ δ θΫλΰ δαΝ πθΝ δ δ βλέπθΝ ι Ϊ πθΝΰδαΝ κΝΣηάηαΝ δεα δευθΝΣ ξθυθΝεαδΝ
πδ βηυθΝ βμΝΣΫξθβμΝ βμΝξκζάμΝΚαζυθΝΣ ξθυθΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΙπαθθέθπθέ
6έΣδμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝλίΝ κυΝΚυ δεαΝΝκηκγ έαμΝΰδαΝ βθΝΚυίΫλθβ βΝεαδΝ αΝΚυί λθβ δεΪΝ
σλΰαθα,ΝσππμΝευλυγβε Νη Ν κΝΪλγλκΝπλυ κΝ κυΝπ έΝθγήβίίηΝ( ’Νλκ).
7.ΣβθΝ η Ν αλέΝ πλπ έΝ 1ζ1βίή 1ήβι-1-2017 δ άΰβ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βζΝ κυΝ θέζβιίήβί1ζ( ’1ζγ),
σππμΝ αθ δεα α Ϊγβε Ν η Ν βθΝ παλέηΝ κυΝ Ϊλγλκυ 1ίΝ κυΝ θέζγγιήβί1η( ’1βλ) απσΝ βθΝ Γ θδεάΝ
1

ήθ βΝ ΟδεκθκηδευθΝ Τπβλ δυθΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν
τηφπθαΝη Ν βθΝκπκέαΝαπσΝ δμΝΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλκτ αμΝαπσφα βμ θΝπλκεαζ έ αδΝ απΪθβΝ Ν
ίΪλκμΝ κυΝελα δεκτΝπλκςπκζκΰδ ηκτ κυΝΤΠέΠέ έΘ.
απκφα έακυη μ
ΆλγλκΝ1
δεαέπηαΝ υηη κξάμΝ

δμΝ ι Ϊ

δμ

δεαέπηαΝ υηη κξάμΝ δμΝ δ δ άλδ μΝ ι Ϊ δμΝ ΰδαΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ πκυ α υθΝ κΝ ΣηάηαΝ
δεα δευθΝΣ ξθυθΝεαδΝ πδ βηυθΝ βμΝΣΫξθβμΝ βμΝξκζάμΝΚαζυθΝΣ ξθυθΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ
ΙπαθθέθπθΝΫξκυθμΝ
α)Ν κδΝ εΪ κξκδΝ απκζυ βλέκυΝ έ ζκυΝ Λυε έκυΝ άΝ ια αιέκυΝ άΝ π α αιέκυΝ άΝ κε α αιέκυΝ Γυηθα έκυΝ άΝ
δ σ δηκυΝ έ ζκυΝ ξκζ έκυΝ ΜΫ βμΝ επαέ υ βμΝ κυΝ π λδεκτΝ άΝ ιπ λδεκτέΝ ί)Ν  Ν πκ κ σΝ
ηΫξλδΝ 1ηΣΝ πέΝ κυΝ εΪ κ Ν κλδαση θκυΝ αλδγηκτΝ δ αε ΫπθΝ κδΝ εΪ κξκδΝ απκζυ βλέκυΝ λδ αιέκυΝ
Γυηθα έκυΝάΝ θ δε δεκτΝπλκαΰπΰάμΝαπσΝαθ έ κδξβΝ ΪιβΝ ια αιέκυΝάΝ π α αιέκυΝάΝκε α αιέκυΝ
Γυηθα έκυΝ άΝ δ σ δηκυΝ έ ζκυΝ ξκζ έκυΝ ΜΫ βμΝ επαέ υ βμΝ κυΝ π λδεκτΝ άΝ ιπ λδεκτ,πκυΝ
ΫξκυθΝ υηπζβλυ δΝ κΝ βίκ Ϋ κμΝ βμΝ βζδεέαμΝ κυμ, φσ κθΝ ΫξκυθΝ δ δαέ λβΝ εαζζδ ξθδεάΝ
πλκ δΪγ β,Ν δαπδ πηΫθβΝη Ναπσφα βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ δ δ βλέπθΝ ι Ϊ πθΝ.
ΆλγλκΝβΝ
ΠλκεάλυιβΝ δ δ βλέπθΝ ι Ϊ

πθ

1έΝ ΟδΝ δ δ άλδ μΝ ι Ϊ δμΝ ΰδαΝ κΝ ΣηάηαΝ δεα δευθΝ Σ ξθυθΝ εαδΝ πδ βηυθΝ βμΝ ΣΫξθβμΝ βμΝ
ξκζάμΝΚαζυθΝΣ ξθυθΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΙπαθθέθπθ δ θ λΰκτθ αδΝ κΝηάθαΝ π Ϋηίλδκ.
βέΣδμΝ δ δ άλδ μΝ ι Ϊ δμΝπλκεβλτ
δΝ κΝΠλυ αθδεσΝυηίκτζδκΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΙπαθθέθπθέΝ
ΗΝ πλκεάλυιβΝ αθαλ Ϊ αδΝ υπκξλ π δεΪΝ κθΝ πέθαεαΝ αθαεκδθυ πθΝ εαδΝ βθΝ δ κ ζέ αΝ κυΝ
Σηάηα κμΝ δεα δευθΝ Σ ξθυθΝ εαδΝ πδ βηυθΝ βμΝ ΣΫξθβμΝ βμΝ ξκζάμΝ ΚαζυθΝ Σ ξθυθΝ κυΝ
Παθ πδ βηέκυΝΙπαθθέθπθέ
ΆλγλκΝγ
δεαδκζκΰβ δεΪ,ΝξλσθκμΝεαδΝ σπκμΝυπκίκζάμΝ κυμ
1έΝΣαΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ πθΝυπκοβφέπθΝυπκίΪζζκθ αδΝαπσΝ κθΝέ δκΝ κθΝυπκοάφδκΝάΝαπσΝθσηδηαΝ
ικυ δκ κ βηΫθκΝ επλσ ππσΝ κυΝ εΪγ Ν ξλσθκΝ βΝ Γλαηηα έαΝ κυΝ Σηάηα κμΝ δεα δευθΝ
Σ ξθυθΝ εαδΝ πδ βηυθΝ βμΝ ΣΫξθβμΝ βμΝ ξκζάμΝ ΚαζυθΝ Σ ξθυθΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ Ιπαθθέθπθ,Ν
απσΝβηΝηΫξλδΝεαδΝγ1Ν υΰκτ κυΝ εΪ κυΝΫ κυμ,ΝεαδΝ έθαδμΝΝ
α)Ν έ β βΝ υηη κξάμΝΝ
ί)ΝΣέ ζκμΝ πκυ υθΝεαδΝ
ΰ)Ν τκΝ(β)ΝηδελΫμΝφπ κΰλαφέ μΝ κυΝυπκοβφέκυέΝ
βέΝ ΟδΝ αδ ά δμΝ πθΝ θ δαφ λκηΫθπθ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ ελδγκτθΝ ΰδαΝ βθΝ υπαΰπΰάΝ κυμΝ
εα βΰκλέαΝ ε έθπθΝπκυΝΫξκυθΝδ δαέ λβΝεαζζδ ξθδεάΝπλκ δΪγ β,ΝυπκίΪζζκθ αδΝ βΝΓλαηηα
κυΝ Σηάηα κμΝ δεα δευθΝ Σ ξθυθΝ εαδΝ πδ βηυθΝ βμΝ ΣΫξθβμΝ βμΝ ξκζάμΝ ΚαζυθΝ Σ ξθυθΝ
Παθ πδ βηέκυΝΙπαθθέθπθΝαπσΝ1ΝηΫξλδΝεαδΝ1ίΝΙκυθέκυΝεΪγ ΝξλσθκΝεαδΝ υθκ τκθ αδΝαπσΝφΪε
η Ν ξ δεΫμΝ λΰα έ μέΝ

βθΝ
έαΝ
κυΝ
ζκΝ

γέΝ ΗΝ αέ β βΝ υηη κξάμΝ δμΝ ι Ϊ δμΝ έθαδΝ Ϋθ υπβΝ εαδΝ ξκλβΰ έ αδΝ κυμΝ υπκοβφέκυμΝ απσΝ βΝ
Γλαηηα έαΝ κυΝ Σηάηα κμΝ δεα δευθΝ Σ ξθυθΝ εαδΝ πδ βηυθΝ βμΝ ΣΫξθβμΝ βμΝ ξκζάμΝ ΚαζυθΝ
Σ ξθυθΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΙπαθθέθπθ,Νεα ΪΝ βΝξλκθδεάΝπ λέκ κΝυπκίκζάμΝ πθΝ δεαδκζκΰβ δευθΝ
πθΝυπκοβφέπθέΝ
ζέΝ Μ Ν βθΝ υπκίκζάΝ πθΝ δεαδκζκΰβ δευθΝ υηη κξάμΝ ζΫΰξκθ αδΝ αΝ α κηδεΪΝ κδξ έαΝ κυΝ
υπκοβφέκυΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ α υθκηδεάΝ κυΝ αυ σ β αΝ άΝ κΝ δαία άλδκ,Ν πκυΝ πδ δεθτ δΝ κθΝ
2

Γλαηηα ΫαΝ κυΝ Σηάηα κμΝ δεα δευθΝ Σ ξθυθΝ εαδΝ πδ
Σ ξθυθΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΙπαθθέθπθέΝ

βηυθΝ βμΝ ΣΫξθβμΝ βμΝ ξκζάμΝ ΚαζυθΝ

ηέΝ  Ν εΪγ Ν υπκοάφδκΝ παλα έ αδΝ πλδθΝ απσΝ δμΝ ι Ϊ δμΝ « ζ έκΝ αυ σ β αμΝ υπκοβφέκυ»,Ν κΝ
κπκέκΝ φΫλ δ πδευλπηΫθβΝ βΝ φπ κΰλαφέαΝ κυ,Ν αθαΰλΪφ δΝ αΝ α κηδεΪΝ κυΝ κδξ έαΝ εαδΝ Ϋξ δΝ
υπκΰλαφ έΝ απσΝ κθΝ Γλαηηα ΫαΝ κυΝ Σηάηα κμΝ δεα δευθΝ Σ ξθυθΝ εαδΝ πδ βηυθΝ βμΝ ΣΫξθβμΝ
βμΝξκζάμΝΚαζυθΝΣ ξθυθΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΙπαθθέθπθέΝ
ΆλγλκΝζ
πδ λκπάΝ δ δ βλέπθΝ ι Ϊ

πθ

1. Οδ δ δ άλδ μ ι Ϊ δμΝ δ θ λΰκτθ αδΝ απσΝ π αη ζάΝ πδ λκπάΝ δ δ βλέπθΝ ι Ϊ πθ, βΝ
κπκέαΝαπκ ζ έ αδΝαπσ εαγβΰβ ΫμΝσζπθΝ πθΝίαγηέ πθΝάΝυπβλ κτθ μΝζΫε κλ μ κυΝΣηάηα κμΝ
δεα δευθΝΣ ξθυθΝεαδΝ πδ βηυθΝ βμΝΣΫξθβμΝ βμΝξκζάμΝΚαζυθΝΣ ξθυθΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυ
Ιπαθθέθπθ,Ν πθΝκπκέπθΝ κΝΰθπ δεσΝαθ δε έη θκΝ έθαδΝ δμΝ δεα δεΫμΝ Ϋξθ μ.
ΗΝ αθπ ΫλπΝ πδ λκπάΝ υΰελκ έ αδΝ Ν η Ν απσφα βΝ κυ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμ, τ λαΝ απσΝ
δ άΰβ βΝ βμΝ υθΫζ υ βμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ δεα δευθΝ Σ ξθυθΝ εαδΝ πδ βηυθΝ βμΝ ΣΫξθβμΝ βμΝ
ξκζάμΝ ΚαζυθΝ Σ ξθυθΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ ΙπαθθέθπθέΝ Μ Ν βθΝ απσφα βΝ βμΝ υΰελσ β βμΝ
κλέακθ αδΝ κΝ Πλσ λκμ,Ν κΝ θαπζβλπ άμΝ ΠλκΫ λκυ,Ν αΝ αε δεΪΝ εαδΝ αΝ αθαπζβλπηα δεΪΝ ηΫζβΝ
εαγυμΝεαδΝκΝΓλαηηα ΫαμΝ βμΝ πδ λκπάμΝ δ δ βλέπθΝ ι Ϊ πθΝη Ν κθΝαθαπζβλπ άΝ κυ.
2.
θΝ ηπκλ έΝ θαΝ υηη Ϊ ξ δΝ βθΝ πδ λκπάΝ δ δ βλέπθΝ ι Ϊ πθΝ σπκδκμΝ Ϋξ δΝ ταυΰκΝ άΝ
ΪζζκΝπλσ ππκ,ΝπκυΝ υθ Ϋ αδΝηααέΝ κυΝη Ν ξΫ βΝ υΰΰΫθ δαμΝ ιΝαέηα κμΝάΝ ιΝαΰξδ έαμΝηΫξλδΝ
εαδΝ λέ κυΝ ίαγηκτΝ εαδΝ ι Ϊα αδΝ δμΝ δ δ άλδ μΝ ι Ϊ δμέΝ ΓδαΝ βΝ ηβΝ τπαλιβΝ επζτηα κμΝ
υπκίΪζζ αδΝυπ τγυθβΝ άζπ βΝ κθΝπλσ λκΝ βμΝ πδ λκπάμέΝ
γέΝΣκθΝΠλσ λκΝ ζζ έπκθ α,Ναπσθ αΝάΝεπζυση θκΝαθαπζβλυθ δΝκΝ θαπζβλπ άμΝΠλκΫ λκυΝεαδΝ
αυ σθΝκΝαλξαδσ λκμΝαπσΝ κυμΝΚαγβΰβ ΫμΝηΫζκμΝ βμΝ πδ λκπάμέΝ
ζέΝ ΣκΝ ζ π κη λΫμΝ πλσΰλαηηα,Ν βΝ δΪλε δαΝ πθΝ ι Ϊ πθΝ εαδΝ κδΝ πλκαδλ δεΫμΝ άΝ υπκξλ π δεΫμΝ
κεδηα έ μΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ εαγκλέακθ αδΝ η Ν απσφα βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ δ δ βλέπθΝ ι Ϊ πθΝ
εαδΝ ΰθπ κπκδκτθ αδΝ κΝ αλΰσ λκΝ έεκ δΝ (βί)Ν βηΫλ μΝ πλδθΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ πθΝ ι Ϊ πθΝ η Ν
αθΪλ β βΝ ξ δεάμΝαθαεκέθπ βμΝ κθΝπέθαεαΝαθαεκδθυ πθΝεαδΝ βθΝδ κ ζέ αΝ κυΝΣηάηα κμΝ
δεα δευθΝΣ ξθυθΝεαδΝ πδ βηυθΝ βμΝΣΫξθβμΝ βμΝξκζάμΝΚαζυθΝΣ ξθυθΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ
Ιπαθθέθπθ.
5. ΗΝ πδ λκπάΝΫξ δΝαπαλ έα,Ν φσ κθΝ αΝπαλσθ αΝηΫζβΝ έθαδΝπ λδ

σ λαΝαπσΝ αΝαπσθ αέΝ

θέΝ ΗΝ πδ λκπάΝ δ δ βλέπθΝ ι Ϊ πθΝ Ϋξ δΝ βΝ ΰ θδεάΝ υγτθβΝ ΰδαΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ πθΝ ι Ϊ πθ,Ν
υΰελκ έΝ βθΝ πδ λκπάΝ πκπ έαμΝ πκυΝ αθαφΫλ αδΝ κΝ ΪλγλκΝ θΝ βμΝ παλκτ βμΝ ΤπκυλΰδεάμΝ
πσφα βμ,Ν κλέα δΝ αΝ ζκδπΪΝ αλησ δαΝ ΰδαΝ δμΝ ι Ϊ δμΝ σλΰαθα,Ν έθ δΝ δμΝ απαλαέ β μΝ κ βΰέ μ,Ν
ίαγηκζκΰ έ,Νεα αλ έα δΝεαδΝ ΰελέθ δΝ κθΝπέθαεαΝη Ν βΝίαγηκζκΰέαΝσζπθΝ πθΝ ι α γΫθ πθέΝ
ιέΝ ΗΝ πδ λκπάΝ δ δ βλέπθΝ ι Ϊ πθΝ απκφα έα δΝ ΰδαΝ εΪγ Ν ζ π κηΫλ δα,Ν πκυΝ πλκετπ δΝ απσΝ
βθΝ φαληκΰάΝ βμΝπαλκτ αμΝΤπκυλΰδεάμΝ πσφα βμέ
ΆλγλκΝη
δ δ άλδ μΝ κεδηα έ μ
1έΝ ΟδΝ υπκοάφδκδΝ ΰδαΝ δ αΰπΰάΝ κΝ ΄Ν Ϋ κμΝ πκυ υθΝ κυΝ Σηάηα κμΝ δεα δευθΝ Σ ξθυθΝ εαδΝ
πδ βηυθΝ βμΝ ΣΫξθβμΝ Ν βμΝ ξκζάμΝ ΚαζυθΝ Σ ξθυθΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ Ιπαθθέθπθ,Ν ε ζκτθΝ
ΫλΰαΝ δεα δεΪΝ απσΝ δΪφκλαΝ πλσ υπα,Ν ΫηουξαΝ άΝ ΪουξαΝ άΝ εαδΝ απσΝ αΝ τκέΝ ΣαΝ πλσ υπαΝ έθαδ
κυζΪξδ κθΝ τκΝ(β)έΝ
βέΝ ΗΝ πδ λκπάΝ δ δ βλέπθΝ ι Ϊ πθΝ κλέα δΝ εαδΝ κπκγ έΝ αΝ πλσ υπαΝ δμΝ αέγκυ
δαΰπθδακηΫθπθέΝ ΓδαΝ εΪγ Ν κεδηα έαΝ κΝ δαΰπθδαση θκμΝ πδζΫΰ δΝ ζ τγ λαΝ ΫθαΝ άΝ π λδ

μΝ πθΝ
σ λαΝ
3

πλσ υπαΝ ε σμΝαπσΝ βθΝάΝ δμΝ κεδηα έ μΝ ε έθ μ,Ν δμΝκπκέ μΝΫξ δΝ υξσθΝκλέ δΝ αθΝυπκξλ π δεΫμΝ
η Ναπσφα άΝ βμΝβΝ πδ λκπάΝ δ δ βλέπθΝ ι Ϊ πθ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝπλκβΰκτη θκΝΪλγλκέΝ
γέΝΣαΝΫλΰαΝ αΝκπκέαΝ ε ζκτθΝκδΝυπκοάφδκδΝ έθαδμΝ
(α)ΝξΫ δαΝ

ΝφτζζκΝξαλ δκτΝη Νηκζτίδ,ΝεΪλίκυθκΝάΝη ζΪθδ,Ν

(ί)ΝΧλυηαΝ

Νξαλ σθδΝη Ν Ϋηπ λα,ΝαεκυαλΫζα,ΝαελυζδεΪΝάΝπα

Ϋζέ

ζέΝ ΣαΝ φτζζαΝ ξαλ δκτΝ εαδΝ αΝ ξαλ σθδαΝ ξκλβΰκτθ αδΝ απσΝ κΝ ΣηάηαΝ δεα δευθΝ Σ ξθυθΝ εαδΝ
πδ βηυθΝ βμΝΣΫξθβμ,Ν θυΝ αΝΪζζαΝαπαδ κτη θαΝυζδεΪΝπλκ εκηέακθ αδΝαπσΝ κυμΝυπκοβφέκυμέΝ
ηέΝ πσΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ ΫλΰπθΝ πκυΝ ε ζ έΝ εΪγ Ν υπκοάφδκμΝ πδζΫΰ δΝ εαδΝ παλα έ δΝ
πδ βλβ άμ

κθΝ

(α)ΝΫθαΝηΫξλδΝ τκΝ(1−β)Ν ξΫ δαΝαπσΝ κΝαθαζκΰδεσΝ ξΫ δκΝ εΝ κυΝφυ δεκτΝ(ηατλκ−Ϊ πλκΝαπσΝ κΝ
ΰτοδθκΝ εηαΰ έκ)ΝπκυΝ επσθβ ΝκΝυπκοάφδκμΝ βθΝ1βΝεαδΝββΝβηΫλαΝ πθΝ ι Ϊ πθ,Ν(ί)ΝΫθαΝηΫξλδΝ
τκΝ(1−β)ΝΫλΰαΝη ΝξλυηαΝαπσΝ βθΝΪ εβ βΝξλυηα κμΝ εΝ κυΝφυ δεκτ− τθγ β,ΝπκυΝ επσθβ Ν
κΝυπκοάφδκμΝ βθΝγβΝβηΫλαΝ πθΝ ι Ϊ πθ,Ν
(ΰ)ΝηδαΝΪ εβ βΝη ΝγΫηαΝ κΝκπκέκΝεζβλυθ αδΝη αιτΝ λδυθΝ(γ)Νγ ηΪ πθΝ πκυΝΫξκυθΝυπκίζβγ έΝ
απσΝ βθΝ πδ λκπάΝ βθΝέ δαΝηΫλαΝεαδΝυλαΝ πθΝ ι Ϊ πθΝεαδΝ κΝκπκέκΝαθαεκδθυθ δΝβΝ πδ λκπάΝ
δ δ βλέπθΝ ι Ϊ πθέΝΗΝΪ εβ βΝαυ άΝαθ δη ππέα αδΝ ζ τγ λαΝαπσΝ κυμΝυπκοάφδκυμΝ( ξΫ δκΝ
άΝξλυηα),ΝκδΝκπκέκδΝπαλα έθκυθΝΫθαΝ(1)ΝΫλΰκΝπκυΝ επκθ έ αδΝ βθΝζβΝβηΫλαΝ πθΝ ι Ϊ πθΝεαδΝ
( )Ν ηδαΝ Ϊ εβ βΝ η Ν ζ τγ λκΝ γΫηα,Ν κΝ κπκέκΝ πδζΫΰ δΝ κΝ εΪγ Ν υπκοάφδκμΝ εαδΝ αθ δη ππέα αδΝ
ζ τγ λαΝ( ξΫ δκΝάΝξλυηα)ΝεαδΝπαλα έθ δΝΫθαΝ(1)ΝΫλΰκέΝ
θέΝ ΟΝ πδ βλβ άμΝ κπκγ έΝ αΝ παλα κγΫθ αΝ απσΝ κθΝ υπκοάφδκΝ ΫλΰαΝ Ν ηΫ αΝ
ξκλβΰ έ αδΝαπσΝ κΝΣηάηαΝ δεα δευθΝΣ ξθυθΝεαδΝ πδ βηυθΝ βμΝΣΫξθβμέΝ

Ν φΪε ζκΝ πκυΝ

ΆλγλκΝθ
πδ λκπάΝ πκπ έαμ
1. ΗΝ πδ λκπάΝ πκπ έαμΝ δαΰπθδακηΫθπθΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ κυμΝ πσπ μ,Ν κυμΝ κβγκτμΝ
πκπ υθΝεαδΝ κυμΝ πδ βλβ ΫμέΝΝ
βέΝ ΩμΝ πσπ μΝ εαδΝ κβγκέΝ πκπ υθΝ κλέακθ αδΝ ηΫζβΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ Πλκ ππδεκτΝ κυΝ
Παθ πδ βηέκυΝΙπαθθέθπθΝεαδΝ βμΝξκζάμΝΚαζυθΝΣ ξθυθΝ πθΝεζΪ πθΝΠ ,ΝΣ ΝεαδΝ Ν ΝαλδγησΝ
αθΪζκΰκΝη Ν κθΝαλδγησΝ πθΝ δαΰπθδακηΫθπθΝεαδΝ πθΝαδγκυ υθέΝ
γέΝΩμΝ πδ βλβ ΫμΝκλέακθ αδΝηΫζβμΝ
(α)Ν κυΝ δκδεβ δεκτΝΠλκ ππδεκτΝ βμΝξκζάμΝΚαζυθΝΣ ξθυθΝ κυΝΠαθ πδ

βηέκυΝΙπαθθέθπθ,

(ί)Ν κυΝ έΣέ έΠέΝ κυΝ Σηάηα κμΝ δεα δευθΝ Σ ξθυθΝ εαδΝ πδ βηυθΝ βμΝ ΣΫξθβμΝ βμΝ ξκζάμΝ
ΚαζυθΝΣ ξθυθ,Ν ε σμΝ ε έθπθΝκδΝκπκέκδΝ έθαδΝπ υξδκτξκδΝ έ έΙέΝΚαζυθΝΣ ξθυθΝεαδΝ
(ΰ)Ν κυΝ δκδεβ δεκτΝ εαδΝ δ αε δεκτΝ Πλκ ππδεκτΝ ΪζζπθΝ υπβλ δυθΝ κυΝ Παθ πδ
Ιπαθθέθπθ,Ν ε σμΝ ε έθπθΝκδΝκπκέκδΝ έθαδΝπ υξδκτξκδΝ έ έΙέΝΚαζυθΝΣ ξθυθέΝ

βηέκυΝ

ζέΝ ΟΝ αλδγησμΝ πθΝ πδ βλβ υθΝ έθαδΝ αθΪζκΰκμΝ η Ν κθΝ αλδγησΝ πθΝ δαΰπθδακηΫθπθΝ εαδΝ πθΝ
αδγκυ υθΝ δ ιαΰπΰάμΝ πθΝ δ δ βλέπθΝ ι Ϊ πθέΝ
ηέΝΗΝ πδ λκπάΝ πκπ έαμΝ έθαδΝυπ τγυθβΝΰδαΝ βθΝκηαζάΝ δ ιαΰπΰάΝ πθΝ ι Ϊ
πθΝπλκ λξση θπθΝ ’Ναυ ΫμΝεαδΝ βθΝ πδ άλβ βΝ πθΝ ι αακηΫθπθέΝ

πθ,Ν κθΝΫζ ΰξκΝ

ΆλγλκΝι
Έζ ΰξκμΝπλκ Ϋζ υ βμΝ πθΝυπκοβφέπθΝεαδΝ κπκγΫ β άΝ κυμ
4

1έΝΟδΝαέγκυ μΝ δμΝκπκέ μΝπλσε δ αδΝθαΝ δ θ λΰβγκτθΝκδΝ ι Ϊ δμ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝεα αθκηάΝ πθΝ
υπκοβφέπθΝ ΝκηΪ μΝΰθπ κπκδκτθ αδΝ κυμΝ θ δαφ λση θκυμΝ λ δμΝ(γ)Ν κυζΪξδ κθΝβηΫλ μΝ
θπλέ λα,Ν η Ν αθΪλ β βΝ ξ δεάμΝ αθαεκέθπ βμΝ κθΝ πέθαεαΝ αθαεκδθυ πθΝ κυΝ Σηάηα κμΝ
δεα δευθΝΣ ξθυθΝεαδΝ πδ βηυθΝ βμΝΣΫξθβμΝΝ βμΝξκζάμΝΚαζυθΝΣ ξθυθΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝ
ΙπαθθέθπθΝεαδΝ κθΝ δα δε υαεσΝ σπκΝ κυΝΙ λτηα κμέ
2. ΚΪγ ΝυπκοάφδκμΝ έθαδΝυπκξλ πηΫθκμΝθαΝ έθαδΝπαλυθΝσζ μΝ δμΝηΫλ μΝ πθΝ ι Ϊ

πθέΝ

γέΝ ΟδΝ ξλβ δηκπκδκτη θ μΝ γΫ δμΝ δμΝ αέγκυ μΝ πθΝ ι Ϊ πθΝ ΰδαΝ βθΝ κπκγΫ β βΝ πθΝ
δαΰπθδακηΫθπθΝ έθαδΝαλδγηβηΫθ μΝεαδΝ ΝεΪγ ΝυπκοάφδκΝαθ δ κδξ έΝηδαΝγΫ βέΝ
ζέΝ Κα ΪΝ βθΝ βηΫλαΝ ΫθαλιβμΝ πθΝ ι Ϊ πθΝ εΪγ Ν υπκοάφδκμΝ παέλθ δΝ εζάλκ,Ν κΝ κπκέκμΝ
πλκ δκλέα δΝ βθΝ αέγκυ αΝ εαδΝ βΝ γΫ β,Ν βθΝ κπκέαΝ γαΝ ι α έέΝ ζζαΰάΝ γΫ πθΝ η αιτΝ πθΝ
υπκοβφέπθΝ πδ λΫπ αδΝηΫ αΝ βθΝέ δαΝαέγκυ αΝη ΪΝαπσΝεκδθάΝ υηφπθέαΝ πθΝ δαΰπθδαση θπθΝ
εαδΝΫΰελδ βΝ κυΝ πσπ βΝάΝ πθΝ κβγυθΝ κυέΝ
ηέΝ Κα ΪΝ βθΝ έ κ κΝ πθΝ ι αακηΫθπθΝ δμΝ πλκεαγκλδ ηΫθ μΝ αέγκυ μΝ ζΫΰξ αδΝ απσΝ κυμΝ
πδ βλβ ΫμΝβΝ αυ σ β αΝ πθΝ ι αακηΫθπθ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝ« ζ έκΝ αυ σ β αμΝυπκοβφέκυ»ΝεαδΝ
εα αΰλΪφ αδΝβΝπαλκυ έαΝεΪγ ΝυπκοβφέκυΝ Ν ξ δεάΝκθκηα δεάΝεα Ϊ α βέΝ
θέΝΣκΝ« ζ έκΝ αυ σ β αμΝυπκοβφέκυ»Ν κπκγ έ αδΝαπσΝ κθΝ ι ααση θκΝ
κλδ ηΫθβμΝΰδ’Ναυ σθΝγΫ βμΝεαγ’ΝσζβΝ βΝ δΪλε δαΝ πθΝ ι Ϊ πθέΝ

Ν ηφαθΫμΝηΫλκμΝ βμΝ

ΆλγλκΝκ
δ ιαΰπΰάΝ ι Ϊ
1έΝΟδΝαπαδ κτη θ μΝπδθαεέ μΝξκλβΰκτθ αδΝ

πθ

κυμΝ ι ααση θκυμΝη Νφλκθ έ αΝ πθΝ πδ βλβ υθέΝ

βέΝ δαζ έηηα αΝεα ΪΝ δμΝ κεδηα έ μΝκλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ δ δ βλέπθΝ ι Ϊ
εαδΝΰθπ κπκδκτθ αδΝ κυμΝυπκοβφέκυμΝπλδθΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝ πθΝ ι Ϊ πθέΝ

πθΝ

3. ΟΝ υπκοάφδκμΝ βθΝ ζ υ αέαΝ βηΫλαΝ πθΝ ι Ϊ πθΝ πδζΫΰ δΝ εαδΝ παλα έ δΝ αΝ ΫλΰαΝ κυ,Ν
τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝηΝ βμΝπαλκτ αμΝΤπκυλΰδεάμΝ πσφα βμέΝΟΝυπκοάφδκμΝπαλα έ δΝ κθΝ
πδ βλβ άΝ αΝΫλΰαΝ κυ,ΝεαγυμΝεαδΝ υηπζβλπηΫθκΝεαλ ζΪεδΝη Ν αΝα κηδεΪΝ κδξ έαΝ κυΝεαδΝ κθ
αλδγησΝ πθΝ παλα κγΫθ πθΝ ΫλΰπθέΝ  βΝ υθΫξ δαΝ κΝ πδ βλβ άμ,Ν παλκυ έαΝ κυΝ υπκοβφέκυ,Ν
ζΫΰξ δΝ αΝα κηδεΪΝ κδξ έαΝ κυΝυπκοβφέκυΝ τηφπθαΝη Ν κΝ ζ έκΝα υθκηδεάμΝ αυ σ β αμΝεαδΝ
κΝ ζ έκΝ αυ σ β αμΝυπκοβφέκυ,ΝεαγυμΝεαδΝ κθΝαλδγησΝ πθΝπαλα κγΫθ πθΝΫλΰπθ,Ν πεζ έ δΝ κΝ
εαλ ζΪεδΝ ΝηδελσΝα δαφαθάΝφΪε ζκ,Ν κΝ φλαΰέα δ,Ν κΝ πδεκζζΪΝ κθΝη ΰαζτ λκΝφΪε ζκΝπκυΝ
ΫξκυθΝ κπκγ βγ έΝ αΝΫλΰαΝ κυΝυπκοβφέκυΝεαδΝηκθκΰλΪφ δΝ κυμΝφαεΫζκυμέΝ
ζέΝ φκτΝ κζκεζβλπγ έΝ βΝ παλΪ κ βΝ πθΝ ΫλΰπθΝ κθΝ πδ βλβ άΝ απσΝ κυμΝ υπκοβφέκυμ,Ν κΝ
πδ βλβ άμ υθ Ϊ
δΝπλαε δεσΝΝ κΝκπκέκΝαθαφΫλ δΝΰ θδεΪΝ κθΝ λσπκΝ η Ν κθΝκπκέκΝΫΰδθαθΝκδΝ
ι Ϊ δμ,Ν δμΝ υ ζ δ κυλΰέ μΝπκυΝ υξσθΝ βη δυγβεαθΝεαδΝ δμΝ υξσθΝευλυ δμΝπκυΝ π ίζάγβ αθ,
τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝΝλΝΝ βμΝπαλκτ αμΝΤπκυλΰδεάμΝ πσφα βμέΝ
ΆλγλκΝλ
Π δγαλξέαΝ δαΰπθδακηΫθπθ
1έΝΟΝυπκοάφδκμΝΫξ δΝυπκξλΫπ βΝαιδκπλ πκτμΝεαδΝεσ ηδαμΝ υηπ λδφκλΪμΝεαδΝπδ άμΝ άλβ βμΝ
πθΝυπκ έι πθΝεαδΝ πθΝ υ Ϊ πθΝ πθΝ πδ βλβ υθΝεαδΝ πθΝη ζυθΝ βμΝ πδ λκπάμΝ πκπ έαμέΝ
βέΝΌπκδκμΝ υθ λΰΪα αδΝη Νκπκδκθ άπκ Ν λσπκΝη ΝΪζζκΝΪ κηκΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ πθΝ ι Ϊ πθΝ
άΝ υηπ λδφΫλ αδΝ απλ πυμΝ κυμΝ πδ βλβ ΫμΝ εαδΝ ζκδπκτμΝ υπ υγτθκυμΝ πθΝ ι Ϊ πθΝ άΝ
αλθ έ αδΝ θαΝ υηηκλφπγ έΝ η Ν δμΝ υ Ϊ δμΝ κυμΝ εαδΝ η Ν βΝ δαΰπΰάΝ κυΝ δα αλΪ
δΝ βθΝ εαζάΝ
ζ δ κυλΰέαΝ εαδΝ ΪιβΝ πθΝ ι Ϊ πθ,Ν απκίΪζζ αδΝ απσΝ βθΝ αέγκυ αΝ εαδΝ απκεζ έ αδΝ απσΝ δμΝ
ι Ϊ δμΝη Ναπσφα βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ δ δ βλέπθΝ ι Ϊ πθέΝ
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γέΝ ΠΪθπΝ κΝ ΫλΰκΝ κυΝ υπκοβφέκυΝ πκυΝ απκεζ έ αδ,Ν τηφπθαΝ η Ν αΝ αθπ Ϋλπ,Ν απσΝ δμΝ
ι Ϊ δμ,Ν βη δυθ αδΝαπσΝ βθΝ πδ λκπάΝ δ δ βλέπθΝ ι Ϊ πθΝβΝαδ έαΝ κυΝαπκεζ δ ηκτΝεαδΝκΝ
ίαγησμΝηβ ΫθΝ(ί)έ
ΆλγλκΝ1ί
αγηκζσΰβ βΝ πθΝΫλΰπθ
1έΝ ΚΪγ Ν ηΫζκμΝ βμΝ πδ λκπάμΝ δ δ βλέπθΝ ι Ϊ πθΝ ίαγηκζκΰ έΝ η Ν ΫθαΝ αεΫλαδκΝ αλδγησΝ κΝ
τθκζκΝ πθΝ ΫλΰπθΝ κυΝ υπκοβφέκυΝ απσΝ 1Ν ΫπμΝ1ί,Ν η Ν Ϊλδ αΝ κΝ ίαγησΝ ΫεαΝ (1ί)Ν εαδΝ ίΪ βΝ κΝ
ίαγησΝπΫθ Ν(η)έΝ
βέΝ Μ ΪΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝ ίαγηκζσΰβ βμΝ εαδΝ βμΝ ιαΰπΰάμΝ κυΝ ΰ θδεκτΝ ίαγηκτΝ σζπθΝ πθΝ
υπκοβφέπθ,Ν βΝ πδ λκπάΝ δ δ βλέπθΝ ι Ϊ πθΝ εα αλ έα δΝ εαδΝ ΰελέθ δΝ κθΝ πέθαεαΝ η Ν βΝ
ίαγηκζκΰέαΝσζπθΝ πθΝ ι α γΫθ πθέΝ
γέΝ Γ θδεσμΝ ίαγησμΝ κυΝ υπκοβφέκυΝ έθαδΝ κΝ Ϊγλκδ ηαΝ πθΝ ίαγηυθΝ πκυΝ υΰεΫθ λπ Ν απσΝ αΝ
ηΫζβΝ βμΝ πδ λκπάμΝ δ δ βλέπθΝ ι Ϊ πθΝ δαδλκτη θκΝ δαΝ κυΝαλδγηκτΝ πθΝη ζυθΝαυ άμέΝ
ζέΝ ΟΝ υπκοάφδκμΝ ΰδαΝ θαΝ ελδγ έΝ ΰδαΝ δ αΰπΰάΝ πλΫπ δΝ θαΝ Ϋξ δΝ υΰε θ λυ
κυζΪξδ κθΝπΫθ Ν(η)έΝ

δΝ ΰ θδεσΝ ίαγησΝ

ηέΝ ΗΝ δ αΰπΰάΝ ΰέθ αδΝ εα ΪΝ φγέθκυ αΝ
εαγκλδ ηΫθκυΝαλδγηκτΝ δ αε ΫπθέΝ

δλΪΝ ίαγηκζκΰέαμΝ εαδΝ ηΫξλδΝ βθΝ εΪζυοβΝ κυΝ

θέΝ ΟδΝ υπκοάφδκδΝ πκυΝ ΫξκυθΝ υΰε θ λυ
δ αΰση θκυ,Ν δ Ϊΰκθ αδΝπμΝυπ λΪλδγηκδέΝ

δΝ ΰ θδεσΝ ίαγησΝ έ κΝ η Ν ε έθκΝ κυΝ

ζ υ αέκυΝ

ιέΝ παθ ιΫ α β,Ν αθαίαγηκζσΰβ βΝ άΝ ξκλάΰβ βΝ φπ καθ δΰλΪφπθΝ άΝ φπ κΰλαφδυθΝ πθΝ ΫλΰπθΝ
κυΝυπκοβφέκυ,Ν θΝ πδ λΫπ αδΝεαδΝβΝαιδκζσΰβ βΝ κυμΝ παφέ αδΝ βθΝαθ δε δη θδεάΝεαδΝ έεαδβΝ
ελέ βΝ πθΝη ζυθΝ βμΝ πδ λκπάμΝ δ δ βλέπθΝ ι Ϊ πθέΝ
ΆλγλκΝ11
Έε κ βΝαπκ ζ

ηΪ πθ,Νπλσ εζβ βΝεαδΝ δα δεα έαΝ ΰΰλαφάμ

1έΝ ΟΝ πέθαεαμΝ πθΝ απκ ζ ηΪ πθΝ πθΝ δ δ βλέπθΝ ι Ϊ πθΝ αθαλ Ϊ αδΝ
αθαεκδθυ πθΝ κυΝΣηάηα κμΝ δεα δευθΝΣ ξθυθΝεαδΝ πδ βηυθΝ βμΝΣΫξθβμΝ.
βέΝ ΗΝ πδ λκπάΝ δ δ βλέπθΝ ι Ϊ πθΝ ηπκλ έΝ θαΝ απκφα έα δΝ βθΝ Ϋεγ
πδ υξσθ πθΝΰδαΝ λ δμΝ(γ)Ν κυζΪξδ κθΝβηΫλ μέΝ

κθΝ πέθαεαΝ

βΝ πθΝ ΫλΰπθΝ πθΝ

3έΝΣκΝΠλυ αθδεσΝυηίκτζδκΝΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΙπαθθέθπθΝυπκίΪζζ δΝ κΝΤπκυλΰ έκΝΠαδ έαμ,Ν
Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ θ σμΝ λδυθΝ (γ)Ν βη λυθΝ απσΝ βθΝ Ϋε κ βΝ πθΝ απκ ζ ηΪ πθ,Ν
κθκηα δεσΝπέθαεαΝ ε έθπθΝπκυΝ δ Ϊΰκθ αδΝ κΝπλυ κΝΫ κμΝ κυΝΣηάηα κμΝ δεα δευθΝΣ ξθυθ
εαδΝ πδ βηυθΝ βμΝΣΫξθβμΝεαδΝ κθ αθαλ ΪΝ κθΝπέθαεαΝαθαεκδθυ πθ κυ Σηάηα κμ,Νεαζυθ αμΝ
κυμΝ πδ υξσθ μΝ θαΝ πλκ ΫζγκυθΝ βΝ Γλαηηα έαΝ κυΝ Σηάηα κμΝ Ν ΰδαΝ ΰΰλαφά,Ν Ν πλκγ ηέαΝ
ΫεαΝ(1ί)Νβη λυθΝαπσΝ βθΝ πκηΫθβΝ βμΝ βηκ έ υ βμέ
ζέΝ ΓδαΝ βθΝ ΰΰλαφάΝ κΝ ΣηάηαΝ δεα δευθΝ Σ ξθυθΝ εαδΝ πδ βηυθΝ βμΝ ΣΫξθβμΝ βμΝ ξκζάμΝ
ΚαζυθΝΣ ξθυθΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΙπαθθέθπθ,Ναπαδ έ αδΝκΝ έ ζκμΝαπσζυ βμΝ κυΝ ξκζ έκυΝαπσΝ
κΝ κπκέκΝ απκφκέ β Ν κΝ υπκοάφδκμέΝ φσ κθΝ εα α γ έΝ κΝ πλπ σ υπκμΝ έ ζκμ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ
απκ υλγ έΝ η Ν βθΝ εα Ϊγ βΝ αθ έ κδξκυΝ απκ δε δεκτΝ άΝ πδευλπηΫθβμΝ φπ κ υπέαμέΝ Κα ΪΝ βθΝ
ΰΰλαφάΝκΝυπκοάφδκμΝυπκίΪζζ δΝεαδΝυπ τγυθβΝ άζπ βΝ κυΝΪλγλκυΝκΝ κυΝθέΝ1ηλλή1λκθΝΰδαΝ βΝ
ηβΝ ΰΰλαφάΝ κυΝ Ν ΪζζκΝ ΣηάηαΝ άΝ ξκζάΝ βμΝ Σλδ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ βμΝ ζζΪ αμέΝ ΣυξσθΝ
γΫ δμΝ δ αε ΫπθΝ πκυΝ θΝ εαζτπ κθ αδΝ ζσΰπΝ µβΝ ΰΰλαφάμΝ πθΝ πδ υξσθ πθΝ µπκλκτθΝ θαΝ
εαζτπ κθ αδΝεα ΪΝφγέθκυ αΝ δλΪΝίαγµκζκΰέαμΝαπσΝ κυμΝ πσµ θκυμΝ κυΝ ζ υ αέκυΝ δ αξγΫθ αΝ
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µ Ν απσφα βΝ κυΝ κδε έκυΝ Σµάµα κμ,Ν µ Ν βθΝ κπκέαΝ εαγκλέα αδΝ εαδΝ βΝ πλκγ µέαΝ ΰΰλαφάμέΝ ΗΝ
δΪ αιβΝ Ν βμΝ παλαΰλΪφκυΝ βΝ Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 11Ν δ ξτ δΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ φαλµκΰάΝ βμΝ παλκτ αμΝ
παλαΰλΪφκυέ
5έΝ ΣαΝ ΫλΰαΝ πθΝ απκ υξσθ πθΝ υπκοβφέπθΝ παλαηΫθκυθΝ κΝ ΣηάηαΝ δεα δευθΝ Σ ξθυθΝ εαδΝ
πδ βηυθΝ βμΝ ΣΫξθβμ,Ν βμΝ ξκζάμΝ ΚαζυθΝ Σ ξθυθΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ Ιπαθθέθπθ,Ν πέΝ ΫθαΝ
ιΪηβθκΝ απσΝ βθΝ Ϋε κ βΝ πθΝ απκ ζ ηΪ πθΝ εαδΝ τ λαΝ εα α λΫφκθ αδΝ αφκτΝ υθ αξγ έΝ
ξ δεάΝπλΪιβέΝ
ΗΝδ ξτμΝ βμΝπαλκτ αμΝΤπκυλΰδεάμΝ πσφα βμ,Ναλξέα δΝαπσΝ κΝαεα βηαρεσΝΫ κμΝβί1ι-18.
ΗΝαπσφα βΝαυ άΝθαΝ βηκ δ υγ έΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά

πμέΝ

Μαλκτ δ,ΝΝ3-2-2017

ΟΝΤΠΟΤΡΓΟ
Π Ι

Ι ,Ν Ρ ΤΝ ΝΤΝΘΡΗΚ ΤΜ ΣΩΝ

ΚΩΝΣ ΝΣΙΝΟΝΓ

ΡΟΓΛΟΤ

ΚΟΙΝμΝ γθδεσΝΣυπκΰλαφ έκΝΰδαΝ βηκ έ υ βέ
π λδεάΝ δαθκηά:
1)ΓλαφέΝεέΝΤπκυλΰκτ
2)ΝΓλαφέΝεέΝΓ θέΝΓλαηηα Ϋα
3)ΝΓ θδεάΝ ήθ βΝ λα βΰδεκτΝξ δα ηκτ
4)Ν ήθ βΝ ι Ϊ πθΝΤΝΠδ κπκδά πθήΣηάηαΝ ’
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