ΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗΝ ΚΘ Η
κΝ χΫ δκΝθσηκυΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝ
«υθΫλΰ δ μΝ γθδεκτΝεαδΝΚαπκ δ
Παθ πδ

βηέκυΝ γβθυθ,ΝΠαθ πδ

λδαεκτΝΠαθ πδ

άηδκυΝΘ

βηέκυΝ γβθυθ,ΝΓ ππκθδεκτΝ

αζέαμΝη Ν αΝΣ. .Ι. Θ

αζέαμΝεαδΝ λ ΪμΝ

ζζΪ αμ,ΝΠαζζβηθδαεσΝΣαη έκ εαδ Ϊζζ μ δα Ϊι δμ»έ
έΝ πέΝ βμΝαλχάμΝ κυΝ χ έκυΝθσηκυ
Μ Ν κΝ παλσθΝ θκηκ ξΫ δκΝ υθ ξέα αδΝ κΝ ΰξ έλβηαΝ ικλγκζκΰδ ηκτΝ εαδΝ αθα δΪ αιβμΝ βμΝ
αλξδ ε κθδεάμΝ βμΝΣλδ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ βμΝξυλαμΝβΝκπκέαΝ ι εέθβ Νη Ν βθΝέ λυ βΝ κυΝ
Παθ πδ βηέκυΝ υ δεάμΝ
ΙπαθθέθπθέΝ ΚαδΝ
πλκεζά δμΝη Ν

δεάμΝεαδΝ υθ ξέ βε Νη Ν κΝΙσθδκΝΠαθ πδ άηδκΝεαδΝ κΝΠαθ πδ άηδκΝ

βθΝ πλκε δηΫθβΝ π λέπ π βΝ ΰθυηκθαμΝ έθαδΝ βΝ θ λΰάΝ απΪθ β βΝ

δμΝ δ γθ έμΝ

σξκμΝΝαΝι π λα κτθΝπαγκΰΫθ δ μΝεαδΝαΰευζυ δμΝπκυΝελα κτθΝδ λτηα αΝ βμΝ

λδ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝεαγβζπηΫθαέΝΝαΝαθα υΰελκ βγκτθΝδ λτηα αΝη Ν βθΝαθα δΪλγλπ βΝ
ηβηΪ πθΝ εαδΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθέΝ Καδ,Ν Ϋζκμ,Ν αΝ ζζβθδεΪΝ παθ πδ άηδαΝ θαΝ ΰέθκυθΝ
δ ξυλσ λα,ΝπδκΝ υθαηδεΪΝεαδΝεαδθκ σηαΝυ

ΝθαΝαθ απκελδγκτθΝ σ κΝ δμΝαθΪΰε μΝ πθΝφκδ β υθΝ

σ κΝεαδΝ δμΝαθΪΰε μΝ βμΝξυλαμέ
πσΝ δμΝ αλξΫμΝ αυ ΫμΝ ηφκλ έ αδΝ κΝ παλσθΝ θκηκ ξΫ δκΝ κΝ κπκέαΝ αφκλΪΝ λέαΝ βηαθ δεΪΝ
παθ πδ άηδα,Ν κΝ Παθ πδ άηδκΝ Θ

αζέαμ,Ν κΝ γθδεσΝ Καπκ δ λδαεσΝ Παθ πδ άηδκΝ γβθυθΝ

Χ ΚΠ ΨΝ εαδΝ κΝ Γ ππκθδεσΝ Παθ πδ άηδκΝ

γβθυθΝ ΧΓΠ ΨΝ εαδΝ τκΝ απσΝ αΝ η ΰαζτ λαΝ

Σ ξθκζκΰδεΪΝ επαδ υ δεΪΝ Ι λτηα α ΧΣ ΙΨ,Ν βμΝ Θ
πΫθ Ν

αζέαμΝ εαδΝ βμΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμέΝ ΚαδΝ αΝ

ΙΝαθ απκελέγβεαθΝγ δεΪΝ κΝ ΰξ έλβηαΝεαδΝη Ν δεΫμΝ κυμΝπλπ κίκυζέ μΝεαδΝπλκ Ϊ δμΝ

υηίΪζζκυθ,Ν Ν υθ λΰα έα η Ν βθΝΠκζδ έα,Ν βθΝαθα δαησλφπ βΝ κυΝξΪλ βΝ βμΝ λδ κίΪγηδαμΝ
επαέ υ βμΝεαδΝ βΝθΫαΝ βμΝαλξδ ε κθδεάέΝ
1έΝ ΝαθΪΰεβΝηδαμΝθΫαμΝαλξδ ε κθδεάμΝ βθΝ λδ κίΪγηδαΝ επαέ υ β
ΝσζβΝπλκίζβηα δεάΝ εεδθ έΝ σ κΝαπσΝ βΝγΫ βΝ πθΝΣ ΙΝ

βθΝ λδ κίΪγηδαΝ επαέ υ βΝ

ξυλαΝ ηαμΝ σ κΝ εαδΝ απσΝ βΝ ίαλτθκυ αΝ βηα έαΝ εαδΝ κΝ λσζκΝ πθΝ

ΙΝ

βΝ

βθΝ εκδθπθδεάΝ εαδΝ

κδεκθκηδεάΝαθΪπ υιβΝ βμΝξυλαμΝ ΝΫθαΝ δ γθΫμΝ κπέκΝπκυΝαζζΪα δΝη Ν αξ έμΝλυγηκτμέ

ΣκΝ πλυ κΝ αά βηαΝ ε έγ αδΝ αθαζυ δεΪΝ

βθΝ δ βΰβ δεάΝ Ϋεγ βΝ κυΝ ΝσηκυΝ «Παθ πδ άηδκΝ

Ιπαθθέθπθ,ΝΙσθδκΝΠαθ πδ άηδκΝεαδΝΪζζ μΝ δα Ϊι δμ»έΝ ε έΝαθαζτκθ αδΝβΝΰΫθ βΝεαδΝβΝ ιΫζδιβΝ
πθΝ Σ ΙΝ εαδΝ βΝ αθΪΰεβΝ άη λαΝ θαΝ η

ι ζδξγκτθ,Ν

Ν υθΫλΰ δαΝ η Ν αΝ σηκλαΝ παθ πδ άηδα,Ν

Ν

παθ πδ βηδαεΪΝ ηάηα α,Ν ξκζΫμΝεαδΝ κηΫμέΝ υ σΝΰδαΝ λ δμΝζσΰκυμ:
1έΝ

α δεσμΝ

δαεβλυΰηΫθκμΝ

επαέ υ βμΝαλξδεΪ,Ν
πκυΝυ

λκτ αθΝ

σξκμΝ βμΝ αθυ λβμΝ

ξθκζκΰδεάμΝ εαδΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ

βΝ εα έαΝ κυΝ1λθί,Ν σ κΝ βθΝ ζζΪ αΝσ κΝεαδΝΰ θδεσ λαΝ

κθΝ κηΫαΝαυ σ,Νά αθΝβΝεα Ϊλ δ βΝ«η αέπθΝ

σ Ν αξΫπμΝ αθαπ υ

δμΝξυλ μΝ

ζ ξυθ»ΝΰδαΝ δμΝαθΪΰε μΝ πθΝ

ση θπθΝ κδεκθκηδυθέΝ  βθΝ ζζΪ α,Ν η Ν βθΝ παλ ηίκζάΝ βμΝ Παΰεσ ηδαμΝ

ΣλΪπ ααμΝΧWorld BankΨΝεαδΝη Νξλβηα κ σ β άΝ βμ,Νγ πέ βεαθΝ κΝ1λιί,Νη Ν κΝNέ έ 652, αΝ
πλυ αΝ «ΚΫθ λαΝ

θπ ΫλαμΝ Σ ξθδεάμΝ επαδ τ πμ»Ν ΧΚ Σ Ψ,Ν δ κτμΝ φκέ β βμ,Ν αΝ κπκέαΝ

η κθκηΪ βεαθ κΝ 1λιι,Ν η Ν κΝ θσηκΝ ηιθΝ «Π λέΝ κλΰαθυ πμΝ εαδΝ δκδεά πμΝ βμΝ ΜΫ βμΝ εαδΝ
θπ ΫλαμΝ Σ ξθδεάμΝ εαδΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαδ τ πμ»,Ν
παΰΰ ζηα δεάμΝ επαδ τ πμ»ΝΧΚ Σ
« δΝ

Ν «ΚΫθ λαΝ θπ ΫλαμΝ Σ ξθδεάμΝ εαδΝ

ΨέΝτηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝβη,ΝπαλέΝ1Ν κυΝθέΝηιθ/1977:

θυ λαδΝ Σ ξθδεαέΝ εαδΝ παΰΰ ζηα δεαέΝ ξκζαέΝ εκπσθΝ ΫξκυθΝ βθΝ παλκξάθΝ δμΝ κυμΝ

πκυ α ΪμΝ αυ υθΝ πθΝ απαδ κυηΫθπθΝ γ πλβ δευθΝ εαδΝ πλαε δευθΝ ΰθυ πθ,Ν υ
εα α κτθΝαθπ ΫλκυΝ πδπΫ κυΝ

Ν κτ κδΝ θαΝ

ζΫξβ,Ν υηίΪζζκθ αΝ δμΝ βθΝαθΪπ υιδθΝπλδ ηΫθκυΝ κηΫπμΝ βμΝ

γθδεάμΝ κδεκθκηέαμ Χ…Ψ»έΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ έ δκΝ Ϊλγλκ,Ν παλέΝ βμΝ « Ν φκέ β δμΝ έθαδΝ βη λβ έαΝ
υπκξλ π δεά,Ν δαλε έαμΝ

ΪλπθΝΧζΨΝΫπμΝ ιΝΧθΨΝ ιαηάθπθ,ΝαθαζσΰπμΝ βμΝ δ δεσ β κμ»έ

ΣκΝ 1λκγ,Ν η Ν κΝ θσηκΝ 1ζίζ,Ν « κηάΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ Σ ξθκζκΰδευθΝ επαδ υ δευθΝ
Ι λυηΪ πθ»,

αΝ Κ Σ

δαελέθκθ αθΝαπσΝ αΝ

Ν η κθκηΪ βεαθΝ

Ν Σ ξθκζκΰδεΪΝ επαδ υ δεΪΝ Ι λτηα αΝ ΧΣ ΙΨέΝ

ΙΝεαδΝ έξαθΝπμΝαπκ κζάμΝ«ΣαΝΣ ΙΝ δαελέθκθ αδΝ αφυμΝπμΝπλκμΝ κΝλσζκΝ

εαδΝ βθΝ εα τγυθ βΝ πθΝ έ δπθΝ εαδΝ πθΝ απκφκέ πθΝ κυμΝ εαδΝ πμΝ πλκμΝ κΝ π λδ ξση θκΝ εαδΝ κυμΝ
έ ζκυμΝ πκυ υθΝ απσΝ αΝ θυ α αΝ επαδ υ δεΪΝ Ι λτηα αΝ Χ έ έΙέΨΝ εαδΝ ΫξκυθΝ δ δεσ λαΝ πμΝ
απκ κζάμΝ αΨΝ ΝαΝ παλΫξκυθΝ γ πλβ δεάΝ εαδΝ πλαε δεάΝ επαέ υ β,Ν παλεάΝ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ
πδ βηκθδευθ,Ν ξθκζκΰδευθΝεαζζδ ξθδευθΝάΝΪζζπθΝΰθυ πθΝεαδΝ ιδκ ά πθΝ κΝ πΪΰΰ ζηαέΝ
ίΨΝ ΝαΝ υηίΪζζκυθΝ
φαληκΰάμΝ

βΝ βηδκυλΰέαΝ υπ τγυθπθΝ πκζδ υθ,Ν δεαθυθΝ θαΝ υθ δ φΫλκυθΝ πμΝ

αΝπζαέ δαΝ κυΝ βηκελα δεκτΝπλκΰλαηηα δ ηκτ,Ν

ζΫξβΝ

βθΝκδεκθκηδεά,ΝεκδθπθδεάΝεαδΝ

πκζδ δ δεάΝαθΪπ υιβΝ βμΝξυλαμέΝΰΨΝΝαΝυζκπκδά κυθΝ κΝ δεαέπηαΝ πλ ΪθΝπαδ έαμΝεΪγ Ν ζζβθαΝ
πκζέ β,Ν αθΪζκΰαΝ η Ν δμΝ εζέ δμΝ κυΝ εαδΝ η Ν σ αΝ πλκίζΫπκυθΝ κδΝ ξ δεκέΝ θσηκδ»Ν Χθ. 1404/1983,
ΪλγλκΝβΨέΝ

Ν λα βΰδεάΝ δ τλυθ βμΝ βμΝ λδ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ κΝ τθκζσΝ βμΝ έξ ΝπμΝαπκ Ϋζ ηαΝ
βΝ βηαθ δεάΝ αλδγηβ δεάΝ ατιβ βΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ εαδΝ βθΝ π λαδ ΫλπΝ ξπλδεά κυμΝ δα πκλΪέΝ
Κυλέπμ,Νσηπμ,ΝαπΫζβι ΝΝ βθΝπζάλβΝαετλπ βΝ βμΝ δΪ αιβμΝ κυΝΪλγλκυΝ1Ν κυΝθ. 1404/1983 πκυΝ
πλκΫίζ π Ν βΝ αφάΝ δΪελδ βΝ εαδΝ βΝ υηπζβλπηα δεσ β αΝ παθ πδ βηέπθΝ εαδΝ Σ ΙέΝ ΣαΝ Σ ΙΝ
απυζ αθΝ εα ΪΝ πκζτΝ κθΝ « ξθκζκΰδεσ»Ν κυμΝ ξαλαε άλαΝ η Ν βθΝ πλκ γάεβΝ ηβηΪ πθΝ ηβΝ
ξθκζκΰδευθ,Ν θυΝ αθ έ κδξαΝ εαδΝ αΝ παθ πδ άηδαΝ πλκ Ϋγ αθΝ Σηάηα αΝ

ξθκζκΰδεΪέΝ ΣαΝ

ΰ ΰκθσ αΝαυ ΪΝαθαέλ αθΝ α δαεΪΝ βΝ« υηπζβλπηα δεσ β α»Ν πθΝ« τκΝ κηΫπθΝ βμΝαθυ α βμΝ
επαέ υ βμ»έΝ
Ν απλκΰλαηηΪ δ βΝ έ λυ βΝ ηβηΪ πθΝ

Ν παθ πδ άηδαΝ εαδΝ Σ ΙΝ έξ Ν πμΝ απκ Ϋζ ηαΝ βθΝ

αζζβζκ πδεΪζυοβΝ ΰθπ δευθΝ αθ δε δηΫθπθΝ εαδΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ τΰξυ βμΝ
ξ δεΪΝ η Ν αΝ παΰΰ ζηα δεΪΝ κυμΝ δεαδυηα αέΝ
π λδ

κυμΝ απκφκέ κυμΝ

δ,Ν παθ πδ βηδαεΪΝ ηάηα αΝ εαδΝ πκζτΝ

σ λκΝ ηάηα αΝ πθΝΣ Ι,Ν θΝ έξαθΝεαδΝ θΝΫξκυθΝ παΰΰ ζηα δεΪΝ δεαδυηα α,Νη Ν υθΫπ δ μΝ

βθΝ πΫθ υ βΝ πθΝφκδ β υθΝ βΝΰθυ β,Ν βθΝαιέαΝ κυΝπ υξέκυΝεαδΝη Ναπσλλκδα βθΝ ΰεα Ϊζ δοβΝ
πθΝ πκυ υθέ
βέΝ βΝ εα έαΝ κυΝ1λλίΝ λκηκζκΰάγβεαθΝ ι ζέι δμΝ βθΝ«αθυ λβΝ ξθδεά»Ν επαέ υ βΝ Ν
πκζζΫμΝ υλππαρεΫμΝ ξυλ μέΝ  Ν εΪπκδ μΝ ξυλ μΝ αΝ αθ έ κδξαΝ η Ν αΝ Σ ΙΝ δ λτηα α,Ν σππμΝ αΝ
Polytechnics,Ν κΝ1λλβ,Ν

βΝΜ ΰΪζβΝ λ αθέα,Νη α ξβηα έ βεαθΝ

Νπαθ πδ άηδαέΝ Ν ιΫζδιβΝ

αυ άΝ πδ αξτθγβε Ν η ΪΝ κΝ 1λλλΝ η Ν βθΝ υπκΰλαφάΝ βμΝ υθγάεβμΝ βμΝ ΜπκζσθδαΝ εαδΝ βΝ
υΰελσ β βΝ εα σπδθΝ κυΝ υλππαρεκτΝ ΥυλκυΝ θυ α βμΝ επαέ υ βμΝ Χ Υ
δΪπζα αΝ βθΝπσλ αΝ βΝη έπ βΝ πθΝ πκυ υθΝ αΝπαθ πδ άηδαΝαπσΝ Ϋ

ΨΝ πκυΝ Ϊθκδι Ν

λαΝ Ν λέαΝξλσθδαέΝΧμΝ

υθΫπ δαΝ βμΝ δπζάμΝαυ άμΝ ιΫζδιβμΝπκζζΫμΝξυλ μΝΧ θ δε δεΪΝΠκλ κΰαζέα,ΝΟζζαθ έα,Ν ζί έα,Ν
Ϋζΰδκ,Ν κυβ έαΨΝ αεκζκτγβ αθΝ κΝ αΰΰζδεσΝ παλΪ δΰηα,Ν Ϊζζκ Ν ελα υθ αμΝ κΝ πλκβΰκτη θκΝ
σθκηαΝΧΠκλ κΰαζέαΨΝεαδΝΪζζκ ΝαζζΪακθ ΪμΝ κΝΧκυβ έα,ΝΟζζαθ έα…ΨέΝ
θ έ κδξαΝ βθΝ ζζΪ αΝ κΝβίί1,Νη Ν κΝΪλγλκΝ1Ν κυΝθσηκυΝβλ1θΝ« δΪλγλπ βΝ βμΝαθυ α βμΝ
επαέ υ βμΝεαδΝλτγηδ βΝγ ηΪ πθΝ κυΝ ξθκζκΰδεκτΝ κηΫαΝαυ άμ»,Ν αΝΣ ΙΝ«αθαίαγηέ βεαθ»Ν
εαδΝ θ ΪξγβεαθΝ αΝ θυ α αΝ επαδ υ δεΪΝΙ λτηα αΝΧ

ΙΨέΝτηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝ1,Νπαλέ1,Νπ λέΝ

αμΝ « Ναθυ α βΝ επαέ υ βΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ τκΝπαλΪζζβζκυμΝ κη έμμΝααΨΝ κθΝπαθ πδ βηδαεσΝ
κηΫα,ΝκΝκπκέκμΝπ λδζαηίΪθ δΝ αΝΠαθ πδ άηδα,Ν αΝΠκζυ ξθ έαΝεαδΝ βθΝ θπ Ϊ βΝξκζάΝΚαζυθΝ
Σ ξθυθΝ εαδΝ ίίΨΝ κθΝ ξθκζκΰδεσΝ κηΫα,Ν κΝ κπκέκμΝ π λδζαηίΪθ δΝ αΝ Σ ξθκζκΰδεΪΝ επαδ υ δεΪΝ
Ι λτηα αέΝ ίΨΝ ΣαΝ δ λτηα αΝ πθΝ

τκΝ κηΫπθΝ βμΝ αθυ α βμΝ επαέ υ βμΝ ζ δ κυλΰκτθΝ

υηπζβλπηα δεΪ,Ν η Ν δαελδ ΫμΝ φυ δκΰθπηέ μΝ εαδΝ η Ν λσζκυμ,Ν εκπσΝ εαδΝ απκ κζάΝ πκυΝ

δαφκλκπκδκτθ αδΝ τηφπθαΝη

δμΝ δα Ϊι δμΝπκυΝδ ξτκυθΝΰδαΝ κθΝπαθ πδ βηδαεσΝ κηΫαΝεαδΝΰδαΝ

κθΝ ξθκζκΰδεσΝ κηΫα»έ
Ν«αθαίΪγηδ β»,Νπ σ κ,Ν θΝαεκζκυγάγβε ΝαπσΝεΪπκδκΝηΫ λκ,ΝΫη δθ Ν αΝξαλ δΪέΝΣκΝξΫ δκΝ
« γβθΪ»Ν κΝ βί1γΝ εεδθκτ Ν απσΝ βθΝ αλξάΝ θαΝ δκλγυ δΝ αΝ εαευμΝ ε έη θαΝ

βθΝ λδ κίΪγηδαΝ

επαέ υ βέΝΣ ζδεΪ,Ν ηφκλκτη θκΝαπσΝηέαΝαΰπθέαΝ ικδεκθσηβ βμΝπσλπθ,ΝσξδΝησθκΝ θΝαπΪθ β Ν
αΝ πλκίζάηα α,Ν αθ έγ αΝ αΝ πδ έθπ έΝ εζ δ Ν ηάηα αΝ ΧευλέπμΝ Σ ΙΨΝ ξπλέμΝ ελδ άλδα,Ν
υΰξυθ υ Ν αθσηκδαΝ ηάηα α,Ν αθα δΪ αι Ν ξπλέμΝ κλγκζκΰδεΪΝ ελδ άλδαΝ παθ πδ άηδαΝ εαδΝ Σ ΙέΝ
δ,Ν παλαηΫθ δΝ άη λαΝ αθκδε σΝ κΝ αά βηαΝ βμΝ πλαΰηα δεάμΝ αθαίΪγηδ βμΝ πθΝ Σ ΙΝ παλΪΝ αΝ
η ΰΪζαΝίάηα αΝπκυΝΫεαθαθΝπκζζΪΝαπσΝαυ ΪΝξΪλβΝευλέπμΝ κΝπλκ ππδεσΝ κυμέΝ
γέΝ Νζτ βΝ

αΝπλκίζάηα αΝ πθΝΣ ΙΝεαδΝ βμΝ λδ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ

κΝ τθκζκΝ βμΝ θΝ

Ϋΰε δ αδΝ βθΝαπζάΝη α λκπάΝ πθΝπλυ πθΝ ΝΠαθ πδ άηδα,Ν έ Ναυ ΪΝίαφ έακθ αδΝ ξθκζκΰδεΪΝ
έ Ν φαληκ ηΫθπθΝ πδ βηυθέΝ ΟΝ σλκμΝ ξθκζκΰδεΪΝ έθαδΝ α σεδηκμΝ εαγυμΝ η ΰΪζκΝ ηΫλκμΝ πθΝ
ζζβθδευθΝ παθ πδ βηέπθ,Ν σππμΝ Πκζυ ξθ έα,Ν πκζυ ξθδεΫμΝ ξκζΫμΝ εαδΝ ΪζζαΝ ηάηα α, έθαδΝ
εα ικξάθΝ ξθκζκΰδεΪέΝ εσηβΝ π λδ

σ λκΝ α σεδηκμΝ έθαδΝ κΝ σλκμΝ φαληκ ηΫθπθΝ πδ βηυθΝ

εαγυμΝ αΝπαθ πδ άηδαΝ θΝπ λδκλέακθ αδΝ βθΝ φαληκΰά,Ν έθαδΝπαλα κ δαεΪΝξυλκδΝπλκαΰπΰάμΝ
βμΝΫλ υθαμΝεαδΝ βμΝΰθυ βμέΝ
εσηβ,Ν σηπμ,Ν εδΝ αθΝ αΝ Σ ΙΝ η α λΫπκθ αθΝ
« φαληκ ηΫθπθΝ

πδ βηυθ»Ν

δΫ λ ξαθΝ

υ λκεζα Ϊ αΝ δ λτηα αΝ αΝ κπκέαΝ

κΝ

Ν « ξθκζκΰδεΪ»Ν άΝ

κίαλσΝ

Ν παθ πδ άηδαΝ

θ ξση θκΝ θαΝ η α λαπκτθΝ

θΝ ηπκλκτθΝ θαΝ αθ απκελδγκτθΝ κτ Ν

Ν

δμΝ αθΪΰε μΝ πθΝ

φκδ β υθ,Νκτ Ν δμΝαθΪΰε μΝ βμΝ ζζβθδεάμΝεκδθπθέαμ,Νκτ ,ΝίΫίαδα,Ν δμΝ δ γθ έμΝπλκεζά δμΝεαδΝ
ι ζέι δμΝπκυΝπλκςπκγΫ κυθΝδ ξυλΪΝεαδΝεαδθκ σηαΝδ λτηα α,ΝεαζΪΝ

ζ ξπηΫθα,Νη Ν τΰξλκθαΝ

πλκΰλΪηηα αΝ πκυ υθ,Ναθκδξ ΪΝ κΝ δ γθάΝπ λέΰυλκΝεαδΝ δμΝαθΪΰε μΝ βμΝξυλαμΝεαδΝ πθΝ κπδευθΝ
εκδθπθδυθέΝ
ΟδΝζσΰκδΝ βμΝ υ εκζέαμΝαυ άμΝΫξκυθΝθαΝεΪθκυθΝη Νκλδ ηΫθαΝαπσΝ αΝ βη λδθΪΝξαλαε βλδ δεΪΝ
πθΝ Σ ΙέΝ Παθ πδ άηδαΝ εαδΝ Σ ΙΝ αζζβζ πδεαζτπ κθ αδΝ

Ν πκζζΪΝ ΰθπ δεΪΝ π έαΝ σππμΝ κδΝ

ΟδεκθκηδεΫμΝ πδ άη μ,ΝκδΝ πδ άη μΝΜβξαθδεκτΝεαδΝκδΝΓ π ξθδεΫμΝ πδ άη μέΝΠκζζΪΝΣ ΙΝ έθαδΝ
ηδελΪΝ ΝηΫΰ γκμΝεαδΝξπλδεΪΝ δα παληΫθαέΝΠκζζΪΝΣ Ι,ΝαθΝσξδΝσζα,Ν έθαδΝυπκ
ζζδπ έμΝ κηΫμ,Ν

ζ ξπηΫθαΝεαδΝη Ν

κηΫθαΝπκυΝαπκ υπυθκθ αδΝ βθΝπαλ ξση θβΝ επαέ υ βΝεαδΝ βθΝΫλ υθαέ
βέΝ Νπλκ δθση θβΝζτ βέΝ
ΝαΝαπαθ ά κυη Ν δμΝπλκεζά δμΝ κυΝηΫζζκθ κμΝ

ΓδαΝ θαΝ γ λαπ τ δΝ κλδ ηΫθ μΝ απσΝ δμ α υθαηέ μΝ αυ ΫμΝ βΝ βη λδθάΝ ευίΫλθβ βΝ εδθάγβε Ν
Ϋ

Ν

λδμΝΪικθ μέΝ
1έΝ φ λ Ν πδκΝ εκθ ΪΝ αΝ δ λτηα α,Ν παθ πδ άηδαΝ εαδΝ Σ Ι,Ν ηΫ πΝ βμΝ πκζδ δεάμΝ κυΝ θδαέκυΝ

ΥυλκυΝ θυ α βμΝ επαέ υ βμΝεαδΝ λ υθαμΝυ
βέΝ

ΝθαΝ υθ λΰά κυθέΝ

π Νδ δαέ λκΝίΪλκμΝ βΝί ζ έπ βΝ πθΝ Π Λ,ΝπκυΝ αΝπλυ αΝξλσθδαΝ βμΝελέ βμΝυπάλιαθΝ

γτηα αΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝπκζδ δεάμΝπκυΝαεκζκυγάγβε ΝΧ δαγ δησ β αΝ επαδ υ δευθ,Νη έπ βΝ
δ δεκ ά πθΨέΝ
υιάγβε Ν βηαθ δεΪΝ κΝπκ κ σΝ πθΝαπκφκέ πθΝ πθΝ Π ΛΝ
ΝΣ ΙΝεαδΝπαθ πδ άηδα,Νη Ν σξκΝθαΝ κγκτθΝπ λδ

βθΝ λδ κίΪγηδαΝ επαέ υ β,Ν

σ λ μΝ υεαδλέ μΝΰδαΝ κυμΝαπκφκέ κυμΝ κυμέΝ

 κΝ θέΝ ζζκηήβί1ιΝ υπΪλξ δΝ πλσθκδαΝ ΰδαΝ βθΝ έ λυ βΝ δ υθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ
επαέ υ βμ,ΝυπσΝ βθΝ πκπ έαΝ πθΝ

Ι,Ν

κυμΝαπσφκδ κυμΝ πθΝκπκέπθΝγαΝαπκθΫηκθ αδΝπ υξέαΝ

πδπΫ κυΝΧηΨΝ τηφπθαΝη Ν κΝ υλππαρεσΝΠζαέ δκΝ παΰΰ ζηα δευθΝΠλκ σθ πθέΝΣαΝπλκΰλΪηηα αΝ
αυ ΪΝ γαΝ αθαίαγηέ κυθΝ κυ δα δεΪΝ βΝ η α υ λκίΪγηδαΝ ξθδεά- παΰΰ ζηα δεάΝ επαέ υ β,Ν
εαγδ υθ αμΝ βθΝπδκΝπλκ δ άΝεαδΝπδκΝ ζευ δεάέΝ
γέΝ σγβεαθΝ πΪθπΝ απσΝ 1έίίίΝ θΫ μΝ γΫ δμΝ

ΠΝ

αΝ

ΙΝ αΝ τκΝ

ζ υ αέαΝ ξλσθδαΝ ΰδαΝ βθΝ

αθαπζάλπ βΝ βμΝ λαηα δεάμΝ αφαέηαιβμΝ πκυΝ υπΫ β αθΝ αΝ πλκβΰκτη θαΝ ξλσθδαΝ βμΝ ελέ βμέΝ
πδπζΫκθ,Ν αθαεσπβε Ν βΝ φγέθκυ αΝ βησ δαΝ ξλβηα κ σ β βΝ ΰδαΝ βθΝ λδ κίΪγηδαΝ επαέ υ βέΝ
ΠΫλαΝαπσΝ βΝΰ θθαέαΝατιβ βΝ βμΝΫλ υθαμΝπκυΝΰδαΝπλυ βΝφκλΪΝι πΫλα Ν κΝ1ΣΝ κυΝ

ΠΝ κΝβί1ι,Ν

κΝ λΫξκθΝΫ κμ,ΝβΝ υθκζδεάΝ βησ δαΝξλβηα κ σ β βΝαπσΝ κθΝΣαε δεσΝΠλκςπκζκΰδ ησΝεαδΝ δμΝ
Ϋε αε μΝ ξλβηα κ κ ά δμΝ ΣηβηΪ πθΝ εαδΝ Πλκπ υξδαευθΝ Μ απ υξδαευθΝ πκυ υθΝ απσΝ κΝ
ΠλσΰλαηηαΝ βηκ έπθΝ π θ τ πθΝΧ γθδεσΝεΫζκμΨΝ πΫφ λαθ ατιβ βΝ δ λκυθΝΪθπΝ κυΝζίΣΝ Ν
ξΫ βΝη Ν κΝπλκβΰκτη θκΝαεα βηαρεσΝΫ κμέΝ Ν ιΫζδιβΝαυ άΝγαΝίκβγά δΝ αΝ
ίβηα δ ησΝ κυμΝεαδΝθαΝεαζτοκυθΝ κυζΪξδ κθΝ δμΝΪη

μΝεαδΝπδ

ΙΝθαΝίλκυθΝ κΝ

δεΫμΝαθΪΰε μΝ κυμέΝ πδπζΫκθ,Ν

γ πέ βεαθΝαπσΝ κΝ λυηαΝΚλα δευθΝΤπκ λκφδυθΝΧΙΚΤΨΝεαδΝ κΝ ζζβθδεσΝ λυηαΝ λ υθαμΝεαδΝ
Καδθκ κηέαμΝΧ ΛΙ

ΚΨΝΝη ΪΝαπσΝεαδλσΝυπκ λκφέ μΝ σ κΝΰδαΝ κυμΝπλκπ υξδαεκτμΝσ κΝεαδΝΰδαΝ

κυμΝ η απ υξδαεκτμΝ φκδ β ΫμέΝ

πδπζΫκθ,Ν σγβε Ν βΝ υθα σ β α,Ν υπσΝ πλκςπκγΫ δμ,Ν

Ν

επαδ υ δεκτμΝπκυΝυπβλ κτθΝ βθΝπλπ κίΪγηδα εαδΝ βΝ υ λκίΪγηδαΝ επαέ υ β,Νεα σξκυμΝ
δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμ,ΝθαΝη α αξγκτθΝ αΝ

ΙΝπμΝ δ δεσΝ δ αε δεσΝΠλκ ππδεσΝΧ

ΙΠΨέΝ

ζέΝΘ πέ βε ,Ν Ϋζκμ,ΝβΝ υθα σ β α,ΝυπσΝ υΰε ελδηΫθ μΝπλκςπκγΫ δμ,Ν

ΝΣηάηα αΝΣ ΙΝ θαΝ

παλΫξκυθΝ δ αε κλδεΫμΝ πκυ Ϋμ,Νΰ ΰκθσμΝπκυΝγαΝ αΝίκβγά δΝθαΝαθαίαγηδ κτθΝ λ υθβ δεΪΝεαδΝ
επαδ υ δεΪέ
ΣαΝηΫ λαΝαυ ΪΝαθ δ Ϊγηδ αθΝ θΝηΫλ δ βθΝ λΪ δαΝη έπ βΝ βμΝξλβηα κ σ β βμΝ αΝπλυ αΝ
ξλσθδαΝ βμΝ ελέ βμΝ εαδΝ βΝ βηαθ δεάΝ ζΪ π βΝ κυΝ πλκ ππδεκτέΝ

θΝ Ϋζυ αθΝ σηπμΝ ελέ δηαΝ

πλκίζάηα αΝσππμΝβΝίδπ δησ β αΝκλδ ηΫθπθΝδ λυηΪ πθ,Νδ δαέ λαΝΣ Ι,ΝβΝπαλ ξση θβΝπκδσ β αΝ
πκυ υθ,ΝβΝ δ γθκπκέβ άΝ κυμέΝΌζαΝαυ ΪΝ

ΝΫθαΝ ιαδλ δεΪΝαθ αΰπθδ δεσΝ δ γθΫμΝπ λδίΪζζκθΝ

εαδΝ ΝηέαΝ υθγάεβΝσπκυΝ κΝίΪλκμΝ βμΝΫλ υθαμΝαπκ δεθτ αδΝεαγκλδ δεσΝΰδαΝ βθΝεκδθπθδεάΝεαδΝ
κδεκθκηδεάΝαθΪπ υιβΝ βμΝξυλαμέΝ
Θ πλάγβε ,Ν εα ΪΝ υθΫπ δα,Ν αθαΰεαέαΝ βΝ παθ ιΫ α βΝ βμΝ αλξδ ε κθδεάμΝ βμΝ λδ κίΪγηδαμΝ
επαέ υ βμΝ η Ν ΫθαΝ ε θ λδεσΝ
πση θπθΝ

σξκμΝ θαΝ απαθ ΪΝ

δμΝ πλκεζά δμΝ εαδΝ αΝ δαευί τηα αΝ πθΝ

εα δυθέΝ  βθΝ πλκκπ δεάΝ αυ άΝ πδ δυε αδΝ βΝ γ λαπ έα α υθαηδυθΝ εαδΝ ευλέπμΝ θαΝ

κτη Ν δΝ λδ κίΪγηδαΝ επαέ υ βΝξλ δΪα αδΝβΝξυλαΝ δμΝ πση θ μΝ εα έ μέΝ
Ν λα βΰδεάΝ κυΝ θδαέκυΝΥυλκυΝ θυ α βμΝ επαέ υ βμΝεαδΝ λ υθαμΝαπκ Ϋζ
απΪθ β βΝ αΝ λπ άηα αΝαυ ΪέΝ

αθΝα δαθσβ κΝθαΝηΫθαη Ν κΝεαγ

Ν βθΝπλυ βΝ

υμΝαπκηκθπ δ ηκτΝ πθΝ

δ λυηΪ πθέΝ πσΝ βθΝΪζζβ,ΝγαΝά αθΝζΪγκμΝθαΝη κθκηα κτθΝ υζζάί βθΝ αΝΣ ΙΝ Νπαθ πδ άηδα.
θΝπφ ζ έΝ Ν έπκ ΝβΝξυλαΝθαΝ δαγΫ δΝηδελΪΝεαδΝ δΪ παλ αΝδ λτηα αΝπκυΝ θΝπαλΫξκυθΝ κυμΝ
φκδ β ΫμΝ βθΝαπαδ κτη θβΝπκδκ δεΪΝ επαέ υ β,ΝπκυΝ θΝπλκΪΰκυθΝ βθΝΫλ υθαΝεαδΝ θΝ δαγΫ κυθΝ
βθΝελέ δηβΝηΪααΝΰδαΝθαΝαθ απ ιΫζγκυθΝ δμΝ δ γθ έμΝπλκεζά δμέΝ
θ έγ α,Νελέγβε Ναθαΰεαέκ θαΝ δαπδ πγ έ πυμΝ αΝ ζζβθδεΪΝ

ΙΝγαΝαπαθ ά κυθΝπ δ δεΪΝ Ν

λέαΝγ η ζδυ βΝ λπ άηα αμΝ
ΠυμΝηπκλκτη ΝθαΝεαζζδ λΰά κυη ΝαληκθδεΪΝ δμΝαθγλππδ δεΫμΝεαδΝεκδθπθδεΫμΝ πδ άη μΝαπσΝ
βΝ ηδαΝ πζ υλΪΝ εαδΝ δμΝ γ δεΫμ- ξθκζκΰδεΫμΝ απσΝ βθΝ ΪζζβΝ υ

Ν θαΝ Ϋξκυη Ν θ λΰκτμ,Ν ελδ δεΪΝ

ε π ση θκυμΝπκζέ μ,Νκπζδ ηΫθκυμΝη Ν δμΝαπαλαέ β μΝεκδθπθδεΫμ,Ν ξθδεΫμΝεαδΝ παΰΰ ζηα δεΫμΝ
ιδσ β μν
ΠυμΝ αΝ ζζβθδεΪΝ

Ι γαΝ δαελδγκτθΝ δ γθυμ,Ν ηΫ πΝ υθ λΰ δυθΝ η Ν ΪζζαΝ δ λτηα α,Ν βμΝ

βη απάμΝεαδΝ βμΝαζζκ απάμ,Ν βΝ δ α εαζέαΝεαδΝ βθΝΫλ υθαΝεαδΝγαΝ υηίΪζζκυθΝ βθΝαθΪπ υιβΝ
βμΝξυλαμν
Πυμ,Ν Ϋζκμ,Ν αΝ ζζβθδεΪΝ

ΙΝγαΝ ξ δΪ κυθΝ κΝπαλσθΝεαδΝ κΝηΫζζκθΝ κυμ,Νη ΝίΪ βΝ δμΝ δ γθ έμΝ

πλκεζά δμΝ αΝΰλΪηηα α,Ν δμΝ Ϋξθ μ,Ν κθΝπκζδ δ ησ,Ν δμΝ πδ άη μΝεαδΝγαΝπλκΪΰκυθΝαιέ μν

ΓδαΝθαΝαπαθ βγκτθΝ αΝ λπ άηα αΝαυ ΪΝπμΝπλκ φκλσ λβΝζτ βΝγ πλάγβε ΝβΝ τηπλαιβΝ πθΝ
παθ πδ βηέπθΝη Ν αΝΣ ΙέΝ

θΝπλσε δ αδΝΰδαΝ«παθ πδ βηδκπκέβ β»Ν πθΝΣ Ι,ΝσππμΝ υξθΪΝζΫΰ αδ,Ν

κτ Ν Ν ίΫίαδαΝ ΰδαΝ απζάΝ υΰξυθ υ βέΝ ΣαΝ Σ ΙΝ έθαδΝ ά β,Ν θκηδεΪ,Ν απσΝ κΝ βίί1,Ν
λα κτμΝ φκέ β βμΝ σππμΝ αΝ π λδ

ΙΝ έθαδΝ ά βΝ

σ λαΝ παθ πδ βηδαεΪΝ ηάηα αέΝ Πλσε δ αδΝ ευλέπμΝ ΰδαΝ

παθα ξ δα ησΝ πθΝ λδ κίΪγηδπθΝ δ λυηΪ πθΝ η Ν βθΝ δ αΰπΰάΝ θΫπθΝ σηπθ,Ν θΫπθΝ ηβηΪ πθ,Ν
θΫπθΝ ξκζυθΝεαδΝ κΝεζ έ δηκΝ κηυθΝπκυΝΫεαθαθΝ κΝετεζκΝ κυμέΝ
Ν λα βΰδεάΝαυ άΝ θΝηπκλ έ,Να φαζυμ,ΝθαΝαΰθκ έΝπαθ ζυμΝ βθΝυφδ Ϊη θβΝεα Ϊ α β,Ν δμΝ
υπκ κηΫμΝεαδΝ δμΝ κηΫμΝπκυΝφ δΪξ βεαθΝη Νξλάηα αΝ κυΝ ζζβθδεκτΝζακτέΝΘαΝά αθΝζΪγκμΝθαΝηβθΝ
αιδκπκδβγκτθΝ ιαδλ δεΫμΝ κηΫμ,Ν υ υξυμΝ δΪ παλ μ,Ν ’Ν κζσεζβλβΝ βΝ ξυλαέΝ  Ν εΪγ Ν
π λέπ π β,ΝβΝ λα βΰδεάΝαυ άΝκφ έζ δΝθαΝ έθαδΝ κζηβλάΝεαδΝεαδθκ σηαέΝΣηάηα αΝπκυΝγ πλκτθ αδΝ
σ δΝΫεαθαθΝ κθΝετεζκΝ κυμΝεα αλΰκτθ αδ,Νδ λτκθ αδΝθΫα,Νδ λτκθ αδΝθΫ μΝ ξκζΫμΝεαδΝθΫ μΝ κηΫμΝ
πκυΝγαΝ υ κυθΝθΫαΝπθκάΝ αΝπαθ πδ άηδαΝ σ κΝ δμΝ ξΫ δμΝ κυμΝη Ν δμΝ κπδεΫμΝεκδθπθέ μΝσ κΝ
εαδΝη Ν κΝ τθκζκΝ βμΝξυλαμΝεαδΝ κΝ δ γθάΝπ λέΰυλκέ
γέΝ Ναεκζκυγκτη θβΝη γκ κζκΰέα
ΓδαΝ βθΝ πέ υιβΝ πθΝ σξπθΝαυ υθΝ κΝΤΠΠ ΘΝπλσελδθ ΝπμΝπζΫκθΝ ζΫ φκλβΝηέαΝπλκ Ϋΰΰδ βΝ
από α ά ω (bottom upΨέΝΘ υλβ ΝπαλπξβηΫθβΝεαδΝα ζΫ φκλβΝ βθΝ υθάγβΝπκζδ δεάΝ από α
πά ω πκυΝαεκζκυγ έ αδΝ αΝ ζ υ αέαΝξλσθδα,Νη Νεζα δεσ λκΝπαλΪ δΰηαΝ κΝπλσ φα κΝ ξΫ δκΝ
« γβθΪ»έΝ
Νπλκ Ϋΰΰδ βΝαπό α ά ω Ϋξ δΝ λΪ δαΝπζ κθ ε άηα αέΝΣκθΝπλυ κΝζσΰκΝ κθΝΫξκυθΝκδΝέ δκδΝ
κδΝ ηπζ εση θκδ,ΝΪλαΝπλσε δ αδΝΰδαΝαά βηαΝ βηκελα δεάμΝ ΪιβμέΝΚα ΪΝ τ λκθ,ΝκδΝ ηπζ εση θκδΝ
ΰθπλέακυθΝεαζτ λαΝαπσΝ κθΝεαγΫθαΝ βθΝεα Ϊ α βΝ πθΝδ λυηΪ πθΝ κυμ,Ν αΝπζ κθ ε άηα αΝεαδΝ
δμΝα υθαηέ μΝ κυμέΝ

δ,Ν έθαδΝ Νεαζτ λβΝγΫ βΝαπσΝ κθΝεαγΫθαΝθαΝξαλΪικυθ,Ν Ν τηπλαιβΝη Ν

βθΝπκζδ έα,Ν βθΝπλκ φκλσ λβΝ επαδ υ δεάΝπκζδ δεάέΝΚα ΪΝ λέ κθ,Ν έθαδΝεκδθΪΝαπκ ε σ,ΝεαδΝ
ηπ δλδεΪΝ απκ
φαληκ

δΰηΫθκ,Ν σ δΝ ηέαΝ απσφα β,Ν εαδΝ αεσηβΝ π λδ

έΝεαδΝθαΝαπκ υ δΝ αΝπλκ

σ λκΝ ΫθαμΝ θσηκμ,Ν ΰδαΝ θαΝ

κευη θαΝπλκςπκγΫ δΝ βθΝαπκ κξά,ΝαεσηβΝεαζτ λαΝ βΝ

υθαέθ βΝεαδΝ βθΝ θ λΰβ δεάΝ λΪ βΝ πθΝη ζυθΝ βμΝεκδθσ β αμέ
Οληυη θκΝ απσΝ βθΝ αθ έζβοβΝ αυ άΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ Παδ έαμΝ υθΫ β Ν

Ν υθΫλΰ δαΝ η Ν δμΝ

πλυ αθδεΫμΝ αλξΫμΝ πδ λκπΫμΝ λΰα έαμΝ αθΪΝ βΝ ξυλαΝ απαλ δαση θ μΝ απσΝ δαε ελδηΫθκυμΝ
αεα βηαρεκτμΝ εαδΝ

ζΫξβΝ πθΝ παθ πδ βηέπθΝ εαδΝ πθΝ Σ ΙέΝ  βΝ υθΫξ δαΝ κδΝ πδ λκπΫμΝ αυ ΫμΝ

πλκξυλβ αθΝ

Ν πκλέ ηα α,

Ν αλε ΫμΝ π λδπ υ δμΝ κησφπθα,

Ν Ϊζζ μΝ η Ν πδηΫλκυμΝ

δαφκλκπκδά δμέΝ ΝεΪγ Νπ λέπ π β,ΝεαδΝαυ σΝ έθαδΝ κΝπζΫκθΝ βηαθ δεσ,Ν αΝηΫζβΝ πθΝ πδ λκπυθΝ
υαά β αθΝ δμΝ πλκ Ϊ δμΝ κυμΝ πέΝ ηαελσθΝ η Ν αΝ ηΫζβΝ βμΝ αεα βηαρεάμΝ εκδθσ β αμ,Ν βΝ κπκέαΝ
εφλΪ βε Νπκδεδζσ λκπαΝηΫ πΝ πθΝγ ηδευθΝ βμΝκλΰΪθπθέΝ
 βλδαση θκΝ δμΝαλξΫμΝαυ ΫμΝ κΝΤΠΠ ΘΝπλκξυλβ Ν βΝ τθ αιβΝ ξ δευθΝθκηκ ξ έπθ,Νη Ν
ΰθυηκθα αΝε έη θαΝπκυΝπλκΫευοαθΝαπσΝ κΝ δΪζκΰκΝ δμΝ πδ λκπΫμΝεαδΝ δμΝπλκ Ϊ δμΝ κυμ,Νη ΪΝ
απσΝ θ ζ ξάΝ υαά β βΝη Ν δμΝ θ δαφ λση θ μΝαεα βηαρεΫμΝεκδθσ β μΝεαδΝΫΰδθ ΝεκδθπθσμΝ πθΝ
πλκίζβηα δ ηυθΝεαδΝ πθΝπλκ Ϊ πθΝ εαδΝ πθΝ κπδευθΝεκδθπθδυθέΝΟδΝ ξ δεΫμΝπλκ Ϊ δμ έθαδΝ
εηβλδπηΫθ μ,Ν

βλέακθ αδΝ

Ν ξ δεΫμΝη ζΫ μΝ σ κΝ πθΝΙ λυηΪ πθΝεαδΝ πθΝη ζυθΝ κυμΝσ κΝ

εαδΝΫΰευλπθΝ κπδευθΝφκλΫπθΝσππμΝ πδη ζβ άλδαΝεαδΝ πδ βηκθδεκέΝ τζζκΰκδέΝ βΝ υθΫξ δαΝ αΝ
ξΫ δαΝ θσηκυΝ έγ θ αδΝ εΝ θΫκυΝ

Ν βησ δαΝ δαίκτζ υ βΝ η Ν

σξκΝ θαΝ αεκυ κτθΝ πΪζδΝ σζ μΝ κδΝ

απσο δμΝεαδΝθαΝί ζ δπγκτθΝ ε έΝπκυΝ έθαδΝ υθα σθΝκδΝ ξ δεΫμΝπλκ Ϊ δμέΝ
Μπκλ έΝβΝ υθκζδεάΝ δα δεα έαΝθαΝπαέλθ δΝξλσθκΝαζζΪΝαπκ δεθτ αδΝπμΝβΝπζΫκθΝ θ

δΰηΫθβΝ

ΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ υθαδθΫ πθΝη Ν κυμΝαεα βηαρεκτμ,Ν κυμΝφκλ έμΝεαδΝ δμΝ κπδεΫμΝεκδθπθέ μ,ΝαζζΪΝ
εαδΝ βθΝ πέ υιβΝ πθΝεαζτ λπθΝ υθα υθΝαπκ ζ ηΪ πθέΝ θ δε δεΪ,ΝκδΝπλυ μΝ υαβ ά δμ,ΝκδΝ
κπκέ μΝ απΫζβιαθΝ

κΝ παλσθΝ θκηκ ξΫ δκ,Ν ξλκθκζκΰκτθ αδΝ απσΝ κθΝ Οε υίλδκΝ κυΝ βί1ιΝ πκυΝ

βηαέθ δΝσ δΝκδΝ ξ δεΫμΝ υαβ ά δμΝεαδΝ δαίκυζ τ δμΝ δάλε αθΝΫθαθΝκζσεζβλκΝξλσθκέΝ
4.
υ ΫμΝ κδΝ αλξΫμΝ βλάγβεαθΝ εαδΝ

ΣκΝπαλσθΝθκηκ ξΫ δκ
κΝ παλσθΝ ΰξ έλβηαΝ

παθ πδ άηδαΝ βμΝ ξυλαμ,Ν κΝ Παθ πδ άηδκΝ Θ

κΝ κπκέκΝ ηπζΫεκθ αδΝ λέαΝ η ΰΪζαΝ

αζέαμ,Ν κΝ

γθδεσΝ εαδΝ Καπκ δ λδαεσΝ

Παθ πδ άηδκΝ γβθυθΝΧ ΚΠ ΨΝεαδΝ κΝΓ ππκθδεσΝΠαθ πδ άηδκΝ γβθυθΝαζζΪΝεαδΝ τκΝαπσΝ αΝ
η ΰαζτ λαΝΣ ξθκζκΰδεΪΝ επαδ υ δεΪΝΙ λτηα α,Ν βμΝΘ

αζέαμΝεαδΝ βμΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμέΝΜ Ν

ίΪ βΝ βθΝυφδ Ϊη θβΝεα Ϊ α βΝ βθΝ λδ κίΪγηδαΝ επαέ υ β,Ν κΝΤΠΠ Θ,Ν Ν υθ θθσβ βΝη Ν
δμΝ δκδεά δμΝ λδυθΝδ λυηΪ πθ,Ν κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΘ

αζέαμ,Ν βμΝΣ ΙΝΘ

αζέαμΝεαδΝ κυΝΣ ΙΝ

 λ ΪμΝ ζζΪ αμ,Νπλκξυλβ ,Ν κθΝΟε υίλβΝ κυΝβί1ι,Ν κθΝ ξβηα δ ησΝ ξ δεάμΝ πδ λκπάμΝΰδαΝ
βΝη ζΫ βΝεαδΝ βθΝπλκυγβ βΝ θ ξση θπθΝ υθ λΰ δυθΝαθΪη αΝ αΝ λέαΝδ λτηα αέ
Μ Ν βθΝ υπ’Ν αλδγησθΝ β1ηβθίή 1Ν απσφα βΝ πκυΝ βηκ δ τ βε Ν

δμΝ 1ζΝ

ε ηίλέκυΝ βί1ιΝ

κΝ

φτζζκΝθιηΝ βμΝ φβη λέ αμΝ βμΝΚυί λθά πμΝ υΰελκ άγβε ΝαπσΝ κθΝΤπκυλΰσΝΠαδ έαμΝ λ υθαμΝ
εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ Κυ αΝ ΓαίλσΰζκυΝ

εαη ζάμΝ « πδ λκπάΝ ΰδαΝ βΝ δ λ τθβ βΝ ηκλφυθΝ

υθ λΰα έαμΝ αθΪη αΝ

κΝ Παθ πδ άηδκΝ Θ

αζέαμΝ εαδ

αΝ Σ ΙΝ Θ

αζέαμΝ εαδΝ  λ ΪμΝ

ζζΪ αμ»έ
ΣκΝ ΰξ έλβηαΝ ά αθΝ τθγ κΝ εαγυμΝ υηη

έξαθΝ

Ν αυ σΝ λέαΝ βηαθ δεΪΝ δ λτηα αΝ η Ν

δαφκλ δεάΝδ κλέαΝεαδΝπαλα σ δμέΝΦΫ κμΝ κΝΠαθ πδ άηδκΝΘ

αζέαμΝ υηπζβλυθ δΝγζΝξλσθδαΝ

απσΝ βθΝέ λυ άΝ κυΝεαδΝγίΝξλσθδαΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυέΝ

λ τ δΝ ΝπΫθ Νπσζ δμΝ

Χ σζκ,ΝΚαλ έ α,ΝΛΪλδ α,ΝΣλέεαζαΝεαδΝΛαηέαΨΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝθΝξκζΫμΝη Ν1κΝΣηάηα α εαδΝζζβΝ
ηΫζβΝ

ΠέΝΚαζτπ δΝ υλτΝφΪ ηαΝ πκυ υθΝεαδΝΫξ δΝαθαπ τι δΝ βηαθ δεΫμΝυπκ κηΫμέΝ δαΰλΪφ δΝ

ηέαΝ υθαηδεάΝπκλ έαΝη ΝπκζζΪΝπκδκ δεΪΝ κδξ έαέ
ΣκΝ Σ ΙΝ Θ
Θ

αζέαμέΝ

αζέαμΝ δ λτγβε Ν κΝ 1λκγ,Ν πμΝ Σ ΙΝ ΛΪλδ αμέΝ ΣκΝ βί1γΝ η κθκηΪ βε Ν

Ν Σ ΙΝ

λ τ δΝ Ν λ δμΝπσζ δμΝΧΛΪλδ α,ΝΚαλ έ α,ΝΣλέεαζαΨ,Ναπκ ζ έ αδΝαπσΝζΝξκζΫμ η Ν

1ηΝ Σηάηα αΝ Χ1Ν υπσΝ η Ϊία βΨ εαδΝ 1βκΝ ηΫζβΝ

ΠέΝ Θ λαπ τ δΝ πδ άη μ

ξθκζκΰδευθΝ εαδΝ

ΰ ππκθδευθΝ φαληκΰυθ,Ν υΰ έαμΝ εαδΝ πλσθκδαμΝ εαδΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ κδεκθκηέαμέΝ ξ δΝ αθαπ τι δΝ
βηαθ δεΫμΝυπκ κηΫμΝ Νcampus

βΝΛΪλδ αΝεαδΝ βθΝΚαλ έ αέ

ΣκΝ Σ ΙΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ βηδκυλΰάγβε Ν κΝ βί1γΝ η Ν βΝ υΰξυθ υ βΝ πθΝ Σ ΙΝ ΛαηέαμΝ
Χδ λτγβε Ν κΝ 1λλζΨΝ εαδΝ Σ ΙΝ Υαζεέ αμΝ Χδ λτγβε Ν κΝ 1λκθΨέΝ δαγΫ δΝ αιδσζκΰ μΝ ε δλδαεΫμΝ
ΰεα α Ϊ δμΝ

ΝηΝπσζ δμΝΧΛαηέα,ΝΦαξθΪ,ΝΆηφδ

Σηάηα αΝΧγΝυπσΝη Ϊία βΨ εαδΝ1γθΝηΫζβΝ

α,ΝΘάία,ΝΚαλπ θά δΨέΝ ξ δΝζΝξκζΫμ η Ν1ηΝ

ΠέΝ

Ν πδ λκπάΝπλκΫίβΝ κΝΫλΰκΝ βμΝη ΝίΪ βΝΫιδΝελδ άλδαμ
1. ΝαΝ υΰελκ βγκτθΝδ ξυλΪΝεαδΝίδυ δηαΝ ηάηα αΝπκυΝγ λαπ τκυθΝ δαελδ ΪΝεαδΝαθαΰθπλδ ηΫθαΝ
δ γθυμΝ ΰθπ δεΪΝ π έαΝ η Ν πλκκπ δεΫμΝ θαΝ εαζζδ λΰά κυθΝ δμΝ πδ άη μ,Ν δμΝ Ϋξθ μΝ εαδΝ αΝ
ΰλΪηηα αΝεαδΝθαΝηκλφυθκυθΝεαδΝθαΝεα αλ έακυθΝσ κΝΰέθ αδΝαλ δσ λαΝ κυμΝφκδ β ΫμΝ κυμέΝ
2. ΝαΝ ηβθΝ δ λυγκτθΝ θΫαΝ Σηάηα αΝ η Ν ΰθπ δεΪΝ αθ δε έη θαΝ πκυΝ ά βΝ γ λαπ τκθ αδΝ
Παθ πδ άηδκΝΘ

κΝ

αζέαμέ

3. ΝαΝ βηδκυλΰβγκτθΝ ξκζΫμΝ εαδΝ λ υθβ δεκέΝ πσζκδΝ η Ν κηκ δ άΝ αθ δε έη θα,Ν σ κΝ αυ σΝ έθαδΝ
υθα σθΝη ΝίΪ βΝ κυμΝυφδ Ϊη θκυμΝξπλδεκτμΝπ λδκλδ ηκτμ,Ν κθΝέ δκΝξυλκέ
4. ΝαΝ αιδκπκδβγ έΝ κΝ υφδ Ϊη θκΝ πλκ ππδεσΝ σζπθΝ πθΝ εα βΰκλδυθΝ Χ δ αε δεσ,Ν λ υθβ δεσ,Ν
δκδεβ δεσΨΝη Ν κθΝεαζτ λκΝ υθα σΝ λσπκέΝΓδαΝ κΝζσΰκΝαυ σΝσππμΝ βη δυθ αδΝ κΝθκηκ ξΫ δκΝ
εαθΫθαΝηΫζκμΝ κυΝπλκ ππδεκτΝσζπθΝ πθΝεα βΰκλδυθΝ θΝη αεδθ έ αδΝπαλΪΝησθκ αθΝ κΝ πδγυη έέ
5. ΝαΝ υΰελκ βγκτθΝ κηΫμΝ εαδΝ παθ πδ βηδαεΪΝ λ υθβ δεΪΝ εΫθ λαΝ πκυΝ γαΝ υηίΪζζκυθΝ

βθΝ

πλκαΰπΰάΝ βμΝ Ϋλ υθαμ,Ν βμΝ δ α εαζέαμΝ εαδΝ βμΝ ηΪγβ βμ,Ν γαΝ αιδκπκδά κυθΝ αΝ υΰελδ δεΪΝ

κηΫθαΝεΪγ ΝπσζβμΝεαδΝπ λδκξάμΝεαδ,Ν Ϋζκμ,ΝγαΝπλκ
Θ

υ κυθΝθΫκΝ υθαηδ ησ

κΝΠαθ πδ άηδκΝ

αζέαμέ

6. ΝαΝδ λυγκτθΝεαδθκ σηαΝπλκΰλΪηηα αΝ δ κτμΝ επαέ υ βμΝαπσΝ κΝθΫκΝέ λυηαΝ

Ν κη έμΝπκυΝ

πλκΪΰκυθΝ βθΝπλκ ππδεάΝαθΪπ υιβΝ πθΝαπκφκέ πθΝ πθΝ Π Λ,Ν κυμΝαθκέΰκυθΝθΫ μΝπλκκπ δεΫμΝ
πλκμΝ βθΝ λδ κίΪγηδαΝ επαέ υ β,Ν υθ ζκτθΝ

βθΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ κπδευθΝ εκδθπθδυθΝ εαδΝ

κδεκθκηδυθ,Νεαδ,Ν Ϋζκμ,Ν υηίΪζζκυθΝ βθΝ γθδεάΝκδεκθκηέαέΝ
ΣκΝ ΰξ έλβηαΝ πλκ Ϋελκυ Ν

Ν τκΝ η ΰΪζ μΝ υ ξΫλ δ μέΝ ΣβθΝ αζζβζκ πδεΪζυοβΝ ΰθπ δευθΝ

αθ δε δηΫθπθΝ εαδΝ βΝ ξπλδεάΝ δα πκλΪέΝ ΣκΝ πλυ κΝ αά βηαΝ

θΝ απκ έξ βε Ν αθυπΫλίζβ κέΝ

υθγ σ λκΝαπκ έξ βε Ν κΝ τ λκΝαά βηα,ΝβΝξπλδεάΝ δα πκλΪέΝΣαΝηΫζβΝ βμΝ πδ λκπάμ,Ν βθΝ
πζ δκθσ β ΪΝ κυμ,Νγ υλβ αθΝ κεδησ λκΝ κΝΠαθ πδ άηδκΝΘ

αζέαμΝθαΝπαλαη έθ δΝ

δμΝπΫθ Ν

πσζ δμΝ πκυΝ ίλέ ε αδΝ άη λαΝ Χ σζκ,Ν ΛΪλδ α,Ν Καλ έ α,Ν Σλέεαζα,Ν ΛαηέαΨέΝ ΓδαΝ κΝ ζσΰκΝ αυ σΝ
θ πζΪεβ αθΝ κΝ ΰξ έλβηαΝ τκΝ«ε θ λδεΪ»Νδ κλδεΪΝ

ΙΝ βμΝξυλαμ,Ν κΝ ΚΠ ΝεαδΝ κΝΓ ππκθδεσΝ

Παθ πδ άηδκΝ γβθυθέΝ
ΣκΝπλυ κΝεα Ϋγ

Ν εηβλδπηΫθβΝπλσ α βΝ δ ζκφκλκτη θβΝ«υΰελσ βηαΝ υλέπκυ»Ν κΝκπκέκΝ

αφκλΪΝ ηάηαΝ κυΝΣ ΙΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ,Ν δ δεσ λαΝ κΝπλυβθΝΣ ΙΝΥαζεέ αμέΝ Νπλσ α βΝ Ϋγβε Ν
Ν δαίκτζ υ βΝ κΝ ΚΠ ,Ν υαβ άγβε Ν υλΫπμΝη Ν βΝ δκέεβ βΝ κυΝΣ ΙΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ,Ν βθΝ
αεα βηαρεάΝεκδθσ β αΝ κυΝδ λτηα κμΝεαδΝπαλκυ δΪ βε Ν βησ δαΝ

δμΝ ΰεα α Ϊ δμΝ κυΝΣ ΙΝ

βθΝεπησπκζβΝ πθΝΦαξθυθΝπαλκυ έαΝ πθΝη ζυθΝ βμΝεκδθσ β αμ,Νφκδ β υθΝεαδΝ πθΝ κπδευθΝεαδΝ
π λδφ λ δαευθΝαλξυθέ
 κΝ πλκκέηδκΝ βμΝ πκζυ Ϋζδ βμΝ πλσ α βμΝ ε έγ θ αδΝ κδΝ πλκγΫ δμΝ εαδΝ κδΝ υθα σ β μΝ κυΝ
ΚΠ έΝ «ΣκΝ γθδεσΝ εαδΝ Καπκ δ λδαεσΝ Παθ πδ άηδκΝ γβθυθΝ έθαδΝ κΝ αλξαδσ λκΝ θυ α κΝ
επαδ υ δεσΝ

λυηαΝ βμΝ ξυλαμΝ η Ν δ κλδεάΝ δα λκηάΝ 1κίΝ εαδΝ πζΫκθΝ υθΝ εαδΝ τλκμΝ γθδεάμΝ

ηίΫζ δαμέΝ βθΝαπκ κζάΝ κυΝΫξ δΝ πδζΫι δΝθαΝγ λαπ τ δΝ ιΝέ κυΝ βθΝ επαέ υ βΝεαδΝ βθΝΫλ υθαΝ
η Ν

σξκΝθαΝ δαελέθ αδΝ δ γθυμέΝ ΝεκδθπθδεάΝπλκ φκλΪΝεαδΝβΝ υηη κξάΝ

ξυλαμΝαπκ ζκτθΝ πέ βμΝυοβζάΝπλκ λαδσ β αΝ

βθΝαθΪπ υιβΝ βμΝ

βθΝαπκ κζάΝ κυέΝΣκΝ ΚΠ Ν δαγΫ δΝίαγδΫμΝ

λέα μΝεαδΝπαλΪ κ βΝ βθΝ επαέ υ β εαδΝ βθΝΫλ υθα,Ν ξθκΰθπ έα,ΝΪλδ κΝαθγλυπδθκ υθαηδεσ,Ν
πσλκυμΝεαδΝυπκ κηΫμ,Νη Ν υθΫπ δαΝθαΝηπκλ έΝθαΝαθαπ τ

αδΝ ΝθΫκυμΝ πδ βηκθδεκτμΝ κη έμΝη Ν

αξ έμΝλυγηκτμΝεαδΝπκδκ δεΪΝαπκ ζΫ ηα αέΝ Ν λα βΰδεάΝ κυΝίκτζβ β,Νη αιτΝΪζζπθΝ σξπθ,Ν
π λδζαηίΪθ δΝ αΨΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ ξθκζκΰδευθΝ κηΫπθΝ βμΝ πδ άηβμ,ΝίΨΝ βθΝαθΪπ υιβΝ πθΝ
κηΫπθΝ βμΝ κδεκθκηέαμΝ εαδΝ πθΝ εκδθπθδευθΝ πδ βηυθ,Ν ΰΨΝ βΝ δ τλυθ βΝ πθΝ ΠλκΰλαηηΪ πθΝ
πκυ υθΝ κυΝ

Ν αθ δε έη θαΝ πκυΝ αθ απκελέθκθ αδΝ

κθΝ τΰξλκθκΝ εσ ηκΝ εαδΝ δμΝ η ζζκθ δεΫμΝ

ι ζέι δμΝ βθΝ πδ άηβ,Ν βθΝ Ϋξθβ,Ν βθΝεκδθπθέαΝεαδΝ κΝφυ δεσΝπ λδίΪζζκθΝεαδΝ ΨΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ
θσμΝπσζκυΝεαδθκ κηέαμΝεαδΝ δα τθ

βμΝη Ν βθΝκδεκθκηέα,Ν κθΝπκζδ δ ησΝεαδΝ κΝπ λδίΪζζκθ»έ

 βΝ υθΫξ δαΝ ε έγ θ αδΝκδΝ σξκδΝ κυΝ ΚΠ ΝεαδΝπυμΝαυ κέΝπλκΫευοαθμΝ« Νπαλκτ αΝπλσ α β,Ν
κΝπζαέ δκΝ πθΝ σξπθΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυ, πλκΫευο Νη ΪΝαπσΝπκζτηβθβΝεαδΝ δ ικ δεάΝη ζΫ βΝ
πθΝ

λα βΰδευθΝ ξ έπθΝ εαδΝ πθΝ ΠλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ πκζζυθΝ ΰθπ υθΝ Παθ πδ βηέπθΝ

ΧευλέπμΝ βμΝ υλυπβμΝ εαδΝ βμΝ η λδεάμΨ,Ν πθΝ ι ζέι πθΝ
πλκκπ δευθΝ αθΪπ υιβμΝ πθΝ

ιδκ ά πθ,Ν πθΝ

δμΝ τΰξλκθ μΝ εκδθπθέ μΝ εαδΝ πθΝ

ξθκζκΰδυθΝ εαδΝ πθΝ παΰΰ ζηΪ πθ,Ν πθΝ

ξαλαε βλδ δευθΝ εαδΝ πθΝ δ δαδ λκ ά πθΝ πθΝ π λδφ λ δαευθΝ θκ ά πθΝ κδπ έαμΝ εαδΝ τίκδαμ,Ν
πθΝ δαγΫ δηπθΝ υπκ κηυθ,Ν λα βλδκ ά πθΝ εαδΝ πσλπθΝ

βθΝ π λδκξά,Ν εαγυμΝ εαδΝ πθΝ

υθα κ ά πθΝξλβηα κ σ β βμΝεαδΝίδπ δησ β αμΝ κυΝ ΰξ δλάηα κμέΝ ζάφγβΝυπσοβΝβΝ ΰΰτ β αΝ
κυΝ ξ δααση θκυΝυΰελκ άηα κμΝη Ν βθΝ γάθα,ΝβΝ ξθκΰθπ έαΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ κυΝ ΚΠ ΝεαδΝ
πθΝη ζυθΝ κυμ,ΝκδΝ υθα ΫμΝ υθΫλΰ δ μΝη αιτΝ πθΝαεα βηαρευθΝηκθΪ πθΝεαγυμΝεαδΝκδΝλΝΪικθ μΝ
αθΪπ υιβμΝ βμΝ ξυλαμ,Ν σππμΝ δμΝ Ϋξ δΝ γΫ δΝ βΝ πκζδ έαΝ
Χ κυλδ ησμ,Ν

θΫλΰ δα,Ν αΰλκ δα λκφά,Ν π λδίΪζζκθ,Ν

κΝ πζαέ δκΝ κυΝ Π Ν βί1ζ-2020
φκ δα δεάΝ αζυ έ α,Ν

ξθκζκΰέ μΝ

πζβλκφκλδεάμΝ ΤΝ πδεκδθπθδυθ,Ν υΰ έαΝ εαδΝ φαληαε υ δεάΝ ίδκηβξαθέα,Ν βηδκυλΰδεΫμΝ εαδΝ
πκζδ δ δεΫμΝ ίδκηβξαθέ μ,Ν υζδεΪΝ – εα α ε υΫμΨέΝ δ ιάξγβ αθΝ υαβ ά δμΝ η Ν σζαΝ αΝ ηΫζβΝ βμΝ
υΰεζά κυΝ εαδΝ ΫΰδθαθΝ δ λ υθβ δεΫμΝ υθαθ ά δμΝ η Ν παλΪΰκθ μΝ πκυΝ ξ έακθ αδΝ η Ν βΝ
υθα σ β αΝυζκπκέβ βμΝ κυΝ ξ έκυέΝ
ΠΫλαθΝσηπμΝ πθΝπαλαπΪθπ,Νπλσε δ αδΝΰδαΝΫθαΝ ξΫ δκΝαθΪπ υιβμΝη ΝίΪγκμΝ εα έαμ,Ν κΝκπκέκΝ
Ϋξ δΝπμΝε θ λδεσΝΪικθαΝ βΝ λα βΰδεάΝ δΪ α βΝ βμΝγΫ βμΝ κυΝ ΚΠ Ν βθΝ ζζΪ αΝεαδΝ δ γθυμΝ
κΝ βίγί,Ν σ κθΝ αφκλΪΝ σ κΝ

βθΝ επαέ υ βΝ σ κΝ εαδΝ

βθΝ Ϋλ υθαέΝ Παΰεκ ηέπμΝ υθ ζκτθ αδΝ

βηαθ δεΫμΝαζζαΰΫμΝεαδΝ βθΝ ζζΪ αΝαθαηκλφυθ αδΝπζάλπμΝ κΝ κπέκΝ βθΝαθυ α βΝ επαέ υ βΝ
εαδΝ βθΝ Ϋλ υθαέΝ θαπ τ

κθ αδΝ Ϋθ κθ μΝ δ λΰα έ μΝ πκυΝ γαΝ αθα δξγκτθΝ κΝ αηΫ πμΝ πση θκΝ

δΪ βηαέΝΣκΝ ΚΠ Ν θΝηπκλ έΝθαΝπαλαη έθ δΝα λαθΫμέΝΟφ έζ δΝθαΝυπ λα πδ
« γθδεσ»ΝΠαθ πδ άηδκ,ΝθαΝπαλΫηί δΝ

δμΝ ι ζέι δμΝη Νεαδθκ ση μΝάΝεαδΝαθα λ π δεΫμΝ λΪ δμ,Ν

θαΝ βζυ δΝ κΝ έΰηαΝ κυ,ΝθαΝ ια φαζέ δΝ δμΝπλκςπκγΫ δμΝυ
ηΫζζκθΝ εαδΝ θαΝ πδζΫι δΝ δμΝ

έΝ βΝγΫ βΝ κυΝπμΝ

ΝθαΝ υθ ξέ δΝθαΝ δαελέθ αδΝ κΝ

λα βΰδεΫμΝ υθ λΰα έ μΝ κυέΝ ΣκΝ κπέκΝ έθαδΝ αεσηαΝ α αφΫμΝ εαδΝ

α αγΫμΝ εαδΝ ΰδ’ αυ σΝ απαδ έ αδΝ πφλκ τθβΝ εαδΝ τηπθκδαέΝ θαΝ σηπμΝ φαέθ αδΝ ίΫίαδκ,Ν σπκδκΝ
Παθ πδ άηδκΝ θΝγΫ δΝ άη λαΝ κυμΝ λσπκυμΝαθΪπ υιάμΝ κυΝεαδΝ θΝ ια φαζέ δΝαπ δεσΝξυλκ,Ν
γαΝ υλλδεθπγ έΝ κΝΪη κΝηΫζζκθ»έ

θΪζκΰβΝ

Ϊ βΝ άλβ ΝεαδΝ κΝΓ ππκθδεσΝΠαθ πδ άηδκΝ γβθυθ κΝκπκέκΝ έθαδΝ πέ βμΝΫθαΝ

απσΝ αΝ αλξαδσ λαΝ εαδΝ δ κλδεσ λαΝ παθ πδ άηδαΝ βμΝ ξυλαμέΝ Ι λτγβε Ν κΝ 1λβίΝ εαδΝ
η κθκηΪ βε Ν κΝ 1λληΝ

Ν Γ ππκθδεσΝ Παθ πδ άηδκΝ γβθυθέΝ άη λαΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ τκΝ

ξκζΫμΝ εαδΝ ΫιδΝ Σηάηα αΝ π θ α κτμΝ φκέ β βμέΝ ΠαλΫξ δΝ κζκεζβλπηΫθβΝ επαέ υ βΝ

δμΝ

πδ άη μΝ βμΝΓβμΝεαδΝ βμΝ πάμέΝΠΫλαΝαπσΝ βθΝυοβζάΝπκδσ β αΝ πκυ υθΝ κΝΓΠ Ν δαελέθ αδΝ
ΰδαΝ βθΝ ιπ λΫφ δαΝεαδΝ βθΝδ ξυλάΝ κυΝπαλκυ έαΝ δ γθυμέ ΣκΝΓ ππκθδεσΝΠαθ πδ άηδκΝ γβθυθΝ
π ι λΰΪ βε ΝεαδΝπλσ δθ ΝηέαΝ υθκζδεάΝ λα βΰδεάΝαθΪπ υιβμΝ αΝΰθπ δεΪΝαθ δε έη θαΝπκυΝ
γ λαπ τ δέΝ Ν

λα βΰδεάΝ αυ άΝ λΪα αδΝ

γάθαέΝ Κα ΪΝ

Ν λ δμΝ πυζυθ μέΝ Κα ΪΝ πλυ κθ,Ν βθΝ αθΪπ υιβΝ

τ λκθ,Ν βθΝ πΫε α βΝ Ν

Ν πσζ δμΝ ε σμΝ

γβθυθΝ εαδΝ βθΝ αιδκπκέβ βΝ

ΰεα α Ϊ πθΝ ηΫλκυμΝ κυΝ Σ ΙΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμέΝ Κα ΪΝ λέ κθ,Ν
ξκζυθΝεαδΝ βθΝατιβ ά κυμΝαπσ τκΝ
πλκξπλά δΝ

ΝπΫθ έΝ

βθΝ

βθΝ αθα δκλΰΪθπ βΝ πθΝ

βΝ κΝΓ ππκθδεσΝΠαθ πδ άηδκΝ γβθυθΝΫξ δΝ

βθΝ αιδκπκέβ βΝ η ΰΪζπθΝ ε Ϊ πθΝ

βθΝ π λδκξάΝ βμΝ κδπ έαμΝ πλκξπλυθ αμΝ

Ν

π δλαηα δ ηκτμΝ εαδΝ πλσ υπ μΝ εαζζδΫλΰ δ μέΝ  κΝ πθ τηαΝ αυ σΝ βΝ τΰεζβ κμΝ κυΝ Ι λτηα κμΝ
πλκξυλβ Ν

βθΝ «απκλλσφβ β»Ν εαδΝ βθΝ αθα δκλΰΪθπ βΝ λδυθΝ ηβηΪ πθΝ κυΝ βη λδθκτΝ Σ ΙΝ

 λ ΪμΝ ζζΪ αμ,ΝαπσΝΫθαΝ κΝΚαλπ θά δ,Ν βθΝΆηφδ

αΝεαδΝ βΝΘάίαέ

θΝ εα αεζ έ δ,Ν η Ν κθΝ παλσθΝ θκηκ ξΫ δκΝ βηδκυλΰ έ αδΝ ηέαΝ θΫαΝ αλξδ ε κθδεάΝ
Παθ πδ άηδκΝΘ
σ κΝ εαδΝ

κΝ

αζέαμ,Ν κΝ ΚΠ ΝπλκξπλΪΝ σ κΝ βθΝέ λυ βΝ κυΝ«υΰελκ άηα κμΝ υλέπκυ»Ν

βθΝ έ λυ βΝ θΫπθΝ ΣηβηΪ πθΝ

βθΝ γάθα,Ν εαδΝ κΝ Γ ππκθδεσΝ Παθ πδ άηδκΝ γβθυθΝ

υπ λ δπζα δΪα αδΝσ κθΝαφκλΪΝ κθΝαλδγησΝ πθΝΣηβηΪ πθΝεαδΝ πθΝξκζυθΝ κυέΝΝΝ
πδπζΫκθ,Ν η Ν κΝ παλσθΝ θκηκ ξΫ δκΝ γ πέακθ αδΝ θΫ μΝ κηΫμΝ εαδΝ ηάηα αΝ

λαηηΫθαΝ

δμΝ

τΰξλκθ μΝπλκεζά δμΝεαδΝ αΝη ζζκθ δεΪΝ δαευί τηα αΝ κΝξυλκΝ κυΝπκζδ δ ηκτ,Ν πθΝ πδ βηυθΝ
εαδΝ βμΝ ξθκζκΰέαμέΝ ε σμΝαπσΝΠαθ πδ βηδαεΪΝΝ λ υθβ δεΪΝΝΚΫθ λαΝΧΠ ΚΨΝη Ν αΝΙθ δ κτ αΝ
κυμΝεαδΝ αΝΠλσ υπαΝ ΰλκ δεΪΝΠΪλεα,ΝπκυΝά βΝγ πέ βεαθΝ αΝΠαθ πδ άηδαΝ πθΝΙπαθθέθπθΝ
εαδΝ πθΝ ΙκθέπθΝ Νά πθ,Ν ξ δΪα αδΝ θα ζ δ κυλΰά κυθΝ αΝ πλυ αΝ αΰΰζσφπθαΝ πλκπ υξδαεΪΝ
πλκΰλΪηηα αΝ πκυ υθΝ

αΝ Παθ πδ άηδαΝ

γβθυθΝ εαδΝ Θ

πλσίζ π αδ,Νη Ν κΝ δ γθΫμΝΠαθ πδ άηδκέΝ π υγτθκθ αδΝ

αζέαμΝ

Ν υθ λΰα έα,Ν σππμΝ

Ναζζκ γθ έμΝφκδ β ΫμΝη Ν

σξκΝ βθΝ

αιδκπκέβ βΝ πθΝ υΰελδ δευθΝ πζ κθ ε βηΪ πθΝ πθΝ ζζβθδευθΝ παθ πδ βηέπθΝ εαδΝ βΝ ηΫΰδ άΝ
δ γθκπκέβ άΝ κυμέΝυΰε ελδηΫθα, απσ κ ΚΠ

ξ δΪα αδΝθαΝζ δ κυλΰά δ

βθ γάθα κ BA

Program in the Archeology, History, and Literature of Ancient Greece εαδ

κ Παθ πδ άηδκ

Θ

αζέαμ,

α Σλέεαζα, κ European Department of Sport and Exercise Science.

Καδθκ ση μΝ κηΫμΝ έθαδΝεαδΝβΝ«Σ ξθσπκζβΝ υλέπκυ»Ν βθΝκπκέαΝδ λτ δΝ κΝ ΚΠ Ν βθΝ τίκδα,ΝΝ
κΝ ί λυφ δκΝ ΰλκ δα λκφδεσΝΣ ξθκζκΰδεσΝΠΪλεκΝΘ

αζέαμΝΧ

βΝ ΛΪλδ αΝ εαδΝ ηπκλ έΝ θαΝ αΰεαζδΪ δΝ κζσεζβλβΝ βΝ Θ
επαέ υ βμΝΧΙέ έ έΨ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝΆηφδ
Ν τηπλαιβΝ η Ν ΪζζαΝ

ΙΝ η Ν

λΪ πθΝ βθΝπ λδκξάΝ πθΝ
Παθ πδ βηέκυΝΘ

σξκΝ

ζφυθ.

έ έΣ έΠ έΘέΨΝπκυΝδ λτ αδΝ

αζέα,Ν κΝ Ν Ιθ δ κτ κΝ δ γθκτμΝ

α, κΝκπκέκΝζ δ κυλΰ έΝ

κΝΠαθ πδ άηδκΝΘ

αζέαμΝ

βθΝ αθΪπ υιβΝ εκδθυθΝ επαδ υ δευθΝ εαδΝ πκζδ δ δευθΝ
θαηΫθ αδΝ πέ βμΝβΝξπλκγΫ β βΝ κυΝυπ λυπκζκΰδ ά κυΝ

αζέαμΝ αΝΣλέεαζα,Ναθαΰθπλέακθ αμΝ δμΝ πδ σ δμΝ βμΝπσζβμΝ δμΝοβφδαεΫμΝ

ξθκζκΰέ μΝεαδΝ βθΝΫιυπθβΝπσζβΝΧHellenic Republic -July 2018- Voluntary National Review On
The Implementation Of The 2030 Agenda For Sustainable Development. ISBN: 978-618-807451-ζΨέΝ Ν ξπλκγΫ β βΝ έθ δΝ βΝ υθα σ β αΝ
υλππαρεάΝ

κυμΝ ηπζ εση θκυμΝ φκλ έμΝ θαΝ αεκζκυγά κυθΝ βθΝ

λα βΰδεάΝ ΰδαΝ κυμΝ υπ λυπκζκΰδ ΫμΝ Χhttpμήήeuropaέeuήrapidήpress-release_IP-18-

θζ_elέhtmΨΝ εαδΝ θαΝ δα φαζέ κυθΝ βΝ ξλβηα κ σ β βΝ βμΝ πΫθ υ βμΝ η Ν υλππαρεκτμΝ πσλκυμΝ
(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4029_en.htm) σππμ,Ν αυ κτμΝ
ΦβφδαεάΝ

κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ

υλυπβΝ Χhttpμήήeuropaέeuήrapidήpress-release_IP-18-ζίζγ_enέhtmΨΝ άΝ εαδΝ η Ν

εα Ϊζζβζ μΝ υθΫλΰ δ μΝ ΰδαΝ θαΝ βηδκυλΰβγ έΝ

κΝ Παθ πδ άηδκΝ Θ

δμΝ

αζέαμΝ ΫθαμΝ απσΝ κυμΝ

υλππαρεκτμΝυπ λυπκζκΰδ ΫμΝπαΰεσ ηδαμΝεζΪ βμ.  σξκμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ έθαδΝθαΝ υθ λΪη δΝ
ΰδαΝ βθ πλαΰηα κπκέβ βΝαυ υθΝ πθΝ ιαδλ δεΪΝη ΰΪζβμΝεζέηαεαμΝ π θ τ πθέ
φαζυμ,Ν κΝ υθκζδεσΝ ΰξ έλβηαΝεαδΝΰδαΝ αΝ λέαΝ ηπζ εση θαΝπαθ πδ άηδαΝ έθαδΝφδζσ κικέΝ
ΚαδΝ αΝ λέαΝη ΰαζυθκυθΝ βηαθ δεΪΝ

ΝηΫΰ γκμ,Ναπκε κτθΝθΫαΝΣηάηα α,Ν θΫ μΝ ξκζΫμΝεαδΝ θΫ μΝ

λ υθβ δεΫμΝ κηΫμέΝ Ν πδ υξάμΝΫεία βΝ κυΝ ΰξ δλάηα κμΝπλκςπκγΫ δΝ υθΫλΰ δ μΝπκζζυθΝφκλΫπθ
εαδ ηπζκεάΝ πθΝ κπδευθΝ εκδθπθδυθ.

πσΝ βθΝ πζ υλΪΝ κυΝ κΝ ΤΠΠ Θ γαΝ υθ λΪη δΝ αΝ

ηπζ εση θαΝδ λτηα αέΝ Ν Ϋ η υ βΝαυ άΝαφκλΪΝ σ κΝ κΝπλκ ππδεσ,ΝευλέπμΝ ε έΝπκυΝυπΪλξ δΝ
η ΰαζτ λβΝαθΪΰεβ,Νσ κΝεαδΝ δμΝυπκ κηΫμέ
 βθΝέ δαΝεα τγυθ βΝελέθ αδΝαπαλαέ β βΝβΝ θ λΰκπκέβ βΝγ ηυθΝπκυΝγαΝ υηίΪζζκυθΝ βθΝ
δ σλλκπβΝ κπδεάΝ αθΪπ υιβΝ σππμΝ βΝ τ α βΝ κυΝ πλκίζ πση θκυΝ απσΝ κ θ. 4485/2017
εα βηαρεκτΝ υηίκυζέκυ

θυ α βμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ λ υθαμΝ Χ έέ έ έ έΨΝ

π λδφΫλ δαμΝ κΝ κπκέκΝ γαΝ υηίΪζζ δΝ

βθΝ Ϋ λαΝ εΪγ Ν

βΝ υθΫλΰ δαΝ αεα βηαρευθΝ εαδΝ λ υθβ δευθΝ φκλΫπθέΝ

θ δε δεΪ,Ν γαΝ φΫλ δΝ πδκΝ εκθ ΪΝ φκλ έμΝ πκυΝ λα βλδκπκδκτθ αδΝ

Ν δΪφκλκυμΝ κη έμΝ βμΝ

κδεκθκηέαμΝεαδΝ θΝυπΪΰκθ αδΝ κΝΤπκυλΰ έκΝΝΠαδ έαμέ
 βθΝ έ δαΝ ζκΰδεάΝ έθαδΝ ελέ δηβΝ βΝ τ α βΝ
επαέ υ βμ ΧΚέ έ .),

Ν εΪγ Ν έ λυηαΝ κυΝ ΚΫθ λκυ παΰΰ ζηα δεάμΝ

κΝ κπκέκΝ γαΝ αθαζΪί δΝ βθΝ κλΰΪθπ βΝ πθΝ δ υθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ

επαέ υ βμέΝ ΣκΝ ΚΫθ λκΝ αυ σΝ εαζ έ αδΝ θαΝ δα λαηα έ δΝ βηαθ δεσΝ λσζκΝ
ξθδεάμΝ εαδΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝ

βθΝ

βθΝ αθΪπ υιβΝ βμΝ

ζζΪ αΝ πκυΝ παλα κ δαεΪΝ έξ Ν η ΰΪζαΝ

πλκίζάηα αΝ εαδΝ υθ ξέα δΝ θαΝ Ϋξ δΝ παλΪΝ βθΝ αιδκ βη έπ βΝ ί ζ έπ βΝ αΝ ζ υ αέαΝ ξλσθδαέΝ Ν
τ α άΝ κυ,ΝσππμΝπλκίζΫπ αδ,ΝαπσΝ δμΝυΰεζά κυμΝ πθΝδ λυηΪ πθ,Ν δμΝπσζ δμΝπκυΝγ πλκτθΝ
σ δΝηπκλκτθΝθαΝ υηίΪζκυθΝπ λδ

σ λκΝ βθΝεα τγυθ βΝαυ ά,ΝγαΝ υ δΝπ λδ

σ λ μΝ υεαδλέ μΝ

κυμΝηαγβ ΫμΝ πθΝ Π ΛΝεαδΝγαΝ κυμΝαθκέι δΝ κΝ λσηκΝΰδαΝπ λαδ ΫλπΝ πκυ ΫμΝ βθΝ λδ κίΪγηδαΝ
επαέ υ βέΝΝΝΝ

έΝ πέΝ πθΝΪλγλπθμ
ΜΫλκμΝ ΄
υθΫλΰ δ μΝ γθδεκτ εαδΝΚαπκ δ
Παθ πδ

λδαεκτ Παθ πδ

βηέκυΝ γβθυθΝεαδΝΠαθ πδ

άηδκυΝΘ

βηέκυ γβθυθ,ΝΓ ππκθδεκτΝ

αζέαμΝη Ν αΝΣ. .Ι. Θ

αζέαμΝεαδΝ

 λ ΪμΝ ζζΪ αμ
Κ φΪζαδκΝ ΄Ν
Παθ πδ

άηδκΝΘ

αζέαμΝεαδΝΣέ έΙέΝΘ

αζέαμΝ

ΆλγλκΝ1
Έθ αιβΝ κυΝΣέ έΙέΝΘ

αζέαμΝ

κΝΠαθ πδ

άηδκΝΘ

 βθΝπαλέΝ1 κλέα αδ σ δΝ κΝΝΣ ξθκζκΰδεσΝ επαδ υ δεσΝ λυηαΝΘ

αζέαμ
αζέαμΝΧΣέ έΙέΝΘ

η Ν Ϋ λαΝ βΝ ΛΪλδ αΝ εα αλΰ έ αδΝ πμΝ αυ κ ζΫμ θκηδεσΝ πλσ ππκΝ εαδΝ θ Ϊ
Παθ πδ άηδκΝΘ

κυΝΣέ έΙέΝΘ
Θ

αζέαμ.

κΝ

αζέαμΝ υθ ξέακθ αδΝαπσΝ κΝ

αζέαμ

 βθΝ παλέΝ 3 κλέα αδΝ σ δΝ κΝ έΛέΚέ έΝ κυΝ Σέ έΙέΝ Θ
Παθ πδ βηέκυ Θ

αδΝ κΝ

αζέαμ,Ν κΝκπκέκΝ έθαδΝκδκθ έΝεαγκζδεσμΝ δΪ κξκμΝ κυΝΣέ έΙέΝ

 βθΝπαλέΝβ κλέα αδ σ δΝ εελ η έμΝ έε μΝη Ν δΪ δεκΝ κΝΣέ έΙέΝ Θ
Παθ πδ άηδκΝΘ

αζέαμΨ,Ν

αζέαμ.

αζέαμ θ Ϊ

αδΝ

κθΝ έΛέΚέ έΝ κυΝ

Ν ΜκθΪ αΝ ΟδεκθκηδεάμΝ εαδΝ δκδεβ δεάμΝ Τπκ άλδιβμΝ ΧΜέΟέ έΤέΨΝ

αζέαμΝ θ πηα υθ αδΝ βθΝαθ έ κδξβΝηκθΪ αΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυ

ΆλγλκΝ2
Έθ αιβΝπλκ ππδεκτΝ πθΝΣέ έΙέΝΝΘ

αζέαμΝ

κ Παθ πδ

άηδκ Θ

Μ Ν κ ΪλγλκΝβΝκλέα αδΝσ δΝ κΝπΪ βμΝφτ πμΝπλκ ππδεσΝ κυΝΣέ έΙέΝΘ

αζέαμ

αζέαμΝη Ν δμΝαθ έ κδξ μΝ

γΫ δμ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ εαδΝ πθΝ πλκ πλδθυθΝ άΝ πλκ ππκπαΰυθΝ γΫ πθ,Ν η αφΫλ αδΝ
αυ κ δεαέπμ,ΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμ,Ν κΝΠαθ πδ άηδκΝΘ

αζέαμ,ΝεαδΝ ε έ κθ αδΝ

ξ δεΫμΝ δαπδ π δεΫμΝπλΪι δμΝ κυΝΠλτ αθβέ
ΆλγλκΝγ
Έθ αιβΝη ζυθΝ έ έΠέΝ
Μ Ν κΝΪλγλκΝ γ εαγκλέακθ αδΝκδΝ δα δεα έ μΝΫθ αιβμΝ κυΝ πλκ ππδεκτ κυ Σ ΙΝ Θ
Παθ πδ άηδκΝ Θ

αζέαμ εαδΝ κδΝ δα δεα έ μΝ λκπάμΝ βμΝ γΫ βμΝ πθΝ η ζυθΝ

αζέαμΝ

κΝ

ΠΝ απσΝ

πλκ ππκπαΰ έμΝ ΝκλΰαθδεΫμέ
 δμΝπαλέΝ1 εαδΝ2 λυγηέα αδΝβΝΫθ αιβΝ πθΝη ζυθΝ έ έΠέΝ κυΝΣ ΙΝΘ
η ΝΫ λαΝ βΝΛΪλδ αΝ κυ Παθ πδ βηέκυ Θ

αζέαμΝ κ Γ θδεσ ΣηάηαΝ

αζέαμέΝ δ δεσ λα,Ν αΝηΫζβΝ έ έΠέΝαπκε κτθΝ κυμΝ

αεα βηαρεκτμΝ έ ζκυμΝ πθΝη ζυθΝ έ έΠέΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΘ

αζέαμ εα ’Ναθ δ κέξδ βΝ πθΝ

εα ξση θπθΝ γΫ πθΝ Χα΄Ν ίαγηέ αμ,Ν αθαπζβλπ Ϋμ,Ν πέεκυλκδ,Ν υπβλ κτθ μΝ ζΫε κλ μΨ,Ν εαδΝ
υπκίΪζζκθ αδΝ κΝαεα βηαρεσΝεαγ
αθ έ κδξκΝηδ γκζκΰδεσΝεαγ
πσΝ βθΝΫθ αιβΝ πθΝΣέ έΙέΝ

υμΝ πθΝη ζυθΝ έ έΠέΝΠαθ πδ βηέπθέΝ ΝυπαΰπΰάΝεαδΝ κΝ

υμΝΰέθ αδΝαπσΝ1-1-2020.
βθΝαθυ α βΝίαγηέ αΝ επαέ υ βμΝη Ν κθΝθέΝβλ1θήβίί1ΝΧ ΄Ν11ζΨ,Ν

σ κΝ κδΝ εαγβΰβ ΫμΝ πθΝ παθ πδ βηέπθΝ σ κΝ εαδΝ πθΝ Σέ έΙέΝ έθαδΝ εαγβΰβ ΫμΝ

θυ α πθΝ

επαδ υ δευθΝ Ι λυηΪ πθ,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ παλέΝ θΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1θΝ κυΝ υθ Ϊΰηα κμέΝ έθαδΝ
Ϊπαθ μΝ βησ δκδΝ ζ δ κυλΰκέ,Ν ηΫζβΝ

έ έΠέΝ

έ έΙέέΝ

δαφκλκπκδκτθ αδΝ ηδ γκζκΰδεΪΝ ΰδα έΝ

δαφκλκπκδκτθ αδΝεαδΝκδΝυπκξλ υ δμΝ κυμ,ΝσηπμΝ έθαδΝσζκδΝεαγβΰβ ΫμΝαθυ α πθΝδ λυηΪ πθΝεαδΝ
εα ΫξκυθΝ δμΝγΫ δμΝ κυμΝτ

λαΝαπσΝελέ βΝ πθΝ υπδευθΝεαδΝκυ δα δευθΝ κυμΝπλκ σθ πθ,ΝαπσΝ

αΝ «έ δα»Ν εζ ε κλδεΪΝ υηα α,Ν η Ν βθΝ ΫθθκδαΝ σ δΝ αυ ΪΝ απκ ζκτθ αδΝ απσΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ έ έΙέ,Ν
σ κΝπαθ πδ βηέπθΝσ κΝεαδΝΣέ έΙέ,ΝξπλέμΝ δΪελδ βέΝΟδΝεαγβΰβ Ϋμ,Νζκδπσθ,Ν κυΝΣέ έΙέΝεα ΫξκυθΝ
ά βΝ δμΝ γΫ δμΝ κυμΝ τ

λαΝ απσΝ κυ δα δεάΝ ελέ βΝ εαδΝ αιδκζσΰβ βΝ πθΝ πλκ σθ πθΝ κυμΝ απσΝ

σλΰαθαΝ πθΝ έ έΙέ,Ν τηφπθαΝεαδΝη Ν βθΝαλξάΝ κυΝαυ κ δκέεβ κυέΝ ιέα δΝηΪζδ αΝθαΝ βη δπγ έΝ
σ δΝ αΝ πλκ σθ αΝ εζκΰάμΝ σ κΝ
λκπκπκδβγ έΝ

αΝ Σέ έΙέΝ σ κΝ εαδΝ

αΝ παθ πδ άηδαΝ ΫξκυθΝ πκζζΫμΝ φκλΫμΝ

βθΝ πΪλκ κΝ πθΝ ξλσθπθ,Ν κλδ ηΫθ μΝ φκλΫμΝ ηΪζδ αΝ κυ δπ υμέΝ ΚΪγ Ν φκλΪΝ πκυΝ

λκπκπκδκτθ αδΝ αΝπλκ σθ αΝκδΝυπβλ κτθ μΝεαγβΰβ ΫμΝ θΝ παθυπκίΪζζκθ αδΝ Νελέ βΝΰδαΝθαΝ

δαπδ πγ έΝαθΝπζβλκτθΝ αΝθΫαΝελδ άλδαΝάΝσξδέΝ λε έΝπκυΝηδαΝφκλΪΝελέγβεαθΝσ δΝ έθαδΝδεαθκέΝθαΝ
έθαδΝεαγβΰβ ΫμΝαθυ α πθΝ επαδ υ δευθΝδ λυηΪ πθ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝ1θΝ κυΝυθ Ϊΰηα κμέΝ
Παλσζ’Ν αυ ΪΝ ΰδαΝ βθΝ Ϊλ βΝ κπκδα

άπκ Ν αηφδ ίά β βμΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ πζάλβΝ φαληκΰάΝ βμΝ

αλξάμΝ βμΝδ σ β αμ,ΝΰδαΝ κυμΝεαγβΰβ ΫμΝ βμΝα΄Νίαγηέ αμ,ΝσπκυΝυπΪλξ δΝηδαΝηδελάΝ δαφκλκπκέβ βΝ
πθΝπλκ σθ πθ,ΝπλκίζΫπ αδΝ δ δεάΝ δα δεα έαΝΫθ αιβμΝ Ν αε δεάΝγΫ βέ
υΰε ελδηΫθα,ΝπμΝπλκμΝ αΝπλκ σθ αΝπκυΝαπαδ κτθ αδ,ΝεκδθάΝπλκςπσγ βΝΰδαΝ βθΝ εζκΰάΝ Νσζ μΝ
δμΝίαγηέ μΝΧ σ κΝΰδαΝΣέ έΙέΝσ κΝεαδΝΰδαΝπαθ πδ άηδκΨΝ έθαδΝβΝεα κξάΝ δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμΝ
εαδΝβΝ υθΪφ δαΝ κυΝ θΝΰΫθ δΝ λ υθβ δεκτ,Ν πδ βηκθδεκτΝάΝεαζζδ ξθδεκτΝΫλΰκυΝ πθΝυπκοβφέπθΝ
η Ν κΝΰθπ δεσΝαθ δε έη θκΝ βμΝπλκμΝπζάλπ βΝγΫ βμΝεα ΪΝ αΝ δ δεσ λαΝκλδαση θαΝ βθΝπαλέΝ1αΝ
κυΝΪλγλκυΝ1λΝ κυΝθέΝζίίλήβί11ΝΧ ΄Ν1ληΨέΝ πδηΫλκυμΝελδ άλδαΝ- πλκ σθ αΝ εζκΰάμΝπλκίζΫπκθ αθΝ
ΰδαΝ κυμΝεαγβΰβ ΫμΝ πθΝΠαθ πδ βηέπθΝ κΝΪλγλκΝ1ζΝ κυΝθέΝ1βθκή1λκβΝΧ ΄κιΨΝεαδΝαθ έ κδξαΝΰδαΝ
δμΝ ίαγηέ μΝ πθΝ εαγβΰβ υθΝ πθΝ Σέ έΙέΝ

κΝ ΪλγλκΝ 1ηΝ κυΝ θέΝ 1ζίζή1λκγΝ Χ ΄Ν 1ιγΨΝ εαδΝ πζΫκθΝ

κλέακθ αδΝ κΝΪλγλκΝ1λΝ κυΝθέΝζίίλήβί11,ΝσππμΝ λκπκπκδάγβε Νη Ν κΝΪλγλκΝλΝ κυΝθέΝζηβ1ήβί1κΝ
Χ ΄ΝγκΨ,ΝεαδΝ έθαδΝεκδθΪΝΰδαΝ δμΝ τκΝεα βΰκλέ μΝΧπαθ πδ άηδαΝεαδΝΣέ έΙέΨέ Ό κθΝαφκλΪΝ

βθΝα΄Ν

ίαγηέ α,Ν σ κΝ τηφπθαΝη Ν δμΝπλκρ ξτκυ μΝ δα Ϊι δμΝΰδαΝ κυμΝεαγβΰβ ΫμΝ πθΝΠαθ πδ βηέπθ,
σ κΝ εαδΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ θ σ λ μΝ δα Ϊι δμΝ ΧθέΝ ζηβ1ήβί1κΨ,Ν απαδ κτθ αδΝ κλδ ηΫθαΝ πδπζΫκθΝ
πλκ σθ αΝΧ Ν τΰελδ βΝη Ν δμΝπλκρ ξτκυ μΝ δα Ϊι δμΝΰδαΝ κυμΝεαγβΰβ ΫμΝΣέ έΙέΨΝεαδΝΰδαΝ κΝζσΰκΝ
αυ σΝγαΝυπκίζβγκτθΝ

Νελέ βΝαπσΝ δ δεΪΝ εζ ε κλδεΪΝ υηα α,Ναπκ ζκτη θαΝαπσΝ εαγβΰβ ΫμΝ

παθ πδ βηέκυέΝ δ δεσ λα,ΝΰδαΝ βΝη α λκπάΝ βμΝγΫ βμΝ κυμΝ
κΝ αεα βηαρεσΝ εαγ

Ν αε δεάΝεαδΝ βθΝυπαΰπΰάΝ κυμΝ

υμΝ πθΝ εαγβΰβ υθΝ α΄Ν ίαγηέ αμΝ πθΝ παθ πδ βηέπθ,Ν κδΝ εαγβΰβ ΫμΝ α΄Ν

ίαγηέ αμΝ κυΝ Σέ έΙέΝ κφ έζκυθΝ θαΝ εα αγΫ κυθΝ αέ β βΝ

υθκ υση θβΝ απσΝ αΝ αθαΰεαέαΝ

δεαδκζκΰβ δεΪ,Ν ά κδΝ ίδκΰλαφδεσΝ βη έπηαΝ εαδΝ αΝ απαδ κτη θαΝ πδ κπκδβ δεΪΝ απσΝ αΝ κπκέαΝ
απκ δεθτ αδΝ σ δΝ εα ΫξκυθΝ αΝ απαδ κτη θαΝ απσΝ κΝ θσηκΝ πλκ σθ αέΝ ΓδαΝ κΝ εκπσΝ αυ σΝ
υΰελκ κτθ αδΝ δ δεκτΝ τπκυΝ εζ ε κλδεΪΝ υηα αΝ απσΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ παθ πδ βηέκυ,Ν ά κδΝ
π αη ζ έμΝ πδ λκπΫμέΝ θΪζκΰαΝ η Ν βθΝ ελέ βΝ αυ άΝ πθΝ πδ λκπυθΝ αυ υθΝ κδΝ εαγβΰβ ΫμΝ α΄Ν
ίαγηέ αμΝγαΝ κπκγ κτθ αδΝ Ν αε δεΫμΝάΝγαΝπαλαηΫθκυθΝ Νπλκ ππκπαΰ έμΝγΫ δμ.
ιαέλ βΝ δ Ϊΰ αδ,Ν πέ βμ,ΝΰδαΝ κυμΝυπβλ κτθ μΝζΫε κλ μΝΧπλυβθΝεαγβΰβ ΫμΝ φαληκΰυθΨΝπκυΝ
θΝ έθαδΝ εΪ κξκδΝ δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμέΝ
υπβλ κτθ πθΝ ζ ε σλπθΝ παθ πδ βηέκυ,Ν αζζΪΝ

υ κέΝ

θΝ θ Ϊ

κθ αδΝ

βθ εα βΰκλέαΝ πθΝ

βθΝ εα βΰκλέαΝ πθΝ ζ ε σλπθΝ φαληκΰυθΝ εαδΝ

ηπκλκτθ,Ν φσ κθΝαπκε ά κυθΝ δ αε κλδεσΝ έπζπηαΝάΝαεκζκυγυθ αμΝ βθΝ δ δεάΝ δα δεα έαΝπκυΝ
δ Ϊΰ αδΝ ΰδαΝ σ κυμΝ ΫξκυθΝ ΰθπ δεσΝ αθ δε έη θκΝ

ιαδλ δεάμΝ εαδΝ α δαηφδ ίά β βμΝ

δ δαδ λσ β αμ,Ν θαΝ αβ ά κυθΝ βΝ η α λκπάΝ βμΝ γΫ βμΝ κυμΝ

Ν γΫ βΝ υπβλ κτθ κμΝ ζΫε κλαΝ

παθ πδ βηέκυ,Ν δα βλυθ αμΝ ΝεΪγ Νπ λέπ π βΝ βΝ υθα σ β αΝηκθδηκπκέβ βμΝεαδΝ ιΫζδιάμΝ κυμΝ
βΝίαγηέ αΝ κυΝ πέεκυλκυΝεαγβΰβ άέΝ θ δγΫ πμ,ΝκδΝ θαπζβλπ ΫμΝΚαγβΰβ ΫμΝεαδΝκδΝ πέεκυλκδΝ
Καγβΰβ ΫμΝ θ Ϊ

κθ αδΝ κΝαεα βηαρεσΝεαγ

υμΝ πθΝαθ έ κδξπθΝίαγηέ πθΝ πθΝη ζυθΝ έ έΠέΝ

πθΝ Παθ πδ βηέπθΝ ησθκΝ η Ν αέ β άΝ κυμ,Ν ξπλέμΝ βθΝ άλβ βΝ ΪζζβμΝ δα δεα έαμ,Ν αφκτΝ αΝ
πλκ σθ αΝ πθΝίαγηέ πθΝαυ υθΝ πθΝη ζυθΝ έ έΠέΝ πθΝΣέ έΙέ,Ν σ κΝ τηφπθαΝη Ν δμΝπλκρ ξτκυ μΝ
δα Ϊι δμΝσ κΝεαδΝ τηφπθαΝη Ν δμΝθ σ λ μΝ δα Ϊι δμΝΧθέΝζηβ1ήβί1κΨ,Ν έθαδΝεα ’Νκυ έαθΝαθ έ κδξαΝ
η Ν αΝπλκ σθ αΝ πθΝαθ έ κδξπθΝίαγηέ πθΝ πθΝη ζυθΝ έ έΠέΝ πθΝπαθ πδ βηέπθέ
Ν λκπάΝ βμΝγΫ βμΝηπκλ έΝθαΝαβ βγ έΝηΫ αΝ κΝΓ θδεσΝΣηάηαΝάΝαφκτΝ κΝηΫζκμΝ έ έΠέΝη αεδθβγ έΝ
ΝΪζζκΝΣηάηαΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυ,Νη Ν βθΝ δ δεάΝ δα δεα έαΝπκυΝκλέα αδΝ

βθΝπ λέπ π βΝ

΄Ν

βμΝπαλέΝ2.
ΆλγλκΝ4
Έθ αιβΝη ζυθΝ έ ΙέΠέΝ– έΣέ έΠέ
 κ ΪλγλκΝ4Νκλέακθ αδΝ αΝ ξ δεΪΝη Ν βΝη αφκλΪΝ πθΝη ζυθΝ έ ΙέΠέΝεαδΝ έΣέ έΠέ κυ Σέ έΙέ
Θ

αζέαμ, αΝ κπκέαΝ θ Ϊ

κθ αδΝ

Θ

αζέαμ,Ν η Ν βθΝ έ δαΝ λΰα δαεάΝ ξΫ βΝ πκυΝ εα Ϋξκυθ,Ν κλΰαθδεάΝ γΫ βΝ άΝ πλκ ππκπαΰά,Ν εαδΝ

υπκίΪζζκθ αδΝ κΝαεα βηαρεσΝεαγ

κΝ Γ θδεσΝ ΣηάηαΝ η Ν Ϋ λαΝ βΝ ΛΪλδ αΝ κυΝ παθ πδ βηέκυΝ
υμΝ πθΝη ζυθΝ έ ΙέΠέΝεαδΝ έΣέ έΠέΝΠαθ πδ βηέκυ.
ΆλγλκΝη

Έθ αιβΝζκδπκτΝπλκ ππδεκτ
 κ ΪλγλκΝ ηΝ κλέακθ αδΝ αΝ ξ δεΪΝ η Ν βΝ η αφκλΪΝ κυΝ ζκδπκτΝ πλκ ππδεκτΝ κυ Σέ έΙέ
Θ

αζέαμ

κΝΠαθ πδ άηδκΝΘ

αζέαμ, βζα άΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝπλκ ππδεκτ,Ν κυΝπλκ ππδεκτΝ

η Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυΝ κλδ ηΫθκυΝ ξλσθκυ,Ν πθΝ πδ βηκθδευθΝ υθ λΰα υθΝ εαδΝ
λΰα βλδαευθΝ υθ λΰα υθ,Ν πθΝαεα βηαρευθΝυπκ λσφπθΝεζπέ,ΝεαγυμΝεαδΝ πθΝε θυθΝγΫ πθέ
π δ άΝηΪζδ αΝ έθαδΝ βηαθ δεάΝβ απκεΫθ λπ βΝυπβλ δυθ,Ν φσ κθΝ κΝ λυηαΝΫξ δΝΣηάηα αΝ Ν
π λδ

σ λ μΝαπσΝηέαΝπσζ δμ,Νυ

ΝθαΝ έθαδΝπδκΝζ δ κυλΰδεΫμΝεαδΝαπκ ζ ηα δεΫμ,ΝπλκίζΫπ αδΝ

σ δΝ κΝ δκδεβ δεσΝπλκ ππδεσΝγαΝ υθ ξέ δΝθαΝ λΰΪα αδΝ κθΝέ δκΝ σπκΝ λΰα έαμ,Ν ε σμΝαθΝ πδγυη έΝ
θαΝη αεδθβγ έΝ ΝΪζζβΝπσζβΝεαδΝυπβλ έαέ

ΆλγλκΝη
Έθ αιβΝφκδ β υθΝ πθΝΣέ έΙέΝΝΘ

αζέαμΝεαδΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ αΝπαθ πδ

άηδα

Μ Ν κ ΪλγλκΝ ηΝ εαγκλέακθ αδΝ κδΝ δα δεα έ μΝ Ϋθ αιβμΝ πθ φκδ β υθΝ κυ Σ ΙΝ Θ
Παθ πδ άηδκΝΘ

αζέαμΝ

κΝ

αζέαμ.

 βθΝπαλέΝ1 κλέα αδΝβΝΫθ αιβΝ πθΝφκδ β υθΝ κυ Σέ έΙέΝ κΝΠαθ πδ άηδκΝΘ

αζέαμ.

 δμΝπαλέΝβΝκλέα αδΝσ δΝκδΝφκδ β ΫμΝ υθ ξέακυθΝεαδΝζαηίΪθκυθΝπ υξέκΝΣέ έΙέΝ τηφπθαΝη Ν αΝπαζδΪΝ
πλκΰλΪηηα αΝ πκυ υθΝΰδαΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ πθΝκπκέπθΝ πδη ζ έ αδΝ κΝυηίκτζδκΝ θ αιβμέΝΚα ’
ιαέλ βΝ κδΝ η απ υξδαεκέΝ φκδ β ΫμΝ θ Ϊ

κθ αδΝ

αΝ Γ θδεΪΝ Σηάηα αΝ εαδΝ ζαηίΪθκυθΝ

η απ υξδαεσΝ έπζπηαΝ δ έε υ βμΝπαθ πδ βηέκυ.
 δμ παλέΝ γΝ εαδΝ 4 πλκίζΫπκθ αδΝ αΝ αλησ δαΝ σλΰαθαΝ ΰδαΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ
πκυ υθΝ πθ ΣηβηΪ πθ Σέ έΙέ.
 βθΝπαλέΝηΝπλκίζΫπ αδΝσ δΝκδΝφκδ β ΫμΝκλδ ηΫθπθΝΣηβηΪ πθ,ΝαφκτΝκζκεζβλυ κυθΝ κθΝετεζκΝ
πκυ υθΝΣέ έΙέ, ηπκλκτθΝαθ έΝθαΝκλεδ κτθΝεαδΝθαΝζΪίκυθΝπ υξέκΝΣ ΙΝθαΝυπκίΪζκυθΝαέ β βΝ βΝ
ΰλαηηα έαΝεαδΝπαλαεκζκυγυθ αμΝ αΝ πδπζΫκθΝηαγάηα αΝπκυΝ κΝΣηάηαΝκλέα δΝθαΝζΪίκυθΝπ υξέκΝ
κυΝαθ έ κδξκυΝπαθ πδ βηδαεκτΝΣηάηα κμ.
 βθΝπαλέΝθ κλέα αδΝσ δΝκδΝφκδ β ΫμΝ πκυΝεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝ κυΝ αεα βηαρεκτΝΫ κυμΝβί1λ-2020
ΫξκυθΝ υπ λί έΝ βΝ δΪλε δαΝ πθΝ ιαηάθπθΝ πκυΝ απαδ κτθ αδΝ ΰδαΝ βΝ ζάοβΝ κυΝ έ ζκυΝ πκυ υθ,Ν
τηφπθαΝ η Ν κΝ θ δε δεσΝ πλσΰλαηηαΝ πκυ υθ,Ν πλκ αυιαθση θβΝ εα ΪΝ Ϋ

λαΝ ΧζΨΝ ιΪηβθα,Ν

ΫξκυθΝησθκΝ κΝ δεαέπηαΝθαΝκζκεζβλυ κυθΝ κθΝπλυ κΝετεζκΝ πκυ υθΝΣηάηα κμΝΣέ έΙέέΝ
 βθΝπαλέΝ7 κλέα αδΝσ δΝκδΝ ΰΰλαφΫμΝθΫπθΝφκδ β υθΝεαγυμΝεαδΝκδΝ δα δεα έ μΝη
Σηάηα αΝ κυ Σέ έΙέΝ Θ

αζέαμΝ δ θ λΰκτθ αδΝ εαθκθδεΪΝ εαδΝ ΰδαΝ

ΰΰλαφάμΝ αΝ

ζ υ αέαΝ φκλΪΝ εα ΪΝ κΝ

αεα βηαρεσΝ Ϋ κμΝ βί1κ-βί1λΝ εαδΝ κδΝ φκδ β ΫμΝ αυ κέΝ ΫξκυθΝ δεαέπηαΝ θαΝ ζΪίκυθΝ π υξέκΝ Σέ έΙέΝ άΝ
παθ πδ βηέκυ,Ν τηφπθαΝη Ν αΝκλδαση θαΝαθπ Ϋλπέ
Κ φΪζαδκΝ ΄
γθδεσΝεαδΝΚαπκ δ

λδαεσΝΠαθ πδ

Παθ πδ

άηδκΝΘ

άηδκΝ γβθυθ,ΝΓ ππκθδεσΝΠαθ πδ άηδκΝ γβθυθ,Ν
αζέαμΝεαδΝΣ ΙΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ
ΆλγλκΝι

Έθ αιβΝ κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ κΝ γθδεσΝεαδΝΚαπκ δ
γβθυθ,Ν

κΝΓ ππκθδεσ Παθ πδ

άηδκ γβθυθ εαδ

λδαεσΝΠαθ πδ

κ Παθ πδ

άηδκ Θ

άηδκΝ
αζέαμ

 βθΝπαλέΝ1 κλέα αδ σ δΝ κΝΝΣ ξθκζκΰδεσΝ επαδ υ δεσΝ λυηαΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμΝΧΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ
ζζΪ αμΨΝεα αλΰκτθ αδΝπμΝαυ κ ζΫμ θκηδεσ πλσ ππκ εαδΝ θ Ϊ
Παθ πδ άηδκΝ Θ

αζέαμΝ εαδΝ κΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ

κθ αδΝ κΝΣέ έΙέΝΘ

αζέαμΝ κΝ

κΝ γθδεσΝ εαδΝ Καπκ δ λδαεσΝ

Παθ πδ άηδκΝ γβθυθ ( .Κ.Π. .), κΝ κπκέκΝ εαγέ α αδΝ κδκθ έ εαγκζδεσμΝ δΪ κξκμΝ κυΝ Σέ έΙέΝ
 λ ΪμΝ ζζΪ αμΝη Ν βθΝ ιαέλ βΝ υΰε ελδηΫθπθΝΣηβηΪ πθΝεαδΝυπβλ δυθΝπκυΝ θ Ϊ
Παθ πδ άηδκΝΘ

κθ αδΝ κΝ

αζέαμΝεαδΝ κΝΓ ππκθδεσΝΠαθ πδ άηδκΝ γβθυθ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝπαλέΝγ.

 βθΝπαλέΝβ κλέα αδ σ δΝ εελ η έμΝ έε μΝη Ν δΪ δεκΝ κΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ υθ ξέακθ αδΝαπσΝ
κΝ .Κ.Π. ..
 βθΝπαλέΝγ κλέακθ αδΝ αΝΣηάηα α εαδΝκδΝυπβλ έ μ κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμΝπκυΝ θ Ϊ
κΝΠαθ πδ άηδκΝΘ

κθ αδΝ

αζέαμΝεαδΝ κΝΓ ππκθδεσΝΠαθ πδ άηδκΝ γβθυθ

 βθΝ παλέΝ 4 κλέα αδΝ σ δΝ κΝ αη δαεσΝ υπσζκδπκΝ κυΝ Ϋ κυμΝ βί1κΝ κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ
π λδΫλξ αδΝ

κΝ έΚέΠέ έ,Ν κΝ κπκέκΝ αθαζαηίΪθ δΝ θαΝ ικφζά δΝ δμΝ υπκξλ υ δμΝ κυΝ Σέ έΙέΝ

 λ ΪμΝ ζζΪ αμΝαπσΝ υηίΪ δμ,Ν δεα δεΫμΝαπκφΪ δμΝεζπέΝΣκΝαπκγ ηα δεσΝ κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ
ζζΪ αμΝ δαθΫη αδΝ

αΝ λέαΝ παθ πδ άηδαΝ πέ βμΝ πμΝ απκγ ηα δεσΝ αθΪζκΰαΝ η Ν κθΝ αλδγησΝ

ΣηβηΪ πθ,Νφκδ β υθΝεαδΝη ζυθΝ έ έΠέ,ΝπκυΝπ λδΫλξκθ αδΝ ΝεαγΫθαΝαπσΝαυ Ϊέ
 βθΝπαλέΝ5 κλέα αδΝσ δΝβΝΜκθΪ αΝΟδεκθκηδεάμΝεαδΝ δκδεβ δεάμΝΤπκ άλδιβμ κυ έΛέΚέ έ κυΝ
Σέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ θ πηα υθ αδΝ βθ αθ έ κδξβ ηκθΪ α κυΝ έΛέΚέ έΝ κυΝ έΚέΠέ έ, θυΝ
αΝΫλΰαΝξπλέακθ αδ εαδΝ θ Ϊ

κθ αδΝ

κθΝ έΛέΚέ έΝ κυΝπαθ πδ βηέκυΝ

κΝκπκέκΝ θ Ϊ

αδΝκΝ

πδ βηκθδεσμΝυπ τγυθκμΝ κυΝΫλΰκυ,Νη Ν ιαέλ βΝ αΝδ λυηα δεΪΝΫλΰαΝπκυΝ δαξπλέακθ αδΝσππμΝκΝ
θσηκμΝκλέα δέ
 βθΝ παλέ 6 έθ αδΝ ικυ δκ σ β βΝ

κθΝ ΤπκυλΰσΝ Παδ έαμ,Ν λ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ η Ν

απσφα άΝ κυΝθαΝεαγκλέα δΝ δ δεσ λαΝαβ άηα αΝπκυΝηπκλ έΝθαΝπλκετοκυθΝεα ΪΝ κΝ δαξπλδ ησΝ
πθΝκδεκθκηδευθΝ κδξ έπθΝ κυΝΣέ έΙέΝεαδΝ βθΝΫθ αιβΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθήΝΫλΰπθΝ αΝδ λτηα α.
 βθΝπαλέΝ7 κλέα αδΝ κΝέ λυηαΝ

κΝκπκέκΝγαΝπ λδΫζγκυθΝ αΝε έλδα,Ν λΰα άλδαΝεαδΝ κηΫμΝπκυΝ

ιυπβλ κτθΝ αΝΣηάηα αΝ αΝκπκέαΝεζ έθκυθΝ βθΝγ1β-10-βί1κ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝ« ξΫ δκΝ γβθΪ»,Ν
κΝκπκέκΝκλέα δΝπκυΝγαΝ θ αξγκτθ ηΫζβΝ έ έΠέΝεαδΝφκδ β ΫμΝαυ υθΝ πθΝΣηβηΪ πθέ
ΆλγλκΝκ

Έθ αιβΝπλκ ππδεκτΝ κυΝΣέ έΙέΝΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ
Παθ πδ

άηδκ γβθυθ εαδ

κ Παθ πδ

κΝ έΚέΠέ έ,Ν
άηδκ Θ

κΝΓ ππκθδεσ

αζέαμ

Μ Ν κ ΪλγλκΝ 8 κλέα αδΝ σ δΝ κΝ πΪ βμΝ φτ πμΝ πλκ ππδεσΝ κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ η Ν δμΝ
αθ έ κδξ μΝ γΫ δμ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ εαδΝ πθΝ πλκ πλδθυθΝ άΝ πλκ ππκπαΰυθΝ γΫ πθ,Ν
η αφΫλ αδΝαυ κ δεαέπμ,ΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμ,Ν
Παθ πδ άηδκΝ γβθυθΝεαδΝ

κΝ Παθ πδ άηδκΝ Θ

κΝ έΚέΠέ έ,Ν

κΝΓ ππκθδεσΝ

αζέαμ, σππμΝ δ δεσ λαΝκΝθσηκμΝκλέα δ,Ν εαδΝ

ε έ κθ αδΝ ξ δεΫμΝ δαπδ π δεΫμΝπλΪι δμΝ κυΝΠλτ αθβέ  Νπ λέπ π βΝ δαφπθέαμΝπμΝπλκμΝ βθΝ
Ϋθ αιβΝ εΪπκδκυΝ ηΫζκυμΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ

Ν ΫθαΝ εΝ πθΝ Ι λυηΪ πθ,Ν ζαθγα ηΫθβΝ δαπδ π δεάΝ

πλΪιβΝΫθ αιβμ,ΝΪλθβ βΝΫε κ βμΝ δαπδ π δεάμΝπλΪιβμΝΫθ αιβμΝη Ν πέεζβ βΝαθαληκ δσ β αμΝεζπέΝ
πδζαηίΪθ αδΝκΝΤπκυλΰσμΝΠαδ έαμ,Ν λ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέ
ΆλγλκΝ9
Έθ αιβΝη ζυθΝ έ έΠέΝ
Μ Ν κΝΪλγλκΝ9 εαγκλέακθ αδΝκδΝ δα δεα έ μΝΫθ αιβμΝ κυΝπλκ ππδεκτ κυΝΣ ΙΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ
κΝ έΚέΠέ έ,Ν

κΝΓ ππκθδεσΝΠαθ πδ άηδκΝ γβθυθΝεαδΝ

κΝ Παθ πδ άηδκΝ Θ

αζέαμ εαδΝ κδΝ

δα δεα έ μΝ λκπάμΝ βμΝγΫ βμΝ πθΝη ζυθΝ . .Π. απσΝπλκ ππκπαΰ έμΝ ΝκλΰαθδεΫμέ
 δμΝπαλέΝ1 εαδΝ2 λυγηέα αδ δ δεσ λα βΝΫθ αιβΝ πθΝη ζυθΝ έ έΠέΝ κυΝΣ ΙΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ
α αθ έ κδξαΝ Γ θδεΪΝ Σηάηα αΝ πθΝ κδε έπθ Παθ πδ βηέπθέΝ δ δεσ λα,Ν αΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ
απκε κτθΝ κυμΝ αεα βηαρεκτμΝ έ ζκυμΝ πθΝ η ζυθΝ έ έΠέΝ κυΝ κδε έκυΝ Παθ πδ βηέκυΝ εα ’Ν
αθ δ κέξδ βΝ πθΝ εα ξση θπθΝ γΫ πθΝ Χα΄Ν ίαγηέ αμ,Ν αθαπζβλπ Ϋμ,Ν πέεκυλκδ,Ν υπβλ κτθ μΝ
ζΫε κλ μΨ,Ν εαδΝ υπκίΪζζκθ αδΝ

κΝ αεα βηαρεσΝ εαγ

υπαΰπΰάΝεαδΝ κΝαθ έ κδξκΝηδ γκζκΰδεσΝεαγ
πσΝ βθΝΫθ αιβΝ πθΝΣέ έΙέΝ

υμΝ πθΝ η ζυθΝ έ έΠέΝ Παθ πδ βηέπθέΝ Ν

υμΝΰέθ αδΝαπσΝ1-1-2020.

βθΝαθυ α βΝίαγηέ αΝ επαέ υ βμΝη Ν κθΝθέΝβλ1θήβίί1ΝΧ ΄Ν11ζΨ,Ν

σ κΝ κδΝ εαγβΰβ ΫμΝ πθΝ παθ πδ βηέπθΝ σ κΝ εαδΝ πθΝ Σέ έΙέΝ έθαδΝ εαγβΰβ ΫμΝ

θυ α πθΝ

επαδ υ δευθΝ Ι λυηΪ πθ,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ παλέΝ θΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1θΝ κυΝ υθ Ϊΰηα κμέΝ έθαδΝ
Ϊπαθ μΝ βησ δκδΝ ζ δ κυλΰκέ,Ν ηΫζβΝ

έ έΠέΝ

έ έΙέέΝ

δαφκλκπκδκτθ αδΝ ηδ γκζκΰδεΪΝ ΰδα έΝ

δαφκλκπκδκτθ αδΝεαδΝκδΝυπκξλ υ δμΝ κυμ,ΝσηπμΝ έθαδΝσζκδΝεαγβΰβ ΫμΝαθυ α πθΝδ λυηΪ πθΝεαδΝ
εα ΫξκυθΝ δμΝγΫ δμΝ κυμΝτ

λαΝαπσΝελέ βΝ πθΝ υπδευθΝεαδΝκυ δα δευθΝ κυμΝπλκ σθ πθ,ΝαπσΝ

αΝ «έ δα»Ν εζ ε κλδεΪΝ υηα α,Ν η Ν βθΝ ΫθθκδαΝ σ δΝ αυ ΪΝ απκ ζκτθ αδΝ απσΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ έ έΙέ,Ν
σ κ παθ πδ βηέπθΝσ κΝεαδΝΣέ έΙέ,ΝξπλέμΝ δΪελδ βέΝΟδΝεαγβΰβ Ϋμ,Νζκδπσθ,Ν κυΝΣέ έΙέΝεα ΫξκυθΝ
ά βΝ δμΝ γΫ δμΝ κυμΝ τ

λαΝ απσΝ κυ δα δεάΝ ελέ βΝ εαδΝ αιδκζσΰβ βΝ πθΝ πλκ σθ πθΝ κυμΝ απσΝ

σλΰαθαΝ πθΝ έ έΙέ,Ν τηφπθαΝεαδΝη Ν βθΝαλξάΝ κυΝαυ κ δκέεβ κυέΝ ιέα δΝηΪζδ αΝθαΝ βη δπγ έΝ
σ δΝ αΝ πλκ σθ αΝ εζκΰάμΝ σ κΝ
λκπκπκδβγ έΝ

αΝ Σέ έΙέΝ σ κΝ εαδΝ

αΝ παθ πδ άηδαΝ ΫξκυθΝ πκζζΫμΝ φκλΫμΝ

βθΝ πΪλκ κΝ πθΝ ξλσθπθ,Ν κλδ ηΫθ μΝ φκλΫμΝ ηΪζδ αΝ κυ δπ υμέΝ ΚΪγ Ν φκλΪΝ πκυΝ

λκπκπκδκτθ αδΝ αΝπλκ σθ αΝκδΝυπβλ κτθ μΝεαγβΰβ ΫμΝ θΝ παθυπκίΪζζκθ αδΝ Νελέ βΝΰδαΝθαΝ
δαπδ πγ έΝαθΝπζβλκτθΝ αΝθΫαΝελδ άλδαΝάΝσξδέΝ λε έΝπκυΝηδαΝφκλΪΝελέγβεαθΝσ δΝ έθαδΝδεαθκέΝθαΝ
έθαδΝεαγβΰβ ΫμΝαθυ α πθΝ επαδ υ δευθΝδ λυηΪ πθ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝ1θΝ κυΝυθ Ϊΰηα κμέΝ
Παλσζ’Ν αυ ΪΝ ΰδαΝ βθΝ Ϊλ βΝ κπκδα

άπκ Ν αηφδ ίά β βμΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ πζάλβΝ φαληκΰάΝ βμΝ

αλξάμΝ βμΝδ σ β αμ,ΝΰδαΝ κυμΝεαγβΰβ ΫμΝ βμΝα΄Νίαγηέ αμ,ΝσπκυΝυπΪλξ δΝηδαΝηδελάΝ δαφκλκπκέβ βΝ
πθΝπλκ σθ πθ,ΝπλκίζΫπ αδΝ δ δεάΝ δα δεα έαΝΫθ αιβμΝ Ν αε δεάΝγΫ βέ
υΰε ελδηΫθα,ΝπμΝπλκμΝ αΝπλκ σθ αΝπκυΝαπαδ κτθ αδ,ΝεκδθάΝπλκςπσγ βΝΰδαΝ βθΝ εζκΰάΝ Νσζ μΝ
δμΝίαγηέ μΝΧ σ κΝΰδαΝΣέ έΙέΝσ κΝεαδΝΰδαΝπαθ πδ άηδκΨΝ έθαδΝβΝεα κξάΝ δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμΝ
εαδΝβΝ υθΪφ δαΝ κυΝ θΝΰΫθ δΝ λ υθβ δεκτ,Ν πδ βηκθδεκτΝάΝεαζζδ ξθδεκτΝΫλΰκυΝ πθΝυπκοβφέπθΝ
η Ν κΝΰθπ δεσΝαθ δε έη θκΝ βμΝπλκμΝπζάλπ βΝγΫ βμΝεα ΪΝ αΝ δ δεσ λαΝκλδαση θαΝ βθΝπαλέΝ1αΝ
κυΝΪλγλκυΝ1λΝ κυΝθέΝζίίλήβί11ΝΧ ΄Ν1ληΨέΝ πδηΫλκυμΝελδ άλδαΝ- πλκ σθ αΝ εζκΰάμΝπλκίζΫπκθ αθΝ
ΰδαΝ κυμΝεαγβΰβ ΫμΝ πθΝΠαθ πδ βηέπθΝ κΝΪλγλκΝ1ζΝ κυΝθέΝ1βθκή1λκβΝΧ ΄κιΨΝεαδΝαθ έ κδξαΝΰδαΝ
δμΝ ίαγηέ μΝ πθΝ εαγβΰβ υθ πθΝ Σέ έΙέΝ

κΝ ΪλγλκΝ 1ηΝ κυΝ θέΝ 1ζίζή1λκγΝ Χ ΄Ν 1ιγΨΝ εαδΝ πζΫκθΝ

κλέακθ αδΝ κΝΪλγλκΝ1λΝ κυΝθέΝζίίλήβί11,ΝσππμΝ λκπκπκδάγβε Νη Ν κΝΪλγλκΝλΝ κυΝθέΝζηβ1ήβί1κΝ
Χ ΄ΝγκΨ,ΝεαδΝ έθαδΝεκδθΪΝΰδαΝ δμΝ τκΝεα βΰκλέ μΝΧπαθ πδ άηδαΝεαδΝΣέ έΙέΨέ Ό κθΝαφκλΪΝ

βθΝα΄Ν

ίαγηέ α,Ν σ κΝ τηφπθαΝη Ν δμΝπλκρ ξτκυ μΝ δα Ϊι δμΝΰδαΝ κυμΝεαγβΰβ ΫμΝ πθΝΠαθ πδ βηέπθ,
σ κΝ εαδΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ θ σ λ μΝ δα Ϊι δμΝ ΧθέΝ ζηβ1ήβί1κΨ,Ν απαδ κτθ αδΝ κλδ ηΫθαΝ πδπζΫκθΝ
πλκ σθ αΝΧ Ν τΰελδ βΝη Ν δμΝπλκρ ξτκυ μΝ δα Ϊι δμΝΰδαΝ κυμΝεαγβΰβ ΫμΝΣέ έΙέΨΝεαδΝΰδαΝ κΝζσΰκΝ
αυ σΝγαΝυπκίζβγκτθΝ

Νελέ βΝαπσΝ δ δεΪΝ εζ ε κλδεΪΝ υηα α,Ναπκ ζκτη θαΝαπσΝ εαγβΰβ ΫμΝ

παθ πδ βηέκυέΝ δ δεσ λα,ΝΰδαΝ βΝη α λκπάΝ βμΝγΫ βμΝ κυμΝ
κΝ αεα βηαρεσΝ εαγ

Ν αε δεάΝεαδΝ βθΝυπαΰπΰάΝ κυμΝ

υμΝ πθΝ εαγβΰβ υθΝ α΄Ν ίαγηέ αμΝ πθΝ παθ πδ βηέπθ,Ν κδΝ εαγβΰβ ΫμΝ α΄Ν

ίαγηέ αμΝ κυΝ Σέ έΙέΝ κφ έζκυθΝ θαΝ εα αγΫ κυθΝ αέ β βΝ

υθκ υση θβΝ απσΝ αΝ αθαΰεαέαΝ

δεαδκζκΰβ δεΪ,Ν ά κδΝ ίδκΰλαφδεσΝ βη έπηαΝ εαδΝ αΝ απαδ κτη θαΝ πδ κπκδβ δεΪΝ απσΝ αΝ κπκέαΝ
απκ δεθτ αδΝ σ δΝ εα ΫξκυθΝ αΝ απαδ κτη θαΝ απσΝ κΝ θσηκΝ πλκ σθ αέΝ ΓδαΝ κΝ εκπσΝ αυ σΝ
υΰελκ κτθ αδΝ δ δεκτΝ τπκυΝ εζ ε κλδεΪΝ υηα αΝ απσΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ παθ πδ βηέκυ,Ν ά κδΝ
π αη ζ έμΝ πδ λκπΫμέΝ θΪζκΰαΝ η Ν βθΝ ελέ βΝ αυ άΝ πθΝ πδ λκπυθΝ αυ υθΝ κδΝ εαγβΰβ ΫμΝ α΄Ν
ίαγηέ αμΝγαΝ κπκγ κτθ αδΝ Ν αε δεΫμΝάΝγαΝπαλαηΫθκυθΝ Νπλκ ππκπαΰ έμΝγΫ δμ.

ιαέλ βΝ δ Ϊΰ αδ,Ν πέ βμ,ΝΰδαΝ κυμΝυπβλ κτθ μΝζΫε κλ μΝΧπλυβθΝεαγβΰβ ΫμΝ φαληκΰυθΨΝπκυΝ
θΝ έθαδΝ εΪ κξκδΝ δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμέΝ
υπβλ κτθ πθΝ ζ ε σλπθΝ παθ πδ βηέκυ,Ν αζζΪΝ

υ κέΝ

θΝ θ Ϊ

κθ αδΝ

βθΝ εα βΰκλέαΝ πθΝ

βθΝ εα βΰκλέαΝ πθΝ ζ ε σλπθΝ φαληκΰυθΝ εαδΝ

ηπκλκτθ,Ν φσ κθΝαπκε ά κυθΝ δ αε κλδεσΝ έπζπηαΝάΝαεκζκυγυθ αμΝ βθΝ δ δεάΝ δα δεα έαΝπκυΝ
δ Ϊΰ αδΝ ΰδαΝ σ κυμΝ ΫξκυθΝ ΰθπ δεσΝ αθ δε έη θκΝ

ιαδλ δεάμΝ εαδΝ α δαηφδ ίά β βμΝ

δ δαδ λσ β αμ,Ν θαΝ αβ ά κυθΝ βΝ η α λκπάΝ βμΝ γΫ βμΝ κυμΝ

Ν γΫ βΝ υπβλ κτθ κμΝ ζΫε κλαΝ

παθ πδ βηέκυ,Ν δα βλυθ αμΝ ΝεΪγ Νπ λέπ π βΝ βΝ υθα σ β αΝηκθδηκπκέβ βμΝεαδΝ ιΫζδιάμΝ κυμΝ
βΝίαγηέ αΝ κυΝ πέεκυλκυΝεαγβΰβ άέΝ θ δγΫ πμ,ΝκδΝ θαπζβλπ ΫμΝΚαγβΰβ ΫμΝεαδΝκδΝ πέεκυλκδΝ
Καγβΰβ ΫμΝ θ Ϊ

κθ αδΝ κΝαεα βηαρεσΝεαγ

υμΝ πθΝαθ έ κδξπθΝίαγηέ πθΝ πθΝη ζυθΝ έ έΠέΝ

πθΝ Παθ πδ βηέπθΝ ησθκΝ η Ν αέ β άΝ κυμ,Ν ξπλέμΝ βθΝ άλβ βΝ ΪζζβμΝ δα δεα έαμ,Ν αφκτΝ αΝ
πλκ σθ αΝ πθΝίαγηέ πθΝαυ υθΝ πθΝη ζυθΝ έ έΠέΝ πθΝΣέ έΙέ,Ν σ κΝ τηφπθαΝη Ν δμΝπλκρ ξτκυ μΝ
δα Ϊι δμΝσ κΝεαδΝ τηφπθαΝη Ν δμΝθ σ λ μΝ δα Ϊι δμΝΧθέΝζηβ1ήβί1κΨ,Ν έθαδΝεα ’Νκυ έαθΝαθ έ κδξαΝ
η Ν αΝπλκ σθ αΝ πθΝαθ έ κδξπθΝίαγηέ πθΝ πθΝη ζυθΝ έ έΠέΝ πθΝπαθ πδ βηέπθέ
Ν λκπάΝ βμΝγΫ βμΝηπκλ έΝθαΝαβ βγ έΝηΫ αΝ κΝΓ θδεσΝΣηάηαΝάΝαφκτΝ κΝηΫζκμΝ έ έΠέΝη αεδθβγ έΝ
Ν ΪζζκΝ ΣηάηαΝ κυΝ κδε έκυΝ Παθ πδ βηέκυ,Ν η Ν βθΝ δ δεάΝ δα δεα έαΝ πκυΝ κλέα αδΝ

βθΝ

π λέπ π βΝ ΄Ν βμΝπαλέΝγ.
ΆλγλκΝ10
Έθ αιβΝη ζυθΝ έ ΙέΠέΝ– έΣέ έΠέ
 κ ΪλγλκΝ10 κλέακθ αδΝ αΝ ξ δεΪΝη Ν βΝη αφκλΪΝ πθΝη ζυθΝ έ ΙέΠέΝεαδΝ έΣέ έΠέ κυ Σέ έΙέ
 λ ΪμΝ ζζΪ αμ,Ν αΝ κπκέαΝ θ Ϊ

κθ αδΝ

αΝ Γ θδεΪΝ Σηάηα αΝ κυΝ κδε έκυΝ παθ πδ βηέκυ,Ν

τηφπθαΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ κ,Ν η Ν βθΝ έ δαΝ λΰα δαεάΝ ξΫ βΝ πκυΝ εα Ϋξκυθ,Ν κλΰαθδεάΝ γΫ βΝ άΝ
πλκ ππκπαΰά,Ν εαδΝ υπκίΪζζκθ αδΝ

κΝ αεα βηαρεσΝ εαγ

υμΝ πθΝ η ζυθΝ έ ΙέΠέΝ εαδΝ έΣέ έΠέΝ

Παθ πδ βηέκυ.
ΆλγλκΝ11
Έθ αιβΝζκδπκτΝπλκ ππδεκτ
 κ ΪλγλκΝ11 κλέακθ αδΝ αΝ ξ δεΪΝη Ν βΝη αφκλΪΝ κυΝζκδπκτΝπλκ ππδεκτΝ κυ Σέ έΙέ  λ ΪμΝ
ζζΪ αμ

κΝκδε έκΝΠαθ πδ άηδκ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝκ, βζα άΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝπλκ ππδεκτ,Ν

κυΝ πλκ ππδεκτΝ η Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυΝ κλδ ηΫθκυΝ ξλσθκυ,Ν πθΝ πδ βηκθδευθΝ
υθ λΰα υθΝεαδΝ λΰα βλδαευθΝ υθ λΰα υθ,Ν πθΝαεα βηαρευθΝυπκ λσφπθΝεζπέέ π δ άΝηΪζδ αΝ

έθαδΝ βηαθ δεάΝβΝαπκεΫθ λπ βΝυπβλ δυθ,Ν φσ κθΝ αΝΙ λτηα αΝΫξκυθΝΣηάηα αΝ Νπ λδ
απσΝ ηέαΝ πσζ δμ,Ν υ

σ λ μΝ

Ν θαΝ έθαδΝ πδκΝ ζ δ κυλΰδεΫμΝ εαδΝ απκ ζ ηα δεΫμ,Ν πλκίζΫπ αδΝ σ δΝ κΝ

δκδεβ δεσΝπλκ ππδεσΝγαΝ υθ ξέ δΝθαΝ λΰΪα αδΝ κθΝέ δκΝ σπκΝ λΰα έαμ,Ν ε σμΝαθΝ πδγυη έΝθαΝ
η αεδθβγ έΝ ΝΪζζβΝπσζβΝεαδΝυπβλ έαέ
ΆλγλκΝ12
Έθ αιβΝφκδ β υθΝ κυΝΣέ έΙέΝΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ
κΝ έΚέΠέ έ,Ν

κΝΓ ππκθδεσ Παθ πδ

άηδκ γβθυθ εαδ

κ Παθ πδ

άηδκ Θ

αζέαμ

Μ Ν κ ΪλγλκΝ12 εαγκλέακθ αδΝκδΝ δα δεα έ μΝΫθ αιβμΝ πθ φκδ β υθΝ κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ
κ κδε έκ Παθ πδ άηδκ.
 βθΝπαλέΝ1 κλέα αδΝβΝΫθ αιβΝ πθΝφκδ β υθΝ κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ

κΝκδε έκΝπαθ πδ άηδκ.

 δμΝπαλέΝβΝκλέα αδΝσ δΝκδΝφκδ β ΫμΝ υθ ξέακυθΝεαδΝζαηίΪθκυθΝπ υξέκΝΣέ έΙέΝ τηφπθαΝη Ν αΝπαζδΪΝ
πλκΰλΪηηα αΝ πκυ υθΝΰδαΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ πθΝκπκέπθΝ πδη ζ έ αδΝ κΝυηίκτζδκΝ θ αιβμέΝΚα ’Ν
ιαέλ βΝ κδΝ η απ υξδαεκέΝ φκδ β ΫμΝ θ Ϊ

κθ αδΝ

αΝ Γ θδεΪΝ Σηάηα αΝ εαδΝ ζαηίΪθκυθΝ

η απ υξδαεσΝ έπζπηαΝ δ έε υ βμΝπαθ πδ βηέκυ.
 δμ παλέΝ γΝ εαδΝ 4 πλκίζΫπκθ αδΝ αΝ αλησ δαΝ σλΰαθαΝ ΰδαΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ
πκυ υθΝ πθ ΣηβηΪ πθ Σέ έΙέ.
 βθΝπαλέΝηΝπλκίζΫπ αδΝσ δΝκδΝφκδ β ΫμΝκλδ ηΫθπθΝΣηβηΪ πθ,ΝαφκτΝκζκεζβλυ κυθΝ κθΝετεζκΝ
πκυ υθΝΣέ έΙέ, ηπκλκτθΝαθ έΝθαΝκλεδ κτθΝεαδΝθαΝζΪίκυθΝπ υξέκΝΣ ΙΝθαΝυπκίΪζκυθΝαέ β βΝ βΝ
ΰλαηηα έαΝεαδΝπαλαεκζκυγυθ αμΝ αΝ πδπζΫκθΝηαγάηα αΝπκυΝ κΝΣηάηαΝκλέα δΝθαΝζΪίκυθΝπ υξέκΝ
κυΝαθ έ κδξκυΝπαθ πδ βηδαεκτΝΣηάηα κμ.
 βθΝπαλέΝθ κλέα αδΝσ δΝη Νπλκ λδεσΝ δΪ αΰηαΝπκυΝ ε έ

αδΝτ

λαΝαπσΝπλσ α βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ

Παδ έαμ,Ν λ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Νη ΪΝαπσΝπλσ α βΝ βμΝκδε έαμΝυΰεζά κυ,ΝηπκλκτθΝεαδΝ
κδΝ φκδ β ΫμΝ πθΝ ζκδπυθΝ ΣηβηΪ πθΝ πθΝ Σέ έΙέ θαΝ θ αξγκτθΝ

Ν Σηάηα αΝ κυΝ κδε έκυΝ

Παθ πδ βηέκυΝη Ν κυμΝσλκυμΝεαδΝ βΝ δα δεα έαΝ βμΝπλκβΰκτη θβμΝπαλαΰλΪφκυ.
 βθΝπαλέΝ 7 κλέα αδΝσ δΝκδΝφκδ β ΫμΝ πκυΝεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝ κυΝ αεα βηαρεκτΝΫ κυμΝβί1λ-2020
ΫξκυθΝ υπ λί έΝ βΝ δΪλε δαΝ πθΝ ιαηάθπθΝ πκυΝ απαδ κτθ αδΝ ΰδαΝ βΝ ζάοβΝ κυΝ έ ζκυΝ πκυ υθ,Ν
τηφπθαΝ η Ν κΝ θ δε δεσΝ πλσΰλαηηαΝ πκυ υθ,Ν πλκ αυιαθση θβΝ εα ΪΝ Ϋ

λαΝ ΧζΨΝ ιΪηβθα,Ν

ΫξκυθΝησθκΝ κΝ δεαέπηαΝθαΝκζκεζβλυ κυθΝ κθΝπλυ κΝετεζκΝ πκυ υθΝΣηάηα κμΝΣέ έΙέέΝ
 βθΝπαλέΝ8 κλέα αδΝσ δΝκδΝ ΰΰλαφΫμΝθΫπθΝφκδ β υθΝεαγυμΝεαδΝκδΝ δα δεα έ μΝη

ΰΰλαφάμΝ αΝ

Σηάηα αΝ κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ δ θ λΰκτθ αδΝεαθκθδεΪΝεαδΝΰδαΝ ζ υ αέαΝφκλΪΝεα ΪΝ κΝ

αεα βηαρεσΝ Ϋ κμΝ βί1κ-βί1λΝ εαδΝ κδΝ φκδ β ΫμΝ αυ κέΝ ΫξκυθΝ δεαέπηαΝ θαΝ ζΪίκυθΝ π υξέκΝ Σέ έΙέΝ άΝ
παθ πδ βηέκυ,Ν τηφπθαΝη Ν αΝκλδαση θαΝαθπ Ϋλπέ
Κ φΪζαδκΝΓ΄
Σ ζδεΫμ,Νη αία δεΫμΝεαδΝεα αλΰκτη θ μΝ δα Ϊι δμΝηΫλκυμΝ ΄
ΆλγλκΝ1γ
 κΝΪλγλκΝ1γ π λδΫξκθ αδΝκδΝη αία δεΫμΝεαδΝεα αλΰκτη θ μΝ δα Ϊι δμΝ κυΝηΫλκυμΝ ΄ κυΝ ξ έκυΝ
θσηκυέ
 βθΝπαλέΝ1Νκλέα αδΝβΝ υΰελσ β βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝΫπμΝ βθΝγ1β-8-βίβζΝ
ΧΘ

ΝεΪγ ΝΠαθ πδ άηδκΝ

αζέαμ,Ν έΚέΠέ έΝ εαδΝ Γ ππκθδεσΨΝ υηίκυζέκυΝ θ αιβμ,Ν κΝ κπκέκΝ έθαδΝ αλησ δκΝ ΰδαΝ βθΝ

κζκεζάλπ βΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ

πκυ υθΝ πλυ κυ ετεζκυΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ πθΝ Σέ έΙέέΝ

ΠλκίζΫπ αδ,Ν πέ βμ,Ν βΝ υηη κξάΝ κυΝ θ δπλκΫ λκυΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ θ αιβμΝ

βθΝ κδε έαΝ

τΰεζβ κΝεαδΝ κΝΠλυ αθδεσΝυηίκτζδκΝΫπμΝ βθΝγ1β-8-βίβζΝξπλέμΝ δεαέπηαΝοάφκυέΝ
 βθΝ παλέΝ 2

έθ αδΝ ικυ δκ σ β βΝ η Ν απσφα βΝ υΰεζά κυΝ εΪ κυΝ παθ πδ βηέκυΝ θαΝ

λυγηέακθ αδΝ δ δεσ λ μΝ δα δεα δεΫμΝ ζ π κηΫλ δ μΝ πκυΝ πλκετπ κυθΝ απσΝ βθΝ Ϋθ αιβΝ πθΝ
ΣηβηΪ πθΝ πθΝΣέ έΙέΝ αΝπαθ πδ άηδαέ
 δμΝπαλέΝγΝεαδΝ4Νκλέακθ αδΝ αΝ ξ δεΪΝη Ν βΝη αφκλΪΝ πθΝε θυθΝγΫ πθΝ κυΝΣέ έΙέΝΘ
εαδΝ κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ

αζέαμ

αΝκδε έαΝΠαθ πδ άηδα.

 βθΝ παλ. 5 κλέα αδΝ βΝ παλαπκηπάΝ

κΝ Π δγαλξδεσΝ υηίκτζδκΝ η ζυθΝ έ έΠέΝ Παθ πδ βηέπθΝ

εελ ηυθΝυπκγΫ πθΝη ζυθΝ έ έΠέΝ πθΝΣέ έΙ..
 δμΝπαλέΝ6 εαδΝ7 π λδΫξκθ αδΝ δα Ϊι δμΝΰδαΝ δμΝ εελ η έμΝ δα δεα έ μΝ εζκΰάμΝεαδΝ ιΫζδιβμΝεαδΝ βΝ
η αεέθβ βΝ πθΝ η ζυθΝ έ έΠέΝ

αΝ θΫαΝ Σηάηα αΝ πθΝ Παθ πδ βηέπθέΝ Ολέα αδΝ σ δΝ εελ η έμΝ

δα δεα έ μΝ εζκΰάμ,Ν ιΫζδιβμΝ εζπΝ η ζυθΝ

ΠΝ πθΝ Σέ έΙέΝ δ θ λΰκτθ αδΝ τηφπθαΝ εαδΝ η Ν αΝ

πλαΰηα δεΪΝ π λδ α δεΪ,Ν πμΝ έξαθΝ πλδθΝ βθΝ Ϋθ αιβέΝ πκηΫθπμ, αΝ ηΫζβΝ κυΝ εζ ε κλδεκτΝ
υηα κμΝζκΰέακθ αδΝπμΝ π λδεΪΝάΝ ιπ λδεΪΝ τηφπθαΝη Νσ αΝέ ξυαθΝπλδθΝ βθΝΫθ αιβέΝΟηκέπμΝ
κΝαλδγησμΝ κυμΝυπκζκΰέα αδΝαθΪζκΰαΝη Ν κθΝαλδγησΝ πθΝη ζυθΝ βμ υθΫζ υ βμΝΣηάηα κμΝπμΝ έξ Ν
πλδθΝ βθΝΫθ αιβ.

 βθΝπαλέΝ8 κλέα αδΝσ δΝ αΝΫ βΝπκυΝ αΝηΫζβΝ έ έΠέΝΫξκυθΝ δαθτ δΝ
ηΫζβΝ έ έΠέΝ Σέ έΙέΝ υθυπκζκΰέακθ αδ,Ν η ΪΝ βθΝ Ϋθ αιάΝ κυμΝ

βθΝ εΪ κ Νίαγηέ αΝπμΝ

κΝ κδε έκΝ Παθ πδ άηδκ,Ν αθΝ θαΝ

ΫξκυθΝ δαθυγ έΝ βθΝκδε έαΝίαγηέ αΝΚαγβΰβ άΝΠαθ πδ βηέκυέ
 δμ παλέΝλΝεαδΝ1ί κλέα αδ σ δΝ εελ η έμΝ δα δεα έ μΝελέ βμΝεαδΝηκθδηκπκέβ βμΝη ζυθΝ έ ΙέΠΝ
εαδΝ έΣέ έΠέΝεαδΝ εελ η έμΝ δα δεα έ μ,ΝσππμΝη α Ϊι δμ,Ν υθ ξέακθ αδΝεαδΝκζκεζβλυθκθ αδΝαπσΝ
αΝαλησ δαΝσλΰαθαΝ κυΝκδε έκυΝΠαθ πδ βηέκυ.
 δμΝ παλέΝ 11 εαδΝ 1β εαγκλέα αδ βΝ υηη κξάΝ πθΝ εαγβΰβ υθΝ πκυΝ εα ΫξκυθΝ πλκ ππκπαΰ έμΝ
γΫ δμΝ τηφπθαΝ η Ν κθΝ παλσθ αΝ θσηκΝ
θΪ

Ν γΫ δμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ εζ ε κλδεΪΝ υηα αέΝ Ό κδΝ

κθ αδΝ Νπλκ ππκπαΰ έμΝγΫ δμΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπαλσθ κμΝθσηκυ,Ν δα βλκτθΝ

κΝ δεαέπηαΝπκυΝ έξαθΝθαΝ εζΫΰκθ αδΝ ΝγΫ δμΝ δκέεβ βμ,Ν ιαδλκυηΫθβμΝ βμΝγΫ πμΝ κυΝΠλτ αθβΝ
εαδΝ κυΝ θ δπλτ αθβ,Ν αζζΪΝ εαδΝ θαΝ η ΫξκυθΝ
ζίίλήβί11έΝ

βΝ

αΝ υηα αΝ αυ ΪΝ υηη

Ν εζ ε κλδεΪΝ υηα αΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1λΝ κυΝ θέΝ

έξαθΝ πμΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ αθυ α πθΝ δ λυηΪ πθ,Ν έ Ν

πλσε δ κΝ ΰδαΝ εζκΰά- ιΫζδιβΝ εαγβΰβ άΝ παθ πδ βηέκυΝ έ Ν πλσε δ κΝ ΰδαΝ εζκΰάΝ – ιΫζδιβΝ
εαγβΰβ άΝ Σέ έΙέ,Ν κπσ Ν

θΝ έγ αδΝ ζσΰκμΝ ιαέλ άμΝ κυμ,Ν πζβθΝ βμΝ π λδπ υ πμΝ πκυΝ ελέθ αδΝ

εαγβΰβ άμΝπαθ πδ βηέκυΝα΄Νίαγηέ αμ,Νκπσ Ν θΝηπκλ έΝθαΝ υηη Ϋξ δΝεαγβΰβ άμΝπκυΝτ

λαΝ

απσΝ βθΝελέ βΝ θΝ κπκγ άγβε Ν Ναθ έ κδξβΝ αε δεάΝγΫ βΝεαγβΰβ άΝα΄Νίαγηέ αμέΝ δαφκλ δεάΝ
έθαδΝβΝαθ δη υπδ βΝ πθΝη ζυθΝ έ έΠέΝπκυΝεα έξαθΝά βΝπλκ ππκπαΰ έμΝγΫ δμΝπμΝηΫζβΝ έ έΠέΝ
κυΝ Σέ έΙέΝκδΝκπκέκδΝ θΝ ΫξκυθΝ δεαέπηαΝ εζκΰάμΝ
εζ ε κλδεΪΝ κυΝθέΝζίίλήβί11,ΝσππμΝΪζζπ

Νηκθκπλσ ππ μΝγΫ δμΝ δκέεβ βμΝ κτ Ν

αΝ

Νέ ξυ ΝΫπμΝ άη λα,ΝεαδΝαυ σΝΰδα έΝ βθΝεα βΰκλέαΝ

αυ άΝαθάεκυθΝ αΝπλκΝ κυΝθέΝβλ1θήβίί1ΝηΫζβΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝπλκ ππδεκτΝ πθΝΣέ έΙέ,Ν αΝκπκέαΝ
θΝΫξκυθΝαθα δξγ έΝαπσΝσλΰαθαΝαπαλ δαση θαΝαπσΝηΫζβΝαθυ α πθΝ επαδ υ δευθΝδ λυηΪ πθ,Ν
αζζΪΝ θ ΪξγβεαθΝ δμΝγΫ δμΝαυ ΫμΝ υθΪη δΝ κυΝπλυ κυΝ αφέκυΝ βμΝπαλέ1Ν κυΝΪλγλκυΝθΝ κυΝθέΝ
2916/2001.
 βθΝ παλέΝ 13 κλέα αδ σ δΝ η

ΰΰλαφΫμ φκδ β υθ

αΝ Σηάηα αΝ κυΝ Σέ έΙέΝ Θ

αζέαμΝ εαδΝ

αΝ

Σηάηα αΝ κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ, δ θ λΰκτθ αδΝαπκεζ δ δεΪΝεαδΝησθκΝΰδαΝ κΝαεα βηαρεσΝ
Ϋ κμΝβί1κ-2019 εαδΝκδΝφκδ β ΫμΝζαηίΪθκυθΝπ υξέκΝΣέ έΙέέ
 δμΝπαλέΝ14 εαδΝ15 εα αλΰκτθ αδΝκδΝ δα Ϊι δμΝη Ν δμΝκπκέ μΝδ λτγβεαθΝ κΝΣέ έΙέΝΘ

αζέαμ εαδΝ

κΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ εαδΝη Ϋπ δ αΝ υΰξπθ τγβεαθΝΣηάηα αΝ κυμέΝΟλέα αδΝσ δΝη αία δεΪΝ
παλΫξ αδΝ κΝπλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝ κυμΝΰδαΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ πθΝ πκυ υθΝαπσΝ κυμΝφκδ β ΫμΝ κυμΝ
εαδΝ βΝ ξκλάΰβ βΝ

Ν αυ κτμΝ πθΝ ξ δευθΝ π υξέπθ εαδΝ ΰέθκθ αδΝ ΰΰλαφΫμΝ εαδΝ η

ΰΰλαφΫμΝ κΝ

λΫξκθΝ Ϋ κμ 2018-2019,Ν εαγυμΝ εαδΝ σ δΝ κζκεζβλυθκθ αδΝ κδΝ δα δεα έ μΝ η αεέθβ βμΝ κυΝ

πλκ ππδεκτΝ εαδΝ Ϋθ αιβμΝ πθΝ φκδ β υθΝ πμΝ σλδα Ν κΝ ξΫ δκΝ γβθΪΝ ΰδαΝ Σηάηα αΝ πθΝ Σέ έΙέΝ
Θ

αζέαμΝεαδΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ.

ΜΫλκμΝ ΄
γθδεσΝεαδΝΚαπκ δ

λδαεσΝΠαθ πδ

άηδκΝ γβθυθ,ΝΓ ππκθδεσΝΠαθ πδ άηδκΝ γβθυθ,Ν

Παθ πδ

άηδκΝΘ

αζέαμΝ

Κ φΪζαδκΝ ΄
γθδεσΝεαδΝΚαπκ δ

λδαεσΝΠαθ πδ

άηδκΝ γβθυθΝ( έΚέΠέ έ)

ΆλγλκΝ14
Ί λυ βΝχκζάμΝ ΰλκ δεάμΝ θΪπ υιβμ,Ν δα λκφάμΝεαδΝ
Μ Ν κ ΪλγλκΝβΝδ λτ αδ ξκζάΝ ΰλκ δεάμΝ θΪπ υιβμ,Ν δα λκφάμΝεαδΝ

δφκλέαμΝ
δφκλέαμ

κΝ έΚέΠέ έ

Μ Ν δμ παλέΝβ,ΝγΝεαδΝ4 εαγκλέακθ αδΝ αΝ ξ δεΪΝη Ν β δκδεβ δεάΝεαδΝΰλαηηα δαεάΝυπκ άλδιβΝ
πθΝξκζυθ,Ν βθΝΫθαλιβΝ βμΝαεα βηαρεάμΝ κυμΝζ δ κυλΰέαμΝεαδΝ βθΝπλκ πλδθάΝ κυμΝ δκέεβ βΝΫπμΝ
βΝ δ θΫλΰ δαΝ εζκΰυθέ
ΆλγλκΝ1η
Ί λυ βΝΣηβηΪ πθΝ
Μ Ν κ ΪλγλκΝ 15 δ λτκθ αδΝ θΫα Σηάηα α

κΝ έΚέΠέ έΝ εαδΝ κλέα αδΝ κΝ λσπκμΝ πλκ πλδθάμΝ

δκέεβ βμΝ πθΝΣηβηΪ πθΝαυ υθ,ΝβΝΫθαλιβΝ βμΝαεα βηαρεάμΝ κυμΝζ δ κυλΰέαμΝεαδΝβΝαπαδ κτη θβΝ
δΪλε δαΝφκέ β βμΝΰδαΝ βΝζάοβΝπ υξέκυέ
δ δεσ λα,Νη Ν βθΝπαλέΝ1 δ λτκθ αδΝ κΝ έΚέΠέ έ Ϋεα Σηάηα α η αιτΝ πθΝκπκέπθΝΫθαΝΓ θδεσέ
Μ Ν βθΝ παλέΝ 2 δ υελδθέα αδΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυ Γ θδεκτ Σηάηα κμ
φκδ β Ϋμ,Ν

κ κπκέκ

θΝ δ Ϊΰκθ αδΝ

θΝ έθ δ π υξέαΝ πλυ κυΝ ετεζκυ,Ν αζζΪΝ επκθ έ ΠέΜέέΝ εαδΝ δ αε κλδεΪΝ εαδΝ έθαδΝ

αλησ δκ ΰδαΝ αΝΠέΜέέΝ πθΝΣηβηΪ πθΝΣέ έΙέέ
 βθΝπαλέΝ3 κλέα αδΝσ δΝ κ Γ θδεσΝΣηάηαΝ θΝπλκεβλτ

κθ αδΝθΫ μΝγΫ δμΝη ζυθΝ έ έΠέέ

Μ Ν βθΝπαλέΝ4 εαγκλέα αδΝβΝΫθαλιβΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝθΫπθΝΣηβηΪ πθέΝ

 βθΝπαλέΝ5 κλέακθ αδΝ αΝ ξ δεΪΝη

αΝπλκ πλδθΪΝσλΰαθαΝ δκέεβ βμΝ πθΝθΫπθΝΣηβηΪ πθ,Ν αΝ

κπκέαΝ κλέα αδΝ Ϊη αΝ πλκ πλδθάΝ δκέεβ βΝ πμΝ δμΝ γ1-8-βί1λΝ ΪζζπμΝ ΫπμΝ θαΝ εα α κτθΝ
αυ κ τθαηαέΝ αΝΓ θδεΪΝΣηάηα αΝπμΝπλκ πλδθσμΝΠλσ λκμΝκλέα αδΝ κΝαλξαδσ λκΝηΫζκμΝ έ έΠέΝ
κυΝΣηάηα κμΝεαδΝΰέθκθ αδΝ αξτ λαΝαπσΝ αΝΪζζαΝΣηάηα αΝ εζκΰΫμΝΰδαΝαθΪ διβΝΠλκΫ λκυ,ΝΫπμΝ
βθΝβκβ-2-2019,Νεαγσ δΝά βΝΫξκυθΝ θ αξγ έΝ Ναυ ΪΝηΫζβΝ έ έΠέέΝ πέ βμ,Ν π δ άΝ κ Γ θδεσ ΣηάηαΝ
θΝ θ Ϊ

αδΝ

Ν ξκζάΝ κλέα αδΝ σ δΝ κΝ Πλσ λκμΝ εαδΝ βΝ υθΫζ υ βΝ Σηάηα κμΝ α εκτθΝ εαδΝ δμΝ

αληκ δσ β μΝΚκ ηά κλαΝεαδΝΚκ ηβ έαμΝαθ έ κδξα.
 δμ παλέΝ 6 εαδΝ 7 εαγκλέακθ αδΝ αΝ ξ δεΪΝ η Ν βΝ
υθαηδεσέ Ολέα αδΝ βΝ τ α βΝ Γλαηηα έαμΝ
Σηάηα αΝ
υπκ

αΝ κπκέαΝ

ζΫξπ βΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ

Ν αθγλυπδθκΝ

αΝ Σηάηα α,Ν αζζΪΝ εαδΝ γΫ πθΝ η ζυθΝ

ΠΝ

αΝ

θΝ η αφΫλ αδΝ εΝ κυΝ θσηκυΝ επαδ υ δεσΝ πλκ ππδεσ,Ν θυΝ σζαΝ αΝ

ζ ξπηΫθαΝΣηάηα αΝπλσε δ αδΝθαΝ θδ ξυγκτθΝαπσΝ κΝΤπκυλΰ έκΝη ΝθΫ μΝγΫ δμΝη ζυθΝ

 δμΝ παλέ 8 εαδΝ 9 κλέα αδΝ βΝ ξλκθδεάΝ δΪλε δαΝ κυΝ πλυ κυΝ ετεζκυΝ πκυ υθ,Ν

ΠέΝ

λα άμΝ άΝ

π θ α άμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ αΝ ξ δεΪΝ η Ν βΝ δαησλφπ βΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθέΝ ΜΪζδ α,Ν
π δ άΝ τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝζΝ αΝπλκΰλΪηηα α πκυ υθΝ πθΝθΫπθ ΣηβηΪ πθΝ ΰελέθκθ αδ ηΫ αΝ
Ναπκεζ δ δεάΝπλκγ ηέαΝΫιδΝΧθΨΝηβθυθΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμ, ΪλαΝγαΝεζβγκτθΝ
θαΝ αΝ υθ ΪικυθΝκδΝπλκ πλδθΫμΝ υθ ζ τ δμ,ΝπκυΝέ πμΝ έθαδΝεαδΝΪζζκυΝΰθπ δεκτΝαθ δε δηΫθκυ,Ν
κλέα αδΝ σ δΝ γαΝ υΰελκ ά κυθΝ Eπδ λκπΫμΝ ΰδαΝ θαΝ κυμΝ δ βΰβγκτθΝ κΝ π λδ ξση θκΝ αυ υθ.  δμΝ
πδ λκπΫμΝαυ ΫμΝπλΫπ δΝθα η ΫξκυθΝεαδΝηΫζβΝ έ έΠέΝ πθΝΰ θδευθΝΣηβηΪ πθ, βΝΰθυ βΝ πθΝκπκέπθΝ
έθαδΝπκζτ δηβΝΰδαΝ βθΝεα Ϊλ δ βΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝαυ υθ, φσ κθΝίΫίαδαΝυπΪλξκυθΝ αΝΓ θδεΪΝ
Σηάηα αΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ έ δκυΝ ΪζζπμΝ υθαφκτμΝ ΰθπ δεκτΝ αθ δε δηΫθκυΝ η

κΝ υπσΝ εα Ϊλ δ βΝ

πλσΰλαηηαέ

ΆλγλκΝ16
Κα Ϊ ηβ βΝ κυΝΣηάηα κμΝΦδζκ κφέαμ,ΝΠαδ αΰπΰδεάμΝεαδΝΨυχκζκΰέαμΝ βμΝΦδζκ κφδεάμΝ
χκζάμΝ κυΝ .Κ.Π. .
Μ Ν κ ΪλγλκΝ16 πΫλξ αδΝεα Ϊ ηβ βΝ κυΝΣηάηα κμΝΦέΠέΦέΝ κυΝ έΚέΠέ έΝ Ν τκΝθΫαΝΣηάηα αΝ
εαδΝΫθ αιβΝ πθΝη ζυθΝ

ΠΝεαδΝ πθΝφκδ β υθΝ κυΝ αΝΣηάηα αΝαυ ΪΝεαδΝ κΝά βΝυπΪλξκθΝΣηάηαΝ

Φυξκζκΰέαμέ ΣαΝ τκΝ θΫαΝ Σηάηα αΝ πκυΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ βθΝ εα Ϊ ηβ βΝ έθαδΝ κΝ ΣηάηαΝ
Φδζκ κφέαμΝεαδΝ κ Παδ αΰπΰδεσΝΣηάηαΝ

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ.

 βθΝπαλέΝβ κλέα αδΝβΝΫθ αιβΝ πθΝθΫπθΝΣηβηΪ πθΝ βΝΦδζκ κφδεάΝξκζάέ
 δμΝπαλέΝγ εαδΝΝ4Νεαγκλέα αδΝβΝΫθαλιβΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝζ δ κυλΰέαμΝ πθ θΫπθΝΣηβηΪ πθΝβΝ
δΪλε δαΝ κυΝ πλυ κυΝ ετεζκυΝ πκυ υθΝ εαδΝ αΝ ξ δεΪΝ η Ν βΝ δαησλφπ βΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ
πκυ υθέ
 βθΝ παλέΝ η πλκ

δκλέακθ αδΝ αΝ δεαδυηα αΝ πκυΝ απκλλΫκυθΝ απσΝ αΝ π υξέαΝ κυΝ Σηάηα κμΝ

Φδζκ κφέαμ εαδΝ κυΝΠαδ αΰπΰδεκτ Σηάηα κμ

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ, αΝκπκέαΝγαΝ έθαδΝπμΝ

πλκμΝ εΪγ Ν υθΫπ δα,Ν αθ έ κδξαΝ εαδΝ δ σ δηαΝ η Ν αΝ π υξέαΝ κυΝ Σηάηα κμΝ Φδζκ κφέαμ,Ν
Παδ αΰπΰδεάμΝεαδΝΦυξκζκΰέαμέ
 βθΝπαλέΝθ λυγηέακθ αδΝ αΝ ξ δεΪΝη Ν βΝ δκδεβ δεάΝεαδΝΰλαηηα δαεάΝ υπκ άλδιβ πθΝθΫπθΝ
ΣηβηΪ πθ.
 βθΝπαλέΝι κλέα αδΝππμΝεα αθΫηκθ αδΝ α λΰα άλδαΝεαδΝκδΝζκδπΫμΝ επαδ υ δεΫμΝηκθΪ μΝ κυΝ
ΦέΠέΦέΝ αΝθΫαΝΣηάηα αΝεαδ

κΝΣηάηαΝΦυξκζκΰέαμέ

 βθΝπαλέΝ8 εαγκλέακθ αδΝ αΝ ξ δεΪΝη Ν βΝ δκέεβ βΝ πθΝθΫπθΝΣηβηΪ πθ.
 δμΝπαλέΝ9 εαδΝ10 λυγηέακθ αδΝαβ άηα αΝΫθ αιβμΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝπλκ ππδεκτΝΧ αε δεκτΝεαδΝ
Ϋε αε κυΨΝ

αΝθΫαΝΣηάηα αΝεαδΝ

πκυΝ βηκ δ τ αδΝ

κΝΣηάηαΝΦυξκζκΰέαμ,Νη ΝπλΪιβΝ κυΝΠλτ αθβΝ κυΝ έΚέΠέ έΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμ,Ν αθΪζκΰαΝ η Ν κθΝ ΣκηΫαΝ κυΝ Σηάηα κμΝ

ΦέΠέΦέΝ κθΝκπκέκΝεαγΫθαμΝυπβλ

έ.

 δμΝπαλέΝ11 ΫπμΝ13 λυγηέακθ αδΝαβ άηα αΝ πθΝφκδ β υθέΝΌζκδΝκδΝφκδ β ΫμΝΫξκυθΝ δεαέπηαΝθαΝ
κζκεζβλυ κυθΝ δμΝ πκυ ΫμΝ κυμΝεαδΝθαΝζΪίκυθΝπ υξέκΝΦέΠέΦέΝαζζΪΝεαδ θαΝ δ αξγκτθΝ
Σηάηα αΝ εαδΝ

αΝθΫαΝ

κΝ ΣηάηαΝ ΦυξκζκΰέαμΝ ΧκδΝ δ αξγΫθ μΝ απσΝ κΝ αεα βηαρεσΝ Ϋ κμΝ βί1θ-βί1ιΝ εαδΝ

η ΪΨΝσππμΝκΝθσηκμΝκλέα δέΝυΰε ελδηΫθα,ΝκδΝφκδ β ΫμΝεα αθΫηκθ αδΝ

αΝΣηάηα α αθΪζκΰαΝη Ν

βθΝεα τγυθ βΝπκυΝΫξκυθΝ πδζΫι δέΝΚα ’Ν ιαέλ βΝκδΝφκδ β ΫμΝπκυΝΫξκυθΝ πδζΫι δΝεα τγυθ βΝ
ΦυξκζκΰέαμΝΫξκυθΝ δεαέπηαΝθαΝ δ αξγκτθΝσξδΝησθκΝ βθΝΦυξκζκΰέα,ΝαζζΪΝεαδΝ αΝ τκΝΪζζαΝθΫαΝ
Σηάηα α,Ν εαγσ δΝ κΝ π υξέκΝ Φυξκζκΰέαμ κυμΝ

λ έΝ κΝ δεαέπηαΝ δκλδ ηκτΝ

βθΝ επαέ υ βΝ

ΧΠ ίβΨ, δεαέπηαΝπκυΝ κυμΝπαλ έξ Ν κΝΣηάηαΝ δ αΰπΰάμΝ κυμέ Ό κδΝφκδ β ΫμΝΫξκυθΝ δ αξγ έΝΫπμΝ
εαδΝ κΝαεα βηαρεσ Ϋ κμΝβί1η-βί1θΝεαδΝσ κδΝ εΝ πθΝφκδ β υθΝ θΝυπκίΪζκυθΝ άζπ βΝπλκ έηβ βμΝ
κζκεζβλυθκυθΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ΦέΠέΦέΝ εαδΝ ζαηίΪθκυθ κΝ αθ έ κδξκΝ
π υξέκέ
ΆλγλκΝ17
Παθ πδ

βηδαεσΝ λ υθβ δεσΝΚΫθ λκΝ έΚέΠέ έ

Μ Ν κ ΪλγλκΝ 1ιΝ δ λτ αδΝ

κΝ έΚέΠέ έΝ Παθ πδ βηδαεσΝ λ υθβ δεσΝ ΚΫθ λκΝ ΧΠέ έΚέΨ πμΝ

αεα βηαρεάΝηκθΪ αΝ κυΝΙ λτηα κμ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝ γάθα,Ν αΝΙθ δ κτ αΝ κυΝκπκέκυΝγαΝδ λυγκτθΝ
η ΝυπκυλΰδεάΝαπσφα βέ
 βθΝ παλέΝ β κλέα αδΝ σ δΝ η Ν απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυΝ παλαξπλκτθ αδΝ

κΝ Πέ έΚέΝ ξυλκδΝ εαδΝ

ικπζδ ηκέΝ κυΝ έΚέΠέ έΝΰδαΝ βθΝ ΰεα Ϊ α βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ κυ.
 δμΝπαλέΝγΝεαδΝ4 κλέακθ αδΝκδΝ εκπκέΝ κυΝΠέ έΚέ εαδΝ αΝΫλΰα,Νη ζΫ μΝεαδΝζκδπΫμΝ λα βλδσ β μΝ
πκυΝαθαπ τ

δΝπλκμΝ πέ υιβΝ πθΝ εκπυθΝαυ υθέ

 βθΝπαλέΝη εαγκλέακθ αδΝ αΝδθ δ κτ αΝπκυΝζ δ κυλΰκτθΝ κΝΠέ έΚέ ( πδ άηβμΝ
ιυπθπθΝ Σ ξθκζκΰδυθ,
Κζδηα δεάμΝ

ζζαΰάμ,

πδξ δλβηα δευθΝ

δκ πδ βηυθ,

κηΫθπθΝεαδΝ

δαξ έλδ βμΝ Π λδίΪζζκθ κμ,Ν θ λΰ δαευθΝ ΠσλπθΝ εαδΝ

Φπ κθδεάμ,Ν ΤζδευθΝ εαδΝ Ναθκ ξθκζκΰέαμ,Ν

λ υθυθ, ΚκδθπθδευθΝ

λ υθυθΝ εαδΝ

θαπ υιδαευθΝ εαδΝ

δ γθυθΝ Θ ηυθΝ

δαευίΫλθβ βμ,

πδεκδθπθέαμ,ΝΦβφδαευθΝΜΫ πθΝεαδΝΚκδθπθδευθΝ δε τπθ, ΝΫπθΝ δκ ξθκζκΰδυθΝεαδΝΙα λδεάμΝ
ελέί δαμ,

ΰλκ δα λκφάμΝ εαδΝ Φυ δευθΝ Πλκρσθ πθ, Μ ζΫ βμΝ βμΝ

τΰξλκθπθΝ β βηΪ πθΝ

δεαέκυ, Γζπ

υθΝ εαδΝ Γζπ

θγλυπδθβμΝ Κέθβ βμ,

δεάμΝ Πκζυηκλφέαμ,Ν

δαπκζδ δ ηδεάμΝ

πδεκδθπθέαμ,ΝΜ Ϊφλα βμΝεαδΝ δ ληβθ έαμ, ζζβθδευθΝεαδΝ υλππαρευθΝΓλαηηΪ πθ,ΝΙ κλέαμ,Ν
Πκζδ δ ηκτΝ εαδΝ Σ ξθυθ, επαέ υ βμΝ εαδΝ επαδ υ δεάμΝ Πκζδ δεάμ,

λ υθαμΝ εαδΝ φαληκΰυθΝ

βθΝΦυξκζκΰέα).
 βθΝπαλέΝθ πλκ

δκλέακθ αδΝκδΝπσλκδΝ κυΝΠέ έΚέ.

 βθΝ παλέΝ ιΝ εαδΝ κΝ κλέα αδΝ βΝ δκέεβ βΝ κυΝ Πέ έΚέ απσΝ υηίκτζδκΝ εαδΝ κδΝ αληκ δσ β μΝ κυΝ
υηίκυζέκυ,Ν κυΝΠλκΫ λκυΝεαδΝ κυΝ θ δπλκΫ λκυΝαυ κτ.
 βθ παλέΝκ κλέα αδΝβΝ δκέεβ βΝ πθΝδθ δ κτ πθΝαπσΝ λδη ζάΝ υθ κθδ δεάΝ πδ λκπάΝ βμΝκπκέαμΝ
πλκ

α αδΝκΝ δ υγυθ άμΝ κυΝδθ δ κτ κυΝεαδΝκδΝαληκ δσ β ΫμΝ κυμέ

 βθΝπαλέΝλ πλκ

δκλέα αδΝκΝ λσπκμΝ πδζκΰάμΝ κυΝαθ δπλκΫ λκυΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν

πθΝ δ υγυθ υθΝ πθΝ δθ δ κτ πθΝ εαδΝ πθΝ η ζυθΝ βμΝ υθ κθδ δεάμΝ πδ λκπάμ,Ν τ

λαΝ απσΝ

πλκεάλυιβέ
 βθΝπαλέΝ1ί κλέα αδΝσ δΝ κΝΠέ έΚέ κπκγ

έ αδΝπλκ ππδεσΝ κυΝδ λτηα κμ άΝεαδΝπλκ ππδεσΝη Ν

υηίΪ δμΝ κλδ ηΫθκυΝ ξλσθκυΝ άΝ ΫλΰκυΝ άΝ η Ν υηίΪ δμΝ παλκξάμΝ υπβλ δυθ,Ν

κΝ πζαέ δκΝ πθΝ

πλκΰλαηηΪ πθήΫλΰπθΝπκυΝαυ σΝ δαξ δλέα αδέ
 βθΝ παλέΝ 11 κλέα αδΝ σ δ βΝ κδεκθκηδεάΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ πσλπθ κυΝ Πέ έΚέΝ α ε έ αδΝ απσΝ κθΝ
έΛέΚέ έΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυέ

 βθΝπαλέΝ1β κλέα αδΝβΝΫε κ βΝ κυΝεαθκθδ ηκτΝ κυΝΠέ έΚέ θ σμΝ θθΫαΝηβθυθΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝ
δ ξτκμΝ κυΝθσηκυΝεαδΝ αΝγΫηα αΝπκυΝλυγηέακθ αδΝη Ναυ σθέ
 βθΝπαλέΝ1γ έθ αδΝ ικυ δκ σ β βΝ

κθΝ Τπκυλΰσ Παδ έαμ,Ν λ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝθαΝ

δ λτκθ αδ,Νη κθκηΪακθ αδ,Ν υΰξπθ τκθ αδΝάΝεα αλΰκτθ αδΝΙθ δ κτ αΝ κυΝΠέ έΚέΝη Ναπσφα βΝ
κυΝτ

λαΝαπσΝ τηφπθβΝΰθυηβΝ βμΝυΰεζά κυΝ κυΝΙ λτηα κμ.
ΆλγλκΝ18
Σ χθσπκζβΝ υλέπκυ

Μ Ν κΝΪλγλκΝ18

βηδκυλΰ έ αδΝ κΝ έΚέΠέ έΝΣ ξθσπκζβΝ- τηπζ ΰηαΝΣ ξθκζκΰέαμ,ΝΣΫξθβμΝεαδΝ

Πκζδ δ ηκτΝΧΣ ξθσπκζβΝ υλέπκυΨΝ

βθΝ υλτ λβΝ αφδεάΝπ λδφΫλ δαΝ βμΝπσζβμΝ βμΝΥαζεέ αμ,Ν

πμΝ ξυλκμΝ αθΪπ υιβμΝ εαδθκ σηπθΝ λ υθβ δευθ,Ν αθαπ υιδαευθΝ εαδΝ πκζδ δ δευθΝ κηυθέΝ
κλΰΪθπ β,Ν δαξ έλδ βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝΣ ξθσπκζβμΝαθα έγ αδΝ βθΝ

Ν

αδλ έα ιδκπκέβ βμΝεαδΝ

δαξ έλδ βμΝ Π λδκυ έαμΝ κυΝ έΚέΠέ έΝ πκυΝ δ λτγβε Ν η Ν κΝ πέ έΝ βλή1λλγΝ Χ ΄Ν 11Ψ,Ν ε σμΝ αθΝ
ΰεαγέ αθ αδΝ

βθΝ Σ ξθσπκζβΝ αεα βηαρεΫμΝ ηκθΪ μΝ κυΝ έΚέΠέ έΝ κπσ Ν έθαδΝ αλησ δαΝ βΝ

τΰεζβ κμέΝ ΓδαΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ βμΝΣ ξθσπκζβμΝ παλαξπλ έ αδΝεα ΪΝξλά β,Ν
βθΝ

αδλ έαΝ αυ άΝΫε α βΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυ,ΝεαγυμΝεαδΝ βΝΫε α βΝ κυΝ πση θκυΝ αφέκυΝάΝ

ηάηαΝαυ άμ,Νη Ναπσφα βΝ κυΝΠλτ αθβ,ΝβΝκπκέαΝ ΰελέθ αδΝαπσΝ βΝτΰεζβ κΝ κυΝΙ λτηα κμέΝΜ Ν
απσφα βΝ πθΝ βηκ δευθΝυηίκυζέπθΝ πθΝ άηπθΝΥαζεδ ΫπθΝεαδΝ δλφτπθΝ– Μ
θαΝ παλαξπλ έ αδΝ πλ ΪθΝ βΝ ξλά βΝ βηκ δευθΝ αεδθά πθΝ

απέπθΝηπκλ έΝ

κΝ έΚέΠέ έΝ ΰδαΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ βμΝ

Σ ξθσπκζβμ,ΝεαδΝΰδαΝΪζζ μΝ επαδ υ δεΫμΝεαδΝ λ υθβ δεΫμΝ λΪ δμΝ κυΝ έΚέΠέ έέΝ βθΝΣ ξθσπκζβΝ
πλαΰηα κπκδκτθ αδΝ λ υθβ δεΫμΝ λΪ δμΝεαδΝηπκλ έΝθαΝ ΰεαγέ αθ αδΝη Ναπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυΝ
λΰα άλδαΝ εαδΝ κηΫμΝ κυΝ έΚέΠέ έΝ η Ν εαδθκ σηκΝ λ υθβ δεά,Ν πκζδ δ δεάΝ εαδΝ αθαπ υιδαεάΝ
λα βλδσ β αέ

Κ φΪζαδκΝ ΄
Γ ππκθδεσΝΠαθ πδ

άηδκΝ γβθυθ

ΆλγλκΝ1λ
Ί λυ βΝεαδΝεα Ϊλΰβ βΝχκζυθ

Μ Ν κ ΪλγλκΝ 19 εα αλΰκτθ αδΝ κδΝ υφδ Ϊη θ μΝ ξκζΫμΝ ΰλκ δεάμΝ Παλαΰπΰάμ,Ν Τπκ κηυθΝ εαδΝ
Π λδίΪζζκθ κμΝεαδΝΣλκφέηπθ,Ν δκ ξθκζκΰέαμΝεαδΝ θΪπ υιβμ κυΝΓ ππκθδεκτ Παθ πδ βηέκυ
γβθυθ εαδ δ λτκθ αδΝπΫθ ΝθΫ μΝξκζΫμΝεαδΝκλέα αδΝκΝ λσπκμΝπλκ πλδθάμΝ δκέεβ βμΝ πθΝξκζυθΝ
αυ υθέΝ
δ δεσ λα,Ν η Ν βθΝ παλέΝ 1 δ λτκθ αδΝ πΫθ Ν ξκζΫμΝ

κΝ Γ ππκθδεσΝ Παθ πδ άηδκΝ

γβθυθΝ

αθ δεαγδ υθ αμΝ δμΝ λ δμΝά βΝυφδ Ϊη θ μΝπκυΝεα αλΰκτθ αδέ
Μ Ν βθ παλέΝ 2 εαγκλέακθ αδΝ αΝ ξ δεΪΝ η Ν β δκδεβ δεάΝ εαδΝ ΰλαηηα δαεάΝ υπκ άλδιβΝ πθΝ
ξκζυθ,Ν βθΝΫθαλιβΝ βμΝαεα βηαρεάμΝ κυμΝζ δ κυλΰέαμΝεαδΝ βθΝπλκ πλδθάΝ κυμΝ δκέεβ βΝΫπμΝ βΝ
δ θΫλΰ δαΝ εζκΰυθέ
ΆλγλκΝβί
Ί λυ βΝεαδΝη κθκηα έαΝΣηβηΪ πθ
Μ Ν κ ΪλγλκΝ20 δ λτκθ αδΝθΫαΝΣηάηα αΝ

κ Γ ππκθδεσΝΠαθ πδ άηδκΝ γβθυθΝεαδΝκλέα αδΝκΝ

λσπκμΝπλκ πλδθάμΝ δκέεβ βμΝ πθΝΣηβηΪ πθΝαυ υθ,ΝβΝΫθαλιβΝ βμΝαεα βηαρεάμΝ κυμΝζ δ κυλΰέαμΝ
εαδΝβΝαπαδ κτη θβΝ δΪλε δαΝφκέ β βμΝΰδαΝ βΝζάοβΝπ υξέκυέ
δ δεσ λα,Ν η Ν βθΝ παλέΝ 1 δ λτκθ αδΝ

κΝ Γ ππκθδεσΝ Παθ πδ άηδκΝ γβθυθΝ θθΫα Σηάηα αΝ

η αιτΝ πθΝκπκέπθΝΫθαΝΓ θδεσέ
Μ Ν βθΝπαλέΝ2 πΫλξκθ αδΝ λκπκπκδά δμΝ

Νυφδ Ϊη θαΝεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμΝ

Σηάηα αΝ κυΝ Γ ππκθδεκτΝ Παθ πδ βηέκυΝ γβθυθ,Ν εαδΝ υΰε ελδηΫθαΝ κΝ ΣηάηαΝ πδ άηβμΝ
Φυ δεάμΝ ΠαλαΰπΰάμΝ θ Ϊ

αδΝ

βΝ ξκζάΝ πδ βηυθΝ πθΝ Φυ υθ,Ν κΝ ΣηάηαΝ ιδκπκέβ βμΝ

Φυ δευθΝΠσλπθΝεαδΝΓ πλΰδεάμΝΜβξαθδεάμΝ θ Ϊ

αδΝ βΝξκζάΝ ιδκπκέβ βμΝΦυ δευθΝΠσλπθΝ

εαδΝ Γ πλΰδεάμΝ Μβξαθδεάμ,Ν κΝ ΣηάηαΝ δκ ξθκζκΰέαμΝ θ Ϊ

αδΝ

βΝ ξκζάΝ ΣλκφέηπθΝ εαδΝ

δκ ξθκζκΰέαμ,Ν κΝΣηάηαΝ πδ άηβμΝΣλκφέηπθΝεαδΝ δα λκφάμΝ κυΝ θγλυπκυΝ θ Ϊ
ξκζάΝ ΣλκφέηπθΝ εαδΝ
θΪ

αδΝ

δκ ξθκζκΰέαμ,Ν κΝ ΣηάηαΝ

ΰλκ δεάμΝ ΟδεκθκηέαμΝ εαδΝ

αδΝ

βΝ

θΪπ υιβμΝ

βΝξκζάΝ φαληκ ηΫθπθΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝΚκδθπθδευθΝ πδ βηυθΝεαδΝ κΝΣηάηαΝ

πδεάμΝΠαλαΰπΰάμΝεαδΝΤ α κεαζζδ λΰ δυθΝ βμΝξκζάμΝ ΰλκ δεάμΝΠαλαΰπΰάμ,ΝΤπκ κηυθΝεαδΝ
Π λδίΪζζκθ κμΝ η κθκηΪα αδΝ

Ν ΣηάηαΝ πδεάμΝ ΠαλαΰπΰάμΝ εαδΝ θ Ϊ

αδΝ

βΝ ξκζάΝ

πδ βηυθΝ πθΝ υπθέ
Μ Ν βθΝ παλέΝ 3 δ υελδθέα αδΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ Γ θδεκτΝ Σηάηα κμΝ
φκδ β Ϋμ,Ν

κΝ κπκέκΝ

θΝ δ Ϊΰκθ αδΝ

θΝ έθ δΝ π υξέαΝ πλυ κυΝ ετεζκυ,Ν αζζΪΝ επκθ έΝ ΠέΜέέΝ εαδΝ δ αε κλδεΪΝ εαδΝ έθαδΝ

αλησ δκΝΰδαΝ αΝΠέΜέέΝ πθΝΣηβηΪ πθΝΣέ έΙέέ

 βθΝπαλέΝ4 κλέα αδΝσ δΝ κ Γ θδεσΝΣηάηαΝ θΝπλκεβλτ

κθ αδΝθΫ μΝγΫ δμΝη ζυθΝ έ έΠέέ

Μ Ν βθΝπαλέΝ5 εαγκλέα αδΝβΝΫθαλιβΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝθΫπθΝΣηβηΪ πθέΝ
 βθΝπαλέΝ6 κλέακθ αδΝ αΝ ξ δεΪΝη

αΝπλκ πλδθΪΝσλΰαθαΝ δκέεβ βμΝ πθΝθΫπθΝΣηβηΪ πθ,Ν αΝ

κπκέαΝ κλέα αδΝ Ϊη αΝ πλκ πλδθάΝ δκέεβ βΝ πμΝ δμΝ γ1-8-βί1λΝ ΪζζπμΝ ΫπμΝ θαΝ εα α κτθΝ
αυ κ τθαηαέΝ αΝΓ θδεΪΝΣηάηα αΝπμΝπλκ πλδθσμΝΠλσ λκμΝκλέα αδΝ κΝαλξαδσ λκΝηΫζκμΝ έ έΠέΝ
κυΝΣηάηα κμΝεαδΝΰέθκθ αδΝ αξτ λαΝαπσΝ αΝΪζζαΝΣηάηα αΝ εζκΰΫμΝΰδαΝαθΪ διβΝΠλκΫ λκυ,ΝΫπμΝ
βθΝβκβ-2-βί1λ,Νεαγσ δΝά βΝΫξκυθΝ θ αξγ έΝ Ναυ ΪΝηΫζβΝ έ έΠέέΝ πέ βμ,Ν π δ άΝ κΝΓ θδεσΝΣηάηαΝ
θΝ θ Ϊ

αδΝ

Ν ξκζάΝ κλέα αδΝ σ δΝ κΝ Πλσ λκμΝ εαδΝ βΝ υθΫζ υ βΝ Σηάηα κμΝ α εκτθΝ εαδΝ δμΝ

αληκ δσ β μΝΚκ ηά κλαΝεαδΝΚκ ηβ έαμΝαθ έ κδξαέ
 δμ παλέΝ 7 εαδΝ 8 εαγκλέακθ αδΝ αΝ ξ δεΪΝ η Ν βΝ
υθαηδεσέ Ολέα αδΝ βΝ τ α βΝ Γλαηηα έαμΝ
Σηάηα αΝ
υπκ

αΝ κπκέαΝ

ζΫξπ βΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ

Ν αθγλυπδθκΝ

αΝ Σηάηα α,Ν αζζΪΝ εαδΝ γΫ πθΝ η ζυθΝ

ΠΝ

αΝ

θΝ η αφΫλ αδΝ εΝ κυΝ θσηκυΝ επαδ υ δεσΝ πλκ ππδεσ,Ν θυΝ σζαΝ αΝ

ζ ξπηΫθαΝΣηάηα αΝπλσε δ αδΝθαΝ θδ ξυγκτθΝαπσΝ κΝΤπκυλΰ έκΝη ΝθΫ μΝγΫ δμΝη ζυθΝ

 δμΝ παλέΝ 9 εαδΝ 10 κλέα αδΝ βΝ ξλκθδεάΝ δΪλε δαΝ κυΝ πλυ κυΝ ετεζκυΝ πκυ υθ,Ν

ΠέΝ

λα άμΝ άΝ

π θ α άμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ αΝ ξ δεΪΝ η Ν βΝ δαησλφπ βΝ κυ πλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθέΝ ΜΪζδ α,Ν
π δ άΝ τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝζΝ αΝπλκΰλΪηηα αΝ πκυ υθΝ πθΝθΫπθΝΣηβηΪ πθΝ ΰελέθκθ αδΝηΫ αΝ
Ναπκεζ δ δεάΝπλκγ ηέαΝΫιδΝΧθΨΝηβθυθΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμ, ΪλαΝγαΝεζβγκτθΝ
θαΝ αΝ υθ ΪικυθΝκδΝπλκ πλδθΫμΝ υθ ζ τ δμ,ΝπκυΝέ πμΝ έθαδΝεαδΝΪζζκυΝΰθπ δεκτΝαθ δε δηΫθκυ,Ν
κλέα αδΝ σ δΝ γαΝ υΰελκ ά κυθΝ Eπδ λκπΫμΝ ΰδαΝ θαΝ κυμΝ δ βΰβγκτθΝ κΝ π λδ ξση θκΝ αυ υθ.  δμΝ
πδ λκπΫμΝαυ ΫμΝπλΫπ δΝθα η ΫξκυθΝεαδΝηΫζβΝ έ έΠέΝ πθΝΰ θδευθΝΣηβηΪ πθ, βΝΰθυ βΝ πθΝκπκέπθΝ
έθαδΝπκζτ δηβΝΰδαΝ βθΝεα Ϊλ δ βΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝαυ υθ,Ν φσ κθΝίΫίαδαΝυπΪλξκυθΝ αΝΓ θδεΪΝ
Σηάηα αΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ έ δκυΝ ΪζζπμΝ υθαφκτμΝ ΰθπ δεκτΝ αθ δε δηΫθκυΝ η Ν κΝ υπσΝ εα Ϊλ δ βΝ
πλσΰλαηηαέ

Κ φΪζαδκΝΓ΄
Παθ πδ

άηδκΝΘ

αζέαμ

ΆλγλκΝβ1
Ί λυ βΝεαδΝη κθκηα έαΝχκζυθ

Μ Ν κ ΪλγλκΝ β1 δ λτκθ αδΝ θΫ μΝ ξκζΫμΝ

κ Παθ πδ άηδκΝ Θ

αζέαμ η κθκηΪα αδΝ ηέαΝ ά βΝ

υφδ Ϊη θβ ξκζά εαδΝκλέα αδΝκΝ λσπκμΝπλκ πλδθάμΝ δκέεβ βμΝ πθΝξκζυθΝαυ υθέΝ
δ δεσ λα,Ν η Ν βθΝ παλέΝ 1 δ λτκθ αδΝ τκΝ πδπζΫκθΝ ξκζΫμΝ

κΝ Παθ πδ άηδκΝ Θ

αζέαμ εαδΝ

η κθκηΪα αδΝ βΝ ά βΝ υφδ Ϊη θβ ξκζάΝ πδ άηβμΝ Φυ δεάμΝ ΰπΰάμΝ εαδΝ γζβ δ ηκτΝ κυΝ
Παθ πδ βηέκυΝΘ

αζέαμΝ ΝξκζάΝ πδ βηυθΝΦυ δεάμΝ ΰπΰάμΝεαδΝ δαδ κζκΰέαμ.

Μ Ν βθ παλέΝ β εαγκλέακθ αδΝ αΝ ξ δεΪ η Ν β δκδεβ δεάΝ εαδΝ ΰλαηηα δαεάΝ υπκ άλδιβΝ πθΝ
ξκζυθ,Ν βθΝΫθαλιβΝ βμΝαεα βηαρεάμΝ κυμΝζ δ κυλΰέαμΝεαδΝ βθΝπλκ πλδθάΝ κυμΝ δκέεβ βΝΫπμΝ βΝ
δ θΫλΰ δαΝ εζκΰυθέ
ΆλγλκΝββ
Ί λυ βΝεαδΝη κθκηα έαΝΣηβηΪ πθ
Μ Ν κ ΪλγλκΝ 22 δ λτκθ αδΝ θΫαΝ Σηάηα αΝ

κ Παθ πδ άηδκΝ Θ

αζέαμΝ εαδΝ κλέα αδΝ κΝ λσπκμΝ

πλκ πλδθάμΝ δκέεβ βμΝ πθΝΣηβηΪ πθΝαυ υθ,ΝβΝΫθαλιβΝ βμΝαεα βηαρεάμΝ κυμΝζ δ κυλΰέαμΝεαδΝβΝ
απαδ κτη θβΝ δΪλε δαΝφκέ β βμΝΰδαΝ βΝζάοβΝπ υξέκυέ
δ δεσ λα,Νη Ν βθΝπαλέΝ1 δ λτκθ αδΝ

κΝΠαθ πδ άηδκΝΘ

αζέαμΝ έεκ δΝ τκΝΣηάηα αΝη αιτΝ

πθΝκπκέπθΝ τκΝΓ θδεΪέ
Μ Ν βθΝπαλέΝβ κΝΣηάηαΝΟδεκθκηδευθΝ πδ βηυθΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΘ

αζέαμΝ θ Ϊ

αδΝ βΝ

ξκζάΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝ δκδεβ δευθΝ πδ βηυθ,ΝεαδΝ κΝΣηάηαΝΠζβλκφκλδεάμΝη κθκηΪα αδΝ Ν
ΣηάηαΝΠζβλκφκλδεάμΝεαδΝΣβζ πδεκδθπθδυθ.
Μ Ν βθΝ παλέΝ 3 δ υελδθέα αδΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθ Γ θδευθ ΣηβηΪ πθ

α κπκέα

θΝ δ Ϊΰκθ αδΝ

φκδ β Ϋμ,Ν θΝ έθκυθ π υξέαΝπλυ κυΝετεζκυ,ΝαζζΪΝ επκθκτθ ΠέΜέέΝεαδΝ δ αε κλδεΪΝεαδΝ έθαδΝ
αλησ δα ΰδαΝ αΝΠέΜέέΝ πθΝΣηβηΪ πθΝΣέ έΙέέ
 βθΝπαλέΝ4 κλέα αδΝσ δΝ α Γ θδεΪ Σηάηα α

θΝπλκεβλτ

κθ αδΝθΫ μΝγΫ δμΝη ζυθΝ έ έΠέέ

Μ Ν βθΝπαλέΝ5 εαγκλέα αδΝβΝΫθαλιβΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝθΫπθΝΣηβηΪ πθέΝ
 βθΝπαλέΝ6 κλέακθ αδΝ αΝ ξ δεΪΝη

αΝπλκ πλδθΪΝσλΰαθαΝ δκέεβ βμΝ πθΝθΫπθΝΣηβηΪ πθ,Ν αΝ

κπκέαΝ κλέα αδΝ Ϊη αΝ πλκ πλδθάΝ δκέεβ βΝ πμΝ δμΝ γ1-8-βί1λΝ ΪζζπμΝ ΫπμΝ θαΝ εα α κτθΝ
αυ κ τθαηαέΝ αΝΓ θδεΪΝΣηάηα αΝπμΝπλκ πλδθσμΝΠλσ λκμΝκλέα αδΝ κΝαλξαδσ λκΝηΫζκμΝ έ έΠέΝ
κυΝΣηάηα κμΝεαδΝΰέθκθ αδΝ αξτ λαΝαπσΝ αΝΪζζαΝΣηάηα αΝ εζκΰΫμΝΰδαΝαθΪ διβΝΠλκΫ λκυ,ΝΫπμΝ
βθΝβκβ-2-βί1λ,Νεαγσ δΝά βΝΫξκυθΝ θ αξγ έΝ Ναυ ΪΝηΫζβΝ έ έΠέέΝ πέ βμ,Ν π δ άΝ κΝΓ θδεσΝΣηάηαΝ
θΝ θ Ϊ

αδΝ

Ν ξκζάΝ κλέα αδΝ σ δΝ κΝ Πλσ λκμΝ εαδΝ βΝ υθΫζ υ βΝ Σηάηα κμΝ α εκτθΝ εαδΝ δμΝ

αληκ δσ β μΝΚκ ηά κλαΝεαδΝΚκ ηβ έαμΝαθ έ κδξαέ

 δμ παλέΝ 7 εαδΝ 8 εαγκλέακθ αδΝ αΝ ξ δεΪΝ η Ν βΝ
υθαηδεσέ Ολέα αδΝ βΝ τ α βΝ Γλαηηα έαμΝ
Σηάηα αΝ
υπκ

αΝ κπκέαΝ

ζΫξπ βΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ

Ν αθγλυπδθκΝ

αΝ Σηάηα α,Ν αζζΪΝ εαδΝ γΫ πθΝ η ζυθΝ

ΠΝ

αΝ

θΝ η αφΫλ αδΝ εΝ κυΝ θσηκυΝ επαδ υ δεσΝ πλκ ππδεσ,Ν θυΝ σζαΝ αΝ

ζ ξπηΫθαΝΣηάηα αΝπλσε δ αδΝθαΝ θδ ξυγκτθΝαπσΝ κΝΤπκυλΰ έκΝη ΝθΫ μΝγΫ δμΝη ζυθΝ

 δμΝ παλέΝ 9 εαδΝ 10 κλέα αδΝ βΝ ξλκθδεάΝ δΪλε δαΝ κυΝ πλυ κυΝ ετεζκυΝ πκυ υθ,Ν

ΠέΝ

λα άμΝ άΝ

π θ α άμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ αΝ ξ δεΪΝ η Ν βΝ δαησλφπ βΝ κυ πλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθέΝ ΜΪζδ α,Ν
π δ άΝ τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝζΝ αΝπλκΰλΪηηα αΝ πκυ υθΝ πθΝθΫπθΝΣηβηΪ πθΝ ΰελέθκθ αδΝηΫ αΝ
Ναπκεζ δ δεάΝπλκγ ηέαΝΫιδΝΧθΨΝηβθυθΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμ, ΪλαΝγαΝεζβγκτθΝ
θαΝ αΝ υθ ΪικυθΝκδΝπλκ πλδθΫμΝ υθ ζ τ δμ,ΝπκυΝέ πμΝ έθαδΝεαδΝΪζζκυΝΰθπ δεκτΝαθ δε δηΫθκυ,Ν
κλέα αδΝ σ δΝ γαΝ υΰελκ ά κυθΝ Eπδ λκπΫμΝ ΰδαΝ θαΝ κυμΝ δ βΰβγκτθΝ κΝ π λδ ξση θκΝ αυ υθ.  δμΝ
πδ λκπΫμΝαυ ΫμΝπλΫπ δΝθα η ΫξκυθΝεαδΝηΫζβΝ έ έΠέΝ πθΝΰ θδευθΝΣηβηΪ πθ, βΝΰθυ βΝ πθΝκπκέπθΝ
έθαδΝπκζτ δηβΝΰδαΝ βθΝεα Ϊλ δ βΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝαυ υθ,Ν φσ κθΝίΫίαδαΝυπΪλξκυθΝ αΝΓ θδεΪΝ
Σηάηα αΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ έ δκυΝ ΪζζπμΝ υθαφκτμΝ ΰθπ δεκτΝ αθ δε δηΫθκυΝ η Ν κΝ υπσΝ εα Ϊλ δ βΝ
πλσΰλαηηαέ
ΆλγλκΝ23
Παθ πδ

βηδαεσΝ λ υθβ δεσΝΚΫθ λκΝΠαθ πδ

βηέκυΝΘ

αζέαμ

Μ Ν κ ΪλγλκΝ23 δ λτ αδΝΠαθ πδ βηδαεσΝ λ υθβ δεσΝΚΫθ λκΝΧΠέ έΚέΨ ΧΠαθ πδ βηδαεσΝΚΫθ λκΝ
λ υθαμΝΚαδθκ κηέαμΝεαδΝ θΪπ υιβμΝ«Ι ΧΝ»ΨΝπμΝαεα βηαρεάΝηκθΪ αΝ κυΝΙ λτηα κμ,Νη ΝΫ λαΝ
κΝ σζκ.
 βθΝ παλέΝ β κλέα αδΝ σ δΝ η Ν απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυΝ παλαξπλκτθ αδΝ
ικπζδ ηκέΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΘ

κΝ Πέ έΚέΝ ξυλκδΝ εαδΝ

αζέαμ ΰδαΝ βθΝ ΰεα Ϊ α βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ κυ.

 δμΝπαλέΝγΝεαδΝ4 κλέακθ αδΝκδΝ εκπκέΝ κυΝΠέ έΚέ εαδΝ αΝΫλΰα,Νη ζΫ μΝεαδΝζκδπΫμΝ λα βλδσ β μΝ
πκυΝαθαπ τ

δΝπλκμΝ πέ υιβΝ πθΝ εκπυθΝαυ υθέ

 βθΝ παλέΝ η εαγκλέακθ αδΝ αΝ δθ δ κτ αΝ πκυΝ ζ δ κυλΰκτθΝ

κΝ Πέ έΚέ ( υφυυθΝ υ βηΪ πθΝ

παλαΰπΰάμΝ εαδΝ υφυυθΝ πσζ πθ,Ν οβφδαεκτΝ πκζδ δ ηκτΝ εαδΝ

ξθκζκΰδυθΝ πδεκδθπθέαμΝ εαδΝ

επαέ υ βμ,Ν αΰλκ δεάμΝ αθΪπ υιβμ,Ν ΰ θ δεάμΝ ί ζ έπ βμΝ αυπθ, εδθβ δκζκΰέαμ,Ν α φΪζ δαμΝ
υ βηΪ πθΝεαδΝ πδ άηβμΝ

κηΫθπθ,Ν δΪΰθπ βμΝεαδΝγ λαπ έαμΝ κυΝεαλεέθκυ,Ν κΝκπκέκΝπαλΫξ δΝ

εαδΝ εζδθδεσΝ Ϋλΰκ, απκεα Ϊ α βμΝ εαδΝ υ ιέαμ, δ αε δεάμΝ εαδΝ πδησλφπ βμΝ επαδ υ δευθ,Ν
πδξ δλβηα δεσ β αμΝεαδΝεαδθκ κηέαμΨ.

 βθΝπαλέΝθ πλκ

δκλέακθ αδΝκδΝπσλκδΝ κυΝΠέ έΚέ.

 βθΝ παλέΝ ιΝ εαδΝ κΝ κλέα αδΝ βΝ δκέεβ βΝ κυΝ Πέ έΚέ απσΝ υηίκτζδκΝ εαδΝ κδΝ αληκ δσ β μΝ κυΝ
υηίκυζέκυ,Ν κυΝΠλκΫ λκυΝεαδΝ κυΝ θ δπλκΫ λκυΝαυ κτ.
 βθ παλέΝκ κλέα αδΝβΝ δκέεβ βΝ πθΝδθ δ κτ πθΝαπσΝ λδη ζάΝ υθ κθδ δεάΝ πδ λκπάΝ βμΝκπκέαμΝ
πλκ

α αδΝκΝ δ υγυθ άμΝ κυΝδθ δ κτ κυΝεαδΝκδΝαληκ δσ β ΫμΝ κυμέ

 βθΝπαλέΝλ πλκ

δκλέα αδΝκΝ λσπκμΝ πδζκΰάμΝ κυΝαθ δπλκΫ λκυΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν

πθΝ δ υγυθ υθΝ πθΝ δθ δ κτ πθΝ εαδΝ πθΝ η ζυθΝ βμΝ υθ κθδ δεάμΝ πδ λκπάμ,Ν τ

λαΝ απσΝ

πλκεάλυιβέ
 βθΝπαλέΝ1ί κλέα αδΝσ δΝ κΝΠέ έΚέ κπκγ

έ αδΝπλκ ππδεσΝ κυΝδ λτηα κμ άΝεαδΝπλκ ππδεσΝη Ν

υηίΪ δμΝ κλδ ηΫθκυΝ ξλσθκυΝ άΝ ΫλΰκυΝ άΝ η Ν υηίΪ δμΝ παλκξάμΝ υπβλ δυθ,Ν

κΝ πζαέ δκΝ πθΝ

πλκΰλαηηΪ πθήΫλΰπθΝπκυΝαυ σΝ δαξ δλέα αδέ
 βθΝ παλέΝ 11 κλέα αδΝ σ δ βΝ κδεκθκηδεάΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ πσλπθ κυΝ Πέ έΚέΝ α ε έ αδΝ απσΝ κθΝ
έΛέΚέ έΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυέ
 βθΝπαλέΝ1β κλέα αδΝβΝΫε κ βΝ κυΝεαθκθδ ηκτΝ κυΝΠέ έΚέ θ σμΝ θθΫαΝηβθυθΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝ
δ ξτκμΝ κυΝθσηκυΝεαδΝ αΝγΫηα αΝπκυΝλυγηέακθ αδΝη Ναυ σθέ
 βθΝπαλέΝ1γ έθ αδΝ ικυ δκ σ β βΝ

κθΝ Τπκυλΰσ Παδ έαμ,Ν λ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝθαΝ

δ λτκθ αδ,Νη κθκηΪακθ αδ,Ν υΰξπθ τκθ αδΝάΝεα αλΰκτθ αδΝΙθ δ κτ αΝ κυΝΠέ έΚέΝη Ναπσφα βΝ
κυΝτ

λαΝαπσΝ τηφπθβΝΰθυηβΝ βμΝυΰεζά κυΝ κυΝΙ λτηα κμ.

ΆλγλκΝ24
ί λυφ δκΝ ΰλκ δα λκφδεσΝΣ χθκζκΰδεσΝΠΪλεκΝΘ
Μ Ν κΝ ΪλγλκΝ 24 βηδκυλΰ έ αδΝ
Σ ξθκζκΰδεσΝΠΪλεκΝΘ

αζέαμΝΧ

κΝ Παθ πδ άηδκΝ Θ

αζέαμΝ(

έ έΣ έΠ έΘέ)

αζέαμΝ κΝ ί λυφ δκΝ ΰλκ δα λκφδεσΝ

έ έΣ έΠ έΘέΨΝ βθΝ υλτ λβΝ αφδεάΝπ λδφΫλ δαΝ βμΝπσζβμΝ

βμΝΛΪλδ αμέΝ ΝκλΰΪθπ β,Ν δαξ έλδ βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝπΪλεκυΝαυ κτΝαθα έγ αδΝ βθΝ αδλ έαΝ
ιδκπκέβ βμΝεαδΝ δαξ έλδ βμΝΠ λδκυ έαμΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΘ

αζέαμΝπκυΝδ λτγβε Νη Ν κΝπέ έΝ

1ηθή1λκιΝΧ ΄Νκ1ΨέΝΓδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ πθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ κυΝπΪλεκυΝπαλαξπλ έ αδΝεα ΪΝξλά β,Ν
βθΝ

αδλ έα αυ άΝ Ϋε α βΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυέΝ  κΝ

πλαΰηα κπκδκτθ αδ,Ν

Ν

υθ λΰα έαΝ η Ν βθΝ

έ έΣ έΠ έΘέ,Ν ξ δΪακθ αδ εαδΝ

ί λυφ δκΝ Γ πλΰδεάΝ ξκζά,Ν παλαΰπΰδεΫμΝ

λα βλδσ β μΝ αΰλκ δεάμΝ εαδΝ κδεκζκΰδεάμΝ εα τγυθ βμ,Ν πκυΝ θ πηα υθκυθΝ εαδθκ σηαΝ

πδ βηκθδεΪΝεαδΝ ξθκζκΰδεΪΝ

κηΫθα,Ν δα βλυθ αμΝηδαΝ δαλεάΝζ δ κυλΰδεάΝ δα τθ

πδ βηκθδεάΝ εκδθσ β α,Ν βθΝ αΰκλΪ,Ν κθΝ εα αθαζπ άΝ εαδΝ βθΝ εκδθπθέα,Ν

βΝη Ν βθΝ

Ν γθδεσΝ εαδΝ δ γθΫμΝ

πέπ κέ
 βθΝπαλέΝ4 κλέα αδΝσ δΝΪηδ γβΝ π αη ζάμΝ πδ λκπάΝ δ βΰ έ αδΝ

κΝ δκδεβ δεσΝ υηίκτζδκΝ βμΝ

αδλ έαμΝ ιδκπκέβ βμΝ εαδΝ δαξ έλδ βμΝΠ λδκυ έαμΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυ Θ
ξ δεΪΝη Ν βΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝ

έ έΣ έΠ έΘέ εαδΝηπκλ έΝθαΝ βμΝαθα έγ αδΝτ

αζέαμ ΰδαΝγΫηα αΝ
λαΝαπσΝαπσφα βΝ

κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυΝκΝ υθ κθδ ησμΝεαδΝυζκπκέβ βΝ πθΝ πδ βηκθδευθ,Ν λ υθβ δευθΝεαδΝ
ζκδπυθΝ λα βλδκ ά πθΝ κυΝ

έ έΣ έΠ έΘέ.

ΜΫλκμΝΓ΄
ΠαζζβηθδαεσΝΣαη έκΝεαδΝζκδπΫμΝ δα Ϊι δμ
Κ φΪζαδκΝ ΄Ν
ΠαζζβηθδαεσΝΣαη έκ
Μ Ν κΝ ΪλγλκΝ 1Ν κυΝ θέΝ γζγιή1λβιΝ Χ ΄γίιΨΝ δ λτγβε Ν

βΝ ΛάηθκΝ δ δεσΝ Σαη έκΝ

« επαδ υ δεάμΝΠλκθκέαμ»Νη Ν βθΝ ππθυηέαΝ«ΠαζζβηθδαεσθΝΣαη έκθΝ επαδ υ δεάμΝΠλκθκέαμ»,Ν
πμΝθκηδεσΝπλσ ππκΝ βηκ έκυΝ δεαέκυΝΧθέπέ έ έΨΝ κΝκπκέκΝ δ πσ αθΝαπσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝθσηκυΝ
αυ κτΝεαδΝ υηπζβλπηα δεΪ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝ1κΝ κυΝέ δκυΝθσηκυ,ΝαπσΝ βθΝ σ Νδ ξτκυ αΝ
« επαδ υ δεάΝεαδΝ δ αε βλδαεά»Νθκηκγ έαέΝ
εκπσμΝ κυΝθκηδεκτΝπλκ υπκυΝαυ κτΝά αθ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝ1Ν κυΝθέΝγζγιή1λβιΝ«α΄ΨΝ
Ν δαΝ υηπζβλπηα δευθΝξλβηα δευθΝ υθ λκηυθΝαθΫΰ λ δμΝεαδΝ υθ άλβ δμΝ πθΝ δ αε βλέπθΝ πθΝ
θΝ αδμΝ εκδθσ β δΝ βμΝ θά κυΝ ΛάηθκυΝ ζ δ κυλΰκτθ πθΝ ξκζ έπθΝ εαδΝ βΝ πλκηάγ δαΝ θΝ αυ κέμΝ
ξκζδευθΝ πέπζπθΝ εαδΝ δ αε δευθΝ κλΰΪθπθ,Ν ί΄ΨΝ

Ν παλκξάΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ ηΫ πθΝ πλκμΝ

υθ άλβ δθΝ πθ,Ν βΝαδ ά δΝ κυΝ δλβηΫθκυΝΣαη έκυ,ΝυπσΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠαδ έαμΝδ λυση θπθΝ
ξκζυθΝ υηπζβλπηα δεάμΝάΝ δ δεάμΝηκλφυ πμ,ΝαθαζσΰπμΝ πθΝ κπδευθΝαθαΰευθΝ βμΝθά κυΝάΝ
βμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ πλκ γΫ πθΝ κδκτ πθΝ Ϊι πθΝ δμΝ αΝ υπΪλξκθ αΝ ξκζ έα,Ν βΝ απκφΪ δΝ κυΝ
αληκ έκυΝΤπκυλΰ έκυ,Νΰ΄ΨΝ Ν θέ ξυ δμΝεαγ’ΝσζκυΝ βμΝ θΝΛάηθπΝ βηκ έαμΝ επαδ τ πμΝ δαΝ βμΝ
απκ κζάμΝυπκ λσφπθΝεαδΝ βμΝεαγσζκυΝκδεκθκηδεάμΝ θδ ξτ πμΝ βμΝ επαδ τ πμέ»ΝΠ λαδ Ϋλπ,Ν

τηφπθαΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ βΝ κυΝ έ δκυΝ θσηκυ,Ν κΝ ΠαζζβηθδαεσΝ Σαη έκΝ επαδ υ δεάμΝ ΠλκθκέαμΝ
ηπκλκτ Ν εα ’Ν ιαέλ βΝ θαΝ αθαζΪί δΝ « βθΝ έ λυ δθΝ εαδΝ υθ άλβ δθΝ Νκ κεκη έκυΝ υπΫλΝ πθΝ
π πξυθΝ βμΝ θά κυΝ ΛάηθκυΝ άΝ θαΝ απαθά βΝ δ’Ν ΪζζκυμΝ εκδθπφ ζ έμΝ εκπκτμΝ ΰ θδεκτΝ κπδεκτΝ
θ δαφΫλκθ κμ»έ
τηφπθαΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ θΝ κυΝ θέΝ γζγιή1λβιΝ κΝ Σαη έκΝ δκδε έ κΝ απσΝ βθΝ «ΠαζζβηθδαεάΝ
πδ λκπά»ΝβΝκπκέαΝαπαλ δασ αθΝαπσΝ ΫεαΝαδλ ΪΝηΫζβ,Ν εζ ΰση θαΝαπσΝαθ δπλκ υπκυμΝσζπθΝ πθΝ
Κκδθκ ά πθΝ βμΝ Λάηθκυ,Ν θυΝ

κΝ ΪλγλκΝ γΝ κυΝ έ δκυΝ θσηκυΝ πλκίζ πσ αθΝ βΝ π λδΫζ υ βΝ

βθΝ

ευλδσ β αΝ κυΝΣαη έκυΝ βμΝπ λδκυ έαμΝ βθΝκπκέαΝ πέΝΣκυλεκελα έαμΝ δαξ δλδασ αθΝβΝ«Κ θ λδεάΝ
πθΝ επαδ υ βλέπθ πδ λκπάΝ βμΝ ζζβθδεάμΝκλγκ σικυΝεκδθσ β αμ»,Ν βμΝκπκέαμΝκδΝπλσ κ κδΝ
δα έγ θ κΝυπΫλΝ πθΝεκδθκ δευθΝ ξκζυθΝ βμΝΛάηθκυ,Ντ

λαΝαπσΝ εεαγΪλδ βΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ

δα Ϊι δμΝ κυΝθέΝβηίκή1λβίΝΧ ΄ββ1ΨΝεαδΝ κυΝθέ έΝΝΝ βμΝβη-2-1λβθΝΧ ΄ιλΨέ
Μ Ν βθΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ β1 κυΝ θέΝ ηί1λή1λγ1Ν Χ ΄1θίΨΝ « αΝ εα ΪΝ θσηκθΝ βζζβΝ Σαη έαΝ
επαδ υ δεάμΝΠλκθκέαμ»Νεα αλΰάγβεαθΝεαδΝκδΝπ λδκυ έ μΝ κυμ,Νσππμ,Νη αιτΝΪζζπθ,ΝεαδΝ«αδΝ θΝ
αδμΝΝΫαδμΝΥυλαδμΝ εεαγαλδ γ έ αδΝάΝ εεαλδ γβ ση θαδΝ ξκζδεαέΝπ λδκυ έαδΝεα ΪΝ κυμΝθσηκυμΝ
βηίκΝΧ1λβίΨΝεαδΝζζζθΝΧ1λβθΨ»ΝΝπ λδάζγαθ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝπ λέπ έΝα΄ΝεαδΝί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ
λΝ κυΝθέΝηί1λή1λγ1Ν αΝξκζδεΪΝΣαη έα,Νθέπέ έ έΝπκυΝδ λτγβεαθΝη Ν βθΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1Ν κυΝ
έ δκυΝ θσηκυΝ εαδΝ δκδεκτθ αθΝ απσΝ π θ αη ζ έμΝ ξκζδεΫμΝ φκλ έ μ,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ παλέΝ 1Ν κυ
ΪλγλκυΝγΝ πέ βμΝ κυΝέ δκυΝθσηκυέΝΠ λαδ Ϋλπ,Νη Ν βθΝπαλέΝιΝ κυΝΪλγλκυΝββΝ κυΝθέΝηί1λή1λγ1Ν«ΣκΝ
υθΪη δΝ κυΝθσηκυΝγζγιΝ υ αγΫθΝ“ΠαζζβηθδαεσθΝΣαη έκθΝ επαδ υ δεάμΝΠλκθκέαμ”,Ν δα βλκτθΝ
βθΝ εΝ κυΝθσηκυΝ κτ κυΝαληκ δσ β αΝη κθκηΪα αδΝ“ΠαζζβηθδαεσθΝξκζδεσθΝΣαη έκθ”»έ
ΣαΝ ξκζδεΪΝ Σαη έαΝ εαδΝ κδΝ φκλ έ μΝ κυμΝ υπΪΰκθ αθΝ

βθΝ πκπ έαΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ

Παδ έαμ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝθΝπαλέΝ1Ν κυΝθέΝηί1λή1λγ1,Ν Ν υθ υα ησΝη Ν δμΝπ λδπ έΝα΄εαδΝί΄Ν
βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝβθ,ΝεαγυμΝεαδΝ βθΝπ λέπ έΝΰ΄ βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝγ1Ν κυΝπέ έΝ1ζιή1λιθΝΝ
«Π λέΝ κυΝ Ολΰαθδ ηκτΝ βμΝ Κ θ λδεάμΝ Τπβλ έαμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ
Θλβ ε υηΪ πθ»ΝΧ ΄ΝηθΨέΝΧ σ κ,ΝαθΪζκΰβΝπλσίζ οβΝ θΝυπάλι Ν κυμΝθ υ λκυμΝΟλΰαθδ ηκτμΝ
κυΝΤπκυλΰ έκυΝΧπέ έΝ11ζήβί1ζ,Ν ΄Ν1κ1ΝεαδΝπέ έΝ1κήβί1κ,Ν ΄Νγ1ΨΝαφκτ βΝ ξκζδεάΝπ λδκυ έαΝεαδΝ
κδΝ ξ δεΫμΝαληκ δσ β μΝη αίδίΪ βεαθΝ α δαεΪΝ βθΝ κπδεάΝαυ κ δκέεβ βέ
δ δεσ λα,Νη Ν βθΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝζίΝ κυΝθέΝ1ηθθή1λκηΝΧ ΄Ν1θιΨΝδ λτγβε Ν ΝεΪγ Ν άηκΝ
άΝ βηκ δεσΝ δαηΫλδ ηαΝ άΝ ηάηαΝ κυΝ άΝ εκδθσ β α,Ν σπκυΝ ζ δ κυλΰκτ Ν βησ δκΝ ξκζ έκΝ
πλπ κίΪγηδαμΝ άΝ
ΠαλΪζζβζα,Ν

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν θέπέ έ έΝ η Ν κθΝ έ ζκΝ « φκλ έαΝ ξκζ έπθ»έΝ

βθΝ παλέΝ ζΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ζίΝ κυΝ θέΝ 1ηθθή1λκηΝ κλέ βε Ν σ δΝ «ΣαΝ θέπέ έ έΝ η Ν έ ζκΝ

“ξκζδεσθΝ Σαη έκθ”,Ν “Σαη έκθΝ Κ Σ ”,Ν “Σαη έκθΝ Σ ξθδεκτΝ εαδΝ παΰΰ ζηα δεκτΝ Λυε έκυ”,Ν
“Σαη έκΝΣ ξθδεάμΝεαδΝ παΰΰ ζηα δεάμΝξκζάμ”Νεα αλΰκτθ αδΝεαδΝσπκυΝ βθΝδ ξτκυ αΝθκηκγ έαΝ
αθαφΫλκθ αδΝαυ ΪΝάΝβΝ ξκζδεάΝ κυμΝ φκλ έαΝθκ έ αδΝ φ ιάμΝβΝκδε έαΝ φκλ έαΝ ξκζ έπθ»,ΝβΝκπκέαΝ
δκδεκτ αθΝαπσΝ βθΝκδε έαΝ βηκ δεάΝάΝεκδθκ δεάΝ πδ λκπάΝπαδ έαμ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝπαλέΝγΝ κυΝ
έ δκυΝΪλγλκυέΝΠ λαδ Ϋλπ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝπαλέΝζΝ κυΝΪλγλκυΝζίΝ κυΝθέΝ1ηθθή1λκηΝβΝευλδσ β αΝ
βμΝεδθβ άμΝεαδΝαεέθβ βμΝπ λδκυ έαμΝ πθΝ ξκζδευθΝ αη έπθΝπ λδάζγ Ν δμΝ φκλ έ μΝ ξκζ έπθ,Ν θυΝ
η Ν βθΝπ λέπ έΝζΝ κυΝΪλγλκυΝληΝ κυΝέ δκυΝθσηκυΝεα αλΰάγβε Ν

κΝ τθκζσΝ κυΝκΝθέΝ 5019/1931

«Π λέΝδ λτ πμΝξκζδευθΝΣαη έπθΝεαδΝξκζδευθΝ φκλ δυθ»έ
 βΝ υθΫξ δα,Νη Ν δμΝυπ’ΝαλέΝΝΣέηήβθήζ-10-1λκκΝΧ ΄ιγβΨΝεαδΝ ζή1θβήβκ-3-1λκλΝΧ ΄ΝβγκΨΝ
εκδθΫμΝ απκφΪ δμΝ

πθΝ ΤπκυλΰυθΝ

π λδευθ,Ν Οδεκθκηδευθ,Ν

Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ Π λδίΪζζκθ κμ,Ν Υπλκ αιέαμΝ εαδΝ

βηκ έπθΝ

γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ
λΰπθΝ πδξ δλάγβε Ν βΝ

η αίέία βΝ βμΝεδθβ άμΝεαδΝαεέθβ βμΝπ λδκυ έαμΝ πθΝ βησ δπθΝ ξκζδευθΝηκθΪ πθ,ΝεαγυμΝεαδΝ
πθΝ δεαδπηΪ πθΝεαδΝυπκξλ υ πθΝ πθΝεα αλΰβγΫθ πθΝ ξκζδευθΝ αη έπθΝ κυΝθέΝηί1λή1λγ1ΝεαδΝ
πθΝ ξκζδευθΝ φκλ δυθΝ κυμΝκδε έκυμΝΟλΰαθδ ηκτμΝΣκπδεάμΝ υ κ δκέεβ βμΝΧΟέΣέ έΨΝ θΝ Ϋζ δ,Ν
βΝ ξκζδεάΝ π λδκυ έαΝ π λδάζγ Ν απ υγ έαμΝ

κυμΝ ΟέΣέ έΝ η Ν βθΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ ηΝ κυΝ θέΝ

1κλζή1λλίΝΧ ΄11ίΨ,ΝσππμΝαθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝγ1Ν κυΝθέΝβίίλή1λλβ,Νη Ν βθΝ
κπκέαΝεα αλΰάγβεαθΝεαδΝκδΝ φκλ έ μΝ ξκζ έπθΝπκυΝ έξαθΝδ λυγ έΝη Ν κΝΪλγλκΝζίΝ κυΝθέΝ1ηθθή1λκηέΝ
Μ Ν βθΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝηΝ κυΝθέΝ1κλζή1λλίΝκλέ βε Νσ δΝ«ΟΝκλΰαθδ ησμΝ κπδεάμΝαυ κ δκέεβ βμΝ
κθΝ κπκέκΝ π λδΫλξ αδΝ βΝ ευλδσ β αΝ βμΝ ξκζδεάμΝ π λδκυ έαμΝ εα ΪΝ βθΝ παλέΝ 1Ν κυΝ παλσθ κμΝ
ΪλγλκυΝ εαγέ α αδΝ εαγκζδεσμΝ δΪ κξκμΝ πθΝ εα βλΰβηΫθπθΝ ξκζδευθΝ αη έπθΝ κυΝ ΝκηέΝ
ηί1λή1λγ1ΝεαδΝ πθΝ φκλ δυθΝ ξκζ έπθΝεαδΝ

κΝσθκηΪΝ κυΝ υθ ξέακθ αδΝκδΝ υθαφ έμΝ εελ η έμΝ

έε μ»,Ν θυΝβΝ δαξ έλδ βΝ πθΝπδ υ πθΝΰδαΝ βθΝεΪζυοβΝ πθΝ απαθυθΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ ξκζ έπθΝ
εαδΝ βΝ ηΫλδηθαΝ ΰδαΝ βθΝ πδ ε υάΝ εαδΝ υθ άλβ βΝ πθΝ ξκζ έπθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ ΰ θδεσ λαΝ ΰδαΝ βΝ
υζδεκ ξθδεάΝ κυμΝυπκ άλδιβΝαθα Ϋγβε Ν δμΝ«ξκζδεΫμΝ πδ λκπΫμ»,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝπαλέΝκΝεαδΝ
λΝ κυΝέ δκυΝΪλγλκυέ
θΝ κτ κδμ,Ν κΝΠαζζβηθδαεσΝξκζδεσΝΣαη έκ,ΝπμΝ δ δεάΝπ λέπ π βΝΣαη έκυΝη Νεκδθπφ ζ έμΝ
εκπκτμΝ πκυΝ

θΝ ξ έακθ αδΝ απκεζ δ δεΪΝ εαδΝ ησθκΝ η Ν βΝ ξκζδεάΝ π λδκυ έα,Ν υθΫξδ Ν θαΝ

ζ δ κυλΰ έΝ ηΫξλδΝ άη λαΝ εαδΝ θαΝ θΫη αδΝ βθΝ π λδκυ έαΝ κυ,Ν πκπ υση θκΝ πζΫκθΝ απσΝ βθΝ
πκε θ λπηΫθβΝ δκέεβ βΝ δΰαέκυΝβΝκπκέαΝεαδΝ δκλέα δΝ αΝηΫζβΝ βμΝ δκδεκτ αμΝ πδ λκπάμΝ κυέΝ
Χ σ κ,Ν κΝπ παζαδπηΫθκΝθκηκγ δεσΝ κυΝπζαέ δκΝεαδΝβΝαθα φΪζ δαΝ δεαέκυΝπκυΝπλκεαζκτθΝβΝ
εα Ϊλΰβ βΝ πθΝ ξκζδευθΝ Σαη έπθΝ εαδΝ κδΝ η αίκζΫμΝ βμΝ θκηκγ έαμΝ απσΝ βθΝ έ λυ άΝ κυΝ ΫπμΝ

άη λα,Ν

κΝ ξυλκΝ βμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ βμΝ κπδεάμΝ αυ κ δκέεβ βμΝ αζζΪΝ εαδΝ ΰ θδεσ λα,Ν

πδίΪζζκυθΝ κθΝ ε υΰξλκθδ ησΝ κυΝφκλΫαΝεαδΝ βθΝπλκ αληκΰάΝ κυΝ αΝ τΰξλκθαΝ

κηΫθαέ

Μ Ν κΝπαλσθΝ ξΫ δκΝθσηκυΝ κΝΠαζζβηθδαεσΝξκζδεσΝΣαη έκΝεα αλΰ έ αδΝλβ ΪΝεαδΝκδκθ έΝ
εαγκζδεσμΝ κυΝ δΪ κξκμΝ εαγέ α αδΝ κΝ δ λυση θκΝ θέπέ έ Ν η Ν βθΝ ππθυηέαΝ «ΠαζζβηθδαεσΝ
Σαη έκ»,Ν κΝ κπκέκΝ πδ δυε δΝ εκδθπφ ζάΝ εκπσΝ κΝ κπκέκμΝ

θΝ ξ έα αδΝ πζΫκθΝ η Ν βΝ ξκζδεάΝ

π λδκυ έαΝ αζζΪΝ Ϋξ δΝ λ υθβ δεσ,Ν επαδ υ δεσ,Ν πκζδ δ ηδεσΝ εαδΝ αθαπ υιδαεσΝ ξαλαε άλα,Ν
δΪακθ αμΝ δ έπμΝ

βθΝ αΰλκ δεάΝ αθΪπ υιβ εαδΝ κΝ κπκέκΝ γαΝ κλΰαθπγ έΝ εαδΝ γαΝ ζ δ κυλΰά δΝ

τηφπθα η Ν κθΝΟλΰαθδ ησΝ κυ,ΝκΝκπκέκμΝγαΝ ε κγ έ τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝηζΝ κυΝθέΝζ1ικήβί1γΝ
Χ ΄Ν1ιζΨέΝΜ Ν κθΝΟλΰαθδ ησΝγαΝ υ αγκτθ εαδΝκδΝγΫ δμΝπλκ ππδεκτΝ κυΝΣαη έκυ.
έΝ πέΝ πθΝΪλγλπθμ
Μ Ν κΝΪλγλκΝ25 δ λτ αδΝθέπέ έ έΝη Ν βθΝ ππθυηέαΝ«ΠαζζβηθδαεσΝΣαη έκ»,Ν κΝκπκέκΝ λ τ δΝ βΝ
Λάηθκ,Ν θυΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ 26 εαγκλέα αδΝ κΝ εκδθπφ ζάμΝ εκπσμΝ κυ,Ν κΝ κπκέκμΝ υθέ α αδΝ
δ δεσ λαΝ

βΝ

άλδιβΝ πλπ κίκυζδυθΝ πθΝ κπδευθΝ θβ δπ δευθΝ εκδθκ ά πθΝ

Ν γΫηα αΝ

πκζδ δ ηκτ,Ν βθΝ θέ ξυ βΝ κυΝΫλΰκυΝ πθΝ επαδ υ δευθΝφκλΫπθΝεαδΝδ λυηΪ πθΝ βμΝΛάηθκυΝεαδΝ
βθΝ θΝΰΫθ δΝπλκυγβ βΝ βμΝίδκ-κδεκθκηέαμΝεαδΝεαδθκ κηέαμΝ

κθΝαΰλκ δεσΝ κηΫα,ΝεαγυμΝεαδΝ βΝ

δα άλβ βΝεαδΝαθΪ διβΝ πθΝ κπδευθΝπλκρσθ πθΝεαδΝ πθΝ κδξ έπθΝπκζδ δ δεάμΝεζβλκθκηδΪμΝ κυΝ
αΰλκ δεκτΝξυλκυέΝ Ν πδ έπιβΝ κυΝ εκπκτΝαυ κτΝαθαηΫθ αδΝθαΝ θδ ξτ δΝ βθΝ κπδεάΝαθΪπ υιβΝ
κΝθβ έΝ βμΝΛάηθκυΝαζζΪΝεαδΝ βθΝπ λδφΫλ δαΝ κυΝ κλ έκυΝ δΰαέκυ,Νΰ θδεσ λαέ
 κΝΪλγλκΝ27 εαγκλέακθ αδΝ αΝσλΰαθαΝ δκέεβ βμΝ κυΝΣαη έκυ,Ν αΝκπκέαΝ έθαδΝκΝΠλσ λκμΝεαδΝβΝ
ΠαζζβηθδαεάΝ πδ λκπά,ΝβΝκπκέαΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝπλσ ππαΝη Ν δ έε υ βΝάΝ ηπ δλέαΝ ξ δεάΝη Ν
κΝ εκπσΝ κυΝ Σαη έκυ,Ν επλκ υπκυμΝ βμΝ κπδεάμΝ αυ κ δκέεβ βμ,Ν ΫθαΝ ηΫζκμΝ δ αε δεκτΝ –
λ υθβ δεκτΝ Πλκ ππδεκτΝ Χ έ έΠέΨΝ κυΝ Σηάηα κμΝ πδ άηβμΝ ΣλκφέηπθΝ εαδΝ δα λκφάμΝ κυΝ
Παθ πδ βηέκυΝ

δΰαέκυ,Ν πκυΝ

λ τ δΝ

βΝ Λάηθκ,Ν εαδΝ ΫθαθΝ επλσ ππκΝ κυΝ πκζδ δ δεκτΝ

πηα έκυΝ ηβΝ ε λκ κ εκπδεκτΝ ξαλαε άλαΝ η Ν βθΝ ππθυηέαΝ «τζζκΰκμΝ ΦέζπθΝ βμΝ ΠαζδΪμΝ
Μβ λσπκζβμ»έΝ ΟΝ Πλσ λκμ,Ν σππμΝ εαδΝ αεσηβΝ ΫθαΝ ηΫζκμΝ βμΝ πδ λκπάμΝ πδζΫΰκθ αδΝ απσΝ κΝ
Μβ λυκΝ πδ ζδευθΝ ζ ξυθΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝθέΝζγθλήβί1θΝ
Χ ΄Νγγ,Ν δσλγέΝ φΪζηέΝ ΄γζΨέΝ
 κΝ ΪλγλκΝ 28 κλέα αδΝ σ δΝ κΝ Σαη έκΝ Ϋξ δΝ δεάΝ κυΝ π λδκυ έα,Ν βθΝ κπκέαΝ δαγΫ δΝ ΰδαΝ βθΝ
επζάλπ βΝ κυΝ εκδθπφ ζκτμΝ εκπκτΝ κυ,Ν θυΝ εαγκλέακθ αδΝ εαδΝ κδΝ πσλκδΝ κυ,Ν

κυμΝ κπκέκυμΝ

π λδζαηίΪθκθ αδΝ εαδΝ πδξκλβΰά δμΝαπσΝ βΝ υηη κξάΝ

Νξλβηα κ κ κτη θαΝαθαπ υιδαεΪΝ εαδΝ

ΪζζαΝ πλκΰλΪηηα αΝ εαδΝ πδ κ ά δμΝ βμΝ αΰλκ δεάμΝ εη Ϊζζ υ βμΝ εαδΝ παλαΰπΰάμέΝ Π λαδ Ϋλπ,Ν
κΝΪλγλκΝ 29 πλκίζΫπ αδΝβΝ υθα σ β αΝ τ α βμΝ α δεάμΝηβΝε λ κ εκπδεάμΝ αδλ έαμ,ΝαπσΝ
εκδθκτΝη ΝΪζζκυμΝφκλ έμΝ κυΝ βησ δκυΝ κηΫα,ΝΰδαΝ βθΝαπκ ζ ηα δεσ λβΝ εη Ϊζζ υ βΝ κυΝ
υθσζκυΝ άΝ ηΫλκυμΝ βμΝ εδθβ άμΝ εαδΝ αεέθβ βμΝ π λδκυ έαμΝ κυΝ Σαη έκυΝ ΰδαΝ βθΝ πλαΰηα κπκέβ βΝ
παλαΰπΰδευθΝ λα βλδκ ά πθΝαΰλκ δεάμΝεαδΝκδεκζκΰδεάμΝεα τγυθ βμέ
 κΝ ΪλγλκΝ 30 κλέα αδΝ κΝ λσπκμΝ εαγκλδ ηκτ πθΝ απκ κξυθΝ εαδΝ πθΝ Ν απκαβηδυ πθΝ κυΝ
ΠλκΫ λκυΝεαδΝ πθΝζκδπυθΝη ζυθΝ βμΝΠαζζβηθδαεάμΝ πδ λκπάμέΝ
ΣΫζκμ,Ν η Ν κΝ ΪλγλκΝ 31, πλκμΝ Ϊλ βΝ βμΝ ξ δεάμΝ αθα φΪζ δαμΝ δεαέκυ,Ν εα αλΰ έ αδΝ λβ ΪΝ κΝ
ΠαζζβηθδαεσΝξκζδεσΝΣαη έκΝεαδΝβΝεδθβ άΝεαδΝαεέθβ βΝπ λδκυ έαΝ κυΝπ λδΫλξ αδΝ κΝδ λυση θκΝ
ΠαζζβηθδαεσΝ Σαη έκέΝ Π λαδ Ϋλπ,Ν πλκίζΫπ αδΝ βΝ απκΰλαφάΝ κυΝ υθσζκυΝ βμΝ εδθβ άμΝ εαδΝ
αεέθβ βμΝπ λδκυ έαμΝ κυΝαπσΝ βθΝυφδ Ϊη θβΝ δκδεκτ αΝ πδ λκπάΝ κυΝεαδΝβΝΫΰελδ άΝ βμΝαπσΝ κΝ
υθ κθδ άΝ βμΝ πκε θ λπηΫθβμΝ δκέεβ βμΝ δΰαέκυΝ πκυΝ πκπ τ δΝ άη λαΝ κΝ ΠαζζβηθδαεσΝ
ξκζδεσΝΣαη έκέΝ

Κ φΪζαδκΝ ΄
δα Ϊι δμΝΰδαΝ βθΝΣλδ κίΪγηδαΝ επαέ υ β
ΆλγλκΝ32
Μ Ν βθΝπαλέΝ1 πλκ έγ αδΝ βΝ δΪ αιβ,Ν βθΝκπκέαΝπλκίζΫπ αδΝβΝ τ α βΝ βμΝ πδ λκπάμΝΰδαΝ
βθΝ ιΫ α βΝ πθΝ αδ ά πθΝ εα ’Ν ιαέλ βΝ η

ΰΰλαφυθ,Ν βΝ ηβΝ βηκ έ υ βΝ πθΝ κθκηΪ πθΝ πθΝ

η ζυθΝ βμ,Ν ζσΰπΝ βμΝ κίαλσ β αμΝ πθΝ γ ηΪ πθΝ πκυΝ ι Ϊα δΝ βΝ θΝ ζσΰπΝ πδ λκπά,Ν αΝ κπκέαΝ
ξλάακυθΝζ π σΝξ δλδ ησ,ΝεαδΝπλκε δηΫθκυΝθαΝηβθΝ πβλ Ϊα αδΝ κΝΫλΰκΝ βμΝΧπξΝσξζβ βΝ πθΝη ζυθΝ
απσΝ θ δαφ λση θκυμ,ΝεζπΨΝεαδΝ δκλγυθκθ αδΝηδελΪΝζΪγβΝπκυΝΫΰδθαθΝ εΝπαλα λκηάμέ
Μ Ν βθΝπαλέΝβ δκλγυθ αδΝζαθγα ηΫθβΝπαλαπκηπάΝ βθΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1γΝ κυΝθέΝζηηλήβί1κΝ
Χ ΄Ν1ζβΨέ
Μ Ν βθΝπαλέΝγ δ υελδθέα αδΝσ δΝκδΝεαγβΰβ ΫμΝ έ έΙέΝαπαΰκλ τ αδΝθαΝδ λτκυθΝάΝθαΝ υηη Ϋξκυθ,Ν
η Νκπκδα άπκ Ν ξΫ βΝάΝδ δσ β αΝεαδΝ ΝηβΝε λ κ εκπδεΪΝθκηδεΪΝπλσ ππα,Ν αΝκπκέαΝαθα έγ αδΝ
βΝ επσθβ βΝη ζ υθΝάΝπλκΰλαηηΪ πθΝάΝβΝ ε Ϋζ βΝ υΰε ελδηΫθκυΝΫλΰκυΝάΝβΝπλκηάγ δαΝυζδεκτΝ
άΝβΝπαλκξάΝυπβλ δυθΝαπσΝ κΝκδε έκΝάΝΪζζκΝ έ έΙέ

Μ Ν βθΝπαλέΝ4 έθ αδΝβΝ υθα σ β αΝ αΝηΫζβΝ έ έΠέ,Νσ αθΝ ι ζέ
θαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ πλκ

δκλέακυθΝ

κθ αδΝ βθΝ πση θβΝίαγηέ α,Ν

βθΝ αέ β άΝ κυμΝ κΝ ΰθπ δεσΝ αθ δε έη θκΝ

κΝ κπκέκΝ γαΝ

πλκεβλυξγ έΝβΝγΫ βέΝ έθ αδΝΫ δΝβΝ υθα σ β αΝ λκπκπκέβ βμΝ κυΝΰθπ δεκτΝαθ δε δηΫθκυΝεα ΪΝ
βθΝ ιΫζδιβ,ΝξπλέμΝθαΝαπαδ έ αδΝβΝΫε κ βΝυπκυλΰδεάμΝαπσφα βμέ
Μ Ν βθΝπαλέΝη έθ αδΝ κυμΝφκδ β ΫμΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝ υ δεάμΝ

δεάμΝπκυΝ θΝ βζυθκυθΝσ δΝ

γΫζκυθΝθαΝκζκεζβλυ κυθΝ δμΝ πκυ ΫμΝ κυμΝζαηίΪθκθ αμΝπ υξέκΝΣέ έΙέΝ θ σμΝ βμΝ αξγ έ αμΝαπσΝ
κΝθσηκΝπλκγ ηέαμ,ΝεδΝ πκηΫθπμΝ υθ ξέακυθΝ

αΝπαθ πδ βηδαεΪΝ ηάηα αΝ δμΝ πκυ ΫμΝ κυμ,ΝβΝ

υθα σ β αΝθαΝεα αγΫ κυθΝ βΝ άζπ βΝαυ άΝ θ σμΝ ιαηάθκυ,Ν ΪθΝη αθδυ κυθΝΰδαΝ βθΝ πδζκΰάΝ
κυμΝ θαΝ κζκεζβλυ κυθΝ

αΝ παθ πδ βηδαεΪΝ ηάηα αΝ δμΝ πκυ ΫμΝ κυμέΝ Ν υθα σ β αΝ αυ άΝ

σγβε ΝεαδΝ κυμΝφκδ β ΫμΝ πθΝπλυβθΝΣέ έΙέΝΙκθέπθΝΝά πθΝεαδΝΣέ έΙέΝ π έλκυ,ΝπμΝ υθα σ β αΝ
αθΪεζβ βμΝ βμΝ άζπ βμΝ κυμΝ θαΝ κζκεζβλυ κυθΝ δμΝ πκυ ΫμΝ κυμΝ ζαηίΪθκθ αμΝ π υξέκΝ
παθ πδ βηέκυέ
Μ Ν βθΝ παλέΝ θ κλέα αδΝ σ δΝ Κα υγτθ δμΝ ΠλκξπλβηΫθκυΝ ιαηάθκυΝ

Ν ξκζΫμΝ εαδΝ Σηάηα αΝ

έ έΙέΝδ λτκθ αδ,Νεα αλΰκτθ αδ,Ν υΰξπθ τκθ αδ,Ν εα α Ϋηθκθ αδΝ άΝη κθκηΪακθ αδΝη Ναπσφα βΝ
κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμ,Ν

λ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν τ

λαΝ απσΝ τηφπθβΝ ΰθυηβΝ βμΝ

υΰεζά κυ.
Μ Ν βθΝπαλέΝ7 αζζΪακυθΝκδΝπλκςπκγΫ δμΝυπκίκζάμΝυπκοβφδσ β αμΝεαδΝ εζκΰάμΝ ΝγΫ βΝΠλτ αθβΝ
έ έΙέέΝΜ Ν αΝηΫξλδΝ άη λαΝκλδαση θαΝ θΝ πδ λ πσ αθΝθαΝ έθαδΝυπκοάφδκμ ΰδαΝΠλτ αθβμΝηΫζκμ
έ έΠέΝπκυΝαπκξπλ έ απσΝ βθΝυπβλ έαΝζσΰπΝ υηπζάλπ βμΝ κυΝαθυ α κυΝκλέκυΝβζδεέαμΝεα ΪΝ βΝ
δΪλε δαΝ βμΝπλκεβλυ

ση θβμ γβ έαμέΝΚα ’Ναυ σθΝ κθΝ λσπκΝαπκεζ έκθ αθΝαπσΝ βθΝαθυ λβΝ

δκδεβ δεάΝ γΫ βΝ κυΝ Ι λτηα κμΝ αΝ ηΫζβΝ

ΠΝ η Ν βΝ η ΰαζτ λβΝ ηπ δλέαΝ εαδΝ δεαθσ β αΝ

πλκ φκλΪμέΝΜ Ν βθΝπλκ δθση θβΝ δΪ αιβΝηπκλ έΝθαΝγΫ δΝυπκοβφδσ β αΝΰδαΝΠλτ αθβμΝεαδΝηΫζκμΝ
ΠΝπκυΝ υθ αιδκ κ έ αδΝ θ σμΝ δ έαμΝαπσΝ βθΝ εζκΰάέΝ βθΝπ λέπ π βΝαυ άΝ κΝ ζ υ αέκΝΫθαΝΝ
άΝ τκΝ Ϋ βΝ βμΝ γβ έαμΝ ΧαθαζσΰπμΝ κυΝ ξλσθκυΝ υθ αιδκ σ β βμΨΝ εαγάεκθ αΝ Πλτ αθβΝ α ε έΝ κΝ
θ δπλτ αθβμ,Ν τηφπθαΝη Ν βΝ δλΪΝαθαπζάλπ βμΝπκυΝκΝΠλτ αθβμΝΫξ δΝκλέ δ.
Μ Ν βθΝπαλέΝ8 κλέα αδΝσ δΝκΝεαγκλδ ησμΝ βμΝΫ λαμΝ πθΝ εα βηαρευθΝυηίκυζέπθΝ θυ α βμΝ
επαέ υ βμΝεαδΝ λ υθαμΝ κυΝΪλγλκυΝζλΝ κυΝθέΝζζκηήβί1ιΝΰέθ αδΝη ΝυπκυλΰδεάΝαπσφα βΝεαδΝ
λ τ δΝ

Ν πσζβΝ πκυΝ Ϋξ δΝ ΰεα α Ϊ δμΝ εΪπκδκΝ απσΝ αΝ υθ λΰααση θαΝ δ λτηα α,Ν εαδΝ σξδΝ

απαλαέ β αΝβΝΫ λαΝ κυΝ έ έΙέ,Νεαγσ δΝυπΪλξκυθΝ δκδεβ δεΫμΝπ λδφΫλ δ μ,ΝσππμΝβΝΘ

αζέα,ΝσπκυΝ

βΝΫ λαΝ κυΝ έέ έ έ έΝ έθαδΝπδκΝζ δ κυλΰδεσΝθαΝίλέ ε αδΝ βΝΛΪλδ αΝπαλΪΝ κΝ σζκέ.

Μ Ν βθΝ παλέΝ 9 πΫλξ αδΝ ί ζ έπ βΝ

κΝ ΪλγλκΝ κηΝ κυΝ θέΝ ζζκηήβί1ιέΝ Μ Ν κθΝ θέΝ ζζκηήβί1ιΝ

δ άξγβ αθΝ θΫ μΝ δα Ϊι δμΝ ΰδαΝ δμΝ δ αε κλδεΫμΝ δα λδίΫμΝ εαδΝ Ϊζζαι Ν βΝ υΰελσ β βΝ βμΝ
π αη ζκτμΝ πδ λκπάμΝ ελέ βμΝ πμΝ πλκμΝ βΝ ηβΝ υηη κξάΝ πθΝ αφυπβλ β Ϊθ πθΝ εαγβΰβ υθέΝ
Πλκε δηΫθκυΝ θαΝ κζκεζβλυ κυθΝ απλσ εκπ αΝ δμΝ δ αε κλδεΫμΝ κυμΝ δα λδίΫμΝ υπκοάφδκδΝ
δ Ϊε κλ μΝπκυΝ έξαθΝά βΝι εδθά δΝπλκΝ υθΝ βΝ δα λδίάΝ κυμ,Νκλέ βε Νη Ν κ ΪλγλκΝθίΝ κυ θέΝ
ζηηλήβί1κΝσ δΝκδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝθέΝζζκηήβί1ιΝ θΝ φαλησακθ αδΝΰδαΝ κυμΝυπκοάφδκυμΝ δ Ϊε κλ μΝ
πκυΝΫξκυθΝΰέθ δΝ ε κέΝπλδθΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝ ζ υ αέκυέΝ υ σΝπλκεΪζ

Ν τΰξυ βΝΰδαΝ κΝ

πκδ μΝ δα Ϊι δμΝ φαλησακθ αδΝπμΝπλκμΝ αΝζκδπΪΝκλΰαθπ δεΪΝγΫηα αΝ πθΝ πκυ υθΝ λέ κυΝετεζκυ,Ν
αθΝ υθ ξέα δΝθαΝ έθαδΝαλησ δαΝβΝυθΫζ υ βΝ δ δεάμΝτθγ βμΝεζπέΝ πέ βμ,ΝεΪπκδ μΝ π αη ζ έμΝ
πδ λκπΫμΝ έξαθΝ ά βΝ αθα υΰελκ βγ έΝ ηΫξλδΝ θαΝ ε κγ έΝ κΝ θέΝ ζηηλήβί1κΝ εαδΝ

θΝ υπάλξ Ν αφάμΝ

λτγηδ βΝ δΝγαΝΰέθ δΝη Ν δμΝ πδ λκπΫμΝαυ ΫμέΝΟπσ Ν δ υελδθέα αδΝΝσ δΝΰδαΝ κυμΝπαζδκτμΝυπκοάφδκυμΝ
δ Ϊε κλ μΝ

θΝ δ ξτκυθΝ ησθκΝ κδΝ δα Ϊι δμΝ πκυΝ αφκλκτθΝ

βΝ υΰελσ β βΝ βμΝ π αη ζκτμΝ

πδ λκπάμΝελέ βμΝεαδΝσ δΝαθΝαυ άΝβΝ πδ λκπάΝΫξ δΝά βΝ υΰελκ βγ έΝ ξπλέμΝ αΝαφυπβλ ά αθ αΝ
ηΫζβΝ έ έΠέΝεα ’Ν φαληκΰάΝ βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝζ1Ν κυΝθέΝζζκηήβί1ι,ΝβΝ υΰελσ β άΝ βμ έθαδΝ
θσηδηβ.

ΆλγλκΝ33
πδ λκπάΝδ σ β αμΝ πθΝφτζπθ
ΟδΝαλξΫμΝ βμΝδ σ β αμΝεαδΝδ σ β αμΝ πθΝφτζπθΝεα κξυλυθκθ αδΝαπσΝ κΝΝτθ αΰηαΝεαδΝπζάγκμΝ
δ γθυθΝυηίΪ πθΝεαδΝυθγβευθ,Νδ λτκθ αμΝ βθΝυπκξλΫπ βΝ κυΝελΪ κυμΝεαδΝσζπθΝ πθΝφκλΫπθΝ
βησ δαμΝ ικυ έαμΝ θαΝ υηίΪζζκυθΝ
ζ υ αέπθΝ

βθΝ πλαΰηΪ π άΝ κυμέΝ ΌππμΝ

έξθκυθΝ βΝ πλαε δεάΝ πθΝ

εα δυθ,Ν αζζΪΝ εαδΝ λυγηέ δμΝ πκυΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ

αΝ πλκαθαφ λση θαΝ

υπ λθκηκγ δεάμΝ δ ξτκμΝ θκηκγ άηα α,Ν βΝ επζάλπ βΝ βμΝ παλαπΪθπΝ υπκξλΫπ βμ,Ν υθ Ϋ αδΝ
θΪΝη Ν βθΝγΫ πδ βΝκλΰΪθπθΝΧ θ δε δεΪΝβΝ πδ λκπάΝ Grevio

κΝπζαέ δκΝ βμΝτηία βμΝ βμΝ

Κπθ αθ δθκτπκζβμΨΝεαδΝ δα δεα δυθΝδεαθυθΝθαΝ υηίΪζζκυθΝ βθΝυζκπκέβ βΝ πθΝγ η ζδπ υθΝ
αλξυθέΝΓδαΝ κθΝζσΰκΝαυ σ,Νπλκ έθ αδΝβΝέ λυ βΝ πδ λκπάμΝΙ σ β αμΝ πθΝΦτζπθΝ αΝA.E.I.,Νυ

Ν

θαΝ ια φαζέα αδΝβΝΫηπλαε βΝυπκ άλδιβΝ βμΝδ σ β αμ πθΝφτζπθΝεαδΝβΝεαζζδΫλΰ δαΝ υθκρευθΝ
υθγβευθΝΰδαΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ πθΝ δαελέ πθΝεαδΝαθδ κ ά πθΝπκυΝαφκλκτθΝ κΝφτζκ,ΝαζζΪΝεαδΝ
βθΝ γθδεάΝ εα αΰπΰά,Ν βθΝ αλ δηΫζ δαήαθαπβλέαΝ εαδΝ κθΝ

ικυαζδεσΝ πλκ αθα κζδ ησέΝ ΟδΝ

αληκ δσ β μΝ βμΝ πδ λκπάμΝ έθαδΝευλέπμΝΰθπηκ κ δεΫμΝεαδΝ υηίκυζ υ δεΫμ,Ν θυΝη Ν βθΝ ά δαΝ
Ϋεγ άΝ βμΝ πκυΝ γαΝ Ϋξ δΝπμΝ αθ δε έη θκΝ βθΝ αιδκζσΰβ βΝ βμΝ φαληκΰάμΝ πθΝ ξ δευθΝ ξ έπθΝ
λΪ βμ,Να ε έΝΫθαθΝάπδκΝΫζ ΰξκΝεαδΝ δα υπυθ δΝεα υγτθ δμΝΰδαΝΝ βθΝί ζ έπ βΝ πθΝπλαε δευθΝ
βμΝαεα βηαρεάμΝεκδθσ β αμέ

ΆλγλκΝ34
εα βηαρεσΝυηίκτζδκΝ επαέ υ βμΝεαδΝΈλ υθαμΝΠ λδφΫλ δαμΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ
( έέ έ έΠέέ έ)
Μ Ν βθΝ πλκ δθση θβΝ δΪ αιβΝ υθδ Ϊ αδΝ εα βηαρεσΝ υηίκτζδκΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ λ υθαμΝ
Π λδφΫλ δαμΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμΝΧ έέ έ έΠέέ έΨΝ βΝΛαηέα,Νη Ν εκπσΝπλυ κθΝθα η ζ ά δΝ δμΝ
πλκςπκγΫ δμΝ έ λυ βμΝ έ έΙέΝ εαδΝ έΚέΝ

βθΝ Π λδφΫλ δαΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ εαδΝ θαΝ δ βΰβγ έΝ

ξ δεΪΝ κθΝΤπκυλΰσΝΠαδ έαμ,Ν λ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝ τ λκθΝθαΝ υθ κθέα δΝεαδΝθαΝ
πλκπγ έΝ βΝ υθ λΰα έαΝεαδΝ βθΝαθΪπ υιβΝεκδθυθΝ λΪ πθΝαζζβζ πέ λα βμΝη αιτΝ πθΝ έ έΙέΝ
εαδΝ έΚέΝ η Ν βθΝ αυ κ δκέεβ β,Ν εκδθπθδεκτμ,Ν πκζδ δ δεκτμΝ εαδΝ κδεκθκηδεκτμΝ φκλ έμΝ βμΝ
Π λδφΫλ δαμέΝ
Μ Ν δμΝπαλέΝβ εαδΝγ πλκίζΫπ αδΝσ δΝ κΝ έέ έ έΠέέ έΝ υθ Ϊ

δΝ δ ΫμΝ ξΫ δκΝ λα βΰδεάμΝ

εαδΝεΪγ Ν τκΝΧβΨΝΫ βΝαπκζκΰδ ησΝπ πλαΰηΫθπθέ
Μ Ν βθΝπαλέΝ4 κλέα αδΝσ δΝ κΝ έέ έ έΠέέ έΝηπκλ έΝθαΝ υΰελκ έΝΪηδ γ μΝ πδ λκπΫμΝΰδαΝ βΝ
η ζΫ βΝεαδΝ βΝ τθ αιβΝ ξ δευθΝπλκ Ϊ πθΝΰδαΝ βθΝυζκπκέβ βΝ πθΝαληκ δκ ά πθΝ κυέ
 βθΝπαλέΝη πλκίζΫπ αδΝβΝ υΰελσ β βΝ κυΝ έέ έ έΠέέ έΝεαδΝ βθΝπαλέΝθΝκλέα αδΝβΝγβ έαΝ
κυμέ

Κ φΪζαδκΝΓ΄
Ρυγηέ δμΝΰδαΝ βθΝΫλ υθα

ΆλγλκΝ35

Ρυγηέ δμΝΰδαΝ κΝ ζζβθδεσΝΊ λυηαΝΈλ υθαμΝεαδΝΚαδθκ κηέαμ
Μ Ν βθ παλ. 1 π ε έθ αδΝ κΝπ έκΝ φαληκΰάμΝκλδ ηΫθπθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝθέΝζζκηήβί1ιΝεαδΝ βΝ
ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ ζζβθδεκτΝΙ λτηα κμΝ λ υθαμΝεαδΝΚαδθκ κηέαμέΝυΰε ελδηΫθαΝπλκίζΫπ αδΝσ δΝ
κδΝ αληκ δσ β μΝ κδεκθκηδεκτΝ π λδ ξκηΫθκυΝ γαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ α εκτθ αδΝ εαδΝ απσΝ πλκ ππδεσΝ κυΝ
Ι λτηα κμΝαπα ξκζκτη θκΝη Ν τηία βΝ λΰα έαμΝκλδ ηΫθκυΝξλσθκυΝάΝ τηία βΝαθΪγ βμΝΫλΰκυΝ
εαδΝσ δΝΰδαΝ απΪθ μΝπκυΝαφκλκτθΝπλκηάγ δαΝαΰαγυθΝάΝπαλκξάΝυπβλ δυθΝεαδΝ έθαδΝεα υ λ μΝ
κυΝπκ κτΝ πθΝ τκΝξδζδΪ πθΝπ θ αεκ έπθΝΧβέηίίΨΝ υλυΝ θΝαπαδ έ αδΝαπσ διβΝΫλ υθαμΝαΰκλΪμέ
Μ Ν βθΝπαλ. 2 δ Ϊΰ αδΝ κΝ ζζβθδεσΝ λυηαΝ λ υθαμΝεαδΝΚαδθκ κηέαμΝκΝγ ησμΝ βμΝΘ ηα δεάμΝ
υηίκυζ υ δεάμΝ πδ λκπάμΝΧΘ έέ έΨ,Ν θσμΝ υηίκυζ υ δεκτΝκλΰΪθκυΝ κΝκπκέκΝγαΝ υθ πδεκυλ έΝ
εΪγ ΝηΫζκμΝ κυΝ πδ βηκθδεκτΝυηίκυζέκυΝ κΝΫλΰκΝ κυέΝ κΝπζαέ δκΝζ δ κυλΰέαμΝ βμΝΘ έέ έΝ
εΪγ Ν ηΫζκμΝ κυΝ Ν γαΝ Ϋξ δΝ βθΝ υεαδλέαΝ θαΝ ζ δ κυλΰ έΝ απσΝ εκδθκτΝ εαδΝ θαΝ υηίκυζ τ αδΝ
πδ άηκθ μΝαυιβηΫθκυΝετλκυμΝκδΝκπκέκδΝ επλκ ππκτθΝ δαφκλ δεκτμΝεζΪ κυμΝ θσμΝ υλτ λκυΝ
πδ βηκθδεκτΝ κηΫαέΝ Ν τηπλαιβΝη ζυθΝ ΝεαδΝη ζυθΝΘ έέ έΝπλκ γΫ δΝαυιβηΫθβΝίαλτ β αΝ
εαδΝ δαφΪθ δαΝ δμΝ δα δεα έ μΝαιδκζσΰβ βμΝ πθΝπλκ Ϊ πθΝ κΝίαγησΝπκυΝ αΝηΫζβΝ βμΝΘ έέ έΝ
πλκ έθκυθΝ κυζΪξδ κθΝ δπζΪ δκΝαλδγησΝ ηπ δλκΰθπησθπθΝΰδαΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝ πθΝπλκ Ϊ πθΝ
πκυΝυπκίΪζζκθ αδΝ ΝεΪγ Νπλκεάλυιβέ
Μ Ν βθΝ παλ. 3 πλκίζΫπ αδΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ ηβ λυκυΝ πδ κπκδβηΫθπθΝ αιδκζκΰβ υθΝ ΰδαΝ βθΝ
αιδκζσΰβ βΝ πθΝ πλκ Ϊ πθ,Ν βθΝ ιΫ α βΝ πθΝ θ Ϊ πθΝ εαδΝ βθΝ πδ κπκέβ βΝ πθΝ
ξλβηα κ κ κτη θπθΝ λΪ πθΝ κυΝ ζζβθδεκτΝΙ λτηα κμΝ λ υθαμΝεαδΝΚαδθκ κηέαμέΝΣαΝηΫζβΝ κυΝ
ηβ λυκυΝγαΝπλΫπ δΝθαΝπζβλκτθΝ υΰε ελδηΫθαΝπλκ σθ αΝ αΝκπκέαΝγαΝεαγκλδ κτθΝη Ναπσφα βΝ
π θ αη ζκτμΝ πδ λκπάμ,Ναπκ ζκτη θβμΝαπσΝηΫζβΝ κυΝ ΝεαδΝ βμΝυηίκυζ υ δεάμΝ πδ λκπάμέΝ Ν
βηδκυλΰέαΝ Μβ λυκυΝ

ιδκζκΰβ υθΝ εαδΝ βΝ πδ κπκέβ βΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ θδ ξτ δΝ βθΝ

αθ δε δη θδεσ β αΝ αιδκζσΰβ βμΝ πθΝ πλκ Ϊ πθΝ δσ δΝ δα φαζέα αδΝ βΝ ελέ βΝ κυμΝ απσΝ
πδ άηκθ μΝ ΰθπ ηΫθκυΝετλκυμέ
Μ Ν βθΝπαλ. 4 κλέα αδΝσ δ,ΝΰδαΝ βθΝαπκφυΰάΝ υξσθΝ πδίλα τθ πθΝ βΝ δα δεα έαΝαιδκζσΰβ βμ,Ν
κδΝθΫ μΝλυγηέ δμΝαφκλκτθΝ δμΝπλκεβλτι δμΝ κυΝ ΛΙ

ΚΝπκυΝγαΝ βηκ δ υγκτθΝαπσΝ1έ1έβί1λέΝ

Μ Ν βθΝπαλ. 5 πλκίζΫπ αδΝπμΝπλκςπσγ βΝΰδαΝ βΝξλβηα κ σ β βΝ ικπζδ ηκτΝη ΰΪζβμΝαιέαμΝ
απσΝ δμΝ λΪ δμΝ κυΝ ΛΙ

ΚΝ βΝ τηφπθβΝ ΰθυηβΝ βμΝ Γ θδεάμΝ Γλαηηα έαμΝ

Σ ξθκζκΰέαμ,ΝπκυΝ έθαδΝκΝαλησ δκμΝφκλΫαμΝΰδαΝ βθΝυζκπκέβ βΝ βμΝ γθδεάμΝ

λ υθαμΝ εαδΝ

λα βΰδεάμΝΰδαΝ βθΝ

Ϋλ υθαΝεαδΝ βθΝεαδθκ κηέαέΝ Νλτγηδ βΝαυ άΝαπκ εκπ έΝ βθΝ ικλγκζκΰδ ηΫθβΝεΪζυοβΝαθαΰευθΝ

ικπζδ ηκτΝη ΰΪζβμΝαιέαμΝζαηίΪθκθ αμΝυπσοβΝ κΝά βΝ δαγΫ δηκΝ γθδεσΝ έε υκΝ υπκ κηυθ,Ν δμΝ
υθα σ β μΝ πλσ ία βμΝ

Ν υλππαρεΫμΝ υπκ κηΫμΝ

δμΝ κπκέ μΝ υηη Ϋξ δΝ βΝ ξυλαΝ εαδΝ δμΝ

απαδ ά δμΝπκυΝ υθ Ϋκθ αδΝη Ν βθΝπ λδφ λ δαεσ β αέΝ

ΆλγλκΝ36
Ρυγηέ δμΝΰδαΝ κυμΝ λ υθβ δεκτμΝφκλ έμ
Μ Ν βθΝπαλ. 1 πλκίζΫπ αδΝσ δΝ Νπ λέπ π βΝπκυΝε θπγ έΝκλΰαθδεάΝγΫ βΝ Ν λ υθβ δεσΝεΫθ λκΝ
άΝ ξθκζκΰδεσΝφκλΫαΝ δα βλ έ αδΝ σ κΝβΝγΫ βΝσ κΝεαδΝβΝπέ π βΝαυ άμέ
Μ Ν βθΝπαλ. 2 γ πέα αδΝκΝγ ησμΝ βμΝΟζκηΫζ δαμΝ κυΝΙθ δ κτ κυ,ΝκΝκπκέκμΝ υηίΪζζ δΝ

κθΝ

ε βηκελα δ ησΝ ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ λ υθβ δευθΝ εΫθ λπθΝ εαδΝ πλκπγ έΝ βΝ ατηπ βΝ δ υθΝ

κΝ

πέπ κΝ πθΝ λΰαακηΫθπθέΝΓδαΝπλυ βΝφκλΪΝ κΝ τθκζκΝ κυΝπλκ ππδεκτΝ κυΝΙθ δ κτ κυΝγαΝΫξ δΝ
βθΝ υεαδλέαΝθαΝ υθ λδΪα δ,ΝθαΝ θβη λυθ αδΝΰδαΝ δμΝ

λα βΰδεΫμΝ πδζκΰΫμΝ βμΝ δκέεβ βμΝ κυΝ

Ιθ δ κτ κυΝεαδΝ δμΝπλκκπ δεΫμΝ κυΝεαδΝθαΝυπκίΪζζ δΝπλκ Ϊ δμΝ βΝί ζ έπ βΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυέΝ
Μ Ν βθΝπαλ. 3 δ υελδθέα αδΝσ δΝκΝηδ γσμΝ κυΝΓ θδεκτΝ δ υγυθ άΝ ΰλκ δεάμΝ λ υθαμΝ κυΝ ΛΓΟΜ ΣΡ Νεα αίΪζζ αδΝη ΝίΪ βΝ δμΝπλκίζΫο δμΝ πθΝΪλγλπθΝ1γζΝεαδΝ1γηΝ κυΝθέΝζζιβήβί1ιΝαπσΝ
βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝθσηκυΝαυ κτέ
Μ Ν βθΝπαλέ 4 λυγηέα αδΝκΝ λσπκμΝ ιΫζδιβμΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝπλκ ππδεκτΝ κυΝ ΛΓΟΝ

Μ ΣΡ Ν

πκυΝεα ΫξκυθΝ βθΝ ’Νίαγηέ αέΝυΰε ελδηΫθα,Νη ΪΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝβίΝ
κυΝ θέΝ ζηβ1ήβί1κ,Ν αΝ λ υθβ δεΪΝ δθ δ κτ αΝ βμΝ Γ θδεάμΝ δ τγυθ βμΝ ΰλκ δεάμΝ λ υθαμΝ κυΝ
ΛΓΟΝ –

Μ ΣΡ Ν υπάξγβ αθΝ πμΝ πλκμΝ βΝ δα δεα έαΝ εαδΝ δμΝ πλκςπκγΫ δμΝ πλσ ζβοβμΝ εαδΝ

ιΫζδιβμΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝ κυμΝ πλκ ππδεκτΝ

κθΝ θέΝ ζγ1ίήβί1ζΝ ΧΦ ΚΝ

Ν βηκΨ,Ν σππμΝ Ϋξ δΝ

λκπκπκδβγ έΝεαδΝδ ξτ δέΝ θ κτ κδμ,Ν θΝυπάλι ΝεΪπκδαΝη αία δεάΝπλσίζ οβΝΰδαΝ βθΝ ιΫζδιβΝ πθΝ
λ υθβ υθΝ ’,Ναθ έ κδξβΝη Ναυ άΝ βμΝπαλέΝηΝ κυΝΪλγλκυΝζιΝ κυΝθέΝζγ1ίήβί1ζέΝ

κηΫθκυΝσ δΝ θΝ

πλκίζΫπκθ αδ πζΫκθΝ λ υθβ ΫμΝίαγηέ αμΝ ΄,Νεαγέ α αδΝαθαΰεαέαΝΰδαΝ βθΝκηαζάΝπλκ αληκΰάΝ κΝ
θΫκΝγ ηδεσΝπζαέ δκΝεαδΝ βθΝα φΪζ δαΝ δεαέκυ,ΝβΝθκηκγ δεάΝλτγηδ βΝ κυΝ λσπκυΝ ιΫζδιβμΝσ πθΝ
λ υθβ υθΝ ’Νά βΝυπβλ κτθΝ αΝδθ δ κτ αΝ κυΝΟλΰαθδ ηκτέ
Μ Ν βθΝπαλ. 5 πδεαδλκπκδ έ αδΝκΝεα ΪζκΰκμΝ πθΝφκλΫπθΝπκυΝ θ Ϊ

κθ αδΝ κΝγ ηδεσΝπζαέ δκΝ

βμΝΫλ υθαμΝη Ν βθΝΫθ αιβΝ κυΝΜπ θΪε δκυΝΦυ κπαγκζκΰδεκτΝΙθ δ κτ κυΝΧΜΦΙΨέΝΣκΝΜΦΙΝ έθαδΝ
ΝκηδεσΝΠλσ ππκΝ βηκ έκυΝ δεαέκυΝ πκπ υση θκΝαπσΝ κθΝΤπκυλΰσΝ ΰλκ δεάμΝ θΪπ υιβμΝεαδΝ

ΣλκφέηπθέΝΠλσε δ αδ ΰδαΝ κΝπλυ κΝ λ υθβ δεσΝδθ δ κτ κΝ βμΝξυλαμΝΧδ λτγβε Ν κΝ1λβλΨΝη Ν υλ έαΝ
πδ βηκθδεάΝ ίΪ βΝ

Ν γΫηα αΝ φυ κςΰ έαμ,Ν φυ κπλκ α έαμ,Ν ε έηβ βμΝ πδεδθ υθσ β αμΝ εαδΝ

α φαζκτμΝ ξλά βμΝ ΰ πλΰδευθΝ φαληΪεπθΝ ΰδαΝ κθΝ ΪθγλππκΝ εαδΝ κΝ π λδίΪζζκθ,Ν α φΪζ δαμΝ πθΝ
ΰ πλΰδευθΝπλκρσθ πθΝεαδΝ πθΝ λκφέηπθέΝ
Ϋξ δΝ υπαξγ έΝ

βΝη Ν κΝαλέΝβίΝπαλέ1Ν κυΝθέΝζηβ1ήβί1κΝΧ ΝγκΨΝ κΝΜΦΙΝ

κΝ π έκΝ φαληκΰάμΝ κυΝ θέΝ ζγ1ίήβί1ζ,Ν θυΝ η Ν βθΝ πλκ δθση θβΝ λτγηδ βΝ

υηπζβλυθ αδΝβΝΫθ αιάΝ κυΝ κΝεαγ

υμΝπκυΝ δΫπ δΝσζκυμΝ κυμΝ λ υθβ δεκτμΝφκλ έμΝ βμΝξυλαμέ

ΣκΝ ΜΦΙΝ δΫπ αδΝ απσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ θέζγ1ίήβί1ζΝ σ κθΝ αφκλΪΝ βΝ δα δεα έαΝ εαδΝ δμΝ
πλκςπκγΫ δμΝ πλσ ζβοβμΝ εαδΝ ιΫζδιβμΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝ πλκ ππδεκτ,Ν κυμΝ δ υγυθ ΫμΝ πθΝ
Ιθ δ κτ πθΝεαδΝ αΝ πδ βηκθδεΪΝυηίκτζδαΝ πθΝΙθ δ κτ πθΝεαδΝ βθΝαθΪζβοβΝεαδΝ βΝ δαξ έλδ βΝ
πθΝ λ υθβ δευθΝπλκΰλαηηΪ πθΝήΝΫλΰπθέΝΓδαΝ αΝζκδπΪΝγΫηα αΝ φαλησακθ αδΝκΝθέΝζ1θίή1λβλΝΧ Ν
1λκΨ,Ν κΝαπσΝ1ζ-ιή1ιήλή1λγίΝ δΪ αΰηαΝη Ν κΝκπκέκΝευλυγβε ΝβΝαπσΝ1έιέ1λγίΝτηία βΝ πλ ΪμΝ
η αιτΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ βμΝΓ πλΰέαμΝεαδΝ πθΝ εΝ δαγάεβμΝεζβλκθσηπθΝ κυΝ ηηαθκυάζΝΜπ θΪεβΝ
εαδΝ κΝ δ δεσΝγ ηδεσΝπζαέ δκΝζ δ κυλΰέαμΝ κυέ
Μ Ν βθΝπαλ. 6 ξκλβΰ έ αδΝβΝ υθα σ β αΝ βμΝη Ϊ αιβμΝ πθΝυπαζζάζπθΝπκυΝυπβλ κτθΝη Ν ξΫ βΝ
λΰα έαμΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυΝ ακλέ κυΝ ξλσθκυΝ

αΝ πκπ υση θαΝ απσΝ βΝ Γ θδεάΝ Γλαηηα έαΝ

λ υθαμΝ εαδΝ Σ ξθκζκΰέαμΝ θκηδεΪΝ πλσ ππαΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυΝ λ υθβ δεΪΝ εΫθ λαΝ εαδΝ ΫξκυθΝ
απκ πα γ έΝ

βΝΓέΓέ έΣέέΝΟδΝ θΝζσΰπΝυπΪζζβζκδΝη α Ϊ

ξΫ βΝ λΰα έαμΝ
εα έξαθΝ

κθ αδΝ

κθΝκδε έκΝφκλΫαΝη Ν βθΝέ δαΝ

Νε θάΝγΫ βΝεαδ,Ν φσ κθΝ θΝυπΪλξκυθΝε θΫμΝγΫ δμ,Νη αφΫλ αδΝβΝγΫ βΝπκυΝ

κθΝ φκλΫαΝ πλκΫζ υ βμΝ άΝ υθδ Ϊ αδΝ πλκ πλδθάΝ πλκ ππκπαΰάμΝ γΫ βΝ δ δπ δεκτΝ

δεαέκυέΝ
ΆλγλκΝ37
Ρυγηέ δμΝΰδαΝ βθΝκδεκθκηδεάΝ δαχ έλδ βΝ πθΝ λ υθβ δευθΝΫλΰπθ
Μ Ν βθΝπαλ. 1 κλέα αδ,Νσ δΝζσΰπΝ βμΝφτ βμΝ κυΝΫλΰκυΝπκυΝπαλΫξκυθΝ λ υθβ ΫμΝπκυΝ υηη ΫξκυθΝ
Ν λ υθβ δεΪΝΫλΰαΝη Ν βθΝδ δσ β αΝ κυΝη α δ Ϊε κλα,Ναυ κέΝ δΫπκθ αδΝπμΝπλκμΝ κΝπλΪλδκΝαπσΝ
δμΝαθ έ κδξ μΝ δα Ϊι δμΝπκυΝδ ξτκυθΝΰδαΝ κΝπλΪλδκΝ πθΝη ζυθΝ
η Ν κΝαθΝ επκθ έ αδΝ κΝ λ υθβ δεσΝΫλΰκΝ Ν

ΠΝάΝ πθΝ λ υθβ υθΝΧαθΪζκΰαΝ

ΙΝάΝ Ν λ υθβ δεσΝεΫθ λκΨέΝ

Μ Ν βθ παλ. 2 κλέα αδΝσ δΝ κΝπκ σΝπλκε δηΫθκυΝθαΝ υθΪοκυθΝ βησ δαΝ τηία βΝκδΝ έΛέΚέ έΝεαδΝ
αΝ λ υθβ δεΪΝεΫθ λαΝκλέα αδΝ δμΝ1ίέίίίΝ υλυέΝ Ν υΰε ελδηΫθβΝ δΪ αιβΝελέθ αδΝαθαΰεαέαΝΰδαΝ
βθΝαπλσ εκπ βΝεαδΝαπκ ζ ηα δεάΝυζκπκέβ βΝ πθΝ λ υθβ δευθΝΫλΰπθέΝΝΝΝ

Κ φΪζαδκΝ ΄
ΛκδπΫμΝ δα Ϊι δμΝαληκ δσ β αμΝΤπκυλΰ έκυΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ

ΆλγλκΝ38
Σλκπκπκδά δμΝ κυΝπέ έΝ1κήβί1κΝ( ΄Νγ1)

Μ

κ Ϊλγλκ 38 λκπκπκδ έ αδ κ πέ έ 18/2018 Χ ΄ 31) πλκε δηΫθκυ αΨ θα υπΪλι δ θαλησθδ β

αυ κτ η

δμ δα Ϊι δμ κυ Κ φαζαέκυ ΄ ΧΪλγλα 30 Ϋπμ 32) κυ θέ 4559/2018 Χ ΄ 142),

α κπκέα

πΫλξ αδ β δΪ πα β βμ Γ θδεάμ Γλαηηα έαμ ΝΫαμ Γ θδΪμ εαδ δΪ έκυ ΜΪγβ βμ

τκ (2)

δαφκλ δεΫμ Γ θδεΫμ Γλαηηα έ μ κυ Τπκυλΰ έκυ Παδ έαμ,

λ υθαμ εαδ Θλβ ε υηΪ πθ, β

Γ θδεά Γλαηηα έα ΝΫαμ Γ θδΪμ εαδ β Γ θδεά Γλαηηα έα δΪ έκυ ΜΪγβ βμ, εαγυμ εαδ ηδελΫμ
αζζαΰΫμ πκυ ξ έακθ αδ η

κ ΰ ΰκθσμ σ δ ε παλα λκηάμ Ϋΰδθ ζΪγκμ

ΤΠέΠέ έΘέ, ίΨ θα πλκίζ φγκτθ πδηΫλκυμ αληκ δσ β μ

Σηάηα α κυ Τπκυλΰ έκυ πκυ

έξαθ πλκίζ φγ έ εαδ ΰΨ θα η αφ λγκτθ αληκ δσ β μ απσ κ


Π εαδ

φαληκΰάμ

βμ

υλππαρεάμ Νκηκγ έαμ

υλππαρευθ Θ ηΪ πθ πκυ υπΪΰ αδ

κθ έ ζκ υπβλ έαμ κυ

κ

θ

υ κ ζΫμ Σηάηα Τπκ άλδιβμ
υ κ ζΫμ Σηάηα

δ γθυθ εαδ

β Γ θδεά Γλαηηα έα ΝΫαμ Γ θδΪμ εαδ έθαδ εαγ’ τζβθ

αλησ δκ ΰδα γΫηα α θΫαμ ΰ θδΪμέ Μ Ϊ βθ δΪ πα β βμ Γ θδεάμ Γλαηηα έαμ ΝΫαμ Γ θδΪμ εαδ
έα έκυ ΜΪγβ βμ
η

Γ θδεά Γλαηηα έα ΝΫαμ Γ θδΪμ εαδ Γ θδεά Γλαηηα έα δα έκυ ΜΪγβ βμ

κθ θέ 4559/2018 Χ ’ 142), κ

υ κ ζΫμ Σηάηα Τπκ άλδιβμ 

υλππαρεάμ Νκηκγ έαμ υπΪΰ αδ πζΫκθ

βθ Γ θδεά Γλαηηα έα

Π εαδ
έα

φαληκΰάμ βμ

έκυ ΜΪγβ βμ, ΰδα κ

ζσΰκ αυ σ εαδ βθ αλ δσ λβ ζ δ κυλΰέα βμ υπβλ έαμ κδ θ ζσΰπ αληκ δσ β μ πκυ αφκλκτθ
γΫηα α θΫαμ ΰ θδΪμ η αφΫλκθ αδ
κπκέκ υπΪΰ αδ

κ

υ κ ζΫμ Σηάηα δ γθυθ εαδ υλππαρευθ Θ ηΪ πθ, κ

βθ Γ θδεά Γλαηηα έα ΝΫαμ Γ θδΪμέ.

ΆλγλκΝ39
ΘΫηα αΝαληκ δσ β αμΝ βμΝΓ θδεάμΝΓλαηηα έαμΝΘλβ ε υηΪ πθ

Μ Ν κ ΪλγλκΝ39 έθ αδΝ πδπζΫκθΝπλκγ ηέαΝ δμΝγλβ ε υ δεΫμΝεκδθσ β μΝ κυΝΪλγλκυΝ1γΝ κυΝθέΝ
ζγί1ήβί1ζΝΧ ΄ΝββγΨΝΰδαΝθαΝπλκξπλά κυθΝ βθΝ παθΫε κ βΝ πθΝα δυθΝέ λυ βμΝεαδΝζ δ κυλΰέαμΝ
πθΝθκηέηπμΝζ δ κυλΰκτθ πθΝξυλπθΝζα λ έαμΝ

κΝσθκηαΝ κυΝ γλβ ε υ δεκτΝάΝ εεζβ δα δεκτΝ

θκηδεκτΝπλκ υπκυΝ βμΝ υΰε ελδηΫθβμΝγλβ ε έαμέ
ΆλγλκΝ40
δα Ϊι δμΝΰδαΝ βθΝΠλπ κίΪγηδαΝεαδΝ βΝ

υ λκίΪγηδαΝ επαέ υ β

Μ Ν δμΝπαλέΝ1ΝεαδΝβ λυγηέακθ αδΝαβ άηα αΝπκυΝαφκλκτθΝυπβλ δαεΪΝ υηίκτζδαΝ κυΝπλκ ππδεκτΝ
βμΝ επαέ υ βμέΝ δ δεσ λα,Ν η Ν βθΝ παλέΝ 1Ν κλέα αδΝ πμΝ δ βΰβ άμΝ

κΝ Κ θ λδεσΝ Τπβλ δαεσΝ

υηίκτζδκΝ δ δεκτΝ επαδ υ δεκτΝΠλκ ππδεκτΝΧΚέΤέέ έ έΠέΨΝκΝπλκρ Ϊη θκμΝ κυΝ υ κ ζκτμΝ
Σηάηα κμΝ δ δεκτΝ επαδ υ δεκτΝ Πλκ ππδεκτΝ εαδΝ δ δεκτΝ

κβγβ δεκτΝ Πλκ ππδεκτΝ κυΝ

Τπκυλΰ έκυΝΠαδ έαμ,Ν λ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Ν Ν θαλησθδ βΝη Ν βθΝπ λέπ έΝί΄Ν κυΝΪλγλκυΝ
ζβΝ κυΝθΫκυΝΟλΰαθδ ηκτΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΧπέ έΝ1κήβί1κ,Ν ΄Νγ1ΨΝπκυΝκλέα δΝσ δΝ κΝΣηάηαΝαυ σΝ έθαδΝ
αλησ δκΝ ΰδαΝ εΪγ Ν γΫηαΝ πκυΝ αφκλΪΝ
αληκ δσ β μΝ

κΝ αθπ ΫλπΝ υηίκτζδκ,Ν θυΝ η Ν βθΝ παλέΝ βΝ η αφΫλκθ αδΝ

κυΝ ΚέΤέέ έ έΠέΝ

αΝ Π λδφ λ δαεΪΝ Τπβλ δαεΪΝ υηίκτζδαΝ

δ δεκτΝ

επαδ υ δεκτΝ Πλκ ππδεκτΝ ΧΠέΤέέ έ έΠέΨ,Ν ΰδαΝ ζσΰκυμΝ απκεΫθ λπ βμΝ εαδΝ απζκτ

υ βμΝ

δα δεα δυθέ
Μ Ν βθΝπαλέΝγ λυγηέα αδΝβΝπ λέπ π βΝ βμΝη αίκζάμΝ βμΝκλΰαθδεσ β αμΝ πθΝ ξκζδευθΝηκθΪ πθΝ
βμΝπλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝγβ έαμΝ πθΝ δ υγυθ υθΝάΝπλκρ αηΫθπθΝ
κυμΝεαδΝεαγκλέα αδΝκΝ λσπκμΝπζάλπ βμΝ πθΝ

ζ ξυθΝ βμΝ επαέ υ βμΝπκυΝπλκετπ κυθΝαπσΝ βΝ

η αίκζάΝαυ άέ
Μ

βθ παλέ 4 λυγηέακθ αδ αβ άηα α κλΰαθδεσ β αμΝ πθΝθβπδαΰπΰ έπθ,Νεαγκλέα αδΝ βζα άΝαθΝ

έθαδΝηκθκγΫ δαΝάΝπκζυγΫ δαΝη ΝίΪ βΝ βθΝαθ δ κδξέαΝθβπδαΰπΰκτΝπλκμΝαλδγησΝθβπέπθέ
Μ Ν βθΝ παλέΝ η
ια φαζέα αδ κ

πδξ δλ έ αδ β Ϊλ β

δκδεβ δευθ ίαλυθ εαδ

ικλγκζκΰδ ησμ φκλΫπθ η

λ ίζυ πθ, η

δμ κπκέ μ

υθαφΫμ αθ δε έη θκ Χπ λδκλδ ησμ πζάγκυμ

κηκ δ υθ φκλΫπθ εαδ αθ δη υπδ β εα αε ληα δ ηκτ αθ δε δηΫθκυΨ εαδ β απκ ζ ηα δεσ λβ
παλαΰπΰά Ϋλΰκυ απσ ηέα υφδ Ϊη θβ κηά πκυ δαγΫ δ βθ απαλαέ β β
 κ πζαέ δκ

πθ αθπ Ϋλπ

δκδεβ δευθ απζκυ

ξθκΰθπ έαέ

τ πθ πλκ έθ αδ β εα Ϊλΰβ β

βμ

Καζζδ ξθδεάμ πδ λκπάμ Μκυ δευθ ξκζ δυθ εαδ βμ πδ λκπάμ Καζζδ ξθδευθ ξκζ έπθ εαδ β

η αφκλΪ πθ αληκ δκ ά πθ αυ υθ

κ Ιθ δ κτ κ επαδ υ δεάμ Πκζδ δεάμ ΧΙέ έΠέΨ, κ κπκέκ

έθαδ πδ ζδεσμ πδ βηκθδεσμ φκλΫαμ πκυ υπκ βλέα δ κ Τπκυλΰ έκ Παδ έαμ,
Θλβ ε υηΪ πθ εαδ κυμ πκπ υση θκυμ φκλ έμ κυ
εαδ

λ υθαμ εαδ

α γΫηα α πκυ αφκλκτθ βθ πλπ κίΪγηδα

υ λκίΪγηδα επαέ υ β πκυ ΰθπηκ κ έ ά δ βΰ έ αδ, τ

λα απσ ξ δεσ λυ βηα κυ

Τπκυλΰκτ Παδ έαμ, λ υθαμ εαδ Θλβ ε υηΪ πθ ά αυ παΰΰΫζ πμ, ΰδα γΫηα α πκυ αφκλκτθ
πλκΰλΪηηα α πκυ υθ βμ πλπ κίΪγηδαμ εαδ
εαδ

υ λκίΪγηδαμ επαέ υ βμ,

α

α ξκζδεΪ ίδίζέα

α ζκδπΪ δ αε δεΪ ηΫ αέ

Μ Ν βθΝπαλέΝ6 πλκίζΫπ αδΝη Ν αφάθ δαΝβΝ τ α βΝ πθΝη ζυθΝ βμΝ

υ λκίΪγηδαμΝ πδ λκπάμΝ

δ πδ βηκθδεάμΝ ιδκζσΰβ βμΝΧ έ έ έ έΨΝβΝκπκέαΝπλκίζΫπ αδΝθαΝζ δ κυλΰ έΝαθΪΝΠ λδφ λ δαεάΝ
δ τγυθ βΝ επαέ υ βμέ πέ βμ, αθ δεαγέ α αδΝ κΝπλυ κΝ ΪφδκΝ βμΝπ λέπ έΝΰ΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝ
ΪλγλκυΝθΝ κυΝθέΝγθλλήβίίκΝΧ ΄Ν1λλΨΝη Ν εκπσΝ κθΝκλδ ησΝ πθΝεζΪ πθΝ πθΝ επαδ υ δευθΝπκυΝ
ηπκλκτθΝ θαΝ δ Ϊ εκυθΝ

αΝ Σηάηα αΝ θ αιβμέΝ Μ Ν αυ σΝ κθΝ λσπκΝ απκεαγέ α αδΝ ηδαΝ ξλσθδαΝ

εελ ησ β α,Ν βΝ κπκέαΝ πλκεαζκτ Ν

υ ζ δ κυλΰέαΝ

βθΝ

κπκγΫ β βΝ

κυΝ εα ΪζζβζκυΝ

επαδ υ δεκτΝπλκ ππδεκτΝεαδΝεα ’Ν πΫε α βΝ βθΝ επαέ υ βΝ πθΝηαγβ υθέΝ
ΆλγλκΝ41
δα Ϊι δμΝΓ θδεάμΝΓλαηηα έαμΝΝΫαμΝΓ θδΪμΝεαδΝΓ θδεάμΝΓλαηηα έαμΝ δαΝ έκυΝΜΪγβ βμΝ
Οδ παλέΝ1 εαδ 2 αφκλκτθ

ΝπαλΪ α βΝ βμΝπλκγ ηέαμΝεα Ϊγ βμΝ δεαδκζκΰβ δευθΝ κυμΝφκλ έμΝ

πκυΝΫξκυθΝΪ δαΝΚέ έ έΜέΝ1ΝεαδΝΚέ έ έΜέΝβΝεαδΝ βμΝΝπλκγ ηέαμΝπκυΝυπκξλ κτθ αδΝαυ κέΝκδΝ
φκλ έμΝ θαΝ παλΫξκυθΝ πδ κπκδβηΫθαΝ πλκΰλΪηηα α,Ν πλκμΝ δ υεσζυθ άΝ κυμ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ
αθ απκελδγκτθΝ ΰεαέλπμΝ

δμΝυπκξλ υ δμΝ κυμ,ΝζσΰπΝαυιβηΫθπθΝΰλαφ δκελα δευθΝγ ηΪ πθΝ

πκυΝΫξκυθΝπλκετο δέΝ φ θσμΝη θ,ΝκΝαπαδ κτη θκμΝξλσθκμΝΰδαΝ βθΝπζάλβΝπλκ αληκΰάΝ αΝθΫαΝ
κηΫθαΝ θΝ έθαδΝ παλεάμ,Νεαγσ κθΝβΝ δα δεα έαΝε ά πμΝ πθΝαπαδ κτη θπθΝ ΰΰλΪφπθΝ βμΝ
αλησ δαμΝ πκζ κ κηέαμΝ απ

έξγβΝ ξλκθκίσλαΝ εαδΝ βΝ αλησ δαΝ υπβλ έαΝ

θΝ τθα αδΝ

κΝ

πλκεαγκλδ ηΫθκΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ θαΝ δ θ λΰά δΝ αΝ απαλαέ β αΝ ΰδαΝ βθΝ πδ κπκέβ βΝ πθΝ
πλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ ΰδαΝ αΝ Κ

Μ. 1εαδΝ Κ

Μ. β,Ν αφ ΫλκυΝ

Ν υπκίζάγβεαθΝ ξ δεΪΝ

αδ άηα αΝαπσΝ κυμΝ θ δαφ λση θκυμΝΰδαΝ βθΝαθΪΰεβΝπαλΪ α βμΝ πθΝ θΝζσΰπΝπλκγ ηδυθέ
πλκ δθση θβ δΪ αιβ βμ παλέ 3 ελέθ αδ αθαΰεαέα, εαγυμ πλκ ππδεσ κυ Τπκυλΰ έκυ
Παδ έαμ, λ υθαμ εαδ Θλβ ε υηΪ πθ, πκυ έξ

δκλδ

έ, η α αΰ έ ά η αφ λγ έ

β Γ θδεά

Γλαηηα έα ΝΫαμ Γ θδΪμ εαδ
Γλαηηα έα ΝΫαμ Γ θδΪμ ά

δΪ

έκυ ΜΪγβ βμ πλΫπ δ θα υπαξγ έ κλΰαθδεΪ

β Γ θδεά

β Γ θδεά Γλαηηα έα δΪ έκυ ΜΪγβ βμέ
ΆλγλκΝ42

Ρυγηέ δμΝΰδαΝ αΝΦλκθ δ
Μ Ν βθΝπαλέΝ1 πδ λΫπ αδΝβΝ δα τθ

άλδαΝεαδΝ αΝΚΫθ λαΝΞΫθπθΝΓζπ

υθ

βΝ κυΝπζβλκφκλδαεκτΝ υ άηα κμΝ βμΝπ λέπ έΝ ΄ βμΝπαλέΝ

1Ν κυΝΪλγλκυ γίΝ κυΝθέΝζζ1ηήβί1θΝΧ ΄ 1ηλΨΝεαδΝη Ναλξ έαΝ πθΝθέπέδέ έΝ κυΝ υλτ λκυΝ βηκ έκυΝ
κηΫαέ
Μ Ν βθΝ παλέΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ζκΝ κυΝ θέΝ ζβθζήβί1ζΝ Χ ΄ 11κΨΝ εα αλΰάγβεαθΝ κδΝ δα Ϊι δμΝ πκυΝ
πλκΫίζ παθΝ βθΝΪ εβ βΝελα δεάμΝ πκπ έαμΝΰδαΝ βθΝ άλβ βΝ βμΝθκηκγ έαμΝαπσΝ αΝφλκθ δ άλδαΝ
εαδΝ αΝ εΫθ λαΝ ιΫθπθΝ ΰζπ

υθέΝ Μ Ν βθΝ αθπ ΫλπΝ παλΪΰλαφκ εα αλΰάγβεαθΝ σ κΝ αΝ ηΫ αΝ

πκπ έαμ,Ν σ κΝ εαδΝ βΝ απσ κ βΝ ξ δεάμΝ πκπ δεάμΝ αληκ δσ β αμΝ

Ν σλΰαθαΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ

Παδ έαμ,Ν λ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝΣκτ κΝ έξ ΝπμΝαπκ Ϋζ ηαΝ ξ δεΫμΝη Ν βΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝ
φλκθ δ βλέπθΝ δα Ϊι δμΝθαΝεα α κτθΝαθ φΪληκ

μέ

Μ Ν βθΝ πλκ δθση θβΝ δΪ αιβΝ βμΝ παλΝ β κυΝ ξ έκυΝ θσηκυΝ θκηκγ

έ αδΝ εΝ θΫκυΝ βΝ Ϊ εβ βΝ

ζΫΰξκυΝ ΰδαΝ βθΝ άλβ βΝ βμΝ ε έη θβμΝ θκηκγ έαμΝ απσΝ αΝ φλκθ δ άλδαΝ εαδΝ αΝ εΫθ λαΝ ιΫθπθΝ
ΰζπ

υθ,Ν γ πέακθ αδΝ ευλυ δμΝ

Ν π λέπ π βΝ παλαίΪ πθΝ εαδΝ πλκ

δκλέακθ αδΝ αΝ αλησ δαΝ

δκδεβ δεΪΝσλΰαθαέ

Άλγλκ 43
δ α εαζέαΝιΫθπθΝΰζπ
Μ

βθΝπλκ δθση θβΝ δΪ αιβΝ ιυπβλ

υθΝ

αΝιΫθαΝ χκζ έα

έ αδΝεαζτ λαΝκΝ εκπσμΝ βηκ έκυΝ υηφΫλκθ κμΝΰδαΝ κθΝ

κπκέκΝ ζ δ κυλΰκτθΝ αΝ ιΫθαΝ ξκζ έα,Ν τηφπθαΝ η Ν κθΝ θέΝ ζκθβή1λγ1,Ν ά κδΝ βθΝ πθ υηα δεά,Ν
παδ αΰπΰδεάΝεαδΝΰζπ

δεάΝ πδεκδθπθέαΝη αιτΝ κυΝ ζζβθδεκτΝελΪ κυμΝεαδΝιΫθπθΝελα υθέ

υΰε ελδηΫθα,ΝπαλΫξ αδΝβΝ υθα σ β αΝ

ΝιΫθαΝ ξκζ έαΝθαΝ δ Ϊ εκυθΝπμΝπλυ βΝιΫθβΝΰζυ

έ Ν βθΝαΰΰζδεά,Ν έ ΝεΪπκδαΝαπσΝ δμΝυπσζκδπ μΝιΫθ μΝΰζυ
ΠλσΰλαηηαΝπκυ υθΝΰδαΝ δμΝιΫθ μΝΰζυ

αΝ

μΝπκυΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝ κΝ θδαέκΝ

μΝΧ ΠΝ– ΞΓΨέΝΠλκμΝαπκφυΰάθΝεα α λα βΰά πθ,ΝβΝ

παλΫεεζδ βΝ πδ λΫπ αδΝ υπσΝ βθΝ πλκςπσγ βΝ σ δΝ βΝ δ α εση θβΝ πλυ βΝ ιΫθβΝ ΰζυ
πέ βηβΝΰζυ

αΝ έθαδΝ βΝ

αΝ κυΝκδε έκυΝιΫθκυΝελΪ κυμέ

πδπζΫκθ,ΝβΝπλκ δθση θβΝ δΪ αιβΝ έθαδΝ πδί ίζβηΫθβΝ θΝσο δΝ πθΝ

η τ πθΝπκυΝπλκετπ κυθΝ

λβ υμΝαπσΝ ξ δεΫμΝηκλφπ δεΫμΝ υηίΪ δμέ
ξ δευμ,ΝαθαφΫλκθ αδΝ θ δε δεΪΝκδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪέΝ1Ν κυΝθέΝγζιθή1ληθΝΧ ’ΝβΨΝ«Π λέΝευλυ πμΝ
βμΝ θΝ γάθαδμΝ υπκΰλαφ έ βμΝ βθΝ 11βθ  π ηίλέκυΝ 1ληζΝ Μκλφπ δεάμΝ υηίΪ πμΝ η αιτΝ
ζζΪ κμΝ εαδΝ Ι αζέαμ»,Ν κδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪέΝ γΝ κυΝ θέ έΝ γηκηή1ληθΝ Χ ’Ν βζ1ΨΝ «Π λέΝ ευλυ πμΝ
Μκλφπ δεάμΝ υηίΪ πμΝ η αιτΝ

ζζΪ κμΝ εαδΝ Οηκ πκθ δαεάμΝ Γ ληαθδεάμΝ

βηκελα έαμ,Ν

υπκΰλαφ έ βμΝ θΝ γάθαδμΝ βθΝ1ιβθ Μα κυΝ1ληθ»ΝεαδΝκδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪέΝζΝ κυΝΚα α α δεκτΝ–
Πζαδ έκυΝ βμΝ ζζβθκ-ΓαζζδεάμΝξκζάμΝ ΰέαμΝΠαλα ε υάμ,Ν κΝκπκέκΝαπκ ζ έΝ παλΪλ βηαΝεαδΝ
αθαπσ πα κΝηΫλκμΝ βμΝ«υηφπθέαμΝη αιτΝ πθΝΚυί λθά πθΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ βηκελα έαμΝεαδΝ
βμΝ ΓαζζδεάμΝ βηκελα έαμΝ ξ δεάμΝ η Ν βθΝ ζζβθκ-ΓαζζδεάΝ ξκζά»Ν πκυΝ ευλυγβε Ν η Ν κθΝ θέΝ
1ιηίή1λκκΝΧ ΄ 25).

ΆλγλκΝ44
Μ αγΫ δμΝ επαδ υ δευθΝπλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ πθΝ δ δεκ ά πθΝΠ έίθ,ΝΠ έ11Ν
εαδΝΠ έιλέί1Ν
Μ Ν βθΝπαλέΝ1 αέλκθ αδΝκδΝαλθβ δεΫμΝ πδπ υ δμΝ βμΝπαλέΝ11Ν κυΝΪλγλκυΝκβΝ κυΝθέΝζ1ιβήβί1γΝ
«π ί υπ χ ω

ώ

Π ω βά

παί υ

α

αά ω

πα

υ

ώ

υ

βά

α

παί υ

( . .)

(Π. .)» εαδΝ θαληκθέα αδΝ βΝ θκηκγ έαΝ η Ν βθΝ θκηκζκΰέαΝ κυΝ

υηίκυζέκυΝ βμΝ πδελα έαμέΝ
δ δεσ λαΝ η Ν βθΝ πλκ δθση θβΝ δΪ αιβ,Ν λυγηέακθ αδΝ γΫηα αΝ η Ϊγ βμΝ επαδ υ δευθΝ
πλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ πθΝεζΪ πθ- δ δεκ ά πθΝΠ έίθ,ΝΠ έ11,ΝΠ έιλέί1ΝΧπλυβθΝΠ έ1θέί1Ν
εαδΝ Π έ1θέίβΨ εαδΝ Σ έ1θ,Ν κδΝ κπκέκδμΝ αέΝ εα ΪΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝ ΝέΝ ζ1ιβήβί1γΝ εαδΝ ηΫξλδΝ εαδΝ
άη λα,Νεα έξαθΝεαδΝ ιαεκζκυγκτθΝθαΝεα Ϋξκυθ,ΝκλΰαθδεΫμΝγΫ δμΝάΝθαΝίλέ εκθ αδΝ βΝ δΪγ βΝ
πθΝ Τπβλ δαευθΝ υηίκυζέπθ,Ν πμΝ επαδ υ δεκέΝ πλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν

βθΝ έ δαΝ

δ δεσ β α,ΝυπΫίαζαθΝεα ΪΝ κΝ ξκζδεσΝΫ κμΝβί1βΝ– βί1γΝαδ ά δμΝη Ϊγ βμΝπκυΝαπκλλέφγβεαθΝ
απσΝ βΝ δκέεβ βΝπμΝπλκμΝ βθΝπλυ βΝ πδζκΰάΝζσΰπΝηβΝτπαλιβμΝκλΰαθδευθΝε θυθΝεαδΝηΫξλδΝ άη λαΝ
θΝΫξκυθΝη α γ έΝ βθΝπ λδκξάΝη Ϊγ βμΝ βμΝπλυ βμΝ πδζκΰάμΝ κυμ,ΝσππμΝαυ άΝ βζυγβε Ν δμΝ

υπκίζβγ έ μΝ εα ΪΝ
Μ αΪ

κΝ

ξκζδεσΝ Ϋ κμΝ βί1β-βί1γΝ αδ ά δμΝ πλκ έηβ βμΝ ΰδαΝ η Ϊγ βέΝ

κθ αδΝησθκΝσ κδΝ

Ϋ κυμΝ βί1β-βί1γΝ ά αθΝ

κθΝαιδκζκΰδεσΝπέθαεαΝεα Ϊ αιβμΝΰδαΝ δμΝη αγΫ δμΝ κυΝ ξκζδεκτΝ

δμΝ πλυ μΝ γΫ δμΝ εαδΝ

Ν

δλΪΝ πκυΝ

θΝ υπ λίαέθ δΝ κθΝ αλδγησΝ πθΝ

επαδ υ δευθΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ πθΝδ έπθΝπμΝΪθπΝ δ δεκ ά πθ,ΝπκυΝη α ΪξγβεαθΝ
κΝ κδε έκΝ ξκζδεσΝ Ϋ κμΝ

βθΝ έ δαΝ π λδκξά,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ παλέΝ 11Ν κυΝ ΪλγλκυΝ κβΝ κυΝ θέΝ

ζ1ιβήβί1γέΝΓδαΝ κθ υπκζκΰδ ησΝ βμΝ δλΪμΝ κθΝπέθαεαΝεα Ϊ αιβμΝπλκ η λυθ αδΝεαδΝσ κδΝΫξκυθΝ
η α γ έΝηΫξλδΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝπαλσθ κμΝ βθΝπ λδκξάΝη Ϊγ βμΝ βμΝπλυ βμΝ πδζκΰάμΝ κυμ,Ν
σππμΝαυ άΝ βζυγβε Ν

δμΝυπκίζβγ έ μΝεα ΪΝ κΝ ξκζδεσΝΫ κμΝβί1β-βί1γΝαδ ά δμΝπλκ έηβ βμΝ

ΰδαΝη Ϊγ βέ πκηΫθπμ,ΝαθΝΰδαΝπαλΪ δΰηαΝ ΝηδαΝπ λδκξάΝη Ϊγ βμΝη α ΪξγβεαθΝ κΝ ξκζδεσΝ
Ϋ κμΝ βί1β-βί1γΝ έεκ δΝ επαδ υ δεκέΝ

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ ηδαμΝ απσΝ δμΝ πμΝ ΪθπΝ

δ δεσ β μ,Ν δεαδκτθ αδΝ θαΝ η α γκτθΝ η Ν κΝ παλσθΝ ΪλγλκΝ κδΝ έεκ δΝ πλυ κδΝ επαδ υ δεκέΝ
πλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ βμΝ δ δεσ β αμΝαυ άμ,ΝπκυΝ έξαθΝ βζυ δ κΝ ξκζδεσΝΫ κμΝβί1β-2013
βΝ υΰε ελδηΫθβΝ π λδκξάΝ πμΝ πλυ βΝ πδζκΰάέΝ

θΝ κλδ ηΫθκδΝ απσΝ αυ κτμΝ κυμΝ έεκ δ,Ν ΰδαΝ

παλΪ δΰηαΝ π ΪΝ επαδ υ δεκέ,Ν ΫξκυθΝ ά βΝ ηΫξλδΝ άη λαΝ ζΪί δΝ η Ϊγ βΝ

βθΝ π λδκξάΝ αυ ά,Ν

η α έγ θ αδΝκδΝ θαπκη έθαθ μΝ εα λ έμΝ επαδ υ δεκέέ
Μ Ν δμΝ παλέΝ βΝ εαδΝ γ πλκίζΫπ αδΝ βΝ αεκζκυγβ ΫαΝ δα δεα έα,Ν πκυΝ π λδζαηίΪθ δΝ Ϋε κ βΝ
πλσ εζβ βμΝπλκμΝυπκίκζάΝ πθΝ ξ δευθΝαδ ά πθ,Ν θ σμΝ τθ κηβμΝαπκεζ δ δεάμΝπλκγ ηέαμ.
πλκ δθση θβΝλτγηδ βΝΰέθ αδΝεα ΪΝπαλΫεεζδ βΝ κυΝΪλγλκυΝκΝ κυΝπέ έΝηίή1λλθΝΧ ΄ΝζηΨ,ΝσππμΝ
αθ δεα α Ϊγβε Νη Ν κΝΪλγλκΝιΝ κυΝπέ έΝ1ίίή1λλιΝΧ ΄ΝλζΨΝπκυΝαφκλΪΝ δμΝΰ θδεΫμΝπλκςπκγΫ δμΝ
πθΝη αγΫ πθΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ βμΝπλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝεαγυμΝ
εαδ εα ΪΝπαλΫεεζδ βΝεΪγ ΝΪζζβμΝΰ θδεάμΝάΝ δ δεάμΝ δΪ αιβμέ

ΆλγλκΝ45
δ αΰπΰάΝφκδ β υθΝ κΝΣηάηαΝΜκυ δευθΝπκυ υθΝ κυΝΙκθέκυΝΠαθ πδ
ΣηάηαΝΜκυ δεάμΝ πδ

άηβμΝεαδΝΣΫχθβμΝ κυΝΠαθ πδ

βηέκυΝεαδΝ

κΝ

βηέκυΝΜαε κθέαμ

Μ Ν κΝΪλγλκΝ1λΝ κυΝθέΝζηηλήβί1κΝΧ ’Ν1ζβΨΝπλκίζΫφγβε ΝθΫκΝ τ βηαΝ δ αΰπΰάμΝφκδ β υθΝ κΝ
ΣηάηαΝΜκυ δευθΝπκυ υθΝ κυΝΙκθέκυΝΠαθ πδ βηέκυΝεαδΝ κΝΣηάηαΝΜκυ δεάμΝ πδ άηβμΝεαδΝ
ΣΫξθβμΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΜαε κθέαμ,Ντ

λαΝαπσΝαέ βηαΝ πθΝκδε έπθΝΣηβηΪ πθέ

ΣκΝθΫκΝ τ βηαΝ δ αΰπΰάμΝ γ πέ βε Ν εαγυμΝπλκ δ δΪα δΝ
φυ δκΰθπηέαΝ πθΝΣηβηΪ πθΝαυ υθ,Ν

βθΝ εαζζδ ξθδεάΝ εαδΝ αεα βηαρεάΝ

κηΫθκυΝσ δΝπαλΫξκυθΝεαδΝεα υγτθ δμΝκλΰαθκξλβ έαμέ

Μ Ν βθΝ πλκ δθση θβΝ δΪ αιβΝ ι δ δε τκθ αδΝ αΝ ι ααση θαΝ εαζζδ ξθδεΪΝ ηαγάηα αΝ εαδΝ
πλκ

δκλέακθ αδΝκδΝ υθ ζ

ΫμΝίαλτ β αμΝίΪ δΝ πθΝκπκέπθΝ ιΪΰ αδΝκΝ ζδεσμΝίαγησμΝ κυΝεΪγ Ν

υπκοβφέκυέ
ΠλκμΝ κΝ εκπσΝ βμΝκηαζάμΝη Ϊία βμΝαπσΝ κΝπλκρ ξτκθΝ κΝθΫκΝ τ βηαΝ δ αΰπΰάμ,ΝκδΝ δα Ϊι δμΝ
κυΝΪέΝ1λΝ κυΝθέΝζηηλήβί1κΝΧ ’Ν1ζβΨΝγαΝ φαληκ κτθΝπλυ βΝφκλΪΝΰδαΝ βθΝ δ αΰπΰάΝφκδ β υθΝ αΝ
θΝζσΰπΝΣηάηα αΝΰδαΝ κΝαεα βηαρεσΝΫ κμΝβίβίΝ– 2021.

ΆλγλκΝ46
Σλκπκπκδά δμΝ κυΝθέΝγλθθήβί11Ν
Μ

δμ παλέ 1 εαδ 2 αθαγ πλ έ αδ β θκηκγ δεά ικυ δκ σ β β ΰδα βθ Ϋε κ β πλκ λδεκτ

δα Ϊΰηα κμ η πλσ α β πθ Τπκυλΰυθ Παδ έαμ λ υθαμ εαδ Θλβ ε υηΪ πθ, Οδεκθκηδευθ εαδ
δκδεβ δεάμ
Καθκθδ ησμ

θα υΰελσ β βμ, η

βθ κπκέα εα αλ έα αδ, τ

λα απσ δ άΰβ β κυ ΠλκΫ λκυ,

π λδεάμ ΟλΰΪθπ βμ εαδ Λ δ κυλΰέαμ, θ σμ Ϋιδ (6) ηβθυθ απσ βθ Ϋθαλιβ δ ξτκμ

κυ παλσθ κμ θσηκυ, πλκε δηΫθκυ θα ηπκλ έ κ ΙέΣέΤέ έ

δσφαθ κμ θα υζκπκδά δ

υΰξλβηα κ κ κτη θα απσ βθ υλππαρεά Ϋθπ β Ϋλΰα εα ’ πδ αΰά βμ υλππαρεάμ θκηκγ έαμ
ΰδα β υζκπκέβ β εαδ δαξ έλδ β Ϋ κδπθ πλκΰλαηηΪ πθ εαδ πθ

η τ πθ βμ ξυλαμ ηαμ πλκμ

κυμ γ ηκτμέ
Μ Ν βθΝ παλέΝ γ πλκ έγ αδΝ

δμΝ αληκ δσ β μΝ κυΝ Ιέ έΠέΝ βΝ αληκ δσ β αΝ θαΝ δ βΰ έ αδΝ ΰδαΝ βΝ

ξκλάΰβ βΝ Ϊ δαμΝ ΰδαΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ Ϋλ υθαμΝ

Ν ξκζδεΫμΝ ηκθΪ μ,Ν βθΝ κπκέαΝ Ϊζζπ

Ν έξ Ν εαδΝ

παζαδσ λαέ
ΆλγλκΝ47
Νκ κεκη έαΝ πκπ υση θαΝαπσΝ κΝΤΠέΠέ έΘέ
Μ Ν κΝ ΪλγλκΝ 47

δ υελδθέα αδΝ σ δΝ ΰδαΝ αΝ παθ πδ βηδαεΪΝ θκ κεκη έαΝ λ αέ δκΝ εαδΝ κΝ

δΰδθά δκ,Ν πκυΝ πκπ τκθ αδΝ απσΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ Παδ έαμ,Ν λ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν βΝ
Ϋΰελδ βΝ εκπδησ β αμΝ ΰδαΝ εΪγ Ν έ κυμΝ πλκηάγ δαΝ εζπέΝ ε έ

αδΝ απσΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ Παδ έαμ,Ν

λ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝάΝαπσΝ βΝτΰεζβ κΝαθαζσΰπμΝ κυΝπκ κτΝεαδΝσξδ απσΝ κθΝΤπκυλΰσΝ
Τΰ έαμΝεαδΝ κΝ δκδεβ ά,ΝΤπκ δκδεβ άΝεζπέΝ βμΝαλησ δαμΝ έΤέΠ έ,Νεαγσ δΝ αΝθκ κεκη έαΝαυ ΪΝ θΝ
υπΪΰκθ αδΝ Ν έΤέΠ έΝεαδΝ δκδεκτθ αδΝαπσΝ φκλ έαέ
Μ Ν βθΝπαλέΝγΝ δ υελδθέα αδΝσ δΝκδΝεαγβΰβ ΫμΝ έ έΙέΝαπαΰκλ τ αδΝθαΝδ λτκυθΝάΝθαΝ υηη Ϋξκυθ,Ν
η Νκπκδα άπκ Ν ξΫ βΝάΝδ δσ β αΝεαδΝ ΝηβΝε λ κ εκπδεΪΝθκηδεΪΝπλσ ππα,Ν αΝκπκέαΝαθα έγ αδΝ
βΝ επσθβ βΝη ζ υθΝάΝπλκΰλαηηΪ πθΝάΝβΝ ε Ϋζ βΝ υΰε ελδηΫθκυΝΫλΰκυΝάΝβΝπλκηάγ δαΝυζδεκτΝ
άΝβΝπαλκξάΝυπβλ δυθΝαπσΝ κΝκδε έκΝάΝΪζζκΝ έ έΙέ

ΆλγλκΝ48
τ

α βΝΓλαφ έκυΝΝκηδεκτΝυηίκτζκυΝ κυΝΝκηδεκτΝυηίκυζέκυΝ κυΝΚλΪ κυμΝ

βθΝ

εα βηέαΝ γβθυθ
Μ Ν κΝΪλγλκΝ48 υ άθ αδΝ βθΝ εα βηέαΝ γβθυθΝΓλαφ έκΝΝκηδεκτΝυηίκτζκυΝ κυΝΝκηδεκτΝ
υηίκυζέκυΝ κυΝΚλΪ κυμΝΧΝέέΚέΨ,Ν κυΝκπκέκυΝγαΝπλκ

α αδΝΝκηδεσμΝτηίκυζκμΝ κυΝΚλΪ κυμΝ

κΝκπκέκμΝγαΝα ε έΝ βΝΰ θδεάΝ πκπ έαΝ κυΝΓλαφ έκυ,Ν βθΝ πδηΫζ δαΝΰδαΝ βθΝκηαζάΝεαδΝαπλσ εκπ βΝ
ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ εαδΝ βΝ δ επ λαέπ βΝ πθΝ πΪ βμΝ φτ πμΝ υπκγΫ πθΝ αληκ δσ β ΪμΝ κυΝ εαδΝ βΝ
ΰθπηκ κ δεάΝ αληκ δσ β αΝ

Ν θκηδεάμΝ φτ πμΝ λπ άηα αΝ πκυΝ υπκίΪζζ δΝ κΝ Πλσ λκμΝ βμΝ

εα βηέαμ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ Ολΰαθδ ηκτΝ κυΝ ΝέέΚέΝΧθέΝγίκθήβίίβ,Ν ΄ΝγβζΨ,Νη Ν
εκπσΝ βθΝεαζτ λβΝαθ δη υπδ βΝ βμΝΝπζβγυλαμΝ πθΝθκηδευθΝπλκίζβηΪ πθΝπκυΝαθ δη ππέα δΝ
βΝ εα βηέαΝ γβθυθέΝ
ΆλγλκΝ49
Κα Ϊλΰβ βΝ κυΝΚέΣέ έΝΘ

αζέαμ, κυ ΚέΣέ έ  λ Ϊμ ζζΪ αμ εαδ κυ ΚέΣέ έ Ηπ έλκυ
& Ικθέπθ Νά πθ

Μ Ν κΝΪλγλκΝ49 εα αλΰκτθ αδΝ αΝΚέΣέ έΝΘ

αζέαμ,  λ Ϊμ ζζΪ αμ εαδ

Νά πθέ Σα υΰε ελδηΫθα ΚέΣέ έ υθ Ϋκθ αθ η Σέ έΙέ α κπκέα πζΫκθ
εα αλΰκτθ αδ εαδ θ Ϊ

κθ αδ

κυμ

πλκ ππδεσ εαδ β π λδκυ έα πθ Σέ έΙέέ

ΛΚ

πθ παθ πδ βηέπθ

π έλκυ & Ικθέπθ

θ υφέ αθ αδ κπσ

α κπκέα θ Ϊξγβεαθ κ

ΆλγλκΝ50
Μ αφκλΪΝ έΚέ έ ΝεαδΝ λΰα

βλέκυΝ ζΫΰχκυΝθ σπδθΰεΝ

κΝ έΚέ έΦέ Ν βησελδ κμ

 κΝΪλγλκΝ50 κλέα αδΝσ δΝ κΝ γθδεσΝΚΫθ λκΝ γζβ δευθΝ λ υθυθΝΧ έΚέ έ Ψ υΰξπθ τ αδΝη Ν κΝ
Ιθ δ κτ κΝ δκ πδ βηυθΝεαδΝ φαληκΰυθΝΧΙέ έ έΨΝ κυ έΚέ έΦέ έΝ βησελδ κμ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝ
υθ ξδ

έΝαπλσ εκπ αΝβΝζ δ κυλΰέαΝ κυέΝ

Μ Ν βθΝπαλέΝβ κλέα αδΝσ δΝ κΝ έΚέ έΦέ Ν βησελδ κμΝη αφΫλκθ αδΝκδΝαληκ δσ β μΝσζπθΝ πθΝ
ηβηΪ πθΝ πθΝ κηΫπθΝ αγζβ δευθΝ λ υθυθΝ εαδΝ φαληκΰυθ,Ν αγζβ δα λδεάμΝ εαδΝ αθαζυ δεκτΝ
ζΫΰξκυΝθ σπδθΰεΝ κυΝ υΰξπθ υση θκυΝη Ναπκλλσφβ βΝ έΚέ έ Ν κυΝΟέ έΚέ έ.
 δμΝπαλέΝγΝΫπμΝη κλέακθ αδΝ αΝ ξ δεΪΝη Ν βΝη αφκλΪΝ κυΝπλκ ππδεκτΝεαδΝ κυΝ ικπζδ ηκτέ
 βθΝπαλέΝθ κλέακθ αδΝκδΝεα αλΰκτη θ μΝ δα Ϊι δμέ
ΆλγλκΝ51
ΈθαλιβΝδ χτκμ
 κΝΪλγλκΝ51 λυγηέα αδΝβΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝθκηκ ξ έκυέ

γάθα,Ν…έ-11-2018
ΟΝΤΠΟΤΡΓΟΝΠ Ι

Ι ,Ν Ρ ΤΝ ΝΚ ΙΝΘΡ Κ ΤΜ ΣΧΝ

ΚΧΝήΝΟΝΓ

ΡΟΓΛΟΤ

