Υ

ΙΟΝΝΟΜΟΤ

«υθΫλΰ δ μΝ γθδεκτΝεαδΝΚαπκ δ
Παθ πδ

βηέκυΝ γβθυθ,ΝΠαθ πδ

λδαεκτΝΠαθ πδ

άηδκυΝΘ

βηέκυΝ γβθυθ,ΝΓ ππκθδεκτΝ

αζέαμΝη Ν αΝΣέ έΙέΝΘ

αζέαμΝεαδΝ λ ΪμΝ

ζζΪ αμ,ΝΠαζζβηθδαεσΝΣαη έκ εαδ Ϊζζ μ δα Ϊι δμ»
ΜΫλκμΝ ΄
υθΫλΰ δ μΝ γθδεκτΝεαδΝΚαπκ δ
Παθ πδ

λδαεκτΝΠαθ πδ

βηέκυΝ γβθυθΝεαδΝΠαθ πδ

άηδκυΝΘ

βηέκυΝ γβθυθ,ΝΓ ππκθδεκτΝ

αζέαμΝη Ν αΝΣέ έΙέΝΘ

αζέαμΝεαδΝ

 λ ΪμΝ ζζΪ αμ
Κ φΪζαδκΝ ΄Ν
Παθ πδ

άηδκΝΘ

αζέαμΝεαδΝΣέ έΙέΝΘ

αζέαμΝ

ΆλγλκΝ1
Έθ αιβΝ κυΝΣέ έΙέΝΘ

αζέαμΝ

1έΝ ΣκΝ Σ ξθκζκΰδεσΝ επαδ υ δεσΝ Ί λυηαΝ Θ

κΝΠαθ πδ

άηδκΝΘ

αζέαμΝ ΧΣέ έΙέΝ Θ

αζέαμ

αζέαμΨ,Ν η Ν Ϋ λαΝ βΝ ΛΪλδ α,Ν

εα αλΰ έ αδΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμΝπμΝαυ κ ζΫμΝθκηδεσΝπλσ ππκΝεαδΝ θ Ϊ
κΝΠαθ πδ άηδκΝΘ

αδΝ

αζέαμ,Ν κΝκπκέκΝυπ δ Ϋλξ αδΝαυ κ δεαέπμΝεαδΝξπλέμΝΪζζβΝ δα τππ βΝ Ν

σζαΝ αΝ θκξδεΪΝεαδΝ ηπλΪΰηα αΝ δεαδυηα αΝεαδΝ

Νσζ μΝ δμΝυπκξλ υ δμΝ κυΝΣέ έΙέΝΘ

αζέαμ,Ν

πμΝκδκθ έΝεαγκζδεσμΝ δΪ κξκμΝαυ κτ,ΝξπλέμΝ βθΝεα αίκζάΝφσλκυ,Ν ΫζκυμΝάΝΪζζκυΝ δεαδυηα κμΝ
υπΫλΝ κυΝ βηκ έκυΝάΝ πθΝΟέΣέ έΝάΝΪζζπθΝθκηδευθΝπλκ υππθ,Ν βλκυηΫθπθΝ πθΝ δα υπυ πθΝ
βηκ δσ β αμΝΰδαΝ αΝαεέθβ αέΝ
βέΝ

εελ η έμΝ έε μΝ η Ν δΪ δεκΝ κΝ Σέ έΙέΝ Θ

αζέαμΝ υθ ξέακθ αδΝ απσΝ κΝ Παθ πδ άηδκΝ

Θ

αζέαμΝ ξπλέμΝ δαεκπάΝ βμΝ έεβμέΝ δεα δεΫμΝ απκφΪ δμΝ πκυΝ ε έ κθ αδΝ ΰδαΝ κΝ Σέ έΙέΝ

Θ

αζέαμΝδ ξτκυθΝΫθαθ δΝ κυ Παθ πδ βηέκυΝΘ

αζέαμέΝ

γέΝ ΟΝ δ δεσμΝ Λκΰαλδα ησμΝ Κκθ υζέπθΝ Έλ υθαμΝ Χ έΛέΚέ έΨΝ κυΝ Σέ έΙέΝ Θ
κθΝ έΛέΚέ έΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυ Θ

αζέαμ θ Ϊ

αζέαμ,Ν κΝ κπκέκμΝ υπ δ Ϋλξ αδΝ αυ κ δεαέπμΝ

αδΝ

Ν σζαΝ αΝ

δεαδυηα α,Ν θκξδεΪΝεαδΝ ηπλΪΰηα α,ΝεαδΝ δμΝυπκξλ υ δμΝ κυΝεαδΝ υθ ξέα δΝεαδΝυζκπκδ έΝσζαΝ αΝ
Ϋλΰα-πλκΰλΪηηα αΝ πκυΝ κΝ έΛέΚέ έΝ κυΝ Σέ έΙέΝ Ϋξ δΝ αθαζΪί δ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝ

ξλβηα κ κ κτη θπθΝεαδΝ υΰξλβηα κ κ κτη θπθΝαπσΝ βθΝ υλππαρεάΝ Έθπ βΝάΝΪζζκυμΝφκλ έμΝ
πκυΝ ξλβηα κ κ κτθΝ Ϋλ υθαΝ άΝ

λΪ δμέΝ  δμΝ υπκξλ υ δμΝ εαδΝ

αΝ

δεαδυηα αΝ αυ ΪΝ

υηπ λδζαηίΪθκθ αδΝ εαδΝ κδΝ υπκξλ υ δμΝ εαδΝ αΝ δεαδυηα αΝ πκυΝ απκλλΫκυθΝ απσΝ υηίΪ δμΝ
λΰα έαμΝεαδΝΫλΰκυΝηΫξλδΝ βΝζάιβΝ κυμέ
ΧΜέΟέ έΤέΨΝ κυΝ Σέ έΙέΝ Θ
Παθ πδ βηέκυ Θ

ΝΜκθΪ αΝΟδεκθκηδεάμΝεαδΝ δκδεβ δεάμΝΤπκ άλδιβμΝ

αζέαμΝ θ πηα υθ αδΝ

βθΝ αθ έ κδξβ ηκθΪ αΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ κυΝ

αζέαμέ Καγάεκθ αΝ πλκρ αηΫθκυΝ

βμΝ ηκθΪ αμΝ ΧΠέΜέΟέ έΤέΨΝ εαδΝ

Πλκρ αηΫθκυΝ ΟδεκθκηδευθΝ Τπβλ δυθΝ ΧΠέΟέΤέΨΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ α ε έΝ κΝ πλκρ Ϊη θκμΝ κυΝ
έΛέΚέ έΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυέ ΟδΝ πδ βηκθδεΪΝ υπ τγυθκδΝ πθΝ λ υθβ δευθΝ πλκΰλαηηΪ πθΫλΰπθΝ ιαεκζκυγκτθΝθαΝ υγτθκθ αδΝΫπμΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ κυΝ ΫλΰκυΝ κυμέΝ ΟΝ ικπζδ ησμΝεΪγ Ν
Ϋλΰκυ,Ν η ΪΝ βθΝ κζκεζάλπ άΝ κυ,Ν π λδΫλξ αδΝ

κΝ Παθ πδ άηδκΝ Θ

λ υθυθΝεαδΝ δαξ έλδ βμΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΘ

αζέαμέΝ

Ν πδ λκπάΝ

αζέαμΝαθα υΰελκ έ αδΝηΫ αΝ Ν

λδΪθ αΝ ΧγίΨΝ βηΫλ μΝ απσΝ κθΝ κλδ ησΝ βμΝ πλκ πλδθάμΝ δκέεβ βμΝ εΪγ Ν θΫκυΝ Σηάηα κμΝ εαδΝ
πλκ έγ θ αδΝπμΝηΫζβΝ επλσ ππκδΝ πθΝθΫπθΝΣηβηΪ πθΝη Νγβ έαΝΫπμΝ βΝζάιβΝ βμΝγβ έαμΝ πθΝ
ά βΝκλδ γΫθ πθΝη ζυθέΝΣκΝ δ δεσΝ π αη ζΫμΝσλΰαθκΝ βμΝπαλέΝηΝ κυΝΪλγλκυΝηγΝ κυΝθέΝζζκηήβί1ιΝ
Χ ΄Ν11ζΨΝ θΝ αθα υΰελκ έ αδΝζσΰπΝ βμΝ υθΫθπ βμΝ κτ Ν παθ εζΫΰ αδΝ κΝ θ δπλσ λκμέΝ βθΝ
πδ λκπάΝ λ υθυθΝ εαδΝ δαξ έλδ βμΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ Θ

αζέαμΝ η Ϋξ δ,Ν ηΫξλδΝ

δμΝγ1-5-βί1λ,ΝπμΝ πδπζΫκθΝηΫζκμ,ΝκΝυπβλ υθΝεα ΪΝ βθΝΫθαλιβ δ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμ,Νπλσ λκμΝ
βμΝ πδ λκπάμΝ λ υθυθΝ εαδΝ δαξ έλδ βμΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ κυΝ Σέ έΙέΝ Θ

αζέαμΝ ξπλέμΝ δεαέπηαΝ

οάφκυέΝ  Ν π λέπ π βΝ απκυ έαμΝ κυΝ ΰδαΝ κπκδκθ άπκ Ν ζσΰκΝ άΝ πλκ πλδθκτΝ επζτηα κμ,Ν εαγυμΝ
εαδΝ αθΝ παλαδ βγ έΝ άΝ εζ έο δ,Ν αθαπζβλυθ αδΝ απσΝ ΫθαΝ απσΝ αΝ υπβλ κτθ αΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ
δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμ ηΫζβΝ βμΝ πδ λκπάμΝ λ υθυθΝ εαδΝ δαξ έλδ βμΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ κυΝ Σέ έΙέΝ
Θ

αζέαμ,Ν κΝκπκέκΝ πδζΫΰ αδΝη Ναπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΘ

αζέαμέΝ

ΆλγλκΝβ
Έθ αιβΝπλκ ππδεκτΝ κυΝΣέ έΙέΝΘ
ΣκΝ πΪ βμΝ φτ πμΝ πλκ ππδεσΝ
υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ εαδΝ

αζέαμΝ

κυΝ Σέ έΙέΝ Θ

αζέαμΝ η Ν

άηδκ Θ

αζέαμ

δμΝ αθ έ κδξ μΝ γΫ δμ,Ν

πθΝ πλκ πλδθυθΝ άΝ πλκ ππκπαΰυθΝ γΫ πθ,Ν η αφΫλ αδΝ

αυ κ δεαέπμΝαπσΝ βθΝ ΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμ
αΝ ΪλγλαΝ γΝ ΫπμΝ ηέΝ

κ Παθ πδ

κΝΠαθ πδ άηδκΝ Θ

αζέαμ,Ν τηφπθαΝη Ν

Ν η αφκλΪΝ κυΝ αθπ ΫλπΝ πλκ ππδεκτΝ δαπδ υθ αδΝ η Ν πλΪι δμΝ κυΝ

Πλτ αθβΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυ,ΝπκυΝ ε έ κθ αδΝ θ σμΝ λδΪθ αΝΧγίΨΝβη λυθΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ
κυΝ παλσθ κμ,Ν ηθβηκθ τκυθΝ δμΝ γΫ δμΝ εαδΝ αΝ κθσηα αΝ αυ υθΝ πκυΝ δμΝ εα ΫξκυθΝ εαδ
βηκ δ τκθ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμέ

ΆλγλκΝγ
Έθ αιβΝη ζυθΝ έ έΠέΝ
1. ΣαΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝΣέ έΙέΝ Θ

αζέαμ θ Ϊ

κθ αδΝ

κΝεα ΪΝ βθΝπ λέπ έΝδβ΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝ

ΪλγλκυΝ ββΝ Γ θδεσΝ Σηάηα,Ν η Ν Ϋ λαΝ βΝ ΛΪλδ α,Ν κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ Θ
αεα βηαρεκτμΝ έ ζκυμΝ πθΝη ζυθΝ έ έΠέΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΘ

αζέαμ,Ν απκε κτθΝ κυμΝ

αζέαμ,Νεα ’Ναθ δ κέξδ βΝ πθΝ

γΫ πθΝ πκυΝ εα Ϋξκυθ,Ν βζα άΝ εαγβΰβ ΫμΝ α΄Ν ίαγηέ αμ,Ν αθαπζβλπ ΫμΝ εαγβΰβ Ϋμ,Ν πέεκυλκδΝ
εαγβΰβ Ϋμ,Ν υπβλ κτθ μΝ ζΫε κλ μ,Ν εαδΝ υπκίΪζζκθ αδΝ

κΝ αεα βηαρεσΝ εαγ

υμΝ πθΝ η ζυθΝ

έ έΠέΝπαθ πδ βηέπθ,Νεα ΪΝπαλΫεεζδ βΝεΪγ ΝΪζζβμΝ δΪ αιβμ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝπαλέΝβέΝ
βέΝαΨΝΌ κδΝεα Ϋξκυθ,Νεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμ,Νπλκ ππκπαΰάΝγΫ βΝηΫζκυμΝ έ έΠέΝ
κυΝΣέ έΙέΝΘ

αζέαμ θ Ϊ

κυΝ Παθ πδ βηέκυ Θ
Σέ έΙέΝΘ

αζέαμΝ θ Ϊ

κυΝΠαθ πδ βηέκυ Θ

κθ αδΝ

Ναθ έ κδξβμΝίαγηέ αμΝπλκ ππκπαΰά γΫ βΝηΫζκυμΝ έ έΠέΝ

αζέαμ εαδΝ σ κδΝ εα ΫξκυθΝ αε δεάΝ γΫ βΝ πέΝ γβ έαΝ ηΫζκυμΝ έ έΠέΝ κυΝ
κθ αδΝ Ναθ έ κδξβμΝίαγηέ αμΝκλΰαθδεάΝγΫ βΝ πέΝγβ έαΝηΫζκυμΝ έ έΠέΝ
αζέαμ,Νη Ν βθΝ πδφτζαιβΝ βμΝπ λέπ έΝ ΄έΝ

ίΨΝΌ κδΝεα Ϋξκυθ,Νεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμ,Ν αε δεάΝγΫ βΝηΫζκυμΝ έ έΠέΝ κυΝΣέ έΙέΝ
Θ

αζέαμΝ θ Ϊ

Παθ πδ βηέκυΝ Θ

κθ αδΝ

Ν αθ έ κδξβμΝ ίαγηέ αμΝ πλκ ππκπαΰάΝ γΫ βΝ ηΫζκυμΝ

αζέαμ εαδΝαβ κτθΝ βΝη α λκπάΝ βμΝγΫ βμΝ κυμΝ

έ έΠέΝ κυΝ

ΝησθδηβΝκλΰαθδεάΝγΫ βΝ

βμΝέ δαμΝίαγηέ αμ,ΝβΝκπκέαΝ δ θ λΰ έ αδΝεα ΪΝπαλΫεεζδ βΝεΪγ ΝΪζζβμΝ δΪ αιβμ,ΝπμΝ ιάμμ
ααΨΝκδΝαθαπζβλπ ΫμΝεαδΝ πέεκυλκδΝεαγβΰβ ΫμΝυπκίΪζζκυθΝαέ β βΝΰδαΝη α λκπάΝ βμΝγΫ βμΝ κυμΝ
ΝκλΰαθδεάΝ βμ έ δαμΝίαγηέ αμ,Ν ΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ τκΝΧβΨΝηβθυθΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝ
παλσθ κμ,Ν ΪζζπμΝ απσΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ πθΝ δα δεα δυθΝ εζκΰάμ,Ν ιΫζδιβμΝ άΝ ηκθδηκπκέβ βμΝ
τηφπθαΝη Ν βθΝπαλέΝθΝ κυΝ ΪλγλκυΝ1γέΝ Νη α λκπάΝ υθ ζ έ αδΝη Ναπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυΝ
πκυΝ ε έ

αδΝ ξπλέμΝ άλβ βΝ ΪζζβμΝ δα δεα έαμΝ εαδΝ βηκ δ τ αδΝ

βθΝ

φβη λέ αΝ βμΝ

Κυί λθά πμέΝ ΝπλΪιβΝη α λκπάμΝδ ξτ δΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝΫθαλιβμΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμ.
ίίΨΝ κδΝ εαγβΰβ ΫμΝ α΄Ν ίαγηέ αμΝ υπκίΪζζκυθΝ αέ β βΝ ΰδαΝ η α λκπάΝ βμΝ γΫ βμΝ κυμΝ

βΝ

Γλαηηα έαΝ κυΝ Σηάηα κμ,Ν βΝ κπκέαΝ υθκ τ αδΝ απσΝ αΝ απαδ κτη θαΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ εαδΝ

ίδκΰλαφδεσΝ βη έπηαέΝ δ ά δμΝυπκίΪζζκθ αδΝηΫξλδΝ δμΝγ1Ν υΰκτ κυΝβίβζΝεαδΝελέθκθ αδΝαπσΝ
π αη ζ έμΝ πδ λκπΫμΝελέ βμ,Νη Νδ ΪλδγηαΝαθαπζβλπηα δεΪΝηΫζβέΝΜ ΝπλΪιβΝ κυΝΠλτ αθβΝ κυΝ
Παθ πδ βηέκυ,Ν τ

λαΝ απσΝ απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυ,Ν υΰελκ έ αδΝ

Ν εΪγ Ν ΣηάηαΝ ηέαΝ

πδ λκπάΝελέ βμΝαπσΝεαγβΰβ ΫμΝΠαθ πδ βηέκυΝα΄Νίαγηέ αμΝ υθαφκτμΝΰθπ δεκτΝαθ δε δηΫθκυΝ
η Ν κΝ ΰθπ δεσΝ π έκΝ κυΝ Σηάηα κμ,Ν θυΝ

κΝ Γ θδεσΝ ΣηάηαΝ υΰελκ κτθ αδΝ πδ λκπΫμΝ αθΪΝ

δ δεσ β αΝ άΝ υΰΰ θ έμΝ δ δεσ β μ,Ν κηκέπμΝ απσΝ εαγβΰβ ΫμΝ Παθ πδ βηέκυΝ α΄Ν ίαγηέ αμέΝ Ν
τΰεζβ κμΝ υθ Ϊ

δΝεα ΪζκΰκΝ έεκ δΝΧβίΨΝ εζ ε σλπθΝεαδΝ κθΝυπκίΪζζ δΝ

βΝυθΫζ υ βΝ κυΝ

Σηάηα κμέΝ ΜΫ αΝ

Ν ΫεαΝ Χ1ίΨΝ λΰΪ δη μΝ βηΫλ μΝ απσΝ βθΝ υπκίκζά,Ν βΝ υθΫζ υ βΝ άΝ εαδΝ

η ηκθπηΫθαΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ηπκλκτθΝ θαΝ αβ κτθΝ βθΝ ιαέλ βΝ εζΫε κλα,Ν αθΝ
υθ λΫξκυθΝ κδΝ π λδπ υ δμΝ βμΝ παλέΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ιΝ κυΝ θέΝ βθλίή1λλλΝ Χ ΄Ν ζηΨ,Ν εαγυμΝ εαδΝ αθΝ
αθ δζΫΰκυθΝΰδαΝ βΝ υθΪφ δαΝ κυΝΰθπ δεκτΝαθ δε δηΫθκυΝ πθΝ εζ ε σλπθέΝΜ ΪΝ βθΝπαλΫζ υ βΝ
βμΝπλκγ ηέαμΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝ αφέκυ,ΝβΝτΰεζβ κμΝ υΰελκ έΝ βθΝ πδ λκπάΝ πδζΫΰκθ αμΝ
απσΝ κθΝ εα ΪζκΰκΝ αΝ αε δεΪΝ εαδΝ αθαπζβλπηα δεΪΝ ηΫζβΝ βμέΝ Ν απσφα βΝ υΰελσ β βμΝ φΫλ δΝ
δ δεάΝαδ δκζκΰέαΝ Νπ λέπ π βΝυπκίκζάμΝαέ β βμΝ ιαέλ βμέΝ θΝ ιαδλ γκτθΝ σ αΝηΫζβΝαπσΝ κθΝ
εα Ϊζκΰκ υ

Ν αΝ θαπκη έθαθ αΝ θαΝ ηβθΝ παλεκτθΝ ΰδαΝ βΝ υΰελσ β βΝ βμΝ πδ λκπάμ,Ν βΝ

τΰεζβ κμΝ υθ Ϊ

δΝ θΫκΝ εα ΪζκΰκΝ εαδΝ κθΝ εκδθκπκδ έΝ εΝ θΫκυΝ

ηΫζβΝ πθΝ πδ λκπυθΝ ΫξκυθΝ
Πλτ αθβΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυ,Ντ

βΝ υθΫζ υ βΝ Σηάηα κμέΝ ΣαΝ

ά δαΝ γβ έα,Ν βΝ κπκέαΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθαθ υθ αδΝ η Ν πλΪιβΝ κυΝ
λαΝαπσΝαπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυέΝΟδΝαδ ά δμΝ ι Ϊακθ αδΝεαδΝ

αιδκζκΰκτθ αδΝΰδαΝθαΝ δαπδ πγ έΝβΝ υθ λκηάΝ πθΝπλκ σθ πθΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝ

κΝ

κδξ έκΝ

iiiΝ βμΝ υπκπ λέπ έΝ ΰΰ΄Ν βμΝ π λέπ έΝ ί΄Ν βμΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 1λΝ κυΝ θέΝ ζίίλήβί11έΝ ΟδΝ αδ ά δμΝ
ι Ϊακθ αδΝ κΝ αλΰσ λκΝ ηΫ αΝ

Ν τκΝ ΧβΨΝ ηάθ μΝ απσΝ βθΝ υπκίκζάΝ κυμΝ η Ν πζάλβΝ φΪε ζκέΝ ΟδΝ

απκφΪ δμΝ πθΝ πδ λκπυθΝ υπκίΪζζκθ αδΝ
πλαΰηα κπκδ έ αδΝ

κθΝ Πλτ αθβΝ ΰδαΝ Ϋζ ΰξκΝ θκηδησ β αμ,Ν κΝ κπκέκμΝ

Ναπκεζ δ δεάΝπλκγ ηέαΝ λδΪθ αΝΧγίΨΝβη λυθέΝΟΝΠλτ αθβμΝ ε έ δΝΰδαΝ βΝ

η α λκπάΝ βμΝ γΫ βμΝ ξ δεάΝ πλΪιβΝ ηΫ αΝ

Ν ΫεαΝ Χ1ίΨΝ βηΫλ μΝ απσΝ βθΝ παλΫζ υ βΝ βμΝ

λδαεκθγάη λβμΝ πλκγ ηέαμΝ ΰδαΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ θκηδησ β αμέΝ Ν πλΪιβΝ ηθβηκθ τ δΝ βΝ γΫ βΝ εαδΝ κΝ
σθκηαΝ αυ κτΝ πκυΝ βθΝ εα Ϋξ δΝ εαδΝ βηκ δ τ αδΝ
η α λκπάμΝ υπσε δ αδΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμέΝ Ν πλΪιβΝ

Ν Ϋζ ΰξκΝ θκηδησ β αμΝ απσΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ

Θλβ ε υηΪ πθ,Ν αυ παΰΰΫζ πμΝ άΝ τ

λαΝ απσΝ υπκίκζάΝ Ϋθ α βμΝ πκυΝ εα α έγ αδΝ ηΫ αΝ

Ν

ιάθ αΝ ΧθίΨΝ βηΫλ μΝ απσΝ βΝ βηκ έ υ άΝ βμέΝ ΟΝ Ϋζ ΰξκμΝ θκηδησ β αμΝ απσΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ
κζκεζβλυθ αδΝ

Ν απκεζ δ δεάΝ πλκγ ηέαΝ λδΪθ αΝ ΧγίΨΝ βη λυθΝ απσΝ βθΝ π λδΫζ υ βΝ κυΝ

φαεΫζκυΝ κΝΤπκυλΰ έκΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ ΝπλΪιβΝη α λκπάΝδ ξτ δΝαπσΝ

βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμ,Ν φσ κθΝβΝαέ β βΝυπκίζβγ έΝηΫξλδΝ δμΝγ1-8-2019, δαφκλ δεΪΝ
δ ξτ δΝ απσΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ Ϋε κ βμΝ βμΝ πλΪιβμέΝ δ ά δμΝ η α λκπάμΝ γΫ βμΝ υπκίΪζζκθ αδΝ
ηΫξλδΝ τκΝΧβΨΝφκλΫμέΝ Ν τ λβΝαέ β βΝυπκίΪζζ αδΝη ΪΝ βθΝπαλΫζ υ βΝ θσμΝΧ1ΨΝΫ κυμΝαπσΝ βθΝ
Ϋε κ βΝ βμΝαλθβ δεάμΝαπσφα βμ,Ν

κΝέ δκΝάΝ

Ν δαφκλ δεσΝΣηάηαΝαπσΝ βθΝαλξδεάΝαέ β βέΝ Ν

π λέπ π βΝαπσλλδοβμΝεαδΝ βμΝ τ λβμΝαέ β βμΝ κΝηΫζκμΝ έ έΠέΝπαλαηΫθ δΝ βθΝπλκ ππκπαΰάΝ
γΫ βΝ βθΝκπκέαΝεα Ϋξ δέ
ΰΨΝ ΣαΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ πκυΝ παλαηΫθκυθΝ
εαγ

Ν πλκ ππκπαΰ έμΝ γΫ δμΝ δα βλκτθΝ κΝ ηδ γκζκΰδεσΝ

υμΝ βμΝγΫ βμΝπκυΝεα ΫξκυθΝεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμέΝΌ κδΝ θ Ϊ

αε δεΫμΝγΫ δμΝυπΪΰκθ αδΝ

κΝηδ γκζκΰδεσΝεαγ

κθ αδΝ

Ν

υμΝηΫζκυμΝ έ έΠέΝΠαθ πδ βηέκυΝαπσΝ δμΝ1-

1-βίβί,Ν φσ κθΝβΝπλΪιβΝη α λκπάμΝ ε κγ έΝπλδθΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝαυ ά,Ν δαφκλ δεΪΝαπσΝ
βθΝβη λκηβθέαΝΫε κ βμΝ βμΝπλΪιβμέΝ
ΨΝΟδΝυπβλ κτθ μΝζΫε κλ μΝΧπλυβθΝεαγβΰβ ΫμΝ φαληκΰυθΨ,Ν θ Ϊ

κθ αδΝ

ΝκλΰαθδεΫμΝγΫ δμΝ

πέΝγβ έαΝάΝ Νπλκ ππκπαΰ έμΝγΫ δμΝζ ε σλπθΝ φαληκΰυθ,ΝαθΪζκΰαΝη Ν βΝγΫ βΝπκυΝεα ΫξκυθΝ
εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμ εαδΝ δα βλκτθΝ κΝ ηδ γκζκΰδεσΝ εαγ

υμΝ εαγβΰβ άΝ

φαληκΰυθΝΣέ έΙέέΝ Νεα βΰκλέαΝαυ άΝαθάε δΝ αΝηΫζβΝ έ έΠέΝΠαθ πδ βηέκυΝεαδΝυπΪΰ αδμΝ
ααΨΝ

δμΝ ε έη θ μΝ πλδθΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ θέΝ ζζκηήβί1ιΝ δα Ϊι δμΝ ΰδαΝ κυμΝ εαγβΰβ ΫμΝ

φαληκΰυθ,Ν
ίίΨΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝθέΝζζκηήβί1ιΝπκυΝαφκλκτθΝ κυμΝυπβλ κτθ μΝζΫε κλ μΝΰδαΝ κΝ δεαέπηαΝ
κυΝ εζΫΰ δθΝεαδΝ κΝ δεαέπηαΝ υηη κξάμΝ

αΝ υζζκΰδεΪΝσλΰαθαΝ δκέεβ βμΝ κυΝδ λτηα κμέΝΓδαΝ

κΝπλΪλδκΝ δ αε δεάμΝαπα ξσζβ βμΝδ ξτ δΝβΝθκηκγ έαΝπκυΝ δΫπ δΝ κυμΝυπβλ κτθ μΝζΫε κλ μΝ
Παθ πδ βηέκυέΝΌπκδκμΝ έθαδΝεΪ κξκμΝ δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμΝυπκίΪζζ δΝαέ β βΝηΫξλδΝ δμΝγ112-βίββΝ
γβ έαΝ άΝ

βΝτΰεζβ κ,ΝβΝκπκέαΝαπκφα έα δΝΰδαΝ βΝη α λκπάΝ βμΝγΫ βμΝ

ΝκλΰαθδεάΝγΫ βΝ πέΝ

Ν πλκ ππκπαΰάΝ γΫ βΝ ζΫε κλαέΝ ΓδαΝ ΰθπ δεσΝ αθ δε έη θκΝ ιαδλ δεάμΝ εαδΝ

α δαηφδ ίά β βμΝ δ δαδ λσ β αμ,Ν

κΝ κπκέκΝ

θΝ έθαδΝ υθα άΝ άΝ

υθάγβμ,Ν βΝ επσθβ βΝ

δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμΝ τηφπθαΝ η Ν κυμΝ εαθσθ μΝ βμΝ κδε έαμΝ ΫξθβμΝ άΝ πδ άηβμ,Ν ΰδαΝ βΝ
η α λκπάΝ βμΝ γΫ βμΝ απκφα έα δ,Ν τηφπθαΝ η Ν σ αΝ κλέακθ αδΝ

βθΝ π λέπ έΝ α΄Ν βμΝ παλέΝ 1Ν κυΝ

ΪλγλκυΝ 1λΝ κυΝ θέΝ ζίίλήβί11,Ν π θ αη ζάμΝ πδ λκπάΝ πκυΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ ηΫζβΝ

έ έΠέΝ

κυζΪξδ κθΝ βμΝίαγηέ αμΝ κυΝ πέεκυλκυΝεαγβΰβ ά,Νέ δκυΝάΝ υθαφκτμΝΰθπ δεκτΝαθ δε δηΫθκυΝ
η Ν αυ σΝ κυΝ αδ κτη θκυΝ βΝ η α λκπάέΝ

Ν πδ λκπάΝ αυ άΝ υΰελκ έ αδΝ η Ν απσφα βΝ βμΝ

υΰεζά κυΝ εαδΝ τκΝ ΧβΨΝ κυζΪξδ κθΝ απσΝ αΝ ηΫζβΝ βμΝ πλκΫλξκθ αδ απσΝ ΪζζκΝ

θυ α κΝ

επαδ υ δεσΝ Ί λυηαΝ Χ έ έΙέΨΝ βμΝ βη απάμΝ άΝ βμΝ αζζκ απάμέΝ ΟδΝ απκφΪ δμΝ βμΝ πδ λκπάμΝ

υπκίΪζζκθ αδΝ

κθΝ Πλτ αθβΝ ΰδαΝ Ϋζ ΰξκΝ θκηδησ β αμ,Ν κΝ κπκέκμΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ

Ν

απκεζ δ δεάΝπλκγ ηέαΝ λδΪθ αΝΧγίΨΝβη λυθέΝΟΝΠλτ αθβμΝ ε έ δΝΰδαΝ βΝη α λκπάΝ βμΝγΫ βμΝ
ξ δεάΝ πλΪιβΝ ηΫ αΝ

Ν λδΪθ αΝ ΧγίΨΝ βηΫλ μΝ απσΝ βθΝ υπκίκζάΝ βμΝ αέ β βμΝ η Ν υθβηηΫθκΝ κΝ

απαδ κτη θκΝ δεαδκζκΰβ δεσ,Ν Νπ λέπ π βΝη α λκπάμΝ βμΝγΫ βμΝη Νπλκ εσηδ βΝ δ αε κλδεκτΝ
δπζυηα κμ,Ν δαφκλ δεΪΝ ηΫ αΝ

Ν ΫεαΝ Χ1ίΨΝ βηΫλ μΝ απσΝ βθΝ παλΫζ υ βΝ βμΝ λδαεκθγάη λβμΝ

πλκγ ηέαμΝΰδαΝ κθΝΫζ ΰξκΝθκηδησ β αμέΝ ΝπλΪιβΝηθβηκθ τ δΝ βΝγΫ βΝεαδΝ κΝσθκηαΝαυ κτΝπκυΝ
βθΝ εα Ϋξ δΝ εαδΝ βηκ δ τ αδΝ
υπσε δ αδΝ

βθΝ

φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμ.

Ν πλΪιβΝ η α λκπάμΝ

Ν Ϋζ ΰξκΝ θκηδησ β αμΝ απσΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν

αυ παΰΰΫζ πμΝάΝτ

λαΝαπσΝυπκίκζάΝΫθ α βμΝπκυΝεα α έγ αδΝηΫ αΝ

Ν ιάθ αΝΧθίΨΝβηΫλ μΝ

απσΝ βΝ βηκ έ υ άΝ βμέΝ ΟΝ Ϋζ ΰξκμΝ θκηδησ β αμΝ απσΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ κζκεζβλυθ αδΝ

Ν

απκεζ δ δεάΝπλκγ ηέαΝ λδΪθ αΝΧγίΨΝβη λυθΝαπσΝ βθΝπ λδΫζ υ βΝ κυΝφαεΫζκυΝ κΝΤπκυλΰ έκΝ
Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθέΝ ΟδΝ πλΪι δμΝ η α λκπάμΝ δ ξτκυθΝ απσ βθΝ βη λκηβθέαΝ
ΫθαλιβμΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμ,Ν αθ,Ν εα ΪΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ αυ ά,Ν κΝ αδ υθΝ έθαδΝ εΪ κξκμΝ
δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμΝ άΝ εα Ϋξ δΝ αΝ πλκ σθ α,Ν δαφκλ δεΪΝ δ ξτκυθΝ απσΝ βθ βη λκηβθέαΝ
Ϋε κ βμΝ βμΝπλΪιβμέΝ ΝυπαΰπΰάΝ

κΝαεα βηαρεσΝεαγ

υμΝζΫε κλαΝΠαθ πδ βηέκυΝΰέθ αδΝη Ν

βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ βμΝπλΪιβμΝη α λκπάμ,Ν θυΝβ ηδ γκζκΰδεάΝπλκ αληκΰάΝ πΫλξ αδΝ βθΝ1β-1βίβί,Ν φσ κθΝβΝπλΪιβΝ ε κγ έΝπλδθΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝαυ ά,Ν δαφκλ δεΪΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝ
Ϋε κ βμΝ βμΝπλΪιβμέ
ΨΝ Ναέ β βΝΰδαΝη α λκπάΝγΫ βμΝ

ΝκλΰαθδεάΝεα α έγ αδΝ έ Ν

θΫκΝ άΝ υφδ Ϊη θκ,Ν ΣηάηαΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυ,Ν

ΝΓ θδεσΝΣηάηαΝ έ Ν

ΝΪζζκ,Ν

κΝ κπκέκΝ κΝ ηΫζκμΝ έ έΠέΝ Ϋξ δΝ η αεδθβγ έΝ

Ν

πλκ ππκπαΰάΝγΫ β,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝ πση θβΝπ λέπ π βέ
ΨΝΓδαΝ βΝη αεέθβ βΝ απσΝΓ θδεσΝΣηάηαΝ
πλκ ππκπαΰάΝ γΫ βΝ έ Ν

αΝυπσζκδπαΝΣηάηα αΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυ,Ν έ Ν

Ν

Ν κλΰαθδεάΝ αθΝ Ϋξ δΝ ά βΝ ΰέθ δΝ η α λκπάΝ βμΝ γΫ βμΝ τηφπθαΝ η Ν αΝ

κλδαση θαΝ αθπ ΫλπΝ θ σμΝ κυΝ Γ θδεκτΝ Σηάηα κμ,Ν κΝ θ δαφ λση θκμΝ υπκίΪζζ δΝ αέ β βΝ

βΝ

Γλαηηα έαΝ κυΝΣηάηα κμΝ κΝκπκέκΝγΫζ δΝθαΝη αεδθβγ έέΝ ΝυθΫζ υ βΝ κυΝκδε έκυΝΣηάηα κμΝ
κλέα δΝ λδη ζάΝ πδ λκπάΝαιδκζσΰβ βμΝαπκ ζκτη θβΝαπσΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝέ δκυΝάΝΪζζκυΝ έ έΙέΝ
βμΝ έ δαμΝ άΝ αθυ λβμΝ ίαγηέ αμΝ η Ν αυ άΝ κυΝ αδ κτθ κμ,Ν κυΝ έ δκυΝ ΰθπ δεκτΝ αθ δε έη θκυέΝ θΝ
θΝ υπΪλξκυθΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ η Ν κΝ έ δκΝ ΰθπ δεσΝ αθ δε έη θκΝ άΝ

θΝ παλεκτθΝ πδζΫΰκθ αδΝ ηΫζβΝ

έ έΠέΝη Ν υθαφΫμΝΰθπ δεσΝαθ δε έη θκέΝ Ν πδ λκπάΝ ι Ϊα δΝ βΝ υθΪφ δαΝ κυΝ πδ βηκθδεκτΝ
ΫλΰκυΝ κυΝ υπκοβφέκυΝ η Ν κΝ ΰθπ δεσΝ π έκΝ κυ Σηάηα κμΝ υπκ κξάμΝ εαδΝ υπκίΪζζ δΝ ΰΰλΪφπμΝ
βθΝ δ άΰβ άΝ βμΝ

βΝυθΫζ υ βΝ κυΝΣηάηα κμΝηΫ αΝ

Ναπκεζ δ δεάΝπλκγ ηέαΝ λδΪθ αΝΧγίΨΝ

βη λυθ,Ν βΝ κπκέαΝ αλξέα δΝ απσΝ βθΝ π λδΫζ υ βΝ κυΝ αδ άηα κμΝ
Σηάηα κμΝ απκφα έα δΝ ηΫ αΝ

Ν αυ άθέΝ Ν υθΫζ υ βΝ κυΝ

Ν απκεζ δ δεάΝ πλκγ ηέαΝ λδΪθ αΝ ΧγίΨΝ βη λυθ,Ν βΝ κπκέαΝ αλξέα δΝ

απσΝ βθΝπ λδΫζ υ βΝ Ναυ άθΝ βμΝ δ άΰβ βμΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝ αφέκυέΝ βΝ υθ λέα βΝΰδαΝ βΝ
ζάοβΝαπσφα βμΝ βμΝυθΫζ υ βμΝ θΝ υηη Ϋξ δΝ κΝηΫζκμΝ έ έΠέΝπκυΝΫξ δΝυπκίΪζ δΝ βθΝαέ β βΝ
ΰδαΝη αεέθβ βέΝ Ναέ β βΝΰδαΝ βΝη αεέθβ βΝυπκίΪζζ αδΝη ΪΝ βθΝΫΰελδ βΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ
πκυ υθΝ πθΝ ΣηβηΪ πθ,Ν βΝ κπκέαΝ υθ ζ έ αδΝ ηΫ αΝ

Ν απκεζ δ δεάΝ πλκγ ηέαΝ ΫιδΝ ΧθΨΝ ηβθυθΝ

απσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμέΝ Νπ λέπ π βΝαλθβ δεάμΝαπΪθ β βμ,Ν κΝηΫζκμΝ έ έΠέΝΫξ δΝ
δεαέπηαΝ παθυπκίκζάμ αέ β βμΝ η αεέθβ βμΝ

κΝ έ δκΝ Σηάηα,Ν η ΪΝ βθΝ παλΫζ υ βΝ θσμΝ Χ1ΨΝ

Ϋ κυμΝεαδΝ ΝΪζζκΝΣηάηαΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυ,ΝξπλέμΝξλκθδεσΝπ λδκλδ ησέΝΓδαΝ βΝη αεέθβ βΝ βμΝ
παλκτ αμΝ π λέπ π βμΝ

θΝ δ ξτκυθΝ κδΝ ξλκθδεκέΝ π λδκλδ ηκέΝ βμΝυπβλ έαμΝ

κΝ έ δκΝ ΣηάηαΝ εαδΝ

βθΝέ δαΝίαγηέ α,Νκτ Ναπαδ έ αδΝΰθυηβΝ βμΝυθΫζ υ βμΝ κυΝΓ θδεκτΝΣηάηα κμέΝ
αΨΝΣαΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝΣέ έΙέΝΘ

αζέαμ θ Ϊ

κθ αδΝεαδ υπΪΰκθ αδΝ κΝαεα βηαρεσΝεαγ

υμΝ

πθΝ η ζυθΝ έ έΠέΝ Παθ πδ βηέκυΝ απκεζ δ δεΪΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ παλσθ κμ,Ν κδΝ
κπκέ μΝυπ λδ ξτκυθΝεΪγ ΝΪζζβμΝ δΪ αιβμέΝ

ΆλγλκΝ4
Έθ αιβΝη ζυθΝ έ ΙέΠέΝ– έΣέ έΠέ
ΣαΝ ηΫζβΝ κυΝ

λΰα βλδαεκτΝ

δ αε δεκτΝ Πλκ ππδεκτΝ Χ έ ΙέΠέΨΝ εαδΝ

λΰα βλδαεκτΝΠλκ ππδεκτΝΧ έΣέ έΠέΨΝ κυΝΣέ έΙέΝΘ
η Ν Ϋ λαΝ βΝ ΛΪλδ αΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ Θ

αζέαμ,Ν θ Ϊ

κθ αδΝ

κΝΓ θδεσΝΣηάηαΝ

αζέαμ,Ν η Ν βθΝ έ δαΝ λΰα δαεάΝ ξΫ βΝ εαδΝ βθΝ έ δαΝ

γΫ βΝ πκυΝ εα Ϋξκυθ,Ν κλΰαθδεάΝ άΝ πλκ ππκπαΰά,Ν εαδΝ υπκίΪζζκθ αδΝ
πθΝ η ζυθΝ έ ΙέΠέΝ εαδΝ έΣέ έΠέΝ Παθ πδ βηέκυΝ εαδΝ

κΝ αεα βηαρεσΝ εαγ

κΝ αθ έ κδξκΝ ηδ γκζκΰδεσΝ εαγ

ηδ γκζκΰδεάΝ πλκ αληκΰάΝ πΫλξ αδΝ απσΝ δμΝ 1-1-βίβίέΝ

υμΝ
υμέΝ Ν

θΝ πλκετπ κυθΝ αε δεΫμΝ ηβθδαέ μΝ

απκ κξΫμΝ ξαηβζσ λ μΝ απσΝ αυ ΫμΝ πκυΝ δεαδκτθ αθΝ πμΝ λΰααση θκδΝ
δα βλ έ αδΝ πμΝ πλκ ππδεάέΝ

δ δεκτΝ Σ ξθδεκτΝ

Ν Σέ έΙέ,Ν βΝ δαφκλΪΝ

Ν θΝ ζσΰπΝ πλκ ππδεάΝ δαφκλΪΝ η δυθ αδΝ απσΝ κπκδα άπκ Ν

η ζζκθ δεάΝ ατιβ βΝ πθΝ απκ κξυθ,Ν πζβθΝ βμΝ ξκλάΰβ βμΝ παλκξυθΝ εαδΝ πδ κηΪ πθΝ πκυΝ
πλκίζΫπκθ αδΝ

κΝ ΪλγλκΝ 1ηηΝ κυΝ θέΝ ζζιβήβί1ιΝ Χ ΄Ν ιζΨέΝ Κα ΪΝ αΝ ζκδπΪΝ φαλησα αδΝ βΝ παλέΝ γΝ

κυΝΪλγλκυΝβιΝ κυΝθέΝζγκθήβί1θΝΧ ΄ΝκγΨέΝΜ Ναπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυΝ η αεδθκτθ αδΝ
Σηάηα αΝ κυΝ κδε έκυΝ παθ πδ βηέκυΝ τ

ΝΪζζαΝ

λαΝ απσΝ αέ β άΝ κυμΝ εαδΝ τηφπθβΝ ΰθυηβΝ βμΝ

υθΫζ υ βμΝ κυΝΣηάηα κμΝυπκ κξάμέΝΣκΝπλκβΰκτη θκΝ ΪφδκΝδ ξτ δΝΰδαΝ βθΝπλυ βΝη αεέθβ βΝ
απσΝ κΝΓ θδεσΝΣηάηαΝ ΝΪζζκΝΣηάηαΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυέ

ΆλγλκΝη
Έθ αιβΝζκδπκτΝπλκ ππδεκτ
1έΝΣκΝησθδηκΝεαδΝη Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝδ δπ δεκτΝ δεαέκυΝακλέ κυΝξλσθκυΝ δκδεβ δεσΝπλκ ππδεσΝ
πκυΝ υπβλ

έΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμ

αυ κ δεαέπμΝ κΝΠαθ πδ άηδκΝΘ

αζέαμΝ η αφΫλ αδΝ

αζέαμ,Ν ΝγΫ βΝαθ έ κδξβΝη Ναυ άΝπκυΝεα Ϋξ δ,ΝκλΰαθδεάΝάΝ

πλκ ππκπαΰά,Νη Ν βθΝέ δαΝ λΰα δαεάΝ ξΫ β,Ν
έ δκΝ εζΪ κ,Ν

κΝ Σέ έΙέΝ Θ

βθΝέ δαΝεα βΰκλέα- επαδ υ δεάΝίαγηέ α,Ν

βθΝ έ δαΝ δ δεσ β αΝ εαδΝ η Ν κΝ ίαγησΝ πκυΝ εα Ϋξ δΝ εαδΝ παλαηΫθ δΝ

ΧπσζβΝ λΰα έαμΨέΝ έθαδΝ υθα ά,Ντ

κθΝ

βθΝ έ δαΝ Ϋ λαΝ

λαΝαπσΝυπκίκζάΝαέ β βμ,ΝβΝη αεέθβ βΝ κυΝπλκ ππδεκτΝ Ν

ΪζζβΝ πσζβΝ λΰα έαμέΝ Ν η αεέθβ βΝ εαδΝ βΝ κπκγΫ β βΝ ΰέθκθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ Πλυ αθδεκτΝ
υηίκυζέκυ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ υπβλ δαεΫμΝ αθΪΰε μΝ εαδΝ αφκτΝ υθ ε δηβγκτθΝ βΝ κδεκΰ θ δαεάΝ
εα Ϊ α β,ΝζσΰκδΝυΰ έαμ,ΝεαγυμΝεαδΝζκδπΪΝεκδθπθδεΪΝεαδΝκδεκθκηδεΪΝελδ άλδαέΝΟδΝ δεβΰσλκδΝη Ν
τηία βΝ ακλέ κυΝ ξλσθκυΝ εαδΝ πΪΰδαΝ Ϋηηδ γβΝ θ κζάΝ κυΝ Σέ έΙέΝ Θ

αζέαμΝ η αφΫλκθ αδΝ

αυ κ έεαδαΝεαδΝ ιαεκζκυγκτθΝθαΝπαλΫξκυθΝ δμΝυπβλ έ μΝ κυμΝεαδΝθαΝα εκτθΝ αΝεαγάεκθ ΪΝ κυμΝ
κΝ Παθ πδ άηδκΝ Θ

αζέαμΝ η Ν βθΝ έ δαΝ λΰα δαεάΝ ξΫ β,Ν κυμΝ έ δκυμΝ σλκυμΝ εαδΝ βθΝ έ δαΝ

δΪλε δαέ
βέΝ Πλκ ππδεσΝ κυΝ Σέ έΙέΝ Θ

αζέαμΝ η Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυΝ κλδ ηΫθκυΝ ξλσθκυ,Ν

πδ βηκθδεκέΝ υθ λΰΪ μΝ εαδΝ λΰα βλδαεκέΝ υθ λΰΪ μ,Ν αεα βηαρεκέΝ υπσ λκφκδ,Ν εαγυμΝ εαδΝ
ζκδπΫμΝεα βΰκλέ μΝΫε αε κυΝπλκ ππδεκτΝ ιαεκζκυγκτθΝθαΝπαλΫξκυθΝ δμΝυπβλ έ μΝ κυμΝεαδΝθαΝ
α εκτθΝ αΝ εαγάεκθ ΪΝ κυμΝ

κΝ Παθ πδ άηδκΝ Θ

αζέαμΝ η Ν κΝ έ δκΝ εαγ

υμ,Ν κυμΝ έ δκυμΝ

σλκυμΝ εαδΝ βθΝ έ δαΝ δΪλε δαέΝ ΣκΝ έ δκΝ δ ξτ δΝ εαδΝ ΰδαΝ σ κυμΝ παλΫξκυθΝ δμΝ υπβλ έ μΝ κυμΝ η Ν
υηίΪ δμΝΫλΰκυέ
ΆλγλκΝθ
Έθ αιβΝφκδ β υθΝ κυΝΣέ έΙέΝΘ

αζέαμΝ

κΝΠαθ πδ

άηδκΝΘ

αζέαμ

1έΝ ΟδΝ ΰΰ ΰλαηηΫθκδΝ φκδ β ΫμΝ
δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμ

Ν Σηάηα αΝ κυΝ Σέ έΙέΝ Θ

θΝ ΫξκυθΝ κζκεζβλυ δΝ σζ μΝ δμΝ υπκξλ υ δμΝ πκυΝ απαδ κτθ αδΝ απσΝ κΝ

πλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝ ΰδαΝ βΝ ζάοβΝ π υξέκυ,Ν θ Ϊ
Θ

αζέαμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ

κθ αδΝ αυ κ δεαέπμΝ

κΝ Παθ πδ άηδκΝ

αζέαμ,Νη Ν δεαέπηαΝθαΝκζκεζβλυ κυθΝ δμΝ πκυ ΫμΝ κυμ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝπαλέΝβΝΫπμΝηέΝ

βέΝ Ν επαδ υ δεάΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ κυΝ Σέ έΙέΝ Θ

αζέαμΝ υθ ξέα αδΝ η αία δεΪΝ

ηΫξλδΝ βθΝ απκφκέ β βΝ πθΝ φκδ β υθΝ πκυΝ έθαδΝ ΰΰ ΰλαηηΫθκδ,Ν εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ
παλσθ κμ,Ν εαδΝ αυ υθΝ πκυΝ ΰΰλΪφκθ αδΝ ηΫξλδΝ βΝ ζάιβΝ κυΝ αεα βηαρεκτΝ Ϋ κυμΝ βί1κ-βί1λέΝ ΟδΝ
φκδ β ΫμΝ υθ ξέακυθΝεαδΝκζκεζβλυθκυθΝ κΝπλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝ κυΝΣηάηα κμΝΣέ έΙέΝ δ αΰπΰάμΝ
κυμΝεαδΝ ζαηίΪθκυθΝ κθΝαθ έ κδξκΝ έ ζκΝ πκυ υθΝΣηάηα κμΝ Σέ έΙέΝΟδΝ φκδ β ΫμΝ κυΝ τ λκυΝ
ετεζκυΝ πκυ υθΝ θ Ϊ

κθ αδΝ

κΝ Γ θδεσΝ ΣηάηαΝ

κΝ κπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ κΝ δ υγυθ άμ κυΝ

ΠέΜέέΝεαδΝζαηίΪθκυθΝη απ υξδαεσΝ έπζπηαΝ δ έε υ βμΝπαθ πδ βηέκυέΝ
γέΝΓδαΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ πθΝ επαδ υ δευθΝεαδΝ ι α δευθΝ δα δεα δυθΝεαδΝ βθΝπλαε δεάΝΪ εβ βΝ
πθΝφκδ β υθ,Ναλησ δαΝ έθαδΝ αΝηΫζβΝ έ έΠέΝπκυΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝ αΝαθ έ κδξαΝΣηάηα αΝΣέ έΙέΝ
εαδΝ αΝκπκέαΝ υθ ξέακυθΝθαΝα εκτθΝ αΝαθα γ δηΫθαΝ

Ναυ ΪΝ δ αε δεΪΝεαγάεκθ αΝ

κΝΣηάηαΝ

πλκΫζ υ βμ,ΝεαγυμΝεαδΝσ αΝ κυμΝαθα γκτθΝη Ναπσφα βΝ κυΝυηίκυζέκυΝΈθ αιβμΝ κυΝ βμΝπαλέΝ
1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 1γέΝ ξ δεΫμΝ αληκ δσ β μΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθα έγ θ αδΝ εαδΝ

Ν ΪζζαΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝ

Ι λτηα κμέΝ
ζέΝΓδαΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθ,Ν βθΝπαλκξάΝ έ ζπθΝ πκυ υθ,Ν βθΝΫε κ βΝ
πδ κπκδβ δευθΝ εαδΝ πΪ βμΝ φτ πμΝ ί ίαδυ πθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ ξκλάΰβ βΝ πδ κπκδβ δευθΝ εαδΝ
ί ίαδυ πθΝ

Ν απκφκέ κυμΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ αυ υθΝ αλησ δκΝ έθαδΝ κΝ υηίκτζδκΝ Έθ αιβμΝ εαδΝ βΝ

Γλαηηα έαΝ κυέ
ηέΝ ΟδΝ πλκπ υξδαεκέΝ φκδ β ΫμΝ πκυΝ ι Ϊακθ αδΝ πδ υξυμΝ

αΝ απαδ κτη θαΝ ΰδαΝ βΝ ζάοβΝ π υξέκυΝ

υπκξλ π δεΪΝ εαδΝ πδζ ΰση θαΝ ηαγάηα αΝ κυΝ πλυ κυΝ ετεζκυΝ πκυ υθΝ κυΝ Σηάηα κμΝ Σέ έΙέΝ
δ αΰπΰάμΝ κυμ,ΝΫξκυθΝ βΝ υθα σ β αΝαθ έΝθαΝκλεδ κτθΝεαδΝθαΝζΪίκυθΝπ υξέκΝΣέ έΙέΝ τηφπθαΝ
η Ν βθΝπαλέΝβ,ΝθαΝπαλαεκζκυγά κυθΝ πδπζΫκθΝηαγάηα αΝαπσΝ κΝπλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝΣηάηα κμΝ
Παθ πδ βηέκυ,Ν κΝκπκέκΝηπκλκτθΝθαΝαβ ά κυθΝθαΝ θ αξγκτθΝ τηφπθαΝη Ν αΝ πση θαΝ Ϊφδα,Ν
εαδΝθαΝζΪίκυθΝπ υξέκΝπαθ πδ βηδαεάμΝ επαέ υ βμέΝυΰε ελδηΫθα,ΝηπκλκτθΝθαΝ θ αξγκτθμΝαΨΝ
κδΝ φκδ β ΫμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ

ζ ε λκζσΰπθΝ ΜβξαθδευθΝ Σέ έ,Ν κυΝ Σηάηα κμΝ ΜβξαθκζσΰπθΝ

ΜβξαθδευθΝ Σέ έ,Ν κυΝ Σηάηα κμΝ Πκζδ δευθΝ ΜβξαθδευθΝ Σέ έ,Ν η Ν Ϋ λαΝ αΝ ΣλέεαζαΝ εαδΝ κυΝ
Σηάηα κμΝ Πκζδ δευθΝ ΜβξαθδευθΝ Σέ έ,Ν η Ν Ϋ λαΝ β ΛΪλδ α,Ν κυΝ Σέ έΙέΝ Θ
υ βηΪ πθΝ θΫλΰ δαμΝ άΝ

αζέαμΝ

κΝ ΣηάηαΝ Π λδίΪζζκθ κμ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ Θ

κΝ ΣηάηαΝ

αζέαμ,Ν ίΨΝ κδΝ

φκδ β ΫμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ΜβξαθδευθΝ ΠζβλκφκλδεάμΝ Σέ έΝ κυΝ Σέ έΙέΝ Θ
ΦβφδαευθΝ υ βηΪ πθΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ Θ

αζέαμΝ

κΝ ΣηάηαΝ

αζέαμ,Ν ΰΨΝ κδΝ φκδ β ΫμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ

ξ δα ηκτ εαδΝΣ ξθκζκΰέαμΝΞτζκυΝεαδΝ πέπζκυΝεαδΝ κυΝΣηάηα κμΝ α κπκθέαμ εαδΝ δαξ έλδ βμΝ
Φυ δεκτΝ Π λδίΪζζκθ κμ κυΝ Σέ έΙέΝΘ
ξ δα ηκτΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ Θ
Υλβηα κκδεκθκηδεάμΝ κυΝ Σέ έΙέΝ Θ
κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΘ
Θ

αζέαμ

αζέαμ
αζέαμ,
αζέαμ

κΝΣηάηαΝ α κζκΰέαμ,Ν πδ βηυθΝΞτζκυΝεαδΝ
ΨΝ κδΝ φκδ β ΫμΝ κυ Σηάηα κμΝ Λκΰδ δεάμΝ εαδΝ
κΝ ΣηάηαΝ Λκΰδ δεάμΝ εαδΝ Υλβηα κκδεκθκηδεάμΝ

αζέαμ, ΨΝκδΝφκδ β ΫμΝ κυΝΣηάηα κμΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθΝ κυΝΣέ έΙέΝ

κΝΣηάηαΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΘ

κυΝ Σηάηα κμΝ Σ ξθκζσΰπθΝ Γ ππσθπθΝ κυΝ Σέ έΙέΝ Θ
ΰλκ ξθκζκΰέαμΝάΝ

αζέαμ

αζέαμ,

κΝ ΣηάηαΝ Γ ππκθέαμ-

κΝΣηάηαΝ πδ άηβμΝ πδεάμΝΠαλαΰπΰάμΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΘ

αΨΝ κδΝ φκδ β ΫμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ Σ ξθκζκΰέαμΝ ΣλκφέηπθΝ κυΝ Σέ έΙέΝ Θ
πδ άηβμΝ ΣλκφέηπθΝ εαδΝ

δα λκφάμΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ Θ

Σηάηα κμΝ δα λκφάμΝ εαδΝ δαδ κζκΰέαμΝ κυΝ Σέ έΙέΝ Θ
δα λκφκζκΰέαμΝ άΝ
Θ

ΨΝκδΝφκδ β ΫμΝ

κΝ ΣηάηαΝ

κΝ ΣηάηαΝ

αζέαμ, βΨΝ κδΝ φκδ β ΫμΝ κυΝ

αζέαμ

πδ άηβμΝ ΣλκφέηπθΝ εαδΝ

αζέαμ

αζέαμ,

κΝ ΣηάηαΝ δαδ κζκΰέαμΝ εαδΝ
δα λκφάμΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ

αζέαμ,Ν εαδΝ γΨΝ κδΝ φκδ β ΫμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ Νκ βζ υ δεάμΝ εαδΝ κυΝ Σηάηα κμΝ Ια λδευθΝ

λΰα βλέπθΝ κυΝ Σέ έΙέΝ Θ

αζέαμ

κΝ ΣηάηαΝ Νκ βζ υ δεάμΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ Θ

ΓδαΝ βθΝΫθ αιάΝ κυμΝυπκίΪζζκυθ αέ β βΝ
βί1λ,Ν δαφκλ δεΪΝ ηΫ αΝ

αζέαμέΝ

βΝΰλαηηα έαΝ κυΝκδε έκυΝΣηάηα κμΝηΫξλδΝ δμΝ1η-9-

Ν ιάθ αΝ ΧθίΨΝ βηΫλ μΝ απσΝ βθΝ αθΪλ β βΝ βμΝ ίαγηκζκΰέαμΝ

κΝ

ζ υ αέκΝ ηΪγβηαΝ εαδΝ έθαδΝ υθα σθΝ θαΝ αθαεζβγ έΝ η Ν θΫαΝ αέ β βΝ κυΝ θ δαφ λκηΫθκυΝ πκυΝ
υπκίΪζζ αδΝ κΝ αλΰσ λκΝ ΫιδΝ ΧθΨΝ ηάθ μΝ η ΪΝ βθΝ εα Ϊγ βΝ βμΝ αλξδεάμΝ αέ β βμέΝ ΣαΝ πδπζΫκθΝ
ηαγάηα αΝεαγκλέακθ αδΝη ΝπλΪιβΝ κυΝΠλκΫ λκυΝ κυΝΣηάηα κμ,Ντ

λαΝαπσΝ ξ δεάΝαπσφα βΝ

βμΝ υθΫζ υ βμΝ Σηάηα κμ,Ν βΝ κπκέαΝ ΰελέθ αδΝ απσΝ βΝ τΰεζβ κΝ εαδΝ η Ν βθΝ κπκέαΝ ΰέθ αδΝ
αθ δ κέξδ βΝ ηαγβηΪ πθΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθΝ κυΝ Σηάηα κμΝ Σέ έΙέΝ η Ν ηαγάηα αΝ κυΝ
πλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθΝ κυΝ Σηάηα κμΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυέΝ Ν απσφα βΝ βμΝ υθΫζ υ βμΝ κυΝ
Σηάηα κμΝ η Ν κυμΝ πλσ γ κυμΝ σλκυμΝ ζάοβμΝ π υξέκυΝ Παθ πδ βηέκυ,Ν ε έ
ΙκυθέκυΝ κυΝΫ κυμΝΫθαλιβμΝ βμΝαεα βηαρεάμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝΣηάηα κμΝεαδΝ
πλδθΝ απσΝ βθΝ υπκίκζάΝ βμΝ αέ β βμΝ απσΝ κυμΝ φκδ β ΫμέΝ

αδΝ ΫπμΝ δμΝ γίΝ
ΝεΪγ Νπ λέπ π βΝ

θΝ αθ δ κδξ έ αδΝ η Ν ηΪγβηαΝ εαδΝ

θΝ

ζαηίΪθ αδΝυπσοβΝΰδαΝ βΝζάοβΝ κυΝπ υξέκυΝπαθ πδ βηδαεάμΝ επαέ υ βμΝβΝπλαε δεάΝΪ εβ β,Ν
ε σμΝ αθΝ π λδζαηίΪθ αδΝ πλαε δεάΝ Ϊ εβ βΝ εαδΝ

κΝ αθ έ κδξκΝ πλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝ κυ

Σηάηα κμΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυέΝΓδαΝ αΝηαγάηα αΝπκυΝκζκεζάλπ Ν πδ υξυμΝκΝφκδ β άμΝεαδΝ βθΝ

πλαε δεάΝ Ϊ εβ β,Ν πκυΝ

θΝ ζαηίΪθκθ αδΝ υπσοβΝ ΰδαΝ βΝ ζάοβΝ κυΝ π υξέκυΝ παθ πδ βηδαεάμΝ

επαέ υ βμ,Νξκλβΰ έ αδΝ ξ δεάΝί ίαέπ βΝπαλαεκζκτγβ βμέ
θέΝ ΟδΝ φκδ β ΫμΝ πκυΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ κυΝ αεα βηαρεκτΝ Ϋ κυμΝ βί1λ-βίβίΝ 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 ΫξκυθΝ ησθκΝ κΝ

δεαέπηαΝθαΝκζκεζβλυ κυθΝ κθΝπλυ κΝετεζκΝ πκυ υθΝΣηάηα κμΝΣέ έΙέ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝπαλέΝ
2.

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

1έΝ ΣκΝ Σ ξθκζκΰδεσΝ

άηδκ γβθυθ εαδ

επαδ υ δεσΝ Ί λυηαΝ  λ ΪμΝ

λδαεσΝΠαθ πδ

κ Παθ πδ

άηδκ Θ

άηδκΝ
αζέαμ

ζζΪ αμΝ ΧΣέ έΙέΝ  λ ΪμΝ

ζζΪ αμΨΝ

εα αλΰ έ αδΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμ πμΝαυ κ ζΫμΝθκηδεσΝπλσ ππκΝεαδΝ θ Ϊ
κΝ γθδεσΝ εαδΝ Καπκ δ λδαεσΝ Παθ πδ άηδκΝ
αυ κ δεαέπμΝεαδΝξπλέμΝΪζζβΝ δα τππ βΝ

αδΝ

γβθυθ Χ έΚέΠέ έΨ,Ν κΝ κπκέκΝ υπ δ Ϋλξ αδΝ

ΝσζαΝ αΝ θκξδεΪΝεαδΝ ηπλΪΰηα αΝ δεαδυηα αΝεαδΝ

Ν

σζ μΝ δμΝυπκξλ υ δμΝ κυΝ Σέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ,ΝπμΝκδκθ έΝεαγκζδεσμΝ δΪ κξκμΝαυ κτ,Ν ξπλέμΝ
βθΝεα αίκζάΝφσλκυ,Ν ΫζκυμΝάΝΪζζκυΝ δεαδυηα κμΝυπΫλΝ κυΝ βηκ έκυΝάΝ πθΝΟέΣέ έΝάΝΪζζπθΝ
θκηδευθΝπλκ υππθ,Ν βλκυηΫθπθΝ πθΝ δα υπυ πθΝ βηκ δσ β αμΝΰδαΝ αΝαεέθβ αέΝ
βέΝ εελ η έμΝ έε μΝη Ν δΪ δεκΝ κΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ υθ ξέακθ αδΝαπσΝ κΝ έΚέΠέ έΝξπλέμΝ
δαεκπάΝ βμΝ έεβμέΝ δεα δεΫμΝαπκφΪ δμΝπκυΝ ε έ κθ αδΝΰδαΝ κΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμΝδ ξτκυθΝ
Ϋθαθ δΝ κυΝ έΚέΠέ έέΝ
γέΝ Κα ’Ν ιαέλ βμΝ αΨΝ θ Ϊ

κθ αδΝ

κΝ Γ ππκθδεσΝ Παθ πδ άηδκΝ

γβθυθΝ αΝ Σηάηα αΝ

α κπκθέαμΝεαδΝ δαξ έλδ βμΝΦυ δεκτΝΠ λδίΪζζκθ κμ, δκέεβ βμΝυ βηΪ πθΝ φκ δα ηκτ,ΝεαδΝ
δκέεβ βμ,Ν ΟδεκθκηέαμΝ εαδΝ πδεκδθπθέαμΝ Πκζδ δ δευθΝ εαδΝ Σκυλδ δευθΝ ΜκθΪ πθ κυΝ Σέ έΙέΝ

 λ ΪμΝ ζζΪ αμ,Ν εαδΝ π λδΫλξκθ αδΝ

Ν αυ σΝ αυ κ δεαέπμΝ εα ΪΝ πζάλβΝ ευλδσ β α,Ν θκηάΝ εαδΝ

εα κξάΝ αΝε έλδα,Ν λΰα άλδαΝεαδΝζκδπΫμΝ κηΫμΝπκυΝ ιυπβλ κτθΝ αΝαθπ ΫλπΝΣηάηα α,ΝεαγυμΝ
εαδΝ βΝ ζκδπάΝ αεέθβ βΝ π λδκυ έαΝ κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ
Άηφδ

α,Ν τηφπθαΝη Ν βΝ δα δεα έαΝ βμΝπαλέΝ1,ΝίΨΝ θ Ϊ

κΝ Καλπ θά δ,Ν βΝ ΘάίαΝ εαδΝ βθΝ

κθ αδΝ

κΝΠαθ πδ άηδκΝΘ

αζέαμΝ

αΝΣηάηα αΝ ζ ε λκθδευθΝΜβξαθδευθΝΣ ,ΝΜβξαθδευθΝΠζβλκφκλδεάμΝΣ ,Ν Νκ βζ υ δεάμΝεαδΝ
Φυ δεκγ λαπ έαμ κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμ,Ν εαδΝ π λδΫλξκθ αδΝ

Ν αυ σΝ αυ κ δεαέπμΝ εα ΪΝ

πζάλβΝευλδσ β α,ΝθκηάΝεαδΝεα κξάΝ αΝε έλδα,Ν λΰα άλδαΝεαδΝζκδπΫμΝ κηΫμΝπκυΝ ιυπβλ κτθΝ αΝ
αθπ ΫλπΝ Σηάηα α,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ ζκδπάΝ αεέθβ βΝ π λδκυ έαΝ κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ

βΝ

Λαηέα,ΝΝ τηφπθαΝη Ν βΝ δα δεα έαΝ βμΝπαλέΝ1έΝ
ζέΝΣκΝ αη δαεσΝυπσζκδπκΝ κυΝΫ κυμΝβί1κΝ κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμΝπ λδΫλξ αδΝ κΝ έΚέΠέ έΝ
πμΝαπκγ ηα δεσέΝΓδαΝ δμΝ υηίΪ δμ,ΝΰδαΝ δμΝκπκέ μΝ κΝΫλΰκΝάΝβΝυπβλ έαΝπαλΫξ αδΝ ΝΣηάηα αΝάΝ
υπβλ έ μΝ κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμΝπκυΝΫξκυθΝ θ αξγ έΝ ΝΪζζκΝπαθ πδ άηδκ,ΝκΝκδεκθκηδεσμΝ
Ϋζ ΰξκμ,Ν βΝ εεαγΪλδ β,Ν βΝ θ αζηα κπκέβ βΝ εαδΝ βΝ πζβλπηάΝ ΰέθκθ αδΝ απσΝ κΝ έΚέΠέ έ,Ν αφκτΝ
ί ίαδπγ έΝ βΝ κλγάΝ ε Ϋζ βΝ απσΝ πδ λκπάΝ πκυΝ κλέα δΝ κΝ Παθ πδ άηδκΝ
κδε έαΝ Σηάηα αέΝ ΣκΝ αη δαεσΝ υπσζκδπκΝ πλκβΰκυηΫθπθΝ

κΝ κπκέκΝ αθάεκυθΝ αΝ

υθΝ Χαπκγ ηα δεσΨΝ π λδΫλξ αδΝ

Ν

πκ κ σΝπ θάθ αΝ κδμΝ εα σΝΧηίΣΨΝ κΝ έΚέΠέ έ,Ν λδΪθ αΝ κδμΝ εα σΝΧγίΣΨΝ κΝΠαθ πδ άηδκΝ
Θ

αζέαμΝεαδΝ έεκ δΝ κδμΝ εα σΝΧβίΣΨΝ κΝΓ ππκθδεσΝΠαθ πδ άηδκΝ γβθυθ,ΝπμΝαπκγ ηα δεσέΝ

ΣκΝαελδίΫμΝπκ σΝ πκυΝπ λδΫλξ αδΝ

ΝεΪγ Νέ λυηαΝ δαπδ υθ αδΝ εαδΝη αφΫλ αδΝη Ναπσφα βΝ

κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν τ
ξ δεάΝ κδεκθκηδεάΝ Ϋεγ βΝ π θ αη ζκτμΝ πδ λκπάμΝ πκυΝ
ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ

λαΝ απσΝ δ άΰβ βΝ η Ν υθβηηΫθβΝ
υΰελκ έ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ

βθΝ κπκέαΝ η ΫξκυθΝ πμΝ πλσ λκμΝ ΫθαμΝ

υπΪζζβζκμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν εαδΝ πμΝ ηΫζβΝ ΫθαμΝ
επλσ ππκμΝαπσΝεΪγ Νέ λυηαΝπκυΝυπκ δεθτ αδΝαπσΝ βθΝκδε έαΝτΰεζβ κΝεαδΝκΝυπβλ υθΝεα ΪΝ
βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμ

θ δπλτ αθβμΝΈλ υθαμΝεαδΝ δαΝ έκυΝ επαέ υ βμΝ κυΝ Σέ έΙέΝ

 λ ΪμΝ ζζΪ αμέΝ Ν δ άΰβ βΝυπκίΪζζ αδΝ Νπλκγ ηέαΝπκυΝγΫ δΝκΝΤπκυλΰσμΝ βθΝαπσφα βΝ
υΰελσ β βμέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ ηπκλ έΝ θαΝ
αθαπλκ αλησακθ αδΝ αΝπκ κ ΪΝ βμΝπαλκτ αμ,Ντ

λαΝαπσΝαέ βηαΝ θ δπλτ αθβΝΟδεκθκηδευθ,Ν

Πλκΰλαηηα δ ηκτΝεαδΝ θΪπ υιβμΝ θσμΝαπσΝ αΝ λέαΝδ λτηα αέ
ηέΝ αΨΝ ΣαΝ ΫλΰαήπλκΰλΪηηα αΝ πκυΝ δαξ δλέα αδΝ κΝ δ δεσμΝ Λκΰαλδα ησμΝ Κκθ υζέπθΝ Έλ υθαμΝ
Χ έΛέΚέ έΨΝ κυ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ θ Ϊ
κπκέκΝ θ Ϊ

κθ αδΝ

κθΝ έΛέΚέ έΝ κυΝ παθ πδ βηέκυΝ

κΝ

αδΝ κΝ πδ βηκθδεσμΝ υπ τγυθκμΝ κυΝ Ϋλΰκυ,Ν τηφπθαΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ λέΝ Κα ’Ν

ιαέλ βμΝααΨΝ αΝΫλΰαΝ βμΝπλαε δεάμΝΪ εβ βμΝφκδ β υθΝ κυ Σέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ,,Ν κΝΫλΰκΝ
η Ν έ ζκΝ «Τπκ άλδιβΝ Παλ ηίΪ πθΝ ΚκδθπθδεάμΝ ΜΫλδηθαμΝ Φκδ β υθΝ κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ
ζζΪ αμ»Ν η Ν επ δεσΝ ΟΠΝ ηίγίζ1θΝ εαδΝ κΝ ΫλΰκΝ βμΝ απσε β βμΝ αεα βηαρεάμΝ δ αε δεάμΝ
ηπ δλέαμΝ

Ν θΫκυμΝ πδ άηκθ μΝ εα σξκυμΝ δ αε κλδεκτΝ υθ ξέακυθΝ θαΝ υζκπκδκτθ αδΝ εαδΝ αΝ

ξ δεΪΝ εκθ τζδαΝ αθαεα αθΫηκθ αδΝ η Ν απσφα βΝ βμΝ δ δεάμΝ Τπβλ έαμΝ

δαξ έλδ βμΝ κυΝ

πδξ δλβ δαεκτΝΠλκΰλΪηηα κμΝ« θΪπ υιβΝ θγλυπδθκυΝ υθαηδεκτ- επαέ υ βμΝεαδΝ δαΝ έκυΝ
ΜΪγβ β»,ΝαθΪζκΰαΝη Ν δμΝαπαδ ά δμΝ πθΝΫλΰπθ,ΝίίΨΝ κΝΫλΰκΝΚ 1ίγ Κζα
πκυΝ θ Ϊ

αδΝ

δεάΝΚδθβ δεσ β α,Ν

αΝπζαέ δαΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ Erasmus+ΝεαδΝξλβηα κ κ έ αδΝαπσΝ κΝΊ λυηαΝ

Κλα δευθΝ Τπκ λκφδυθΝ ΧΙέΚέΤέΨΝ

υθ ξέα δΝ θαΝ υζκπκδ έ αδΝ εαδΝ

αΝ

ξ δεΪΝ εκθ τζδαΝ

αθαεα αθΫηκθ αδΝ η Ν απσφα βΝ βμΝ αλησ δαμΝ υπβλ έαμΝ κυΝ ΙέΚέΤέ,Ν αθΪζκΰαΝ η Ν δμΝ απαδ ά δμΝ
πθΝ Ϋλΰπθ ,Ν ΰΰΨΝ κΝ ΫλΰκΝ Κ 1ίιΝ δ γθάμΝ Κδθβ δεσ β α,Ν πκυΝ θ Ϊ

αδΝ

αΝ πζαέ δαΝ κυΝ

πλκΰλΪηηα κμΝ Erasmus+Ν εαδΝ ξλβηα κ κ έ αδΝ απσΝ κΝ ΙΚΤΝ υθ ξέα δΝ θαΝ υζκπκδ έ αδΝ εαδΝ αΝ
ξ δεΪΝ εκθ τζδαΝ η αφΫλκθ αδΝ

κθΝ έΛέΚέ έΝ κυΝ

έΚέΠέ έ,Ν

ΨΝ κΝ ΫλΰκΝ KA2 CBHE

Electricity markets and Engineering Education (ELEMENDΨΝ πκυΝ θ Ϊ

αδΝ

αΝ πζαέ δαΝ κυΝ

πλκΰλΪηηα κμΝErasmus+ΝεαδΝξλβηα κ κ έ αδΝαπσΝ βθΝEACEA υθ ξέα δΝθαΝυζκπκδ έ αδΝεαδΝ αΝ
ξ δεΪΝεκθ τζδαΝη αφΫλκθ αδΝ κθΝ έΛέΚέ έΝ κυΝ έΚέΠέ έέ
ίΨΝ ΟΝ έΛέΚέ έΝ κυΝ κδε έκυΝ Παθ πδ βηέκυΝ υπ δ Ϋλξ αδΝ αυ κ δεαέπμΝ

Ν σζαΝ αΝ δεαδυηα α,Ν

θκξδεΪΝ εαδΝ ηπλΪΰηα α,Ν εαδΝ δμΝ υπκξλ υ δμΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμ,Ν
τηφπθαΝ η Ν σ αΝ κλέακθ αδΝ

βθΝ π λδπ έΝ α΄,Ν εαδΝ υθ ξέα δΝ εαδΝ υζκπκδ έΝ σζαΝ αΝ Ϋλΰα-

πλκΰλΪηηα αΝπκυΝκΝ έΛέΚέ έΝ κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμΝΫξ δΝαθαζΪί δ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ
πθΝ ξλβηα κ κ κτη θπθΝ εαδΝ υΰξλβηα κ κ κτη θπθΝ απσΝ βθΝ υλππαρεάΝ Έθπ βΝ άΝ ΪζζκυμΝ
φκλ έμΝ πκυΝ ξλβηα κ κ κτθΝ Ϋλ υθαΝ άΝ λΪ δμέΝ  δμΝ υπκξλ υ δμΝ εαδΝ αΝ δεαδυηα αΝ αυ ΪΝ
υηπ λδζαηίΪθκθ αδΝεαδΝσ αΝαπκλλΫκυθΝαπσΝ υηίΪ δμΝ λΰα έαμΝεαδΝΫλΰκυΝηΫξλδΝ βΝζάιβΝ κυμέ
ΝΜκθΪ αΝΟδεκθκηδεάμΝεαδΝ δκδεβ δεάμΝΤπκ άλδιβμΝΧΜέΟέ έΤέΨΝ κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ,Ν
θ πηα υθ αδΝ

βθΝ αθ έ κδξβΝ ηκθΪ αΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ κυΝ έΚέΠέ έ,Ν αθ έ κδξα,Ν εαδΝ ξλΫβΝ

πλκρ αηΫθκυΝ βμΝηκθΪ αμΝΧΠέΜέΟέ έΤέΨΝεαδΝΠλκρ αηΫθκυΝΟδεκθκηδευθΝΤπβλ δυθΝΧΠέΟέΤέΨΝ
κυΝ έΛέΚέ έΝ ε ζ έΝ κΝ κδε έκμΝ πλκρ Ϊη θκμΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ κυΝ έΚέΠέ έ. ΟδΝ πδ βηκθδεΪΝ
υπ τγυθκδΝ πθΝ λ υθβ δευθΝ πλκΰλαηηΪ πθ-ΫλΰπθΝ ιαεκζκυγκτθΝ θαΝ υγτθκθ αδΝ ΫπμΝ βθΝ
κζκεζάλπ βΝ κυΝ ΫλΰκυΝ κυμέΝ ΟΝ ικπζδ ησμΝ εΪγ Ν ΫλΰκυΝ η ΪΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ αυ κτΝ
π λδΫλξ αδΝ

κΝ έ λυηαΝ

κΝ κπκέκΝ Ϋξ δΝ θ αξγ έΝ κΝ πδ βηκθδεσμΝ υπ τγυθκμέΝ

Ν πδ λκπάΝ

λ υθυθΝ εαδΝ δαξ έλδ βμΝ πθΝ έΛέΚέ έΝ πθΝ λδυθΝ παθ πδ βηέπθΝ αθα υΰελκ έ αδΝ ηΫ αΝ

Ν

λδΪθ αΝ ΧγίΨ βηΫλ μΝ απσΝ κθΝ κλδ ησΝ βμΝ πλκ πλδθάμΝ δκέεβ βμΝ εΪγ Ν θΫκυΝ Σηάηα κμΝ εαδΝ
πλκ έγ θ αδΝπμΝηΫζβΝ επλσ ππκδΝ πθΝθΫπθΝΣηβηΪ πθΝη Νγβ έαΝηΫξλδΝ βΝζάιβΝ βμΝγβ έαμΝ πθΝ
ά βΝκλδ γΫθ πθΝη ζυθέΝΣκΝ δ δεσΝ π αη ζΫμΝσλΰαθκΝ βμΝπαλέΝηΝ κυΝΪλγλκυΝηγΝ κθΝθέΝζζκηήβί1ιΝ
Χ ΄Ν 11ζΨΝ θΝ αθα υΰελκ έ αδΝζσΰπΝ βμΝ υθΫθπ βμΝ κτ Ν παθ εζΫΰ αδΝ κΝ θ δπλσ λκμέΝ βθΝ
πδ λκπάΝ λ υθυθΝεαδΝ δαξ έλδ βμΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ κυΝ έΚέΠέ έΝη Ϋξ δΝηΫξλδΝ δμΝγ1-5-βί1λ,ΝπμΝ
πδπζΫκθΝ ηΫζκμ,Ν κΝ υπβλ υθΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμ,Ν πλσ λκμΝ βμΝ πδ λκπάμΝ
λ υθυθΝεαδΝ δαξ έλδ βμΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ,Ναθ έ κδξα,ΝξπλέμΝ δεαέπηαΝ
οάφκυέΝ  Ν π λέπ π βΝ απκυ έαμΝ κυΝ ΰδαΝ κπκδκθ άπκ Ν ζσΰκΝ άΝ πλκ πλδθκτΝ επζτηα κμ,Ν εαγυμΝ
εαδΝ αθΝ παλαδ βγ έΝ άΝ εζ έο δ,Ν αθαπζβλυθ αδΝ απσΝ ΫθαΝ απσΝ αΝ υπβλ κτθ αΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ
δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμ ηΫζβΝ βμΝ πδ λκπάμΝ λ υθυθΝ εαδΝ δαξ έλδ βμΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ κυΝ Σέ έΙέΝ
 λ ΪμΝ ζζΪ αμ,Ν κΝκπκέκΝ πδζΫΰ αδΝη Ναπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυΝ κυΝ έΚέΠέ έέΝ
θέΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαγκλέακθ αδΝ δ δεσ λαΝ
δα δεα δεΪΝ γΫηα αΝ πμΝ πλκμΝ κθΝ πδη λδ ησΝ πθΝ αη δαευθΝ δαγ έηπθΝ κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ
ζζΪ αμ εαδΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝπαλσθ κμΝΪλγλκυέΝΜ ΝσηκδαΝαπσφα β,Ντ

λαΝαπσΝ δ άΰβ βΝ βμΝ

π θ αη ζκτμΝ πδ λκπάμΝ βμΝ παλέΝ ζ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ θ αξγκτθΝ εαδΝ ΪζζαΝ ΫλΰαΝ
π λέπ έΝ α΄Ν βμΝ παλέΝ ηΝ εαδΝ θαΝ εαγκλδ

δμΝ λυγηέ δμΝ βμΝ

έΝ κΝ φκλΫαμΝ υζκπκέβ βμΝ πθΝ ΫλΰπθΝ αυ υθΝ εαδΝ κΝ λσπκμΝ

εα αθκηάμΝ πθΝεκθ υζέπθέ
7. ΣαΝε έλδα,Ν λΰα άλδαΝεαδΝζκδπΫμΝ κηΫμΝπκυΝ ιυπβλ κτθΝ κΝΣηάηαΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθ,Ν
η ΝΫ λαΝ βθΝΥαζεέ α,Νη αφΫλκθ αδΝαυ κ δεαέπμΝεα ΪΝπζάλβΝευλδσ β α,ΝθκηάΝεαδΝεα κξάΝ

κΝ

έΚέΠέ έ,Ν τηφπθαΝη Ν βΝ δα δεα έαΝ βμΝ παλέΝ1έ ΣαΝε έλδα,Ν λΰα άλδαΝ εαδΝζκδπΫμΝ κηΫμΝπκυΝ
ιυπβλ κτθΝ κΝ ΣηάηαΝ

ηπκλέαμΝ εαδΝ

δαφάηδ βμ,Ν η Ν Ϋ λαΝ βθΝ Άηφδ

αυ κ δεαέπμΝεα ΪΝπζάλβΝευλδσ β α, θκηάΝεαδΝεα κξάΝ

αΝ η αφΫλκθ αδΝ

κΝΓ ππκθδεσΝΠαθ πδ άηδκ,Ν τηφπθαΝ

η Ν βΝ δα δεα έαΝ βμΝπαλέΝ1έ ΣαΝε έλδα,Ν λΰα άλδαΝεαδΝζκδπΫμΝ κηΫμΝπκυΝ ιυπβλ κτθΝ κΝΣηάηαΝ
ζ ε λκζκΰέαμ,Νη ΝΫ λαΝ βΝΛαηέα,Νη αφΫλκθ αδΝαυ κ δεαέπμΝεα ΪΝπζάλβΝευλδσ β α,ΝθκηάΝεαδΝ
εα κξάΝ κΝΠαθ πδ άηδκΝΘ

αζέαμ,Ν τηφπθαΝη Ν βΝ δα δεα έαΝ βμΝπαλέΝ1έΝ

ΆλγλκΝκ
Έθ αιβΝ κυΝπλκ ππδεκτΝ κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ
Παθ πδ

άηδκ γβθυθ εαδ

κ Παθ πδ

κΝ έΚέΠέ έ,Ν
άηδκ Θ

αζέαμ

κΝΓ ππκθδεσ

ΣκΝ πΪ βμΝ φτ πμΝ πλκ ππδεσΝ κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ πκυΝ υπβλ
Σέ έΙέΝ

αΝ ΦαξθΪΝ υίκέαμΝ εαδΝ

αΝ Σηάηα αΝ

έ

δμΝ υπβλ έ μΝ κυΝ

ζ ε λκζσΰπθΝ ΜβξαθδευθΝ Σ ,Ν ΜβξαθδευθΝ

υ κηα δ ηκτΝ Σ ,Ν ΜβξαθκζσΰπθΝ ΜβξαθδευθΝ Σ ,Ν ΜβξαθδευθΝ Σ ξθκζκΰέαμΝ

λκ εαφυθΝ Σ Ν

εαδΝΛκΰδ δεάμΝεαδΝΥλβηα κκδεκθκηδεάμ, η Ν δμΝαθ έ κδξ μΝγΫ δμ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝεαδΝ
πθΝ πλκ πλδθυθΝ άΝ πλκ ππκπαΰυθΝ γΫ πθ,Ν η αφΫλ αδΝ αυ κ δεαέπμ,Ν απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ
κυΝπαλσθ κμ,Ν κΝ έΚέΠέ έ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝΪλγλπθΝλΝΫπμΝ11έΝΣκΝπΪ βμΝφτ πμΝ
πλκ ππδεσΝ κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ πκυΝ υπβλ
Καλπ θά δΝ εαδΝ βθΝΆηφδ

αΝεαδΝ

έΝ

δμΝ υπβλ έ μΝ κυΝ Σέ έΙέΝ

βΝ Θάία,Ν κΝ

αΝ Σηάηα αΝ βμΝπ λέπ έΝα΄Ν βμΝπαλέΝγΝ κυΝ ΪλγλκυΝι, 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
γβθυθ,Ν τηφπθαΝ η Ν σ αΝ δ δεσ λαΝ κλέακθ αδΝ
πλκ ππδεσΝ κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμΝπκυΝυπβλ

κΝΓ ππκθδεσΝΠαθ πδ άηδκΝ

αΝ ΪλγλαΝ λΝ ΫπμΝ 11έΝ ΣκΝ πΪ βμΝ φτ πμΝ
έΝ

δμΝυπβλ έ μΝ κυΝΣέ έΙέΝ

βΝΛαηέαΝεαδΝ

αΝ Σηάηα αΝ βμΝ π λέπ έΝ ί΄Ν βμΝ παλέΝ γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ι, η Ν δμΝ αθ 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,Ν τηφπθαΝη Ν

δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ ΪλγλπθΝ λΝ ΫπμΝ 11έΝ Ν η αφκλΪΝ κυΝ αθπ ΫλπΝ πλκ ππδεκτΝ δαπδ υθ αδΝ η Ν
πλΪι δμΝ κυΝ Πλτ αθβΝ κυΝ κδε έκυΝ Παθ πδ βηέκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ ε έ κθ αδΝ θ σμΝ λδΪθ αΝ ΧγίΨΝ
βη λυθΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμ,Ν ηθβηκθ τκυθΝ δμΝ γΫ δμΝ εαδΝ αΝ κθσηα αΝ αυ υθΝ
πκυΝ δμΝ εα ΫξκυθΝ εαδΝ βηκ δ τκθ αδΝ
Πλτ αθβΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμέ  δμΝ απκφΪ δμΝ κυΝ

αφέκυ,Ν εαγυμΝ εαδΝ

Ν π λέπ π βΝ Ϊλθβ βμΝ Ϋθ αιβμ,Ν α ε έ αδΝ

Ϋζ ΰξκμΝθκηδησ β αμΝαπσΝ κθΝΤπκυλΰσΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝαυ παΰΰΫζ πμ,Ν
ηΫ αΝ

Ν πλκγ ηέαΝ ΫιδΝ ΧθΨΝ ηβθυθΝ απσΝ βθΝ Ϋε κ βΝ βμΝ πλΪιβμ,Ν άΝ εα σπδθΝ πλκ φυΰάμΝ πκυΝ

α ε έ αδΝηΫ αΝ Νπλκγ ηέαΝ ιάθ αΝΧθίΨΝβη λυθΝπκυΝαλξέα δΝαπσΝ βθΝΫε κ βΝ βμΝ δαπδ π δεάμΝ
πλΪιβμΝ Ϋθ αιβμΝ άΝ βμΝ αλθβ δεάμΝ απΪθ β βμΝ άΝ απσΝ βθΝ Ϊπλαε βΝ πΪλκ κΝ λδυθΝ ΧγΨΝ ηβθυθΝ απσΝ
βθΝ εα Ϊγ β απσΝ κθΝ θ δαφ λση θκΝ αδ άηα κμΝ Ϋε κ βμΝ δαπδ π δεάμΝ πλΪιβμΝ Ϋθ αιβμέΝ  Ν
π λέπ π βΝ πλκ φυΰάμ,Ν κΝ Ϋζ ΰξκμΝ θκηδησ β αμΝ κζκεζβλυθ αδΝ ηΫ αΝ
ηβθυθΝαπσΝ βθΝεα Ϊγ βΝ βμΝπλκ φυΰάμέΝ

ΆλγλκΝλ
Έθ αιβΝη ζυθΝ έ έΠέ

Ν πλκγ ηέαΝ τκΝ ΧβΨΝ

1. α) ΣαΝηΫζβΝ έ έΠέΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ ζ ε λκζσΰπθΝΜβξαθδευθΝΣ ,ΝΜβξαθδευθΝ υ κηα δ ηκτΝ
Σ ,Ν ΜβξαθκζσΰπθΝ ΜβξαθδευθΝ Σ ,Ν ΜβξαθδευθΝ Σ ξθκζκΰέαμΝ

λκ εαφυθΝ Σ Ν εαδΝ Λκΰδ δεάμΝ

εαδΝ Υλβηα κκδεκθκηδεάμ κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ θ Ϊ

κθ αδΝ

κΝ Γ θδεσΝ ΣηάηαΝ βμΝ

π λέπ έΝβ΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1η,Ν κυΝ έΚέΠέ έ,
ίΨΝ ΣαΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ βμΝ π λέπ έΝ α΄Ν βμΝ παλέΝ γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ιΝ κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ
ζζΪ αμ,Ν θ Ϊ

κθ αδΝ

κΝ Γ θδεσΝ ΣηάηαΝ βμΝ π λέπ έΝ ΄Ν βμΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ βί,Ν κυΝ

Γ ππκθδεκτΝΠαθ πδ βηέκυΝ γβθυθ,
ΰΨΝ ΣαΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ βμΝ π λέπ έΝ ί΄Ν βμΝ παλέΝ γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ιΝ κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ
ζζΪ αμ,Ν θ Ϊ

κθ αδΝ

κΝ Γ θδεσΝ ΣηάηαΝ η Ν Ϋ λαΝ βΝ ΛαηέαΝ βμΝ π λέπ έΝ δγ΄Ν βμΝ παλέΝ 1Ν κυΝ

ΪλγλκυΝββ,Ν κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΘ

αζέαμ.

βέΝΣαΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ απκε κτθΝ κυμΝαεα βηαρεκτμΝ έ ζκυμΝ πθΝη ζυθΝ
έ έΠέΝ κυΝ κδε έκυΝ Παθ πδ βηέκυΝ εα ’Ν αθ δ κέξδ βΝ πθΝ εα ξση θπθΝ γΫ πθ,Ν βζα άΝ
εαγβΰβ ΫμΝα΄Νίαγηέ αμ,Ναθαπζβλπ ΫμΝεαγβΰβ Ϋμ,Ν πέεκυλκδΝεαγβΰβ Ϋμ,Νυπβλ κτθ μΝζΫε κλ μ,Ν
εαδΝ υπκίΪζζκθ αδΝ

κΝ αεα βηαρεσΝ εαγ

υμΝ πθΝ η ζυθΝ

έ έΠέΝ παθ πδ βηέπθ, εα ΪΝ

παλΫεεζδ βΝεΪγ ΝΪζζβμΝ δΪ αιβμ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝπαλέΝγέΝ
γέΝαΨΝΌ κδΝεα Ϋξκυθ,Νεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμ,Νπλκ ππκπαΰάΝγΫ βΝηΫζκυμΝ έ έΠέΝ
κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ, θ Ϊ

κθ αδΝ

Ναθ έ κδξβμΝίαγηέ αμΝπλκ ππκπαΰάΝγΫ βΝηΫζκυμΝ

έ έΠέΝ κυΝκδε έκυΝΠαθ πδ βηέκυ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝπαλέΝ1, εαδΝσ κδΝεα ΫξκυθΝ αε δεάΝγΫ βΝ πέΝ
γβ έαΝ ηΫζκυμΝ έ έΠέΝ κυ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμ

θ Ϊ

κθ αδΝ

Ν αθ έ κδξβμΝ ίαγηέ αμΝ

κλΰαθδεάΝ γΫ βΝ πέΝ γβ έαΝ ηΫζκυμΝ έ έΠέΝ κυΝ κδε έκυΝ Παθ πδ βηέκυ,Ν η Ν βθΝ πδφτζαιβΝ βμΝ
π λέπ έΝ ΄έΝ
ίΨΝΌ κδΝεα Ϋξκυθ,Νεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμ,Ν αε δεάΝγΫ βΝηΫζκυμΝ έ έΠέΝ κυΝΣέ έΙέΝ
 λ ΪμΝ ζζΪ αμ, θ Ϊ

κθ αδΝ

Ναθ έ κδξβμΝίαγηέ αμΝπλκ ππκπαΰάΝγΫ βΝη ζυθΝ έ έΠέ κυΝ

κδε έκυΝΠαθ πδ βηέκυΝεαδΝαβ κτθΝ βΝη α λκπάΝ βμΝγΫ βμΝ κυμΝ

ΝησθδηβΝκλΰαθδεάΝγΫ βΝ βμΝ

έ δαμΝίαγηέ αμ,ΝβΝκπκέαΝ δ θ λΰ έ αδΝεα ΪΝπαλΫεεζδ βΝεΪγ ΝΪζζβμΝ δΪ αιβμ,ΝπμΝ ιάμμ
ααΨΝκδΝαθαπζβλπ ΫμΝεαδΝ πέεκυλκδΝεαγβΰβ ΫμΝυπκίΪζζκυθΝαέ β βΝΰδαΝη α λκπάΝ βμΝγΫ βμΝ κυμΝ
ΝκλΰαθδεάΝ βμΝέ δαμΝίαγηέ αμ,Ν ΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ τκΝΧβΨΝηβθυθΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝ
παλσθ κμ,Ν ΪζζπμΝ απσΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ πθΝ δα δεα δυθΝ εζκΰάμ,Ν ιΫζδιβμΝ άΝ ηκθδηκπκέβ βμΝ
τηφπθαΝη Ν βθΝπαλέΝθΝ κυΝ ΪλγλκυΝ1γέΝ Νη α λκπάΝ υθ ζ έ αδΝη Ναπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυΝ

πκυΝ ε έ

αδΝ ξπλέμΝ άλβ βΝ ΪζζβμΝ δα δεα έαμΝ εαδΝ βηκ δ τ αδΝ

βθΝ

φβη λέ αΝ βμΝ

Κυί λθά πμέΝ ΝπλΪιβΝη α λκπάμΝδ ξτ δΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝΫθαλιβμΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμ.
ίίΨΝκδΝεαγβΰβ ΫμΝα΄Νίαγηέ αμΝεα αγΫ κυθΝαέ β βΝΰδαΝη α λκπάΝ βμΝγΫ βμ κυμΝ βΝΓλαηηα έαΝ
κυΝ Σηάηα κμ,Ν βΝ κπκέαΝ υθκ τ αδΝ απσΝ αΝ απαδ κτη θαΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ εαδΝ ίδκΰλαφδεσΝ
βη έπηαέΝ δ ά δμΝυπκίΪζζκθ αδΝηΫξλδΝ δμΝγ1Ν υΰκτ κυΝβίβζΝεαδΝελέθκθ αδΝαπσΝ π αη ζ έμΝ
πδ λκπΫμΝ ελέ βμ,Ν η Ν δ ΪλδγηαΝ αθαπζβλπηα δεΪΝ ηΫζβέΝ Μ Ν πλΪιβΝ κυ Πλτ αθβΝ κυΝ κδε έκυΝ
Παθ πδ βηέκυ,Ν τ

λαΝ απσΝ απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυ,Ν υΰελκ έ αδΝ

Ν εΪγ Ν ΣηάηαΝ ηέαΝ

πδ λκπάΝελέ βμΝαπσΝεαγβΰβ ΫμΝΠαθ πδ βηέκυΝα΄Νίαγηέ αμΝ υθαφκτμΝΰθπ δεκτΝαθ δε δηΫθκυΝ
η Ν κΝ ΰθπ δεσΝ π έκΝ κυΝ Σηάηα κμ,Ν θυΝ

αΝ Γ θδεΪΝ Σηάηα αΝ υΰελκ κτθ αδΝ πδ λκπΫμΝ αθΪΝ

δ δεσ β αΝ άΝ υΰΰ θ έμΝ δ δεσ β μ,Ν κηκέπμΝ απσΝ εαγβΰβ ΫμΝ Παθ πδ βηέκυΝ α΄Ν ίαγηέ αμέΝ Ν
τΰεζβ κμΝ υθ Ϊ

δΝεα ΪζκΰκΝ έεκ δΝΧβίΨΝ εζ ε σλπθΝεαδΝ κθΝυπκίΪζζ δΝ

βΝυθΫζ υ βΝ κυΝ

Σηάηα κμέΝ ΜΫ αΝ

Ν ΫεαΝ Χ1ίΨΝ λΰΪ δη μΝ βηΫλ μΝ απσΝ βθΝ υπκίκζά,Ν β υθΫζ υ βΝ άΝ εαδΝ

η ηκθπηΫθαΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ηπκλκτθΝ θαΝ αβ κτθΝ βθΝ ιαέλ βΝ εζΫε κλα,Ν αθΝ
υθ λΫξκυθΝ κδΝ π λδπ υ δμΝ βμΝ παλέΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ιΝ κυΝ θέΝ βθλίή1λλλΝ Χ ΄Ν ζηΨ,Ν εαγυμΝ εαδΝ αθΝ
αθ δζΫΰκυθΝΰδαΝ βΝ υθΪφ δαΝ κυΝΰθπ δεκτΝαθ δε δηΫθκυΝ πθΝ εζ ε σλπθέ Μ ΪΝ βθΝπαλΫζ υ βΝ
βμΝπλκγ ηέαμΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ αφέκυ,ΝβΝτΰεζβ κμΝ υΰελκ έΝ βθΝ πδ λκπάΝ πδζΫΰκθ αμΝ
απσΝ κθΝ εα ΪζκΰκΝ αΝ αε δεΪΝ εαδΝ αθαπζβλπηα δεΪΝ ηΫζβΝ βμέΝ Ν απσφα βΝ υΰελσ β βμΝ φΫλ δΝ
δ δεάΝαδ δκζκΰέαΝ Νπ λέπ π βΝυπκίκζάμΝαέ β βμΝ ιαέλ βμέΝ θΝ ιαδλ γκτθΝ σ αΝηΫζβΝαπσΝ κθΝ
εα ΪζκΰκΝ υ

Ν αΝ θαπκη έθαθ αΝ θαΝ ηβθΝ παλεκτθΝ ΰδαΝ βΝ υΰελσ β βΝ βμΝ πδ λκπάμ,Ν βΝ

τΰεζβ κμΝ υθ Ϊ

δΝ θΫκΝ εα ΪζκΰκΝ εαδΝ κθΝ εκδθκπκδ έΝ εΝ θΫκυΝ

ηΫζβΝ πθΝ πδ λκπυθΝ ΫξκυθΝ

βΝ υθΫζ υ βΝ Σηάηα κμέΝ ΣαΝ

ά δαΝ γβ έα,Ν βΝ κπκέαΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθαθ υθ αδΝ η Ν πλΪιβΝ κυΝ

Πλτ αθβΝ κυΝ κδε έκυΝ Παθ πδ βηέκυ,Ν τ
ι Ϊακθ αδΝ εαδΝ αιδκζκΰκτθ αδΝ ΰδαΝ θαΝ

λαΝ απσΝ απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυέΝ ΟδΝ αδ ά δμΝ
δαπδ πγ έΝ βΝ

υθ λκηάΝ πθΝ πλκ σθ πθΝ πκυΝ

πλκίζΫπκθ αδΝ κΝ κδξ έκΝiiiΝ βμΝυπκπ λέπ έΝΰΰ΄Ν βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1λΝ κυΝθέΝ
ζίίλήβί11έΝΟδΝαδ ά δμΝ ι Ϊακθ αδΝ κΝαλΰσ λκΝηΫ αΝ

Ν τκΝΧβΨΝηάθ μΝαπσΝ βθΝυπκίκζάΝ κυμΝ

η Ν πζάλβΝ φΪε ζκέΝ ΟδΝ απκφΪ δμΝ πθΝ πδ λκπυθΝ υπκίΪζζκθ αδΝ
θκηδησ β αμ,Ν κΝ κπκέκμΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ

κθΝ Πλτ αθβΝ ΰδαΝ Ϋζ ΰξκΝ

Ν απκεζ δ δεάΝ πλκγ ηέαΝ λδΪθ αΝ ΧγίΨΝ βη λυθέΝ ΟΝ

Πλτ αθβμΝ ε έ δΝΰδαΝ βΝη α λκπάΝ βμΝγΫ βμΝ ξ δεάΝπλΪιβΝηΫ αΝ Ν ΫεαΝΧ1ίΨΝβηΫλ μΝαπσΝ βθΝ
παλΫζ υ βΝ βμΝ λδαεκθγάη λβμΝ πλκγ ηέαμΝ ΰδαΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ θκηδησ β αμέΝ Ν πλΪιβΝ ηθβηκθ τ δΝ
βΝ γΫ βΝ εαδΝ κΝ σθκηαΝ αυ κτΝ πκυΝ βθΝ εα Ϋξ δΝ εαδΝ βηκ δ τ αδΝ
Κυί λθά πμέΝ

Ν πλΪιβΝ η α λκπάμΝ υπσε δ αδΝ

βθΝ

φβη λέ αΝ βμΝ

Ν Ϋζ ΰξκΝ θκηδησ β αμΝ απσΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ

Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν αυ παΰΰΫζ πμΝ άΝ τ
εα α έγ αδΝ ηΫ αΝ

λαΝ απσΝ υπκίκζάΝ Ϋθ α βμΝ πκυΝ

Ν ιάθ αΝ ΧθίΨΝ βηΫλ μΝ απσΝ βΝ βηκ έ υ άΝ βμέΝ ΟΝ Ϋζ ΰξκμΝ θκηδησ β αμΝ απσΝ

κθΝ ΤπκυλΰσΝ κζκεζβλυθ αδΝ
π λδΫζ υ βΝ κυΝ φαεΫζκυΝ

Ν απκεζ δ δεάΝ πλκγ ηέαΝ λδΪθ αΝ ΧγίΨΝ βη λυθΝ απσΝ βθΝ

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

Ν πλΪιβΝ

η α λκπάμΝδ ξτ δΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμ,Ν φσ κθΝβΝαέ β βΝυπκίζβγ έΝηΫξλδΝ δμΝ
31-8-2019, δαφκλ δεΪΝδ ξτ δΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝΫε κ βμΝ βμΝπλΪιβμέΝ δ ά δμΝη α λκπάμΝ
γΫ βμΝ υπκίΪζζκθ αδΝ ΫπμΝ τκΝ ΧβΨΝ φκλΫμέΝ Ν

τ λβΝ αέ β βΝ υπκίΪζζ αδΝ η ΪΝ βθΝ παλΫζ υ βΝ

θσμΝΧ1ΨΝΫ κυμΝαπσΝ βθΝΫε κ βΝ βμΝαλθβ δεάμΝαπσφα βμ,Ν
βθΝ αλξδεάΝ αέ β βέΝ  Ν π λέπ π βΝ απσλλδοβμΝ εαδΝ βμΝ

κΝέ δκΝάΝ

Ν δαφκλ δεσΝΣηάηαΝαπσΝ

τ λβμΝ αέ β βμΝ κΝ ηΫζκμΝ έ έΠέΝ

παλαηΫθ δΝ βθΝπλκ ππκπαΰάΝγΫ βΝ βθΝκπκέαΝεα Ϋξ δέ
ΰΨΝ ΣαΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ πκυΝ παλαηΫθκυθΝ
εαγ

Ν πλκ ππκπαΰ έμΝ γΫ δμΝ δα βλκτθΝ κΝ ηδ γκζκΰδεσΝ

υμΝ βμΝγΫ βμΝπκυΝεα ΫξκυθΝεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμέΝΌ κδΝ θ Ϊ

αε δεΫμΝγΫ δμΝυπΪΰκθ αδΝ κΝηδ γκζκΰδεσΝεαγ

κθ αδΝ

Ν

υμΝηΫζκυμΝ έ έΠέΝΠαθ πδ βηέκυΝαπσΝ βθΝ1β-

1-βίβί,Ν φσ κθΝβΝπλΪιβΝη α λκπάμΝ ε κγ έΝπλδθΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝαυ ά,Ν δαφκλ δεΪΝαπσΝ
βθΝβη λκηβθέαΝΫε κ βμΝ βμΝπλΪιβμέΝ
ΨΝΟδΝυπβλ κτθ μΝζΫε κλ μΝΧπλυβθΝεαγβΰβ ΫμΝ φαληκΰυθΨ,Ν θ Ϊ

κθ αδΝ

ΝκλΰαθδεΫμΝγΫ δμΝ

πέΝγβ έαΝάΝ Νπλκ ππκπαΰ έμΝγΫ δμΝζ ε σλπθΝ φαληκΰυθ,ΝαθΪζκΰαΝη Ν βΝγΫ βΝπκυΝεα ΫξκυθΝ
εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμ εαδΝ δα βλκτθΝ κΝ ηδ γκζκΰδεσΝ εαγ

υμΝ εαγβΰβ άΝ

φαληκΰυθΝΣέ έΙέέΝ Νεα βΰκλέαΝαυ άΝαθάε δΝ αΝηΫζβΝ έ έΠέΝΠαθ πδ βηέκυΝεαδΝυπΪΰ αδμΝ
ααΨΝ

δμΝ ε έη θ μΝ πλδθΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ θέΝ ζζκηήβί1ιΝ δα Ϊι δμΝ ΰδαΝ κυμΝ εαγβΰβ ΫμΝ

φαληκΰυθ,Ν
ίίΨΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝθέΝζζκηήβί1ιΝπκυΝαφκλκτθΝ κυμΝυπβλ κτθ μΝΛΫε κλ μΝΰδαΝ κΝ δεαέπηαΝ
εζΫΰ δθΝεαδΝ κΝ δεαέπηαΝ υηη κξάμΝ

αΝ υζζκΰδεΪΝσλΰαθαΝ δκέεβ βμΝ κυΝ δ λτηα κμέΝ ΓδαΝ κΝ

πλΪλδκΝ δ αε δεάμΝ απα ξσζβ βμΝ δ ξτ δΝ βΝ θκηκγ έαΝ πκυΝ δΫπ δΝ κυμΝ υπβλ κτθ μΝ ζΫε κλ μΝ
Παθ πδ βηέκυέΝΌπκδκμΝ έθαδΝεΪ κξκμΝ δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμΝυπκίΪζζ δΝαέ β βΝηΫξλδΝ δμΝγ112-βίββΝ
γβ έαΝ άΝ

βΝτΰεζβ κ,ΝβΝκπκέαΝαπκφα έα δΝΰδαΝ βΝη α λκπάΝ βμΝγΫ βμΝ

ΝκλΰαθδεάΝγΫ βΝ πέΝ

Ν πλκ ππκπαΰάΝ γΫ βΝ ζΫε κλαέΝ ΓδαΝ ΰθπ δεσΝ αθ δε έη θκΝ ιαδλ δεάμΝ εαδΝ

α δαηφδ ίά β βμΝ δ δαδ λσ β αμ,Ν

κΝ κπκέκΝ

θΝ έθαδΝ υθα άΝ άΝ

υθάγβμ,Ν βΝ επσθβ βΝ

δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμΝ τηφπθαΝ η Ν κυμΝ εαθσθ μΝ βμΝ κδε έαμΝ ΫξθβμΝ άΝ πδ άηβμ,Ν ΰδαΝ βθΝ
η α λκπάΝ βμΝ γΫ βμΝ απκφα έα δ,Ν τηφπθαΝ η Ν σ αΝ κλέακθ αδΝ

βθΝ π λέπ έΝ α΄Ν βμΝ παλέΝ 1Ν κυΝ

ΪλγλκυΝ 1λΝ κυΝ θέΝ ζίίλήβί11,Ν π θ αη ζάμΝ πδ λκπάΝ πκυΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ ηΫζβΝ

έ έΠέΝ

κυζΪξδ κθΝ βμΝ ίαγηέ αμΝ κυΝ πέεκυλκυ,Ν δ έκυΝ άΝ υθαφκτμΝ ΰθπ δεκτΝ αθ δε δηΫθκυΝ η Ν αυ σΝ
κυΝ αδ κτη θκυΝ βΝ η α λκπάέΝ Ν πδ λκπάΝ αυ άΝ υΰελκ έ αδΝ η Ν απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυΝ εαδΝ
τκΝ ΧβΨΝ κυζΪξδ κθΝ απσΝ αΝ ηΫζβΝ βμΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ ΪζζκΝ
αζζκ απάμέΝ ΟδΝ απκφΪ δμΝ βμΝ πδ λκπάμΝ υπκίΪζζκθ αδΝ
θκηδησ β αμ,Ν κΝ κπκέκμΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ

έ έΙέΝ βμΝ βη απάμΝ άΝ βμΝ

κθΝ Πλτ αθβΝ ΰδαΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ

Ν απκεζ δ δεάΝ πλκγ ηέαΝ λδΪθ αΝ ΧγίΨΝ βη λυθέΝ ΟΝ

Πλτ αθβμΝ ε έ δΝΰδαΝ βΝη α λκπάΝ βμΝγΫ βμΝ ξ δεάΝπλΪιβΝηΫ αΝ

Ν λδΪθ αΝΧγίΨΝβηΫλ μΝαπσΝ

βθΝ υπκίκζάΝ βμΝ αέ β βμΝ η Ν υθβηηΫθκΝ κΝ απαδ κτη θκΝ δεαδκζκΰβ δεσ,Ν

Ν π λέπ π βΝ

η α λκπάμΝ βμΝγΫ βμΝη Νπλκ εσηδ βΝ δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμ,Ν δαφκλ δεΪΝηΫ αΝ

ΫεαΝΧ1ίΨΝ

βηΫλ μΝ απσΝ βθΝ παλΫζ υ βΝ βμΝ λδαεκθγάη λβμΝ πλκγ ηέαμΝ ΰδαΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ θκηδησ β αμέΝ Ν
πλΪιβΝ ηθβηκθ τ δΝ βΝ γΫ βΝ εαδΝ κΝ σθκηαΝ αυ κτΝ πκυΝ βθΝ εα Ϋξ δΝ εαδΝ βηκ δ τ αδΝ
φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμ.

Ν πλΪιβΝ η α λκπάμΝ υπσε δ αδΝ

Ν Ϋζ ΰξκΝ θκηδησ β αμΝ απσΝ κθΝ

ΤπκυλΰσΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν αυ παΰΰΫζ πμΝ άΝ τ
Ϋθ α βμΝ πκυΝ εα α έγ αδΝ ηΫ αΝ

βθΝ

λαΝ απσΝ υπκίκζάΝ

Ν ιάθ αΝ ΧθίΨΝ βηΫλ μΝ απσΝ βΝ βηκ έ υ άΝ βμέΝ ΟΝ Ϋζ ΰξκμΝ

θκηδησ β αμΝαπσΝ κθΝΤπκυλΰσΝκζκεζβλυθ αδΝ Ναπκεζ δ δεάΝπλκγ ηέαΝ λδΪθ αΝΧγίΨΝβη λυθΝ
απσΝ βθΝ π λδΫζ υ βΝ κυΝ φαεΫζκυΝ

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

πλΪι δμΝ η α λκπάμΝ δ ξτκυθΝ απσ βθΝ βη λκηβθέαΝ ΫθαλιβμΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμ,Ν αθ,Ν εα ΪΝ βθΝ
βη λκηβθέαΝ αυ ά,Ν κΝ αδ υθΝ έθαδΝ εΪ κξκμΝ δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμΝ άΝ εα Ϋξ δΝ αΝ πλκ σθ α,Ν
δαφκλ δεΪΝ δ ξτκυθΝ απσΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ Ϋε κ βμΝ βμΝ πλΪιβμέΝ Ν υπαΰπΰάΝ
εαγ

κΝ αεα βηαρεσΝ

υμΝζΫε κλαΝΠαθ πδ βηέκυΝΰέθ αδΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ βμΝπλΪιβμΝη α λκπάμ,Ν θυΝβ

ηδ γκζκΰδεάΝ πλκ αληκΰάΝ πΫλξ αδΝ απσΝ δμΝ 1-1-βίβί,Ν φσ κθΝ βΝ πλΪιβΝ ε κγ έΝ πλδθΝ απσΝ βθΝ
βη λκηβθέαΝαυ ά,Ν δαφκλ δεΪΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝΫε κ βμΝ βμΝπλΪιβμέ
ΨΝ Ναέ β βΝΰδαΝη α λκπάΝγΫ βμΝ

ΝκλΰαθδεάΝεα α έγ αδΝ έ Ν

θΫκΝ άΝ υφδ Ϊη θκ,Ν ΣηάηαΝ κυΝ κδε έκυΝ Παθ πδ βηέκυ,Ν

ΝΓ θδεσΝΣηάηαΝ έ Ν

κΝ κπκέκΝ κΝ ηΫζκμΝ

ΝΪζζκ,Ν

έ έΠέΝ Ϋξ δΝ

η αεδθβγ έΝ Νπλκ ππκπαΰάΝγΫ β,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝ πση θβΝπ λέπ π βέ
ΨΝ ΓδαΝ βΝ η αεέθβ βΝ απσΝ Γ θδεσΝ ΣηάηαΝ

αΝ υπσζκδπαΝ Σηάηα αΝ κυΝ κδε έκυΝ παθ πδ βηέκυ,Ν

έ Ν Νπλκ ππκπαΰάΝγΫ βΝ έ Ν ΝκλΰαθδεάΝαθΝΫξ δΝά βΝΰέθ δΝη α λκπάΝ βμΝγΫ βμΝ τηφπθαΝη Ν
αΝ κλδαση θαΝ αθπ ΫλπΝ θ σμΝ κυΝ Γ θδεκτΝ Σηάηα κμ,Ν κΝ θ δαφ λση θκμΝ υπκίΪζζ δΝ αέ β βΝ

βΝ

Γλαηηα έαΝ κυΝΣηάηα κμΝ κΝκπκέκΝγΫζ δΝθαΝη αεδθβγ έέΝ ΝυθΫζ υ βΝ κυΝκδε έκυΝΣηάηα κμΝ
κλέα δΝ λδη ζάΝ πδ λκπάΝαιδκζσΰβ βμΝαπκ ζκτη θβΝαπσΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝέ δκυΝάΝΪζζκυΝ έ έΙέΝ
βμΝέ δαμΝάΝαθυ λβμΝίαγηέ αμΝη Ναυ άΝ κυΝαδ κτθ κμ,Ν κυΝέ δκυΝεαδΝ ζζ έο δΝ κτ πθΝ υθαφκτμΝ
ΰθπ δεκτΝ αθ δε έη θκυέΝ

Ν πδ λκπάΝ ι Ϊα δΝ βΝ υθΪφ δαΝ κυΝ πδ βηκθδεκτΝ ΫλΰκυΝ κυΝ

υπκοβφέκυΝη Ν κΝΰθπ δεσΝπ έκΝ κυΝΣηάηα κμΝυπκ κξάμΝεαδΝυπκίΪζ δΝ ΰΰλΪφπμΝ βθΝ δ άΰβ άΝ
βμΝ

βΝ υθΫζ υ βΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ηΫ αΝ

σ αθΝ π λδΫζγ δΝ κΝ αέ βηαΝ

Ν αυ άθέΝ

Ν απκεζ δ δεάΝ πλκγ ηέαΝ λδΪθ αΝ ΧγίΨΝ βη λυθΝ απσΝ
Ν υθΫζ υ βΝ κυΝ Σηάηα κμΝ απκφα έα δΝ ηΫ αΝ

απκεζ δ δεάΝ πλκγ ηέαΝ λδΪθ αΝ ΧγίΨΝ βη λυθΝ απσΝ σ αθΝ π λδΫζγ δΝ

Ν

Ν αυ άθΝ βΝ δ άΰβ βΝ κυΝ

πλκβΰκτη θκυΝ αφέκυέΝΣκΝηΫζκμΝ έ έΠέ,Ν κυΝκπκέκυΝβΝαέ β βΝΰδαΝη αεέθβ βΝ ι Ϊα αδ,Ν θΝ
υηη Ϋξ δΝ

βΝ υθ λέα βΝΰδαΝ βΝζάοβΝ βμΝαθπ ΫλπΝαπσφα βμέΝ Ναέ β βΝΰδαΝ βΝη αεέθβ βΝ

υπκίΪζζ αδΝ η ΪΝ βθΝ Ϋΰελδ βΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ
υθ ζ έ αδΝ ηΫ αΝ

πκυ υθΝ πθΝ ΣηβηΪ πθ,Ν βΝ κπκέαΝ

Ν απκεζ δ δεάΝ πλκγ ηέαΝ ΫιδΝ ΧθΨΝ ηβθυθΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ

παλσθ κμέΝ  Ν π λέπ π βΝ αλθβ δεάμΝ απΪθ β βμ,Ν κΝ ηΫζκμΝ έ έΠέΝ Ϋξ δΝ δεαέπηαΝ παθυπκίκζάμΝ
αέ β βμΝη αεέθβ βμΝ κΝέ δκΝΣηάηαΝη ΪΝ βθΝπαλΫζ υ βΝ θσμΝΧ1ΨΝΫ κυμΝεαδΝ ΝΪζζκΝΣηάηαΝ κυΝ
Παθ πδ βηέκυ,Ν ξπλέμΝ ξλκθδεσΝ π λδκλδ ησέΝ ΓδαΝ βΝ η αεέθβ βΝ βμΝ παλκτ αμΝ π λέπ π βμΝ
δ ξτκυθΝ κδΝ ξλκθδεκέΝ π λδκλδ ηκέΝ υπβλ έαμΝ

κΝ έ δκΝ ΣηάηαΝ εαδΝ

θΝ

βΝ ίαγηέ α,Ν κτ Ν απαδ έ αδΝ

ΰθυηβΝ βμΝυθΫζ υ βμΝ κυΝΓ θδεκτΝΣηάηα κμέΝ
αΨΝ ΣαΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμ θ Ϊ
εαγ

κθ αδΝ εαδΝ υπΪΰκθ αδΝ

κΝ αεα βηαρεσΝ

υμΝ πθΝ η ζυθΝ έ έΠέΝ Παθ πδ βηέκυΝ απκεζ δ δεΪΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ

παλσθ κμ,ΝκδΝκπκέ μΝυπ λδ ξτκυθΝεΪγ ΝΪζζβμΝ δΪ αιβμέΝ

ΆλγλκΝ1ί
Έθ αιβΝη ζυθΝ έ ΙέΠέΝ– έΣέ έΠέ
ΣαΝ ηΫζβΝ κυΝ

λΰα βλδαεκτΝ

δ αε δεκτΝ Πλκ ππδεκτΝ Χ έ ΙέΠέΨΝ εαδΝ

λΰα βλδαεκτΝ Πλκ ππδεκτΝ Χ έΣέ έΠέΨΝ κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμ,Ν θ Ϊ

δ δεκτΝ Σ ξθδεκτΝ
κθ αδΝ

αΝ Γ θδεΪΝ

Σηάηα αΝ κυΝκδε έκυΝπαθ πδ βηέκυ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝκ,Νη Ν βθΝέ δαΝ λΰα δαεάΝ ξΫ βΝεαδΝ
βθΝ έ δαΝ γΫ βΝ πκυΝ εα Ϋξκυθ,Ν κλΰαθδεάΝ άΝ πλκ ππκπαΰά,Ν εαδΝ υπκίΪζζκθ αδΝ

κΝ αεα βηαρεσΝ

εαγ

υμΝ πθΝ η ζυθΝ έ ΙέΠέΝ εαδΝ έΣέ έΠέΝ Παθ πδ βηέκυΝ εαδΝ

κΝ αθ έ κδξκΝ ηδ γκζκΰδεσΝ

εαγ

υμέΝ Ν ηδ γκζκΰδεάΝ πλκ αληκΰάΝ πΫλξ αδΝ απσΝ δμΝ 1-1-βίβίέΝ θΝ πλκετπ κυθΝ αε δεΫμΝ

ηβθδαέ μΝαπκ κξΫμΝξαηβζσ λ μΝαπσΝαυ ΫμΝπκυΝ δεαδκτθ αθΝπμΝ λΰααση θκδΝ ΝΣέ έΙέ,ΝβΝ δαφκλΪΝ
δα βλ έ αδΝ πμΝ πλκ ππδεάέΝ

Ν θΝ ζσΰπΝ πλκ ππδεάΝ δαφκλΪΝ η δυθ αδΝ απσΝ κπκδα άπκ Ν

η ζζκθ δεάΝ ατιβ βΝ πθΝ απκ κξυθ,Ν πζβθΝ βμΝ ξκλάΰβ βμΝ παλκξυθΝ εαδΝ πδ κηΪ πθΝ πκυΝ
πλκίζΫπκθ αδΝ

κΝ ΪλγλκΝ 1ηηΝ κυΝ θέΝ ζζιβήβί1ιΝ Χ ΄Ν ιζΨέΝ Κα ΪΝ αΝ ζκδπΪΝ φαλησα αδΝ βΝ παλέΝ γΝ

κυΝΪλγλκυΝβιΝ κυΝθέΝζγκθήβί1θΝΧ ΄ΝκγΨέΝΜ Ναπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυΝη αεδθκτθ αδΝ
Σηάηα αΝ κυΝ κδε έκυΝ παθ πδ βηέκυΝ τ

ΝΪζζαΝ

λαΝ απσΝ αέ β άΝ κυμΝ εαδΝ τηφπθβΝ ΰθυηβΝ βμΝ

υθΫζ υ βμΝ κυΝΣηάηα κμΝυπκ κξάμέΝΣκΝπλκβΰκτη θκΝ ΪφδκΝδ ξτ δΝΰδαΝ βθΝπλυ βΝη αεέθβ βΝ
απσΝ κΝΓ θδεσΝΣηάηαΝ ΝΪζζκΝΣηάηαΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυέ

ΆλγλκΝ11
Έθ αιβΝζκδπκτΝπλκ ππδεκτ
1έΝΣκΝησθδηκΝεαδΝη Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝδ δπ δεκτΝ δεαέκυΝακλέ κυΝξλσθκυΝ δκδεβ δεσΝπλκ ππδεσΝ
πκυΝ υπβλ

έΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμ

αυ κ δεαέπμΝ

κΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ η αφΫλ αδΝ

κΝκδε έκΝΠαθ πδ άηδκ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝκ,Ν

Ναθ έ κδξβΝγΫ βΝαυ άμΝ πκυΝ

εα Ϋξ δ,Ν κλΰαθδεάΝ άΝ πλκ ππκπαΰά,Ν η Ν βθΝ έ δαΝ λΰα δαεάΝ ξΫ β,Ν
επαδ υ δεάΝ ίαγηέ α,Ν
παλαηΫθκθ αμΝ

κθΝ έ δκΝ εζΪ κ,Ν

βθΝ έ δαΝ εα βΰκλέα-

βθΝ έ δαΝ δ δεσ β αΝ εαδΝ η Ν κΝ ίαγησΝ πκυΝ εα Ϋξ δ,Ν

βθΝέ δαΝΫ λαΝΧπσζβΝ λΰα έαμΨέΝ έθαδΝ υθα άΝβΝη αεέθβ άΝ κυμΝ

ΝΪζζβΝπσζβΝ

λΰα έαμ,Ν η ΪΝ απσΝ αέ β άΝ κυμέΝ Ν η αεέθβ βΝ εαδΝ βΝ κπκγΫ β βΝ ΰέθκθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ
Πλυ αθδεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ υπβλ δαεΫμΝ αθΪΰε μΝ εαδΝ αφκτΝ υθ ε δηβγκτθΝ βΝ
κδεκΰ θ δαεάΝεα Ϊ α β,ΝζσΰκδΝυΰ έαμ,ΝεαγυμΝεαδΝζκδπΪΝεκδθπθδεΪΝεαδΝκδεκθκηδεΪΝελδ άλδαέΝ
βέΝ Πλκ ππδεσΝ κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμ η Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυΝ κλδ ηΫθκυΝ
ξλσθκυ,Ν πδ βηκθδεκέΝ υθ λΰΪ μΝ εαδΝ λΰα βλδαεκέΝ υθ λΰΪ μ,Ν αεα βηαρεκέΝ υπσ λκφκδ,Ν
εαγυμΝ εαδΝ ζκδπΫμΝ εα βΰκλέ μΝ Ϋε αε κυΝ πλκ ππδεκτΝ ιαεκζκυγκτθΝ θαΝ παλΫξκυθΝ δμΝ υπβλ έ μΝ
κυμΝ εαδΝ θαΝ α εκτθΝ αΝ εαγάεκθ ΪΝ κυμΝ

κΝ κδε έκΝ Παθ πδ άηδκΝ η Ν κΝ έ δκΝ εαγ

υμ,Ν κυμΝ

έ δκυμΝσλκυμΝεαδΝ βθΝέ δαΝ δΪλε δαέΝΣκΝέ δκΝδ ξτ δΝεαδΝΰδαΝσ κυμΝπαλΫξκυθΝ δμΝυπβλ έ μΝ κυμΝη Ν
υηίΪ δμΝΫλΰκυέ

ΆλγλκΝ1β
Έθ αιβΝφκδ β υθΝ κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ
κΝ έΚέΠέ έ,Ν

κΝΓ ππκθδεσ Παθ πδ

άηδκ γβθυθ εαδ

κ Παθ πδ

άηδκ Θ

αζέαμ

1έΝ ΟδΝ ΰΰ ΰλαηηΫθκδΝ φκδ β ΫμΝ
δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμ

Ν Σηάηα αΝ κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμ,Ν πκυΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ

θΝ ΫξκυθΝ κζκεζβλυ δΝ σζ μΝ δμΝ υπκξλ υ δμΝ πκυΝ απαδ κτθ αδΝ απσΝ κΝ

πλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝΰδαΝ βΝζάοβΝπ υξέκυ,Ν θ Ϊ

κθ αδΝαυ κ δεαέπμΝ

κΝκδε έκΝΠαθ πδ άηδκ,Ν

τηφπθαΝ η Ν δμΝ παλέΝ 1ΝεαδΝ γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ι,Νη Ν δεαέπηαΝ θαΝ κζκεζβλυ κυθΝ δμΝ πκυ ΫμΝ κυμ,Ν
τηφπθαΝη Ν δμΝπαλέΝβΝΫπμΝηέΝ
βέΝ

Ν επαδ υ δεάΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ κυ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ

ζζΪ αμΝ

υθ ξέα αδΝ

η αία δεΪΝ ηΫξλδΝ βθΝ απκφκέ β βΝ πθΝ ά βΝ ΰΰ ΰλαηηΫθπθ,Ν εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ
παλσθ κμ,Ν φκδ β υθΝ εαδΝ σ πθΝ ΰΰλαφκτθΝ εα ΪΝ κΝ αεα βηαρεσΝ Ϋ κμΝ βί1κ-βί1λέΝ ΟδΝ φκδ β ΫμΝ
υθ ξέακυθΝεαδΝκζκεζβλυθκυθΝ κΝπλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝ κυΝΣηάηα κμΝΣέ έΙέΝ δ αΰπΰάμΝ κυμΝεαδΝ
ζαηίΪθκυθΝ κθΝ αθ έ κδξκΝ έ ζκΝ πκυ υθΝ Σηάηα κμΝ Σέ έΙέΝ ΟδΝ φκδ β ΫμΝ κυΝ
πκυ υθΝ θ Ϊ

κθ αδΝ

κΝ Γ θδεσΝ ΣηάηαΝ

κΝ κπκέκΝ θ Ϊ

τ λκυΝ ετεζκυΝ

αδΝ κΝ δ υγυθ άμΝ κυΝ ΠέΜέέΝ εαδΝ

ζαηίΪθκυθΝη απ υξδαεσΝ έπζπηαΝ δ έε υ βμΝπαθ πδ βηέκυέΝ
γέΝΓδαΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ πθΝ επαδ υ δευθΝεαδΝ ι α δευθΝ δα δεα δυθΝεαδΝ βθΝπλαε δεάΝΪ εβ βΝ
πθΝφκδ β υθ,Ναλησ δαΝ έθαδΝ αΝηΫζβΝ έ έΠέΝπκυΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝ αΝαθ έ κδξαΝΣηάηα αΝΣέ έΙέΝ
εαδΝ αΝκπκέαΝ υθ ξέακυθΝθαΝα εκτθΝ αΝαθα γ δηΫθαΝ

Ναυ ΪΝ δ αε δεΪΝεαγάεκθ αΝ

κΝΣηάηαΝ

πλκΫζ υ βμ,Ν εαγυμΝεαδΝ σ αΝ κυμΝαθα γκτθΝη Ναπσφα βΝ κυΝ υηίκυζέκυΝΈθ αιβμΝ βμΝπαλέΝ 1Ν
κυΝ ΪλγλκυΝ 1γέΝ ξ δεΫμΝ αληκ δσ β μΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθα έγ θ αδΝ εαδΝ

Ν ΪζζαΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝ

Ι λτηα κμέΝ
ζέΝΓδαΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθ,Ν βθΝπαλκξάΝ έ ζπθΝ πκυ υθ,Ν βθΝΫε κ βΝ
πδ κπκδβ δευθΝ εαδΝ πΪ βμΝ φτ πμΝ ί ίαδυ πθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ ξκλάΰβ βΝ πδ κπκδβ δευθΝ εαδΝ
ί ίαδυ πθΝ

Ν απκφκέ κυμΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ αυ υθΝ αλησ δκΝ έθαδΝ κΝ υηίκτζδκΝ Έθ αιβμΝ εαδΝ βΝ

Γλαηηα έαΝ κυέ
ηέΝ ΟδΝ πλκπ υξδαεκέΝ φκδ β ΫμΝ πκυΝ ι Ϊακθ αδΝ πδ υξυμΝ

αΝ απαδ κτη θαΝ ΰδαΝ βΝ ζάοβΝ π υξέκυΝ

υπκξλ π δεΪΝ εαδΝ πδζ ΰση θαΝ ηαγάηα αΝ κυΝ πλυ κυΝ ετεζκυΝ πκυ υθΝ κυΝ Σηάηα κμΝ Σέ έΙέΝ
δ αΰπΰάμΝ κυμ,ΝΫξκυθΝ βΝ υθα σ β αΝαθ έΝθαΝκλεδ κτθΝεαδΝθαΝζΪίκυθΝπ υξέκΝΣέ έΙέΝ τηφπθαΝ
η Ν βθΝπαλέΝβ,ΝθαΝπαλαεκζκυγά κυθΝ πδπζΫκθΝηαγάηα αΝαπσΝ κΝπλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝΣηάηα κμΝ
Παθ πδ βηέκυ,Ν κΝκπκέκΝηπκλκτθΝθαΝαβ ά κυθΝθαΝ θ αξγκτθΝ τηφπθαΝη Ν αΝ πση θαΝ Ϊφδα,Ν
εαδΝθαΝζΪίκυθΝπ υξέκΝπαθ πδ βηδαεάμΝ επαέ υ βμέΝυΰε ελδηΫθα,ΝηπκλκτθΝθαΝ θ αξγκτθμΝαΨΝ
κδΝφκδ β ΫμΝ κυΝΣηάηα κμΝΜβξαθδευθΝΠζβλκφκλδεάμΝΣέ έΝεαδΝ ζ ε λκθδευθΝΜβξαθδευθΝΣέ έΝ
κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ κΝΣηάηαΝΦβφδαευθΝυ βηΪ πθΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΘ
ίΨΝ κδΝ φκδ β ΫμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ Νκ βζ υ δεάμΝ κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ

ζζΪ αμ

αζέαμ,Ν
κΝ ΣηάηαΝ

Νκ βζ υ δεάμΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ Θ
κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ

αζέαμ,Ν ΰΨΝ κδΝ φκδ β ΫμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ Φυ δεκγ λαπ έαμΝ

κΝΣηάηαΝΦυ δεκγ λαπ έαμΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΘ

φκδ β ΫμΝ κυΝΣηάηα κμΝΜβξαθδευθΝΣ ξθκζκΰέαμΝ
κΝ ΣηάηαΝ

αζέαμ,Ν ΨΝκδΝ

λκ εαφυθΝΣέ έΝ κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ

λκ δα βηδεάμΝ πδ άηβμΝ εαδΝ Σ ξθκζκΰέαμΝ κυΝ έΚέΠέ έ,Ν ΨΝ κδΝ φκδ β ΫμΝ κυΝ

Σηάηα κμΝ α κπκθέαμΝ εαδΝ δαξ έλδ βμΝ Φυ δεκτΝ Π λδίΪζζκθ κμ κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμ
κΝ ΣηάηαΝ

α κζκΰέαμΝ εαδΝ

δαξ έλδ βμΝ Φυ δεκτΝ Π λδίΪζζκθ κμ

κυΝ Γ ππκθδεκτΝ

Παθ πδ βηέκυΝ γβθυθ,ΝεαδΝ ΨΝκδΝφκδ β ΫμΝ κυΝΣηάηα κμΝ δκέεβ βμΝυ βηΪ πθΝ φκ δα ηκτ
κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ

κΝΣηάηαΝΟλΰΪθπ βμΝεαδΝ δαξ έλδ βμΝ υ βηΪ πθΝ φκ δα ηκτ

κυΝ Γ ππκθδεκτΝ Παθ πδ βηέκυΝ

γβθυθέΝ ΓδαΝ βθΝ Ϋθ αιάΝ κυμΝ υπκίΪζζκυθ αέ β βΝ

ΰλαηηα έαΝ κυΝκδε έκυΝΣηάηα κμΝΫπμΝ δμΝ1η-9-βί1λ,Ν δαφκλ δεΪΝηΫ αΝ
απσΝ βθΝαθΪλ β βΝ βμΝίαγηκζκΰέαμΝ

βΝ

Ν ιάθ αΝΧθίΨΝβηΫλ μΝ

κΝ ζ υ αέκΝηΪγβηαΝεαδΝ έθαδΝ υθα σθΝθαΝαθαεζβγ έΝ η Ν

θΫαΝαέ β βΝ κυΝ θ δαφ λκηΫθκυΝπκυΝυπκίΪζζ αδΝ κΝαλΰσ λκΝΫιδΝΧθΨΝηάθ μΝη ΪΝ βθΝεα Ϊγ βΝ
βμΝ αλξδεάμΝ αέ β βμέΝ ΣαΝ πδπζΫκθΝ ηαγάηα αΝ εαγκλέακθ αδΝ η Ν πλΪιβΝ κυΝ ΠλκΫ λκυΝ κυΝ
Σηάηα κμ,Ντ

λαΝαπσΝ ξ δεάΝαπσφα βΝ βμΝυθΫζ υ βμΝΣηάηα κμ,ΝβΝκπκέαΝ ΰελέθ αδΝαπσΝ βΝ

τΰεζβ κΝ εαδΝ η Ν βθΝ κπκέαΝ ΰέθ αδΝ αθ δ κέξδ βΝ ηαγβηΪ πθΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθΝ κυΝ
Σηάηα κμΝΣέ έΙέΝη Νηαγάηα αΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθΝ κυΝΣηάηα κμΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυέΝ Ν
απσφα βΝ βμΝυθΫζ υ βμΝ κυΝΣηάηα κμ,Ν κυΝπλκβΰκτη θκυΝ αφέκυ,Νη Ν κυμΝπλσ γ κυμΝσλκυμΝ
ζάοβμΝ π υξέκυΝ Παθ πδ βηέκυ,Ν ε έ

αδΝ ηΫξλδΝ δμΝ γίΝ ΙκυθέκυΝ κυΝ Ϋ κυμΝ ΫθαλιβμΝ βμΝ

αεα βηαρεάμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ εαδΝ
αέ β βμΝ απσΝ κυμΝ φκδ β ΫμέΝ

Ν εΪγ π λέπ π βΝ πλδθΝ απσΝ βθΝ υπκίκζάΝ βμΝ

θΝ αθ δ κδξ έ αδΝ η Ν ηΪγβηαΝ εαδΝ

θΝ ζαηίΪθ αδΝ υπσοβΝ ΰδαΝ βΝ

ζάοβΝ κυΝπ υξέκυΝπαθ πδ βηδαεάμΝ επαέ υ βμΝβΝπλαε δεάΝΪ εβ β,Ν ε σμΝαθΝπ λδζαηίΪθ αδΝ
πλαε δεάΝ Ϊ εβ βΝ εαδΝ

κΝ αθ έ κδξκΝ πλσΰλαηηα πκυ υθΝ κυΝ Σηάηα κμΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυέΝ

ΓδαΝ αΝ ηαγάηα αΝ πκυΝ κζκεζάλπ Ν πδ υξυμΝ κΝ φκδ β άμΝ εαδΝ βθΝ πλαε δεάΝ Ϊ εβ β,Ν πκυΝ

θΝ

ζαηίΪθκθ αδΝυπσοβΝΰδαΝ βΝζάοβΝ κυΝπ υξέκυΝπαθ πδ βηδαεάμΝ επαέ υ βμ,Νξκλβΰ έ αδΝ ξ δεάΝ
ί ίαέπ βΝπαλαεκζκτγβ βμέ
θέΝ Μ Ν πλκ λδεσΝ δΪ αΰηαΝ πκυΝ ε έ
Θλβ ε υηΪ πθ,Ν τ

αδΝ η Ν πλσ α βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ

λαΝ απσΝ πλσ α βΝ βμΝ κδε έαμΝ υΰεζά κυ,Ν ηπκλκτθΝ εαδΝ κδΝ φκδ β ΫμΝ πθΝ

ζκδπυθΝ ΣηβηΪ πθΝ κυΝ Σέ έΙέ  λ ΪμΝ

ζζΪ αμΝ θαΝ θ αξγκτθΝ

Ν Σηάηα αΝ κυΝ κδε έκυΝ

Παθ πδ βηέκυΝη Ν κυμΝσλκυμΝεαδΝ βΝ δα δεα έαΝ βμΝπαλέΝη.
ιέΝ ΟδΝ φκδ β ΫμΝ πκυΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ κυΝ αεα βηαρεκτΝ Ϋ κυμΝ βί1λ-βίβίΝ 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 ΫξκυθΝ ησθκΝ κΝ

δεαέπηαΝθαΝκζκεζβλυ κυθΝ κθΝπλυ κΝετεζκΝ πκυ υθΝΣηάηα κμΝΣέ έΙέ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝπαλέΝ
2.

Κ φΪζαδκΝΓ΄
Σ ζδεΫμ,Νη αία δεΫμΝεαδΝεα αλΰκτη θ μΝ δα Ϊι δμΝηΫλκυμΝ ΄
ΆλγλκΝ1γ
1έΝ αΨΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ κδε έκυΝ Πλτ αθβΝ πκυΝ ε έ
δ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμ υΰελκ έ αδΝεαδΝζ δ κυλΰ έΝ
εαδΝ

αδΝ ηΫ αΝ

Ν ΫθαΝ Χ1ΨΝ ηάθαΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ

κΝΠαθ πδ άηδκΝΘ

αζέαμ,Ν

κΝ έΚέΠέ έΝ

κΝ Γ ππκθδεσΝ Παθ πδ άηδκΝ γβθυθ,Ν ΫπμΝ δμΝ γ1-8-βίβζ,Ν υηίκτζδκΝ Έθ αιβμ,Ν

η ΫξκυθΝ κΝ υπβλ υθΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμ

θ δπλτ αθβμΝ

κΝ κπκέκΝ

εα βηαρευθΝ

ΤπκγΫ πθΝ εΪγ Ν Παθ πδ βηέκυ,Ν πμΝ πλσ λκμ,Ν εαδΝ λ έμΝ ΧγΨΝ επλσ ππκδΝ απσΝ εΪγ Ν Γ θδεσΝ
ΣηάηαΝ κυΝ κδε έκυΝ Παθ πδ βηέκυ,Ν πθΝ ΪλγλπθΝ 1η,Ν βίΝ εαδΝ ββέΝ ΟδΝ επλσ ππκδΝ πθΝ Γ θδευθΝ
ΣηβηΪ πθΝ εζΫΰκθ αδΝ η Ν ηυ δεάΝ οβφκφκλέαΝ η αιτΝ πθΝ η ζυθΝ

έ έΠέΝ πθΝ θΝ ζσΰπΝ

ΣηβηΪ πθέΝ Κα ΪΝ βθΝ πλυ βΝ υθ λέα βΝ κΝ υηίκτζδκΝ Έθ αιβμΝ εζΫΰ δΝ κθΝ θ δπλσ λκέΝ ΣκΝ
υηίκτζδκΝ Έθ αιβμΝ έθαδΝ αλησ δκΝ ΰδαΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ πλυ κυΝ
ετεζκυΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ πθΝΣέ έΙέΝΘ

αζέαμΝεαδΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ εαδΝ υΰε ελδηΫθαΝπμΝπλκμΝ

αΝ πλκΰλΪηηα αΝαυ ΪμΝ αΨΝεα αθΫη δΝ κΝ δ αε δεσΝΫλΰκΝ

κυμΝ δ Ϊ εκθ μΝ πθΝηαγβηΪ πθ,ΝίΨΝ

απκθΫη δΝ κυμΝ έ ζκυμΝ πκυ υθ,ΝΰΨΝ ΰελέθ δΝ αΝ δαθ ηση θαΝ υΰΰλΪηηα αΝΰδαΝεΪγ ΝηΪγβηαΝ κυΝ
πλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθ,Ν ΨΝ δ βΰ έ αδΝ

βΝ τΰεζβ κΝ βθΝ πλκεάλυιβΝ γΫ πθΝ Ϋε αε κυΝ

δ αε δεκτΝ πλκ ππδεκτ,Ν υΰελκ έΝ δ βΰβ δεΫμΝ πδ λκπΫμΝ εαδΝ ζαηίΪθ δΝ απσφα βΝ π λέΝ βμΝ
πδζκΰάμ,Ν ΨΝ υΰελκ έΝ πδ λκπΫμΝ ΰδαΝ βΝ η ζΫ βΝ άΝ δ επ λαέπ βΝ υΰε ελδηΫθπθΝ γ ηΪ πθΝ πκυΝ
ηπέπ κυθΝ

δμΝ αληκ δσ β ΫμΝ κυ,Ν

ΨΝ α ε έΝ εΪγ Ν ΪζζβΝ

ξ δεάΝ αληκ δσ β αΝ ΰδαΝ βθΝ

κζκεζάλπ βΝ πθΝ παλαπΪθπΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθέΝ ΟΝ Πλσ λκμΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ Έθ αιβμΝ
Ϋξ δΝ δμΝ ιάμΝ αληκ δσ β μμΝ αΨΝ η λδηθΪΝ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ πθΝ
ΣηβηΪ πθΝ πθΝΣέ έΙέ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ λα βλδκ ά πθ,ΝίΨΝ υΰεαζ έΝ
κΝ υηίκτζδκΝ Έθ αιβμ,Ν εα αλ έα δΝ βθΝ βη λά δαΝ δΪ αιβ,Ν κλέα δΝ πμΝ δ βΰβ άΝ πθΝ γ ηΪ πθΝ
ηΫζκμΝ κυΝ υηίκυζέκυ,Ν δ βΰ έ αδΝ αΝγΫηα αΝ ΰδαΝ αΝκπκέαΝ θΝΫξ δΝκλδ

έΝπμΝ δ βΰβ άμΝΪζζκΝ

ηΫζκμΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ εαδΝ η λδηθΪΝ ΰδαΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ πθΝ απκφΪ υθΝ κυέΝ ΣκΝ υηίκτζδκΝ
Έθ αιβμΝ πδεκυλ έ αδΝ απσΝ Γλαηηα έαέΝ ΜΫξλδΝ βΝ υΰελσ β βΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ Έθ αιβμΝ δμΝ
αληκ δσ β ΫμΝ κυΝ δμΝ α ε έΝ βΝ κδε έαΝ τΰεζβ κμέΝ Μ ΪΝ δμΝ γ1-8-βίβζ,Ν η Ν απσφα βΝ βμΝ
υΰεζά κυΝ κλέακθ αδΝ αΝ σλΰαθαΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ πκυΝ α εκτθΝ δμΝ αληκ δσ β μΝ κυΝ
υηίκυζέκυΝ Έθ αιβμ,Ν πμΝ πλκμΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ
πθΝΣέ έΙέΝπκυΝη αία δεΪΝπαλΫξκθ αδΝαπσΝ κΝκδε έκΝΠαθ πδ άηδκΝ τηφπθαΝη Ν αΝΪλγλαΝθΝεαδΝ
1β,Ν βθΝ απκθκηάΝ έ ζπθΝ πκυ υθΝ εαδΝ βθΝ ξκλάΰβ βΝ πδ κπκδβ δευθΝ εαδΝ ί ίαδυ πθΝ

κυμΝ

φκδ β ΫμΝεαδΝαπκφκέ κυμΝ πθΝΣηβηΪ πθΝαυ υθέΝ
ίΨΝ ΟΝ θ δπλσ λκμΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ Έθ αιβμΝ υηη Ϋξ δΝ ΫπμΝ βθΝ γ1β-8-βίβζΝ

βθΝ κδε έαΝ

τΰεζβ κΝεαδΝ

αΝγΫηα αΝ

κΝΠλυ αθδεσΝυηίκτζδκΝξπλέμΝ δεαέπηαΝοάφκυΝεαδΝπμΝ δ βΰβ άμΝ

αληκ δσ β αμΝ κυΝ υηίκυζέκυΝΈθ αιβμέΝ Νπ λέπ π βΝαπκυ έαμΝ κυΝ ΰδαΝκπκδκθ άπκ ΝζσΰκΝάΝ
πλκ πλδθκτΝ επζτηα κμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ αθΝ παλαδ βγ έΝ άΝ εζ έο δ,Ν κθΝ αθαπζβλυθ δΝ ΫθαΝ εΝ πθΝ
η ζυθΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ Έθ αιβμ,Ν πκυΝ υπκ δεθτ αδΝ η Ν κθΝ αθαπζβλπ άΝ κυΝ απσΝ κΝ έ δκΝ κΝ
υηίκτζδκέΝ
βέΝ δα δεα δεΪΝεαδΝΪζζαΝαβ άηα α,ΝπκυΝαθαετπ κυθΝαπσΝ βθΝΫθ αιβΝ κυΝΣέ έΙέΝΘ
κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμ

κΝ Παθ πδ άηδκΝ Θ

αζέαμΝεαδΝ

αζέαμ,Ν κΝ έΚέΠέ έΝ εαδΝ κΝ Γ ππκθδεσΝ

Παθ πδ άηδκΝ γβθυθ,Ν βθΝ κλΰΪθπ βΝ πθΝ δκδεβ δευθΝ υπβλ δυθΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ εαδΝ βθΝ
εα αθκηάΝ

Ν αυ ΫμΝ

Παθ πδ βηέκυΝ Θ

κυΝ πλκ ππδεκτ,Ν λυγηέακθ αδΝ η Ν απσφα βΝ

αζέαμ,Ν κυΝ

βμΝ υΰεζά κυΝ

έΚέΠέ έΝ εαδΝ κυΝ Γ ππκθδεκτΝ Παθ πδ βηέκυΝ

αθ έ κδξα,Ν τηφπθαΝεαδΝη Νσ αΝκλέακθ αδΝ

κθΝκλΰαθδ ησΝεαδΝ κθΝ

κυΝ

γβθυθ,Ν

π λδεσΝεαθκθδ ησΝ πθΝ

Ι λυηΪ πθέ
γέΝ ΟδΝ ε θΫμΝ γΫ δμΝ πΪ βμΝ φτ πμΝ πλκ ππδεκτΝ κυΝ Σέ έΙέΝ Θ
Παθ πδ άηδκΝ Θ

αζέαμΝ εαδΝ εα αθΫηκθ αδΝ

αζέαμΝ η αφΫλκθ αδΝ

κΝ

Ν Σηάηα αΝ βμΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ ββ,Ν πζβθΝ πθΝ

Γ θδευθΝΣηβηΪ πθ,Νη Ναπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυέΝΘΫ δμΝη ζυθΝ έ έΠέ,Ν έ ΙέΠέΝεαδΝ έΣέ έΠέΝΰδαΝ
βθΝ πλκεάλυιβΝ πθΝ κπκέπθΝ Ϋξ δΝ ε κγ έΝ ΰελδ δεάΝ απσφα βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ βμΝ παλέΝ 1Ν κυΝ
ΪλγλκυΝβΝ βμΝΠΤΝγγήβίίθΝΧ ΄ΝβκίΨΝπλκεβλτ

κθ αδΝαπσΝ κΝΠαθ πδ άηδκΝΘ

ζέΝΟδΝε θΫμΝγΫ δμΝπΪ βμΝφτ πμΝπλκ ππδεκτΝεα αθ ηβηΫθ μΝ
ζζΪ αμ, η αφΫλκθ αδΝ

αζέαμέ

αΝΣηάηα αΝ κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ

κΝκδε έκΝΠαθ πδ άηδκΝεαδΝεα αθΫηκθ αδΝ

ΝΣηάηα αΝ βμΝπαλέΝ1Ν κυΝ

ΪλγλκυΝ 1η,Ν βμΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ βίΝ εαδΝ βμΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ ββ,Ν πζβθΝ πθΝ Γ θδευθΝ
ΣηβηΪ πθ,Ν η Ν απσφα βΝ βμΝ κδε έαμΝ υΰεζά κυ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ παλέΝ 1Ν εαδΝ γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ιέΝ
Κ θΫμΝγΫ δμΝεα αθ ηβηΫθ μΝ κΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ,ΝκδΝκπκέ μΝ θΝΫξκυθΝά βΝεα αθ ηβγ έΝ

Ν Σηάηα,Ν εα αθΫηκθ αδΝ εΝ θΫκυΝ
Γ ππκθδεσΝ Παθ πδ άηδκΝ

Ν ΫθαΝ απσΝ αΝ παθ πδ άηδαΝ Θ

αζέαμ,Ν έΚέΠέ έΝ εαδΝ

γβθυθ,Ν η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ

Θλβ ε υηΪ πθέΝΘΫ δμΝη ζυθΝ έ έΠέ,Ν έ ΙέΠέΝεαδΝ έΣέ έΠέΝΰδαΝ βθΝπλκεάλυιβΝ πθΝκπκέπθΝΫξ δΝ
ε κγ έΝ ΰελδ δεάΝαπσφα βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝβΝ βμΝΠΤΝγγήβίίθΝΧ ΄ΝβκίΨΝ
πλκεβλτ

κθ αδΝαπσΝ κΝκδε έκΝΠαθ πδ άηδκέ

εελ η έμΝ υπκγΫ δμΝ η ζυθΝ έ έΠέ κυΝ Σέ έΙέΝ Θ

5.

αζέαμΝ εαδ κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμ

θυπδκθΝ κυΝ κδε έκυΝ π δγαλξδεκτΝ υηίκυζέκυΝ παλαπΫηπκθ αδΝ εαδΝ ελέθκθ αδΝ απσΝ κΝ αλησ δκΝ
πζΫκθΝπ δγαλξδεσΝ υηίκτζδκΝη ζυθΝ έ έΠέΝπαθ πδ βηέπθέ
6. ΟδΝ δα δεα έ μΝ εζκΰάμΝ

Ν θΫ μΝ γΫ δμΝ η ζυθΝ έ έΠέΝ κυΝ Σέ έΙέΝ Θ

αζέαμ εαδΝ κυΝ Σέ έΙ.

 λ ΪμΝ ζζΪ αμ,ΝΰδαΝ δμΝκπκέ μΝΫξ δΝ ε κγ έΝπλκεάλυιβΝηΫξλδΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμ,Ν
εαδΝ κδΝ δα δεα έ μΝ ιΫζδιβμΝ άΝ ηκθδηκπκέβ βμΝ ΰδαΝ δμΝ κπκέ μΝ Ϋξ δΝ υπκίζβγ έΝ αέ β βΝ απσΝ κΝ
θ δαφ λση θκΝΰδαΝ ιΫζδιβΝηΫζκμΝ έ έΠέΝ ηΫξλδΝ βθΝ ΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμ,ΝεαγυμΝεαδΝ κδΝ
δα δεα έ μΝ η αεέθβ βμΝ πκυΝ εελ ηκτθΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμ, υθ ξέακθ αδΝ
απσΝ κΝ βη έκΝπκυΝίλέ εκθ αδΝεαδΝκζκεζβλυθκθ αδΝαπσΝ αΝσλΰαθαΝ πθΝΓ θδευθΝΣηβηΪ πθΝ κυΝ
κδε έκυΝΠαθ πδ βηέκυ πθΝΪλγλπθΝ1η,ΝβίΝεαδΝββ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝεαδΝ αΝπλαΰηα δεΪΝ
π λδ α δεΪΝΝ πκυΝέ ξυαθΝεα ΪΝ βΝ βηκ έ υ βΝ βμΝπλκεάλυιβμΝάΝυπκίκζάμΝ βμΝαέ β βμέΝ Μ ΪΝ
βθΝ κζκεζάλπ βΝ βμΝ δα δεα έαμ,Ν φαλησακθ αδΝ σ αΝ κλέακθ αδΝ

βθΝ παλέΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ γΝ εαδΝ

βθΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝλέΝ
ιέΝ

Ν ξλκθδεάΝ πλκςπσγ βΝ υπβλ έαμΝ πΫθ Ν ΧηΨΝ κυζΪξδ κθΝ

πλκίζΫπ αδΝ

βθΝ παλέΝ ηΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1θΝ κυΝ θέΝ ζίίλήβί11Ν

υθΝ

κΝ έ δκΝ Σηάηα,Ν πκυΝ

θΝ απαδ έ αδΝ

δμΝ π λδπ υ δμΝ

η αεέθβ βμΝ πθΝά βΝυπβλ κτθ πθΝεαγβΰβ υθΝ κυΝ έΚέΠέ έ,Ν κυΝΓ ππκθδεκτΝΠαθ πδ βηέκυΝ
γβθυθ εαδΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ Θ

αζέαμ,Ν πλκμΝ αΝ Σηάηα αΝ βμΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 1η,Ν βμΝ

παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ βίΝ εαδΝ βμΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ ββ,Ν αθ έ κδξαέΝ ΟδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ παλκτ αμΝ
δ ξτκυθΝ ησθκΝ ΰδαΝ αδ ά δμΝ πκυΝ εα α έγ θ αδΝ ΫπμΝ δμΝ γ1Ν

ε ηίλέκυΝ κυΝ Ϋ κυμΝ ΫθαλιβμΝ βμΝ

αεα βηαρεάμΝζ δ κυλΰέαμ εΪγ ΝΣηάηα κμΝεαδΝΰδαΝηέαΝησθκΝη αεέθβ βέ
κέΝ ΣαΝ Ϋ βΝ πκυΝ αΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ ΫξκυθΝ δαθτ δΝ
υθυπκζκΰέακθ αδ,Νη ΪΝ βθΝΫθ αιάΝ κυμΝ

βθΝ εΪ κ Ν ίαγηέ αΝ πμΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ Σέ έΙέΝ

κΝκδε έκΝΠαθ πδ άηδκ,Ν αθΝθαΝΫξκυθΝ δαθυγ έΝ

βθΝ

κδε έαΝίαγηέ αΝεαγβΰβ άΝΠαθ πδ βηέκυέ
9. ΟδΝ εελ η έμΝ

δα δεα έ μΝ ελέ βμΝ εαδΝ ηκθδηκπκέβ βμΝ η ζυθΝ

έ ΙέΠΝ εαδΝ

έΣέ έΠέΝ

κζκεζβλυθκθ αδΝ απσΝ αΝ σλΰαθαΝ πθΝ Γ θδευθΝ ΣηβηΪ πθΝ κυΝ κδε έκυΝ Παθ πδ βηέκυ
ΪλγλπθΝ1η,ΝβίΝεαδΝββ.

πθΝ

1ίέΝ εελ η έμΝ δα δεα έ μΝυπβλ δαευθΝη αίκζυθ,Ν υθ ξέακθ αδΝεαδΝκζκεζβλυθκθ αδΝαπσΝ αΝ
αλησ δαΝσλΰαθαΝ κυΝκδε έκυΝΠαθ πδ βηέκυέΝ
11έΝΜΫζκμΝ έ έΠέΝπκυΝεα Ϋξ δΝ αε δεάΝγΫ βΝπμΝηΫζκμΝ έ έΠέΝ κυΝΣέ έΙέΝΘ
 λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ εαδΝ θ Ϊ
έΚέΠέ έΝ άΝ
κλδ

αδΝ

πλκ ππκπαΰάΝ γΫ βΝ

αζέαμΝάΝ κυΝΣέ έΙέΝ

κ Παθ πδ άηδκΝ Θ

αζέαμΝ άΝ

κ

κΝ Γ ππκθδεσΝ Παθ πδ άηδκΝ γβθυθ,Ν αθ έ κδξα,Ν Ϋξ δΝ δεαέπηαΝ θαΝ εζ ΰ έΝ άΝ θαΝ

έΝ Κκ ηά κλαμ,Ν Πλσ λκμΝ Σηάηα κμΝ άΝ δ υγυθ άμΝ ΣκηΫα,Ν τηφπθαΝ η Ν σ αΝ δ δεσ λαΝ

κλέακθ αδΝ κΝθέΝζζκηήβί1ιέΝ ΝγΫ βΝΠλτ αθβΝεαδΝ θ δπλτ αθβΝ εζΫΰκθ αδΝησθκΝσ κδΝεα ΫξκυθΝ
κλΰαθδεάΝγΫ βΝ αΝαθ έ κδξαΝΠαθ πδ άηδαέΝ θΝηΫζκμΝ έ έΠέΝ πδγυη έΝθαΝγΫ δΝυπκοβφδσ β αΝ
ΰδαΝ Πλτ αθβμΝ άΝ

θ δπλτ αθβμΝ βΝ αέ β βΝ η α λκπάμΝ βμΝ γΫ βμΝ κυΝ ι Ϊα αδΝ εα ΪΝ

πλκ λαδσ β αέΝ ΣαΝ ηΫζβΝ
πλκ ππκπαΰάΝγΫ βΝ
πλκ ππκπαΰάΝ γΫ βΝ
Παθ πδ άηδκΝ

έ έΠέΝ πκυΝ εα Ϋξκυθ,Ν εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμ,

κ Σέ έΙέΝΘ

αζέαμΝεαδ

κ Παθ πδ άηδκΝ Θ

γβθυθ,Ν αθ έ κδξα,Ν

κλΰΪθκυΝ δκέεβ βμέΝ ΌζαΝ αΝ ηΫζβΝ

κΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμΝεαδΝπαλαηΫθκυθΝ
αζέαμ,Ν

κΝ

έΚέΠέ έΝ εαδΝ

θΝ ΫξκυθΝ δεαέπηαΝ εζκΰάμΝ
έ έΠέΝ υηη ΫξκυθΝ

Ν

κΝ Γ ππκθδεσΝ

Ν γΫ βΝ ηκθκπλσ ππκυΝ

αΝ υζζκΰδεΪΝ σλΰαθαΝ δκέεβ βμΝ

ΣηβηΪ πθΝεαδΝΣκηΫπθΝεαδΝ αΝ εζ ε κλδεΪΝ υηα αΝΰδαΝαθΪ διβΝ πθΝηκθκπλσ πππθΝκλΰΪθπθέ
1βέΝ ΜΫζβΝ έ έΠέΝ πκυΝ εα έξαθΝ αε δεΫμΝ γΫ δμΝ πμΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝ Σέ έΙέΝ Θ
Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ εαδΝ θ Ϊ

κθ αδΝ

αζέαμΝ εαδΝ κυΝ

Ν πλκ ππκπαΰ έμΝ γΫ δμ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ

κυΝπαλσθ κμ,Νη ΫξκυθΝ αΝ εζ ε κλδεΪΝ υηα αΝ κυΝΪλγλκυΝ1λΝ κυΝθέΝζίίλήβί11Ν ε σμΝαθΝΰδαΝ
βΝ υηη κξάΝ απαδ έ αδΝ βΝ δ δσ β αΝ κυΝ εαγβΰβ άΝ α΄Ν ίαγηέ αμ,Ν κπσ Ν η ΫξκυθΝ ησθκΝ κδΝ
Καγβΰβ ΫμΝ α΄Ν ίαγηέ αμΝ πκυΝ εα ΫξκυθΝ αε δεάΝ γΫ βΝ
έΚέΠέ έΝ εαδΝ

κΝ Παθ πδ άηδκΝ Θ

κΝ Γ ππκθδεσΝ Παθ πδ άηδκΝ γβθυθέΝ εζ ε κλδεΪ

αζέαμ,Ν

κΝ

υηα αΝ πκυΝ ΫξκυθΝ ά β

υΰελκ βγ έΝ θΝγέΰκθ αδέ
13. Μ
Θ

ΰΰλαφΫμ φκδ β υθ εαδΝ ΰΰλαφΫμΝαπσΝεα α αε άλδ μΝ ι Ϊ δμΝ

αΝΣηάηα αΝ κυΝΣέ έΙέΝ

αζέαμΝεαδΝ αΝΣηάηα αΝ κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ, δ θ λΰκτθ αδΝαπκεζ δ δεΪΝεαδΝησθκΝ

ΰδαΝ κΝαεα βηαρεσΝΫ κμΝβί1κ-2019 εαδΝκδΝφκδ β ΫμΝζαηίΪθκυθΝπ υξέκΝΣέ έΙέέ
1ζέΝΣαΝπλκΰλΪηηα αΝπκυΝπαλΫξκθ αδΝαπσΝ κΝΚΫθ λκΝ πδησλφπ βμΝεαδΝ δαΝ έκυΝ επαέ υ βμΝ
ΧΚ έ Ιέ ΙέΜέΨΝ πθΝ Σέ έΙέΝ Θ

αζέαμΝ εαδΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμ,Ν υθ ξέακθ αδΝ εαδΝ κζκεζβλυθκθ αδΝ

η Ν κυμΝ έ δκυμΝ σλκυμΝ εαδΝ πλκςπκγΫ δμΝ πμΝ πλκμΝ κυμΝ ΰΰ ΰλαηηΫθκυμΝ πκυ α ΫμΝ απσΝ κΝ
Κ έ Ιέ ΙέΜέΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΘ

αζέαμέ

1ηέΝ Κα αλΰ έ αδΝ κΝ πέ έΝ κγήβί1γΝ Χ ΄Ν 1βγΨ,Ν η Ν ιαέλ βΝ κΝ ΪλγλκΝ κΝ ΰδαΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ πθΝ
δα δεα δυθΝ υΰξυθ υ βμΝ κυΝΣηάηα κμΝΜβξαθδεάμΝ δκ υ βηΪ πθ εαδΝη Ν βθΝ πδφτζαιβΝ βμΝ

παλκξάμΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ κυΝ Σέ έΙέΝ Θ
κλέακθ αδΝ

αζέαμ,Ν τηφπθαΝ η Ν σ αΝ

βθΝ παλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝθΝ κυΝ παλσθ κμΝεαδΝ βθΝ ΰΰλαφάΝεαδΝ η

ΰΰλαφάΝφκδ β υθΝ

ΰδαΝ κΝαεα βηαρεσΝΫ κμΝβί1κ-2019.
1θέΝΚα αλΰ έ αδΝ κΝπέ έΝ1ίίήβί1γΝΧ ΄Ν1γηΨ,Νη Ν ιαέλ βΝ κΝΪλγλκΝ1ίΝΰδαΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ πθΝ
δα δεα δυθΝ υΰξυθ υ βμΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ

ζ ε λκζκΰέαμ,Ν

ηπκλέαμΝ εαδΝ

δαφάηδ βμΝ εαδΝ

δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθ εαδΝ η Ν βθΝ πδφτζαιβΝ βμΝ παλκξάμΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ πθΝ
ΣηβηΪ πθΝ κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ,Ν τηφπθαΝη Νσ αΝκλέακθ αδΝ βθΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝ1β,Ν
εαδΝ βθΝ ΰΰλαφάΝεαδΝη

ΰΰλαφάΝφκδ β υθΝΰδαΝ κΝαεα βηαρεσΝΫ κμΝβί1κ-2019.

ΜΫλκμΝ ΄
γθδεσΝεαδΝΚαπκ δ

λδαεσΝΠαθ πδ

άηδκΝ γβθυθ,ΝΓ ππκθδεσΝΠαθ πδ άηδκΝ γβθυθ,Ν

Παθ πδ

άηδκΝΘ

αζέαμΝ

Κ φΪζαδκΝ ΄
γθδεσΝεαδΝΚαπκ δ

λδαεσΝΠαθ πδ

άηδκΝ γβθυθΝΧ έΚέΠέ έΨ

ΆλγλκΝ14
Ί λυ βΝχκζάμΝ ΰλκ δεάμΝ θΪπ υιβμ,Ν δα λκφάμΝεαδΝ

δφκλέαμΝ

1.  κ έΚέΠέ έΝδ λτ αδ, η ΝΫ λαΝ αΝΦαξθΪΝ κυΝθκηκτΝ υίκέαμ, ξκζάΝ ΰλκ δεάμΝ θΪπ υιβμ,Ν
δα λκφάμΝεαδΝ

δφκλέαμέ

βέΝ Ναεα βηαρεάΝ βμΝζ δ κυλΰέαΝαλξέα δΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝ κυΝαεα βηαρεκτΝΫ κυμΝβί1λ-2020.
3.  βΝ ξκζάΝ υθδ Ϊ αδΝ Γλαηηα έαΝ ΰδαΝ βΝ δκδεβ δεάΝ εαδΝ ΰλαηηα δαεάΝ βμΝ υπκ άλδιβ,Ν βΝ
κπκέαΝ ζ δ κυλΰ έΝ

Ν πέπ κΝ Σηάηα κμ,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ π λέπ έΝ α΄Ν βμΝ παλέΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηζΝ

κυΝθέΝζ1ικήβί1γΝΧ ΄Ν1ιζΨέ
ζέΝ ΟδΝ

δα δεα έ μΝ

υΰελσ β βμΝ εαδΝ αθΪ διβμΝ

πθΝ κλΰΪθπθΝ

δκέεβ βμΝ

βμΝ ξκζάμΝ

κζκεζβλυθκθ αδΝ κΝ αλΰσ λκΝ ηΫξλδΝ δμΝ γ1-8-βί1λέΝ ΟδΝ εζκΰΫμΝ ΰδαΝ αθΪ διβΝ Κκ ηά κλαΝ
πλκεβλτ

κθ αδΝ απσΝ κθΝ Πλτ αθβΝ κυΝ έΚέΠέ έΝ ηΫξλδΝ δμΝ γ1-5-βί1λέΝ θΝ κΝ Πλτ αθβμΝ

πλκεβλτι δΝ εζκΰΫμ ηΫξλδΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ αυ ά,Ν βΝ αληκ δσ β ΪΝ κυΝ αυ άΝ π λδΫλξ αδΝ

θΝ
κθΝ

ΤπκυλΰσΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθέ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμ,Ν

Έλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝηπκλ έΝθαΝ κγ έΝπαλΪ α βΝΫπμΝ τκΝΧβΨΝφκλΫμ,Ν δμΝπλκγ ηέ μΝ πθΝ
πλκβΰκτη θπθΝ αφέπθέ
ηέΝΈπμΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ πθΝ δα δεα δυθΝ υΰελσ β βμΝεαδΝαθΪ διβμΝ πθΝκλΰΪθπθΝ δκέεβ βμΝ
βμΝξκζάμ,ΝκδΝαληκ δσ β μΝ πθΝκλΰΪθπθΝαυ υθΝα εκτθ αδΝαπσΝπλκ πλδθάΝΚκ ηβ έα,ΝβΝκπκέαΝ
κλέα αδΝη Ναπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυΝ κυΝ έΚέΠέ έΝεαδΝαπκ ζ έ αδΝαπσμΝ
ααΨΝ κθΝ πλκ πλδθσΝ Κκ ηά κλα,Ν

βΝ γΫ βΝ κυΝ κπκέκυΝ κλέα αδ,Ν η Ν απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυ,Ν

εαγβΰβ άμΝ α΄Ν ίαγηέ αμΝ άΝ αθαπζβλπ άμΝ εαγβΰβ άμΝ Σηάηα κμΝ κυΝ Ι λτηα κμ,Ν υθαφκτμΝ
ΰθπ δεκτΝαθ δε δηΫθκυ,
ίίΨΝ κυμΝΠλκΫ λκυμΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ βμΝξκζάμ,Ν
ΰΰΨΝ λέαΝΧγΨΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝΙ λτηα κμέ

ΆλγλκΝ1η
Ί λυ βΝΣηβηΪ πθΝ
1έΝ κΝ έΚέΠέ έΝδ λτκθ αδΝ αΝ ιάμΝΣηάηα αμ
αΨΝ Κκδθπθδκζκΰέαμ,Ν η Ν Ϋ λαΝ βθΝ γάθα,Ν κΝ κπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ

βΝ ξκζάΝ ΟδεκθκηδευθΝ εαδΝ

Πκζδ δευθΝ πδ βηυθ,
ίΨΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθΝ εαδΝ Ολΰαθδ ηυθ,Ν η Ν Ϋ λαΝ βθΝ γάθα,Ν κΝ κπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ

βΝ

ξκζάΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝΠκζδ δευθΝ πδ βηυθ,
ΰΨΝ

λκ δα βηδεάμΝ πδ άηβμΝεαδΝΣ ξθκζκΰέαμ η ΝΫ λαΝ αΝΦαξθΪΝ κυΝθκηκτΝ υίκέαμ, κΝκπκέκΝ

θΪ

αδΝ βΝξκζάΝΘ δευθΝ πδ βηυθ,

ΨΝ δαξ έλδ βμΝ ΛδηΫθπθΝ εαδΝ Ναυ δζέαμ, η Ν Ϋ λαΝ αΝ ΦαξθΪΝ κυΝ θκηκτΝ υίκέαμ, κΝ κπκέκΝ
θΪ

αδΝ βΝξκζάΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝΠκζδ δευθΝ πδ βηυθ,

ΨΝ ΦβφδαευθΝ Σ ξθυθΝ εαδΝ Κδθβηα κΰλΪφκυ, η Ν Ϋ λαΝ αΝ ΦαξθΪΝ κυΝ θκηκτΝ υίκέαμ, κΝ κπκέκΝ
θΪ

αδΝ βΝξκζά ΟδεκθκηδευθΝεαδΝΠκζδ δευθΝ πδ βηυθ,

ΨΝ ΰλκ δεάμΝ θΪπ υιβμ,Ν ΰλκ δα λκφάμΝεαδΝ δαξ έλδ βμΝΦυ δευθΝΠσλπθ, η ΝΫ λαΝ αΝΦαξθΪΝ
κυΝ θκηκτΝ υίκέαμ, κΝ κπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ

βΝ ξκζά

ΰλκ δεάμΝ θΪπ υιβμ,Ν δα λκφάμΝ εαδΝ

δφκλέαμ,
αΨΝ Σ ξθκζκΰδυθΝ ΦβφδαεάμΝ δκηβξαθέαμ, η Ν Ϋ λαΝ αΝ ΦαξθΪΝ κυΝ θκηκτΝ υίκέαμ,Ν κΝ κπκέκΝ
θΪ

αδΝ βΝξκζά Θ δευθΝ πδ βηυθ,

βΨΝΓ θδεσ,Νη ΝΫ λαΝ αΝΦαξθΪΝ κυΝθκηκτΝ υίκέαμ,
γΨΝ δα λκφάμΝεαδΝ δαδ κζκΰέαμ η ΝΫ λαΝ αΝΦαξθΪΝ κυΝθκηκτΝ υίκέαμ, κΝκπκέκΝ θ Ϊ
ξκζά ΰλκ δεάμΝ θΪπ υιβμ,Ν δα λκφάμΝεαδΝ

αδΝ

βΝ

δφκλέαμ,

δΨΝΣκυλδ δευθΝπκυ υθΝεαδΝ θαζζαε δεκτΝΣκυλδ ηκτ,Νη ΝΫ λαΝ αΝΦαξθΪΝ κυΝθκηκτΝ υίκέαμ,
κΝκπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ βΝξκζά ΰλκ δεάμΝ θΪπ υιβμ,Ν δα λκφάμΝεαδΝ

δφκλέαμ.

βέΝΣκΝΓ θδεσΝΣηάηαΝ βμΝπ λέπ έΝβ΄Ν βμΝπαλέΝ1Νεαζτπ δΝ επαδ υ δεΫμΝαθΪΰε μΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ
κυΝ έΚέΠέ έ,Ν

θΝ απκθΫη δΝ π υξέαΝ πλυ κυΝ ετεζκυΝ πκυ υθ,Ν αζζΪΝ παλΫξ δΝ βΝ υθα σ β αΝ

επσθβ βμΝΠλκΰλαηηΪ πθΝΜ απ υξδαευθΝπκυ υθΝΧΠέΜέέΨΝεαδΝ δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμέΝΣαΝ
ΠέΜέέΝπκυΝπαλΫξκθ αδΝεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμΝαπσΝ αΝΣηάηα α

ζ ε λκζσΰπθΝ

ΜβξαθδευθΝ Σ ,Ν ΜβξαθδευθΝ υ κηα δ ηκτΝ Σ ,Ν ΜβξαθκζσΰπθΝ ΜβξαθδευθΝ Σ ,Ν ΜβξαθδευθΝ
Σ ξθκζκΰέαμΝ
ζζΪ αμ,

λκ εαφυθΝ Σ Ν εαδΝ Λκΰδ δεάμΝ εαδΝ Υλβηα κκδεκθκηδεάμ κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ

θΪ

κθ αδΝ

κΝ Γ θδεσΝ ΣηάηαΝ εαδΝ δ Ϊΰκθ αδΝ

Ν αυ σΝ φκδ β ΫμΝ εαδΝ ΰδαΝ κΝ

αεα βηαρεσΝ Ϋ κμΝ βί1λ-βίβίέΝ ΓδαΝ αυ σΝ κΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ

θΝ απαδ έ αδΝ παθέ λυ βΝ πθΝ

ΠέΜέέ,ΝαθΝΫξκυθΝδ λυγ έΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝθέΝζζκηήβί1ιέΝ θΝηΫζβΝ έ έΠέΝπκυΝΫξκυθΝ
βΝ δ δσ β αΝ δ υγυθ άΝ ΠέΜέέΝ άΝ η ΫξκυθΝ

Ν υθ κθδ δεάΝ πδ λκπάΝ ΠέΜέέΝ άΝ

δα ηβηα δεάΝ άΝ δδ λυηα δεάΝ πδ λκπάΝ ΠέΜέέΝ η αεδθβγκτθΝ απσΝ κΝ Γ θδεσΝ
δα βλκτθΝ βθΝ δ δσ β αΝ κυΝ

Ν δ δεάΝ

Ν ΪζζκΝ Σηάηα,Ν

δ υγυθ άΝ ΠέΜέέΝ Γ θδεκτΝ Σηάηα κμΝ εαδΝ υηη ΫξκυθΝ

αΝ

παλαπΪθπΝ υζζκΰδεΪΝ σλΰαθα,Ν εα ΪΝ παλΫεεζδ βΝ πθΝ παλέΝ ζ,Ν ηΝ εαδΝ κΝ κυΝ ΪλγλκυΝ γ1Ν κυΝ θέΝ
4485/2017.
3.  κΝΓ θδεσΝΣηάηαΝ θΝπλκεβλτ

κθ αδΝθΫ μΝγΫ δμΝη ζυθΝ έ έΠέέ

ζέΝ Ν επαδ υ δεάΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ πκυΝ δ λτκθ αδΝ η Ν κΝ παλσθΝ εαδΝ βΝ δ αΰπΰάΝ πθΝ
πλυ πθΝφκδ β υθ,Ναλξέα δΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝ κυΝ αεα βηαρεκτΝΫ κυμΝβί1λ-βίβί,Νη Ν ιαέλ βΝ κΝ
ΣηάηαΝ δα λκφάμΝ εαδΝ δαδ κζκΰέαμ εαδΝ κ ΣηάηαΝ Σκυλδ δευθΝ πκυ υθΝ εαδΝ θαζζαε δεκτΝ
Σκυλδ ηκτ,Ν βΝ επαδ υ δεάΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ κπκέπθΝ αλξέα δΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ κυΝ αεα βηαρεκτΝ
Ϋ κυμΝβίβί-2021.
ηέΝ  αΝ Σηάηα αΝ πκυΝ δ λτκθ αδΝ η Ν κΝ παλσθΝ ζ δ κυλΰ έΝ πλκ πλδθάΝ υθΫζ υ βΝ εα ’Ν φαληκΰάΝ
κυΝ ΪλγλκυΝ βζΝ κυΝ θέΝ ζζκηήβί1ιΝ Χ ΄Ν 11ζΨ,Ν ΫπμΝ δμΝ γ1-8-βί1λ,Ν κπσ Ν εαδΝ αθα δεθτ αδΝ
Πλσ λκμΝ η Ν εζκΰδεάΝ δα δεα έαΝ τηφπθαΝ η Ν αΝ ΪλγλκΝ βγΝ κυΝ θέΝ ζζκηήβί1ι,Ν δαφκλ δεΪΝ
ηΫξλδΝ αΝΣηάηα αΝαυ ΪΝθαΝεα α κτθΝαυ κ τθαηα,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝ11Ν κυΝθέΝζζκηήβί1ιέΝ
ΜΫξλδΝ κΝΣηάηαΝθαΝεα α

έΝαυ κ τθαηκ,Ν

βθΝπλκ πλδθάΝυθΫζ υ βΝη ΫξκυθΝ πδπζΫκθΝ πθΝ

η ζυθΝ έ έΠέΝ κυΝ Σηάηα κμΝ εαδΝ πΫθ Ν ΧηΨΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ αΝ κπκέαΝ κλέακθ αδΝ η Ν πλΪιβΝ κυΝ

Πλτ αθβΝ τ

λαΝ απσΝ απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυέΝ  κΝ Γ θδεσΝ ΣηάηαΝ πλκ πλδθσμΝ Πλσ λκμΝ

κλέα αδΝ κΝ αλξαδσ λκΝ ηΫζκμΝ έ έΠέΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ι εδθυθ αμΝ απσΝ βθΝ πλυ βΝ ίαγηέ αΝ εαδΝ
ιαθ ζυθ αμΝ δμΝίαγηέ μΝηΫξλδΝεαδΝ βΝίαγηέ αΝ κυΝ πέεκυλκυΝεαδΝαθα δεθτ αδΝΠλσ λκμΝη
εζκΰδεάΝ δα δεα έαΝ ΫπμΝ δμΝ βκ-2-βί1λ,Ν η Ν γβ έαΝ ΫπμΝ δμΝ γ1-8-βίβ1έΝ ΟΝ Πλσ λκμΝ εαδΝ βΝ
υθΫζ υ βΝ Σηάηα κμΝ

κΝ Γ θδεσΝ ΣηάηαΝ α εκτθΝ εαδΝ δμΝ αληκ δσ β μΝ Κκ ηά κλαΝ εαδΝ

Κκ ηβ έαμΝ αθ έ κδξαέΝ  αΝ Σηάηα αΝ πθΝ π λδπ έΝ γ΄Ν εαδΝ δ΄Ν βμΝ παλέΝ 1Ν ζ δ κυλΰ έΝ πλκ πλδθάΝ
υθΫζ υ βΝεαδΝκλέα αδΝπλκ πλδθσμΝΠλσ λκμ,Ν τηφπθαΝη Ν αΝπλκβΰκτη θαΝ Ϊφδα,ΝαπσΝ βθΝ1 β
 π ηίλέκυΝ κυΝ Ϋ κυμΝ πλδθΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ βμΝ αεα βηαρεάμΝ κυμΝ ζ δ κυλΰέαμέΝ ΟδΝ Πλσ λκδΝ
πθΝΣηβηΪ πθ,Νπλκ πλδθκέΝάΝηβ,ΝεαγυμΝεαδΝ αΝηΫζβΝ έ έΠέΝαυ υθΝ υηη ΫξκυθΝ αΝ υζζκΰδεΪΝ
σλΰαθαΝ δκέεβ βμΝ κυΝ κδε έκυΝ Παθ πδ βηέκυ,Ν τηφπθαΝ η Ν σ αΝ κλέακθ αδΝ
Πλσ λκδΝ

κΝ θέΝ ζζκηήβί1ιέΝ

δμΝ πλκ πλδθΫμΝ υθ ζ τ δμΝ ηπκλκτθΝ θαΝ κλδ κτθΝ εαδΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ πκυΝ εα ΫξκυθΝ

αυ σξλκθαΝεαδΝΪζζβΝγΫ βΝηκθκπλσ ππκυΝκλΰΪθκυΝ δκέεβ βμΝ κΝ έ έΙέέΝ
θέΝ ΝεΪγ ΝΣηάηαΝ υθδ Ϊ αδ Γλαηηα έα,ΝβΝκπκέαΝζ δ κυλΰ έΝ Ν πέπ κΝΣηάηα κμΝ τηφπθαΝη Ν
βθΝ π λέπ έΝ α΄Ν βμΝ παλέΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηζΝ κυΝ θέΝ ζ1ικήβί1γΝ εαδΝ παλΫξ δΝ δκδεβ δεάΝ εαδΝ
ΰλαηηα δαεάΝυπκ άλδιβΝ κΝ επαδ υ δεσΝεαδΝ λ υθβ δεσΝΫλΰκΝ κυέ
7έΝ  Ν εαγΫθαΝ απσΝ αΝ Σηάηα αΝ πκυΝ δ λτκθ αδΝ η Ν κΝ παλσθ,Ν η Ν ιαέλ βΝ κΝ Γ θδεσΝ Σηάηα,Ν
υθδ υθ αδΝκε υΝΧκΨΝγΫ δμΝη ζυθΝ έ έΠέέΝ
κέΝ ΟΝ πλυ κμΝ ετεζκμΝ πκυ υθΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ πκυΝ δ λτκθ αδΝ η Ν κΝ παλσθΝ ΪλγλκΝ Ϋξ δΝ δΪλε δαΝ
κε υΝΧκΨΝαεα βηαρεΪΝ ιΪηβθαέΝ
λέΝ Ν δαησλφπ βΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ πκυΝ δ λτκθ αδΝ η Ν κΝ παλσθΝ
ΰέθ αδΝ τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝγβΝ κυΝθέΝζίίλήβί11έΝEπδ λκπάΝπκυΝ υΰελκ έ αδΝη Ναπσφα βΝ βμΝ
πλκ πλδθάμΝυθΫζ υ βμΝεαδΝ βθΝκπκέαΝη ΫξκυθΝεαδΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝΰ θδεκτΝΣηάηα κμ,Νέ δκυΝ
ΪζζπμΝ υθαφκτμΝ ΰθπ δεκτΝ αθ δε δηΫθκυ,Ν δ βΰ έ αδΝ

βθΝ πλκ πλδθάΝ υθΫζ υ βΝ ΰδαΝ κΝ

π λδ ξση θκΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ32
κυΝ θέΝ ζίίλήβί11Ν Χ ΄Ν 1ληΨέΝ ΣαΝ πλκΰλΪηηα αΝ αυ ΪΝ γ πλκτθ αδΝ πδ κπκδβηΫθαΝ ΫπμΝ βθΝ
κζκεζάλπ βΝ βμΝ δα δεα έαμΝ πδ κπκέβ βμΝ απσΝ βθΝ λξάΝ δα φΪζδ βμΝ Πκδσ β αμΝ Χ έ ΙέΠέΨ,Ν
τηφπθαΝ η Ν αΝ ΪλγλαΝ ιίΝ ΫπμΝ εαδΝ ιβΝ εαδΝ κΝ

τ λκΝ

ΪλγλκυΝκίΝ κυΝθέΝζίίλήβί11έ

ΆλγλκΝ1θ

ΪφδκΝ βμΝ π λέπ έΝ ΄Ν βμΝ παλέΝ 1βΝ κυΝ

Κα Ϊ ηβ βΝ κυΝΣηάηα κμΝΦδζκ κφέαμ,ΝΠαδ αΰπΰδεάμΝεαδΝΦυχκζκΰέαμΝ βμΝΦδζκ κφδεάμΝ
χκζάμ
1έΝ πσΝ κΝ αεα βηαρεσΝ Ϋ κμΝ βί1λ-βίβίΝ κΝ ΣηάηαΝ Φδζκ κφέαμ,Ν Παδ αΰπΰδεάμΝ εαδΝ ΦυξκζκΰέαμΝ
ΧΦέΠέΦέΨΝ βμΝΦδζκ κφδεάμΝξκζάμΝ κυΝ έΚέΠέ έΝεα α Ϋηθ αδΝ αΝ ιάμΝθΫαΝΣηάηα αμΝ
αΨΝΣηάηαΝΦδζκ κφέαμΝεαδΝ
ίΨΝΠαδ αΰπΰδεσΝΣηάηαΝ

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέ

ΟΝ ΣκηΫαμΝ ΦυξκζκΰέαμΝ Ν κυΝ Σηάηα κμΝ ΦέΠέΦέΝ θ Ϊ

αδΝ

κΝ υφδ Ϊη θκΝ ΣηάηαΝ ΦυξκζκΰέαμΝ

βμΝΦδζκ κφδεάμΝξκζάμ,ΝξπλέμΝθαΝαπκ ζ έΝ δαελδ σΝΣκηΫαέ
βέΝΣαΝθΫαΝΣηάηα αΝ θ Ϊ

κθ αδΝ βΝΦδζκ κφδεάΝξκζάέ

γέΝ Ν επαδ υ δεάΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ θΫπθΝ ΣηβηΪ πθΝ εαδΝ βΝ δ αΰπΰάΝ πθΝ πλυ πθΝ φκδ β υθΝ
αλξέα δΝαπσΝ κΝαεα βηαρεσΝΫ κμΝβί1λ-2020.
4. ΟΝ πλυ κμΝ ετεζκμΝ πκυ υθΝ πθΝ θΫπθΝ ΣηβηΪ πθΝ δαλε έΝ κε υΝ ΧκΨΝ αεα βηαρεΪΝ ιΪηβθαέΝ Ν
δαησλφπ βΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ ΰέθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ γβΝ κυΝ θέΝ 4009/2011
εαδΝ αΝ πλκΰλΪηηα αΝ γ πλκτθ αδΝ πδ κπκδβηΫθαΝ ΫπμΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ βμΝ δα δεα έαμΝ
πδ κπκέβ βμΝ απσΝ βθΝ έ ΙέΠέ,Ν τηφπθαΝ η Ν αΝ ΪλγλαΝ ιίΝ ΫπμΝ εαδΝ ιβ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κΝ

τ λκΝ

ΪφδκΝ βμΝπ λέπ έΝ ΄Ν βμΝπαλέΝ1βΝ κυΝΪλγλκυΝκίΝ κυΝθέΝζίίλήβί11έ ΈπμΝ δμΝγ1-8-201λΝκδΝΓ θδεΫμΝ
υθ ζ τ δμΝ κυΝ ΣκηΫαΝ Φδζκ κφέαμΝ εαδΝ κυΝ ΣκηΫαΝ Παδ αΰπΰδεάμΝ κυΝ ΦέΠέΦέΝ εα αλ έακυθΝ
πλκ ξΫ δκΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθΝ κυΝ Σηάηα κμΝ Φδζκ κφέαμΝ εαδΝ κυΝ Παδ αΰπΰδεκτΝ
Σηάηα κμΝ

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ναθ έ κδξαέΝ

ηέΝ ΟδΝ π υξδκτξκδΝ κυΝ Σηάηα κμ Φδζκ κφέαμΝ εαδΝ κυΝ Παδ αΰπΰδεκτΝ Σηάηα κμΝ
επαέ υ βμΝ θ Ϊ

κθ αδΝ

υ λκίΪγηδαμΝ

κθΝ εζΪ κΝ Π ίβΝ ΦδζκζσΰπθΝ βμΝ παλέΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βλΝ κυΝ θέΝ

ζηβ1ήβί1κΝΧ ΄ΝγκΨέΝ
6.  Ν εΪγ Ν ΫθαΝ απσΝ αΝ θΫαΝ Σηάηα αΝ υθδ Ϊ αδ Γλαηηα έα,Ν βΝ κπκέαΝ ζ δ κυλΰ έΝ

Ν πέπ κΝ

Σηάηα κμΝ τηφπθαΝη Ν βθΝπ λέπ έΝα΄Ν βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝηζΝ κυΝθέΝζ1ικήβί1γΝεαδΝπαλΫξ δΝ
δκδεβ δεάΝ εαδΝ ΰλαηηα δαεάΝ υπκ άλδιβΝ
δκδεβ δεσΝ πλκ ππδεσΝ πκυΝ υπβλ

έΝ

κΝ επαδ υ δεσΝ εαδΝ λ υθβ δεσΝ ΫλΰκΝ κυέΝ ΣκΝ

βΝ Γλαηηα έαΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ΦέΠέΦέΝ εα αθΫη αδΝ η Ν

πλΪιβΝ κυ Πλτ αθβΝ κυΝ έΚέΠέ έΝ αΝ τκΝθΫαΝΣηάηα αΝαπσΝ κΝαεα βηαρεσΝΫ κμΝβί1λ-2020.
ιέΝ ΣαΝ λΰα άλδαΝ εαδΝ ζκδπΫμΝ επαδ υ δεΫμΝ ηκθΪ μΝ πκυΝ ΫξκυθΝ εα αθ ηβγ έΝ

κυμΝ κη έμΝ

Φδζκ κφέαμ,Ν Παδ αΰπΰδεάμΝ εαδΝ ΦυξκζκΰέαμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ΦέΠέΦέΝ θ Ϊ

αΝ Σηάηα αΝ

Φδζκ κφέαμ, Παδ αΰπΰδεκτΝ

κθ αδΝ

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝεαδΝΦυξκζκΰέαμ,Ναθ έ κδξαέΝΓδαΝ βθΝ

εα αθκηάΝ εαδΝ Ϋθ αιβΝ ε έ

αδΝ δαπδ π δεάΝ πλΪιβΝ κυΝ Πλτ αθβ,Ν βΝ κπκέαΝ βηκ δ τ αδΝ

βθΝ

φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμέΝ Ό αΝ λΰα άλδαΝ εαδΝ ζκδπΫμΝ επαδ υ δεΫμΝ ηκθΪ μΝ ΫξκυθΝ
δα βλβγ έ
Σηάηα αΝτ

κΝ ηάηαΝ ΦέΠέΦέΝ εα αθΫηκθ αδΝ εαδΝ θ Ϊ

κθ αδΝ

Ν ΫθαΝ απσΝ αΝ λέαΝ αθπ ΫλπΝ

λαΝαπσΝαπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυέΝ

8.  αΝ θΫαΝ Σηάηα αΝ ζ δ κυλΰ έΝ απσΝ βθΝ 1-9-βί1λΝ πλκ πλδθάΝ υθΫζ υ βΝ εαδΝ κλέα αδΝ
πλκ πλδθσμΝ πλσ λκμ,Ν εα ’Ν φαληκΰάΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βζΝ κυΝ θέΝ ζζκηήβί1ι,Ν ΫπμΝ δμΝ γ1-10-2019
κπσ Ν εαδΝ αθα δεθτ αδΝ πλσ λκμΝ η Ν εζκΰδεάΝ δα δεα έα,Ν ΪζζπμΝ ηΫξλδΝ αΝ Σηάηα αΝ αυ ΪΝ θαΝ
εα α κτθΝ αυ κ τθαηα,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝ11Ν κυΝ θέΝζζκηήβί1ιέΝ Νγβ έαΝ κυΝ εζ ΰΫθ κμΝ
ΠλκΫ λκυΝ ζάΰ δΝ

δμΝ γ1Ν υΰκτ κυΝ κυΝ κδε έκυΝ αεα βηαρεκτΝ Ϋ κυμέΝ ΧμΝ δμΝ γ1Ν υΰκτ κυΝ

παλα έθ αδΝεαδΝβΝγβ έαΝ πθΝ εζ ΰηΫθπθΝ επλκ υππθΝ πθΝφκδ β υθΝ εαδΝ πθΝη ζυθΝ έ έΠέ,Ν
έ ΙέΠέΝ εαδΝ έΣέ έΠέΝ κυΝ

ζ υ αέκυΝ Ϋ κυμΝ βμΝ γβ έαμΝ κυΝ ΠλκΫ λκυέΝ ΟδΝ πλσ λκδΝ πθΝ

ΣηβηΪ πθ,Ν πλκ πλδθκέΝ άΝ ηβ,Ν εαγυμΝ εαδΝ αΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ αυ υθ,Ν υηη ΫξκυθΝ

αΝ υζζκΰδεΪΝ

σλΰαθαΝ δκέεβ βμΝ κυΝ έΚέΠέ έ,Ν τηφπθαΝη Νσ αΝκλέακθ αδΝ κΝθέΝζζκηήβί1ιέΝ
9. ΣκΝ δ αε δεσΝ λ υθβ δεσΝΠλκ ππδεσΝΧ έ έΠέΨ,Ν κΝ δ δεσΝ επαδ υ δεσΝΠλκ ππδεσΝΧ έ έΠέΨ,Ν
κΝ λΰα βλδαεσΝ

δ αε δεσΝ Πλκ ππδεσΝ Χ έ ΙέΠέΨ,Ν εαδΝ κΝ δ δεσΝ Σ ξθδεσΝ λΰα βλδαεσΝ

Πλκ ππδεσΝΧ έΣέ έΠέΨ,Ν κΝκπκέκΝυπβλ
εαδΝ θ Ϊ

έΝηΫξλδΝ βθΝ1-9-2019

αδΝ απσΝ κΝ αεα βηαρεσΝ Ϋ κμΝ βί1λ-βίβίΝ

κΝΣηάηαΝΦέΠέΦέ,Νεα αθΫη αδΝ

αΝ θΫαΝ Σηάηα αΝ εαδΝ

Φυξκζκΰέαμ,Ν η Ν πλΪιβΝ κυΝ Πλτ αθβΝ κυΝ έΚέΠέ έΝ πκυΝ βηκ δ τ αδΝ
Κυί λθά πμ,ΝαθΪζκΰαΝ η Ν κθΝΣκηΫαΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ΦέΠέΦέΝ

κΝ ΣηάηαΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ

κθΝκπκέκΝεαγΫθαμΝυπβλ

έέΝΟδΝ

γΫ δμΝπκυΝεα ΫξκυθΝη αφΫλκθ αδΝ αυ κξλσθπμΝη Ν βθΝπλΪιβΝεα αθκηάμΝεαδΝΫθ αιάμΝ κυμΝ αΝ
θΫαΝΣηάηα αέΝ εελ η έμΝ δα δεα έ μΝ δκλδ ηκτ,Ν ιΫζδιβμΝάΝη αεέθβ βμΝ υθ ξέακθ αδΝαπσΝΫθαΝ
απσΝ αΝ λέαΝ ΧγΨΝ Σηάηα αΝ Φδζκ κφέαμ,Ν Παδ αΰπΰδεκτΝ
Φυξκζκΰέαμ,ΝαθΪζκΰαΝη Ν κΝΰθπ δεσΝαθ δε έη θκ,Ντ

υ λκίΪγηδαμΝ

επαέ υ βμΝ άΝ

λαΝαπσΝ δ δεΪΝαδ δκζκΰβηΫθβΝαπσφα βΝ

κυΝΠλτ αθβ,ΝπκυΝ βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμέΝ εζ ε κλδεΪΝπκυΝΫξκυθΝά βΝ
υΰελκ βγ έΝ θΝγέΰκθ αδέ
10έΝΟδΝαεα βηαρεκέΝυπσ λκφκδ, εαγυμΝεαδΝζκδπΫμΝεα βΰκλέ μΝΫε αε κυΝπλκ ππδεκτ, βΝ τηία βΝ
πθΝ κπκέπθΝ
θΪ

θΝ ζάΰ δΝ ηΫξλδΝ βθΝ ΫθαλιβΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ αεα βηαρεκτΝ Ϋ κυμΝ βί1λ-2020,

κθ αδΝ αΝθΫαΝΣηάηα αΝεαδΝ κΝΣηάηαΝΦυξκζκΰέαμ,Νη ΝπλΪιβΝ κυΝΠλτ αθβΝ κυΝ έΚέΠέ έΝ

πκυΝ βηκ δ τ αδΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμΝ τ

λαΝ απσΝ

εηβλδπηΫθβΝ αέ β βΝ πθΝ

θ δαφ λκηΫθπθΝεαδΝΰθυηβΝ βμΝυθΫζ υ βμΝ κυΝΣηάηα κμ,Ν κΝκπκέκΝκΝ θ δαφ λση θκμΝαδ έ αδΝ

βθΝ Ϋθ αιβέΝ ΣκΝ πλκ ππδεσΝ αυ σΝ ιαεκζκυγ έΝ θαΝ δΫπ αδΝ απσΝ κΝ εαγ

υμΝ η Ν κΝ κπκέκΝ έξ Ν

πλκ ζβφγ έΝπμΝ βΝζάιβΝ βμΝ τηία άμΝ κυέ
11. Φκδ β ΫμΝπκυΝΫξκυθΝ δ αξγ έΝ κΝΣηάηαΝΦέΠέΦέΝεα ΪΝ αΝαεα βηαρεΪΝΫ βΝβί1θ-2017, 20172018 εαδΝσ κδΝ ΰΰλαφκτθΝεα ΪΝ κΝαεα βηαρεσΝΫ κμΝβί1κ-2019, θ Ϊ
ΝΫθαΝαπσΝ αΝΣηάηα αΝΦδζκ κφέαμ,ΝΠαδ αΰπΰδεκτΝΣηάηα κμΝ

κθ αδΝαπσΝ βθΝεα Ϊ ηβ βΝ

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ άΝ

Σηάηα κμΝΦυξκζκΰέαμΝπμΝ ιάμμ
αΨ κδΝφκδ β ΫμΝ βμΝεα τγυθ βμΝΦδζκ κφέαμ,ΝπκυΝΫξκυθΝ δ αξγ έΝ κΝαεα βηαρεσΝΫ κμΝβί1θ-2017,
θΪ

κθ αδΝ κΝΣηάηαΝΦδζκ κφέαμ,Ν

ίΨΝ κδΝ φκδ β ΫμΝ βμΝ παδ αΰπΰδεάμΝ εα τγυθ βμ,Ν πκυΝ ΫξκυθΝ δ αξγ έΝ κΝ αεα βηαρεσΝ Ϋ κμΝ βί1θβί1ι,Ν θ Ϊ

κθ αδΝ κΝΠαδ αΰπΰδεσΝΣηάηαΝ

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,

ΰΨΝκδΝφκδ β ΫμΝ βμΝεα τγυθ βμΝΦυξκζκΰέαμ,ΝπκυΝΫξκυθΝ δ αξγ έΝ κΝαεα βηαρεσΝΫ κμΝβί1θ-2017,
εαγυμΝεαδΝκδΝφκδ β ΫμΝ κυΝΣηάηα κμΝΦέΠέΦέΝπκυΝΫξκυθΝ δ αξγ έΝ κΝαεα βηαρεσΝΫ κμΝβί1ι-2018
εαδΝ σ κδΝ δ Ϊΰκθ αδΝ κΝ αεα βηαρεσΝ Ϋ κμΝ βί1κ-βί1λΝ ΫξκυθΝ δεαέπηαΝ θαΝ θ αξγκτθΝ

Ν

κπκδκ άπκ ΝαπσΝ αΝ τκΝθΫαΝΣηάηα αΝάΝ κΝΣηάηαΝΦυξκζκΰέαμέ
Ν Ϋθ αιβΝ ΰέθ αδΝ τ

λαΝ απσΝ άζπ β πλκ έηβ βμΝ πκυΝ υπκίΪζζ δΝ κΝ φκδ β άμΝ εαδΝ

θΝ

αθαεαζ έ αδΝ εαδΝ απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυέΝ Ν άζπ βΝ υπκίΪζζ αδΝ πλδθΝ δμΝ γ1Ν ΙκυζέκυΝ βί1λΝ
ηΫ αΝ

Ν πλκγ ηέαΝ πκυΝ εαγκλέα αδΝ η Ν απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυ,Ν βΝ κπκέαΝ βηκ δ τ αδΝ

κυζΪξδ κθΝ ιάθ αΝ ΧθίΨΝ βηΫλ μΝ πλδθΝ βθΝ ΫθαλιβΝ βμΝ πλκγ ηέαμΝ

βθΝ δ κ ζέ αΝ κυΝ

δ λτηα κμΝεαδΝ κυΝΣηάηα κμΝΦέΠέΦέέ ΟδΝφκδ β ΫμΝ δα βλκτθΝ βθΝ επαδ υ δεάΝ κυμΝεα Ϊ α βΝ
Ν ξΫ βΝη Ν αΝυπκζ δπση θαΝ ιΪηβθαΝ πκυ υθέΝΜ ΝπλΪιβΝ κυΝΠλκΫ λκυΝΣηάηα κμΝυπκ κξάμ,Ν
τ

λαΝαπσΝ ξ δεάΝαπσφα βΝ βμΝυθΫζ υ βμΝΣηάηα κμ,Νΰέθ αδΝβΝαθ δ κέξδ βΝ πθΝηαγβηΪ πθΝ

κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθΝ κυΝ ΦέΠέΦέΝ η Ν ηαγάηα αΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθΝ κυΝ
Σηάηα κμΝυπκ κξάμέ
1βέΝ Ό κδΝ φκδ β ΫμΝ ΫξκυθΝ δ αξγ έΝ ΫπμΝ εαδΝ κΝ αεα βηαρεσΝ Ϋ κμΝ βί1η-βί1θΝ εαδΝ σ κδΝ απσΝ κυμΝ
φκδ β ΫμΝ βμΝ παλέΝ 11Ν
πλσΰλαηηαΝ

θΝ υπκίΪζκυθΝ ηπλσγ ηαΝ άζπ βΝ πλκ έηβ βμΝ κζκεζβλυθκυθΝ κΝ

πκυ υθΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ΦέΠέΦέΝ εαδΝ ζαηίΪθκυθΝ κΝ αθ έ κδξκΝ π υξέκέΝ

Ν

επαδ υ δεάΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ΦέΠέΦέΝ υθ ξέα αδΝ η αία δεΪΝ ηΫξλδΝ βθΝ απκφκέ β βΝ
πθΝφκδ β υθΝαυ υθ. Μ Ναπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυΝκλέα αδΝπκδκΝαπσΝ αΝ τκΝθΫαΝΣηάηα αΝ έθαδΝ
αλησ δκΝ ΰδαΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ΦέΠέΦέ,Ν βθΝ παλκξάΝ
έ ζπθΝ πκυ υθ,Ν βθΝ Ϋε κ βΝ πδ κπκδβ δευθΝ εαδΝ πΪ βμΝ φτ πμΝ ί ίαδυ πθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ
ξκλάΰβ βΝ πδ κπκδβ δευθΝ εαδΝ ί ίαδυ πθ

Ν απκφκέ κυμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ΦέΠέΦέέ  κΝ ΣηάηαΝ

αυ σΝπ λδΫλξ αδΝεαδΝ κΝαλξ έκΝ κυΝΣηάηα κμΝΦέΠέΦέ,Νσ κθΝαφκλΪΝφκδ β δεΪΝγΫηα α,Νη ΪΝ βθΝ
πατ βΝ βμΝ δκδεβ δεάμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝπαλέΝκέΝ
1γέΝ ΣαΝ πλκΰλΪηηα αΝ η απ υξδαευθΝ
εα αθΫηκθ αδΝ

πκυ υθΝ πκυΝ ζ δ κυλΰκτθΝ

αΝ λέαΝαθπ ΫλπΝΣηάηα αΝτ

δ Ϊε κλ μΝ κυΝΣηάηα κμΝΦέΠέΦέΝ θ Ϊ
αθπ ΫλπΝΣηάηα αΝτ

κΝ ΣηάηαΝ ΦέΠέΦέΝ

λαΝαπσΝαπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυέΝΟδΝυπκοάφδκδΝ

κθ αδΝη Ναπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυΝ

ΝΫθαΝαπσΝ αΝ λέαΝ

λαΝαπσΝ δ άΰβ βΝ κυΝ πδίζΫπκθ κμΝεαγβΰβ άέ

ΆλγλκΝ1ι
Παθ πδ

βηδαεσΝ λ υθβ δεσΝΚΫθ λκΝ έΚέΠέ έ

1έΝ κΝ έΚέΠέ έΝδ λτ αδΝΠαθ πδ βηδαεσΝ λ υθβ δεσΝΚΫθ λκΝΧΠέ έΚέΨ πμΝαεα βηαρεάΝηκθΪ αΝ
κυΝΙ λτηα κμ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝ γάθαέΝ
βέΝ εκπκέΝ κυΝ Πέ έΚέΝ έθαδμΝ αΨΝ βΝ πλκαΰπΰάΝ βμΝ δ πδ βηκθδεάμΝ ΰθυ βμ,Ν βΝ αθΪπ υιβΝ βμΝ
ία δεάμΝεαδΝ φαληκ ηΫθβμΝΫλ υθαμ,Ν πθΝΰλαηηΪ πθΝεαδΝ πθΝ ξθυθ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝδεαθκπκέβ βΝ
πθΝ επαδ υ δευθ,Ν λ υθβ δευθ,Ν εκδθπθδευθ,Ν πκζδ δ δευθΝ εαδΝ αθαπ υιδαευθΝ αθαΰευθΝ βμΝ
ξυλαμ,Ν ίΨΝ βΝ υοβζκτ πδπΫ κυΝ ι δ έε υ βΝ πθΝ απκφκέ πθΝ κυΝ πλυ κυΝ εαδΝ
πκυ υθΝ εαγυμΝ εαδΝ

πθΝ

δ αε σλπθ,Ν

Ν γ πλβ δεΫμΝ εαδΝ

φαληκ ηΫθ μΝ π λδκξΫμΝ

δ πδ βηκθδευθΝ ΰθπ δευθΝ εζΪ πθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ γ λαπ τκθ αδΝ πδηΫλκυμΝ
θσμΝ Σηάηα α,Ν ΰΨΝ βΝ δ υεσζυθ βΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ θαΝ αθ απκελδγ έΝ
δ δεσ λαΝ

τ λκυΝ ετεζκυΝ

Ν π λδ

σ λαΝ κυΝ

βθΝ απκ κζάΝ κυΝ εαδΝ

αΝ γΫηα αΝ πκυΝ αφκλκτθΝ βθΝ αθΪπ υιάΝ κυ,Ν κθΝ δ γθάΝ ξαλαε άλαΝ κυΝ εαδΝ βθΝ

υπκ άλδιβΝ πθΝφκδ β υθΝ κυ,Ν ΨΝβΝπαλκξάΝυπβλ δυθΝ
ΨΝβΝπλκίκζάΝ βμΝ ζζβθδεάμΝΰζυ
ζζβθδεάμΝπμΝιΫθβμΝΰζυ

Ν βησ δκυμΝεαδΝδ δπ δεκτμΝφκλ έμΝεαδΝ

αμΝεαδΝ κυΝ ζζβθδεκτΝπκζδ δ ηκτΝ δ γθυμΝεαδΝβΝ δΪ κ βΝ βμΝ

αμέΝ

γέΝΓδαΝ βθΝ πέ υιβΝ πθΝπαλαπΪθπΝ εκπυθ,Ν κΝΠέ έΚέ:
αΨΝ υζκπκδ έΝ λ υθβ δεΪΝ άΝ αθαπ υιδαεΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ εαδΝ Ϋλΰα,Ν επκθ έΝ η ζΫ μΝ εαδΝ παλΫξ δΝ
υπβλ έ μΝπλκμΝ λέ κυμΝπκυΝ υθΪ κυθΝη Ν κυμΝ εκπκτμΝ κυ,Ν
ίΨΝ υθ λΰΪα αδΝ η Ν παλαΰπΰδεκτμΝ φκλ έμΝ βμΝ βη απάμΝ άΝ βμΝ αζζκ απάμΝ εαδΝ πλκπγ έΝ βθΝ
κδεκθκηδεάΝαιδκπκέβ βΝ πθΝ λ υθβ δευθΝαπκ ζ ηΪ πθΝ κυ,
ΰΨΝ υθ λΰΪα αδΝη Ν δ γθ έμΝκλΰαθδ ηκτμ,Ν κΝ ζζβθδεσΝ βησ δκ,Ν ΪζζαΝ έ έΙέΝεαδ λ υθβ δεκτμΝ
φκλ έμ,Ν θκηδεΪΝ πλσ ππαΝ βηκ έκυΝ εαδΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυ,Ν ΟέΣέ έΝ α΄Ν εαδΝ ί΄Ν ίαγηκτ,Ν

υθ αδλδ ηκτμ,Ν πδ βηκθδεΫμΝ θυ δμ εαδΝφκλ έμΝπαλκξάμΝυπβλ δυθΝυΰ έαμ,ΝεαδΝ δαη κζαί έΝ
βΝ δα τθ

βΝ βμΝΫλ υθαμΝη Ν βθΝ επαέ υ β,Ν βθΝκδεκθκηέα,Ν βθΝεκδθπθέαΝεαδΝ κθΝπκζδ δ ησ,

ΨΝ υθ λΰΪα αδΝ η Ν Ϋζζβθ μΝ εαδΝ ιΫθκυμΝ ηπ δλκΰθυηκθ μΝ

Ν γΫηα αΝ πκυΝ Ϊπ κθ αδΝ πθΝ

αθ δε δηΫθπθΝ κυ,
ΨΝαθαπ τ

δΝκπκδα άπκ ΝΪζζβΝ λα βλδσ β αΝ υθαφάΝη Ν κυμΝπαλαπΪθπΝ εκπκτμέΝ

ζέΝΣκ Πέ έΚέΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ αΝ ιάμΝΙθ δ κτ α,ΝσζαΝη Ϋ λαΝ βθΝ γάθαμ
αΨΝ πδ άηβμΝ

κηΫθπθΝεαδΝΈιυπθπθΝΣ ξθκζκΰδυθ

ίΨΝ δκ πδ βηυθ
ΰΨΝ δαξ έλδ βμΝΠ λδίΪζζκθ κμ,Ν θ λΰ δαευθΝΠσλπθΝεαδΝΚζδηα δεάμΝ ζζαΰάμ
ΨΝΦπ κθδεάμ,ΝΤζδευθΝεαδΝΝαθκ ξθκζκΰέαμΝ
ΨΝ θαπ υιδαευθΝεαδΝ πδξ δλβηα δευθΝ λ υθυθ
ΨΝΚκδθπθδευθΝ λ υθυθΝεαδΝ δ γθυθΝΘ ηυθΝ δαευίΫλθβ βμ
αΨΝ πδεκδθπθέαμ,ΝΦβφδαευθΝΜΫ πθΝεαδΝΚκδθπθδευθΝ δε τπθ
βΨΝΝΫπθΝ δκ ξθκζκΰδυθΝεαδΝΙα λδεάμΝ ελέί δαμ
γΨΝ ΰλκ δα λκφάμΝεαδΝΦυ δευθΝΠλκρσθ πθ
δΨΝΜ ζΫ βμΝ βμΝ θγλυπδθβμΝΚέθβ βμ
δαΨΝτΰξλκθπθΝ β βηΪ πθΝ δεαέκυ
δίΨΝ Γζπ

υθΝ εαδΝ Γζπ

δεάμΝ Πκζυηκλφέαμ,Ν δαπκζδ δ ηδεάμΝ πδεκδθπθέαμ,Ν Μ Ϊφλα βμΝ εαδΝ

δ ληβθ έαμ
δΰΨΝ ζζβθδευθΝεαδΝ υλππαρευθΝΓλαηηΪ πθ,ΝΙ κλέαμ,ΝΠκζδ δ ηκτΝεαδΝΣ ξθυθ
δ ΨΝ επαέ υ βμΝεαδΝ επαδ υ δεάμΝΠκζδ δεάμ
δ ΨΝΈλ υθαμΝεαδΝ φαληκΰυθΝ βθΝΦυξκζκΰέα
δ ΨΝΧε αθκΰλαφέαμΝεαδΝ δαξ έλδ βμΝΘαζΪ

δκυΝΠ λδίΪζζκθ κμ

δαΨΝΦδζκ κφδευθΝ λ υθυθέ
ηέΝ δκέεβ βΝ κυΝΠέ έΚέμ
αΨΝ κΝΠέ έΚέΝ δκδε έ αδΝαπσΝυηίκτζδκ,Ν κΝκπκέκΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ κθΝ θ δπλτ αθβΝΈλ υθαμΝεαδΝ
δαΝ έκυΝ επαέ υ βμ,ΝπμΝΠλσ λκ,Ν κθΝ θ δπλσ λκΝεαδΝ κυμΝ δ υγυθ ΫμΝ πθΝΙθ δ κτ πθΝπμΝ
ηΫζβέΝΟΝ θ δπλσ λκμΝεαδΝκδΝ δ υγυθ ΫμΝ πδζΫΰκθ αδΝ τηφπθαΝη Νσ αΝκλέακθ αδΝ βθΝπαλέΝιέ
ίΨΝαθΝΰδαΝκπκδκθ άπκ ΝζσΰκΝκΝΠλσ λκμΝ κυΝυηίκυζέκυΝ κυΝΠέ έΚέΝαπκυ δΪα δΝάΝπλκ πλδθΪΝ
επζτ αδΝθαΝα εά δΝ αΝεαγάεκθ ΪΝ κυ,Ναθαπζβλυθ αδ απσΝ κθΝ θ δπλσ λκΝ κυΝυηίκυζέκυέ

ΰΨΝ κΝυηίκτζδκΝΫξ δΝ δμΝ ιάμΝαληκ δσ β μμΝααΨΝαπκφα έα δΝΰδαΝσζαΝ αΝγΫηα αΝπκυΝαφκλκτθΝ βΝ
δκέεβ βΝ εαδΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ Πέ έΚ,Ν ίίΨ λυγηέα δΝ γΫηα αΝ ζ δ κυλΰέαμΝ εαδΝ ξλά βμΝ πθΝ
υπκ κηυθΝ εαδΝ πθΝ ικπζδ ηυθΝ κυ, ΰΰΨΝ υθ Ϊ
λα άΝ αθαπ υιδαεσΝ πλκΰλαηηα δ ησΝ κυΝ Πέ έΚέ,Ν

δΝ εαδΝ υπκίΪζζ δΝ πλκμΝ βΝ τΰεζβ κΝ κθΝ
ΨΝ δα υπυθ δΝ ΰθυηβΝ πλκμΝ βΝ τΰεζβ κΝ

ΰδαΝ κθΝ π λδεσΝεαθκθδ ησΝζ δ κυλΰέαμΝεαδΝ βθΝκλΰαθπ δεάΝ κηάΝ κυΝΠέ έΚ,Ν ΨΝ δαξ δλέα αδΝ
εαδΝαιδκπκδ έΝ αΝ λ υθβ δεΪΝαπκ ζΫ ηα αΝαπσΝ δμΝ λα βλδσ β ΫμΝ κυ,Ν

ΨΝαπκφα έα δΝΰδαΝ βΝ

δΪγ βΝ πθΝπσλπθΝ πθΝπ λέΝα΄,Νΰ΄,Ν ΄ΝεαδΝα΄Ν βμΝπαλέΝλΝ κυΝπαλσθ κμΝΪλγλκυΝεαδΝ υθ Ϊ

δΝ κθΝ

αθ έ κδξκΝπλκςπκζκΰδ ησΝ κυ,ΝεαδΝααΨΝζαηίΪθ δΝεΪγ ΝΪζζβΝ ξ δεάΝαπσφα βΝΰδαΝ θΫλΰ δ μΝπκυΝ
ξ έακθ αδΝ η

βθΝ επζάλπ βΝ πθΝ εκπυθΝ κυ,Ν τηφπθαΝ η Ν σ αΝ κλέακθ αδΝ δ δεσ λαΝ

κθΝ

π λδεσΝεαθκθδ ησΝζ δ κυλΰέαμΝ βμΝπαλέΝ1γέ
ΨΝκΝΠλσ λκμΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ κυΝΠέ έΚέΝ υΰεαζ έΝ κΝυηίκτζδκΝ κυΝΠέ έΚ,Νεα αλ έα δΝ βθΝ
βη λά δαΝ δΪ αιβ,Νπλκ λ τ δΝ πθΝ λΰα δυθΝ κυΝεαδΝ δ βΰ έ αδΝ αΝγΫηα αΝΰδαΝ αΝκπκέαΝ θΝΫξ δΝ
κλδ

έΝπμΝ δ βΰβ άμΝΪζζκΝηΫζκμΝ κυΝυηίκυζέκυΝεαδΝ πδίζΫπ δΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝπκζδ δεάμΝεαδΝ

βθΝ άλβ βΝ κυΝ π λδεκτΝεαθκθδ ηκτΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝΠέ έΚ,
ΨΝκΝ θ δπλσ λκμΝ κυΝυηίκυζέκυΝ κυΝΠέ έΚέΝΫξ δΝ δμΝ ιάμΝαληκ δσ β μμΝααΨΝΜ λδηθΪΝΰδαΝ βθΝ
φαληκΰάΝ πθΝ απκφΪ πθΝ κυΝ υηίκυζέκυ,Ν ίίΨΝ υθ Ϊ

δΝ εΪγ Ν υκΝ Ϋ βΝ βθΝ Ϋεγ βΝ

απκζκΰδ ηκτΝ κυΝ Πέ έΚΝ βθΝ κπκέαΝ υπκίΪζζ δΝ κΝ υηίκτζδκΝ

βΝ τΰεζβ κ,Ν ΰΰΨΝ υπκΰλΪφ δΝ πμΝ

πδ βηκθδεσμΝυπ τγυθκμΝ δμΝ υηίΪ δμΝπλκ ππδεκτ,Νπλκηβγ δυθΝεαδΝυπβλ δυθΝπκυΝ υθΪπ δΝ
κΝΠέ έΚέΝ κΝπζαέ δκΝ κυΝΫλΰκυΝ βμΝπ λέπ έΝα΄Ν βμΝπαλέΝ1ίΝεαδΝ ΨΝεΪγ ΝΪζζβΝαληκ δσ β αΝπκυΝ
παλΫξ αδΝαπσΝ κθΝ π λδεσΝεαθκθδ ησΝζ δ κυλΰέαμΝ βμΝπαλέΝ1γέΝ
θέΝ ΚΪγ Ν Ιθ δ κτ κΝ κυΝ Πέ έΚέΝ δκδε έ αδΝ απσΝ λδη ζάΝ υθ κθδ δεάΝ πδ λκπά,Ν

βθΝ κπκέαΝ

η Ϋξ δΝπμΝΠλσ λκμΝκΝ δ υγυθ άμΝ κυΝΙθ δ κτ κυέΝ
αΨΝ Ν λδη ζάμΝ υθ κθδ δεάΝ πδ λκπάΝΫξ δΝ δμΝ ιάμΝαληκ δσ β μμΝααΨΝεα αλ έα δΝ βθΝ λ υθβ δεάΝ
εαδΝ αθαπ υιδαεάΝ πκζδ δεάΝ κυΝ Ιθ δ κτ κυ,Ν ίίΨΝ υθ Ϊ
αφκλΪΝ

δΝ κθΝ

ά δκΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ πκυΝ

δμΝ λα βλδσ β μΝ κυΝ Ιθ δ κτ κυ,Ν ΰΰΨΝ δ βΰ έ αδΝ πλκμΝ αΝ αλησ δαΝ σλΰαθαΝ κθΝ

πλκςπκζκΰδ ησΝ εαδΝ βΝ τθαοβΝ υηίΪ πθΝ πλκ ππδεκτ,Ν πλκηβγ δυθΝ εαδΝ υπβλ δυθΝ πκυΝ
υθΪπ δΝ κΝΙθ δ κτ κΝ κΝπζαέ δκΝ κυΝΫλΰκυΝ κυΝ αφέκυΝ ΄Ν βμΝπαλέΝ1ίΝεαδΝ ΨΝζαηίΪθ δΝεΪγ Ν
ΪζζβΝ ξ δεάΝ απσφα βΝ ΰδαΝ θΫλΰ δ μΝ πκυΝ ξ έακθ αδΝ η Ν βθΝ επζάλπ βΝ πθΝ εκπυθΝ κυ,Ν
τηφπθαΝη Νσ αΝκλέακθ αδΝ δ δεσ λαΝ κθΝ π λδεσΝεαθκθδ ησΝζ δ κυλΰέαμΝ βμΝπαλέΝ1γέ
ίΨΝ ΟΝ δ υγυθ άμ κυΝ Ιθ δ κτ κυΝ Ϋξ δΝ δμΝ ιάμΝ αληκ δσ β μμΝ ααΨΝ φΫλ δΝ βθΝ υγτθβΝ ΰδαΝ βΝ
ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ Ιθ δ κτ κυ,Ν ίίΨΝ δ βΰ έ αδΝ

κΝ υηίκτζδκΝ κυΝ Πέ έΚέΝ κΝ λ υθβ δεσΝ εαδΝ

αθαπ υιδαεσΝ πλσΰλαηηαΝ κυΝ Ιθ δ κτ κυ,Ν ΰΰΨΝ πλκ

α αδΝ πθΝ υπβλ δυθΝ κυΝ Ιθ δ κτ κυΝ εαδΝ

ΨΝ α ε έΝ εΪγ Ν ΪζζβΝ αληκ δσ β αΝ πκυΝ κυΝ αθα έγ αδΝ απσΝ κΝ υηίκτζδκΝ κυΝ Πέ έΚέΝ άΝ πκυΝ
κλέα αδΝ δ δεσ λαΝ

κθΝ

π λδεσΝ εαθκθδ ησΝ ζ δ κυλΰέαμΝ βμΝ παλέΝ 1γέ

θΝ κΝ δ υγυθ άμΝ

ζζ έπ δΝ άΝ επζτ αδΝ θαΝ α εά δΝ αΝ εαγάεκθ ΪΝ κυΝ πμΝ ηΫζκμΝ κυΝ υηίκυζέκυ,Ν αΝ εαγάεκθ αΝ
αυ ΪΝα εκτθ αδΝαπσΝηΫζκμΝ βμΝ λδη ζκτμΝ υθ κθδ δεάμΝ πδ λκπάμ,Ν κΝκπκέκΝκλέα αδΝεα ΪΝ βθΝ
πλυ βΝ υθ λέα βΝ βμΝ πδ λκπάμ,Ντ

λαΝαπσΝηυ δεάΝοβφκφκλέαΝη αιτΝ πθΝη ζυθΝ βμέΝ θΝκΝ

δ υγυθ άμΝ ζζ έπ δΝ άΝ επζτ αδΝ θαΝ α εά δΝ αΝ εαγάεκθ ΪΝ κυΝ πμΝ ηΫζκυμΝ βμΝ λδη ζκτμΝ
υθ κθδ δεάμΝ πδ λκπάμ,Ν αΝ εαγάεκθ ΪΝ κυΝ α εκτθ αδΝ απσΝ κθΝ θ δπλσ λκΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ
κυΝΠέ έΚέΝ
ιέΝ ΟΝ

θ δπλσ λκμΝ κυΝ υηίκυζέκυ,Ν κδΝ

δ υγυθ ΫμΝ πθΝ Ιθ δ κτ πθΝ εαδΝ αΝ ηΫζβΝ πθΝ

υθ κθδ δευθΝ πδ λκπυθΝ έθαδΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝ έΚέΠέ έ,Ν αΝκπκέαΝΫξκυθΝ δκδεβ δεάΝπ έλαΝεαδΝ
λ υθβ δεάΝ λα βλδσ β αΝ ξ δεάΝ η Ν αΝ αθ δε έη θαΝ πθΝ Ιθ δ κτ πθΝ κυΝ Πέ έΚ,Ν ηπ δλέαΝ
βθΝπλκ Ϋζευ βΝξλβηα κ κ ά πθΝ λ υθβ δευθΝπλκΰλαηηΪ πθΝάΝΫλΰπθΝεαδΝ βθΝαιδκπκέβ βΝ
πθΝαπκ ζ ηΪ πθΝ βμΝΫλ υθαμέΝΓδαΝ βθΝ πδζκΰάΝ κυμΝ ε έ

αδΝπλκεάλυιβΝαπσΝ κθΝΠλτ αθβέΝ

Ν αιδκζσΰβ βΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ ΰέθ αδΝ απσΝ π θ αη ζάΝ πδ λκπά,Ν βΝ κπκέαΝ υΰελκ έ αδΝ η Ν
απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυΝ εαδΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ ηΫζβΝ

έ έΠέΝ Παθ πδ βηέπθΝ άΝ κηκ αΰυθΝ

Ι λυηΪ πθΝ βμΝ αζζκ απάμέΝ ΟΝ κλδ ησμΝ αυ υθΝ πκυΝ πδζΫξγβεαθΝ απσΝ βθΝ πδ λκπάΝ ΰέθ αδΝ η Ν
πλΪιβΝ κυΝΠλτ αθβ,ΝβΝκπκέαΝ βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμέΝ θΝ θΝυπΪλξκυθΝ
υπκοβφδσ β μ,Ν

δμΝ αθπ ΫλπΝ γΫ δμΝ κπκγ κτθ αδΝ ηΫζβΝ

έ έΠέΝ κυΝ Ι λτηα κμ,Ν πκυΝ

πδζΫΰκθ αδΝ απσΝ βΝ τΰεζβ κΝ εαδΝ κλέακθ αδΝ η Ν πλΪιβΝ κυΝ Πλτ αθβ,Ν εαδΝ ΰέθ αδΝ εΝ θΫκυΝ
πλκεάλυιβΝηΫ αΝ ΝΫθαΝΧ1ΨΝΫ κμέΝ Νγβ έαΝ κυΝ θ δπλκΫ λκυΝ κυΝυηίκυζέκυ,Ν πθΝ δ υγυθ υθΝ
πθΝ Ιθ δ κτ πθΝ εαδΝ πθΝ η ζυθΝ πθΝ υθ κθδ δευθΝ πδ λκπυθΝ έθαδΝ λδ άμ,Ν η Ν υθα σ β αΝ
αθαθΫπ βμέΝ

Ν εα κξάΝ πθΝ αθπ ΫλπΝ γΫ πθΝ

θΝ έθαδΝ α υηίέία βΝ η Ν βθΝ εα κξάΝ γΫ βμΝ

ηκθκπλσ ππκυΝκλΰΪθκυΝ δκέεβ βμΝ κΝ έ έΙέέ
8. Μ Ναπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυΝπαλαξπλκτθ αδΝ

κΝΠέ έΚέΝξυλκδΝεαδΝ ικπζδ ηκέΝ κυΝ έΚέΠέ έΝ

ΰδαΝ βθΝ ΰεα Ϊ α βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ κυέΝΜ Ν δ άΰβ βΝ κυΝυηίκυζέκυΝ κυΝΠέ έΚέΝεαδΝαπσφα βΝ
βμΝυΰεζά κυΝηπκλ έΝθαΝδ λτκθ αδΝΰλαφ έαΝεαδΝπαλαλ άηα αΝ ΝΪζζ μΝπσζ δμΝ βμΝ ζζΪ αμέ
λέΝΠσλκδΝ κυΝΠέ έΚέΝ έθαδμ
αΨΝ πδξκλβΰά δμΝαπσΝ κθΝ αε δεσΝπλκςπκζκΰδ ησ εαδΝ δμΝ βησ δ μΝ π θ τ δμ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ
Παδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,ΝπκυΝξκλβΰκτθ αδΝ κΝ έΚέΠέ έΝ δ δεΪΝΰδαΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ
κυΝ λ υθβ δεκτΝεΫθ λκυ,

ίΨΝ ξλβηα κ κ ά δμΝ απσΝ λ υθβ δεΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ βμΝ

υλππαρεάμΝ Έθπ βμ,Ν

δ γθυθΝ

κλΰαθδ ηυθΝεαδΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ βηκ έκυ,Ν
ΰΨΝ πλ Ϋμ,Ν εζβλκθκηέ μ,Ν εζβλκ κ έ μ,Ν ξκλβΰέ μΝ απσΝ λέ κυμ, εαγυμΝ εαδΝ εΪγ Ν έ κυμΝ παλκξΫμΝ
βη απυθΝάΝαζζκ απυθ,Νφυ δευθΝάΝθκηδευθΝπλκ υππθ,
ΨΝ Ϋ κ αΝ απσΝ βθΝ παλκξάΝ υπβλ δυθ,Ν βθΝ επσθβ βΝ η ζ υθΝ εαδΝ εζδθδευθΝ η ζ υθΝ εαδΝ βθΝ
ε Ϋζ βΝάΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝ λ υθβ δευθΝπλκΰλαηηΪ πθΝΰδαΝζκΰαλδα ησΝ λέ πθ,Ν
ΨΝ Ϋ κ αΝ απσΝ βθΝ εη Ϊζζ υ βΝ δαθκβ δεάμΝ Χπθ υηα δεάμΝ εαδΝ ίδκηβξαθδεάμΨΝ δ δκε β έαμΝ κυΝ
Πέ έΚέ,
ΨΝηΫλκμΝ βμΝπαλαελΪ β βμΝ κυΝ δ δεκτΝΛκΰαλδα ηκτΝΚκθ υζέπθΝΈλ υθαμΝΧ έΛέΚέ ΨΝαπσΝ αΝ
ΫλΰαΝπκυΝυζκπκδκτθ αδΝηΫ πΝ πθΝΙθ δ κτ πθΝ κυΝΠέ έΚέ,
αΨΝ τ

λαΝ απσΝ απσφα β βμΝ υΰεζά κυ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ δα έγ θ αδΝ πσλκδΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ εαδΝ κδΝ

πλσ κ κδΝαπσΝπ λδκυ δαεΪΝ κδξ έαΝ κυΝΙ λτηα κμΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ κυΝΠέ έΚέ.
1ίέΝ

Ν δαξ έλδ βΝ πθΝ πΪ βμΝ φτ πμΝ πσλπθΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ πμΝ ιάμμΝ αΨΝ βΝ κδεκθκηδεάΝ

δαξ έλδ βΝ πθΝ

σ πθΝπκυΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝ κυμΝπσλκυμΝ πθΝπ λέΝα΄,Νΰ΄,Ν ΄ΝεαδΝα΄Ν βμΝπαλέΝλΝ

ΰέθ αδΝαπσΝ κθΝ έΛέΚέ ΝεαδΝπμΝ πδ βηκθδεσμΝΤπ τγυθκμΝαυ κτΝκλέα αδΝκΝ θ δπλσ λκμΝ κυΝ
υηίκυζέκυΝ κυΝΠέ έΚέ, ίΨΝβΝκδεκθκηδεάΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ λ υθβ δευθΝεαδΝαθαπ υιδαευθΝΫλΰπθΝ
εΪγ Ν Ιθ δ κτ κυΝ ΰέθ αδΝ ηΫ πΝ κυΝ ΛΚ Ν εαδΝ κδΝ πδ βηκθδεκέΝ Τπ τγυθκδΝ πθΝ ΫλΰπθΝ αυ υθΝ
έθαδΝ ηΫζβΝ κυΝ Ιθ δ κτ κυ,Ν ΰΨΝ κΝ πδ βηκθδεσμΝ άΝ ΪζζκμΝ ικπζδ ησμΝ πκυΝ απκε Ϊ αδΝ ηΫ πΝ πθΝ
ΫλΰπθΝ πθΝ Ιθ δ κτ πθΝ αθάε δΝ
υπΫλΝ κυΝ ΛΚ Ν δα έγ αδΝ

κθΝεκδθσΝ ικπζδ ησΝ κυΝ Πέ έΚέ,Ν ΨΝηΫλκμΝ βμΝπαλαελΪ β βμΝ
Ν δαελδ σΝ επ δεσΝ Ϋλ υθαμΝ ΰδαΝ δμΝ ΰ θδεΫμΝ ζ δ κυλΰδεΫμΝ εαδΝ

αθαπ υιδαεΫμΝ αθΪΰε μΝ κυΝ Ιθ δ κτ κυ,Ν η Ν πδ βηκθδεσΝ Τπ τγυθκΝ κθΝ δ υγυθ άΝ κυέΝ ΣκΝ
ηΫλκμΝ βμΝ παλαελΪ β βμΝ πκυΝ δα έγ αδΝ ΰδαΝ δμΝ ΰ θδεΫμΝ αθΪΰε μΝ πθΝ Ιθ δ κτ πθΝ εαγκλέα αδΝ
απσΝ βΝ τΰεζβ κΝ η ΪΝ απσΝ δ άΰβ βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ λ υθυθΝ εαδΝ π λδζαηίΪθ αδΝ

κθΝ

π λδεσΝεαθκθδ ησΝ κυΝΠέ έΚέΝ Ν υθκζδεάΝπαλαελΪ β βΝΰδαΝεΪγ ΝΫλΰκΝ πθΝΙθ δ κτ πθΝ κυΝ
Πέ έΚέΝ έθαδΝ έ βΝ άΝ η ΰαζτ λβΝ απσΝ ε έθβΝ πθΝ ΪζζπθΝ αθ έ κδξπθΝ ΫλΰπθΝ πκυΝ δαξ δλέα αδΝ κΝ
ΛΚ Ν εαδΝ

Ν εΪγ Ν π λέπ π βΝ

θΝ ηπκλ έΝ θαΝ ι π λθΪΝ κΝ έεκ δΝ πΫθ Ν κδμΝ εα σΝ ΧβηΣΨΝ πθΝ

σ πθΝ κυΝ ΫλΰκυέΝ Κα ΪΝ αΝ ζκδπΪΝ φαλησακθ αδΝ κδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ ΪλγλπθΝ ηλΝ ΫπμΝ θιΝ κυΝ θέΝ
4485/2017.
11έΝ  κΝ Πέ έΚέΝ κπκγ

έ αδΝ πλκ ππδεσΝ κυΝ Ι λτηα κμ,Ν τ

λαΝ απσΝ απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυέΝ

 κΝ Πέ έΚέ απα ξκζ έ αδΝ εαδΝ πλκ ππδεσΝ η Ν υηίΪ δμΝ κλδ ηΫθκυΝ ξλσθκυΝ άΝ ΫλΰκυΝ άΝ η Ν
υηίΪ δμΝπαλκξάμΝυπβλ δυθ,Ν κΝπζαέ δκΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθ-ΫλΰπθΝπκυΝαυ σΝ δαξ δλέα αδέ

12. ΣαΝ ηΫζβΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ βμΝ παλέΝ ηΝ εαδΝ βμΝ υθ κθδ δεάμΝ πδ λκπάμΝ βμΝ παλέΝ θΝ

θΝ

ζαηίΪθκυθΝ απκαβηέπ βΝ ΰδαΝ βΝ υηη κξάΝ κυμ,Ν ε σμΝ απσΝ αΝ κ κδπκλδεΪΝ κυμΝ Ϋικ α,Ν βζα άΝ
βη λά δαΝ απκαβηέπ β,Ν Ϋικ αΝ δαηκθάμΝ εαδ η αεέθβ άμΝ κυμ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ
υπκπαλέΝ έλΝ βμΝπαλέΝ έΝ κυΝθέΝζγγθήβί1ηΝΧ ΄ΝλζΨΝεαδΝη Ν βθΝ πδφτζαιβΝ βμΝπαλέΝιΝ κυΝΪλγλκυΝθΝ
βμΝυπκπαλέΝ έλΝ βμΝπαλέΝ έΝ κυΝέ δκυΝθσηκυ.
1γέΝΜ Ναπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυ,ΝπκυΝ ε έ

αδΝηΫ αΝ Ν θθΫαΝΧλΨΝηάθ μΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ

κυΝπαλσθ κμ,Νεα αλ έα αδΝκΝ π λδεσμΝεαθκθδ ησμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝεΫθ λκυέΝΜ Ν
κθΝ π λδεσΝεαθκθδ ησΝζ δ κυλΰέαμΝεαγκλέακθ αδΝδ έπμΝ αΝ ιάμΝγΫηα αμ
αΨΝκΝ λσπκμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝΠέ έΚέΝεαδΝ πθΝΙθ δ κτ πθΝ κυ,Ν
ίΨΝ αΝ πλσ γ αΝ πλκ σθ αΝ πκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ δαγΫ κυθΝ κΝ

θ δπλσ λκμΝ κυΝ υηίκυζέκυ,Ν κδΝ

δ υγυθ ΫμΝ πθΝΙθ δ κτ πθΝεαδΝ αΝηΫζβΝ πθΝ λδη ζυθ υθ κθδ δευθ πδ λκπυθ,Ν
ΰΨΝ βΝ δα δεα έαΝ πατ βμΝ η ζυθΝ κυΝ υηίκυζέκυ εαδΝ πθΝ η ζυθΝ πθΝ λδη ζυθΝ υθ κθδ δευθΝ
πδ λκπυθ,
ΨΝβΝ π λδεάΝκλΰαθπ δεάΝ δΪλγλπ βΝεαδΝκΝ λσπκμΝκλΰΪθπ βμΝεαδΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝυπβλ δυθΝ
κυΝΠέ έΚέ,
ΨΝκδΝζ π κηΫλ δ μΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝη Ν βΝ δΪγ βΝ πθΝπσλπθΝ κυΝΠέ έΚ,
ΨΝκδΝαληκ δσ β μΝεαδΝκδΝυπκξλ υ δμΝ πθΝ πδ βηκθδευθΝυπ υγτθπθΝεαδΝζκδπκτΝπλκ ππδεκτ,
αΨΝ κδΝ δα δεα έ μΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζκΝ γΫηαΝ ξ δεσΝ η Ν βθΝ απα ξσζβ β,Ν δμΝ αηκδίΫμΝ εαδΝ δμΝ
η αεδθά δμΝ πθΝαπα ξκζκυηΫθπθΝ αΝΫλΰαΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝεΫθ λκυ,
βΨΝ κδΝ λσπκδΝ δΪξυ βμΝ εαδΝ αιδκπκέβ βμΝ πθΝ απκ ζ ηΪ πθΝ πθΝ λ υθυθΝ εαδΝ πθΝ ΪζζπθΝ
λα βλδκ ά πθΝ κυ,
γΨΝβΝ δαξ έλδ βΝεαδΝβΝπλκ α έαΝ πθΝ δεαδπηΪ πθΝ δαθκβ δεάμΝΧπθ υηα δεάμΝεαδΝίδκηβξαθδεάμΨΝ
δ δκε β έαμ,
δΨΝγΫηα αΝβγδεάμΝεαδΝ κθ κζκΰέαμΝ βμΝΫλ υθαμ,
δαΨΝεΪγ ΝΪζζκΝγΫηαΝ ξ δεσΝη Ν βθΝκλΰΪθπ βΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝεΫθ λκυ,Ν βθΝ τλυγηβΝζ δ κυλΰέαΝ
κυΝεαδΝ βθΝ επζάλπ βΝ κυΝ εκπκτΝ κυέ
14. ΣαΝ Ιθ δ κτ αΝ κυΝ Πέ έΚέΝ δ λτκθ αδ,Ν η κθκηΪακθ αδ,Ν υΰξπθ τκθ αδΝ άΝ εα αλΰκτθ αδΝ η Ν
απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ τ
βμΝυΰεζά κυΝ κυΝΙ λτηα κμέΝ

λαΝ απσΝ τηφπθβΝ ΰθυηβΝ

ΆλγλκΝ1κ
Σ χθσπκζβΝ υλέπκυ
1έΝ  κΝ έΚέΠέ έ βηδκυλΰ έ αδΝ Σ ξθσπκζβΝ - τηπζ ΰηαΝ Σ ξθκζκΰέαμ,Ν ΣΫξθβμΝ εαδΝ Πκζδ δ ηκτΝ
ΧΣ ξθσπκζβΝ υλέπκυΨΝ

βθΝ υλτ λβΝ

αφδεάΝ π λδφΫλ δαΝ βμΝ Υαζεέ αμ,Ν πμΝ ξυλκμΝ αθΪπ υιβμΝ

εαδθκ σηπθΝ λ υθβ δευθ,Ναθαπ υιδαευθΝεαδΝπκζδ δ δευθΝ κηυθέΝ ΝκλΰΪθπ β,Ν δαξ έλδ βΝεαδΝ
ζ δ κυλΰέα βμΝΣ ξθσπκζβμΝαθα έγ αδΝ

βθΝ

αδλ έαΝ ιδκπκέβ βμΝεαδΝ δαξ έλδ βμΝΠ λδκυ έαμΝ

κυΝ έΚέΠέ έΝπκυΝδ λτγβε Νη Ν κΝπέ έΝβλή1λλγΝΧ ΄Ν11Ψ,Ν ε σμΝαθΝ ΰεαγέ αθ αδΝ βθΝΣ ξθσπκζβΝ
αεα βηαρεΫμΝ ηκθΪ μΝ κυΝ έΚέΠέ έΝ κπσ Ν έθαδΝ αλησ δαΝ βΝ τΰεζβ κμέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ
Πλτ αθβ,ΝβΝκπκέαΝ ΰελέθ αδΝαπσΝ βΝτΰεζβ κΝ κυΝΙ λτηα κμ,Νπαλαξπλ έ αδΝεα ΪΝξλά βΝ

βθΝ

αδλ έαΝΫε α βΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝΫε α βΝ κυΝ πση θκυΝ αφέκυΝάΝ ηάηαΝαυ άμ,Ν
ΰδαΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ βμΝ Σ ξθσπκζβμέΝ Μ Ν απσφα βΝ πθΝ
υηίκυζέπθΝ πθΝ άηπθΝ Υαζεδ ΫπθΝ εαδΝ δλφτπθΝ – Μ
πλ ΪθΝβΝξλά βΝ βηκ δευθΝαεδθά πθΝ

βηκ δευθΝ

απέπθΝ ηπκλ έΝ θαΝ παλαξπλ έ αδΝ

κΝ έΚέΠέ έΝΰδαΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝΣ ξθσπκζβμ,ΝεαδΝΰδαΝ

Ϊζζ μΝ επαδ υ δεΫμΝεαδΝ λ υθβ δεΫμΝ λΪ δμΝ κυΝ έΚέΠέ έέ
βέΝ  βθΝ Σ ξθσπκζβΝ πλαΰηα κπκδκτθ αδΝ λ υθβ δεΫμΝ λΪ δμΝ εαδΝ ηπκλ έΝ θαΝ ΰεαγέ αθ αδΝ η Ν
απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυΝ λΰα άλδαΝ εαδΝ κηΫμΝ κυΝ έΚέΠέ έΝ η Ν εαδθκ σηκΝ λ υθβ δεά,Ν
πκζδ δ δεάΝεαδΝαθαπ υιδαεάΝ λα βλδσ β αέ
γέΝ Μ Ν απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυΝ

υΰελκ έ αδΝ π θ αη ζάμΝ πδ βηκθδεάΝ πδ λκπάΝ πκυΝ

απκ ζ έ αδΝαπσΝηΫζβΝ έ έΠέΝεαγβΰβ ΫμΝα΄Νίαγηέ αμΝάΝ βμΝίαγηέ αμΝ κυΝαθαπζβλπ άΝεαγβΰβ άΝ
κυΝ έΚέΠέ έέΝ Ν πδ λκπάΝ δ βΰ έ αδΝ βΝτΰεζβ κΝεαδΝ κΝ δκδεβ δεσΝ υηίκτζδκΝ βμΝ

αδλ έαμΝ

ιδκπκέβ βμΝ εαδΝ δαξ έλδ βμΝ Π λδκυ έαμΝ κυΝ έΚέΠέ έΝ ΰδαΝ εΪγ Ν γΫηαΝ βμΝ αληκ δσ β ΪμΝ κυμΝ
ξ δεΪΝη Ν βΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝΣ ξθσπκζβμΝεαδΝ έθαδΝαλησ δαΝΰδαΝ βΝ τθ αιβΝ κυΝΚαθκθδ ηκτΝ βμΝ
Σ ξθσπκζβμ,ΝκΝκπκέκμΝ ΰελέθ αδΝαπσΝ βΝτΰεζβ κέΝ βθΝ πδ λκπάΝαυ άΝ ηπκλ έΝ θαΝαθα έγ αδ,Ν
τ

λαΝ απσΝ απσφα βΝ κυΝ

δκδεβ δεκτΝ

υηίκυζέκυ,Ν κΝ

ξ δα ησμ,Ν κΝ

υθ κθδ ησμ,Ν βΝ

ΰεα Ϊ α β,Ν βΝ ζ δ κυλΰέαΝ εαδΝ βΝ πκπ έαΝ πθΝ λ υθβ δευθ,Ν αθαπ υιδαευθ,Ν πκζδ δ δευθΝ εαδΝ
ζκδπυθΝ κηυθΝ εαδΝ λα βλδκ ά πθΝ βμΝ Σ ξθσπκζβμ,Ν ΰδαΝ εΪγ Ν γΫηαΝ βμΝ αληκ δσ β αμΝ βμΝ
αδλ έαμΝ δαξ έλδ βμέΝ Ν γβ έαΝ πθΝ η ζυθΝ βμΝ πδ βηκθδεάμΝ πδ λκπάμΝ έθαδΝ

λα άμ,Ν η Ν

υθα σ β αΝαθαθΫπ βμέΝΣαΝηΫζβΝ βμΝ πδ λκπάμΝ θΝζαηίΪθκυθΝαπκαβηέπ βΝΰδαΝ βΝ υηη κξάΝ
κυμΝ ’Ν αυ ά,Ν ε σμΝ απσΝ αΝ κ κδπκλδεΪΝ κυμΝ Ϋικ α,Ν βζα άΝ βη λά δαΝ απκαβηέπ β,Ν Ϋικ αΝ
δαηκθάμΝεαδΝη αεέθβ άμΝ κυμ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝυπκπαλέΝ έλΝ βμΝπαλέΝ έΝ κυΝ θέΝ

ζγγθήβί1ηΝΧ ΄ΝλζΨΝεαδΝη Ν βθΝ πδφτζαιβΝ βμΝπαλέΝιΝ κυΝΪλγλκυΝθΝ βμΝυπκπαλέΝ έλΝ βμΝπαλέΝ έΝ
κυΝέ δκυΝθσηκυ.

Κ φΪζαδκΝ ΄
Γ ππκθδεσΝΠαθ πδ

άηδκΝ γβθυθ

ΆλγλκΝ1λ
Ί λυ βΝεαδΝεα Ϊλΰβ βΝχκζυθ
1.  κΝΓ ππκθδεσΝΠαθ πδ άηδκΝ γβθυθΝεα αλΰκτθ αδΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝ κυΝαεα βηαρεκτΝΫ κυμΝ
2019-βίβίΝ κδΝ υφδ Ϊη θ μΝ ξκζΫμΝ ΰλκ δεάμΝ Παλαΰπΰάμ,Ν Τπκ κηυθΝ εαδΝ Π λδίΪζζκθ κμΝ εαδΝ
Σλκφέηπθ,Ν δκ ξθκζκΰέαμΝεαδΝ θΪπ υιβμ εαδΝδ λτκθ αδ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝ γάθα,ΝκδΝ ιάμΝξκζΫμμ
αΨΝ πδ βηυθΝ πθΝΦυ υθ,
ίΨΝ πδ βηυθΝ πθΝ υπθ,Ν
ΰΨΝΠ λδίΪζζκθ κμΝεαδΝΓ πλΰδεάμΝΜβξαθδεάμ,
ΨΝ πδ βηυθΝΣλκφέηπθΝεαδΝ δα λκφάμ,Ν
ΨΝ φαληκ ηΫθβμΝ δκζκΰέαμΝεαδΝ δκ ξθκζκΰέαμ,
ΨΝ φαληκ ηΫθπθΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝΚκδθπθδευθΝ πδ βηυθέ
βέΝ δμΝξκζΫμΝπκυΝδ λτκθ αδΝδ ξτκυθΝ αΝ ιάμμ
αΨΝβΝαεα βηαρεάΝζ δ κυλΰέαΝ κυμΝαλξέα δΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝ κυΝαεα βηαρεκτΝΫ κυμΝβί1λ-2020,
ίΨΝ ΝεΪγ ΝξκζάΝ υθδ Ϊ αδΝΓλαηηα έαΝΰδαΝ βΝ δκδεβ δεάΝεαδΝΰλαηηα δαεάΝυπκ άλδιάΝ βμ,ΝβΝ
κπκέαΝ ζ δ κυλΰ έΝ

Ν πέπ κΝ Σηάηα κμ,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ π λέπ έΝ α΄Ν βμΝ παλέΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηζΝ

κυΝθέΝζ1ικήβί1γΝΧ ΄Ν1ιζΨέ
ΰΨΝ κδΝ

δα δεα έ μΝ

υΰελσ β βμΝ εαδΝ αθΪ διβμΝ πθΝ κλΰΪθπθΝ

δκέεβ βμΝ πθΝ ξκζυθΝ

κζκεζβλυθκθ αδΝ κΝ αλΰσ λκΝ ηΫξλδΝ δμΝ γ1-8-βί1λέΝ ΟδΝ εζκΰΫμΝ ΰδαΝ αθΪ διβΝ Κκ ηά κλαΝ
πλκεβλτ

κθ αδΝ απσΝ κθΝ Πλτ αθβ κυΝ Γ ππκθδεκτΝ Παθ πδ βηέκυΝ γβθυθΝ ηΫξλδΝ δμΝ γ1-5-

βί1λέΝ θΝκΝΠλτ αθβμΝ θΝπλκεβλτι δΝ εζκΰΫμΝηΫξλδΝ βθΝβη λκηβθέαΝαυ ά,ΝβΝαληκ δσ β ΪΝ κυΝ
αυ άΝ π λδΫλξ αδΝ

κθΝ ΤπκυλΰσΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθέ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ

ΤπκυλΰκτΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝηπκλ έΝθαΝ κγ έΝπαλΪ α βΝΫπμΝ τκΝΧβΨΝφκλΫμ,Ν
δμΝπλκγ ηέ μΝ πθΝπλκβΰκτη θπθΝ αφέπθέ
ΨΝηΫξλδ δμΝ1-9-2019, αλησ δκδΝΚκ ηά κλ μΝ έθαδΝκδΝυπβλ κτθ μΝεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝ
παλσθ κμΝ Κκ ηά κλ μΝ βμΝ ξκζάμΝ ΰλκ δεάμΝ Παλαΰπΰάμ,Ν Τπκ κηυθΝ εαδΝ Π λδίΪζζκθ κμΝ εαδΝ
βμΝ ξκζάμΝ Σλκφέηπθ,Ν δκ ξθκζκΰέαμΝ εαδΝ θΪπ υιβμ,Ν κΝ πλυ κμΝ ΰδαΝ αΝ Σηάηα αΝ αΝ κπκέαΝ
τηφπθαΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ βίΝ θ Ϊ

κθ αδΝ

δμΝ ξκζΫμΝ πδ βηυθΝ πθΝ Φυ υθ,Ν πδ βηυθΝ πθΝ

υπθΝ εαδΝ Π λδίΪζζκθ κμΝεαδΝΓ πλΰδεάμΝΜβξαθδεάμ εαδΝκΝ τ λκμΝΰδαΝ αΝΣηάηα α αΝκπκέαΝ
τηφπθαΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ βίΝ θ Ϊ

κθ αδΝ

δμΝ ξκζΫμΝ πδ βηυθΝ ΣλκφέηπθΝ εαδΝ δα λκφάμ,Ν

φαληκ ηΫθβμΝ δκζκΰέαμΝεαδΝ δκ ξθκζκΰέαμΝεαδΝ φαληκ ηΫθπθΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝΚκδθπθδευθΝ
πδ βηυθέΝ  δμΝ υφδ Ϊη θ μΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμΝ Κκ ηβ έ μΝ υηη ΫξκυθΝ
εαδΝκδΝΠλσ λκδΝ πθΝαθ έ κδξπθ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝπλκβΰκτη θκΝ ΪφδκΝΣηβηΪ πθέ

ΆλγλκΝβί
Ί λυ βΝεαδΝη κθκηα έαΝΣηβηΪ πθ
1έΝ κΝΓ ππκθδεσΝΠαθ πδ άηδκΝ γβθυθΝδ λτκθ αδΝ αΝ ιάμΝΣηάηα αμ
αΨΝ α κζκΰέαμΝ εαδΝ δαξ έλδ βμΝ Φυ δεκτΝ Π λδίΪζζκθ κμ,Ν η Ν Ϋ λαΝ κΝ Καλπ θά δ,Ν κΝ κπκέκΝ
θΪ

αδΝ βΝξκζάΝ πδ βηυθΝ πθΝΦυ υθ,

ίΨΝ δκέεβ βμΝ Γ πλΰδευθΝ πδξ δλά πθ,Ν η Ν Ϋ λαΝ βθΝ Θάία,Ν κΝ κπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ

βΝ ξκζάΝ

φαληκ ηΫθπθΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝΚκδθπθδευθΝ πδ βηυθ,
ΰΨΝ Π λδφ λ δαεάμΝ

θΪπ υιβμ,Ν η Ν Ϋ λαΝ βθΝ Άηφδ

α,Ν κΝ κπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ

βΝ ξκζάΝ

φαληκ ηΫθπθΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝΚκδθπθδευθΝ πδ βηυθ,
ΨΝΓ θδεσ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝ γάθα,
ΨΝΤ λκίδκζκΰέαμΝεαδΝΤ α κεαζζδ λΰ δυθ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝ γάθα,Ν κΝκπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ

βΝξκζάΝ

πδ βηυθΝ πθΝ υπθ,
ΨΝ ΠζβλκφκλδεάμΝ

βΝ Γ πλΰέαΝ εαδΝ κΝ Π λδίΪζζκθ,Ν η Ν Ϋ λαΝ βθΝ γάθα,Ν κΝ κπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ

βΝξκζάΝΠ λδίΪζζκθ κμΝεαδΝΓ πλΰδεάμΝΜβξαθδεάμ.
αΨΝ δαδ κζκΰέαμΝ εαδΝ Πκδσ β αμΝ πάμ,Ν η Ν Ϋ λαΝ βθΝ γάθα,Ν κΝ κπκέκΝ θ Ϊ
ΣλκφέηπθΝεαδΝ δα λκφάμ.

αδΝ

βΝ ξκζάΝ

βέΝ  αΝ υφδ Ϊη θαΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμ Σηάηα αΝ κυΝ Γ ππκθδεκτΝ
Παθ πδ βηέκυΝ γβθυθΝ πΫλξκθ αδΝκδΝ ιάμΝ λκπκπκδά δμμ
αΨΝ κΝΣηάηαΝ πδ άηβμΝΦυ δεάμΝΠαλαΰπΰάμΝ θ Ϊ

αδΝ βΝξκζάΝ πδ βηυθΝ πθΝΦυ υθ,

ίΨΝ κΝ ΣηάηαΝ ιδκπκέβ βμΝ Φυ δευθΝ ΠσλπθΝ εαδΝ Γ πλΰδεάμΝ Μβξαθδεάμ,Ν θ Ϊ

αδΝ

βΝ ξκζάΝ

Π λδίΪζζκθ κμΝεαδΝΓ πλΰδεάμΝΜβξαθδεάμ,
ΰΨΝ

κΝ ΣηάηαΝ

δκ ξθκζκΰέαμΝ

θ Ϊ

αδΝ

βΝ ξκζάΝ

φαληκ ηΫθβμΝ

δκζκΰέαμΝ εαδΝ

δκ ξθκζκΰέαμ,
ΨΝ κΝ ΣηάηαΝ πδ άηβμΝ ΣλκφέηπθΝ εαδΝ δα λκφάμΝ κυΝ

θγλυπκυΝ θ Ϊ

αδΝ

βΝ ξκζάΝ

ΣλκφέηπθΝεαδΝ δα λκφάμ,Ν
ΨΝ κΝ ΣηάηαΝ ΰλκ δεάμΝ ΟδεκθκηέαμΝ εαδΝ θΪπ υιβμΝ θ Ϊ

αδΝ

βΝ ξκζάΝ φαληκ ηΫθπθΝ

ΟδεκθκηδευθΝεαδΝΚκδθπθδευθΝ πδ βηυθ,Νεαδ
ΨΝ κΝ ΣηάηαΝ πδεάμΝ ΠαλαΰπΰάμΝ εαδΝ Τ α κεαζζδ λΰ δυθΝ βμΝ ξκζάμΝ ΰλκ δεάμΝ Παλαΰπΰάμ,Ν
Τπκ κηυθΝεαδΝΠ λδίΪζζκθ κμΝη κθκηΪα αδΝ ΝΣηάηαΝ πδεάμΝΠαλαΰπΰάμΝεαδΝ θ Ϊ
ξκζάΝ

πδ βηυθΝ πθΝ υπθέ

πσΝ βΝ η κθκηα έαΝ

αδΝ βΝ

θΝ πΫλξ αδΝ εαηέαΝ η αίκζάΝ

αΝ

παΰΰ ζηα δεΪΝ δεαδυηα αΝπκυΝαπκλλΫκυθΝαπσΝ κθΝπαλ ξση θκΝ έ ζκΝ πκυ υθέΝΟΝπαλ ξση θκμΝ
έ ζκμΝ πκυ υθΝ

κυμΝ φκδ β ΫμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ δ αξγ έΝ ηΫξλδΝ εαδΝ κΝ αεα βηαρεσΝ Ϋ κμΝ βί1κ-2019

κΝ ΣηάηαΝ πδεάμΝ ΠαλαΰπΰάμΝ εαδΝ Τ α κεαζζδ λΰ δυθΝ φΫλ δΝ κθΝ υφδ Ϊη θκΝ εα ΪΝ κΝ ξλσθκΝ
δ αΰπΰάμΝ έ ζκΝεαδΝ τπκέ
γέΝΣκΝΓ θδεσΝΣηάηαΝ βμΝπ λέπ έΝ ΄Ν βμΝπαλέΝ1Νεαζτπ δΝ επαδ υ δεΫμΝαθΪΰε μΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ
κυΝΓ ππκθδεκτΝΠαθ πδ βηέκυ,Ν θΝαπκθΫη δΝπ υξέαΝπλυ κυ ετεζκυΝ πκυ υθ,ΝαζζΪΝπαλΫξ δΝ βΝ
υθα σ β αΝ επσθβ βμΝ ΠλκΰλαηηΪ πθΝ Μ απ υξδαευθΝ πκυ υθΝ ΧΠέΜέέΨΝ εαδΝ δ αε κλδεάμΝ
δα λδίάμέΝ ΣαΝ ΠέΜέέΝ πκυΝ παλΫξκθ αδΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμΝ απσΝ αΝ Σηάηα αΝ
κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ βμΝ π λέπ έΝ α΄Ν βμΝ παλέΝ γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ι,Ν θ Ϊ
ΣηάηαΝ εαδΝ δ Ϊΰκθ αδΝ
ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ

κθ αδΝ

κΝ Γ θδεσΝ

Ν αυ σΝ φκδ β ΫμΝ εαδΝ ΰδαΝ κΝ αεα βηαρεσΝ Ϋ κμΝ βί1λ-βίβίέΝ ΓδαΝ αυ σΝ κΝ

θΝ απαδ έ αδΝ παθέ λυ βΝ πθΝ ΠέΜέέΝ Ν αθΝ ΫξκυθΝ δ λυγ έΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ

δα Ϊι δμΝ κυΝ θέΝ ζζκηήβί1ιέΝ θΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ πκυΝ ΫξκυθΝ βθΝ δ δσ β αΝ δ υγυθ άΝ ΠέΜέέΝ άΝ
η ΫξκυθΝ

Ν υθ κθδ δεάΝ

πδ λκπάΝ ΠέΜέέΝ άΝ

πδ λκπάΝ ΠέΜέέΝ η αεδθβγκτθΝ απσΝ κΝ Γ θδεσΝ

Ν

δ δεάΝ

δα ηβηα δεάΝ άΝ

Ν ΪζζκΝ Σηάηα,Ν δα βλκτθΝ βθΝ δ δσ β αΝ κυΝ

δ υγυθ άΝΠέΜέέΝΓ θδεκτΝΣηάηα κμΝεαδΝ υηη ΫξκυθΝ

αΝπαλαπΪθπΝ υζζκΰδεΪΝσλΰαθα,Νεα ΪΝ

παλΫεεζδ βΝ πθΝπαλέΝζ,ΝηΝεαδΝκΝ κυΝΪλγλκυΝγ1Ν κυΝθέΝζζκηήβί1ιέ
4.  κΝΓ θδεσΝΣηάηαΝ θΝπλκεβλτ

δδ λυηα δεάΝ

κθ αδΝθΫ μΝγΫ δμΝη ζυθΝ έ έΠέέ

ηέΝ Ν επαδ υ δεάΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ πκυΝ δ λτκθ αδΝ η Ν κΝ παλσθΝ εαδΝ βΝ δ αΰπΰάΝ πθΝ
πλυ πθΝφκδ β υθΝαλξέακυθΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝ κυΝαεα βηαρεκτΝΫ κυμΝβί1λ-2020.
θέΝ  αΝ Σηάηα αΝ πκυΝ δ λτκθ αδΝ η Ν κΝ παλσθΝ ζ δ κυλΰ έΝ πλκ πλδθάΝ υθΫζ υ βΝ εα ’Ν φαληκΰάΝ
κυΝ ΪλγλκυΝ βζΝ κυΝ θέΝ ζζκηήβί1ιΝ ΫπμΝ δμΝ γ1-8-βί1λ,Ν κπσ Ν εαδΝ αθα δεθτ αδΝ Πλσ λκμΝ η Ν
εζκΰδεάΝ δα δεα έαΝ τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝβγΝ κυΝθέΝζζκηήβί1ι,Ν δαφκλ δεΪΝηΫξλδΝ αΝΣηάηα αΝ
αυ ΪΝθαΝεα α κτθΝαυ κ τθαηα,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝ11Ν κυΝθέΝζζκηήβί1ιέΝΜΫξλδΝ κΝΣηάηαΝ
θαΝεα α

έΝαυ κ τθαηκ,Ν βθΝπλκ πλδθάΝυθΫζ υ βΝη ΫξκυθΝ πδπζΫκθΝ πθΝη ζυθΝ έ έΠέΝ κυΝ

Σηάηα κμΝ εαδΝ πΫθ Ν ΧηΨΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ αΝ κπκέαΝ κλέακθ αδΝ η Ν πλΪιβΝ κυΝ Πλτ αθβΝ τ

λαΝ απσΝ

απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυέΝ  κΝ Γ θδεσΝ ΣηάηαΝ πλκ πλδθσμΝ Πλσ λκμΝ κλέα αδΝ κΝ αλξαδσ λκΝ
ηΫζκμΝ έ έΠέΝ κυΝΣηάηα κμΝι εδθυθ αμΝαπσΝ βθΝπλυ βΝίαγηέ αΝεαδΝ ιαθ ζυθ αμΝ δμΝίαγηέ μΝ
ηΫξλδΝ εαδΝ βΝίαγηέ αΝ κυΝ πέεκυλκυΝεαδΝαθα δεθτ αδΝΠλσ λκμΝη Ν εζκΰδεάΝ δα δεα έαΝΫπμΝ
δμΝβκ-2-βί1λ,Νη Νγβ έαΝΫπμΝ δμΝγ1-8-βίβ1έΝΟΝΠλσ λκμΝεαδΝβΝυθΫζ υ βΝΣηάηα κμΝ κΝΓ θδεσΝ
ΣηάηαΝ α ε έΝ εαδΝ δμΝ αληκ δσ β μΝ Κκ ηά κλαΝ εαδΝ Κκ ηβ έαμΝ αθ έ κδξαέΝ  αΝ Σηάηα αΝ πθ
π λδπ έ ΄,

΄ εαδ α΄ βμ παλέ 1 ζ δ κυλΰ έΝ πλκ πλδθάΝ υθΫζ υ βΝ εαδΝ κλέα αδΝ πλκ πλδθσμΝ

Πλσ λκμ,Ν τηφπθαΝη Ν αΝπλκβΰκτη θαΝ Ϊφδα,ΝαπσΝ βθΝ1β  π ηίλέκυΝ κυΝΫ κυμΝπλδθΝαπσΝ βθΝ
ΫθαλιβΝ βμΝ αεα βηαρεάμΝ κυμΝ ζ δ κυλΰέαμέΝ ΟδΝ Πλσ λκδΝ πθΝ ΣηβηΪ πθ,Ν πλκ πλδθκέΝ άΝ ηβ,Ν
εαγυμΝ εαδΝ αΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ αυ υθΝ υηη ΫξκυθΝ
Παθ πδ βηέκυ,Ν τηφπθαΝ η Ν σ αΝ κλέακθ αδΝ

αΝ υζζκΰδεΪΝ σλΰαθαΝ δκέεβ βμΝ κυΝ κδε έκυΝ
κΝ θέΝ ζζκηήβί1ιέΝ Πλσ λκδΝ

δμΝ πλκ πλδθΫμΝ

υθ ζ τ δμΝ ηπκλκτθΝ θαΝ κλδ κτθΝ εαδΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ πκυΝ εα ΫξκυθΝ αυ σξλκθαΝ εαδΝ ΪζζβΝ γΫ βΝ
ηκθκπλσ ππκυΝκλΰΪθκυΝ δκέεβ βμΝ κΝ έ έΙέέ
ιέΝ ΝεΪγ ΝΣηάηαΝ υθδ Ϊ αδΝΓλαηηα έα,ΝβΝκπκέαΝζ δ κυλΰ έΝ Ν πέπ κΝΣηάηα κμΝ τηφπθαΝη Ν
βθΝ π λέπ έΝ α΄Ν βμΝ παλέΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηζΝ κυΝ θέΝ ζ1ικήβί1γΝ εαδΝ παλΫξ δΝ δκδεβ δεάΝ εαδΝ
ΰλαηηα δαεάΝυπκ άλδιβΝ κΝ επαδ υ δεσΝεαδΝ λ υθβ δεσΝΫλΰκΝ κυέ
8έΝ  Ν εαγΫθαΝ απσΝ αΝ Σηάηα αΝ πκυΝ δ λτκθ αδΝ η Ν κΝ παλσθ,Ν η Ν ιαέλ βΝ κΝ Γ θδεσΝ Σηάηα,Ν
υθδ υθ αδΝκε υΝΧκΨΝγΫ δμΝη ζυθΝ έ έΠέέ
λέΝ ΟΝ πλυ κμΝ ετεζκμΝ πκυ υθΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ πκυΝ δ λτκθ αδΝ η Ν κΝ παλσθΝ ΪλγλκΝ Ϋξ δΝ δΪλε δαΝ
κε υΝ ΧκΨΝ αεα βηαρεΪΝ ιΪηβθαέΝ ιαδλ έ αδΝ κΝ ΣηάηαΝ α κζκΰέαμΝ εαδΝ δαξ έλδ βμΝ Φυ δεκτΝ
Π λδίΪζζκθ κμΝεαδΝ κΝΣηάηαΝΤ λκίδκζκΰέαμΝεαδΝΤ α κεαζζδ λΰ δυθ,

κΝκπκέκΝβΝαπαδ κτη θβΝ

δΪλε δαΝφκέ β βμΝΰδαΝ βθΝαπσε β βΝπ υξέκυΝκλέα αδΝ Ν ΫεαΝΧ1ίΨΝαεα βηαρεΪΝ ιΪηβθαέ
1ίέΝ Ν δαησλφπ βΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ πκυΝ δ λτκθ αδΝ η Ν κΝ παλσθΝ
ΰέθ αδΝ τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝγβΝ κυΝθέΝζίίλήβί11έΝEπδ λκπάΝπκυΝ υΰελκ έ αδΝη Ναπσφα βΝ βμΝ

πλκ πλδθάμΝυθΫζ υ βμΝεαδΝ βθΝκπκέαΝη ΫξκυθΝεαδΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝΰ θδεκτΝΣηάηα κμ,Νέ δκυΝ
ΪζζπμΝ υθαφκτμΝ ΰθπ δεκτΝ αθ δε δηΫθκυ,Ν δ βΰ έ αδΝ

βθΝ πλκ πλδθάΝ υθΫζ υ βΝ ΰδαΝ κΝ

π λδ ξση θκΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ32
κυΝθέΝζίίλήβί11έΝΣαΝπλκΰλΪηηα αΝαυ ΪΝγ πλκτθ αδΝπδ κπκδβηΫθα ΫπμΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ βμΝ
δα δεα έαμΝ πδ κπκέβ βμΝ απσΝ βθΝ λξάΝ δα φΪζδ βμΝ Πκδσ β αμΝ Χ έ ΙέΠέΨ,Ν τηφπθαΝ η Ν αΝ
ΪλγλαΝ ιίΝ ΫπμΝ εαδΝ ιβΝ εαδΝ κΝ

τ λκΝ

ΪφδκΝ βμΝ π λέπ έΝ ΄Ν βμΝ παλέΝ 1βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ κίΝ κυΝ θέΝ

4009/2011.

Κ φΪζαδκΝΓ΄
Παθ πδ

άηδκΝΘ

αζέαμ

ΆλγλκΝβ1
Ί λυ βΝεαδΝη κθκηα έαΝχκζυθ
1έΝαΨΝ κ Παθ πδ άηδκΝΘ

αζέαμΝδ λτκθ αδΝκδΝ ιάμΝξκζΫμμ

ααΨΝΣ ξθκζκΰέαμ,Νη ΝΫ λαΝ βΝΛΪλδ α,
ίίΨΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝ δκδεβ δευθΝ πδ βηυθ,Νη ΝΫ λαΝ βΝΛΪλδ αέ
ίΨΝ

Ν ξκζάΝ πδ άηβμΝ Φυ δεάμΝ

ΰπΰάμΝ εαδΝ

γζβ δ ηκτΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ Θ

αζέαμΝ

η κθκηΪα αδΝ ΝξκζάΝ πδ βηυθΝΦυ δεάμΝ ΰπΰάμ,Ν γζβ δ ηκτΝεαδΝ δαδ κζκΰέαμ.
βέΝ δμΝξκζΫμΝπκυΝδ λτκθ αδΝη Ν κΝπαλσθΝδ ξτκυθΝ αΝ ιάμμ
αΨΝβΝαεα βηαρεάΝζ δ κυλΰέαΝ κυμΝαλξέα δΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝ κυΝαεα βηαρεκτΝΫ κυμΝβί1λ-2020,
ίΨΝ

ΝεΪγ ΝξκζάΝ υθδ Ϊ αδΝΓλαηηα έα,ΝΰδαΝ βΝ δκδεβ δεάΝεαδΝΰλαηηα δαεάΝ βμΝυπκ άλδιβ,Ν

βΝκπκέαΝζ δ κυλΰ έΝ

Ν πέπ κΝΣηάηα κμ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝπ λέπ έΝα΄Ν βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝηζΝ

κυΝθέΝζ1ικήβί1γ,
ΰΨΝ κδΝ

δα δεα έ μΝ

υΰελσ β βμΝ εαδΝ αθΪ διβμΝ πθΝ κλΰΪθπθΝ

δκέεβ βμΝ πθΝ ξκζυθΝ

κζκεζβλυθκθ αδΝ κΝ αλΰσ λκΝ ηΫξλδΝ δμΝ γ1-8-βί1λέΝ ΟδΝ εζκΰΫμΝ ΰδαΝ αθΪ διβΝ Κκ ηά κλαΝ
πλκεβλτ

κθ αδΝ απσΝ κθΝ Πλτ αθβΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυ Θ

Πλτ αθβμΝ
π λδΫλξ αδΝ

αζέαμ ΫπμΝ δμΝ γ1-5-βί1λέΝ θΝ κΝ

θΝ πλκεβλτι δΝ εζκΰΫμΝ ηΫξλδΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ αυ ά,Ν βΝ αληκ δσ β ΪΝ κυΝ αυ άΝ
κθΝΤπκυλΰσΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέ Μ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ

Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ ηπκλ έΝ θαΝ κγ έΝ παλΪ α βΝ ΫπμΝ τκΝ ΧβΨΝ φκλΫμ,Ν

δμΝ

πλκγ ηέ μΝ πθΝπλκβΰκτη θπθΝ αφέπθέ
ΨΝ ΫπμΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ πθΝ δα δεα δυθΝ υΰελσ β βμΝ εαδΝ αθΪ διβμΝ πθΝ κλΰΪθπθΝ δκέεβ βμΝ
βμΝξκζάμ,ΝκδΝαληκ δσ β μΝ πθΝκλΰΪθπθΝαυ υθΝα εκτθ αδΝαπσΝπλκ πλδθάΝΚκ ηβ έα,ΝβΝκπκέαΝ
κλέα αδΝη Ναπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΘ
ααΨΝ κθΝ πλκ πλδθσΝ Κκ ηά κλα,Ν

αζέαμΝεαδΝαπκ ζ έ αδΝαπσμΝ

βΝ γΫ βΝ κυΝ κπκέκυΝ κλέα αδ,Ν η Ν σηκδαΝ απσφα βΝ βμΝ

υΰεζά κυ,Ν εαγβΰβ άμΝ α΄Ν ίαγηέ αμΝ άΝ αθαπζβλπ άμΝ εαγβΰβ άμΝ Σηάηα κμΝ κυΝ Ι λτηα κμ,Ν
υθαφκτμΝΰθπ δεκτΝαθ δε δηΫθκυ,
ίίΨΝ κυμΝΠλκΫ λκυμΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ βμΝξκζάμ,Ν
ΰΰΨΝ λέαΝΧγΨΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝΙ λτηα κμ.

ΆλγλκΝββ
Ί λυ βΝεαδΝη κθκηα έαΝΣηβηΪ πθ
1έΝ κΝΠαθ πδ άηδκΝΘ

αζέαμΝδ λτκθ αδΝ αΝ ιάμΝΣηάηα αμ

αΨΝ Πκζδ δ ηκτΝ εαδΝ βηδκυλΰδευθΝ ΜΫ πθΝ εαδΝ δκηβξαθδυθΝ η Ν Ϋ λαΝ κθΝ σζκ,Ν κΝ κπκέκΝ
θΪ
ίΨΝΓζπ

αδΝ βΝξκζάΝ θγλππδ δευθΝεαδΝΚκδθπθδευθΝ πδ βηυθ,
δευθΝεαδΝ δαπκζδ δ ηδευθΝπκυ υθΝη ΝΫ λαΝ κθΝ σζκ,Ν κΝκπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ βΝξκζάΝ

θγλππδ δευθΝεαδΝΚκδθπθδευθΝ πδ βηυθ,
ΰΨΝ Λκΰδ δεάμΝ εαδΝ Υλβηα κκδεκθκηδεάμΝ η Ν Ϋ λαΝ βΝ ΛΪλδ α,Ν κ κπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ

βΝ ξκζάΝ

ΟδεκθκηδευθΝεαδΝ δκδεβ δευθΝ πδ βηυθ,
ΨΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθ,Νη ΝΫ λαΝ βΝΛΪλδ α,Ν κΝκπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ

βΝξκζάΝ ΟδεκθκηδευθΝ

εαδΝ δκδεβ δευθΝ πδ βηυθ,
ΨΝ Γ ππκθέαμ-

ΰλκ ξθκζκΰέαμ,Ν η Ν Ϋ λαΝ βΝ ΛΪλδ α,Ν κΝ κπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ

βΝ ξκζάΝ

αδΝ

βΝ ξκζάΝ

Γ ππκθδευθΝ πδ βηυθ,
ΨΝ πδ άηβμΝ πδεάμΝ ΠαλαΰπΰάμΝ η Ν Ϋ λαΝ βΝ ΛΪλδ α,Ν κΝ κπκέκΝ θ Ϊ
Γ ππκθδευθΝ πδ βηυθ,
αΨΝΝκ βζ υ δεάμΝη ΝΫ λαΝ βΝΛΪλδ α,Ν κΝκπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ βΝξκζάΝ πδ βηυθΝΤΰ έαμ,

βΨΝ βησ δαμΝ εαδΝ θδαέαμΝ Τΰ έαμΝ η Ν Ϋ λαΝ βθΝ Καλ έ α,Ν κΝ κπκέκΝ θ Ϊ
πδ βηυθΝΤΰ έαμ,

αδΝ

βΝ ξκζάΝ

γΨΝΦυ δεκγ λαπ έαμΝη ΝΫ λαΝ βΝΛαηέα,Ν κΝκπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ βΝξκζάΝ πδ βηυθΝΤΰ έαμ,

δΨΝυ βηΪ πθΝ θΫλΰ δαμ,Νη ΝΫ λαΝ βΝΛΪλδ α,Ν κΝκπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ βΝξκζάΝΣ ξθκζκΰέαμ,

δαΨΝΠ λδίΪζζκθ κμ,Νη ΝΫ λα βθΝπσζβΝ βΝΛΪλδ α,Ν κΝκπκέκΝ θ Ϊ
δίΨΝΦβφδαευθΝυ βηΪ πθΝη ΝΫ λαΝ βΝΛΪλδ α,Ν κΝκπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ βΝξκζάΝΣ ξθκζκΰέαμ,
αδΝ βΝξκζάΝΣ ξθκζκΰέαμ,

δΰΨΝ πδ άηβμΝΣλκφέηπθΝεαδΝ δα λκφάμΝη ΝΫ λαΝ βθΝΚαλ έ α,Ν κΝκπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ βΝξκζάΝ

Γ ππκθδευθΝ πδ βηυθ,
δ ΨΝ α κζκΰέαμ,Ν πδ βηυθΝΞτζκυΝεαδΝξ δα ηκτ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝΚαλ έ α,Ν κΝκπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ

βΝξκζάΝΣ ξθκζκΰέαμ,
δ ΨΝ δαδ κζκΰέαμΝ εαδΝ δα λκφκζκΰέαμ,Ν η Ν Ϋ λαΝ αΝ Σλέεαζα,Ν κΝ κπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ

βΝ ξκζάΝ

πδ βηυθΝΦυ δεάμΝ ΰπΰάμ,Ν γζβ δ ηκτΝεαδΝ δαδ κζκΰέαμ,
δ ΨΝΦυ δεάμΝη ΝΫ λαΝ βΝΛαηέα,Ν κΝκπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ βΝξκζάΝΘ δευθΝ πδ βηυθ,

δαΨΝΜαγβηα δευθΝη ΝΫ λαΝ βΝΛαηέα,Ν κΝκπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ βΝξκζάΝΘ δευθΝ πδ βηυθ,

δβΨΝΓ θδεσ,Νη ΝΫ λαΝ βΝΛΪλδ α,
δγΨΝΓ θδεσ,Νη ΝΫ λαΝ βΝΛαηέα,
εΨ Φυξκζκΰέαμ, η

Ϋ λα

κθ

σζκ, κ κπκέκ

θΪ

αδ

β ξκζά Κκδθπθδευθ εαδ

θγλππδ δευθ πδ βηυθ,
εαΨ
θΪ

ΰπΰάμ εαδ Φλκθ έ αμ
αδ

βθ Πλυδηβ Παδ δεά

ζδεέα, η Ϋ λα βθ Καλ έ α, κ κπκέκ

β ξκζά Κκδθπθδευθ εαδ θγλππδ δευθ πδ βηυθ,

είΨ Λκΰκγ λαπ έαμ, η Ϋ λα β Λαηέα, κ κπκέκ θ Ϊ

αδ

β ξκζά Τΰ έαμέ

βέΝ  αΝ υφδ Ϊη θαΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμΝ Σηάηα αΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ
Θ

αζέαμΝ πΫλξκθ αδΝκδΝ ιάμΝ λκπκπκδά δμμ

αΨΝ ΣκΝ ΣηάηαΝ ΟδεκθκηδευθΝ πδ βηυθΝ θ Ϊ

αδΝ

βΝ ξκζάΝ ΟδεκθκηδευθΝ εαδΝ δκδεβ δευθΝ

πδ βηυθ,
ίΨΝ κΝ ΣηάηαΝ ΠζβλκφκλδεάμΝ βμΝ ξκζάμΝ Θ δευθΝ
ΠζβλκφκλδεάμΝ εαδΝ Σβζ πδεκδθπθδυθέ

πδ βηυθΝ η κθκηΪα αδΝ

Ν ΣηάηαΝ

πσΝ βΝ η κθκηα έαΝ θΝ πΫλξ αδΝ εαηέαΝ η αίκζάΝ

αΝ

παΰΰ ζηα δεΪΝ δεαδυηα αΝπκυΝαπκλλΫκυθΝαπσΝ κθΝπαλ ξση θκΝ έ ζκΝ πκυ υθέΝΟΝπαλ ξση θκμΝ
έ ζκμΝ πκυ υθΝ

κυμΝ φκδ β ΫμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ δ αξγ έΝ ηΫξλδΝ εαδΝ κΝ αεα βηαρεσΝ Ϋ κμΝ βί1κ-2019

κΝΣηάηαΝΠζβλκφκλδεάμΝφΫλ δ κθΝυφδ Ϊη θκΝεα ΪΝ κΝξλσθκΝ δ αΰπΰάμΝ έ ζκΝεαδΝ τπκέ
γέΝ ΣαΝ Γ θδεΪΝ Σηάηα αΝ κυΝ παλσθ κμΝ εαζτπ κυθΝ επαδ υ δεΫμΝ αθΪΰε μΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ κυΝ
Παθ πδ βηέκυΝΘ

αζέαμ,Ν θΝαπκθΫηκυθΝπ υξέαΝπλυ κυΝετεζκυΝ πκυ υθ,ΝαζζΪΝπαλΫξκυθΝ βΝ

υθα σ β αΝ επσθβ βμΝ ΠλκΰλαηηΪ πθΝ Μ απ υξδαευθΝ πκυ υθΝ ΧΠέΜέέΨΝ εαδΝ δ αε κλδεάμΝ

δα λδίάμέΝ ΣαΝ ΠέΜέέΝ πκυΝ παλΫξκθ αδΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμΝ απσΝ αΝ Σηάηα αΝ
κυΝΣέ έΙέΝΘ

αζέαμΝεαδΝ αΝΣηάηα αΝ βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝιΝ κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ

ζζΪ αμ,Ν θ Ϊ
δ Ϊΰκθ αδΝ
δΪ βηαΝ

κθ αδΝ

α Γ θδεΪΝΣηάηα αΝ πθΝπ λέπ έΝδβ΄ΝεαδΝδγ΄Ν βμΝπαλέΝ1,Ναθ έ κδξα,ΝεαδΝ

Ν αυ ΪΝ φκδ β ΫμΝ εαδΝ ΰδαΝ κΝ αεα βηαρεσΝ Ϋ κμΝ βί1λ-βίβίέΝ ΓδαΝ αυ σΝ κΝ ξλκθδεσΝ
θΝ απαδ έ αδΝ παθέ λυ βΝ πθΝ ΠέΜέέΝ Ν αθΝ ΫξκυθΝ δ λυγ έΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ

κυΝ θέΝ ζζκηήβί1ιέΝ θΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ πκυΝ ΫξκυθΝ βΝ δ δσ β αΝ δ υγυθ άΝ ΠέΜέέΝ άΝ η ΫξκυθΝ
υθ κθδ δεάΝ πδ λκπάΝ ΠέΜέέΝ άΝ
η αεδθβγκτθΝ απσΝ κΝ Γ θδεσΝ
Γ θδεκτΝ Σηάηα κμΝ εαδΝ

Ν

Ν δ δεάΝ δα ηβηα δεάΝ άΝ δδ λυηα δεάΝ πδ λκπάΝ ΠέΜέέΝ

Ν ΪζζκΝ Σηάηα,Ν δα βλκτθΝ βθΝ δ δσ β αΝ κυΝ δ υγυθ άΝ ΠέΜέέΝ

υηη ΫξκυθΝ θκηέηπμΝ

αΝ παλαπΪθπΝ

υζζκΰδεΪΝ σλΰαθα,Ν εα ΪΝ

παλΫεεζδ βΝ πθΝπαλέΝζ,ΝηΝεαδΝκΝ κυΝΪλγλκυΝγ1Ν κυΝθέΝζζκηήβί1ιέ
ζέΝ αΝΓ θδεΪΝΣηάηα αΝ θΝπλκεβλτ

κθ αδΝθΫ μΝγΫ δμΝη ζυθΝ έ έΠέέ

ηέΝ Ν επαδ υ δεάΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ πκυΝ δ λτκθ αδΝ η Ν κ παλσθΝ εαδΝ βΝ δ αΰπΰάΝ πθΝ
πλυ πθΝφκδ β υθ,Ναλξέα δΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝ κυΝαεα βηαρεκτΝΫ κυμΝβί1λ-βίβί,Νη Ν ιαέλ βΝ αΝ
Σηάηα αΝ πθ π λδπ έ ε΄, εα΄, εί΄ βμ παλέ 1 β Ϋθαλιβ βμ επαδ υ δεάμ ζ δ κυλΰέαμ πθ κπκέπθ
εαγκλέα αδ η αδ δκζκΰβηΫθβ απσφα β βμ υΰεζά κυ κυ Παθ πδ βηέκυ Θ

αζέαμ, τ

λα

απσ υθ ε έηβ β πθ υζδεκ ξθδευθ υπκ κηυθ εαδ κυ επαδ υ δεκτ πλκ ππδεκτ, εαδ πΪθ πμ
σξδ θπλέ λα απσ κ αεα βηαρεσ Ϋ κμ 2021-2022.

απσφα β αυ ά ε έ

αδ Ϋπμ δμ 30 Ικυθέκυ

κυ πλκβΰκτη θκυ Ϋ κυμ απσ κ Ϋ κμ Ϋθαλιβμ βμ επαδ υ δεάμ ζ δ κυλΰέαμέ
πλκβΰκτη θκυ

πλκγ ηέα κυ

αφέκυ έθαδ απκεζ δ δεάέ

θέΝ αΝΣηάηα αΝπκυΝδ λτκθ αδΝη Ν κΝπαλσθΝζ δ κυλΰ έΝπλκ πλδθάΝυθΫζ υ βΝη Ν φαληκΰάΝ πθΝ
δα Ϊι πθΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βζΝ κυΝ θέΝ ζζκηήβί1ιΝ Χ ΄Ν 11ζΨ,Ν ΫπμΝ βθΝ γ1β-8-βί1λ,Ν κπσ Ν εαδΝ
αθα δεθτ αδΝ Πλσ λκμΝ η Ν εζκΰδεάΝ δα δεα έαΝ τηφπθαΝ η Ν αΝ ΪλγλκΝ βγΝ κυΝ θέΝ ζζκηήβί1ι,Ν
δαφκλ δεΪΝηΫξλδΝ αΝΣηάηα αΝαυ ΪΝθαΝεα α κτθΝαυ κ τθαηα,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝ11Ν κυΝθέΝ
ζζκηήβί1ιέΝ ΜΫξλδΝ κΝ ΣηάηαΝ θαΝ εα α

έΝ αυ κ τθαηκ,Ν

βθΝ πλκ πλδθάΝ υθΫζ υ β η ΫξκυθΝ

πδπζΫκθΝ πθΝ η ζυθΝ έ έΠέΝ κυΝ Σηάηα κμΝ εαδΝ πΫθ Ν ΧηΨΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ αΝ κπκέαΝ κλέακθ αδΝ η Ν
πλΪιβΝ κυΝ Πλτ αθβΝ τ

λαΝ απσΝ απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυέΝ  αΝ Γ θδεΪΝ Σηάηα αΝ πλκ πλδθσμΝ

Πλσ λκμΝ κλέα αδΝ κΝ αλξαδσ λκΝ ηΫζκμΝ έ έΠέΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ι εδθυθ αμΝ απσΝ βθΝ πλυ βΝ
ίαγηέ αΝεαδΝ ιαθ ζυθ αμΝ δμΝίαγηέ μΝηΫξλδΝ εαδΝ βΝίαγηέ αΝ κυΝ πέεκυλκυΝεαδΝαθα δεθτ αδΝ
Πλσ λκμΝη Ν εζκΰδεάΝ δα δεα έαΝΫπμΝ δμΝβκ-2-βί1λ,Νη Νγβ έαΝΫπμΝ δμΝγ1-8-βίβ1έΝΟΝΠλσ λκμΝ
εαδΝβΝυθΫζ υ βΝΣηάηα κμΝ

αΝΓ θδεΪΝΣηάηα αΝα εκτθΝεαδΝ δμΝαληκ δσ β μΝΚκ ηά κλαΝεαδΝ

Κκ ηβ έαμΝ αθ έ κδξαέΝ  αΝ Σηάηα αΝ πθ π λδπ έ ε΄, εα΄ εαδ εί΄ βμ παλέ 1 ζ δ κυλΰ έΝ

πλκ πλδθάΝ υθΫζ υ βΝ εαδΝ κλέα αδΝ πλκ πλδθσμΝ Πλσ λκμ,Ν τηφπθαΝ η Ν αΝ πλκβΰκτη θαΝ
Ϊφδα,Ν απσΝ βθΝ 1β  π ηίλέκυΝ κυΝ Ϋ κυμΝ πλδθΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ βμΝ αεα βηαρεάμΝ κυμΝ
ζ δ κυλΰέαμέΝΟδΝΠλσ λκδΝ πθΝΣηβηΪ πθ,Νπλκ πλδθκέΝάΝηβ,ΝεαγυμΝεαδΝ αΝηΫζβΝ έ έΠέΝαυ υθ,Ν
υηη ΫξκυθΝ
κλέακθ αδΝ

αΝ υζζκΰδεΪΝ σλΰαθαΝ δκέεβ βμΝ κυΝ κδε έκυΝ Παθ πδ βηέκυ,Ν τηφπθαΝ η Ν σ αΝ

κΝ θέΝ ζζκηήβί1ιέΝ Πλσ λκδΝ

δμΝ πλκ πλδθΫμΝ υθ ζ τ δμΝηπκλκτθΝ θαΝ κλδ κτθΝ εαδΝ

ηΫζβΝ έ έΠέΝ πκυΝ εα ΫξκυθΝ αυ σξλκθαΝ εαδΝ ΪζζβΝ γΫ βΝ ηκθκπλσ ππκυΝ κλΰΪθκυΝ δκέεβ βμΝ

κΝ

έ έΙέέ
ιέΝ ΝεΪγ ΝΣηάηαΝ υθδ Ϊ αδΝΓλαηηα έα,ΝβΝκπκέαΝζ δ κυλΰ έΝ Ν πέπ κΝΣηάηα κμΝ τηφπθαΝη Ν
βθ π λέπ έΝ α΄Ν βμΝ παλέΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηζΝ κυΝ θέΝ ζ1ικήβί1γΝ εαδΝ παλΫξ δΝ δκδεβ δεάΝ εαδΝ
ΰλαηηα δαεάΝυπκ άλδιβΝ κΝ επαδ υ δεσΝεαδΝ λ υθβ δεσΝΫλΰκΝ κυέ
8έΝ  Ν εαγΫθαΝ απσΝ αΝ Σηάηα αΝ πκυΝ δ λτκθ αδΝ η Ν κΝ παλσθ,Ν η Ν ιαέλ βΝ αΝ Γ θδεΪΝ Σηάηα α,Ν
υθδ υθ αδΝκε υΝΧκΨΝγΫ δμΝη ζυθΝ έ έΠέέΝ
λέΝ ΟΝ πλυ κμΝ ετεζκμΝ πκυ υθΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ πκυΝ δ λτκθ αδΝ η Ν κΝ παλσθΝ ΪλγλκΝ Ϋξ δΝ δΪλε δαΝ
κε υΝΧκΨΝαεα βηαρεΪΝ ιΪηβθαέΝ ιαδλκτθ αδΝ κΝΣηάηαΝΓ ππκθέαμ-

ΰλκ ξθκζκΰέαμΝ κΝΣηάηαΝ

πδ άηβμΝ πδεάμΝ Παλαΰπΰάμ, κΝ ΣηάηαΝ πδ άηβμΝ ΣλκφέηπθΝ εαδΝ δα λκφάμΝ εαδΝ κΝ ΣηάηαΝ
α κζκΰέαμ,Ν πδ βηυθΝ ΞτζκυΝ εαδΝ ξ δα ηκτ,Ν

αΝ κπκέαΝ βΝ απαδ κτη θβΝ δΪλε δαΝ φκέ β βμΝ

ΰδαΝ βθΝαπσε β βΝπ υξέκυΝκλέα αδΝ Ν ΫεαΝΧ1ίΨΝαεα βηαρεΪΝ ιΪηβθαέ
1ίέΝ Ν δαησλφπ βΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ πκυΝ δ λτκθ αδΝ η Ν κΝ παλσθΝ
ΰέθ αδΝ τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝγβΝ κυΝθέΝζίίλήβί11έΝEπδ λκπάΝπκυΝ υΰελκ έ αδΝη Ναπσφα βΝ βμΝ
πλκ πλδθάμΝ υθΫζ υ βμΝ εαδΝ

βθΝ κπκέαΝ η ΫξκυθΝ εαδΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ πθΝ ΰ θδευθΝ ΣηβηΪ πθ,Ν

έ δκυΝ ΪζζπμΝ υθαφκτμΝ ΰθπ δεκτΝ αθ δε δηΫθκυ,Ν δ βΰ έ αδΝ

βθΝ πλκ πλδθάΝ υθΫζ υ βΝ ΰδαΝ κΝ

π λδ ξση θκΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ32
κυΝ θέΝ ζίίλήβί11Ν Χ ΄Ν 1ληΨέΝ ΣαΝ πλκΰλΪηηα αΝ αυ ΪΝ γ πλκτθ αδΝ πδ κπκδβηΫθαΝ ΫπμΝ βθΝ
κζκεζάλπ βΝ βμΝ δα δεα έαμΝ πδ κπκέβ βμΝ απσΝ βθΝ λξάΝ δα φΪζδ βμΝ Πκδσ β αμΝ Χ έ ΙέΠέΨ,
τηφπθαΝ η Ν αΝ ΪλγλαΝ ιίΝ ΫπμΝ εαδΝ ιβΝ εαδΝ κΝ

τ λκΝ

ΪφδκΝ βμΝ π λέπ έΝ ΄Ν βμΝ παλέΝ 1βΝ κυΝ

ΪλγλκυΝκίΝ κυΝθέΝζίίλήβί11έ
ΆλγλκΝβγ
Παθ πδ

βηδαεσΝ λ υθβ δεσΝΚΫθ λκΝΠαθ πδ

βηέκυΝΘ

αζέαμ

1έΝ  κΝ Παθ πδ άηδκΝ Θ

αζέαμ δ λτ αδΝ Παθ πδ βηδαεσΝ

ΧΠαθ πδ βηδαεσΝ ΚΫθ λκΝ Έλ υθαμΝ Καδθκ κηέαμΝ εαδΝ

λ υθβ δεσΝ ΚΫθ λκ ΧΠέ έΚέΨ

θΪπ υιβμΝ «Ι ΧΝ»ΨΝ πμΝ αεα βηαρεάΝ

ηκθΪ αΝ κυΝΙ λτηα κμ,Νη ΝΫ λαΝ κΝ σζκέΝ
βέΝεκπκέΝ κυΝΠέ έΚέΝ έθαδμΝαΨΝβΝ δ ιαΰπΰάΝία δεάμΝεαδΝ φαληκ ηΫθβμΝΫλ υθαμ,ΝίΨΝβΝαιδκπκέβ βΝ
πθΝ λ υθβ δευθΝ απκ ζ ηΪ πθΝ πλκμΝ σφ ζκμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ εκδθπθέαμ,Ν ΰΨΝ βΝ υηίκζάΝ
ι δ έε υ βΝθΫπθΝ πδ βησθπθ,Ν ΨΝβΝπαλκξάΝυπβλ δυθΝ
βΝ επαέ υ βΝ εαδΝ πλαε δεάΝ Ϊ εβ β,Ν
ζζβθδεάμΝΰζυ

Ν βησ δκυμΝεαδΝδ δπ δεκτμΝφκλ έμ,Ν ΨΝ

ΨΝ βΝ δαη κζΪίβ βΝ αθΪη αΝ

δ δπ δεσΝ κηΫαΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ λ υθβ δευθΝηκθΪ πθΝ

βθΝ

κθΝ βησ δκΝ εαδΝ κθΝ

δμΝ πδξ δλά δμ εαδΝαΨΝβΝπλκίκζάΝ βμΝ

αμΝεαδΝ κυΝ ζζβθδεκτΝπκζδ δ ηκτΝ κΝ ιπ λδεσ,Νδ έπμΝ κυμΝ κη έμμΝ

ααΨΝ υφυυθΝ υ βηΪ πθΝπαλαΰπΰάμΝεαδΝ υφυυθΝπσζ πθ,
ίίΨΝοβφδαεκτΝπκζδ δ ηκτΝεαδΝ ξθκζκΰδυθΝ πδεκδθπθέαμΝεαδΝ επαέ υ βμ,
ΰΰΨΝαΰλκ δεάμΝαθΪπ υιβμ,Ν
ΨΝΰ θ δεάμΝί ζ έπ βμΝαυπθ,Ν
ΨΝεδθβ δκζκΰέαμ,Ν
ΨΝα φΪζ δαμΝ υ βηΪ πθΝεαδΝ πδ άηβμΝ

κηΫθπθ,

ααΨΝ δΪΰθπ βμΝεαδΝγ λαπ έαμΝ κυΝεαλεέθκυ,
ββΨ απκεα Ϊ α βμΝεαδΝ υ ιέαμ,
γγΨΝ δ αε δεάμΝεαδΝ πδησλφπ βμΝ επαδ υ δευθ,
δδΨΝ πδξ δλβηα δεσ β αμΝεαδΝεαδθκ κηέαμέ
γέΝΓδαΝ βθΝ πέ υιβΝ πθΝπαλαπΪθπΝ εκπυθ,Ν κΝΠέ έΚέ:
αΨΝ επκθ έΝ η ζΫ μΝ εΪγ Ν φτ βμΝ εαδΝ ε ζ έΝ άΝ δαξ δλέα αδΝ ΰε ελδηΫθαΝ λ υθβ δεΪΝ άΝ
αθαπ υιδαεΪΝπλκΰλΪηηα αΝεαδΝΫλΰα,Ν αΝκπκέαΝ ηπέπ κυθΝ κυμΝ κη έμΝ βμΝπαλέΝβ,
ίΨΝ υθ λΰΪα αδΝ η Ν παλαΰπΰδεκτμΝ φκλ έμΝ βμΝ ζζΪ αμΝ άΝ βμΝ αζζκ απάμΝ εαδΝ πλκπγ έΝ βθΝ
κδεκθκηδεάΝαιδκπκέβ βΝ πθΝ λ υθβ δευθΝαπκ ζ ηΪ πθ,
ΰΨΝ υθ λΰΪα αδΝη Ν δ γθ έμΝκλΰαθδ ηκτμ,Ν κΝ ζζβθδεσΝ βησ δκ,ΝθκηδεΪΝπλσ ππαΝ βηκ έκυΝεαδΝ
δ δπ δεκτΝ δεαέκυ,Ν κυμΝ ΟέΣέ έ,Ν δμΝ εα ΪΝ σπκυμΝ Π λδφΫλ δ μ,Ν υθ αδλδ ηκτμ,Ν πδ βηκθδεΫμΝ
θυ δμ, φκλ έμΝ παλκξάμΝ υπβλ δυθΝ υΰ έαμΝ εαδΝ έ έΙέ εαδΝ πδ βηκθδεΪΝ άΝ ξθκζκΰδεΪΝ πΪλεα,Ν
δαη κζαίυθ αμΝ βΝ δα τθ

βΝ βμΝΫλ υθαμΝη Ν βθΝ επαέ υ βΝεαδΝ βθΝπαλαΰπΰάΝαΰαγυθ,Ν

ΨΝ υθ λΰΪα αδΝ η Ν Ϋζζβθ μΝ εαδΝ ιΫθκυμΝ ηπ δλκΰθυηκθ μΝ
αθ δε δηΫθκυΝ κυΝΰδαΝ βθΝπλκυγβ βΝ πθΝ εκπυθΝ κυ,

Ν γΫηα αΝ πκυΝ Ϊπ κθ αδΝ κυΝ

ΨΝ παλΫξ δΝ υοβζάμΝ πκδσ β αμΝ υπβλ έ μΝ η Ν αΰΰζσφπθαΝ επαδ υ δεΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ ΰδαΝ βθΝ
αλξαέα,Ν ηΫ βΝ εαδΝ θ σ λβΝ ζζβθδεάΝ εαδΝ δ γθάΝ δ κλέα,Ν βθΝ αλξαδκζκΰέα,Ν βΝ φδζκ κφέα,Ν βΝ
ζκΰκ ξθέα,Ν δμΝ Ϋξθ μ,Ν κΝγΫα λκ,Ν κθΝπκζδ δ ησ,Ν κΝπ λδίΪζζκθΝεαδΝ βθΝα δφσλκΝαθΪπ υιβ,Νεαδ
ΨΝαθαπ τ

δΝκπκδα άπκ ΝΪζζβΝ λα βλδσ β αΝ υθαφάΝη Ν κυμΝπαλαπΪθπΝ εκπκτμέΝ

ζέΝΣκΝΠέ έΚέΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ αΝ ιάμΝΙθ δ κτ αμΝ
αΨ υφυυθΝ υ βηΪ πθΝπαλαΰπΰάμΝεαδΝ υφυυθΝπσζ πθ,Νη ΝΫ λαΝ κθΝ σζκ,
ίΨΝοβφδαεκτΝπκζδ δ ηκτΝεαδΝ ξθκζκΰδυθΝ πδεκδθπθέαμΝεαδΝ επαέ υ βμ,Νη ΝΫ λαΝ κθΝ σζκ,
ΰΨΝαΰλκ δεάμΝαθΪπ υιβμ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝΛΪλδ α,
ΨΝΰ θ δεάμΝί ζ έπ βμΝαυπθ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝΚαλ έ α,
ΨΝεδθβ δκζκΰέαμ,Νη ΝΫ λαΝ αΝΣλέεαζα,
ΨΝα φΪζ δαμΝ υ βηΪ πθΝεαδΝ πδ άηβμΝ

κηΫθπθ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝΛαηέα,

αΨΝ δΪΰθπ βμΝεαδΝγ λαπ έαμΝ κυΝεαλεέθκυ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝΛΪλδ α,
βΨ απκεα Ϊ α βμΝεαδΝ υ ιέαμ, η ΝΫ λαΝ βθΝΛαηέα,
γΨΝ δ αε δεάμΝεαδΝ πδησλφπ βμΝ επαδ υ δευθ,Νη ΝΫ λαΝ κθΝ σζκ,
δΨΝ πδξ δλβηα δεσ β αμΝεαδΝεαδθκ κηέαμ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝΛΪλδ α,Ν
δαΨΝ Ιθ δ κτ κΝ δ γθκτμΝ επαέ υ βμΝ ΧΙέ έ έΨ,Ν η Ν Ϋ λαΝ βθΝ Άηφδ
υθΪπ δΝ τ

λαΝ απσΝ δ άΰβ βΝ βμΝ

αέΝ ΣκΝ Πέ έΚέΝ ηπκλ έΝ θαΝ

υθ κθδ δεάμΝ πδ λκπάμΝ κυΝ Ιέ έ έΝ πλπ σεκζζκΝ

υθ λΰα έαμΝ η Ν ΪζζκΝ έ έΙέΝ η Ν εκπσΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ εκδθυθΝ επαδ υ δευθΝ εαδΝ πκζδ δ δευθΝ
λΪ πθέΝ βθΝπ λέπ π βΝαυ άΝ υηη ΫξκυθΝ βΝ υθ κθδ δεάΝ πδ λκπάΝ κυΝΙέ έ έΝεαδΝ τκΝΧβΨΝ
ηΫζβΝ έ έΠέΝαπσΝ κΝ υθ λΰααση θκΝ έ έΙέέ
5. δκέεβ βΝ κυΝΠέ έΚέμ
αΨΝ κΝΠέ έΚέΝ δκδε έ αδΝαπσΝυηίκτζδκ,Ν κΝκπκέκΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ κθΝ θ δπλτ αθβΝΈλ υθαμΝεαδΝ
δαΝ έκυΝ επαέ υ βμ,ΝπμΝΠλσ λκ,Ν κθΝ θ δπλσ λκΝεαδΝ κυμΝ δ υγυθ ΫμΝ πθΝΙθ δ κτ πθΝπμΝ
ηΫζβέΝΟΝ θ δπλσ λκμΝεαδΝκδΝ δ υγυθ ΫμΝ πδζΫΰκθ αδΝ τηφπθαΝη Νσ αΝκλέακθ αδΝ βθΝπαλέ 7.
ίΨΝαθΝΰδαΝκπκδκθ άπκ ΝζσΰκΝκΝΠλσ λκμΝ κυΝυηίκυζέκυΝ κυΝΠέ έΚέΝαπκυ δΪα δΝάΝπλκ πλδθΪΝ
επζτ αδΝθαΝα εά δΝ αΝεαγάεκθ ΪΝ κυ,Ναθαπζβλυθ αδΝαπσΝ κθΝ θ δπλσ λκΝ κυΝυηίκυζέκυέ
ΰΨΝ κΝυηίκτζδκΝΫξ δΝ δμΝ ιάμΝαληκ δσ β μμΝααΨΝαπκφα έα δΝΰδαΝσζαΝ αΝγΫηα α πκυΝαφκλκτθΝ βΝ
δκέεβ βΝ εαδΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ Πέ έΚ,Ν ίίΨ λυγηέα δΝ γΫηα αΝ ζ δ κυλΰέαμΝ εαδΝ ξλά βμΝ πθΝ
υπκ κηυθΝ εαδΝ πθΝ ικπζδ ηυθΝ κυ, ΰΰΨΝ υθ Ϊ
λα άΝ αθαπ υιδαεσΝ πλκΰλαηηα δ ησΝ κυΝ Πέ έΚέ,Ν

δΝ εαδΝ υπκίΪζζ δΝ πλκμΝ βΝ τΰεζβ κΝ κθΝ
ΨΝ δα υπυθ δΝ ΰθυηβΝ πλκμΝ βΝ τΰεζβ κΝ

ΰδαΝ κθΝ π λδεσΝεαθκθδ ησΝζ δ κυλΰέαμΝεαδΝ βθΝκλΰαθπ δεάΝ κηάΝ κυΝΠέ έΚ,Ν ΨΝ δαξ δλέα αδΝ

εαδΝαιδκπκδ έΝ αΝ λ υθβ δεΪΝαπκ ζΫ ηα αΝαπσΝ δμΝ λα βλδσ β ΫμΝ κυ,Ν

ΨΝαπκφα έα δΝΰδαΝ βΝ

δΪγ βΝ πθΝπσλπθΝ πθΝπ λδπ έΝα΄,Νΰ΄,Ν ΄ΝεαδΝα΄Ν βμΝπαλέ λΝ κυΝπαλσθ κμΝΪλγλκυΝεαδΝ υθ Ϊ

δΝ

κθΝαθ έ κδξκΝπλκςπκζκΰδ ησΝ κυ,ΝεαδΝααΨΝζαηίΪθ δΝεΪγ ΝΪζζβΝ ξ δεάΝαπσφα βΝΰδαΝ θΫλΰ δ μΝ
πκυΝ ξ έακθ αδΝη Ν βθΝ επζάλπ βΝ πθΝ εκπυθΝ κυ,Ν τηφπθαΝη Νσ αΝκλέακθ αδΝ δ δεσ λαΝ κθΝ
π λδεσΝεαθκθδ ησΝζ δ κυλΰέαμΝ βμΝπαλέΝ1γέ
ΨΝκΝΠλσ λκμΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ κυΝΠέ έΚέΝ υΰεαζ έΝ κΝυηίκτζδκΝ κυΝΠέ έΚ,Νεα αλ έα δΝ βθΝ
βη λά δαΝ δΪ αιβ,Νπλκ λ τ δΝ πθΝ λΰα δυθΝ κυΝεαδΝ δ βΰ έ αδΝ αΝγΫηα αΝΰδαΝ αΝκπκέαΝ θΝΫξ δΝ
κλδ

έΝπμΝ δ βΰβ άμΝΪζζκΝηΫζκμΝ κυΝυηίκυζέκυΝεαδΝ πδίζΫπ δΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝπκζδ δεάμΝεαδΝ

βθΝ άλβ βΝ κυΝ π λδεκτΝεαθκθδ ηκτΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝΠέ έΚ,
ΨΝκΝ θ δπλσ λκμΝ κυΝυηίκυζέκυΝ κυΝΠέ έΚέΝΫξ δΝ δμΝ ιάμΝαληκ δσ β μμΝααΨΝη λδηθΪΝΰδαΝ βθΝ
φαληκΰάΝ πθΝ απκφΪ πθΝ κυΝ υηίκυζέκυ,Ν ίίΨΝ υθ Ϊ

δΝ εΪγ Ν υκΝ Ϋ βΝ βθΝ Ϋεγ βΝ

απκζκΰδ ηκτΝ κυΝ Πέ έΚΝ βθΝ κπκέαΝ υπκίΪζζ δΝ κΝ υηίκτζδκΝ

βΝ τΰεζβ κ,Ν ΰΰΨΝ υπκΰλΪφ δΝ πμΝ

πδ βηκθδεσμΝυπ τγυθκμΝ δμΝ υηίΪ δμΝπλκ ππδεκτ,Νπλκηβγ δυθΝεαδΝυπβλ δυθΝπκυΝ υθΪπ δΝ
κΝ Πέ έΚΝ

κΝ πζαέ δκΝ κυΝ ΫλΰκυΝ βμΝ π λέπ έΝ α΄Ν βμΝ παλέΝ 1ί,Ν

ΨΝ εΪγ Ν ΪζζβΝ αληκ δσ β αΝ πκυΝ

παλΫξ αδΝαπσΝ κθΝ π λδεσΝεαθκθδ ησΝζ δ κυλΰέαμΝ βμΝπαλέΝ1γέΝ
6. ΚΪγ Ν Ιθ δ κτ κΝ κυΝ Πέ έΚέΝ δκδε έ αδΝ απσΝ λδη ζάΝ υθ κθδ δεάΝ πδ λκπά,Ν

βθΝ κπκέαΝ

η Ϋξ δΝπμΝΠλσ λκμΝκΝ δ υγυθ άμΝ κυΝΙθ δ κτ κυέΝ
αΨΝ Ν λδη ζάμΝ υθ κθδ δεάΝ πδ λκπάΝΫξ δΝ δμΝ ιάμΝαληκ δσ β μμΝααΨΝεα αλ έα δΝ βθΝ λ υθβ δεάΝ
εαδΝ αθαπ υιδαεάΝ πκζδ δεάΝ κυΝ Ιθ δ κτ κυ,Ν ίίΨΝ υθ Ϊ
αφκλΪΝ

δΝ κθΝ

ά δκΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ πκυΝ

δμΝ λα βλδσ β μΝ κυΝ Ιθ δ κτ κυ,Ν ΰΰΨΝ δ βΰ έ αδΝ πλκμΝ αΝ αλησ δαΝ σλΰαθαΝ κθΝ

πλκςπκζκΰδ ησΝ εαδΝ βΝ τθαοβΝ υηίΪ πθΝ πλκ ππδεκτ,Ν πλκηβγ δυθΝ εαδΝ υπβλ δυθΝ πκυΝ
υθΪπ δΝ κΝΙθ δ κτ κΝ κΝπζαέ δκΝ κυΝΫλΰκυΝ κυΝ αφέκυΝ ΄Ν βμΝπαλέΝ1ίΝεαδΝ ΨΝζαηίΪθ δΝεΪγ Ν
ΪζζβΝ ξ δεάΝ απσφα βΝ ΰδαΝ θΫλΰ δ μΝ πκυΝ ξ έακθ αδΝ η Ν βθΝ επζάλπ βΝ πθΝ εκπυθΝ κυ,Ν
τηφπθαΝη Νσ αΝκλέακθ αδΝ δ δεσ λαΝ κθΝ π λδεσΝεαθκθδ ησΝζ δ κυλΰέαμΝ βμΝπαλέΝ1γέ
ίΨΝ ΟΝ δ υγυθ άμ κυΝ Ιθ δ κτ κυΝ Ϋξ δΝ δμΝ ιάμΝ αληκ δσ β μμΝ ααΨΝ φΫλ δΝ βθΝ υγτθβΝ ΰδαΝ βΝ
ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ Ιθ δ κτ κυ,Ν ίίΨΝ δ βΰ έ αδΝ

κΝ υηίκτζδκΝ κυΝ Πέ έΚέΝ κΝ λ υθβ δεσΝ εαδΝ

αθαπ υιδαεσΝ πλσΰλαηηαΝ κυΝ Ιθ δ κτ κυ,Ν ΰΰΨΝ πλκ

α αδΝ πθΝ υπβλ δυθΝ κυΝ Ιθ δ κτ κυΝ εαδΝ

ΨΝ α ε έΝ εΪγ Ν ΪζζβΝ αληκ δσ β αΝ πκυΝ κυΝ αθα έγ αδΝ απσΝ κΝ υηίκτζδκΝ κυΝ Πέ έΚέΝ άΝ πκυΝ
κλέα αδΝ δ δεσ λαΝ

κθΝ

π λδεσΝ εαθκθδ ησΝ ζ δ κυλΰέαμΝ βμΝ παλέΝ 1γέ

θΝ κΝ δ υγυθ άμΝ

ζζ έπ δΝ άΝ επζτ αδΝ θαΝ α εά δΝ αΝ εαγάεκθ ΪΝ κυΝ πμΝ ηΫζκμΝ κυΝ υηίκυζέκυ,Ν αΝ εαγάεκθ αΝ
αυ ΪΝα εκτθ αδΝαπσΝηΫζκμΝ βμΝ λδη ζκτμΝ υθ κθδ δεάμΝ πδ λκπάμ,Ν κΝκπκέκΝκλέα αδΝεα ΪΝ βθΝ

πλυ βΝ υθ λέα βΝ βμΝ πδ λκπάμ,Ν η Ν οβφκφκλέαΝ η αιτΝ πθΝ η ζυθΝ βμέΝ θΝ κΝ δ υγυθ άμΝ
ζζ έπ δΝ άΝ επζτ αδΝ θαΝ α εά δ αΝ εαγάεκθ ΪΝ κυΝ πμΝ ηΫζκυμΝ βμΝ λδη ζκτμΝ υθ κθδ δεάμΝ
πδ λκπάμ,Ν αΝεαγάεκθ ΪΝ κυΝα εκτθ αδΝαπσΝ κθΝ θ δπλσ λκΝ κυΝυηίκυζέκυΝ κυΝΠέ έΚέΝ
7. ΟΝ

θ δπλσ λκμΝ κυΝ υηίκυζέκυ,Ν κδΝ

δ υγυθ ΫμΝ πθΝ Ιθ δ κτ πθΝ εαδΝ αΝ ηΫζβΝ πθΝ

υθ κθδ δευθΝ πδ λκπυθΝ έθαδΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ Θ

αζέαμ,Ν αΝ κπκέαΝ ΫξκυθΝ

δκδεβ δεάΝπ έλαΝεαδΝ λ υθβ δεάΝ λα βλδσ β αΝ ξ δεάΝη Ν αΝαθ δε έη θαΝ πθΝΙθ δ κτ πθΝ κυΝ
Πέ έΚ,Ν ηπ δλέαΝ

βθΝπλκ Ϋζευ βΝξλβηα κ κ ά πθΝ λ υθβ δευθΝπλκΰλαηηΪ πθΝάΝΫλΰπθΝεαδΝ

βθΝαιδκπκέβ βΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθΝ βμΝΫλ υθαμέΝΓδαΝ βθΝ πδζκΰάΝ κυμΝ ε έ

αδΝπλκεάλυιβΝ

απσΝ κθΝ Πλτ αθβέΝ Ν αιδκζσΰβ βΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ ΰέθ αδΝ απσΝ π θ αη ζάΝ πδ λκπά,Ν βΝ κπκέαΝ
υΰελκ έ αδΝ η Ν απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυΝ εαδΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ Παθ πδ βηέπθΝ άΝ
κηκ αΰυθΝ Ι λυηΪ πθΝ βμΝ αζζκ απάμέΝ ΟΝ κλδ ησμΝ αυ υθΝ πκυΝ πδζΫξγβεαθΝ απσΝ βθΝ πδ λκπάΝ
ΰέθ αδΝ η Ν πλΪιβΝ κυΝ Πλτ αθβ,Ν βΝ κπκέαΝ βηκ δ τ αδΝ
θΝυπΪλξκυθΝυπκοβφδσ β μ,Ν

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμέΝ θΝ

δμΝαθπ ΫλπΝγΫ δμΝ κπκγ κτθ αδΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝΙ λτηα κμ,Ν

πκυΝ πδζΫΰκθ αδΝ απσΝ βΝ τΰεζβ κΝ εαδΝ κλέακθ αδΝ η Ν πλΪιβΝ κυΝ Πλτ αθβ,Ν εαδΝ ΰέθ αδΝ εΝ θΫκυΝ
πλκεάλυιβΝηΫ αΝ ΝΫθαΝΧ1ΨΝΫ κμέΝ Νγβ έαΝ κυΝ θ δπλκΫ λκυΝ κυΝυηίκυζέκυ,Ν πθΝ δ υγυθ υθΝ
πθΝ Ιθ δ κτ πθΝ εαδΝ πθΝ η ζυθΝ πθΝ υθ κθδ δευθΝ πδ λκπυθΝ έθαδΝ λδ άμ,Ν η Ν υθα σ β αΝ
αθαθΫπ βμέΝ

Ν εα κξάΝ πθΝ αθπ ΫλπΝ γΫ πθΝ

θΝ έθαδΝ α υηίέία βΝ η Ν βθΝ εα κξάΝ γΫ βμΝ

ηκθκπλσ ππκυΝκλΰΪθκυΝ δκέεβ βμΝ κΝ έ έΙέέ
8. Μ Ν απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυΝ παλαξπλκτθ αδΝ
Παθ πδ βηέκυΝ Θ

κΝ Πέ έΚέΝ ξυλκδΝ εαδΝ ικπζδ ηκέΝ κυΝ

αζέαμ ΰδαΝ βθΝ ΰεα Ϊ α βΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυέΝ Μ Ν δ άΰβ βΝ κυΝ

υηίκυζέκυΝ κυΝ Πέ έΚέΝ εαδΝ απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυΝ ηπκλ έΝ θαΝ δ λτκθ αδΝ ΰλαφ έαΝ εαδΝ
παλαλ άηα αΝ ΝΪζζ μΝπσζ δμΝ βμΝ ζζΪ αμέ
λέΝΠσλκδΝ κυΝΠέ έΚέΝ έθαδμ
αΨΝ πδξκλβΰά δμΝαπσΝ κθΝ αε δεσΝπλκςπκζκΰδ ησ εαδΝ δμΝ βησ δ μΝ π θ τ δμ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ
Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν πκυΝ ξκλβΰκτθ αδΝ

κΝ Παθ πδ άηδκΝ Θ

αζέαμΝ δ δεΪΝ

ΰδαΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝεΫθ λκυ,
ίΨΝ ξλβηα κ κ ά δμΝ απσΝ λ υθβ δεΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ βμΝ

υλππαρεάμΝ Έθπ βμ,Ν

δ γθυθΝ

κλΰαθδ ηυθΝεαδΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ βηκ έκυ,Ν
ΰΨΝ πλ Ϋμ,Ν εζβλκθκηέ μ,Ν εζβλκ κ έ μ,Ν ξκλβΰέ μΝ απσΝ λέ κυμΝ ,εαγυμΝ εαδΝ εΪγ Ν έ κυμΝ παλκξΫμΝ
βη απυθΝάΝαζζκ απυθ,Νφυ δευθΝάΝθκηδευθΝπλκ υππθ,

ΨΝ Ϋ κ αΝ απσΝ βθΝ παλκξάΝ υπβλ δυθ,Ν βθΝ επσθβ βΝ η ζ υθΝ εαδΝ εζδθδευθΝ η ζ υθΝ εαδΝ βθΝ
ε Ϋζ βΝάΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝ λ υθβ δευθΝπλκΰλαηηΪ πθΝΰδαΝζκΰαλδα ησΝ λέ πθ,Ν
ΨΝ Ϋ κ αΝ απσΝ βθΝ εη Ϊζζ υ βΝ δαθκβ δεάμΝ Χπθ υηα δεάμΝ εαδΝ ίδκηβξαθδεάμΨΝ δ δκε β έαμΝ κυΝ
Πέ έΚέ,
ΨΝηΫλκμΝ βμΝπαλαελΪ β βμΝ κυΝ δ δεκτΝΛκΰαλδα ηκτΝΚκθ υζέπθΝΈλ υθαμΝΧ έΛέΚέ ΨΝαπσΝ αΝ
ΫλΰαΝπκυΝυζκπκδκτθ αδΝηΫ πΝ πθ Ιθ δ κτ πθΝ κυΝΠέ έΚέ,
αΨΝ τ

λαΝ απσΝ απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ δα έγ θ αδΝ πσλκδΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ εαδΝ κδΝ

πλσ κ κδΝαπσΝπ λδκυ δαεΪΝ κδξ έαΝ κυΝΙ λτηα κμΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ κυΝΠέ έΚέ.
10.

Ν δαξ έλδ βΝ πθΝ πΪ βμΝ φτ πμΝ πσλπθΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ πμΝ ιάμμΝ αΨΝ βΝ κδεκθκηδεάΝ

δαξ έλδ βΝ πθΝ

σ πθΝπκυΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝ κυμΝπσλκυμΝ πθΝπ λέΝα΄,Νΰ΄,Ν ΄ΝεαδΝα΄Ν βμΝπαλέΝλΝ

κυΝ παλσθ κμΝ ΰέθ αδΝ απσΝ κθΝ έΛέΚέ Ν εαδΝ πμΝ πδ βηκθδεσμΝ Τπ τγυθκμΝ αυ κτΝ κλέα αδΝ κΝ
θ δπλσ λκμΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ κυΝ Πέ έΚέ, ίΨΝ βΝ κδεκθκηδεάΝ δαξ έλδ β πθΝ λ υθβ δευθΝ εαδΝ
αθαπ υιδαευθΝ ΫλΰπθΝ εΪγ Ν Ιθ δ κτ κυΝ ΰέθ αδΝ ηΫ πΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ εαδΝ κδΝ πδ βηκθδεκέΝ
Τπ τγυθκδΝ πθΝ ΫλΰπθΝ αυ υθΝ έθαδΝ ηΫζβΝ κυΝ Ιθ δ κτ κυ,Ν ΰΨΝ κΝ πδ βηκθδεσμΝ άΝ ΪζζκμΝ
ικπζδ ησμΝπκυΝαπκε Ϊ αδΝηΫ πΝ πθΝΫλΰπθΝ πθΝΙθ δ κτ πθΝαθάε δΝ
Πέ έΚέ,Ν ΨΝηΫλκμΝ βμΝπαλαελΪ β βμΝυπΫλΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ δα έγ αδΝ

κθΝεκδθσΝ ικπζδ ησΝ κυΝ
Ν δαελδ σΝεπ δεσΝΫλ υθαμΝ

ΰδαΝ δμΝ ΰ θδεΫμΝ ζ δ κυλΰδεΫμΝ εαδΝ αθαπ υιδαεΫμΝ αθΪΰε μΝ κυΝ Ιθ δ κτ κυ,Ν η Ν πδ βηκθδεσΝ
Τπ τγυθκΝ κθΝ δ υγυθ άΝ κυέΝ ΣκΝ ηΫλκμΝ βμΝ παλαελΪ β βμΝ πκυΝ δα έγ αδΝ ΰδαΝ δμΝ ΰ θδεΫμΝ
αθΪΰε μΝ πθΝ Ιθ δ κτ πθΝ εαγκλέα αδΝ απσΝ βΝ τΰεζβ κΝ τ
λ υθυθΝεαδΝπ λδζαηίΪθ αδΝ

κθΝ

λαΝ απσΝ δ άΰβ βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ

π λδεσΝεαθκθδ ησΝ κυΝΠέ έΚέΝ Ν υθκζδεάΝπαλαελΪ β βΝ

ΰδαΝ εΪγ Ν ΫλΰκΝ πθΝ Ιθ δ κτ πθΝ κυΝ Πέ έΚέΝ έθαδΝ έ βΝ άΝ η ΰαζτ λβΝ απσΝ ε έθβΝ πθΝ ΪζζπθΝ
αθ έ κδξπθΝΫλΰπθΝπκυΝ δαξ δλέα αδΝκΝ έΛέΚέ έΝεαδΝ
κΝ έεκ δΝ πΫθ Ν κδμΝ εα σΝ ΧβηΣΨΝ πθΝ

ΝεΪγ Νπ λέπ π βΝ θΝηπκλ έΝθαΝι π λθΪΝ

σ πθΝ κυΝ ΫλΰκυέΝ Κα ΪΝ αΝ ζκδπΪΝ φαλησακθ αδΝ κδΝ

δα Ϊι δμΝ πθΝΪλγλπθΝηλΝΫπμΝθιΝ κυΝθέΝζζκηήβί1ι.
11έΝ  κ Πέ έΚέΝ κπκγ

έ αδΝ πλκ ππδεσΝ κυΝ Ι λτηα κμ,Ν τ

λαΝ απσΝ απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυέΝ

 κΝ Πέ έΚέ απα ξκζ έ αδΝ εαδΝ πλκ ππδεσΝ η Ν υηίΪ δμΝ κλδ ηΫθκυΝ ξλσθκυΝ άΝ ΫλΰκυΝ άΝ η Ν
υηίΪ δμΝπαλκξάμΝυπβλ δυθ,Ν κΝπζαέ δκΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθ-ΫλΰπθΝπκυΝαυ σΝ δαξ δλέα αδέ
12. ΣαΝ ηΫζβΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ βμΝ παλέΝ ηΝ εαδΝ βμΝ υθ κθδ δεάμΝ πδ λκπάμΝ βμΝ παλέΝ θΝ

θΝ

ζαηίΪθκυθΝ απκαβηέπ βΝ ΰδαΝ βΝ υηη κξάΝ κυμ,Ν ε σμΝ απσΝ αΝ κ κδπκλδεΪΝ κυμΝ Ϋικ α,Ν βζα άΝ
βη λά δαΝ απκαβηέπ β,Ν Ϋικ αΝ δαηκθάμΝ εαδΝ η αεέθβ άμΝ κυμ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ

υπκπαλέΝ έλΝ βμΝπαλέΝ έΝ κυΝθέΝζγγθήβί1ηΝΧ ΄ΝλζΨΝεαδΝη Ν βθΝ πδφτζαιβΝ βμΝπαλέΝιΝ κυΝΪλγλκυΝθΝ
βμΝυπκπαλέΝ έλΝ βμΝπαλέΝ έΝ κυΝέ δκυΝθσηκυ.
1γέΝΜ Ναπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυ,ΝπκυΝ ε έ

αδΝηΫ αΝ Ν θθΫαΝΧλΨΝηάθ μΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ

κυΝπαλσθ κμ,Νεα αλ έα αδΝκΝ π λδεσμΝεαθκθδ ησμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝεΫθ λκυέΝΜ Ν
κθΝ π λδεσΝεαθκθδ ησΝζ δ κυλΰέαμΝεαγκλέακθ αδΝδ έπμΝ αΝ ιάμΝγΫηα αμ
αΨΝκΝ λσπκμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝΠέ έΚέΝεαδΝ πθΝΙθ δ κτ πθΝ κυ,Ν
ίΨΝ αΝ πλσ γ αΝ πλκ σθ αΝ πκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ δαγΫ κυθΝ κΝ

θ δπλσ λκμΝ κυΝ υηίκυζέκυ,Ν κδΝ

δ υγυθ ΫμΝ πθΝΙθ δ κτ πθΝεαδΝ αΝηΫζβΝ πθΝ λδη ζυθ υθ κθδ δευθ πδ λκπυθ,Ν
ΰΨΝ βΝ δα δεα έαΝ πατ βμΝ η ζυθΝ κυΝ υηίκυζέκυ εαδΝ πθΝ η ζυθΝ πθΝ λδη ζυθΝ υθ κθδ δευθΝ
πδ λκπυθ,
ΨΝβΝ π λδεάΝκλΰαθπ δεάΝ δΪλγλπ βΝεαδΝκΝ λσπκμΝκλΰΪθπ βμΝεαδΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝυπβλ δυθΝ
κυΝΠέ έΚέ,
ΨΝκδΝζ π κηΫλ δ μΝ ξ δεΪΝη Ν βΝ δΪγ βΝ πθΝπσλπθΝ κυΝΠέ έΚ,
ΨΝκδΝαληκ δσ β μΝεαδΝκδΝυπκξλ υ δμΝ πθΝ πδ βηκθδευθΝυπ υγτθπθΝεαδΝζκδπκτΝπλκ ππδεκτ,
αΨΝ κδΝ δα δεα έ μΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζκΝ γΫηαΝ ξ δεσΝ η Ν βθΝ απα ξσζβ β,Ν δμ αηκδίΫμΝ εαδΝ δμΝ
η αεδθά δμΝ πθΝαπα ξκζκυηΫθπθΝ αΝΫλΰαΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝεΫθ λκυ,
βΨΝ κδΝ λσπκδΝ δΪξυ βμΝ εαδΝ αιδκπκέβ βμΝ πθΝ απκ ζ ηΪ πθΝ πθΝ λ υθυθΝ εαδΝ πθΝ ΪζζπθΝ
λα βλδκ ά πθΝ κυ,
γΨΝβΝ δαξ έλδ βΝεαδΝβΝπλκ α έαΝ πθΝ δεαδπηΪ πθΝ δαθκβ δεάμΝΧπθ υηα δεάμΝεαδΝίδκηβξαθδεάμΨΝ
δ δκε β έαμ,
δΨΝγΫηα αΝβγδεάμΝεαδΝ κθ κζκΰέαμΝ βμΝΫλ υθαμ,
δαΨΝεΪγ ΝΪζζκΝγΫηαΝ ξ δεσΝη Ν βθΝκλΰΪθπ βΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝεΫθ λκυ,Ν βθΝ τλυγηβΝζ δ κυλΰέαΝ
κυΝεαδΝ βθΝ επζάλπ βΝ κυΝ εκπκτΝ κυέ
14. Ιθ δ κτ αΝ κυΝ Πέ έΚέΝ δ λτκθ αδ,Ν η κθκηΪακθ αδ,Ν υΰξπθ τκθ αδΝ άΝ εα αλΰκτθ αδΝ η Ν
απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ τ

λαΝ απσΝ τηφπθβΝ ΰθυηβΝ

βμΝυΰεζά κυΝ κυΝΙ λτηα κμέΝ

ΆλγλκΝβ4
ί λυφ δκΝ ΰλκ δα λκφδεσΝΣ χθκζκΰδεσΝΠΪλεκΝΘ

αζέαμΝΧ

έ έΣ έΠ έΘέΨ

1έΝ  κΝ Παθ πδ άηδκΝ Θ
ΠΪλεκΝ Θ

αζέαμΝ Χ

αζέαμΝ βηδκυλΰ έ αδΝ κΝ ί λυφ δκΝ ΰλκ δα λκφδεσΝ Σ ξθκζκΰδεσΝ
έ έΣ έΠ έΘέΨΝ

βθΝ υλτ λβΝ

αφδεάΝ π λδφΫλ δαΝ βθΝ ΛΪλδ αέΝ

κλΰΪθπ β,Ν δαξ έλδ βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝπΪλεκυΝαυ κτΝαθα έγ αδΝ
εαδ

δαξ έλδ βμΝ Π λδκυ έαμΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ Θ

βθΝ

Ν

αδλ έαΝ ιδκπκέβ βμΝ

αζέαμΝ πκυΝ δ λτγβε Ν η Ν κΝ πέ έΝ 1ηθή1λκιΝ

Χ ΄Ν κ1ΨέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ Πλτ αθβ,Ν βΝ κπκέαΝ ΰελέθ αδΝ απσΝ βΝ τΰεζβ κΝ κυΝ Ι λτηα κμΝ
παλαξπλ έ αδΝ εα ΪΝ ξλά βΝ

βθΝ

αδλ έαΝ Ϋε α βΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ

ΰεα α Ϊ πθΝ κυΝπΪλεκυέΝ
βέΝ κΝ

έ έΣ έΠ έΘέ,Ν ξ δΪακθ αδΝεαδΝπλαΰηα κπκδκτθ αδ,Ν Ν υθ λΰα έαΝη Ν βθΝ 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 βηκθδεΪΝ εαδΝ
ζ δ κυλΰδεάΝ δα τθ

ξθκζκΰδεΪΝ

κηΫθα,Ν δα βλυθ αμΝ ηδαΝ δαλεάΝ

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

εκδθπθέα,Ν Ν γθδεσΝεαδΝ δ γθΫμΝ πέπ κέΝ δ δεσ λα,Ν κΝ

έ έΣ έΠ έΘέΝπλαΰηα κπκδ έ αδμ

αΨΝ κξ υηΫθβΝΫλ υθα,Ν θέ ξυ β,Ν βηδκυλΰέαΝεαδΝαθΪπ υιβΝεαδθκ σηπθΝ φαληκΰυθΝ κθΝ κηΫαΝ
βμΝ αΰλκ δα λκφάμ,Ν σππμΝ αθΪπ υιβΝ ίδκ ξθκζκΰδευθΝ

φαληκΰυθΝ

βθΝ πδ κπκέβ βΝ

παλα κ δαευθΝ πλκρσθ πθ,Ν παλαΰπΰάΝ υοβζάμΝ πκδσ β αμΝ πλκρσθ πθΝ εαδΝ λκφέηπθΝ απδεάμΝ εαδΝ
φυ δεάμΝ πλκΫζ υ βμΝ η Ν αυ σξλκθβΝ δα άλβ β,Ν εαγυμΝ εαδΝ αθΪ διβΝ εαδΝ ηπζκυ δ ησΝ πθΝ
φυ δευθΝπσλπθΝεαδΝαπκεα Ϊ α βΝ κυΝφυ δεκτΝπ λδίΪζζκθ κμΝη Νπλσ υπ μΝ λΪ δμ, ε λκφάΝ
εαγαλσαδηπθΝαυπθΝυοβζάμΝΰ θ δεάμΝαιέαμΝη Ν τΰξλκθ μΝ δαξ δλδ δεΫμΝη γσ κυμ,Νπδ κπκέβ βΝ
βμΝ φυζάμΝ κυμ,Ν υ ξΫ δ βΝ ηκλδαευθΝ εαδΝ ηδελκίδαευθΝ δε υθ η Ν πδγυηβ ΪΝ ξαλαε βλδ δεΪ,Ν
υ ξΫ δ βΝ ΰ θ δεάμΝ πκδεδζσ β αμΝ εαδΝ αθγ ε δεσ β αΝ άΝ υαδ γβ έαΝ

Ν θκ άηα αΝ παλαΰπΰάΝ

ίδκζκΰδευθΝ πλκρσθ πθΝ εαδΝ εα αΰλαφάΝ εαδΝ ί ζ έπ βΝ κυΝ κδεκζκΰδεκτΝ απκ υπυηα κμΝ πθΝ
ε λκφυθ,
ίΨΝ επαέ υ βΝ πκυ α υθΝ κυΝ δ λτηα κμΝ εαδΝ βμΝ ί λπφ έκυΝΓ πλΰδεάμΝξκζάμ,ΝεαγυμΝεαδΝ
πδησλφπ βΝ εαδΝ εα Ϊλ δ β,Ν ηΫ πΝ κυΝ ΚΫθ λκυΝ δΪΝ έκυΝ ΜΪγβ βμΝ ΧΚ έ Ιέ ΙέΜέΨΝ άΝ κυΝ
ΚΫθ λκυΝ

παΰΰ ζηα δεάμΝ

επαέ υ βμΝ ΧΚέ έ έΨΝ

θαζζαε δεΫμΝ ηκλφΫμΝ παλαΰπΰάμΝ εαδΝ κδΝ θΫ μΝ

κυΝ Ι λτηα κμ,Ν

Ν γΫηα αΝ σππμΝ κδΝ

ξθκζκΰέ μΝ ίΫζ δ βμ αΰλκ δεάμΝ παλαΰπΰάμ,Ν βΝ

δαξ έλδ βΝεαδΝπλκ α έαΝ κυΝπ λδίΪζζκθ κμ,ΝβΝ φαληκΰάΝ πδ βηκθδευθΝαθαεαζτο πθΝΰδαΝ βθΝ
παλαΰπΰάΝπλκρσθ πθΝη Νη δπηΫθκΝπ λδίαζζκθ δεσΝαπκ τππηα,ΝβΝ ε λκφάΝπαλαΰπΰδευθΝαυπθΝ
η Ν φαληκΰάΝ πθΝ πζΫκθΝ εαδθκ σηπθΝ η γσ πθ,Ν βΝ αθαΰθυλδ βΝ εαδΝ βΝ αθαπαλαΰπΰάΝ ΰβΰ θυθΝ
αυ κφυυθΝ αλπηα δευθΝ εαδΝ φαληαε υ δευθΝ φυ υθ,Ν βΝ παλαΰπΰάΝ εαδΝ βΝ αθΪ διβΝ εαδθκ σηπθΝ

πλκρσθ πθΝ η Ν δ δαέ λαΝ εαδΝ υ λΰ δεΪΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ ΰδαΝ βθΝ υΰ έαΝ κυΝ αθγλυπκυ,Ν βΝ
φαληκΰάΝεαδθκ σηπθΝ υ βηΪ πθΝεαζζδΫλΰ δαμΝεαδΝβΝαθΪπ υιβΝ ξθδευθΝΰ θ δεάμΝί ζ έπ βμ,
ΰΨΝ αθΪπ υιβΝ λΪ πθΝ θβηΫλπ βμΝ εαδΝ ικδε έπ βμΝ η Ν κθΝ αΰλκ δα λκφδεσΝ εζΪ κΝ εαδΝ δμΝ
πδηΫλκυμΝ λα βλδσ β μΝ κυΝ πλπ κΰ θάΝ κηΫα,Ν

δμΝ κπκέ μΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ εαδΝ λΪ δμΝ

αθαουξάμ,Ν σππμΝ γ ηα δεΫμΝ εγΫ δμΝ εαδΝ βη λέ μ,Ν κλΰαθπηΫθ μΝ πδ εΫο δμ,Ν πδ έι δμΝ εαδΝ
ι θαΰά δμΝ κυμΝξυλκυμΝ κυΝ

έ έΣ έΠ έΘέ,

ΨΝ βηδκυλΰέαΝ υπκ κηυθΝ ΰδαΝ βθΝ αιδκπκέβ βΝ πθΝ αυπθΝ

βΝ γ λαπ υ δεάΝ κυΝ αθγλυπκυΝ

Χγ λαπ υ δεάΝδππα έαΨέ
γέΝ  κΝ

έ έΣ έΠ έΘέΝ ηπκλ έΝ θαΝ βηδκυλΰκτθ αδΝ κηΫμΝ εα Ϊζζβζ μΝ ΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ πθΝ

εκπυθ βμΝ παλέΝ β,Ν σππμΝ εΫθ λκΝ κζκεζβλπηΫθβμΝ αΰλκ δεάμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ παλαΰπΰάμΝ
πλσ υππθΝ κπδευθΝαΰλκ δα λκφδευθΝπλκρσθ πθ,Νπλσ υπ μΝίδκεζδηα δεΫμΝηκθΪ μΝ ε λκφυθΝΰδαΝ
βθΝ παλαΰπΰάΝ κπδευθΝ αΰλκ δευθΝ πλκρσθ πθΝ η Ν δ δαέ λαΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ εαδΝ εαδθκ ση μΝ
δ δσ β μ

κΝ

πζαέ δκΝ

πλσ υπβμΝ

παλαΰπΰάμΝ

ζαξδ κπκδβηΫθκυΝ

π λδίαζζκθ δεκτΝ

απκ υπυηα κμ,Ν πλσ υπκΝ γ ληκεάπδκΝ εαδΝ ηκθΪ αΝ αλπηα δευθΝ εαδΝ φαληαε υ δευθΝ φυ υθέΝ Ν
βηδκυλΰέαΝ πθΝ κηυθΝ αυ υθΝ απκφα έα αδΝ απσΝ βΝ τΰεζβ κΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ Θ
τ

λαΝαπσΝπλσ α βΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝυηίκυζέκυΝ βμΝ

Π λδκυ έαμΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ Θ

αζέαμ,Ν

αδλ έαμΝ ιδκπκέβ βμΝεαδΝ δαξ έλδ βμΝ

αζέαμ,Ν βΝ κπκέαΝ δαηκλφυθ αδΝ εα σπδθΝ δ άΰβ βμΝ βμΝ

πδ λκπάμΝ βμΝπαλέΝζέ
ζέΝ Μ Ν απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυΝ υθδ Ϊ αδΝ εαδΝ υΰελκ έ αδΝ π αη ζάμΝ πδ λκπάΝ απσΝ ηΫζβΝ
έ έΠέΝ εαγβΰβ ΫμΝ α΄Ν ίαγηέ αμΝ άΝ βμΝ ίαγηέ αμΝ κυΝ αθαπζβλπ άΝ εαγβΰβ άΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ
Θ

αζέαμ,Ν απσΝ υθαφάΝ Σηάηα αέΝ Ν γβ έαΝ πθΝ η ζυθΝ βμΝ πδ βηκθδεάμΝ πδ λκπάμΝ έθαδΝ
λα άμ,Ν η Ν υθα σ β αΝ αθαθΫπ βμέΝ Ν πδ λκπάΝ δ βΰ έ αδΝ

κΝ δκδεβ δεσΝ υηίκτζδκΝ βμΝ

αδλ έαμΝ ιδκπκέβ βμΝ εαδΝ δαξ έλδ βμΝ Π λδκυ έαμΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ Θ
γΫηαΝ ξ δεΪΝη Ν βΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝ
τ

αζέαμΝ ΰδαΝ εΪγ Ν

έ έΣ έΠ έΘέέΝ βθΝ πδ λκπάΝαυ άΝηπκλ έΝθαΝαθα έγ αδ,Ν

λαΝ απσΝ απσφα βΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν κΝ υθ κθδ ησμΝ εαδΝ βΝ υζκπκέβ βΝ πθ

πδ βηκθδευθ,Ν λ υθβ δευθΝ εαδΝ ζκδπυθΝ λα βλδκ ά πθΝ κυΝ

έ έΣ έΠ έΘέέΝ ΣαΝ ηΫζβΝ βμΝ

πδ λκπάμΝ θΝζαηίΪθκυθΝαπκαβηέπ βΝΰδαΝ βΝ υηη κξάΝ κυμΝ ’Ναυ ά,Ν ε σμΝαπσΝ αΝκ κδπκλδεΪΝ
κυμΝΫικ α,Ν βζα άΝβη λά δαΝαπκαβηέπ β,ΝΫικ αΝ δαηκθάμΝεαδΝη αεέθβ άμΝ κυμ,Ν τηφπθαΝη Ν
δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝυπκπαλέΝ έλΝ βμΝπαλέΝ έΝ κυΝ θέΝ ζγγθήβί1ηΝ Χ ΄ΝλζΨΝεαδΝη Ν βθΝ πδφτζαιβΝ βμΝ
παλέΝιΝ κυΝΪλγλκυΝθΝ βμΝυπκπαλέΝ έλΝ βμΝπαλέΝ έΝ κυΝέ δκυΝθσηκυέ

ΜΫλκμΝΓ΄
ΠαζζβηθδαεσΝΣαη έκΝεαδΝζκδπΫμΝ δα Ϊι δμ
Κ φΪζαδκΝ ΄
ΠαζζβηθδαεσΝΣαη έκ
ΆλγλκΝβη
Ί λυ β-θκηδεάΝηκλφά-Ϋ λα
Ι λτ αδΝθκηδεσΝπλσ ππκΝ βηκ έκυΝ δεαέκυΝΧθέπέ έ έΨΝη Ν βθΝ ππθυηέαΝ«ΠαζζβηθδαεσΝΣαη έκ»,Ν
κΝ κπκέκΝ

λ τ δΝ

βΝ ΛάηθκΝ εαδΝ πκπ τ αδΝ απσΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ

Θλβ ε υηΪ πθέ

ΆλγλκΝβθ
εκπσμ
ΟΝ εκπσμΝ κυΝ Παζζβηθδαεκτ Σαη έκυΝ έθαδΝ εκδθπφ ζάμΝ εαδ,Ν δ δεσ λα,Ν υθέ α αδΝ
άλδιβΝ πλπ κίκυζδυθΝ πθΝ κπδευθΝ θβ δπ δευθΝ εκδθκ ά πθΝ

βΝ

Ν γΫηα αΝ πκζδ δ ηκτ,Ν βθΝ

θέ ξυ βΝ κυΝ ΫλΰκυΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ φκλΫπθΝ εαδΝ δ λυηΪ πθΝ βμΝ ΛάηθκυΝ εαδΝ βθΝ θΝ ΰΫθ δΝ
πλκυγβ βΝ βμΝ ίδκ-κδεκθκηέαμΝ εαδ εαδθκ κηέαμΝ

κθΝ αΰλκ δεσΝ κηΫα,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ δα άλβ βΝ

εαδΝ αθΪ διβΝ πθΝ κπδευθΝ πλκρσθ πθΝ εαδΝ πθΝ

κδξ έπθΝ πκζδ δ δεάμΝ εζβλκθκηδΪμΝ κυΝ

αΰλκ δεκτΝξυλκυέ

ΆλγλκΝβι
ΌλΰαθαΝ δκέεβ βμ
1έΝ ΌλΰαθαΝ δκέεβ βμΝ κυΝ ΠαζζβηθδαεκτΝ Σαη έκυΝ έθαδΝ βΝ ΠαζζβηθδαεάΝ πδ λκπάΝ εαδΝ κΝ
Πλσ λκμέ

βέΝ Ν ΠαζζβηθδαεάΝ πδ λκπάΝ υΰελκ έ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ
Θλβ ε υηΪ πθΝεαδΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ αΝ ιάμΝηΫζβμ
αΨΝ κθΝΠλσ λκ,ΝκΝκπκέκμΝ δαγΫ δΝ δ έε υ βΝάΝ ηπ δλέαΝ ξ δεάΝη Ν κΝ εκπσΝ κυΝΣαη έκυΝεαδΝ
πδζΫΰ αδΝ η Ν κθΝ αθαπζβλπ άΝ κυΝ απσΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν
απσΝ κΝΜβ λυκΝ πδ ζδευθΝ ζ ξυθΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ τηφπθαΝη Ν δμΝπαλέΝ1,ΝβΝεαδΝγΝ κυΝ
ΪλγλκυΝκΝ κυΝθέΝζγθλήβί1θΝΧ ΄Νγγ,Ν δσλγέΝ φΪζηέΝ ΄ 34),
ίΨΝ τκΝΧβΨΝηΫζβΝη Ν δ έε υ βΝάΝ ηπ δλέαΝ ξ δεάΝη Ν κΝ εκπσΝ κυΝΣαη έκυ,ΝαπσΝ αΝκπκέαΝΫθαΝΧ1ΨΝ
ηΫζκμΝη Ν κθΝαθαπζβλπ άΝ κυΝ πδζΫΰ αδΝ τηφπθαΝη Ν βθΝπ λέπ έΝα΄ΝεαδΝ κΝΪζζκμΝηΫζκμΝη Ν κθΝ
αθαπζβλπ άΝ κυΝκλέα αδΝαπσΝ κθΝΤπκυλΰσΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,
ΰΨΝΫθαΝΧ1ΨΝηΫζκμ,Ν κΝκπκέκΝυπκ δεθτ αδΝη Ν κθΝαθαπζβλπ άΝ κυΝαπσΝ κΝ άηκΝΛάηθκυ,
ΨΝ τκΝ ΧβΨΝ ηΫζβΝ η Ν κυμΝ αθαπζβλπ ΫμΝ κυμ,Ν αΝ κπκέαΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ κυμΝ ΠλκΫ λκυμΝ πθΝ
Κκδθκ ά πθΝ εαδΝ κυμΝ ΠλκΫ λκυμΝ εαδΝ αΝ ηΫζβΝ πθΝ υηίκυζέπθΝ πθΝ Κκδθκ ά πθΝ κυΝ άηκυΝ
ΛάηθκυΝ εαδΝ εζΫΰκθ αδΝ

Ν δ δεάΝ υθ λέα βΝ πκυΝ υΰεαζ έΝ κΝ Πλσ λκμΝ κυΝ βηκ δεκτΝ

υηίκυζέκυ,Ν δαΝ ηυ δεάμΝ οβφκφκλέαμΝ απσΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ η ζυθΝ πκυΝ απαλ έακυθΝ αΝ σλΰαθαΝ
δκέεβ βμΝ πθΝ Κκδθκ ά πθΝ κυΝ άηκυΝ Λάηθκυ,Ν σππμΝ αυ ΪΝ κλέακθ αδΝ

κΝ ΪλγλκΝ κΝ κυΝ θέΝ

γκηβήβί1ίΝΧ ΄ κιΨ,ΝσππμΝαθ δεα α Ϊγβε Νη Ν κΝΪλγλκΝη κυ θέΝζηηηήβί1κΝΧ ΄ 133),
ΨΝΫθαΝΧ1ΨΝηΫζκμ,Ν κΝκπκέκΝυπκ δεθτ αδΝη Ν κθΝαθαπζβλπ άΝ κυΝαπσΝ βθΝΠ λδφΫλ δαΝ κλ έκυΝ
δΰαέκυ,
ΨΝ ΫθαΝ Χ1ΨΝ ηΫζκμΝ δ αε δεκτΝ –
ΣλκφέηπθΝ εαδΝ

λ υθβ δεκτΝ Πλκ ππδεκτΝ Χ έ έΠέΨΝ κυΝ Σηάηα κμΝ πδ άηβμΝ

δα λκφάμΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ

δΰαέκυ,Ν κΝ κπκέκΝ υπκ δεθτ αδΝ η Ν κθΝ

αθαπζβλπ άΝ κυΝαπσΝ βΝυθΫζ υ βΝ κυΝΣηάηα κμ,Νεαδ
αΨΝΫθαΝΧ1ΨΝηΫζκμ,Ν κΝκπκέκΝυπκ δεθτ αδΝη Ν κθΝαθαπζβλπ άΝ κυΝαπσΝ κΝΠκζδ δ δεσΝπηα έκΝ
ηβΝε λ κ εκπδεκτΝξαλαε άλαΝη Ν βθΝ ππθυηέαΝ«τζζκΰκμΝΦέζπθΝ βμΝΠαζδΪμΝΜβ λσπκζβμ»έ
γέΝ ΟΝ Πλσ λκμΝ υΰεαζ έΝ δμΝ υθ λδΪ δμΝ βμΝ ΠαζζβηθδαεάμΝ πδ λκπάμΝ εαδΝ πλκ λ τ δΝ

Ν

αυ Ϋμ,Ν εα αλ έα δΝ βθΝ βη λά δαΝ δΪ αιβ,Ν υπκΰλΪφ δΝ αΝ πλαε δεΪΝ εαδΝ εΪγ Ν αζζβζκΰλαφέαΝ άΝ
Ϋΰΰλαφα,Ν η λδηθΪΝ ΰδαΝ βΝ δ επ λαέπ βΝ πθΝ απκφΪ πθΝ βμΝ πδ λκπάμΝ εαδΝ πλκ

α αδΝ πθΝ

κλΰαθδευθΝηκθΪ πθΝεαδΝ κυΝπλκ ππδεκτΝ κυΝΣαη έκυ,Ν κΝκπκέκΝεαδΝ επλκ ππ έΝ δεα δευμΝεαδΝ
ιπ έεπμέΝ ΝΠαζζβηθδαεάΝ πδ λκπάΝ έθαδΝαλησ δαΝΰδαΝεΪγ ΝΪζζκΝγΫηαΝπκυΝαφκλΪΝ βΝ δκέεβ βΝ
κυΝΣαη έκυέ
ζέΝ Ν γβ έαΝ πθΝ η ζυθΝ εαδΝ κυΝ ΰλαηηα ΫαΝ βμΝ ΠαζζβηθδαεάμΝ πδ λκπάμΝ έθαδΝ

λα άμΝ εαδΝ

παλα έθ αδΝαυ κ δεαέπμΝαπσΝ βΝζάιβΝ βμ,ΝηΫξλδΝ βΝ υΰελσ β βΝ βμΝθΫαμΝ πδ λκπάμ,ΝσξδΝσηπμ

πΫλαΝαπσΝΫθαΝ ιΪηβθκέΝ Νπ λέπ π βΝαθ δεα Ϊ α βμΝηΫζκυμΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝγβ έαμΝ κυ,Ν
κΝ θΫκΝ ηΫζκμΝ κλέα αδΝ ΰδαΝ κΝ υπσζκδπκΝ βμΝ γβ έαμΝ κυΝ πλκεα σξκυΝ κυέΝ Γλαηηα ΫαμΝ βμΝ
ΠαζζβηθδαεάμΝ πδ λκπάμΝεαδΝαθαπζβλπ άμΝ κυΝκλέακθ αδ,Νη Ν βθΝαπσφα βΝ υΰελσ β βμ,ΝηΫζβΝ
κυΝπλκ ππδεκτΝ κυΝΣαη έκυέ
ηέΝ

θΝ ηπκλ έΝ θαΝ κλδ

έΝ ηΫζκμΝ βμΝ ΠαζζβηθδαεάμΝ πδ λκπάμΝ σπκδκμΝ Ϋξ δΝ ευζυηαΝ δκλδ ηκτΝ

βηκ έκυΝ υπαζζάζκυ,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ κΝ κυΝ ΤπαζζβζδεκτΝ Κυ δεαΝ πκυΝ
ευλυγβε Ν η Ν κΝ ΪλγλκΝ πλυ κΝ κυΝ θέΝ γηβκήβίίιΝ Χ ΄Ν βθΨέΝ πσΝ βθΝ δ δσ β αΝ κυΝ ηΫζκυμΝ βμΝ
ΠαζζβηθδαεάμΝ

πδ λκπάμΝ

επέπ δΝ

ε έθκμΝ

κΝ πλσ ππκΝ

κυΝ κπκέκυΝ

υθ λΫξκυθΝ κδΝ

πλκςπκγΫ δμΝΫεπ π βμΝ βηκ έκυΝυπαζζάζκυ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝ1ζλΝ κυΝέ δκυΝΚυ δεαέ
θέΝ δμΝ υθ λδΪ δμΝ βμΝΠαζζβηθδαεάμΝ πδ λκπάμΝηπκλ έΝθαΝεαζκτθ αδΝεαδΝθαΝπαλέ αθ αδΝΰδαΝ
βθΝ παλκξάΝ δ υελδθέ πθ,Ν ξπλέμΝ δεαέπηαΝ οάφκυ,Ν κδΝ πλκρ Ϊη θκδΝ πθΝ κλΰαθδευθΝ ηκθΪ πθΝ
εαγυμΝεαδΝηΫζβΝ κυ πλκ ππδεκτΝ κυΝΣαη έκυέ
ιέΝΟΝΠλσ λκμΝ βμΝΠαζζβηθδαεάμΝ πδ λκπάμΝ έθαδΝπζάλκυμΝεαδΝαπκεζ δ δεάμΝαπα ξσζβ βμΝεαδΝ
ζαηίΪθ δΝαπκ κξΫμΝεαδΝ αΝζκδπΪΝηΫζβΝ βμΝ πδ λκπάμΝζαηίΪθκυθΝαπκαβηέπ βΝΰδαΝ βΝ υηη κξάΝ
κυμΝ δμΝ υθ λδΪ δμΝ βμΝ πδ λκπάμ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝγί.

ΆλγλκΝβκ
Π λδκυ έαΝ– πσλκδ
1έΝΣκΝΠαζζβηθδαεσΝΣαη έκΝΫξ δΝ δεάΝ κυΝπ λδκυ έα,Ν βθΝκπκέαΝ δαγΫ δΝΰδαΝ βθΝ επζάλπ βΝ κυΝ
εκδθπφ ζκτμΝ εκπκτΝ κυέ
βέΝΠσλκδΝ κυΝΣαη έκυΝ έθαδμ
αΨΝκδΝπλσ κ κδΝαπσΝ βθΝαιδκπκέβ βΝεαδΝ εη Ϊζζ υ βΝ βμΝεδθβ άμΝεαδΝαεέθβ βμ π λδκυ έαμΝ κυ,
ίΨΝ εζβλκθκηδΫμ,Ν εζβλκ κ έ μ,Ν πλ ΫμΝ θΝ απάΝ εαδΝ αδ έαΝ γαθΪ κυ,Ν εαγυμΝ εαδΝ εΪγ Ν φτ βμΝ
δ φκλΫμ,Ν πδξκλβΰά δμ,Ν πδ κ ά δμΝ εαδΝ θΝ ΰΫθ δΝ παλκξΫμΝ φυ δευθΝ άΝ θκηδευθΝ πλκ υππθΝ βμΝ
βη απάμΝ άΝ αζζκ απάμ,Ν π λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝ πδξκλβΰά πθΝ απσΝ βΝ

υηη κξάΝ

Ν

ξλβηα κ κ κτη θαΝ αθαπ υιδαεΪΝ εαδΝ ΪζζαΝ πλκΰλΪηηα αΝ εαδΝ πθΝ πδ κ ά πθΝ βμΝ αΰλκ δεάμΝ
εη Ϊζζ υ βμΝεαδΝπαλαΰπΰάμ,
ΰΨΝκδΝπλσ κ κδΝαπσΝπαλαΰπΰδεΫμΝ– πδξ δλβηα δεΫμΝ λα βλδσ β μ,
ΨΝεΪγ ΝΪζζκΝθσηδηκΝΫ κ κέ

ΆλγλκΝβλ
τ

α βΝα

δεάμΝηβΝε λ κ εκπδεάμΝ αδλ έαμ

1έΝΣκΝΠαζζβηθδαεσΝΣαη έκΝηπκλ έΝαπσΝεκδθκτΝη ΝΪζζκυμΝφκλ έμΝ κυΝ υλτ λκυΝ βηκ έκυΝ κηΫαΝ
θαΝ υ ά δΝα δεάΝηβΝε λ κ εκπδεάΝ αδλ έα,Ν τηφπθαΝη Ν αΝΪλγλαΝιζ1ΝΫπμΝικζΝ κυΝ

δεκτΝ

Κυ δεαΝΰδαΝ βθΝ εη Ϊζζ υ βΝ κυΝ υθσζκυΝάΝηΫλκυμΝ βμΝεδθβ άμΝεαδ αεέθβ βμΝπ λδκυ έαμΝ κυέ
βέΝεκπσμΝ βμΝ αδλ έαμΝ έθαδΝβΝπλαΰηα κπκέβ βΝπαλαΰπΰδευθΝ λα βλδκ ά πθΝαΰλκ δεάμΝεαδΝ
κδεκζκΰδεάμΝ εα τγυθ βμ,Ν πκυΝ θ πηα υθκυθΝ εαδθκ σηαΝ πδ βηκθδεΪΝ εαδΝ
κηΫθα,Ν δα βλυθ αμΝηδαΝ δαλεάΝζ δ κυλΰδεάΝ δα τθ

ξθκζκΰδεΪΝ

βΝη Ν βθΝ πδ βηκθδεάΝεκδθσ β α,Ν κθΝ

εα αθαζπ άΝεαδΝ βθΝεκδθπθέαέΝ δ δεσ λα,Ν κΝ εκπσΝαυ σΝπ λδζαηίΪθκθ αδμ
αΨΝ βΝ

κξ υηΫθβΝ Ϋλ υθαΝ ΰδαΝ βθΝ θέ ξυ β,Ν βηδκυλΰέαΝ εαδΝ αθΪπ υιβΝ εαδθκ σηπθΝ φαληκΰυθΝ

κθΝ κηΫαΝ βμΝ αΰλκ δα λκφάμ,Ν βθΝ παλαΰπΰάΝ υοβζάμΝ πκδσ β αμΝ απδευθΝ εαδΝ φυ δευθΝ
πλκρσθ πθΝ η Ν αυ σξλκθβΝ δα άλβ β,Ν αθΪ διβΝ εαδΝ ηπζκυ δ ησΝ πθΝ φυ δευθΝ πσλπθ,Ν εαγυμΝ
εαδΝ βθΝαπκεα Ϊ α βΝ κυΝφυ δεκτΝπ λδίΪζζκθ κμΝη Νπλσ υπ μΝ λΪ δμ,
ίΨΝ βΝ επαέ υ βΝ αΰλκ υθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ πδησλφπ βΝ εαδΝ εα Ϊλ δ άΝ κυμΝ
θαζζαε δεΫμΝ ηκλφΫμΝ παλαΰπΰάμΝ εαδΝ θΫ μΝ

Ν γΫηα αΝ σππμΝ κδΝ

ξθκζκΰέ μΝ ίΫζ δ βμΝ αΰλκ δεάμΝ παλαΰπΰάμ,Ν βΝ

δαξ έλδ βΝ εαδΝ πλκ α έαΝ κυΝ π λδίΪζζκθ κμ,Ν βΝ φαληκΰάΝ ΰθυ πθΝ ΰδαΝ βθΝ παλαΰπΰάΝ
πλκρσθ πθΝη Νη δπηΫθκΝπ λδίαζζκθ δεσΝαπκ τππηα,ΝβΝαθαΰθυλδ βΝεαδΝαθαπαλαΰπΰάΝΰβΰ θυθΝ
αυ κφυυθΝ αλπηα δευθΝ εαδΝ φαληαε υ δευθΝ φυ υθ,Ν βΝ παλαΰπΰάΝ εαδΝ αθΪ διβΝ εαδθκ σηπθΝ
πλκρσθ πθΝ η Ν δ δαέ λαΝ εαδΝ υ λΰ δεΪΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ ΰδαΝ βθΝ υΰ έαΝ κυΝ αθγλυπκυΝ
Χίδκ λσφδηαΨ,ΝβΝ φαληκΰάΝεαδθκ σηπθΝ υ βηΪ πθΝεαζζδΫλΰ δαμΝΧυ λκπκθδεΪ,Να λκπκθδεΪΨ,ΝβΝ
αθΪπ υιβΝ ξθδευθΝΰ θ δεάμΝί ζ έπ βμ,
ΰΨΝ βΝ αθΪπ υιβΝ λΪ πθΝ θβηΫλπ βμΝ εαδΝ ικδε έπ βμΝ η Ν κθΝ αΰλκ δα λκφδεσΝ εζΪ κΝ εαδΝ δμΝ
πδηΫλκυμΝ λα βλδσ β μΝ κυΝ πλπ κΰ θκτμΝ κηΫα,Ν π λδζαηίΪθκθ αμΝ αεσηβΝ εαδΝ λΪ δμΝ
αθαουξάμ,ΝσππμΝδ έπμΝγ ηα δεΫμΝ εγΫ δμΝεαδΝβη λέ μ,ΝκλΰαθπηΫθ μΝ πδ εΫο δμ,Ν πδ έι δμΝεαδΝ
ι θαΰά δμέ
γέΝΓδαΝ βθΝ πέ υιβΝ κυΝ εκπκτΝ βμΝπαλέΝβΝ κΝΠαζζβηθδαεσΝΣαη έκΝπαλαξπλ έΝ
ε λ κ εκπδεάΝ

βθΝα δεάΝηβΝ

αδλ έαΝ ξπλέμΝ αθ ΪζζαΰηαΝ βΝ ξλά βΝ κυΝ υθσζκυΝ άΝ ηΫλκυμΝ βμΝ εδθβ άμΝ εαδΝ

αεέθβ βμΝπ λδκυ έαμΝ κυέ

ζέΝ Να δεάΝηβΝε λ κ εκπδεάΝ αδλ έαΝηπκλ έΝΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ κυΝ εκπκτΝ βμΝθαΝφδζκι θ έΝ αΝ
εα ΪΝξλά βΝπαλαξπλκτη θαΝαεέθβ αΝ κηΫμ,ΝσππμΝ θ δε δεΪΝεΫθ λκΝκζκεζβλπηΫθβμΝαΰλκ δεάμΝ
επαέ υ βμΝ εαδΝ παλαΰπΰάμΝ πλσ υππθΝ κπδευθΝ αΰλκ δα λκφδευθΝ πλκρσθ πθ,Ν πλσ υπ μΝ
ίδκεζδηα δεΫμΝηκθΪ μΝ ε λκφυθΝΰδαΝ βθΝπαλαΰπΰάΝ κπδευθΝαΰλκ δευθΝπλκρσθ πθΝη Νδ δαέ λαΝ
ξαλαε βλδ δεΪΝεαδΝεαδθκ ση μΝδ δσ β μΝ

κΝπζαέ δκΝπλσ υπβμΝπαλαΰπΰάμΝ ζαξδ κπκδβηΫθκυΝ

π λδίαζζκθ δεκτΝ απκ υπυηα κμ,Ν πκέηθδκ,Ν πλσ υπκΝ γ ληκεάπδκΝ εαδΝ ηκθΪ αΝ αλπηα δευθΝ εαδΝ
φαληαε υ δευθΝφυ υθ,ΝκδΝκπκέ μΝεαγκλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ βμΝΠαζζβηθδαεάμΝ πδ λκπάμέ

ΆλγλκΝγί
ικυ δκ κ δεΫμΝ δα Ϊι δμ
ΟδΝαπκ κξΫμΝ κυΝΠλκΫ λκυΝεαδΝβΝαπκαβηέπ βΝ πθΝζκδπυθΝη ζυθΝ βμΝΠαζζβηθδαεάμΝ πδ λκπάμΝ
τηφπθαΝη Ν βθΝπαλέΝιΝ κυΝΪλγλκυΝβιΝεαγκλέακθ αδΝη Ν βθΝεκδθάΝυπκυλΰδεάΝαπσφα βΝ βμΝπαλέΝ
ζΝ κυΝΪλγλκυΝββΝ κυΝθέΝζγηζήβί1ηΝΧ ΄ 1ιθΨ,ΝσππμΝβΝπαλέΝαυ άΝαθαλδγηάγβε Ν
παλέΝ γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ

ΝπαλέΝγΝη Ν βθΝ

τ λκυΝ κυΝ θέΝ ζζίηήβί1θΝ Χ ΄Ν 1βλΨέΝ  αΝ πλσ ππαΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ

αφέκυΝ εα αίΪζζκθ αδΝ Ϋικ αΝ εέθβ βμ,Ν Ϋικ αΝ δαθυε Ϋλ υ βμΝ εαδΝ βη λά δαΝ απκαβηέπ β,Ν
τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ υπκπαλ.

έλΝ βμΝ παλέΝ έΝ κυ θέΝ ζγγθήβί1ηΝ Χ ΄Ν λζΨΝ εαδΝ η Ν βθΝ

πδφτζαιβΝ βμΝπαλέΝιΝ κυΝΪλγλκυΝθΝ βμΝυπκπαλ. έλΝ βμΝπαλέΝ έΝ κυΝέ δκυΝθσηκυέ

ΆλγλκΝγ1
Κα Ϊλΰβ βΝ κυΝΠαζζβηθδαεκτΝχκζδεκτΝΣαη έκυΝ– η αία δεΫμΝ δα Ϊι δμ
1έΝΣκΝθέπέ έ έΝ«ΠαζζβηθδαεσθΝΣαη έκθΝ επαδ υ δεάμΝΠλκθκέαμ»Ν κυΝθέΝγζγιή1λβιΝΧ ΄ΝγίιΨ,Ν κΝ
κπκέκΝη κθκηΪ βε Ν

Ν«ΠαζζβηθδαεσθΝξκζδεσθΝΣαη έκθ»Νη Ν βθΝπαλέΝιΝ κυΝΪλγλκυΝββΝ κυΝ

θέΝηί1λή1λγ1ΝΧ ΄Ν1θίΨΝεα αλΰ έ αδέ
βέΝΣκΝΠαζζβηθδαεσΝΣαη έκΝπκυΝδ λτ αδΝη Ν κΝΪλγλκΝβηΝεαγέ α αδΝκδκθ έΝεαγκζδεσμΝ δΪ κξκμΝ
κυΝ ΠαζζβηθδαεκτΝ ξκζδεκτΝ Σαη έκυΝ πκυΝ εα αλΰ έ αδΝ η Ν βθΝ παλέΝ 1έΝ ΣαΝ αλξ έαΝ κυΝ
ΠαζζβηθδαεκτΝξκζδεκτΝΣαη έκυ,Ν αΝπΪ βμΝφτ βμΝπ λδκυ δαεΪΝ κδξ έα,ΝβΝευλδσ β αΝεαδΝεΪγ Ν

ΪζζκΝ ηπλΪΰηα κΝ δεαέπηαΝ πέΝ κυΝ υθσζκυΝ βμΝ εδθβ άμΝ εαδΝ αεέθβ βμΝ π λδκυ έαμΝ κυΝ
π λδΫλξκθ αδΝαυ κ δεαέπμ,ΝξπλέμΝ βθΝ άλβ βΝκπκδκυ άπκ Ν τπκυ,ΝπλΪιβμΝάΝ υηίκζαέκυΝεαδ
ξπλέμΝαθ Ϊζζαΰηα,Ν

κΝΠαζζβηθδαεσΝΣαη έκ,Ν

κΝκπκέκΝεαδΝαθάε δΝβΝαπκεζ δ δεάΝξλά βΝεαδΝ

δαξ έλδ άΝ κυμ, η Ν βθΝ πδφτζαιβΝ βμΝ ε έη θβμΝ θκηκγ έαμΝ ΰδαΝ πλ Ϋμ,Ν εζβλκθκηέ μΝ εαδΝ
εζβλκ κ έ μέ
γέΝ ΝΠαζζβηθδαεάΝ πδ λκπάΝ κυΝΠαζζβηθδαεκτΝΣαη έκυΝ υΰελκ έ αδΝ ΝΫθαΝ(1) ηάθαΝαπσΝ βθΝ
παλΫζ υ βΝ λδυθΝ (3) ηβθυθΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμέΝ πσΝ βΝ υΰελσ β βΝ βμΝ
πδ λκπάμΝ αυ άμ,Ν βΝ γβ έαΝ κυΝ ΠλκΫ λκυΝ εαδΝ πθΝ η ζυθΝ βμΝ δκδεκτ αμΝ πδ λκπάμΝ κυΝ
ΠαζζβηθδαεκτΝ ξκζδεκτΝ Σαη έκυΝ ζάΰ δΝ αυ κ δεαέπμΝ εαδΝ ααβηέπμΝ ΰδαΝ κΝ ζζβθδεσΝ βησ δκέΝ
Κα ’Ν ιαέλ β,ΝΰδαΝ βθΝπλυ βΝ φαληκΰάΝ βμΝπαλκτ αμ,Ν αΝηΫζβΝ βμΝπ λέπ έΝ ΄Ν βμΝπαλέΝβΝ κυΝ
ΪλγλκυΝ βιΝ δκλέακθ αδΝ ηΫ αΝ

Ν ΫθαΝ (1) ηάθαΝ απσΝ βθΝ ΰεα Ϊ α βΝ πθΝ ΠλκΫ λπθΝ πθΝ

Κκδθκ ά πθΝεαδΝ πθΝΠλκΫ λπθΝεαδΝη ζυθΝ πθΝυηίκυζέπθΝ πθΝΚκδθκ ά πθΝ κυΝ άηκυΝΛάηθκυΝ
πκυΝ γαΝ αθα δξγκτθΝ απσΝ δμΝ βηκ δεΫμΝ εζκΰΫμΝ κυΝ βί1λ,Ν εαδΝ η Ν γβ έαΝ πκυΝ ζάΰ δΝ ηααέΝ η Ν βΝ
γβ έαΝ πθΝ η ζυθΝ πκυΝ κλέακθ αδΝ η Ν βθΝ πλυ βΝ απσφα βΝ υΰελσ β βμΝ βμΝ ΠαζζβηθδαεάμΝ
πδ λκπάμΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμέΝΜΫξλδΝ κθΝ δκλδ ησΝ πθΝη ζυθΝ βμΝπ λέπ έΝ ΄Ν
βμΝ παλέΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βιΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ πλκβΰκτη θκΝ Ϊφδκ,Ν

βθΝ ΠαζζβηθδαεάΝ πδ λκπάΝ

υηη ΫξκυθΝ τκΝΧβΨΝηΫζβ,Ν αΝκπκέαΝυπκ δεθτκθ αδΝη Ν κυμΝαθαπζβλπ ΫμΝ κυμΝαπσΝ κθΝ άηκΝ
Λάηθκυέ
ζέΝ

Ν δκδεκτ αΝ πδ λκπάΝ κυΝ ΠαζζβηθδαεκτΝ ξκζδεκτΝ Σαη έκυΝ α ε έΝ βΝ δκέεβ βΝ κυΝ

ΠαζζβηθδαεκτΝ Σαη έκυ,Ν βΝ κπκέαΝ π λδκλέα αδΝ απκεζ δ δεΪΝ

βΝ δ επ λαέπ βΝ γ ηΪ πθΝ

π έΰκθ κμΝ ξαλαε άλα,Ν απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμΝ εαδΝ ΫπμΝ βΝ υΰελσ β βΝ βμΝ
ΠαζζβηθδαεάμΝ πδ λκπάμΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ παλέΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βιέΝ  κΝ έ δκΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ
πλκίαέθ δΝ

ΝαπκΰλαφάΝσζπθΝ πθΝεδθβ υθΝεαδΝαεδθά πθΝ κυΝΠαζζβηθδαεκτΝξκζδεκτΝΣαη έκυΝ

πκυΝ τηφπθαΝη Ν βθΝπαλέΝβΝπ λδΫλξκθ αδΝ

κΝΠαζζβηθδαεσΝΣαη έκ,ΝβΝκπκέαΝ ΰελέθ αδΝαπσΝ κΝ

υθ κθδ άΝ βμΝ πκε θ λπηΫθβμΝ δκέεβ βμΝ δΰαέκυέΝ πσ πα ηαΝ βμΝ ΰε ελδηΫθβμΝ Ϋεγ βμΝ
απκΰλαφάμ,Ν κΝκπκέκΝπ λδΰλΪφ δΝ αΝαπκε υη θαΝεα ΪΝευλδσ β αΝαπσΝ κΝΠαζζβηθδαεσΝΣαη έκΝ
αεέθβ α,Ν εαγυμΝ εαδΝ αΝ ζκδπΪΝ ηπλΪΰηα αΝ δεαδυηα αΝ πέΝ αεδθά πθ,Ν η Ν βθΝ π λέζβοβΝ πκυΝ
πλκίζΫπ αδΝαπσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝλΝ κυΝίέ έΝηγγή1λθγΝΧ ΄Ν1ζιΨΝεα αξπλέα αδΝα ζυμΝ
αΝ κδε έαΝ ίδίζέαΝ η αΰλαφυθΝ κυΝ αλησ δκυΝ υπκγβεκφυζαε έκυΝ άΝ

κΝ κδε έκΝ ε βηα κζκΰδεσΝ

φτζζκΝεαδΝκδΝ ξ δεΫμΝ ΰΰλαφΫμΝαθα λΫξκυθΝ κΝξλσθκΝΫθαλιβμΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμέΝ Νεδθβ άΝ
π λδκυ έαΝπαλα έ

αδΝαπσΝ αΝηΫζβΝ βμΝαπ λξση θβμΝ δκδεκτ αμΝ πδ λκπάμΝ κυΝΠαζζβηθδαεκτΝ

ξκζδεκτΝ Σαη έκυΝ

βθΝ ΠαζζβηθδαεάΝ πδ λκπάΝ κυΝ ΠαζζβηθδαεκτΝ Σαη έκυΝ εαδ υθ Ϊ

αδΝ

ξ δεσΝπλπ σεκζζκΝπαλΪ κ βμΝ- παλαζαίάμέ
ηέΝ ΜΫξλδΝ βΝ τ α βΝ εαδΝ βθΝ πζάλπ βΝ πθΝ γΫ πθΝ πλκ ππδεκτΝ κυΝ ΠαζζβηθδαεκτΝ Σαη έκυ,Ν
ξλΫβΝΰλαηηα ΫαΝ βμΝΠαζζβηθδαεάμΝ πδ λκπάμΝ α ε έΝηΫζκμΝ βμ,ΝπκυΝκλέα αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝ
ΠλκΫ λκυέ
θέΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,ΝπκυΝ ε έ
φκλΪ,Ντ

αδΝηέαΝησθκΝ

λαΝαπσΝ δ άΰβ βΝ βμΝ δκδεκτ αμΝ πδ λκπάμΝ κυΝΠαζζβηθδαεκτΝΣαη έκυ,Νηπκλ έΝθαΝ

παλα αγ έΝβΝπλκγ ηέαΝ βμΝπαλέΝγΝΰδαΝ βΝ υΰελσ β βΝ βμΝΠαζζβηθδαεάμΝ πδ λκπάμΝΰδαΝξλκθδεσΝ
δΪ βηαΝ θσμ (1) ηάθαέΝΚα ΪΝ κΝ δΪ βηαΝαυ σΝβΝ δκδεκτ αΝ πδ λκπάΝ υθ ξέα δΝθαΝα ε έΝ δμΝ
αληκ δσ β μΝ βμΝπαλέΝζέ

Κ φΪζαδκΝ ΄
δα Ϊι δμΝΰδαΝ βθΝΣλδ κίΪγηδαΝ επαέ υ β

ΆλγλκΝγβ
1έΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝπαλέΝλΝ κυΝΪλγλκυΝβ1Ν κυΝθέΝζγγβήβί1ηΝΧ ΄ΝιθΨΝπλκ έγ αδΝ ΪφδκΝπμΝ ιάμμ
«ΟδΝ απκφΪ δμΝ κλδ ηκτΝ βμΝ πδ λκπάμΝ

θΝ ΰθπ κπκδκτθ αδΝ πλδθΝ απσΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ κυΝ

ΫλΰκυΝ βμΝΰδαΝ κΝκδε έκΝαεα βηαρεσΝΫ κμέ»έ
βέΝ  κΝ πλυ κΝ

ΪφδκΝ βμΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 1γΝ κυΝ θέΝ ζηηλήβί1κΝ Χ ΄Ν 1ζβΨΝ κδΝ ζΫι δμΝ « δμΝ

π λδπ υ δμΝίί΄,Νΰΰ΄ΝεαδΝ ΄»Ναθ δεαγέ αθ αδΝη Ν δμΝζΫι δμΝ« δμΝπ λδπ υ δμΝί΄,Νΰ΄ΝεαδΝ ΄»έ
3έΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝπ λέπ έΝΰ΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυ 1λΝ κυΝθσηκυΝζίίλήβί11ΝΧ ΄Ν1ληΨΝπλκ έγ αδΝ
ΪφδκΝ κΝκπκέκΝΫξ δΝπμΝ ιάμμ
«ΣκΝΰθπ δεσΝαθ δε έη θκΝ βμΝγΫ βμΝεαγκλέα αδΝ
υπκοβφέκυΝ πκυΝ αβ ΪΝ βθΝ ιΫζδιβ,Ν

βθΝπλκεάλυιβΝ τηφπθαΝη Ν βθΝαέ β βΝ κυΝ

Ν υθ υα ησΝ η Ν κΝ ΰθπ δεσΝ κυΝ αθ δε έη θκΝ εαδΝ κΝ

υθκζδεσΝ πδ βηκθδεσΝεαδΝ λ υθβ δεσΝ κυΝΫλΰκΝεαδΝ δμΝαθΪΰε μΝ κυΝΣηάηα κμέ»
4. Μ ΪΝ κΝ πλυ κΝ

ΪφδκΝ βμΝ παλέΝ ζΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηΝ κυΝ θέΝ ζηβ1ήβί1κΝ Χ ΄ γκΨΝ πλκ έγ θ αδΝ

Ϊφδα,Ν α κπκέα Ϋξκυθ πμΝ ιάμμΝ

« θΝ παλΫζγ δΝ Ϊπλαε βΝ βΝ πλκγ ηέαΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ

αφέκυ,Ν κδΝ φκδ β ΫμΝ υθ ξέακυθΝ

αΝ

παθ πδ βηδαεΪΝ Σηάηα αΝ δμΝ πκυ ΫμΝ κυμΝ εαδΝ ΫξκυθΝ εΝ θΫκυΝ βΝ υθα σ β αΝ υπκίκζάμΝ βμΝ
αθπ Ϋλπ άζπ βμ, θ σμΝ κυΝηβθσμΝΙκυθέκυΝβί1λΝ
Ν

άζπ βΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ

αφέκυΝ

πλκγ ηέαΝπκυΝκλέα αδΝαπσΝ βΝτΰεζβ κ.

θΝ αθαεαζ έ αδέΝ

Ν απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυΝ

βηκ δ τ αδΝ κυζΪξδ κθΝ ιάθ αΝΧθίΨΝβηΫλ μΝπλδθΝ βθΝΫθαλιβΝ βμΝπλκγ ηέαμΝ βθΝδ κ ζέ αΝ
κυΝδ λτηα κμΝεαδΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ κυΝ έ έΙέ.»έ
5.  κ

τ λκΝ

«πλκεβλυ

ΪφδκΝ βμΝ π λέπ έΝ ί΄Ν βμΝ παλέΝ 1Ν κυΝ Ϊλγλκυ 1ηΝ κυΝ θέΝ ζζκηήβί1ιΝ κδΝ ζΫι δμΝ

ση θβμΝ γΫ βμ»Ν αθ δεαγέ αθ αδΝ απσΝ δμΝ ζΫι δμμΝ «πλκεβλυ

πλκε δηΫθκυ ΰδα

θ δπλυ Ϊθ δμ, εαδ εα Ϊ κ πλυ κ εαδ

ση θβμ γβ έαμ,

τ λκ Ϋ κμ βμ πλκεβλυ

ση θβμ

γβ έαμ, πλκε δηΫθκυ ΰδα Πλυ Ϊθ δμ»έ
6έΝ κΝΪλγλκΝζλΝ κυΝθέΝζζκηήβί1ιΝ πΫλξκθ αδΝκδΝ ιάμΝ λκπκπκδά δμμ
αΨΝ

κΝ ΫζκμΝ βμΝ παλέΝ1Ν πλκ έγ θ αδΝ ΪφδαΝπμΝ ιάμμΝ «Μ ΝσηκδαΝαπσφα βΝεαγκλέα αδΝ εαδΝ βΝ

Ϋ λαΝ κυΝ

έέ έ έ έέΝ ΣκΝ Ί λυηαΝ

δμΝ ΰεα α Ϊ δμΝ κυΝ κπκέκυΝ

λ τ δΝ κΝ

έέ έ έ έΝ

αθαζαηίΪθ δΝεαδΝ βΝ δκδεβ δεάΝ κυΝυπκ άλδιβέ»Ν
ίΨΝβΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝ1ίΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ«ίΨΝΜ Ναπσφα βΝ πθΝη ζυθΝ κυΝ έέ έ έ έ,Ν
εα ΪΝ βθΝπλυ βΝ υθ λέα άΝ κυ,Νκλέακθ αδΝoΝΠλσ λκμΝεαδΝoΝαθαπζβλπ άμΝΠλκΫ λκυ,ΝκΝκπκέκμΝ
πλκΫλξ αδΝ απσΝ κυμΝ επλκ υπκυμΝ πθΝ έ έΙέΝ εαδΝ αθαπζβλυθ δΝ κθΝ Πλσ λκ,Ν σ αθΝ αυ σμΝ
ζζ έπ δ,Ναπκυ δΪα δΝάΝεπζτ αδέ»
7έΝ  βθΝ π λέπ . ΄Ν βμΝ παλέΝ β1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ κζΝ κυΝ θέΝ ζζκηήβί1ιΝ κδΝ ζΫι δμΝ «σξδΝ η ΪΝ δμΝ
γίέ1βέβί1κέ»Ναθ δεαγέ αθ αδΝαπσΝ δμΝζΫι δμΝ«σξδΝη Ϊ δμΝγίέ12έβί1λέ»έΝΣκΝπλκβΰκτη θκΝ ΪφδκΝ
δ ξτ δΝαπσΝ βθΝ1βΝΙαθκυαλέκυΝβί1λ.
8έΝαΨΝ ΝπαλέΝηΝ κυΝΪλγλκυΝκηΝ κυΝθέΝζζκηήβί1ιΝΧ ΄Ν11ζΨ,Ν κΝκπκέκΝαθ δεα α Ϊγβε Νη Ν κΝΪλγλκΝ
θίΝ κυΝθέΝζηηλήβί1κΝΧ ΄Ν1ζβΨ, λκπκπκδ έ αδΝπμΝ ιάμμ
«ηέΝ ΟδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ παλέΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ζ1Ν κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυΝ

θΝ φαλησακθ αδΝ ΰδαΝ κυμΝ

υπκοάφδκυμΝ δ Ϊε κλ μΝπκυΝΫξκυθΝΰέθ δΝ ε κέΝπλδθΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμΝθσηκυέ»έ
ίΨΝ θ π αη ζάμΝ πδ λκπάΝΰδαΝ βθΝΫΰελδ βΝ δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμΝυπκοάφδκυΝ δ Ϊε κλα,ΝπκυΝ
Ϋξ δΝ ΰέθ δΝ

ε σμΝ πλδθΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ θέΝ ζζκηήβί1ι,Ν υΰελκ άγβε Ν ξπλέμΝ αΝ

αφυπβλ ά αθ αΝηΫζβΝ έ έΠέΝ τηφπθαΝη Ν βθ παλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝζ1,ΝβΝ υΰελσ β άΝ βμΝ έθαδΝ
θσηδηβέΝ

ΆλγλκΝγγ
πδ λκπάΝδ σ β αμΝ πθΝφτζπθ
1έΝ Μ Ν απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυΝ υθδ Ϊ αδΝ εαδΝ υΰελκ έ αδΝ

Ν εΪγ Ν έ έΙέΝ Ϊηδ γβΝ πδ λκπάΝ

Ι σ β αμΝ πθΝΦτζπθΝΧ έΙέΦΨΝπμΝ υηίκυζ υ δεσΝσλΰαθκΝ βμΝυΰεζά κυΝεαδΝ πθΝ δκδεά πθΝ πθΝ
ξκζυθΝ εαδΝ ΣηβηΪ πθΝ ΰδαΝ βθΝ πλκυγβ βΝ βμΝ δ σ β αμΝ

Ν σζαΝ αΝ πέπ αΝ ζ δ κυλΰέαμΝ εαδΝ

Ν

σζ μΝ δμΝ δα δεα έ μΝ βμΝαεα βηαρεάμΝαπάμέΝ
βέΝ Ν έΙέΦέΝ έθαδΝ θθ αη ζάμ εαδΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ ΫιδΝ ΧθΨΝ ηΫζβΝ έ έΠέ,Ν ΫθαΝ ηΫζκμΝ έ έΠέΝ άΝ
έ ΙέΠέΝάΝ έΣέ έΠέ,ΝΫθαΝ δκδεβ δεσΝυπΪζζβζκΝεαδΝΫθαΝφκδ β άέΝΣαΝηΫζβΝ βμΝΫξκυθΝ λδ άΝγβ έαΝ
εαδΝ κλέακθ αδΝτ

λαΝαπσΝπλσ εζβ βΝ ε άζπ βμΝ θ δαφΫλκθ κμ,ΝπκυΝ βηκ δ τ δΝκΝΠλτ αθβμέΝ

ΟδΝ υπκοβφδσ β μΝ αιδκζκΰκτθ αδΝ απσΝ λδη ζάΝ πδ λκπάΝ πκυΝ υΰελκ έΝ βΝ τΰεζβ κμ,Ν βΝ κπκέαΝ
υθ Ϊ

δΝπέθαεαΝεα Ϊ αιβμΝεαδΝ κθΝυπκίΪζζ δΝπμΝ δ άΰβ βΝ βΝτΰεζβ κέΝ Ντΰεζβ κμΝεα ΪΝ

βθΝ πδζκΰάΝ πθΝ η ζυθΝ ζαηίΪθ δΝ υπσοβΝ κΝ ΫλΰκΝ εαδΝ ΰ θδεσ λαΝ βθΝ υθ δ φκλΪΝ πθΝ
υπκοβφέπθΝ

αΝ π έαΝ βμΝ δ σ β αμΝ πθΝ φτζπθ,Ν βμΝ εα απκζΫηβ βμΝ πθΝ αθδ κ ά πθΝ εαδΝ

δαελέ πθΝεαδΝ βμΝαθ δη υπδ βμΝ κυΝεκδθπθδεκτΝαπκεζ δ ηκτέ
γέΝ Ν έΙέΦέΝΫξ δΝ δμΝ ιάμΝαληκ δσ β μμ
αΨΝ επκθ έΝ ξΫ δαΝ λΪ βμΝ ΰδαΝ βθΝ πλκυγβ βΝ εαδΝ δα φΪζδ βΝ βμΝ κυ δα δεάμΝ δ σ β αμΝ
επαδ υ δεΫμ,Ν λ υθβ δεΫμΝ εαδΝ δκδεβ δεΫμΝ δα δεα έ μΝ κυΝ Ι λτηα κμ εαδ εα αλ έα δ
Ϋεγ β, βθ κπκέα υπκίΪζζ δ

δμΝ

ά δα

β τΰεζβ κ,

ίΨΝ δ βΰ έ αδΝ αΝαλησ δαΝσλΰαθαΝηΫ λαΝΰδαΝ βθΝπλκυγβ βΝ βμΝδ σ β αμΝεαδΝ βθΝεα απκζΫηβ βΝ
κυΝ ιδ ηκτ,
ΰΨΝ παλΫξ δΝ θβηΫλπ βΝ εαδΝ πδησλφπ βΝ

αΝ ηΫζβΝ βμΝ αεα βηαρεάμΝ εκδθσ β αμΝ

Ν γΫηα αΝ

ξ δεΪΝη Ν κΝφτζκΝεαδΝ βθΝδ σ β α,
ΨΝπαλΫξ δΝυπβλ έ μΝ δαη κζΪίβ βμΝ

Νπ λδπ υ δμΝεα αΰΰ ζδυθΝΰδαΝ δαελδ δεάΝη αξ έλδ βΝ

άΝπαλ θκξζβ δεάΝ υηπ λδφκλΪ,
ΨΝ πλκπγ έΝ βθΝ επσθβ βΝ ΠέΜέέ εαδΝ β δ θΫλΰ δαΝ

ηδθαλέπθΝ εαδΝ δαζΫι πθΝ πκυΝ

δΪακυθΝ

βΝη ζΫ βΝ κυΝφτζκυ,Ν
ΨΝπλκπγ έΝ βθΝ επσθβ βΝη ζ υθΝεαδΝ λ υθυθΝ ξ δεΪΝη ΝγΫηα αΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη Ν κΝπ έκΝ
βμΝαληκ δσ β ΪμΝ βμ,

αΨΝπαλΫξ δΝ υθ λκηάΝπλκμΝγτηα αΝ δαελέ πθΝσ αθΝεα αΰΰΫζζκυθΝ δαελδ δεάΝ η αξ έλδ β. Μ Ν
κθΝ

π λδεσΝ Καθκθδ ησΝ κυΝ

έ έΙέΝ λυγηέακθ αδΝ δ δεσ λαΝ αΝ γΫηα αΝ υπκ άλδιβμΝ πθΝ

γυηΪ πθΝ δαελδ δεάμΝη αξ έλδ βμΝαπσΝ βθΝ πδ λκπάέ

ΆλγλκΝγ4
εα βηαρεσΝυηίκτζδκΝ επαέ υ βμΝεαδΝΈλ υθαμΝΠ λδφΫλ δαμΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ
( έέ έ έΠέέ έΨ
1έΝυθδ Ϊ αδΝ εα βηαρεσΝυηίκτζδκΝ επαέ υ βμΝεαδΝΈλ υθαμΝΠ λδφΫλ δαμΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ
Χ έέ έ έΠέέ έΨΝη ΝΫ λαΝ βΝΛαηέαέ
2έΝ ΣκΝ

έέ έ έΠέέ έΝ υΰελκ έ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ

Θλβ ε υηΪ πθ,ΝβΝκπκέαΝ βηκ δ τ αδΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμΝεαδΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ

εα λέαΝΧ1γΨΝηΫζβμΝ
αΨΝ ΫιδΝ ΧθΨΝ ηΫζβΝ έθαδΝ ηΫζβΝ έ έΠέ,Ν απσΝ α κπκέα τκΝ ΧβΨΝ πλκ έθκθ αδΝ απσΝ βΝ τΰεζβ κΝ κυΝ
Παθ πδ βηέκυΝΘ

αζέαμ,Ν τκΝΧβΨΝαπσΝ βΝτΰεζβ κΝ κυΝ .Κ.Π. . εαδΝ τκΝΧβΨΝαπσΝ βΝτΰεζβ κΝ

κυΝΓ ππκθδεκτΝΠαθ πδ βηέκυΝ γβθυθ,ΝΫθαΝαπσΝ α κπκέα κλέα αδΝπμΝΠλσ λκμ,Ν
ίΨΝΫθαΝΧ1ΨΝηΫζκμΝυπκ δεθτ αδΝαπσΝ κΝ γθδεσΝυηίκτζδκΝΈλ υθαμΝεαδΝΚαδθκ κηέαμΝΧ έέ έΚέΨ,
ΰΨΝΫθαΝΧ1ΨΝηΫζκμΝ πδζΫΰ αδΝαπσΝ κθΝΤπκυλΰσΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,
ΨΝ τκΝΧβΨΝηΫζβΝυπκ δεθτκθ αδΝαπσΝ βθΝΠ λδφΫλ δαΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ,Ν
ΨΝΫθαΝΧ1ΨΝηΫζκμΝυπκ δεθτ αδΝαπσΝ αΝ πδη ζβ άλδαΝπκυΝ λ τκυθΝ βθΝκδε έαΝΠ λδφΫλ δαΝεαδ
ΨΝ τκΝΧβΨΝηΫζβΝυπκ δεθτκθ αδΝαπσΝ βθ Π λδφ λ δαεάΝΈθπ βΝ άηπθΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμέ
3έΝ ΣαΝ ηΫζβΝ κυΝ

έέ έ έΠέέ Ν ΫξκυθΝ λδ άΝ γβ έα,Ν η Ν υθα σ β αΝ αθαθΫπ βμΝ εαδΝ

θΝ

ζαηίΪθκυθΝ απκαβηέπ βΝ ΰδαΝ βΝ υηη κξάΝ κυμ,Ν ε σμΝ απσΝ αΝ κ κδπκλδεΪΝ κυμΝ Ϋικ α,Ν βζα άΝ
βη λά δαΝ απκαβηέπ β,Ν Ϋικ αΝ δαηκθάμΝ εαδΝ η αεέθβ άμΝ κυμ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ
υπκπαλ. έλΝ βμΝπαλέΝ έΝ κυ θέΝζγγθήβί1ηΝΧ ΄ΝλζΨΝεαδΝη Ν βθΝ πδφτζαιβΝ βμΝπαλέΝιΝ κυΝΪλγλκυΝθΝ
βμΝυπκπαλ. έλΝ βμΝπαλέΝ έΝ κυΝέ δκυΝθσηκυέΝΣαΝκ κδπκλδεΪΝΫικ αΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝ αφέκυΝ
εα αίΪζζκθ αδΝαπσΝ βθΝΠ λδφΫλ δαΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμέ
ζέΝΣκΝ έέ έ έΠέέ έΝΫξ δ δμΝ ιάμΝαληκ δσ β μμΝ

αΨΝ η ζ Ϊ δμΝ πλκςπκγΫ δμΝ έ λυ βμΝ έ έΙέΝ εαδΝ λ υθβ δευθ ΚΫθ λπθ ( έΚέ)

βθΝ Π λδφΫλ δαΝ

 λ ΪμΝ ζζΪ αμ,Ν επκθ έ ξ δεάΝ Ϋεγ βΝ ίδπ δησ β αμΝ εαδΝ δ βΰ έ αδ ηΫξλδ δμ 31-12-2020
κθΝΤπκυλΰσΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝ βθΝέ λυ άΝ κυμ,ΝζαηίΪθκθ αμΝυπσοβμΝ
ααΨΝ δμΝ αθαπ υιδαεΫμΝ πλκκπ δεΫμΝ εαδΝ κυμΝ

σξκυμΝ πκυΝ Ϋξ δΝ γΫ δΝ εΪγ Ν έ έΙέΝ εαδΝ έΚέ,Ν βΝ

υθα σ β αΝ επαδ υ δευθΝ εαδΝ λ υθβ δευθΝ υθ λΰ δυθΝ η αιτΝ κυμΝ εαδΝ βΝ δαησλφπ βΝ
ελέ δηπθΝεκδθυθΝυπκ κηυθ,
ίίΨΝ βθΝ αθαπ υιδαεάΝ πκζδ δεάΝ βμΝ Π λδφΫλ δαμΝ εαδΝ δμΝ ξ δεΫμΝ δ βΰά δμΝ άΝ η ζΫ μΝ κυΝ
Π λδφ λ δαεκτΝυηίκυζέκυΝΈλ υθαμΝεαδΝΚαδθκ κηέαμΝΧΠέέ έΚέΨ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝ1ίΝ κυΝ
θέΝζγ1ίήβί1ζ Χ ΄ΝβηκΨ,ΝεαγυμΝεαδΝ δμΝεκδθπθδεΫμΝαθΪΰε μΝ βμΝπ λδκξάμ,
ΰΰΨΝ δμΝ υθα σ β μΝ ΰδαΝ υθΫλΰ δ μΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ λα βλδκ ά πθΝ βμΝ π λδκξάμΝ Χαΰλκ δεάΝ
παλαΰπΰά,Νίδκηβξαθέα,Ν κυλδ ησμΝεζπΨΝη Ν αΝ επαδ υ δεΪΝδ λτηα α,
ίΨΝ υθ κθέα δΝ εαδΝ πλκπγ έΝ βΝ υθ λΰα έαΝ εαδΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ εκδθυθΝ λΪ πθΝ αζζβζ πέ λα βμΝ
η αιτΝ πθΝ έ έΙέΝεαδΝ έΚέΝη Ν βθΝαυ κ δκέεβ β,Νεκδθπθδεκτμ,Νπκζδ δ δεκτμΝεαδΝκδεκθκηδεκτμΝ
φκλ έμΝ βμΝΠ λδφΫλ δαμέΝ αΝπζαέ δαΝαυ ΪμΝ
ααΨΝ δ βΰ έ αδΝ αΝ έ έΙέΝεαδΝ έΚέΝπκυΝ λ τκυθΝ βθΝΠ λδφΫλ δαΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ ξ δεΪΝη Ν
δμΝ δα δεα έ μ,Ν αΝηΫ αΝεαδΝ δμΝπβΰΫμΝ τλ βμΝπσλπθΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιάΝ κυμ,Ν
ίίΨΝυπκίΪζζ δΝπλκμΝ κθΝΤπκυλΰσΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝ ά δ μΝ εγΫ δμΝη Ν κΝ
ίαγησΝυζκπκέβ βμΝ κυΝ λα βΰδεκτΝ ξ έκυ,
ΰΰΨΝ η ζ ΪΝ εαδΝ υπκίΪζζ δΝ

κθΝ ΤπκυλΰσΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ πλκ Ϊ δμΝ

λα βΰδεάμΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ βμΝαθυ α βμΝεαδΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝεαδΝ βμΝΫλ υθαμΝ
Ν π λδφ λ δαεσΝ πέπ κ,Ν η Ν

σξκΝ βθΝ πλκαΰπΰάΝ αυ υθ,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ αθαπ υιδαεάΝ

πκζδ δεάΝεαδΝ δμΝαθΪΰε μΝ βμΝΠ λδφΫλ δαμέΝ
5έΝ ΓδαΝ βθΝ Ϊ εβ βΝ πθΝ αληκ δκ ά πθΝ βμΝ παλ. 1,Ν κΝ έέ έ έΠέέ έΝ υθ Ϊ

δΝ δ ΫμΝ ξΫ δκΝ

λα βΰδεάμ,Ν κΝκπκέκΝαπκ υπυθκθ αδΝπλκ δθση θ μΝ λΪ δμΝπκυΝ ια φαζέακυθΝδ έπμμ
αΨΝ βΝ υθ λΰα έαΝεαδΝ κθΝ υθ κθδ ησΝ πθΝ έ έΙέΝεαδΝ έΚέΝ βμΝΠ λδφΫλ δαμΝ

Ν επαδ υ δεσΝεαδΝ

λ υθβ δεσΝ πέπ κ,
ίΨΝ

βΝ ίΫζ δ βΝ αιδκπκέβ βΝ

πθΝ υφδ Ϊη θπθΝ υπκ κηυθΝ

βθΝ εα τγυθ βΝ

υηπζβλπηα δεσ β αμΝεαδΝ βμΝ ικδεκθσηβ βμΝπσλπθ,
ΰΨΝ βΝ τθ

βΝη Ν βθΝ κπδεάΝεκδθπθέα,

ΨΝ βΝ υηίκζάΝ πθΝ έ έΙέΝεαδΝ έΚέΝ βθΝκδεκθκηδεάΝαθΪπ υιβΝ βμΝΠ λδφΫλ δαμέ

βμΝ

6έΝ ΣκΝ

έέ έ έΠέέ έΝ εΪγ Ν τκΝ ΧβΨΝ Ϋ βΝ υθ Ϊ

δΝ απκζκΰδ ησΝ π πλαΰηΫθπθ,Ν κΝ κπκέκμΝ

βηκ δκπκδ έ αδΝη ΝεΪγ Νπλσ φκλκΝηΫ κ,ΝεαγυμΝεαδΝ δμΝ εγΫ δμΝ πθΝπ λδπ έΝ ΄ΝεαδΝ ΄Ν βμΝπαλέΝ
βέΝΣαΝ έ έΙέΝεαδΝ αΝ έΚέΝπκυΝ υηη ΫξκυθΝ
εΪγ Ν αθαΰεαέκΝ

κΝ έέ έ έΠέέ έΝπλΫπ δΝθαΝ δαίδίΪακυθΝ

Ν αυ σΝ

κδξ έκΝ ΰδαΝ βθΝ πδ Ϋζ βΝ κυΝ ΫλΰκυΝ κυέΝ ΟΝ απκζκΰδ ησμΝ ζαηίΪθ αδΝ υπσοβΝ

βθΝεα Ϊλ δ βΝ κυΝ λα βΰδεκτΝ ξ έκυΝ βμΝ πση θβμΝ δ έαμΝεαδΝεκδθκπκδ έ αδΝ κΝΤπκυλΰ έκΝ
Παδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέ
7έΝ ΣκΝ έέ έ έΠέέ έΝ ΰδαΝ βθΝ Ϊ εβ β πθΝ αληκ δκ ά πθΝ βμΝ παλέΝ 4,Ν ηπκλ έΝ θαΝ υΰελκ έΝ
πδ λκπΫμΝ ΰδαΝ βΝ η ζΫ βΝ εαδΝ βΝ τθ αιβΝ ξ δευθΝ πλκ Ϊ πθ,Ν αΝ ηΫζβΝ πθΝ κπκέπθΝ

θΝ

δεαδκτθ αδΝαηκδίάΝάΝΪζζβΝαπκαβηέπ βέ

Κ φΪζαδκΝΓ΄
Ρυγηέ δμΝΰδαΝ βθΝΫλ υθα

ΆλγλκΝ35
Ρυγηέ δμΝΰδαΝ κΝ ζζβθδεσΝΊ λυηαΝΈλ υθαμΝεαδΝΚαδθκ κηέαμ
1έΝΣκΝ ζ υ αέκΝ ΪφδκΝ βμΝπαλέΝηΝ κυΝΪλγλκυΝηΝ κυΝθέΝζζβλήβί1θΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ
« ΝυπκίκζάΝεαδΝαιδκζσΰβ βΝ πθΝπλκ Ϊ πθΝ δ θ λΰ έ αδΝηΫ πΝ βμΝβζ ε λκθδεάμΝπζα φσληαμΝ
κυΝ Ι λτηα κμΝ ΧπζβλκφκλδαεσΝ τ βηαΝ ΛΙ

ΚΨΝ εαδΝ η Ν δα δεα έ μΝ πκυΝ ια φαζέακυθΝ βθΝ

αξ έαΝεαδΝαπαζζαΰηΫθβΝαπσΝπ λδ σΝ δκδεβ δεσΝφκλ έκΝκζκεζάλπ βΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθ»έ
2έΝαέΝ ΝπαλέΝθΝ κυΝΪλγλκυΝηΝ κυΝθέΝζζβλήβί1θΝσππμΝαυ άΝαθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπαλέΝκΝ κυΝ
ΪλγλκυΝθλΝ κυΝθέΝζζκηήβί1ιΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ
« Ναιδκζσΰβ βΝ πθΝπλκ Ϊ πθΝ πθΝυπκοάφδπθΝ δεαδκτξπθΝΰέθ αδΝαπσΝ πδ λκπάΝαιδκζκΰβ υθ,Ν
απκ ζκτη θβΝ απσΝ πΫθ Ν ΧηΨΝ ΫπμΝ έεκ δΝ ΧβίΨΝ ηΫζβέΝ
υπκίκβγ έ αδΝ

κΝΫλΰκΝ βμΝαπσΝΫθαθΝάΝπ λδ

Ν πδ λκπάΝ αιδκζσΰβ βμΝ ηπκλ έΝ θαΝ

σ λκυμΝαθ ιΪλ β κυμΝ ηπ δλκΰθυηκθ μΝαθΪζκΰαΝ

η Ν κΝ έ κμΝεαδΝ κΝπζάγκμΝ πθΝ πδ βηκθδευθΝπ έπθΝπκυΝεαζτπ δΝηέαΝ λΪ βΝάΝΫθαΝπλσΰλαηηαέΝ
ΟδΝ θΝζσΰπΝ ηπ δλκΰθυηκθ μΝεαδΝ αΝηΫζβΝ πδ λκπυθΝαιδκζσΰβ βμΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝ κΝΜβ λυκΝ
Πδ κπκδβηΫθπθΝ ιδκζκΰβ υθΝ βμ παλέΝ 11Ν εαδΝ ΫπμΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ αυ κτΝ απσΝ κΝ Μβ λυκΝ

Πδ κπκδβηΫθπθΝ ιδκζκΰβ υθΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βιΝ κυΝ θέΝ ζγ1ίήβί1ζΝ Χ ΄ βηκΨΝ εαδΝ δαγΫ κυθΝ αΝ
πλκ σθ αΝ πκυΝ

ξ έακθ αδΝ η Ν

κΝ αθ δε έη θκΝ

κυΝ πλκμΝ αιδκζσΰβ βΝ ΫλΰκυέΝ ΣκυμΝ

ηπ δλκΰθυηκθ μΝ εαδΝ βθΝ πδ λκπάΝ κλέα δΝ κΝ πδ βηκθδεσΝ υηίκτζδκ,Ν τ

λαΝ απσΝ δ άΰβ βΝ

βμΝ Θ ηα δεάμΝ υηίκυζ υ δεάμΝ πδ λκπάμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ κέΝ θΝ ΰδαΝ κλδ ηΫθβΝ αιδκζσΰβ βΝ

θΝ

υπΪλξκυθΝκδΝαπαδ κτη θκδΝΰδαΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝπ λέπ π βΝ δ δεκέΝ πδ άηκθ μΝάΝκδΝυφδ Ϊη θκδΝ
θΝ εαζτπ κυθΝ δμΝ αθΪΰε μΝ βμΝ υΰε ελδηΫθβμΝ αιδκζσΰβ βμ,Ν πδ λΫπ αδ,Ν η Ν απσφα βΝ κυΝ
πδ βηκθδεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν θαΝ κλέακθ αδΝ πμΝ ηΫζβΝ δ δεκέΝ πδ άηκθ μΝ βμΝ βη απάμΝ άΝ
αζζκ απάμΝ πκυΝ

θΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ

κΝ Μβ λυκΝ Πδ κπκδβηΫθπθΝ

ιδκζκΰβ υθέΝ ΓδαΝ βθΝ

αηκδίάΝ πθΝ ηπ δλκΰθπησθπθΝ εαδΝ πθΝ η ζυθΝ πθΝ πδ λκπυθΝ βμΝ παλκτ αμΝ παλαΰλΪφκυΝ
φαλησακθ αδΝκδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλέΝ1ίΝ κυΝΪλγλκυΝηΝ κυΝθέΝζζβλήβί1θ,ΝσππμΝεΪγ ΝφκλΪΝδ ξτ δ.
ΓδαΝ δμΝ απΪθ μΝ πθΝ η αεδθά υθΝ κυμ,Ν ε σμΝ Ϋ λαμ,Ν δ ξτκυθΝ αΝ κλδαση θαΝ

κΝ ΪλγλκΝ βΝ βμ

υπκπαλέΝ .λΝ βμΝπαλέΝ ΄ κυΝθέΝζγγθήβί1ηέΝΟδΝπλΪι δμΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝ πδζκΰά,Ν κθΝκλδ ησ,Ν δμΝ
η αεδθά δμΝ ε σμΝΫ λαμΝεαδΝ δμΝαηκδίΫμΝ πθΝ ηπ δλκΰθπησθπθΝεαδΝ πθΝη ζυθΝ πθΝ πδ λκπυθΝ
βηκ δ τκθ αδΝ εαδΝ αθαλ υθ αδΝ

κΝ ΠλσΰλαηηαΝ δατΰ δαΝ αηΫ πμΝ η ΪΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ εαδΝ

κζκεζάλπ βΝ πθΝαιδκζκΰά πθ».
ίέΝ Νδ ξτμΝ βμΝπαλέΝαυ άμΝαλξέα δΝαπσΝ βθΝ1βέ1έβί1ιέΝ
3έΝΣκΝπλκ ζ υ αέκΝ ΪφδκΝ βμΝπαλέΝκΝ κυΝΪλγλκυΝηΝ κυΝθέΝζζβλήβί1θΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ
« Ν πδ λκπάΝ θ Ϊ πθΝ απκφα έα δΝ ηΫ αΝ

Ν απκεζ δ δεάΝ πλκγ ηέαΝ ΫεαΝ Χ1ίΨΝ βη λυθΝ απσΝ

βθΝπαλΫζ υ βΝ βμΝπλκγ ηέαμΝεα Ϊγ βμΝ πθΝ θ Ϊ πθ»έΝ
4έΝ ΝπαλέΝ1ίΝ κυΝΪλγλκυΝηΝ κυΝθέΝζζβλήβί1θΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ
«1ίέΝΓδαΝ κθΝεαγκλδ ησΝ βμΝαηκδίάμΝ πθΝη ζυθΝ πθΝ πδ λκπυθΝ πθΝπαλέΝθΝεαδΝκΝ κυΝΪλγλκυΝηΝ
εαδΝ πθΝ η ζυθΝ πθΝ πδ λκπυθΝ ζΫΰξκυΝ εαδΝ παζάγ υ βμΝ πθΝ ξλβηα κ κ κτη θπθΝ απσΝ κΝ
ΛΙ

ΚΝ λΪ πθ,ΝκδΝκπκέ μΝκλέακθ αδΝ τηφπθαΝη Ν κθΝ

π λδεσΝεαθκθδ ησΝζ δ κυλΰέαμΝ κυ,

φαλησακθ αδΝκδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝβ1Ν κυΝθέΝζγηζήβί1ηέΝΟδΝ θΝζσΰπΝαηκδίΫμΝίαλτθκυθΝ κθΝ
πλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝ ΛΙ

Κ»έ

5έΝ κΝΪλγλκΝηΝ κυΝθέΝζζβλήβί1θΝπλκ έγ αδΝπαλ. 11ΝπμΝ ιάμμ
«11έΝαέΝΓδαΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝ πθΝπλκ Ϊ πθ,Ν βθΝ ιΫ α βΝ πθΝ θ Ϊ πθΝεαδΝ βθΝπδ κπκέβ βΝ
πθΝ ξλβηα κ κ κτη θπθΝ λΪ πθΝ κυΝ Ι λτηα κμΝ βηδκυλΰ έ αδΝ ηβ λυκΝ πδ κπκδβηΫθπθΝ
αιδκζκΰβ υθΝ– ηπ δλκΰθπησθπθ,Ν πδ βησθπθΝ ΰθπ ηΫθκυΝετλκυμ,ΝαπσΝ κΝκπκέκΝπλκΫλξκθ αδΝ
κδΝαθ ιΪλ β κδΝ ηπ δλκΰθυηκθ μΝεαδΝ αΝηΫζβΝ πθΝ πδ λκπυθΝ ηπ δλκΰθπησθπθΝεαδΝ θ Ϊ πθΝ
πθΝπαλέΝηΝεαδΝκΝαθ δ κέξπμΝεαγυμΝεαδΝκδΝπδ κπκδβ ΫμΝ βμΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝζέ

ίέΝ ΟΝ εαγκλδ ησμΝ πθΝ υπδευθΝ εαδΝ κυ δα δευθΝ πλκ σθ πθΝ εαδΝ βΝ πδ κπκέβ βΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ
ηβ λυκυΝ βμΝ παλέΝ θΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ απσΝ π θ αη ζάΝ πδ λκπά, βΝ κπκέαΝ υΰελκ έ αδΝ η Ν
απσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝεαδΝαπαλ έα αδΝαπσΝ λέαΝΧγΨΝηΫζβΝ βμΝυηίκυζ υ δεάμΝ πδ λκπάμΝεαδΝ
τκΝΧβΨΝηΫζβΝ κυΝ πδ βηκθδεκτΝυηίκυζέκυΝ κυΝΙ λτηα κμ»έΝ
6έΝ ΟδΝ παλέΝ βΝ εαδΝ γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ κΝ κυΝ θέΝ ζζβλήβί1θΝ ΰδαΝ βΝ δα δεα έαΝ αιδκζσΰβ βμΝ πθΝ
πλκ Ϊ πθΝ φαλησακθ αδΝ δμΝπλκεβλτι δμΝπκυΝ βηκ δ τκθ αδΝη ΪΝ βθ 1βέ1έβί1λέΝ
7.  κΝΪλγλκΝκΝ κυΝθέΝζζβλήβί1θΝΧ ΄Ν1λλΨΝπλκ έγ αδΝπαλ. 1γ,ΝΝπμΝ ιάμμ
«1γέΝ ΚΪγ Ν ηΫζκμΝ κυΝ

Ν κυΝ Ι λτηα κμΝ πδεκυλ έ αδΝ

κΝ ΫλΰκΝ κυΝ απσΝ Θ ηα δεάΝ

υηίκυζ υ δεάΝ πδ λκπάΝ ΧΘ έέ έΨΝ απκ ζκτη θβΝ απσΝ πΫθ Ν ΧηΨΝ εα αιδπηΫθκυμΝ πδ άηκθ μΝ
ι δ δε υηΫθκυμΝ

βΝ γ ηα δεάΝ π λδκξάΝ πκυΝ πκπ τ δέΝ  βΝ Θ έέ έΝ η Ϋξ δΝ αυ κ δεαέπμ,Ν κΝ

Πλσ λκμΝ κυΝαθ έ κδξκυΝγ ηα δεκτΝΣ ,Νη Ναθαπζβλπ άΝ κυΝ κθΝ θ δπλσ λκΝ κυΝΣ έΝΓδαΝ
βΝ υΰελσ β βΝ βμΝΘ έέ έ,ΝβΝυηίκυζ υ δεάΝ πδ λκπάΝ κυΝΙ λτηα κμΝπλκ έθ δΝ κθΝΤπκυλΰσΝ
δπζΪ δκΝ κυζΪξδ κθΝ αλδγησΝ η ζυθ,Ν αΝ κπκέαΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ κΝ  ΚΝ άΝ κΝ αθ έ κδξκΝ
γ ηα δεσΝΣ έΝΟ ΤπκυλΰσμΝ ε έ δΝ βθΝπλΪιβΝ υΰελσ β βμΝ βμΝΘ έέ έέΝ
υθ κθδ άμΝ βμΝΘ έέ έΝ έθαδΝαυ κ δεαέπμΝ κΝΝΧ1Ψ ηΫζκμΝ κυΝ ,Νη Νπλπ κίκυζέαΝ κυΝκπκέκυΝ
υθ λδΪακυθΝ κδΝ Θ έέ έΝ κυζΪξδ κθΝ τκΝ φκλΫμΝ κΝ ξλσθκέΝ Ν γβ έαΝ πθΝ η ζυθΝ βμΝ Θ έέ έΝ
έθαδΝ ά δαΝη Ν υθα σ β αΝαθαθΫπ βμέΝΣαΝηΫζβΝ βμΝΘ έέ έΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝγβ έαμΝ κυμΝ
υπσε δθ αδΝ αΝα υηίέία α βμΝπαλέΝβέ
ΟδΝ Θ έέ έΝ ΫξκυθΝ υηίκυζ υ δεσΝ ξαλαε άλα,Ν πδεκυλκτθΝ κΝ

Ν εαδΝ υηίΪζζκυθΝ

βΝ

δαησλφπ βΝ πδ βηκθδευθΝπλκ λαδκ ά πθέΝ δ δεΪΝΰδαΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝ πθΝ πλκ Ϊ πθΝεΪγ Ν
πλκεάλυιβμ,ΝκδΝΘ έέ έΝ υΰεαζκτθ αδΝυπκξλ π δευμΝ θ σμΝ εαπΫθ ΝΧ1ηΨΝβη λυθΝαπσΝ βΝζάιβΝ
βμΝπλκγ ηέαμΝυπκίκζάμΝπλκ Ϊ πθ, πλκε δηΫθκυΝθαΝπλκ έθκυθΝ κΝ πδ βηκθδεσΝυηίκτζδκΝ
θ σμΝ απκεζ δ δεάμΝ πλκγ ηέαμΝ λδΪθ αΝ ΧγίΨΝ βη λυθΝ απσΝ βΝ τΰεζβ άΝ κυμΝ κυζΪξδ κθΝ
δπζΪ δκΝ αλδγησΝ ηπ δλκΰθπησθπθΝ απσΝ κθΝ απαδ κτη θκΝ ΰδαΝ βΝ υΰελσ β βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ
αιδκζσΰβ βμΝ πθΝ πλκ Ϊ πθ,Ν τηφπθαΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ ηέΝ θΝ εΪπκδαΝ Θ έέ έΝ θΝ υπκίΪζζ δΝ ΰδαΝ
κπκδκθ άπκ ΝζσΰκΝ κθΝεα ΪζκΰκΝ πθΝυπκοάφδπθΝ ηπ δλκΰθπησθπθΝβΝ πδζκΰάΝ κυμΝΰέθ αδΝαπσΝ
κΝ »έ
8έΝ βθΝπαλέΝ1βΝ κυΝΪλγλκυΝκιΝ κυΝθέ ζζκηήβί1ιΝπλκ έγ αδΝπαλ. ΄ πμΝ ιάμμ
« έΝΟδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝΪλγλπθΝηλΝΫπμΝθγΝ φαλησακθ αδΝαθαζσΰπμΝ κΝ ζζβθδεσΝΊ λυηαΝΈλ υθαμΝ
εαδΝ Καδθκ κηέαμΝ Χ ΛΙ

ΚΨέΝ ΌπκυΝ αθαφΫλ αδΝ έ έΙέΝ εαδΝ ΛΚ Ν θκ έ αδΝ κΝ ΛΙ

Κ,Ν σπκυΝ

αθαφΫλ αδΝ βΝ πδ λκπάΝ λ υθυθΝ θκ έ αδΝ κΝ πδ βηκθδεσΝ υηίκτζδκ,Ν σπκυΝ αθαφΫλ αδΝ βΝ

τΰεζβ κμΝ θκ έ αδΝ βΝ Γ θδεάΝ υθΫζ υ βΝ εαδΝ σπκυΝ αθαφΫλ αδΝ κΝ Πλσ λκμΝ βμΝ πδ λκπάμΝ
λ υθυθΝ θκ έ αδΝ κΝ δ υγυθ άμΝ κυΝ ΛΙ

ΚέΝ ΟδΝ αληκ δσ β μΝ βμΝ ΜκθΪ αμΝ ΟδεκθκηδεάμΝ εαδΝ

δκδεβ δεάμΝ Τπκ άλδιβμΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ α εκτθ αδΝ απσΝ βθΝ αθ έ κδξβΝ κλΰαθδεάΝ ηκθΪ αΝ κυΝ
ΛΙ

Κ εαδΝκδΝαληκ δσ β μΝ κυΝΠέΟέΤέΝ βμΝΜκθΪ αμΝ κυΝ έΛέΚέ έΝα εκτθ αδΝαπσΝ κθΝΠέΟέΤέΝ

κυΝ ΛΙ

ΚέΝΣκΝ ΛΙ

ΚΝ ιαεκζκυγ έΝΝθαΝΫξ δΝΫθαΝ ΦΜέΝΝ

Νπ λέπ έΝα΄Ν βμΝπαλέΝζΝ κυΝΪλγλκυΝηκ,ΝβΝπαλέ 1Ν κυΝΪλγλκυΝθζ,ΝβΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝθηΝεαδΝβΝ
π λέπ έΝΰ΄Ν βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝθθΝ κυΝθέΝζζκηήβί1ιΝ φαλησακθ αδΝεαδΝ

κΝ ζζβθδεσΝΊ λυηαΝ

Έλ υθαμΝεαδΝΚαδθκ κηέαμ»έ
λέΝ ΓδαΝ βΝ ξλβηα κ σ β βΝ ικπζδ ηκτΝ η ΰΪζβμΝ αιέαμΝ ΪθπΝ πθΝ δαεκ έπθΝ ξδζδΪ πθΝ υλυΝ
ΧβίίέίίίΨΝαπσΝ δμΝ λΪ δμΝ κυΝ ΛΙ

ΚΝαπαδ έ αδΝβΝ τηφπθβΝΰθυηβΝ βμΝΓ θδεάμΝΓλαηηα έαμ

Έλ υθαμΝεαδΝΣ ξθκζκΰέαμέΝ Νλτγηδ βΝαυ άΝεα αζαηίΪθ δΝεαδΝ δμΝπλκεβλτι δμΝ κυΝΙ λτηα κμΝΰδαΝ
δμΝκπκέ μΝ θΝΫξ δΝκζκεζβλπγ έΝβΝαιδκζσΰβ βΝ πθΝπλκ Ϊ πθέ

ΆλγλκΝ36
Ρυγηέ δμΝΰδαΝ κυμΝ λ υθβ δεκτμΝφκλ έμ
1έΝ Νπ λέπ έΝ1ίΝ βμΝπαλέΝ ΄ κυΝΪλγλκυΝ1γ Ν κυΝθέΝζγ1ίήβί1ζ, σππμΝ λκπκπκδάγβε Νη Ν βθΝ
παλέΝιΝ κυΝΪλγλκυΝβίΝ κυΝθέΝζηβ1ήβί1κ,Ναθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμ
«1ίέΝ ΣκΝ Ί λυηαΝ Σ ξθκζκΰέαμΝ εαδΝ Έλ υθαμΝ ΧΙέΣέ έΨ,Ν κΝ κπκέκΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ αΝ ιάμΝ
Ιθ δ κτ αμ
αέΝΙθ δ κτ κΝΜκλδαεάμΝ δκζκΰέαμΝεαδΝ δκ ξθκζκΰέαμΝΧΙέΜέ έ έΨ,
ίέΝΙθ δ κτ κΝ πδ βηυθΝΥβηδεάμΝΜβξαθδεάμΝΧΙέ έΥέΜ έΨ,
ΰέΝΙθ δ κτ κΝ ζ ε λκθδεάμΝ κηάμΝεαδΝΛΫδα λΝΧΙέ έ έΛέΨ,
έΝΙθ δ κτ κΝΜ κΰ δαευθΝπκυ υθΝΧΙέΜέέΨ,
έΝΙθ δ κτ κΝΠζβλκφκλδεάμΝΧΙέΠέΨ,
έΝΙθ δ κτ κΝΤπκζκΰδ δευθΝΜαγβηα δευθΝΧΙέΤέΜέΨ,
αέΝΙθ δ κτ κΝ

λκφυ δεάμΝΧΙέ έΨ,

βέΝΙθ δ κτ κΝΠ λ ζαρεάμΝΈλ υθαμΝΧΙέΠέ έΨ.»
2.  κΝΪλγλκΝ1γ Ν κυΝθέΝζγ1ίήβί1ζ,μ

αΨΝ κΝ

τ λκΝ

ΪφδκΝ βμΝ π λέπ έΝ ΰ΄Ν βμΝ παλέΝ Γ,Ν κΝ κπκέκΝ πλκ Ϋγβε Ν η Ν βθΝ παλέΝ ζΝ κυΝ

ΪλγλκυΝγζΝ κυΝθέΝζηηλήβί1κΝΧ ΄Ν1ζβΨΝεα αλΰ έ αδ,
ίΨΝπλκ έγ αδΝπαλ. ΄ πμΝ ιάμμ
« έΝ ΣκΝ Μπ θΪε δκΝ Φυ κπαγκζκΰδεσΝ Ιθ δ κτ κ,Ν πκυΝ πκπ τ αδΝ απσΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ
ΰλκ δεάμΝ

θΪπ υιβμΝ εαδΝ ΣλκφέηπθΝ εαδΝ δκδε έ αδΝ απσΝ βΝ

δκδεβ δεάΝ

πδ λκπάΝ κυΝ

Ιθ δ κτ κυ,Ν δΫπ αδΝαπσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπαλσθ κμΝπμ πλκμμ
αΨΝ βΝ δα δεα έαΝεαδΝ δμΝπλκςπκγΫ δμΝπλσ ζβοβμΝεαδΝ ιΫζδιβμΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝπλκ ππδεκτ,Ν
εαγυμΝεαδΝ αΝ δεαδυηα αΝεαδΝυπκξλ υ δμΝαυ κτ,
ίΨΝ κΝ πδ βηκθδεσΝυηίκτζδκΝ κυΝΙθ δ κτ κυ,
ΰΨΝ βθΝαθΪζβοβΝεαδΝ βΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ λ υθβ δευθΝπλκΰλαηηΪ πθΝήΝΫλΰπθέ
ΓδαΝ αΝ ζκδπΪΝ γΫηα αΝ κλΰΪθπ βμΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ Μπ θΪε δκυΝ Φυ κπαγκζκΰδεκτΝ
Ιθ δ κτ κυΝ φαλησακθ αδΝκδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝδ λυ δεκτΝ κυΝθσηκυΝΧθέΝζ1θίή1λβλ,Ν ΄Ν1λκΨ,Ν κυΝ
Ολΰαθδ ηκτΝ κυΝεαδΝ κυΝ δ δεκτΝγ ηδεκτΝ κυΝπζαδ έκυέΝΌπκυΝ κΝθέΝζγ1ίήβί1ζΝαθαφΫλ αδΝ
κΝ

έέΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝ εΫθ λκυ,Ν θκ έ αδΝ βΝ

δκδεβ δεάΝ

πδ λκπάΝ κυΝ Μπ θΪε δκυΝ

Φυ κπαγκζκΰδεκτΝΙθ δ κτ κυέ»έ
3έΝ ΝπαλέΝ11Ν κυΝΪλγλκυΝ1κΝ κυΝθέΝζγ1ίήβί1ζ,ΝσππμΝ κΝΪλγλκΝαυ σΝαθ δεα α Ϊγβε Νη Ν κΝ
ΪλγλκΝ1θΝ κυΝθέ ζγκθήβί1θ,Ναθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμ
«11έΝ θΝ ε θπγ έΝ κλΰαθδεάΝ γΫ βΝ άΝ απκξπλά δ,Ν ΰδαΝ κπκδκθ άπκ Ν ζσΰκ,Ν πλκ ππδεσΝ πκυΝ
υπβλ

έΝ πμΝ ησθδηκΝ άΝ η Ν ξΫ βΝ ακλέ κυΝ ξλσθκυΝ

Ν λ υθβ δεσΝ άΝ

ξθκζκΰδεσΝ φκλΫα,Ν

δα βλ έ αδΝβΝγΫ β»έΝ
4έΝ  κΝ ΪλγλκΝ 1κΝ κυΝ θέΝ ζγ1ίήβί1ζ,Ν σππμΝ αυ σΝ αθ δεα α Ϊγβε Ν η Ν κΝ ΪλγλκΝ 1θΝ κυΝ
θέζγκθήβί1θ,Νπλκ έγ αδΝπαλ. 1λΝπμΝ ιάμμ
«1λέΝ ΣκΝ τθκζκΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ κυΝ Ιθ δ κτ κυΝ εαδΝ πθΝ απα ξκζκυηΫθπθΝ

Ν αυ σΝ η Ν

κπκδα άπκ Ν ξΫ βΝ Χ λΰα έαμ,Ν Ϋλΰκυ,Ν υπκ λκφέα,Ν εζπέΨΝ υθδ κτθΝ βθΝ ΟζκηΫζ δαΝ κυΝ
Ιθ δ κτ κυέΝ

Ν ΟζκηΫζ δαΝ υθΫλξ αδΝ αε δεΪΝ τκΝ ΧβΨΝ φκλΫμΝ κΝ ξλσθκΝ τ

λαΝ απσΝ

πλσ εζβ βΝ κυΝ ΠλκΫ λκυΝ κυΝ έέΙέ,Ν κΝ κπκέκμΝ εαδΝ πλκ λ τ δΝ πθΝ λΰα δυθΝ βμέΝ

Ν

ΟζκηΫζ δαΝηπκλ έΝθαΝ υθΫζγ δΝ ε Ϊε πμΝαθΝ κΝαβ ά δΝκΝΠλσ λκμΝ κυΝ έέΙέΝάΝκΝ δ υγυθ άμΝ
κυΝΙθ δ κτ κυΝάΝ αΝβήγΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝεαδΝζκδπκτΝπλκ ππδεκτΝ κυΝΙθ δ κτ κυέΝΚα ΪΝ δμΝ
υθ λδΪ δμΝ βμΝΟζκηΫζ δαμμ
αΨΝ κΝπλκ ππδεσΝ κυΝΙθ δ κτ κυΝ θβη λυθ αδΝαπσΝ κΝ δ υγυθ άΝεαδΝ αΝηΫζβΝ κυΝ έέΙέΝΰδαΝ
κυμΝ λα βΰδεκτμΝ σξκυμΝ κυΝΙθ δ κτ κυΝεαδΝ κΝίαγησΝυζκπκέβ βμΝαυ υθ,

ίΨΝπαλκυ δΪακθ αδΝκδΝ εγΫ δμΝαπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ δ υγυθ άΝ κυΝΙθ δ κτ κυΝεα ΪΝ κΝηΫ κΝεαδΝ
κΝ ΫζκμΝ βμΝγβ έαμΝ κυ,
ΰΨΝ κΝ πλκ ππδεσΝ κυΝ Ιθ δ κτ κυΝ δαίκυζ τ αδΝ εαδΝ δα υπυθ δΝ πλκ Ϊ δμΝ ΰδαΝ βΝ ί ζ έπ βΝ
βμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝΙθ δ κτ κυ,
ΨΝεα σπδθΝπλσ α βμΝ κυΝ έέΙέ,ΝβΝΟζκηΫζ δαΝ κυΝΙθ δ κτ κυΝ υθΫλξ αδΝεαδΝ δαίκυζ τ αδΝ
η Ναυ σΝΰδαΝαβ άηα αΝ πθΝπ λέπ έΝί΄ΝΫπμΝ ΄Ν βμΝπαλέΝθΝ κυΝΪλγλκυΝ1ι»έΝ
5έΝΟδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπ λέπ έΝα΄Ν κυΝ τ λκυΝ αφέκυΝ κυΝΪλγλκυΝ1γζΝ κυΝθέΝζζιβήβί1ιΝεαδΝ βμΝ
υπκπ λέπ έΝα΄Ν βμΝπ λέπ έΝ ΄ βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1γηΝ κυΝέ δκυΝθσηκυ φαλησακθ αδΝαπσΝ
βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝ θΝζσΰπΝθσηκυΝ κΝΓ θδεσΝ δ υγυθ άΝ ΰλκ δεάμΝΈλ υθαμΝ κυΝ ΛΓΟΜ ΣΡ έ
εελ η έμΝ αδ ά δμΝ η α Ϊι πθΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ πθΝ λ υθβ δευθΝ εαδΝ

6.

ξθκζκΰδευθΝ

φκλΫπθΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1γ Ν κυΝ θέΝ ζγ1ίήβί1ζΝ πκυΝ ΫξκυθΝ υπκίζβγ έΝ υθΪη δΝ πθΝ η αία δευθΝ
δα Ϊι πθΝ κυΝθέΝζζζίήβί1θΝΧ ΄Ν1βζΨ πκυ,Νεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμ,Νυπβλ
απσ πα βΝ

έΝη Ν

βΝ Γ θδεάΝ Γλαηηα έαΝ Έλ υθαμΝ εαδΝ Σ ξθκζκΰέαμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Παδ έαμ,Ν

Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ ΰδαΝ δμΝ κπκέ μΝ Ϋξ δΝ ά βΝ ΰθπηκ κ ά δΝ γ δεΪΝ κΝ Τπβλ δαεσΝ
υηίκτζδκΝ κυΝ φκλΫαΝ υπκ κξάμΝ δ θ λΰκτθ αδΝ

βΝ Γ θδεάΝ Γλαηηα έαΝ Έλ υθαμΝ εαδΝ

Σ ξθκζκΰέαμΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εα ΪΝ
παλΫεεζδ βΝ πθΝ δα Ϊι πθΝΝ κυΝθέΝζζζίήβί1θΝΝεαδΝεΪγ Ναθ έγ βμΝΰ θδεάμΝάΝ δ δεάμΝ δΪ αιβμΝ
η Ν βθΝ έ δαΝ ξΫ βΝ λΰα έαμΝ εαδΝ

Ν γΫ βΝ εζΪ κυή δ δεσ β αμΝ αθ έ κδξβμΝ πθΝ υπδευθΝ κυΝ

πλκ σθ πθέΝ θΝ κΝαθπ ΫλπΝπλκ ππδεσΝπλκΫλξ αδΝαπσΝ λ υθβ δεΪΝεΫθ λαΝπκυΝ έθαδΝθέπέδέ έΝ
εαδΝ

θΝ εα Ϋξ δΝ κλΰαθδεΫμΝ γΫ δμ,Ν η Ν βθΝ απσφα βΝ βμΝ η Ϊ αιβμΝ υθδ υθ αδΝ ΰδαΝ κΝ

πλκ ππδεσΝ αυ σΝ πλκ ππκπαΰ έμΝ γΫ δμΝ

βΝ ΓέΓέ έΣέ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδΝ η Ν βθΝ η Ν

κπκδκθ άπκ Ν λσπκΝ απκξυλβ βΝ πθΝ υπαζζάζπθΝ πκυΝ δμΝ εα ΫξκυθέΝ ΓδαΝ κΝ υΰε ελδηΫθκΝ
πλκ ππδεσΝ ά βΝ εα αίΪζζ αδΝ ηδ γκ κ έαΝ απσΝ κυμΝ φκλ έμΝ πλκΫζ υ βμ,Ν

κυμΝ κπκέκυμΝ

υπΪλξκυθΝ ΰΰ ΰλαηηΫθ μΝπδ υ δμΝΰδαΝ κΝ εκπσΝαυ σέΝΟδΝ θΝζσΰπΝπδ υ δμΝη αφΫλκθ αδ
κΝ φκλΫαΝ υπκ κξάμ. ΣαΝ εκδθπθδεκα φαζδ δεΪΝ
δα βλκτθ αδέΝΣκΝπλκ ππδεσΝπκυΝη α Ϊ

δεαδυηα αΝ

πθΝ η α α

κηΫθπθΝ

αδΝη ΝίΪ βΝ βθΝπαλκτ αΝ δΪ αιβ,Ν δΫπ αδΝαπσΝ

δμΝ δα Ϊι δμΝ π λέΝ ίαγηκζκΰδευθΝ πλκαΰπΰυθΝ εαδΝ ηδ γκζκΰδεάμΝ ιΫζδιβμΝ πθΝ βηκ έπθΝ
υπαζζάζπθ.

ιέΝ  αΝ γθδεΪΝ έε υαΝ αΝ κπκέαΝ απκ εκπκτθΝ

βθΝ ηίΪγυθ βΝ βμΝ ΰθυ βμΝ

Ν υΰε ελδηΫθκΝ

πδ βηκθδεσΝ κηΫαΝ τθα αδΝ θαΝ υηη ΫξκυθΝ ε σμΝ πθΝ φκλΫπθΝ κυΝ Ϊλγλκυ 1γ Ν κυΝ θέΝ
ζγ1ίήβί1ζΝεαδΝ

Ι,Νφκλ έμΝπκυΝ πκπ τκθ αδΝαπσΝΤπκυλΰ έαΝεαδΝφκλ έμΝ κυΝ βηκ έκυΝ κηΫαέ

8έΝΟδΝ λ υθβ ΫμΝ ΄Νίαγηέ αμ,ΝκδΝκπκέκδΝυπβλ κτθΝεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμΝ αΝ
λ υθβ δεΪΝ Ιθ δ κτ αΝ

βμΝ Γ θδεάμΝ

δ τγυθ βμΝ Έλ υθαμΝ

αιδκζκΰκτθ αδΝ υπκξλ π δεΪΝ η Ν βΝ υηπζάλπ βΝ τκΝ ΧβΨΝ
παλσθ κμέΝ

θΝ αιδκζκΰβγκτθΝ γ δεΪ, πλκΪΰκθ αδΝ

κυΝ

ΛΓΟΝ

Μ ΣΡ ,Ν

υθΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ

βΝ ίαγηέ αΝ κυΝ λ υθβ άΝ Γ΄έΝ

αιδκζκΰβγκτθΝαλθβ δεΪ,ΝηπκλκτθΝθαΝαβ ά κυθΝηέαΝφκλΪΝ βθΝ παθαιδκζσΰβ άΝ κυμ,ΝηΫ αΝ
ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ τκΝ ΧβΨΝ αεσηβΝ

υθ,Ν δαφκλ δεΪΝ άΝ

θΝ
Ν

Ν π λέπ π βΝ αλθβ δεάμΝ θΫαμΝ

αιδκζσΰβ άμΝ κυμ,Ν ζτθ αδΝ βΝ ξΫ βΝ λΰα έαμΝ κυμΝ η Ν κθΝ ΛΓΟΝ

Μ ΣΡ έΝ Ν ιΫζδιβΝ

δ θ λΰ έ αδΝ τηφπθαΝη Ν βΝ δα δεα έαΝπκυΝπλκίζΫπ αδΝ κΝΪλγλκΝβλΝ κυΝθέΝζγ1ίήβί1ζέΝ

ΆλγλκΝ37
Ρυγηέ δμΝΰδαΝ βθΝκδεκθκηδεάΝ δαχ έλδ βΝ πθΝ λ υθβ δευθΝΫλΰπθ
1έΝ ΟδΝ υθ λΰααση θκδΝ λ υθβ ΫμΝ πκυΝ υηη ΫξκυθΝ η Ν βθΝ δ δσ β αΝ κυΝ η α δ Ϊε κλαΝ η Ν
τηία βΝ λΰα έαμΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυΝκλδ ηΫθκυΝξλσθκυΝ
λ υθβ δευθΝ εΫθ λπθΝ εαδΝ

Ν λ υθβ δεΪΝΫλΰαήπλκΰλΪηηα αΝ πθΝ

ξθκζκΰδευθΝ φκλΫπθ,Ν πθΝ έΛέΚέ έΝ πθΝ

έ έΙέΝ εαδΝ πθΝ έΠέΙ,Ν

δΫπκθ αδΝπμΝπλκμΝ κΝπλΪλδκΝαπσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝΰδαΝ κΝ λ υθβ δεσΝπλκ ππδεσΝεαδΝ αΝηΫζβΝ έ έΠέέΝ
βέΝαέΝ κΝΪλγλκΝ1γίΝ κυΝθέΝζβιίήβί1ζΝΧ ΄Ν1ζγΨ,ΝσππμΝ λκπκπκδάγβε Νη Ν βθΝπαλέ βΝ κυΝΪλγλκυΝ
γιηΝ κυΝθέ ζζ1βήβί1θΝΧ ΄ 1ζιΨ,Νη ΪΝ κΝ τ λκΝ ΪφδκΝπλκ έγ αδΝ λέ κ

Ϊφδκ,ΝπμΝ ιάμμ

« δ δεΪ,Ν ΰδαΝ δμΝ βησ δ μΝ υηίΪ δμΝ πκυΝ υθΪπ κθ αδΝ απσΝ κυμΝ δ δεκτμΝ Λκΰαλδα ηκτμΝ
Κκθ υζέπθΝΈλ υθαμΝ πθΝ . .Ι.,Ν αΝ λ υθβ δεΪΝεαδΝ ξθκζκΰδεΪΝεΫθ λαΝ κυΝΪλγλκυΝ1γ Ν κυΝθέ
ζγ1ίήβί1ζΝ εαδΝ αΝ λ υθβ δεΪΝ Παθ πδ βηδαεΪΝ Ιθ δ κτ αΝ Χ έΠέΙέΨ,Ν κ αθπ ΫλπΝ πκ σΝ κλέα αδΝ
Ν1ίέίίίΝ υλυ»έ
ίέΝ ΓδαΝ απΪθβΝ πλκηβγ δυθΝ έ βΝ άΝ εα υ λβΝ κυΝ πκ κτΝ πθΝ ΫεαΝ ξδζδΪ πθΝ Χ1ίέίίίΨΝ υλυ,Ν βΝ
απσφα βΝ αθΪζβοβμΝ υπκξλΫπ βμΝ πκυΝ κΝ .Λ.Κ. . ε έ δΝ πΫξ δΝ γΫ βΝ απσφα βμΝ απ υγ έαμΝ
αθΪγ βμέ
γέΝ Σαη δαεΫμΝ εαδΝ αθ δαεΫμΝ δ υεκζτθ δμΝ πκυΝ εα αίζάγβεαθΝ απσΝ αΝ λ υθβ δεΪΝ εαδΝ
ξθκζκΰδεΪΝ εΫθ λα,Ν αΝ έΠέΙΝ άΝ κυμΝ δ δεκτμΝ Λκΰαλδα ηκτμΝ Κκθ υζέπθΝ Έλ υθαμΝ Χ έΛέΚέ έΨΝ

πθΝ έ έΙέΝ η αιτΝ πθΝ λ υθβ δευθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πκυΝ αυ κέΝ δαξ δλέακθ αδΝ άΝ αη δαεΫμΝ εαδΝ
αθ δαεΫμΝ δ υεκζτθ δμΝπκυΝεα αίζάγβεαθ απσΝ αΝαπκγ ηα δεΪΝ πθΝ έΛέΚέ έΝ πθΝ έ έΙέΝπλκμΝ
αΝ έ έΙέΝ άΝ δμΝ

αδλ έ μΝ αιδκπκέβ βμΝ π λδκυ έαμΝ πθΝ έ έΙέΝ έθαδΝ θσηδη μ,Ν φσ κθΝ σγβεαθΝ

εα σπδθΝ απσφα βμΝ πθΝ υζζκΰδευθΝ κυμΝ κλΰΪθπθΝ ΰδαΝ βθΝ επζάλπ βΝ πθΝ εκπυθΝ πθΝ
λ υθβ δευθΝπλκΰλαηηΪ πθΝάΝαθ έ κδξαΝ πθΝ εκπυθΝ πθΝ έ έΙ,Ν πθΝ λ υθβ δευθΝεΫθ λπθΝάΝ
πθΝ έΠέΙέέ
ζέΝ κΝ Ϊφδκ ΄ βμΝπ λέπ έΝα΄ βμΝπαλ. λΝ κυΝΪλγλκυΝηλΝ κυΝθέΝζζκηήβί1ι,ΝβΝκπκέαΝπλκ Ϋγβε Ν
η Ν βθΝ παλέΝ ζΝ κυΝ ΪλγλκυΝ γγΝ κυΝ θέ ζηηλήβί1κΝ δαΰλΪφ αδΝ βΝ φλΪ βΝ «ΰδαΝ απΪθ μΝ
η αεδθά πθ»έΝ
ηέΝ βθΝπαλέΝ11Ν κυΝΪλγλκυΝλκΝ κυΝθέΝζηζιήβί1κΝυπΪΰκθ αδΝεαδΝκδΝΠλυ Ϊθ δμΝεαδΝ θ δπλυ Ϊθ δμΝ
πθΝ έ έΙέ εα ΪΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ πθΝεαγβεσθ πθΝ κυμΝπκυΝαφκλκτθΝ κθΝκδε έκΝ έΛέΚέ έ.
θέΝ ΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝκιΝ κυΝθέΝζζκηήβί1ιΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμ
«ΟΝ Ο βΰσμΝ Υλβηα κ σ β βμΝ εαδΝ δαξ έλδ βμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ θκΝ ΰελέθ αδΝ κΝ αλΰσ λκΝ ΫπμΝ δμΝ
γ1έ1βέβί1λέΝ ΟδΝ υφδ Ϊη θκδΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμΝ Ο βΰκέΝ Υλβηα κ σ β βμΝ
δα βλκτθ αδΝ

Ν δ ξτΝ εα ΪΝ κΝ ηΫλκμΝ πκυΝ αΝ πλκίζ πση θαΝ

Ν αυ κτμΝ

θΝ αθ έε δθ αδΝ

δμΝ

δα Ϊι δμΝ κυΝ παλσθ κμΝ εαδΝ κΝ αλΰσ λκΝ ΫπμΝ δμΝ γ1έ1βέβί1λέΝ ΈπμΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ πθΝ
Ο βΰυθΝ Υλβηα κ σ β βμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ θκ,Ν βΝ

πδ λκπάΝ

λ υθυθΝ λυγηέα δΝ η Ν απκφΪ δμΝ

αβ άηα αΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝ κυμΝ θΝζσΰπΝΟ βΰκτμ»έ
7. ΓδαΝ βθΝ πζβλπηάΝ απαθυθΝ υπκ άλδιβμΝ πθΝ λα βλδκ ά πθΝ βμΝ ΓΓ Σ,Ν

δμΝ κπκέ μΝ

θΝ

π λδζαηίΪθ αδΝ β εΪζυοβΝ ζ δ κυλΰδευθΝ ισ πθ,Ν τθα αδΝ θαΝ ΰέθ δΝ ξλά βΝ πσλπθΝ κυΝ γθδεκτΝ
εΫζκυμΝ κυΝΠ
8.
Π

Ν κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ

Ν ξλβηα κ σ β βΝ εαδΝ βΝ εα αθκηάΝ πθΝ πδ υ πθΝ πθΝ λΪ πθΝ κυΝ γθδεκτΝ εΫζκυμΝ κυΝ
εαδΝ

πθΝ

λΪ πθ

πκυΝ αφκλκτθΝ

υΰξλβηα κ κ κτη θαΝπλκΰλΪηηα αΝ
κδΝ πσλκδΝ εα α έγ θ αδΝ Ϊθ υΝ υπκζσΰκυΝ

βθΝ εα αίκζάΝ

γθδεάμΝ

υηη κξάμΝ

Ν

κθΝ ΛΚ ήΓΓ ΣΝΰέθ αδΝη ΪΝαπσΝαέ βηαΝ βμΝΓΓ ΣΝεαδΝ
κθΝ ζκΰαλδα ησΝ πκυΝ βλ έΝ κΝ ΛΚ Ν

βθΝ ΣλΪπ ααΝ βμΝ

ζζΪ κμέ

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

ΆλγλκΝγκ
Σλκπκπκδά δμΝ κυΝπέ έΝ1κήβί1κΝΧ ΄Νγ1Ψ
 κΝπέ έΝ1κήβί1κΝΧ ΄Νγ1ΨΝ πΫλξκθ αδΝκδΝ ιάμΝ λκπκπκδά δμ:
1έΝ αΨΝ ΟδΝ υπκπ λδπ έΝ ί΄,Ν ΰ΄,Ν ΄,Ν ΄,Ν

΄Ν εαδΝ α΄Ν βμΝ π λέπ έΝ Γ΄Ν βμΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ βΝ κυΝ πέ έΝ

1κήβί1κΝαθαλδγηκτθ αδΝ Νΰ΄,Ν ΄,Ν ΄,Ν ΄,Να΄ΝεαδΝβ΄,Ναθ έ κδξαέ
ίΨΝ βθΝπ λέπ έΝΓ΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝβΝ κυΝπέ έΝ1κήβί1κΝπλκ έγ αδΝυπκπ λέπ . ί΄ΝπμΝ ιάμμ
«ίΨΝβΝΓ θδεάΝ δ τγυθ βΝΦβφδαευθΝυ βηΪ πθ,ΝΤπκ κηυθΝεαδΝ ι Ϊ πθέ»έ
βέΝ αΨΝ  βθΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ λΝ κδΝ ζΫι δμΝ «,Ν κΝ πλκΰλαηηα δ ησμΝ εαδΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ πθΝ πΪ βμΝ
φτ πμΝ ι Ϊ πθΝεαδΝβΝ φαληκΰά»Ναθ δεαγέ αθ αδΝη Ν δμΝζΫι δμΝ«εαδΝκΝπλκΰλαηηα δ ησμ»,
ίΨΝ ΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝλΝ λκπκπκδ έ αδΝπμΝ ιάμμ
ααΨΝ Νπ λέπ έΝί΄Ναθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμ
«ίΨΝ δ τγυθ βΝ ζ ε λκθδεάμΝ δαευίΫλθβ βμΝεαδΝ πζκτ

υ βμΝ δα δεα δυθ»,

ίίΨΝΚα αλΰκτθ αδΝκδΝπ λδπ έΝΰ΄,Ν ΄ΝεαδΝ ΄ΝεαδΝβΝπ λέπ έΝ ΄Ναθαλδγη έ αδΝ Νΰ΄έ
γέΝΣκΝΪλγλκΝ1ίΝ λκπκπκδ έ αδΝπμΝ ιάμμ
αΨΝ  βθΝ παλέΝ βΝ εα αλΰ έ αδΝ βΝ π λέπ έΝ ΰ΄Ν εαδΝ κδΝ π λδπ έΝ ΄Ν εαδΝ ΄Ν αθαλδγηκτθ αδΝ

Ν ΰ΄Ν εαδΝ ΄,Ν

αθ έ κδξα,ΝκδΝκπκέ μΝαθ δεαγέ αθ αδΝπμΝ ιάμμ
«ΰΨΝ ΣηάηαΝ Γ΄Ν  λα βΰδεκτΝ ξ δα ηκτΝ βμΝ Γ θδεάμΝ Γλαηηα έαμΝ ΝΫαμΝ Γ θδΪμΝ εαδΝ δΪΝ έκυΝ
ΜΪγβ βμ,
ΨΝΣηάηαΝ ΄ΝΠκζδ δεάμΝξ έα βμΝ ε Ϊε κυΝ θΪΰεβμέ»,
ίΨΝΚα αλΰ έ αδΝβΝπαλέΝηΝεαδΝκδΝπαλέΝθΝεαδΝιΝαθαλδγηκτθ αδΝ ΝηΝεαδΝθ,Ναθ έ κδξα,
ΰΨΝ  κΝ πλυ κΝ

ΪφδκΝ βμΝ παλέΝ ηΝ κδΝ ζΫι δμΝ «ΣκΝ ΣηάηαΝ ΄»Ν αθ δεαγέ αθ αδΝ η Ν δμΝ ζΫι δμΝ «ΣκΝ

ΣηάηαΝΓ΄»,
ΨΝ  κΝ πλυ κΝ

ΪφδκΝ βμΝ παλέΝ θΝ κδΝ ζΫι δμΝ «ΣκΝ ΣηάηαΝ ΄»Ν αθ δεαγέ αθ αδΝ η Ν δμΝ ζΫι δμΝ «ΣκΝ

ΣηάηαΝ ΄»,
ζέΝΣκΝΪλγλκΝ11Ν λκπκπκδ έ αδΝπμΝ ιάμμ
αΨΝΟΝ έ ζκμΝ κυΝΪλγλκυΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμ
« δ τγυθ βΝ ζ ε λκθδεάμΝ δαευίΫλθβ βμΝεαδΝ πζκτ

υ βμΝ δα δεα δυθ»

ίΨΝ  κΝ πλυ κΝ

ΪφδκΝ βμΝ παλέΝ βΝ κδΝ ζΫι δμΝ « θΪπ υιβμΝ φαληκΰυθ»Ν αθ δεαγέ αθ αδΝ η Ν δμΝ

ζΫι δμΝ« πζκτ

υ βμΝ δα δεα δυθ»ΝεαδΝεα αλΰκτθ αδΝκδΝπ λδπ έΝα΄ΝΫπμΝ

΄,Ν θυΝκδΝπ λδπ έΝα΄Ν

εαδΝβ΄Ναθαλδγηκτθ αδΝ Να΄ΝεαδΝί΄Ναθ έ κδξα,ΝκδΝκπκέ μΝαθ δεαγέ αθ αδΝπμΝ ιάμμ
«αΨΝΣηάηαΝ ΄Ν ζ ε λκθδεάμΝ θβηΫλπ βμΝ κυΝΠκζέ β,
ίΨΝΣηάηαΝ ΄Ν δαζ δ κυλΰδεσ β αμ,ΝΦβφδαεάμ τΰεζδ βμΝεαδΝ δκδεβ δεάμΝΤπκ άλδιβμέ»,
ΰΨΝ βθΝπαλέΝβΝπλκ έγ θ αδΝπ λδπ έΝΰ΄ΝεαδΝ ΄ΝπμΝ ιάμμ
«ΰΨΝΣηάηαΝΓ΄ΝΟλΰΪθπ βμ εαδΝ πζκτ

υ βμΝ δα δεα δυθ,

ΨΝΣηάηαΝ ΄ΝΠλπ κεσζζκυέ»,
ΨΝΚα αλΰκτθ αδΝκδΝπαλέΝγΝΫπμΝκΝεαδΝκδΝπαλέΝλΝεαδΝ1ίΝαθαλδγηκτθ αδΝ ΝγΝεαδΝζ,Ναθ έ κδξαέ
ΨΝΠλκ έγ θ αδΝπαλΪΰλαφκδ ηΝεαδΝθΝπμΝ ιάμμ
«ηέΝΣκΝΣηάηαΝΓ΄ΝΟλΰΪθπ βμΝεαδΝ πζκτ

υ βμΝ δα δεα δυθΝ έθαδΝαλησ δκΝΰδαμ

αΨΝ κθΝ ξ δλδ ησΝ σζπθΝ πθΝ γ ηΪ πθΝ κλΰΪθπ βμΝ εαδΝ απζκτ

υ βμΝ πθΝ δα δεα δυθΝ πθΝ

υπβλ δυθΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ εαδΝ πθΝ πκπ υση θπθ φκλΫπθΝ κυ,Ν

Ν υθ λΰα έαΝ η Ν κυμΝ

αλησ δκυμΝφκλ έμ,Νη Ν σξκΝ βθΝ αξτ λβΝ δ επ λαέπ βΝ πθΝ δκδεβ δευθΝ θ λΰ δυθ,
ίΨΝ βθΝαθΪπ υιβΝεαδΝ φαληκΰάΝ τΰξλκθπθΝ ξθδευθΝεαδΝη γσ πθΝ λΰα έαμΝΰδαΝ βθΝατιβ βΝ βμΝ
παλαΰπΰδεσ β αμΝ πθΝυπαζζάζπθ,
ΰΨΝ βΝ η ζΫ βΝ πθΝ ξλβ δηκπκδκτη θπθΝ θ τππθΝ δεαδκζκΰβ δευθ,Ν πκυΝ εα ΪΝ π λέπ π βΝ
απαδ κτθ αδΝ θαΝ υπκίΪζζκυθΝ κδΝ υθαζζα

ση θκδΝ εαδΝ βθΝ δ άΰβ βΝ ΰδαΝ βΝ ί ζ έπ βΝ εαδΝ

υπκπκέβ άΝ κυμ,
ΨΝ κθ ξ δλδ ησΝεΪγ ΝΪζζκυΝ υθαφκτμΝγΫηα κμέ
θέΝΣκΝΣηάηαΝ ΄ΝΠλπ κεσζζκυΝ έθαδΝαλησ δκΝΰδαμ
αΨΝ βΝ δαεέθβ βΝεΪγ Ν έ κυμΝαζζβζκΰλαφέαμ,Να δαίΪγηβ βμΝεαδΝ δαίαγηδ ηΫθβμ,
ίΨΝ βθΝ πλπ κεσζζβ βΝ ΰΰλΪφπθΝ εαδΝ βθΝ πδετλπ βΝ αθ δΰλΪφπθΝ πκυΝ ε έ κθ αδΝ απσΝ δμΝ
υπβλ έ μΝ κυΝΤπκυλΰ έκυ,
ΰΨΝ βθΝβζ ε λκθδεάΝ άλβ βΝ κυΝαλξ έκυΝ κυΝε θ λδεκτΝπλπ κεσζζκυ,
ΨΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝ υ άηα κμΝβζ ε λκθδεάμΝ δαξ έλδ βμΝ ΰΰλΪφπθ,
ΨΝ βθΝ άλβ βΝ κυΝ ΰ θδεκτΝ αλξ έκυΝ πθΝ δ υγτθ πθΝ πθΝ Γ θδευθΝ Γλαηηα δυθΝ κυΝ
Τπκυλΰ έκυ,
ΨΝ βθΝκλΰΪθπ βΝεαδΝ βΝ δαξ έλδ βΝ βμΝίδίζδκγάεβμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυ,
αΨΝ κθ ξ δλδ ησΝεΪγ ΝΪζζκυΝ υθαφκτμΝγΫηα κμέ»,

5. Κα αλΰ έ αδΝβΝπ λέπ έΝ

΄Ν βμΝπαλέΝβΝεαδΝβΝπαλέΝκΝ κυΝΪλγλκυΝ1β,Ν κΝκπκέκΝαθαλδγη έ αδΝ

Ν

ΪλγλκΝ1ηέ
θέΝΣαΝΪλγλαΝ1γΝεαδΝ1ζΝαθαλδγηκτθ αδΝ Ν1η ΝεαδΝ1ηΓ,Ναθ έ κδξαΝεαδΝ κΝΪλγλκΝ1ηΝαθαλδγη έ αδΝ
ΝΪλγλκΝ1βέ
ιέΝΠλκ έγ αδΝΪλγλκΝ1γΝπμΝ ιάμμ
«ΆλγλκΝ1γ
Γ θδεάΝ δ τγυθ β ΦβφδαευθΝυ βηΪ πθ,ΝΤπκ κηυθΝεαδΝ ι Ϊ πθ
1έΝ  λα βΰδεσμΝ εκπσμΝ βμΝ Γ θδεάμΝ

δ τγυθ βμΝ ΦβφδαευθΝ υ βηΪ πθ,Ν Τπκ κηυθΝ εαδΝ

ι Ϊ πθΝ έθαδΝβΝαθΪπ υιβΝπζβλκφκλδαευθΝ υ βηΪ πθ,ΝβΝοβφδκπκέβ βΝ δα δεα δυθ,ΝεαγυμΝ
εαδΝ κΝ ξ δα ησμ,Ν βΝ υζκπκέβ β,Ν κΝ πλκΰλαηηα δ ησμΝ εαδΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ πθΝ πΪ βμΝ φτ πμΝ
ι Ϊ πθΝαληκ δσ β αμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέ
βέΝ ΝΓ θδεάΝ δ τγυθ βΝΦβφδαευθΝυ βηΪ πθ,ΝΤπκ κηυθΝεαδΝ ι Ϊ πθΝ υΰελκ έ αδΝαπσΝ δμΝ
αεσζκυγ μΝκλΰαθδεΫμΝηκθΪ μμ
αΨΝ δ τγυθ βΝ θΪπ υιβμΝΠζβλκφκλδαευθΝυ βηΪ πθ,
ίΨΝ δ τγυθ βΝ ζ ε λκθδευθΝεαδΝ δε υαευθΝυ βηΪ πθ,
ΰΨΝ δ τγυθ βΝ ι Ϊ πθΝεαδΝΠδ κπκδά πθ,
ΨΝ δ τγυθ βΝ επαδ υ δεάμΝΣ ξθκζκΰέαμΝεαδΝΚαδθκ κηέαμέ»έ
κέΝΠλκ έγ αδΝΪλγλκΝ1ζΝπμΝ ιάμμ
«ΆλγλκΝ1ζ
δ τγυθ βΝ θΪπ υιβμΝΠζβλκφκλδαευθΝυ βηΪ πθ
1έΝ πδξ δλβ δαεσμΝ

σξκμΝ βμΝ δ τγυθ βμΝ θΪπ υιβμΝ ΠζβλκφκλδαευθΝ υ βηΪ πθΝ έθαδΝ βΝ

υζκπκέβ βΝ εαδΝ παλαεκζκτγβ βΝ πζβλκφκλδαευθΝ

υ βηΪ πθΝ πέΝ πθΝ δα δεα δυθΝ κυΝ

Τπκυλΰ έκυΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέ
βέΝ

Ν δ τγυθ βΝ

θΪπ υιβμ ΠζβλκφκλδαευθΝ υ βηΪ πθΝ υΰελκ έ αδΝ απσΝ δμΝ αεσζκυγ μΝ

κλΰαθδεΫμΝηκθΪ μμ
αΨΝ ΣηάηαΝ

΄Ν

φαληκΰυθΝ

δκλδ ηυθΝ Πλκ ππδεκτΝ Πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ

΄Ν

φαληκΰυθΝ Κδθβ δεσ β αμΝ εαδΝ

υ λκίΪγηδαμΝ

επαέ υ βμ,
ίΨΝ ΣηάηαΝ

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,
ΰΨΝΣηάηαΝΓ΄Ν φαληκΰυθΝ θυ α βμΝ επαέ υ βμ,
ΨΝΣηάηαΝ ΄ΝΤπκ βλδε δευθΝ φαληκΰυθ,

ιΫζδιβμΝ Πλκ ππδεκτΝ Πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ

ΨΝΣηάηαΝ ΄Ν φαληκΰυθΝ ι Ϊ πθ,
ΨΝΣηάηαΝ ΄Ν φαληκΰυθΝΓλαηηα δυθΝΈλ υθαμΝεαδΝΣ ξθκζκΰέαμ,ΝΝΫαμΝΓ θδΪμΝεαδΝ δΪΝ έκυΝ
ΜΪγβ βμ,»,
γέΝ ΣκΝ ΣηάηαΝ

΄Ν φαληκΰυθΝ δκλδ ηκτΝ Πλκ ππδεκτΝ Πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ

υ λκίΪγηδαμΝ

επαέ υ βμΝ έθαδΝαλησ δκΝΰδαμ
αΨΝ βθΝ αθΪπ υιβ,Ν βΝ ζ δ κυλΰέαΝ εαδΝ βθΝ πΫε α βΝ πθΝ ΠζβλκφκλδαευθΝ υ βηΪ πθΝ πκυΝ
αφκλκτθΝ

κΝ δκλδ ησΝ πθΝ ησθδηπθΝ επαδ υ δευθΝ

αΝ ξκζ έαΝ βμΝ Πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ βμΝ

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,
ίΨΝ βθΝ αθΪπ υιβ,Ν βΝ ζ δ κυλΰέαΝ εαδΝ βθΝ πΫε α βΝ πθΝ ΠζβλκφκλδαευθΝ υ βηΪ πθΝ πκυΝ
αφκλκτθΝ

βθΝ πλσ ζβοβΝ πθΝ αθαπζβλπ υθΝ εαδΝ κυΝ ζκδπκτΝ πλκ ππδεκτΝ

Πλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ βμΝ
ΰΨΝ βθΝ ιαΰπΰάΝ

αΝ ξκζ έαΝ βμΝ

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,

κηΫθπθΝεαδΝ α δ δευθΝ κδξ έπθΝαπσΝ δμΝίΪ δμΝ

κηΫθπθ,

ΨΝ κθ ξ δλδ ησΝεΪγ ΝΪζζκυΝ υθαφκτμΝγΫηα κμέ
ζέΝ ΣκΝ ΣηάηαΝ ΄Ν φαληκΰυθΝ Κδθβ δεσ β αμΝ εαδΝ ιΫζδιβμΝ Πλκ ππδεκτΝ Πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ
υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ έθαδΝαλησ δκΝΰδαμ
αΨΝ βθΝ αθΪπ υιβ,Ν βΝ ζ δ κυλΰέαΝ εαδΝ βθΝ πΫε α βΝ πθΝ ΠζβλκφκλδαευθΝ υ βηΪ πθΝ πκυΝ
αφκλκτθΝ

βθΝ υπβλ δαεάΝ εα Ϊ α βΝ εαδΝ ιΫζδιβΝ κυΝ ησθδηκυΝ επαδ υ δεκτΝ εαδΝ κυΝ ζκδπκτΝ

πλκ ππδεκτΝ βμΝΠλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ βμΝ

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,

ίΨΝ βθΝ αθΪπ υιβ,Ν βΝ ζ δ κυλΰέαΝ εαδΝ βθΝ πΫε α βΝ πθΝ ΠζβλκφκλδαευθΝ υ βηΪ πθΝ πκυΝ
αφκλκτθΝ

βθΝ εδθβ δεσ β αΝ κυΝ ησθδηκυΝ επαδ υ δεκτΝ εαδΝ κυΝ ζκδπκτΝ πλκ ππδεκτΝ βμΝ

Πλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ βμΝ
ΰΨΝ βθΝ ιαΰπΰάΝ

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,

κηΫθπθΝεαδΝ α δ δευθΝ κδξ έπθΝαπσΝ δμΝίΪ δμΝ

κηΫθπθ,

ΨΝ κθ ξ δλδ ησΝεΪγ ΝΪζζκυΝ υθαφκτμΝγΫηα κμέ
ηέΝΣκΝΣηάηαΝΓ΄Ν φαληκΰυθΝ θυ α βμΝ επαέ υ βμΝ έθαδΝαλησ δκΝΰδαμ
αΨΝ βθΝ πκπ έα,Ν βθΝ παλαεκζκτγβ βΝ εαδΝ κθΝ υθ κθδ ησΝ πθΝ λΰα δυθΝ πθΝ ΦκλΫπθΝ πκυΝ
υζκπκδκτθ,Ν δαξ δλέακθ αδΝ εαδΝ ζ δ κυλΰκτθΝ αΝ έε υαΝ εαδΝ ΠζβλκφκλδαεΪΝ υ άηα αΝ πκυΝ
αφκλκτθΝ βθΝ θυ α βΝ επαέ υ β,
ίΨΝ βθΝαθΪπ υιβΝεαδΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝΠζβλκφκλδαευθΝυ βηΪ πθΝ θυ α βμΝ επαέ υ βμ,
ΰΨΝ βθΝ επσθβ βΝ η ζ υθΝ ΰδαΝ βθΝ απζκτ
επαέ υ β,

υ βΝ πθΝ δα δεα δυθΝ πκυΝ αφκλκτθΝ

βθΝ θυ α βΝ

ΨΝ βΝ βηδκυλΰέα,Ν βθΝ κλΰΪθπ βΝ εαδΝ βΝ υθ άλβ βΝ πθΝ ίΪ πθΝ

κηΫθπθΝ πκυΝ αφκλκτθΝ

Ν

δ λτηα α,Νφκλ έμ,Νπλκ ππδεσ,Νφκδ β Ϋμή πκυ α ΫμΝ βμΝ θυ α βμΝ επαέ υ βμ,
ΨΝ βθΝαθΪπ υιβΝΠζβλκφκλδαευθΝυ βηΪ πθΝπκυΝαφκλκτθΝ Ν δα δεα έ μΝ κυΝπλκ ππδεκτΝ βμΝ
θυ α βμΝ επαέ υ βμΝεαδΝ πθΝφκδ β υθή πκυ α υθ,
ΨΝ β υθ άλβ βΝ εαδΝ βθΝ πΫε α βΝ ΠζβλκφκλδαευθΝ υ βηΪ πθΝ φαληκΰυθΝ εαδΝ δε υαευθΝ
πυζυθΝ βθΝ θυ α βΝ επαέ υ β,
αΨΝ κθ ξ δλδ ησΝεΪγ ΝΪζζκυΝ υθαφκτμΝγΫηα κμέ
θέΝΣκΝΣηάηαΝ ΄ΝΤπκ βλδε δευθΝ φαληκΰυθΝ έθαδΝαλησ δκΝΰδαμ
αΨΝ βΝ ξ έα βΝ εαδΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ ΠζβλκφκλδαευθΝ υ βηΪ πθΝ εαδΝ φαληκΰυθΝ κυΝ
Τπκυλΰ έκυ,
ίΨΝ βθΝ αθαίΪγηδ βΝ εαδΝ πΫε α βΝ παζαδσ λπθΝ φαληκΰυθΝ εαδΝ βΝ η α λκπάΝ κυμΝ

Ν θΫ μΝ

τηφπθαΝη Ν δμΝ τΰξλκθ μΝπλκ δαΰλαφΫμΝαθΪπ υιβμ,Να φΪζ δαμΝεαδΝζ δ κυλΰέαμ,
ΰΨΝ βθΝ θκπκέβ βΝ υπκζκΰδ δευθΝ υ βηΪ πθΝ η Ν εκπσΝ βθΝ ιΪζ δοβΝ εα αξυλδ βμΝ εαδΝ
υθ άλβ βμΝ κδξ έπθΝ ΝπκζζαπζΪΝυπκζκΰδ δεΪΝ υ άηα α,
ΨΝ βθΝ ια φΪζδ βΝ βμΝ πκδσ β αμΝ εαδΝ βμΝ αιδκπδ έαμΝ πθΝ η γσ πθΝ εαδΝ πθΝ ζκΰδ ηδευθΝ πκυΝ
αθαπ τ

δ,

ΨΝ κθ ξ δλδ ησΝεΪγ ΝΪζζκυΝ υθαφκτμΝγΫηα κμέ
ιέΝΣκΝΣηάηαΝ ΄Ν φαληκΰυθΝ ι Ϊ πθΝ έθαδΝαλησ δκΝΰδαμΝαΨΝ βΝ δαξ έλδ β,Ν βθΝαθΪπ υιβΝεαδΝ
βΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ ΠζβλκφκλδαευθΝ υ βηΪ πθΝ ΰδαΝ βθΝ πλκ κδηα έαΝ εαδΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ
αλξ έκυΝ ι Ϊ πθΝ ηαγβ υθΝ

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ απκφκέ πθ,Ν ΫεθπθΝ ζζάθπθΝ

ιπ λδεκτ,Ν αζζκ απυθ,Ν αγζβ υθΝ εαδΝ ζκδπυθΝ εα βΰκλδυθΝ

Ν υθ λΰα έαΝ η Ν βΝ δ τγυθ βΝ

ι Ϊ πθΝεαδΝΠδ κπκδά πθ,
ίΨΝ βθΝαθΪπ υιβΝ εαδΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝΠζβλκφκλδαευθΝυ βηΪ πθΝΰδαΝ βΝ υΰεΫθ λπ βΝ εαδΝ βθΝ
π ι λΰα έαΝ πθΝίαγηκζκΰδυθΝεαδΝ πθΝαδ ά πθΝπλκ δηά πθΝ πθ υπκοβφέπθ,
ΰΨΝ βθΝΫε κ βΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθΝ δ αΰπΰάμΝ ΝΙ λτηα αΝ βμΝ θυ α βμΝ επαέ υ βμ,
ΨΝ βΝ βηδκυλΰέαΝεαδΝ βθΝκλΰΪθπ βΝίΪ πθΝ
ΰζυ

κηΫθπθΝυπκοβφέπθΝΰδαΝ βθΝπδ κπκέβ βΝιΫθβμΝ

αμ,Νΰθυ βμΝ ήΤ,Ν ιδκ ά πθΝεαδΝ βθΝΫε κ βΝ πθΝ ξ δευθΝαπκ ζ ηΪ πθ,

Ψ βθΝ ια φΪζδ βΝ βμΝπκδσ β αμΝεαδΝ βμΝαιδκπδ έαμΝ πθΝκδε έπθΝζκΰδ ηδευθ,
ΨΝ βθΝ δ άΰβ βΝ πλκ Ϊ πθΝ ΰδαΝ βθΝ απζκτ
δ ιαΰπΰάΝ ι Ϊ πθ,

υ βΝ πθΝ δα δεα δυθΝ πκυΝ αφκλκτθΝ

βΝ

αΨΝ βθΝ π ι λΰα έαΝ πθΝ

α δ δευθΝ απκ ζ ηΪ πθΝ πκυΝ ιΪΰκθ αδΝ απσΝ δμΝ ίΪ δμΝ

κηΫθπθΝ

βμΝ δ τγυθ βμΝεαδΝαφκλκτθΝ Ν ι Ϊ δμ,
βΨΝ κθ ξ δλδ ησΝεΪγ ΝΪζζκυΝ υθαφκτμΝγΫηα κμέ
κέΝΣκΝΣηάηαΝ ΄Ν φαληκΰυθΝ πθΝΓλαηηα δυθΝΈλ υθαμΝεαδΝΣ ξθκζκΰέαμ,ΝΝΫαμΝΓ θδΪμΝεαδΝ δΪΝ
έκυΝΜΪγβ βμΝ έθαδΝαλησ δκΝΰδαμ
αΨΝ βΝ δαξ έλδ βΝ εαδΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ ΠζβλκφκλδαευθΝ υ βηΪ πθΝ εαδΝ φαληκΰυθΝ πκυΝ
ξ έακθ αδΝη Ν βθΝ παΰΰ ζηα δεάΝΚα Ϊλ δ βΝ έ Ν Ν βησ δ μΝ έ Ν Νδ δπ δεΫμΝ κηΫμ,
ίΨΝ βΝ δαξ έλδ βΝ εαδΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ ΠζβλκφκλδαευθΝ υ βηΪ πθΝ εαδΝ φαληκΰυθΝ πκυΝ
ξ έακθ αδΝη Ν βθΝ επαέ υ βΝ θβζέεπθ,
ΰΨΝ βθΝαθΪπ υιβΝεαδΝ β ζ δ κυλΰέαΝΠζβλκφκλδαευθΝυ βηΪ πθΝεαδΝ φαληκΰυθΝπκυΝαφκλκτθΝ
κΝ αθγλυπδθκΝ υθαηδεσΝ Χ δκδεβ δεσΝ εαδΝ επαδ υ δεσΨΝ βμΝ Γ θδεάμΝ Γλαηηα έαμΝ ΝΫαμΝ Γ θδΪμΝ
εαδΝ βμΝΓ θδεάμΝΓλαηηα έαμΝ δΪ έκυΝΜΪγβ βμ,
ΨΝ βθΝαθΪπ υιβΝεαδΝ ζ δ κυλΰέαΝΠζβλκφκλδαευθΝυ βηΪ πθΝεαδΝ φαληκΰυθΝπκυΝ ξ έακθ αδΝ
η Ν δμΝ ι Ϊ δμΝ ζζβθκηΪγ δαμ,
ΨΝ κΝ ξ δα ησΝεαδΝ βθΝαθΪπ υιβΝΠζβλκφκλδαευθΝυ βηΪ πθΝεαδΝ φαληκΰυθΝπκυΝαφκλκτθΝ
αΝ ΚΫθ λαΝ Μ αζυε δαεάμΝ

επαέ υ βμήΚκζζΫΰδαΝ Χηβ λυκΝ α δκ κ ά πθ,Ν ηβ λυκΝ

δ α εσθ πθΝεέ έζέΨ,
ΨΝ βΝ δαξ έλδ βΝ εαδΝ βθΝαθΪπ υιβΝΠζβλκφκλδαευθΝυ βηΪ πθΝεαδΝ φαληκΰυθΝ βμΝΓ θδεάμΝ
Γλαηηα έαμΝΝΫαμΝΓ θδΪμΝεαδΝ βμΝΓ θδεάμΝΓλαηηα έαμΝ έαΝ έκυΝΜΪγβ βμ,
αΨΝ βθΝ πκπ έαΝ εαδΝ βθΝ παλαεκζκτγβ βΝ πθΝ λΰα δυθΝ πθΝ φκλΫπθΝ πκυΝ υζκπκδκτθΝ εαδΝ
δαξ δλέακθ αδΝΠζβλκφκλδαεΪΝυ άηα αΝ βμΝΓ θδεάμΝΓλαηηα έαμΝΈλ υθαμΝεαδΝΣ ξθκζκΰέαμ,
βΨΝ βθΝ ια φΪζδ βΝ βμΝπκδσ β αμΝεαδΝ βμΝαιδκπδ έαμΝ πθΝκδε έπθΝζκΰδ ηδευθ,
γΨΝ κθ ξ δλδ ησΝεΪγ ΝΪζζκυΝ υθαφκτμΝγΫηα κμέ»έ
λέΝΣκΝΪλγλκΝ1λΝ λκπκπκδ έ αδΝπμΝ ιάμμ
αΨΝ  βθΝ π λέπ έΝ α΄Ν βμΝ παλέΝ η,Ν βΝ κπκέαΝ λκπκπκδάγβε Ν η Ν βθΝ παλέΝ θΝ κυΝ ΪλγλκυΝ γίΝ κυΝ θέΝ
ζηηλήβί1κΝ Χ ΄Ν 1ζβΨ,Ν η ΪΝ δμΝ «ζΫι δμΝ ΝΫαμΝ Γ θδΪμ»Ν εαδΝ πλδθΝ δμΝ ζΫι δμΝ «εαδΝ βμΝ Γ θδεάμΝ
Γλαηηα έαμΝ δΪΝ έκυΝ ΜΪγβ βμ,»Ν πλκ έγ θ αδΝ κδΝ ζΫι δμΝ « υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ εαδΝ πθΝ
ζΫΰξπθΝ εαδΝ

ΰελέ πθΝ

πθΝ απκζκΰδ ηυθΝ

πθ

δεαδκτξπθΝ ξλβηα κ κ κτη θπθ-

πδξκλβΰκτη θπθΝφκλΫπθΝ κυΝΪλγλκυ βίΝ κυΝθέΝβίιζή19λβΝΧ ΄Ν1βκΨ»,
ίΨΝ  βθΝ π λέπ έΝ α΄Ν βμΝ παλέΝ θΝ κδΝ ζΫι δμΝ «Τπκυλΰ έκΝ

θΪπ υιβμΝ εαδΝ

θ αΰπθδ δεσ β αμ»Ν

αθ δεαγέ αθ αδΝαπσ δμΝζΫι δμΝ«αλησ δκΝυπκυλΰ έκ»Νεαδ κδΝζΫι δμΝ«Κα Ϊλ δ βμΝεαδΝ ε Ϋζ βμΝ

ΠλκΰλΪηηα κμΝ

βηκ έπθΝ

π θ τ πθΝ ΧΠ

Ψ»Ν αθ δεαγέ αθ αδΝ απσΝ δμΝ ζΫι δμΝ «εαδΝ βΝ

δ τγυθ βΝΠλκΰλαηηα δ ηκτΝεαδΝ δαξ έλδ βμΝΠλκςπκζκΰδ ηκτΝ βηκ έπθΝ π θ τ πθ»,
1ίέΝ βθΝπαλέΝζΝ κυΝΪλγλκυΝβίΝπλκ έγ αδΝπ λέπ . β΄ πμΝ ιάμμ
«βΨΝ κθ ξ δλδ ησΝεΪγ ΝΪζζκυΝ υθαφκτμΝγΫηα κμέ»,
11έΝΣκΝΪλγλκΝβ1Ν λκπκπκδ έ αδΝπμΝ ιάμμ
αΨΝ ΝπαλέΝγΝ λκπκπκδ έ αδΝπμΝ ιάμμ
ααΨΝ Νπ λέπ έΝ ΄Ναθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμ
« ΨΝ βΝ υΰεΫθ λπ βΝ εα α Ϊ πθΝ ηδ γκ κ έαμ,Ν κθΝ Ϋζ ΰξκΝ κλγσ β αμΝ εαδΝ βθ υπκίκζάΝ
θδαέαΝ λξάΝΠζβλπηάμΝΧ

βθΝ

ΠΨΝηΫ πΝΓΛΚ- βζΝεαδΝ βθΝ ισφζβ βΝξλβηα δευθΝ θ αζηΪ πθΝπκυΝ

ε έ κθ αδΝαπσΝ βΝΓ ΟΤ,ΝηΫ πΝ βμΝ θδαέαμΝ λξάμΝΠζβλπηάμ,»,
ίίΨΝΠλκ έγ αδΝπ λέπ . δ ΄ πμΝ ιάμμ
«δ ΨΝ κθ ξ δλδ ησΝεΪγ ΝΪζζκυΝ υθαφκτμΝγΫηα κμέ»,
ίΨΝ ΝπαλέΝζΝ λκπκπκδ έ αδΝπμΝ ιάμμ
ααΨΝ Νπ λέπ έΝ ΄Ναθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμ
« ΨΝ βΝ υΰεΫθ λπ βΝ εα α Ϊ πθΝ ηδ γκ κ έαμ,Ν κθΝ Ϋζ ΰξκΝ κλγσ β αμΝ εαδΝ βθΝ υπκίκζάΝ
θδαέαΝ λξάΝΠζβλπηάμΝΧ

βθΝ

ΠΨΝηΫ πΝΓΛΚ- βζΝεαδΝ βθΝ ισφζβ βΝξλβηα δευθΝ θ αζηΪ πθΝπκυΝ

ε έ κθ αδΝαπσΝ βΝΓ ΟΤΝηΫ πΝ βμΝ θδαέαμΝ λξάμΝΠζβλπηάμ,»,
ίίΨΝΠλκ έγ αδΝπ λέπ . δ ΄ΝπμΝ ιάμμ
«δ ΨΝ κθ ξ δλδ ησΝεΪγ ΝΪζζκυΝ υθαφκτμΝγΫηα κμέ»,
ΰΨΝ βθΝπαλέΝηΝπλκ έγ αδΝπ λέπ . δΰ΄ πμΝ ιάμμ
«δΰΨΝ κθ ξ δλδ ησΝεΪγ ΝΪζζκυΝ υθαφκτμΝγΫηα κμέ»,
ΨΝ βθΝπαλέΝθΝπλκ έγ αδΝπ λέπ . α΄ΝπμΝ ιάμμ
«αΨΝ κθ ξ δλδ ησΝεΪγ ΝΪζζκυΝ υθαφκτμΝγΫηα κμέ»έ
1βέΝΣκΝΪλγλκΝββΝ λκπκπκδ έ αδΝπμΝ ιάμμ
αΨΝ βθΝπαλέΝγΝπλκ έγ αδΝπ λέπ . εα΄ΝπμΝ ιάμμ
«εαΨΝ κθΝξ δλδ ησΝεΪγ ΝΪζζκυΝ υθαφκτμΝγΫηα κμέ»,
ίΨΝ βθΝπαλέΝζΝπλκ έγ αδΝπ λέπ . δα΄ΝπμΝ ιάμμ
«δαΨΝ κθΝξ δλδ ησΝεΪγ ΝΪζζκυΝ υθαφκτμΝγΫηα κμέ»,
ΰΨΝ βθΝπαλέΝηΝπλκ έγ αδΝπ λέπ . δγ΄ΝπμΝ ιάμμ
«δγΨΝ κθΝξ δλδ ησΝεΪγ ΝΪζζκυΝ υθαφκτμΝγΫηα κμέ»,
ΨΝ βθΝπαλέΝθΝπλκ έγ αδΝπ λέπ . εί΄ΝπμΝ ιάμμ

«είΨΝ κθΝξ δλδ ησΝεΪγ ΝΪζζκυΝ υθαφκτμΝγΫηα κμέ»,
ΨΝ βθΝπαλέΝιΝπλκ έγ αδΝπ λέπ . εα΄ΝπμΝ ιάμμ
«εαΨΝ κθΝξ δλδ ησΝεΪγ ΝΪζζκυΝ υθαφκτμΝγΫηα κμέ»έ
13. Νπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝζΝ κυΝΪλγλκυΝγγΝ κυΝπέ έΝ1κήβί1κΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμ
«ίΨΝ βθΝ Ϊ δαΝ δ σ κυΝ ΰδαΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ λ υθυθΝ εαδΝ πλαε δευθΝ α εά πθΝ φκδ β υθΝ

δμΝ

έΜέ έ έ έΝεαδΝ αΝΚΫθ λαΝ επαδ υ δεάμΝεαδΝυηίκυζ υ δεάμΝΤπκ άλδιβμΝΧΚέ έέΤέΨ,»έ
14. ΣκΝΪλγλκΝη1Ν λκπκπκδ έ αδΝπ Ν ιάμμ
αΨΝ Νπ λέπ έΝδ΄Ν βμΝπαλέΝγΝεα αλΰ έ αδΝεαδΝκδΝυπσζκδπ μΝπ λδπ υ δμΝαθαλδγηκτθ αδ,
ίΨΝ βθΝπαλέΝιΝβΝπ λέπ έΝδί΄Ναθαλδγη έ αδΝ Νδΰ΄ΝεαδΝπλκ έγ αδΝπ λέπ έΝδί΄ΝπμΝ ιάμμΝ
«δΨΝ βθΝ Ϋΰελδ βΝ πθΝ πλκζσΰδπθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πθΝ ξκζδευθΝ ηκθΪ πθΝ αληκ δσ β αμΝ βμΝ
δ τγυθ βμ,»έ
15. ΣκΝΪλγλκΝηβΝ λκπκπκδ έ αδΝπ Ν ιάμμ
αΨΝ Νπ λέπ έΝδ΄Ν βμΝπαλέΝγΝεα αλΰ έ αδΝεαδΝκδΝυπσζκδπ μΝπ λδπ υ δμΝαθαλδγηκτθ αδ,
ίΨΝ βθΝπαλέΝιΝβΝπ λέπ έΝδΰ΄Ναθαλδγη έ αδΝ Νδ ΄ΝεαδΝπλκ έγ αδΝπ λέπ έΝδΰ΄ΝπμΝ ιάμμΝ
«δΨΝ βθΝ Ϋΰελδ βΝ πθΝ πλκζσΰδπθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πθΝ ξκζδευθΝ ηκθΪ πθΝ αληκ δσ β αμΝ βμΝ
δ τγυθ βμ,»έ
16.  βθΝπ λέπ έΝΰ΄Ν βμΝ παλέΝθΝ κυΝ ΪλγλκυΝηζΝη ΪΝ δμΝζΫι δμΝ « πθΝΓ θδευθΝ Γλαηηα δυθ κυΝ
ΤΠέΠέ έΘέ,»Ν εαδΝ πλδθΝ απσΝ δμΝ ζΫι δμΝ « πθΝ θ ιΪλ β πθΝ λξυθ»Ν πλκ έγ θ αδΝ κδΝ ζΫι δμΝ « πθΝ
βησ δπθΝ δίζδκγβευθ,Ν βμΝ γθδεάμΝ δίζδκγάεβμΝ βμΝ ζζΪ κμ»έ
17. αΨΝ βθΝπαλέΝ1ίΝ κυΝΪλγλκυΝθι,ΝσππμΝαυ άΝπλκ Ϋγβε Νη Ν βθΝπαλέΝ1βΝ κυΝΪλγλκυΝγίΝ κυΝθέΝ
ζηηλήβί1κΝΧ ΄Ν1ζβΨ, βΝπ λέπ έΝδ ΄Ναθαλδγη έ αδΝ

Νδβ΄ΝεαδΝπλκ έγ θ αδΝπ λδπ . δ ΄ΝεαδΝδα΄ΝπμΝ

ιάμμ
«δ ΨΝ βθΝυπκίκζάΝπ λδκ δευθΝ εγΫ πθ,Ν δμΝκπκέ μΝ ζΫΰξ δΝεαδΝπλκπγ έΝεαδΝφΫλ δΝ βθΝ υγτθβΝ
ΰδαΝ δμΝ δα δεα έ μ,Νπλκε δηΫθκυΝΰδαΝ βΝ τθ αιβΝ βμΝ ά δαμΝ δαί ίαέπ βμΝπλκμΝ βθΝ

Ν πέΝ βμΝ

υζκπκέβ βμΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθ,
δαΨΝ βΝ δκλΰΪθπ βΝ κυΝ

γθδεκτΝ

δαΰπθδ ηκτΝ ΰδαΝ ΝΫκυμΝ

πδ άηκθ μ,Ν

κΝ πζαέ δκΝ κυΝ

υλππαρεκτΝΠλκΰλΪηηα κμΝΰδαΝ βθΝΆθκδιβΝ βμΝ υλυπβμ,Ν Ν γθδεσΝ πέπ κ,»έ
ίΨΝ ΟδΝ π λδπ έΝ β΄Ν εαδΝ γ΄Ν κυΝ ΪλγλκυΝ θλΝ εα αλΰκτθ αδΝ εαδΝ βΝ π λέπ έΝ δ΄Ν κυΝ δ έκυΝ ΪλγλκυΝ
αθαλδγη έ αδΝ Νβ΄έ
18.  βθΝ π λέπ έΝ α΄Ν κυΝ ΪλγλκυΝ ιγ,Ν κδΝ ζΫι δμΝ « τκΝ ΧβΨ»Ν αθ δεαγέ αθ αδΝ απσΝ δμΝ ζΫι δμΝ «πΫθ Ν
ΧηΨ»έ

19έΝΣκΝΪλγλκΝκζΝ λκπκπκδ έ αδΝπμΝ ιάμμ
αΨΝΣκΝπλυ κΝ ΪφδκΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμ
« δμΝ κλΰαθδεΫμΝ ηκθΪ μΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυ,Ν η Ν ιαέλ βΝ βΝ Γ θδεάΝ δ τγυθ βΝ  λα βΰδεκτΝ
ξ δα ηκτ,Ν Πλκΰλαηηα δ ηκτΝ εαδΝ ζ ε λκθδεάμΝ δαευίΫλθβ βμΝ εαδΝ βΝ Γ θδεάΝ δ τγυθ βΝ
ΦβφδαευθΝ υ βηΪ πθ,Ν Τπκ κηυθΝ εαδΝ
δαευίΫλθβ βμΝ εαδΝ
δ τγυθ βΝ

πζκτ

υ βμΝ

ι Ϊ πθ,Ν

δα δεα δυθ,Ν βΝ

βΝ

δ τγυθ βΝ

ζ ε λκθδεάμΝ

δ τγυθ βΝ Σ ξθδευθΝ Τπβλ δυθ,Ν βΝ

θΪπ υιβμΝ ΠζβλκφκλδαευθΝ υ βηΪ πθΝ εαδΝ βΝ δ τγυθ βΝ

ζ ε λκθδευθΝ εαδΝ

δε υαευθΝυ βηΪ πθ,ΝεαγυμΝεαδΝ βΝ δ τγυθ βΝ επαδ υ δεάμΝΣ ξθκζκΰέαμΝεαδΝΚαδθκ κηέαμ,Ν
πλκ

αθ αδ,ΝπμΝ ιάμμ»

ίΨΝ βθΝπαλέΝγΝη ΪΝ δμΝζΫι δμΝ« ζ ε λκθδεάμΝ δαευίΫλθβ βμ»ΝεαδΝπλδθΝ δμΝζΫι δμΝ«πλκ
υπΪζζβζκμΝ εζΪ κυΝ Π Ν Πζβλκφκλδεάμ»Ν πλκ έγ θ αδΝ κδΝ ζΫι δμΝ «εαδΝ

α αδΝ

βΝ Γ θδεάΝ δ τγυθ βΝ

ΦβφδαευθΝυ βηΪ πθ,ΝΤπκ κηυθΝεαδΝ ι Ϊ πθ»,
ΰΨΝ βθΝπαλέΝηΝκδΝζΫι δμΝ« δ τγυθ βΝ ζ ε λκθδεάμΝ δαευίΫλθβ βμΝεαδΝ θΪπ υιβμΝ φαληκΰυθ»Ν
αθ δεαγέ αθ αδΝη Ν δμΝζΫι δμΝ« δ τγυθ βΝ θΪπ υιβμΝΠζβλκφκλδαευθΝυ βηΪ πθ»,
ΨΝ βθΝπαλέΝιΝη ΪΝ δμΝζΫι δμΝ«Σ ξθκζκΰέαμΝεαδΝΚαδθκ κηέαμ»ΝεαδΝπλδθΝ δμΝζΫι δμΝ«πλκ
υπΪζζβζκμΝ εζΪ κυΝ Π Ν Πζβλκφκλδεάμ»Ν πλκ έγ θ αδΝ κδΝ ζΫι δμΝ «εαδΝ
επαδ υ δεάμΝ Σ ξθκζκΰέαμΝ Πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ

υ λκίΪγηδαμΝ

α αδΝ

αΝ Σηάηα αμΝ ΣηάηαΝ
επαέ υ βμ,Ν ΣηάηαΝ

Σ ξθκζκΰέαμΝ θυ α βμΝ επαέ υ βμ,ΝΝΫαμΝΓ θδΪμΝεαδΝ δΪΝ έκυΝΜΪγβ βμ,»,
ΨΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝΪλγλκυΝκζΝπλκ έγ αδΝπαλΪΰλαφκμ κΝπμΝ ιάμμ
«κέΝ  βΝ δ τγυθ βΝ

ζ ε λκθδεάμΝ δαευίΫλθβ βμΝ εαδΝ

πζκτ

υ βμΝ δα δεα δυθΝ εαδΝ

ΣηάηαΝ δαζ δ κυλΰδεσ β αμ,Ν ΦβφδαεάμΝ τΰεζδ βμΝ εαδΝ δκδεβ δεάμΝ Τπκ άλδιβμΝ πλκ

κΝ
α αδΝ

υπΪζζβζκμΝεζΪ κυΝΠ ΝΠζβλκφκλδεάμΝάΝΣ ΝΠζβλκφκλδεάμέ»έ

ΆλγλκΝγλ
ΘΫηα αΝαληκ δσ β αμΝ βμΝΓ θδεάμΝΓλαηηα έαμΝΘλβ ε υηΪ πθ
1έΝ αΨΝ  κΝ ΫζκμΝ βμΝ παλέΝ γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1γΝ κυΝ θέΝ ζγί1ήβί1ζΝ Χ ΄Ν ββγΨΝ πλκ έγ αδΝ

ΪφδκΝ πμΝ

ιάμμΝ
« Ν πλκγ ηέαΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ αφέκυΝηπκλ έΝθαΝπαλα έθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ
Παδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝΫπμΝ λ δμΝΧγΨΝφκλΫμΝΰδαΝΫθαΝΫ κμΝεΪγ ΝφκλΪέ»έ

ίΨΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝπαλέΝιΝ κυΝΪλγλκυΝ1γΝ κυΝθέΝζγί1ήβί1ζΝπλκ έγ αδΝ ΪφδκΝπμΝ ιάμμΝ
« Ν πλκγ ηέαΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ αφέκυΝηπκλ έΝθαΝπαλα έθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ
Παδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝΫπμΝ λ δμΝΧγΨΝφκλΫμΝΰδαΝΫθαΝΫ κμΝεΪγ ΝφκλΪέ»έ
βέΝ ΣκΝ πλυ κΝ

ΪφδκΝ βμΝ παλέΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ληΝ κυΝ θέΝ ζζκηήβί1ιΝ αθ δεαγέ α αδΝ πμΝ ιάμμΝ

« δ Ϊ εαζκμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1λΝ κυΝ θέ έΝ γγιλή1ληηΝ «Π λέΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ βμΝ βηκ έαμΝ
επαδ τ πμ»Ν Χ ΄Ν βθίΨΝ πκυΝ αθΫλξ αδΝ
πλκ υπκυΝ «ΚαγκζδεάΝ εεζβ έαΝ

Ν γΫ βΝ πδ εσπκυΝ κυΝ εεζβ δα δεκτΝ θκηδεκτΝ

βθΝ ζζΪ α»Ν πκυΝ αθαΰθπλέ βε Ν η Ν κΝ ΪλγλκΝ 1γΝ κυΝ θέΝ

ζγί1ήβί1ζΝ «ΟλΰΪθπ βΝ βμΝ θκηδεάμΝ ηκλφάμΝ πθΝ γλβ ε υ δευθΝ εκδθκ ά πθΝ εαδΝ πθΝ θυ υθΝ
κυμΝ

βθΝ ζζΪ αΝεαδΝΪζζ μΝ δα Ϊι δμΝαληκ δσ β αμΝΓ θδεάμΝΓλαηηα έαμΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝ

Ϊζζ μΝ δα Ϊι δμ»ΝΧ ΄ΝββγΨ,Νηπκλ έ,Νεα σπδθΝαέ β άμΝ κυ,ΝθαΝαπαζζαΰ έΝη λδευμΝάΝκζδευμΝαπσΝ αΝ
ξκζδεΪΝ επαδ υ δεΪΝεαδΝ δκδεβ δεΪΝεαγάεκθ ΪΝ κυΝεαδΝθαΝ κυΝαθα γκτθΝεαγάεκθ αΝαθΪζκΰαΝ
πθΝυθ κθδ υθΝ επαδ υ δεκτΝΈλΰκυ,ΝεαγυμΝεαδΝ δαλεκτμΝ πδησλφπ βμΝ πθΝ δ α εΪζπθΝ κυΝ
ΚαγκζδεκτΝ σΰηα κμέ».

ΆλγλκΝ4ί
δα Ϊι δμΝΰδαΝ βθΝΠλπ κίΪγηδαΝεαδΝ βΝ
1έΝΣκ

υ λκίΪγηδαΝ επαέ υ β

τ λκΝ ΪφδκΝ βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝβκΝ κυΝθέΝζ1κθήβί1γΝΧ ΄Ν1λγΨ,ΝσππμΝ

βΝ π λέπ π βΝ αυ άΝ αθ δεα α Ϊγβε Ν η Ν βθΝ παλέΝ ζΝ κυΝ ΪλγλκυΝ κβΝ κυΝ θέΝ ζγθκήβί1θΝ Χ ΄Ν β1Ψ,Ν
αθ δεαγέ αθ αδΝπμΝ ιάμμΝ
« δ βΰβ άμΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ κλέα αδΝ κΝ πλκρ Ϊη θκμΝ κυΝ

υ κ ζκτμΝ Σηάηα κμΝ δ δεκτΝ

επαδ υ δεκτΝ Πλκ ππδεκτΝ εαδΝ δ δεκτΝ κβγβ δεκτΝ Πλκ ππδεκτΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Παδ έαμ,Ν
Έλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ θαζζαε δεΪ,ΝκΝΠλσ λκμΝ κυΝυηίκυζέκυΝηπκλ έΝθαΝκλέα δΝΪζζκΝ
ηΫζκμΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ πμΝ δ βΰβ άΝ υΰε ελδηΫθκυΝ γΫηα κμέΝ Γλαηηα ΫαμΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ
κλέα αδΝ δκδεβ δεσμΝυπΪζζβζκμΝάΝαπκ πα ηΫθκμΝ επαδ υ δεσμΝ κυΝέ δκυΝΣηάηα κμέ»
βέΝ κΝπέ έΝ1ήβίίγΝΧ ΄Ν1ΨΝ πΫλξκθ αδΝκδΝ ιάμΝ λκπκπκδά δμμ
αΨΝ κΝΪλγλκΝ1γ,Ντ

λαΝαπσΝ βθΝπαλέΝ1ίΝπλκ έγ θ αδΝπαλΪΰλαφκδΝ11,Ν1βΝεαδΝ1γΝπμΝ ιάμμ

«11έΝΓθπηκ κ κτθΝΰδα βΝξκλάΰβ βΝα δυθΝυπβλ δαεάμΝ επαέ υ βμΝ κΝ

ΠΝεαδΝ

εαδΝΰδαΝ βθΝαθΪεζβ άΝ κυμέ
1βέΝΓθπηκ κ κτθΝΰδαΝ βΝξκλάΰβ βΝα δυθΝξπλέμΝαπκ κξΫμΝ κΝ

ΠΝεαδΝ

Πέ

Π,ΝεαγυμΝ

1γέΝ Γθπηκ κ κτθΝ ΰδαΝ βΝ υθΪφ δαΝ πθΝ έ ζπθΝ η απ υξδαευθΝ πκυ υθΝ η Ν κΝ αθ δε έη θκΝ βμΝ
απα ξσζβ βμΝ πθΝη ζυθΝ

Πέ»έ

ίΨΝΣκΝΪλγλκΝ1ζΝ λκπκπκδ έ αδΝπμΝ ιάμμ
ααΨΝ ΝπαλέΝ1ζΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ
«1ζέΝ Γθπηκ κ έΝ ΰδαΝ βΝ ξκλάΰβ βΝ α δυθΝ υπβλ δαεάμΝ επαέ υ βμΝ
αθαπζβλπηα δεΪΝηΫζβΝ κυΝ υηίκυζέκυΝπκυΝαθάεκυθΝ ΝεζΪ κυμΝ κυΝ

αΝ αε δεΪΝ εαδΝ

Πέ»έ

ίίΨΝ ΝπαλέΝ1θΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ
«1θέΝ Γθπηκ κ έΝ ΰδαΝ βΝ ξκλάΰβ βΝ α δυθΝ ξπλέμΝ απκ κξΫμΝ
ηΫζβΝ κυΝ υηίκυζέκυΝπκυΝαθάεκυθΝ ΝεζΪ κυμΝ κυΝ

αΝ αε δεΪΝ εαδΝ αθαπζβλπηα δεΪΝ

Πέ»έ

ΰΰΨΝ ΝπαλέΝβ1Ναθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ
«β1έΝ Γθπηκ κ έΝ ΰδαΝ βΝ υθΪφ δαΝ πθΝ έ ζπθΝ η απ υξδαευθΝ πκυ υθΝ η Ν κΝ αθ δε έη θκΝ βμΝ
απα ξσζβ βμΝ αΝ αε δεΪΝεαδΝαθαπζβλπηα δεΪΝηΫζβΝ κυΝ υηίκυζέκυΝπκυΝαθάεκυθΝ ΝεζΪ κυμΝ
κυΝ

Πέ»έ

ΨΝΎ

λαΝαπσΝ βθΝπαλέΝββ,Νπλκ έγ αδΝπαλΪΰλαφκμ βγΝπμΝ ιάμμΝ

«βγέΝ Γθπηκ κ έΝ ΰδαΝ βθΝ απαζζαΰάΝ πθΝ υθ κθδ υθΝ επαδ υ δεκτΝ ΈλΰκυΝ πκυΝ αθάεκυθΝ
εζΪ κυμΝ κυΝ

Ν

ΠΝαπσΝ βθΝΪ εβ βΝ πθΝεαγβεσθ πθΝ κυμΝ τηφπθαΝη Ν βθΝπαλέΝιΝ κυΝΪλγλκυΝηΝ

κυΝθέΝζηζιήβί1κΝΧ ΄Ν1ίβΨ»έ
ΰΨΝ ΌπκυΝ

κΝ πέ έΝ 1ήβίίγΝ αθαφΫλ αδΝ κΝ Τπβλ δαεσΝ υηίκτζδκΝ δ δεκτΝ επαδ υ δεκτΝ

Πλκ ππδεκτΝ ΧΤ

ΠΨ,Ν θκ έ αδΝ κ Κ θ λδεσΝ Τπβλ δαεσΝ υηίκτζδκΝ δ δεκτΝ επαδ υ δεκτΝ

Πλκ ππδεκτΝ ΧΚΤ

ΠΨ,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ π λέπ έΝ ί΄Ν βμΝ παλέΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βκΝ κυΝ θέΝ

ζ1κθήβί1γΝΧ ΄1λγΨ,ΝσππμΝαθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπαλέΝζΝ κυΝΪλγλκυΝκβΝ κυΝθέΝζγθκήβί1θΝΧ ΄Ν
21).
γέΝ κΝΪλγλκΝγίΝ κυΝθέΝζηζιήβί1κ,Ντ

λαΝαπσΝ βθΝπαλέΝιΝπλκ έγ θ αδΝπαλ. κΝεαδΝλΝπμΝ ιάμμ

«κέΝ δ υγυθ άμΝ ξκζδεάμΝ ηκθΪ αμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν βμΝ κπκέαμΝ βΝ κλΰαθδεσ β αΝ
δαηκλφυθ αδΝ θ σμΝ βμΝ γβ έαμΝ κυ εΪ πΝ πθΝ
δ υγυθ ά,Ν πδ λΫφ δΝ
πέθαεαέΝ

ΪλπθΝ γΫ πθ,Ν επέπ δΝ απσΝ βμΝ γΫ β κυΝ

βθΝ κλΰαθδεάΝ κυΝ γΫ βΝ εαδΝ παθ ΰΰλΪφ αδΝ

κθΝ κδε έκΝ αιδκζκΰδεσΝ

Ν ε θάΝ γΫ βΝ κυΝ πλκρ αηΫθκυΝ βμΝ θΝ ζσΰπΝ ξκζδεάμΝ ηκθΪ αμΝ εαζτπ

αδΝ η Ν

πλκεάλυιβΝ βμΝγΫ βμέ
λέΝΠλκρ Ϊη θκμΝ δγΫ δαμΝάΝ λδγΫ δαμΝ ξκζδεάμΝηκθΪ αμΝπλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν βμΝκπκέαμΝ
βΝκλΰαθδεσ β αΝ δαηκλφυθ αδΝ θ σμΝ βμΝγβ έαμΝ κυΝ ΪθπΝ πθΝ λδυθΝγΫ πθ,Ν επέπ δΝ απσΝ β
γΫ βΝ κυΝπλκρ αηΫθκυέΝΓδαΝ βθΝεΪζυοβΝ βμΝε θάμΝγΫ βμΝ κυΝ δ υγυθ άΝ βμΝ θΝζσΰπΝ ξκζδεάμΝ

ηκθΪ αμ,ΝκΝκδε έκμΝ δ υγυθ άμΝ επαέ υ βμΝεαζ έΝ κυμΝυπκοβφέκυμΝπκυΝ θΝΫξκυθΝ κπκγ βγ έΝ
εα ΪΝ βΝ

δλΪΝ ΰΰλαφάμΝ κυμΝ

κθΝ πέθαεα,Ν θαΝ υπκίΪζκυθΝ άζπ βΝ κπκγΫ β βμέΝ θΝ η ΪΝ βθΝ

κζκεζάλπ βΝ βμΝαθπ ΫλπΝ δα δεα έαμΝ βΝγΫ βΝ ιαεκζκυγ έΝ θαΝπαλαηΫθ δΝε θά,Νεαζτπ
πλκεάλυιβΝ βμΝ γΫ βμέΝ  βθΝ π λέπ π βΝ αυ άΝ φαλησα αδΝ κΝ ζ υ αέκΝ

αδΝ η Ν

ΪφδκΝ βμΝ παλέΝ ηΝ κυΝ

ΪλγλκυΝβλέ»
ζέΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝπαλέΝηΝ κυΝΪλγλκυΝγΝ κυΝθέΝ1ηθθή1λκηΝΧ ΄Ν1θιΨΝπλκ έγ θ αδΝ ΪφδαΝπμΝ ιάμμ
«ΣαΝ θβπδαΰπΰ έα,Ν αθΪζκΰαΝ η Ν κθΝ αλδγησΝ πθΝ κλΰαθδευθΝ γΫ πθΝ πθΝ θβπδαΰπΰυθ,Ν έθαδΝ
ηκθκγΫ δαΝ άΝ πκζυγΫ δαέΝ

Ν κλΰαθδεσ β αΝ πθΝ θβπδαΰπΰ έπθΝ πλκ

αθ δ κδξέαΝ θβπδαΰπΰκτΝ πλκμΝ αλδγησΝ θβπέπθ, βΝ κπκέαΝ

θΝ ηπκλ έΝ θαΝ υπ λίαέθ δΝ κθΝ ΫθαΝ Χ1ΨΝ

θβπδαΰπΰσΝ ΰδαΝ εΪγ Ν έεκ δΝ πΫθ Ν ΧβηΨΝ θάπδαΝ εαδΝ σξδΝ ζδΰσ λκΝ απσμΝ αΨΝ
εαδΝίΨΝπΫθ ΝΧηΨΝθάπδαΝ

δκλέα αδΝ η Ν ίΪ βΝ βθΝ
εα Ϋ

λαΝ Χ1ζΨΝ θάπδαΝ

Ν ξκζδεΫμΝηκθΪ μΝαπκηαελυ ηΫθπθ,Ν υ πλσ δ πθΝεαδΝπαλαη γσλδπθΝ

π λδκξυθΝ άΝ π λδκξυθΝ η Ν υ εκζέ μΝ πλσ ία βμΝ άΝ π λδκξυθΝ ΰδαΝ δμΝ κπκέ μΝ απαδ έ αδΝ
η αφκλΪήη αεέθβ βΝθβπέπθΝ τηφπθαΝη Ν δμΝδ ξτκυ μΝ δα Ϊι δμέΝΣβθΝ υγτθβΝΰδαΝ βθΝ άλβ βΝ
κυΝ αλδγηκτΝ πθΝ ηαγβ υθΝ αθΪΝ ηάηαΝ Ϋξ δΝ κΝ κδε έκμΝ δ υγυθ άμΝ Πλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέΝ
Μ Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ ΟδεκθκηδευθΝ εαδΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ
εαγκλέα αδΝ κΝ αλδγησμΝ πθΝ ηαγβ υθΝ πκυΝ αθ δ κδξ έΝ
κπκέαΝζ δ κυλΰκτθΝηΫ αΝ

Ν εΪγ Ν θβπδαΰπΰσέΝ ΣαΝ θβπδαΰπΰ έαΝ αΝ

αΝπαδ δεΪΝεΫθ λαΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝηκθκγΫ δαΝάΝπκζυγΫ δα,ΝαθΪζκΰαΝ

η Ν κθΝ αλδγησΝ πθΝ θβπέπθΝ πκυΝ φκδ κτθΝ εαδΝ η Ν ίΪ βΝ βθΝ αθ δ κδξέαΝ ηδαμΝ γΫ βμΝ θβπδαΰπΰκτΝ
πλκμΝ έεκ δΝπΫθ ΝΧβηΨΝθάπδαέ»έ
5έΝ αΨΝ ΣκΝ

τ λκΝ

ΪφδκΝ βμ παλέΝ ηΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηΝ κυΝ θέΝ γθλλήβίίκΝ Χ ΄Ν 1λλΨ,Ν σππμΝ βΝ

παλΪΰλαφκμ αυ άΝ αθ δεα α Ϊγβε η Ν βθΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ η1Ν κυΝ θέΝ ζηζιήβί1κΝ Χ ΄Ν 1ίβΨ,Ν
αθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμ
« Ν πδ λκπάΝ αυ άΝ υΰελκ έ αδΝ αθΪΝ Π λδφ λ δαεάΝ δ τγυθ βΝ επαέ υ βμΝ ΧΠέ έ έΨΝ εαδΝ
απκ ζ έ αδΝ απσΝ ΫθαθΝ υθ κθδ άΝ επαδ υ δεκτΝ ΫλΰκυΝ ΰδαΝ βθΝ δ δεάΝ αΰπΰάΝ εαδΝ θ αιδαεάΝ
επαέ υ βΝ κδε έκυΝ Π λδφ λ δαεκτΝ ΚΫθ λκυΝ

επαδ υ δεκτΝ ξ δα ηκτΝ ΧΠ έΚέ έέΨΝ βμΝ

Πέ έ έ,Ν πμΝ πλσ λκ,Ν ΫθαθΝ υθ κθδ άΝ επαδ υ δεκτΝ ΫλΰκυΝ κδε έκυΝ Π έΚέ έέΝ βμΝ ίαγηέ αμΝ
επαέ υ βμΝαπσΝ βθΝκπκέαΝπλκΫλξ αδΝκΝηαγβ άμ,ΝΫθαθΝ επαδ υ δεσΝη Ν ι δ έε υ βΝ βθΝ

Ν

ΰδαΝηαγβ ΫμΝπλπ κίΪγηδαμΝάΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝεα ΪΝπ λέπ π βΝεαδΝ δ δεσ λαΝ κυΝ
εζΪ κυΝΠ ίβΝΦδζκζσΰπθΝΰδαΝ βΝ υ λκίΪγηδαΝ επαέ υ β,ΝΫθαθΝουξκζσΰκΝ κυΝεζΪ κυΝΠ βγΝ
εαδΝΫθαθΝεκδθπθδεσΝζ δ κυλΰσΝ κυΝεζΪ κυΝΠ γί,ΝπμΝηΫζβέ»

ίΨΝΣκΝπλυ κΝ ΪφδκΝ βμΝπ λέπ έΝΰ΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝθΝ κυΝθέΝγθλλήβίίκΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ
ιάμμΝ
«ΰΨΝ  Ν δ δευμΝ κλΰαθπηΫθαΝ εαδΝ εα αζζάζπμ
ζ δ κυλΰκτθΝ ηΫ αΝ

ζ ξπηΫθαΝ Σηάηα αΝ Έθ αιβμΝ ΧΣ ΨΝ πκυΝ

αΝ ξκζ έαΝ ΰ θδεάμΝ εαδΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμ,Ν εαδΝ υπκ βλέακθ αδΝ

απσΝ επαδ υ δεκτμΝ πθΝεζΪ πθΝΠ Νθ1ΝεαδΝΠ Νι1,ΝεαγυμΝεαδΝαπσΝ επαδ υ δεκτμΝ πθΝεζΪ πθΝ
Π Νθί,ΝΠ Νιί,ΝΠ Νίβ,ΝΠ ΝίγΝεαδΝΠ ΝίζΝπκυΝΫξκυθΝ αΝ υπδεΪΝπλκ σθ αΝ κπκγΫ β βμΝ βθΝ

,

αθΪζκΰαΝη Ν βΝίαγηέ αΝ επαέ υ βμΝάΝεαδΝαπσΝ επαδ υ δεκτμΝΪζζπθΝεζΪ πθΝ φσ κθΝπλσε δ αδΝ
ΰδαΝ ηαγβ ΫμΝ η Ν πλκίζάηα αΝ σλα βμΝ άΝ αεκάμέΝ ΣαΝ Σ Ν ζ δ κυλΰκτθΝ η

τκΝ ΧβΨΝ δαφκλ δεκτμΝ

τπκυμΝπλκΰλαηηΪ πθμ».
6.  βθΝπαλέΝηΝ κυΝΪλγλκυΝβλΝ κυΝθέΝζηβ1ήβί1κΝΧ ’ΝγκΨΝπλκ έγ αδΝ τ λκΝ ΪφδκΝπμΝ ιάμμ
« Νπ λέπ π βΝΫζζ δοβμΝυπκοβφέπθΝ επαδ υ δευθΝ κυ εζΪ κυΝΠ ΝκλέίβΝΧπλυβθΝεζΪ κδΝΠ ΙΝ
κέγέκΝ Κ λαηδεάμ,Ν Π ΙΝ κέζζΝ ξ δα ηκτΝ εαδΝ Σ ξθκζκΰέαμΝ ΞτζκυΝ εαδΝ πέπζκυΝ εαδΝ Π ΙΝ κέβίΝ
Κζπ κςφαθ κυλΰέαμΨ,Ν βΝ δ α εαζέαΝ πθΝ λΰα βλδαευθΝ ηαγβηΪ πθΝ ιυζκυλΰδεάμΝ αθα έγ αδΝ
η Ν πλδαέαΝ αθ δηδ γέαΝ

Ν ηπ δλκ Ϋξθ μΝ δ δυ μΝ πκυΝ ΫξκυθΝ ΰθυ βΝ βμΝ αθ έ κδξβμΝ ΫξθβμέΝ Μ Ν

απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν κλέακθ αδΝ αΝ ελδ άλδα,Ν βΝ
δα δεα έαΝεαδΝεΪγ Νζ π κηΫλ δαΝ ξ δεάΝη Ν βθΝπαλαπΪθπΝαθΪγ βέΝΟΝηΫΰδ κμΝ αλδγησμΝ πθΝ
πλυθΝ βμΝ ί κηα δαέαμΝ απα ξσζβ βμΝ αθΪΝ ηπ δλκ ΫξθβΝ κλέα αδΝ

Ν υ εαΝ Χ12) υλ μ,Ν κΝ

τοκμΝ βμΝπλδαέαμΝαθ δηδ γέαμΝκλέα αδΝ τηφπθαΝη Ν αΝπλκίζ πση θαΝ
( ΄Ν1671) απσφα β,ΝσππμΝ υηπζβλυγβε Νη Ν βθΝη

Ν

βθΝβήθζλικήίίββή2006

βθΝ2/46098/0022/2007 ( ΄Ν1765) απσφα β,

πκυΝ φαλησακθ αδΝαθαζσΰπμ.»έ

ΆλγλκΝ41
δα Ϊι δμΝΓ θδεάμΝΓλαηηα έαμΝΝΫαμΝΓ θδΪμΝεαδΝΓ θδεάμΝΓλαηηα έαμΝ δαΝ έκυΝΜΪγβ βμΝ
1.  κΝ ΫζκμΝ βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝκκΝ κυΝθέΝζηζιήβί1κΝΧ ΄Ν1ίβΨ,Νπλκ έγ αδΝβΝ ιάμΝφλΪ βμ
«,Ν ε σμΝ απσΝ κυμΝ α δκ κ κτη θκυμΝ φκλ έμΝ η Ν Κέ έ έΜέ1Ν εαδΝ Κέ έ έΜέβΝ πκυΝ υπκίΪζζκυθΝ
υπκξλ π δεΪΝΫπμΝβκΝΦ ίλκυαλέκυΝβί1λέ»έ
βέΝ  κΝ πλυ κΝ

ΪφδκΝ βμΝ παλέΝ θΝ κυΝ ΪλγλκυΝ κλΝ κυΝ θέΝ ζηζιήβί1κΝ Χ ΄Ν 1ίβΨ βΝ βη λκηβθέαΝ

1β.1.2019 αθ δεαγέ α αδΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝ1β.09.2019.
γέΝαΨΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝΪλγλκυΝγ1Ν κυΝθέΝζηηλήβί1κΝΧ ΄Ν1ζβΨΝπλκ έγ αδΝπαλΪΰλαφκμ γΝπμΝ ιάμμ

«γέΝΟδΝυπΪζζβζκδΝπκυΝ έξαθΝ δκλδ

έ,Νη α αΰ έΝάΝη αφ λγ έΝ

ΝΫαμΝΓ θδΪμΝεαδΝ δΪΝ έκυΝΜΪγβ βμ,Ν θ Ϊ
βΝ κπκέαΝ εα α έγ αδΝ υπκξλ π δεΪΝ
απκεζ δ δεάΝ πλκγ ηέα

κθ αδΝκλΰαθδεΪ,Ντ

κΝ αλησ δκΝ ΣηάηαΝ

βθΝ θδαέαΝΓ θδεάΝΓλαηηα έαΝ
λαΝαπσΝυπ τγυθβΝ άζπ άΝ κυμ,Ν

θγλυπδθκυΝ

υθαηδεκτΝ ηΫ αΝ

Ν

ΫεαΝ Χ1ίΨΝ βη λυθ,Ν ε βζυθκθ αμΝ κλδ δεΪΝ εαδΝ αη Ϊεζβ αΝ βθΝ

πλκ έηβ άΝ κυμΝ έ ΝΰδαΝ βΝΓ θδεάΝΓλαηηα έαΝΝΫαμΝΓ θδΪμΝ έ ΝΰδαΝ βΝΓ θδεάΝΓλαηηα έαΝ δΪΝ
έκυΝΜΪγβ βμέΝΜ ΪΝ βθΝπΪλκ κΝ βμΝαθπ ΫλπΝπλκγ ηέαμ,Ν ε έ
βθΝκλδ δεάΝυπαΰπΰάΝ βμΝκλΰαθδεάμΝ κυμΝγΫ βμΝ

αδΝ δαπδ π δεάΝπλΪιβΝΰδαΝ

βΝΓ θδεάΝΓλαηηα έαΝ βμΝ πδζκΰάμΝ κυμ,ΝβΝ

κπκέαΝ θΝ βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμέ»έ
ίΨΝ Νπλκγ ηέαΝ βμΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝγ1Ν κυΝθέΝζηηλήβί1κΝαλξέα δ απσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝ
παλσθ κμΝθσηκυέ

ΆλγλκΝ4β
Ρυγηέ δμΝΰδαΝ αΝφλκθ δ

άλδαΝεαδΝ αΝεΫθ λαΝιΫθπθΝΰζπ

υθ

1έΝΣκΝπλυ κΝ ΪφδκΝ βμΝπ λέπ έΝ ΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝγίΝ κυΝθέΝζζ1ηήβί1θΝΧ ΄Ν1ηλΨ,ΝσππμΝ
Ϋξ δΝαθ δεα α αγ έΝη Ν κΝΪλγλκΝ1ίθΝ κυΝθέΝζηζιήβί1κΝΧ ΄Ν1ίβΨ,Ναθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμ
« ΨΝ Μ Ν εκδθάΝ απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ κυΝ εα ΪΝ
π λέπ π βΝ υθαλησ δκυΝΤπκυλΰκτΝ πδ λΫπ αδΝβΝ δα τθ

βΝ κυΝπζβλκφκλδαεκτΝ υ άηα κμΝ

η Ν ΪζζαΝ πζβλκφκλδαεΪΝ υ άηα αΝ εαδΝ αλξ έαΝ κυΝ βηκ έκυ,Ν πθΝ ΟέΣέ έΝ πθΝ ΝέΠέ έ έΝ εαδΝ
πθΝΝέΠέΙέ Ν κυΝ υλτ λκυΝ βησ δκυΝ κηΫα,ΝΰδαΝ βθΝεαζτ λβΝ ιυπβλΫ β βΝ πθΝ εκπυθΝ κυΝ
παλσθ κμέ
βέΝ κθ θέΝβηζηή1λζίΝΧ ΄ΝβκιΨΝπλκ έγ θ αδΝΪλγλαΝι1,Νιβ,ΝιγΝεαδΝιζΝπμΝ ιάμΝμ
«ΆλγλκΝι1
ΠαλαίΪ δμΝ ξ δεΫμΝη Ν βΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝΦλκθ δ βλέπθΝεαδΝ πθΝΚΫθ λπθΝΞΫθπθΝΓζπ
ΠαλαίΪ δμΝ ΰδαΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ Φλκθ δ βλέπθΝ εαδΝ ΚΫθ λπθΝ ΞΫθπθΝ Γζπ

υθ

υθΝ εΝ ηΫλκυμΝ

πθΝδ δκε β υθΝεαδΝ κυΝ δ αε δεκτΝπλκ ππδεκτΝαυ υθΝ έθαδΝδ έπμμΝ
αΨΝβ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝΦλκθ δ βλέκυΝάΝ κυΝΚΫθ λκυΝΞΫθπθΝΓζπ

υθΝξπλέμΝΪ δα,

ίΨΝβΝ επλσγ ηβΝεα Ϊγ βΝφαεΫζκυΝΰδαΝ πδεαδλκπκέβ βΝ πθΝα δυθΝέ λυ βμΝεαδΝζ δ κυλΰέαμΝ
κυΝΦλκθ δ βλέκυΝάΝ κυΝΚΫθ λκυΝΞΫθπθΝΓζπ

υθ,

ΰΨΝβΝ υ Ϋΰα βΝη Νδ δπ δεσΝ ξκζ έκ,
ΨΝβΝαπα ξσζβ βΝ δ αε δεκτΝπλκ ππδεκτΝξπλέμΝθσηδηβΝπλσ ζβοβ,
ΨΝ βΝ απα ξσζβ βΝ

Ν φλκθ δ άλδκΝ δ αε δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ πκυΝ

κλδαση θαΝ πλκ σθ αΝ ΰδαΝ δ α εαζέαΝ θΝ ΰΫθ δΝ εαδΝ βΝ απα ξσζβ βΝ

θΝ Ϋξ δΝ αΝ απσΝ κΝ θσηκΝ
Ν εΫθ λκΝ ιΫθπθΝ ΰζπ

υθΝ

δ αε δεκτΝπλκ ππδεκτΝπκυΝ θΝΫξ δΝ αΝαπσΝ κΝθσηκΝκλδαση θαΝπλκ σθ αΝΰδαΝ δ α εαζέαΝ βμΝ
εΪ κ ΝιΫθβμΝΰζυ

αμ,

ΨΝ βΝ παλΪζ δοβΝ υπκίκζάμΝ πθΝ εα ΪΝ θσηκΝ πλκίζ πση θπθΝ

κδξ έπθΝ

κΝ πζβλκφκλδαεσΝ

τ βηαΝ βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝγίΝ κυΝθέΝζζ1ηήβί1θ,ΝσππμΝΫξ δΝαθ δεα α αγ έΝη Ν κΝΪλγλκΝ
1ίθΝ κυΝθέΝζηζιήβί1κΝΧ ΄Ν1ίβΨΝεαδΝδ ξτ δ,
αΨΝβΝπαλ ηπσ δ βΝΪ εβ βμΝ ζΫΰξκυΝαπσΝ βθΝ πκπ τκυ αΝαλξά,
βΨΝ βΝ παλαίέα βΝ απσΝ κθΝ δ δκε ά βΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ βμΝ απσφα βμ β1λζγζή ηήβ1έ1βέβί1θΝ Χ ΄
4212).
ΆλγλκΝιβ
Κυλυ δμ
1έΝΓδαΝεΪγ ΝπαλΪία βΝ πθΝ ξ δευθΝη Ν βΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝΦλκθ δ βλέπθΝεαδΝΚΫθ λπθΝΞΫθπθΝ
Γζπ

υθΝ δα Ϊι πθΝ

Ν ίΪλκμΝ πθΝ δ δκε β υθΝ πθΝ Φλκθ δ βλέπθΝ εαδΝ πθΝ ΚΫθ λπθΝ ΞΫθπθΝ

Γζπ

υθΝπλκίζΫπκθ αδΝκδΝ ιάμΝευλυ δμ,ΝαθΪζκΰαΝη Ν βΝίαλτ β αΝ βμΝπαλΪία βμμ

αΨΝ πλσ δηκΝ απσΝ κυΝ πκ κτΝ πθΝ εα σΝ Χ1ίίΨΝ υλυΝ ηΫξλδΝ κυΝ πκ κτΝ πθΝ ΫεαΝ ξδζδΪ πθΝ
Χ1ίέίίίΨΝ υλυ,
ί) πλκ πλδθάΝ εαδΝ ΫπμΝ ΫθαΝ Ϋ κμΝ αθΪεζβ βΝ βμΝ Ϊ δαμΝ πθΝ Φλκθ δ βλέπθΝ άΝ πθΝ ΚΫθ λπθΝ
ΞΫθπθΝΓζπ

υθ,

ΰ) κλδ δεάΝαθΪεζβ βΝ βμΝΪ δαμΝ κυΝΦλκθ δ βλέκυΝάΝ κυΝΚΫθ λκυΝΞΫθπθΝΓζπ
2. αΨΝ θΝ δαπδ πγ έΝζ δ κυλΰέαΝΦλκθ δ βλέκυΝάΝΚΫθ λκυΝΞΫθπθΝΓζπ
αυ ΪΝ υ

ΰΪακθ αδΝ η Ν δ δπ δεσΝ ξκζ έκ,Ν βΝ κδε έαΝ δ τγυθ βΝ

υθέ

υθΝξπλέμΝΪ δαΝάΝαθΝ

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ

ε έ δΝ δαπδ π δεάΝ πλΪιβΝ δαεκπάμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ βμΝ πδξ έλβ βμ,Ν βθΝ κπκέαΝ δαίδίΪα δΝ
αη ζζβ έΝ βθΝεα ΪΝ σπκΝαλησ δαΝα υθκηδεάΝαλξάέΝ Να υθκηδεάΝαλξάΝ ε ζ έΝαη ζζβ έΝ βθΝ
κδε έαΝπλΪιβ,Νπλκίαέθκθ αμΝ
πδΰλαφυθΝ εαδΝ

βθΝ φλΪΰδ βΝ βμΝ ΰεα Ϊ α βμ,Ν

βθΝαφαέλ βΝ πθΝ ξ δευθΝ

δμΝ ζκδπΫμΝ εα ΪΝ κθΝ θσηκΝ θΫλΰ δ μέΝ Μ Ν βΝ δαπδ π δεάΝ πλΪιβΝ πδίΪζζ αδΝ

δκδεβ δεσΝπλσ δηκΝτοκυμΝαπσΝ κυΝπκ κτΝ πθΝπΫθ ΝξδζδΪ πθΝΧηέίίίΨΝ υλυΝηΫξλδΝ κυΝπκ κτΝ
πθΝ ΫεαΝξδζδΪ πθΝΧ1ίέίίίΨΝ υλυΝεα ΪΝ κυΝδ δκε ά βΝ βμΝ πδξ έλβ βμέ

ίΨΝ  Ν π λέπ π βΝ ηβΝ εα Ϊγ βμΝ φαεΫζκυΝ ΰδαΝ πδεαδλκπκέβ βΝ πθΝ α δυθΝ έ λυ βμΝ εαδΝ
ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝΦλκθ δ βλέκυΝάΝ κυΝΚΫθ λκυΝΞΫθπθΝΓζπ

υθΝ πδίΪζζ αδΝπλσ δηκΝαπσΝ κυΝ

πκ κτΝ πθΝ κξ αεκ έπθΝ ΧκίίΨΝ υλυΝ ηΫξλδΝ κυΝ πκ κτΝ πθΝ ξδζέπθΝ δαεκ έπθΝ Χ1έβίίΨΝ υλυέΝ  Ν
π λέπ π βΝ επλσγ ηβμΝ εα Ϊγ βμΝ φαεΫζκυΝ ΰδαΝ πδεαδλκπκέβ βΝ πθΝ α δυθΝ έ λυ βμΝ εαδΝ
ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝΦλκθ δ βλέκυΝάΝ κυΝΚΫθ λκυΝΞΫθπθΝΓζπ

υθΝ πδίΪζζ αδΝπλσ δηκΝαπσΝ κυΝ

πκ κτΝ πθΝ εα σΝΧ1ίίΨΝ υλυΝηΫξλδΝ κυΝπκ κτΝ πθΝ λδαεκ έπθΝΧγίίΨΝ υλυέΝ
ΰΨΝ θΝ δαπδ πγ έΝ απα ξσζβ βΝ δ αε δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ ξπλέμΝ θσηδηβΝ πλσ ζβοβ,Ν κΝ κδε έκμΝ
δ υγυθ άμΝ

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ υθ Ϊ

ΰλαπ υμΝ εαδΝ πλΫπ δΝ θαΝ π λδΫξ δΝ σζαΝ αΝ
κυμΝ λΪ

δΝ ξ δεσΝ πσλδ ηαέΝ ΣκΝ πσλδ ηαΝ ΰέθ αδΝ

κδξ έαΝ πκυΝ υπΪλξκυθΝ εαδΝ αφκλκτθΝ βθΝ παλΪία β,Ν

μΝ εαδΝ δμΝ απκ έι δμέΝ ΟΝ δ υγυθ άμΝ

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ δαίδίΪα δΝ κΝ

πσλδ ηαΝαη ζζβ έΝ κΝυηαΝ πδγ υλβ βμΝ λΰα έαμέ
ΨΝ

θΝ απα ξκζ έ αδΝ δ αε δεσΝ πλκ ππδεσΝ εα ΪΝ παλΪία βΝ βμΝ π λέΝ ’Ν κυΝ ΪλγλκυΝ ι1,Ν

πδίΪζζ αδΝ πλσ δηκΝ απσΝ κυΝ πκ κτΝ πθΝ ξδζέπθΝ Χ1έίίίΨΝ υλυΝ ηΫξλδΝ κυΝ πκ κτΝ πθΝ πΫθ Ν
ξδζδΪ πθΝΧηέίίίΨΝ υλυέΝ
ΨΝ θΝ

θΝ εα αξπλδ κτθΝ ΰεαέλπθ,Ν άΝ εα αξπλδ κτθΝ ο υ υμΝ αΝ εα ΪΝ θσηκΝ πλκίζ πση θαΝ

κδξ έαΝ κΝπζβλκφκλδαεσΝ τ βηαΝ βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝγίΝ κυΝθέΝζζ1ηήβί1θ,Ν πδίΪζζ αδΝ
πλσ δηκΝαπσΝ κυΝ πκ κτΝ πθΝξδζέπθΝ Χ1έίίίΨΝ υλυΝηΫξλδΝ κυΝ πκ κτΝ πθΝξδζέπθΝ ΧβέίίίΨΝ υλυΝ
εαδΝ Ϊ

αδΝ

εαπ θγάη λβΝ πλκγ ηέαΝ ΰδαΝ υηησλφπ βέΝ  Ν π λέπ π βΝ ηβΝ υηησλφπ βμΝ

πδίΪζζ αδΝθΫκΝπλσ δηκΝεαδΝ Ϊ
πδξ έλβ βΝ υπκπΫ δΝ ΰδαΝ Ϋ

αδΝθΫαΝπλκγ ηέαΝΰδαΝ υηησλφπ βέΝ Νπ λέπ π βΝπκυΝβΝ

λδμΝ φκλΫμΝ

κΝ α έεβηαΝ κυΝ παλσθ κμ,Ν πδίΪζζ αδΝ πλκ πλδθάΝ

εαδΝΫπμΝΫθαΝΫ κμΝαθΪεζβ βΝΪ δαμέ
ΨΝΝ θΝπαλ ηπκ δ

έΝβΝΪ εβ βΝ ζΫΰξκυΝαπσΝ πκπ τκυ αΝαλξάΝεαζ έ αδΝ βησ δαΝ τθαηβΝεαδΝ

πδίΪζζ αδΝ πλσ δηκΝ απσΝ κυΝ πκ κτΝ πθΝ τκΝ ξδζδΪ πθΝ ΧβέίίίΨΝ υλυΝ ηΫξλδΝ κυΝ πκ κτΝ πθΝ
λδυθΝ ξδζδΪ πθΝ ΧγέίίίΨΝ υλυ,Ν τ

λαΝ απσΝ πλΪιβΝ κυΝ αλησ δκυΝ α υθκηδεκτΝ κλΰΪθκυΝ πκυΝ

ί ίαδυθ δΝ βθΝ παλΪία βέΝ  Ν π λέπ π βΝ παθΪζβοβμΝ βμΝ έ δαμΝ παλΪία βμΝ κΝ κδε έκμΝ
δ υγυθ άμΝ επαέ υ βμΝπλκίαέθ δΝ ΝαθΪεζβ βΝα έαμέΝ
γέΝ ΣαΝ πλσ δηαΝ πκυΝ ί ίαδυθκθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ παλσθΝ ΪλγλκΝ δ πλΪ κθ αδΝ πμΝ βησ δαΝ
Ϋ κ αΝ εα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ Κ

Ν εαδΝ πδ υθκθ αδΝ

Πλκςπκζκΰδ ηκτέ
ΆλγλκΝιγ

Ν δ δεσΝ επ δεσΝ κυΝ Κλα δεκτΝ

λησ δαΝσλΰαθαΝΰδαΝ βθΝ πδίκζάΝευλυ πθμ
ΟδΝ παλαίΪ δμΝ βμΝ παλέΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ι1Ν ζΫΰξκθ αδΝ απσΝ βθΝ κδε έαΝ

δ τγυθ βΝ

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ βΝ κπκέαΝ πδίΪζζ δΝ δμΝ δκδεβ δεΫμΝ ευλυ δμέΝ

Ν

υ κ ζάμΝ

δ τγυθ βΝ Ι δπ δεάμΝ επαέ υ βμΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθ δΝ θ κζάΝ ζΫΰξκυΝ εαδΝ αυ κοέαμΝ

δμΝ κδε έ μΝ

δ υγτθ δμΝ επαέ υ βμέΝ
ΆλγλκΝιζ
θ Ϊ δμΝεα ΪΝπ δγαλξδευθΝαπκφΪ πθ
ΟδΝαπκφΪ δμΝη Ν δμΝκπκέ μΝ πδίΪζζκθ αδΝκδΝεα ΪΝ κΝπλκβΰκτη θκΝΪλγλκΝευλυ δμΝυπσε δθ αδΝ
Ν θ δεκφαθάΝ πλκ φυΰάΝ θυπδκθΝ κυΝ Π λδφ λ δαεκτΝ δ υγυθ άΝ επαέ υ βμΝ θ σμΝ λδΪθ αΝ
ΧγίΨΝβη λυθΝαπσΝ βθΝεκδθκπκέβ βΝ κυμέΝΟΝΠ λδφ λ δαεσμΝ δ υγυθ άμΝ επαέ υ βμΝκφ έζ δΝθαΝ
απκφαθγ έΝ πέΝ βμΝπλκ φυΰάμΝ θ σμΝ1ηΝβη λυθέ»έ

ΆλγλκΝ4γ
δ α εαζέαΝιΫθπθΝΰζπ

υθΝ

αΝιΫθαΝ χκζ έα

1έΝ ΣαΝ ΞΫθαΝ ξκζ έαΝ πκυΝ ζ δ κυλΰκτθΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ θέΝ ζκθβή1λγ1Ν Χ ΄ 2)
πδ λΫπ αδ,Νεα ΪΝπαλΫεεζδ βΝ κυΝ θδαέκυΝΠλκΰλΪηηα κμΝπκυ υθΝΰδαΝ δμΝιΫθ μΝΰζυ
– ΞΓΨ,Ν θαΝ π λδζαηίΪθκυθΝ

κΝ πλκζσΰδκΝ πλσΰλαηηαΝ πμΝ πλυ βΝ ιΫθβΝ ΰζυ

πλκίζ πση θ μΝ κΝ ΠΝ– ΞΓΝπμΝ τ λ μΝιΫθ μΝΰζυ
ΣκΝ ξ δεσΝ δεαέπηαΝ απκ έ
ΰζυ

αδΝ

μΝΧ ΠΝ

αΝ ηέαΝ απσΝ δμΝ

μέ

α ιΫθαΝ ξκζ έαΝ η Ν βθΝ πλκςπσγ βΝ σ δΝ βΝ θΝ ζσΰπΝ ιΫθβΝ

αΝ έθαδμΝ

αΨΝβΝ πέ βηβΝΰζυ

αΝ κυΝελΪ κυμΝ κΝκπκέκΝΫξ δΝ βθΝΫ λαΝ κυΝ κΝθκηδεσΝπλσ ππκΝπκυΝ δκδε έΝ

κΝιΫθκΝ ξκζ έκΝάΝ
ίΨΝβΝ πέ βηβΝΰζυ

αΝ κυΝελΪ κυμΝ κυΝκπκέκυΝ βθΝδγαΰΫθ δαΝΫφ λ ΝκΝδ λυ άμΝ κυΝ ξκζ έκυΝάΝ

ΰΨΝαθΝ κΝ ξκζ έκΝαθάε δΝ Νφυ δεσΝπλσ ππκ,ΝβΝ πέ βηβΝΰζυ

αΝ κυΝελΪ κυμΝ βμΝδγαΰΫθ δαμΝ κυΝ

δ δκε ά βέ
θΝ κΝ ιΫθκΝ ξκζ έκΝ πλκί έΝ
ΰζυ

αΝ δ Ϊ ε αδΝβΝαΰΰζδεάέ

βθΝ παλΫεεζδ βΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ

αφέκυ,Ν πμΝ

τ λβΝ ιΫθβΝ

βέΝ ΓδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ παλέΝ 1Ν δ ξτ δΝ βΝ δα δεα έαΝ βμΝ παλΫεεζδ βμΝ πμΝ πλκμΝ κΝ πλκζσΰδκΝ
πλσΰλαηηαΝ δ α εαζέαμ,Ν τηφπθαΝ βθΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝζΝ κυΝθέΝθκβή1λιιΝΧ ΄ΝβζζΨέ

ΆλγλκΝ44
Μ αγΫ δμΝ επαδ υ δευθΝπλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ πθΝ δ δεκ ά πθΝΠ έίθ,ΝΠ έ11,Ν
Π έιλέί1ΝεαδΝΣ έ1θΝ
1έΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝη α έγ θ αδ,Ντ

λαΝαπσΝ

αέ β ά κυμ,Ν επαδ υ δεκέΝπλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ πθΝεζΪ πθ- δ δεκ ά πθΝΠ έίθ,ΝΠ έ11,Ν
Π έιλέί1ΝεαδΝΣ έ1θΝ βθΝπ λδκξάΝη Ϊγ βμΝ βμΝπλυ βμΝ πδζκΰάμΝ κυμ,ΝσππμΝαυ άΝ έξ Ν βζπγ έΝ
δμΝαδ ά δμΝπλκ έηβ άμΝ κυμΝΰδαΝη Ϊγ β πκυΝυπΫίαζαθ κΝ ξκζδεσΝΫ κμΝβί1β-2013,Ν φσ κθΝ
κΝπλσ ππσΝ κυμΝ υθ λΫξκυθΝ πλ υ δεΪΝκδΝ ιάμ πλκςπκγΫ δμμ
αΨ εα ΪΝ κΝ

ξκζδεσΝ Ϋ κμΝ βί1β–βί1γΝ υπΫίαζαθΝ αέ β βΝ πλκ έηβ βμΝ ΰδαΝ η Ϊγ βΝ πκυΝ

απκλλέφγβε ΝαπσΝ βΝ δκέεβ βΝπμΝπλκμΝ βΝ βζπγ έ αΝπλυ βΝ πδζκΰά,ΝζσΰπΝηβΝτπαλιβμΝ ε θυθΝ
κλΰαθδευθ γΫ πθ,
ί) σ κΝεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝθέΝζ1ιβήβί1γΝΧ ΄Ν1θιΨΝσ κΝεαδΝεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝ
παλσθ κμΝ εα έξαθΝ εαδΝ ιαεκζκυγκτθΝ θαΝ εα ΫξκυθΝ κλΰαθδεΫμΝ γΫ δμΝ άΝ θαΝ ίλέ εκθ αδΝ

βΝ

δΪγ βΝ πθΝΤπβλ δαευθΝυηίκυζέπθΝπμΝ επαδ υ δεκέΝΠλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ κθΝέ δκΝ
εζΪ κ- δ δεσ β α,
ΰ)

κθΝαιδκζκΰδεσΝπέθαεαΝεα Ϊ αιβμΝΰδαΝ δμΝ αθπ ΫλπΝη αγΫ δμΝά αθΝ
Ν

δμΝπλυ μΝγΫ δμΝεαδΝ

δλΪΝ πκυΝ θΝ υπ λίαέθ δΝ κθΝ αλδγησΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ πθΝ

δ έπθΝ πμΝ αθπ Ϋλπ εζΪ πθ- δ δεκ ά πθ,Ν πκυΝ η 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 ζ1ιβήβί1γέΝ ΓδαΝ κθΝ υπκζκΰδ ησΝ βμΝ
δλΪμΝ

κθΝ πέθαεαΝ εα Ϊ αιβμΝ πλκ η λυθ αδΝ εαδΝ σ κδΝ ΫξκυθΝ η α γ έΝ ηΫξλδΝ βθ ΫθαλιβΝ

δ ξτκμ κυΝπαλσθ κμΝ

βθΝπ λδκξάΝη Ϊγ βμΝ βμΝπλυ βμΝ πδζκΰάμΝ κυμ,ΝσππμΝαυ άΝ βζυγβε Ν

δμΝαδ ά δμΝπλκ έηβ βμΝΰδαΝη Ϊγ βΝπκυΝυπΫίαζαθ εα ΪΝ κΝ ξκζδεσΝΫ κμΝβί1β-2013.
βέΝΟδΝαδ ά δμΝ βμΝπαλέΝ1ΝυπκίΪζζκθ αδΝ θ σμΝαπκεζ δ δεάμΝπλκγ ηέαμΝ εαπΫθ ΝΧ1ηΨΝβη λυθΝ
απσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ ξ δεάμΝπλσ εζβ βμΝ
εαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ Νπλσ εζβ βΝ ε έ
κυΝ παλσθ κμ,Ν απσΝ

βθΝ αλησ δαΝ

βθΝδ κ ζέ αΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝ
αδΝηΫ αΝ

δ τγυθ βΝ

ΫεαΝΧ1ίΨΝβηΫλ μ απσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ
δκέεβ βμΝ

επαδ υ δεκτΝ Πλκ ππδεκτΝ

Πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ

Θλβ ε υηΪ πθέΝ
γέΝΟδΝη αγΫ δμΝ κυΝπαλσθ κμΝ δ θ λΰκτθ αδΝεα ΪΝπαλΫεεζδ β απσΝεΪγ ΝΪζζβ αθ έγ βΝ δΪ αιβΝ
εαδΝδ ξτκυθΝαπσΝ βθΝ1β  π ηίλέκυΝβί1λέΝ

ΆλγλκΝ4η
δ αΰπΰάΝφκδ β υθΝ ΝΣηάηα αΝΜκυ δευθΝπκυ υθ
1έΝΣκΝπλυ κΝ ΪφδκΝ βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1λΝ κυΝθέΝζηηλήβί1κΝΧ ΄Ν1ζβΨΝ λκπκπκδ έ αδΝπμΝ ιάμμ
«ΟδΝ πκυ α ΫμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ Μκυ δευθΝπκυ υθΝ κυΝ ΙκθέκυΝΠαθ πδ βηέκυ,Ν κυΝ Σηάηα κμΝ
Μκυ δεάμΝ πδ άηβμΝ εαδΝ ΣΫξθβμΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ Μαε κθέαμ,Ν κυΝ Σηάηα κμΝ Μκυ δευθΝ
πκυ υθΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ ΙπαθθέθπθΝ εαδΝ κυΝ Σηάηα κμΝ γθκηκυ δεκζκΰέαμΝ κυΝ ΙκθέκυΝ
Παθ πδ βηέκυΝ δ Ϊΰκθ αδΝ

αΝ αθπ ΫλπΝ Σηάηα αΝ τ

λαΝ απσΝ εκδθΫμΝ δ δ άλδ μΝ ι Ϊ δμΝ

Ν

εαζζδ ξθδεΪΝ αθ δε έη θαΝ πκυΝ δκλΰαθυθκθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ παλσθ κμ,Ν εα ΪΝ
παλΫεεζδ βΝαπσΝ κΝ τ βηαΝπαθ ζζβθέπθΝ ι Ϊ πθΝ κυΝΪλγλκυΝβΝ κυΝθέΝβηβηή1λλιέ»
βέΝ κΝΪλγλκΝ1λΝ κυΝθέΝζηηλήβί1κΝΧ ΄Ν1ζβΨ,Νη ΪΝ βθΝπαλέΝβ, πλκ έγ αδΝπαλέΝβ ΝπμΝ ιάμμ
«β έΝΟδΝυπκοάφδκδΝ ι Ϊακθ αδΝπαθ ζζα δευμΝ αΝ ιάμΝεαζζδ ξθδεΪΝηαγάηα αμ
αΨΝΜκυ δεάΝ ε Ϋζ βΝεαδΝ ληβθ έαέ
ιδκζκΰ έ αδΝ κΝ πέπ κΝ κλΰαθκξλβ έαμΝ πθΝ υπκοβφέπθέΝ ΧμΝ ηκυ δεσΝ σλΰαθκΝ θθκ έ αδΝ εαδΝ βΝ
φπθβ δεάΝ Ϋξθβέ
ίΨΝΜκυ δεάΝ θ έζβοβΝεαδΝΓθυ βέ
ΟδΝ υπκοάφδκδΝ εαζκτθ αδΝ θαΝ απαθ ά κυθΝ

Ν τθ κηαΝ λπ άηα αΝ η Ν αΝ κπκέαΝ αιδκζκΰ έ αδΝ κΝ

πέπ κΝγ πλβ δευθΝηκυ δευθΝΰθυ πθέ
ΣαΝηαγάηα αΝαυ ΪΝίαγηκζκΰκτθ αδΝ βθΝ εα κθ ΪίαγηβΝεζέηαεαέ
ΓδαΝ βθΝ ιαΰπΰάΝ βμΝ

ζδεάμΝ ίαγηκζκΰέαμΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ υθυπκζκΰέακθ αδΝ κΝ ίαγησμΝ

πκζυ βλέκυΝ Λυε έκυΝ εΪγ Ν υπκοβφέκυ,Ν κΝ ίαγησμΝ πκυΝ Ϋζαί Ν
ηΪγβηαΝ «Ν κ ζζβθδεάΝ Γζυ

α»Ν εαδΝ κΝ ίαγησμΝ

«Μκυ δεάΝ θ έζβοβ»Νη Ν κυμΝ ιάμΝ υθ ζ

δμΝ παθ ζζάθδ μΝ ι Ϊ δμΝ

κΝ

αΝ ηαγάηα αΝ «Μκυ δεάΝ ε Ϋζ β»Ν εαδΝ

Ϋμμ

αΨΝκ ίαγησμΝ κΝηΪγβηαΝ«Μκυ δεάΝ ε Ϋζ β»ΝαθΪΰ αδΝ κΝγίΣΝ βμΝ ζδεάμΝίαγηκζκΰέαμ,
ίΨΝκ ίαγησμΝ κΝηΪγβηαΝ«Μκυ δεάΝ θ έζβοβ»ΝαθΪΰ αδΝ κΝγίΣΝ βμΝ ζδεάμΝίαγηκζκΰέαμ,

ΰΨΝκ ίαγησμΝ κΝηΪγβηαΝ«Ν κ ζζβθδεάΝΓζυ

α»ΝαθΪΰ αδΝ κΝγίΣΝ βμΝ ζδεάμΝίαγηκζκΰέαμ,

ΨΝκ ίαγησμΝ κυΝ πκζυ βλέκυΝΛυε έκυΝαθΪΰ αδΝ κΝ1ίΣΝ βμΝ ζδεάμΝίαγηκζκΰέαμέ
παλαέ β βΝπλκςπσγ βΝΰδαΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ κυΝυπκοβφέκυΝ αΝαθπ ΫλπΝΣηάηα αΝ έθαδΝκΝηΫ κμΝ
σλκμΝ κυΝ ίαγηκτΝ

αΝ τκΝ εαζζδ ξθδεΪΝ ηαγάηα αΝ θαΝ δ κτ αδΝ κυζΪξδ κθΝ η Ν κΝ άηδ υΝ κυΝ

Ϊλδ α,Ν βζα άΝη Νπ θάθ αΝ κδμΝ εα σΝΧηίΣΨ,ΝυπσΝ βθΝπλκςπσγ βΝσ δΝκΝυπκοάφδκμΝΫξ δΝζΪί δΝ
ΝεΪγ ΝηΪγβηαΝίαγησΝ κυζΪξδ κθΝ λδΪθ αΝ κδμΝ εα σΝΧγίΣΨέ»
γέΝ κΝΪλγλκΝ1λΝ κυΝθέΝζηηλήβί1κΝπλκ έγ αδΝπαλ. ηΝπμΝ ιάμμ
«ηέΝ ΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ παλσθ κμΝΪλγλκυΝ φαλησακθ αδΝΰδαΝπλυ βΝφκλΪΝ ΰδαΝ κΝ αεα βηαρεσΝΫ κμΝ
2019 - 2020έ».

ΆλγλκΝ4θ
Σλκπκπκέβ β κυΝθέΝγλθθήβί11Ν
1έΝΣαΝ τκΝπλυ αΝ Ϊφδα βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝβιΝ κυΝθέΝγλθθήβί11ΝΧ ΄Ν11κΨ αθ δεαγέ αθ αδΝ
πμΝ ιάμμ
«βέΝ ΣκΝ δκδεβ δεσΝ υηίκτζδκΝ εα αλ έα δ,Ν τ
π λδεάμΝΟλΰΪθπ βμΝεαδΝΛ δ κυλΰέαμ,Ν

λαΝ απσΝ δ άΰβ βΝ κυΝ ΠλκΫ λκυ,Ν Καθκθδ ησΝ

κθΝκπκέκΝ ι δ δε τκθ αδΝ αΝγΫηα αΝκλΰΪθπ βμΝεαδΝ

ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ ΙέΣέΤέ έΝ δσφαθ κμέΝ ΟΝ Καθκθδ ησμΝ
ΰελέθ αδΝη Νπλκ λδεσΝ δΪ αΰηα,ΝπκυΝ ε έ

π λδεάμΝ ΟλΰΪθπ βμΝ εαδΝ Λ δ κυλΰέαμΝ

αδΝη Νπλσ α βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝ

εαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,ΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝ δκδεβ δεάμΝ θα υΰελσ β βμέ»έ
2. ΣκΝ πλκ λδεσΝ δΪ αΰηαΝ βμΝ παλ. 1 ε έ

αδ ηΫ αΝ

Ν πλκγ ηέαΝ ΫιδΝ ΧθΨΝ ηβθυθΝ απσΝ βθΝ

ΫθαλιβΝ δ ξτκμ κυΝ παλσθ κμ,Ν βΝ κπκέαΝ ηπκλ έΝ θαΝ παλα αγ έΝ ΰδαΝ ηέαΝ Χ1ΨΝ ησθκΝ φκλΪΝ η Ν εκδθάΝ
απσφα βΝ πθ ΤπκυλΰυθΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,ΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝ δκδεβ δεάμΝ
θα υΰελσ β βμ.
γέΝ βθΝπ λέπ . α΄Ν βμΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝβΝ κυΝθέΝγλθθήβί11ΝΧ ΄Ν11κΨ,ΝσππμΝ κΝΪλγλκΝαυ σΝ έξ Ν
λκπκπκδβγ έΝη Ν βθΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝιίΝ κυΝθέΝζζκηήβί1ιΝΧ ΄Ν11ζΨΝεαδΝαθ δεα α Ϊγβε Νη Ν
κΝΪλγλκΝηγΝ κυΝθέΝζηζιήβί1κΝΧ ΄Ν1ίβΨ,Ντ

λαΝαπσΝ βθΝπ λέπ . αα΄Νπλκ έγ αδΝπ λέπ . ββ΄ΝπμΝ

ιάμμ
«ββΨΝ βΝ ξκλάΰβ βΝ Ϊ δαμΝ ΰδαΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ Ϋλ υθαμΝ

Ν ξκζδεΫμΝ ηκθΪ μ άΝ

αΝ ΚΫθ λαΝ

επαδ υ δεάμΝ εαδΝ υηίκυζ υ δεάμΝ Τπκ άλδιβμΝ ΧΚέ έέΤέΨέΝ ΓδαΝ Ϋλ υθαΝ πκυΝ δ ιΪΰ αδΝ απσΝ

ηΫζκμΝ κυΝπλκ ππδεκτΝάΝφκδ β άΝ έ έΙέΝ θΝαπαδ έ αδΝβΝ δ άΰβ βΝάΝβΝΰθυηβΝ κυΝΙέ έΠέΝ φσ κθΝ
κΝ ξ δεσΝαέ βηαΝ υθκ τ αδΝαπσΝ δ άΰβ βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ

κθ κζκΰέαμΝ κυΝκδε έκυΝ έ έΙέΝάΝ

κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ κυΝ Σηάηα κμ,Ν φσ κθΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ Παδ αΰπΰδεσΝ ΣηάηαΝ εα ΪΝ
βθΝΫθθκδαΝ βμΝπ λέπ . ΰ΄Ν βμΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝβΝ κυΝθέΝγκζκήβί1ίΝΧ ΄Νι1Ψ»έ

ΆλγλκΝ4ι
Νκ κεκη έαΝ πκπ υση θαΝαπσΝ κΝΤΠέΠέ έΘέ
 κΝ ΫζκμΝ βμΝ παλέΝ ζΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βιΝ κυΝ θέΝ ζζιβήβί1ιΝ Χ ΄Ν ιζΨ,Ν βΝ κπκέαΝ πλκ Ϋγβε Ν η

βθΝ

π λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝ Ϋ αλ κυΝ κυΝθέΝζηζβήβί1κΝΧ ΄ΝληΨ,Νπλκ έγ αδΝπ λέπ . ΰ΄ΝπμΝ
ιάμμ
«ΰΨΝ δ δεΪΝ ΰδαΝ κΝ λ αέ δκ,Ν κΝ δΰδθά δκΝ εαδΝ κΝ υΰ θέ δκ,Ν βθΝ αληκ δσ β αΝ Ϋε κ βμΝ βμΝ
απσφα βμΝ Ϋΰελδ βμΝ εκπδησ β αμΝ ΰδαΝ βθΝ υπκπ λέπ έΝ αα΄Ν βμΝ π λέπ έΝ α΄Ν Ϋξ δΝ κΝ ΤπκυλΰσμΝ
Παδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,ΝΰδαΝ βθΝυπκπ λέπ έΝίί΄Ν βμΝπ λέπ έΝα΄ΝβΝτΰεζβ κμ κυΝ
έΚέΠέ έ,Ν θυΝ ΰδαΝ δμΝ ζκδπΫμΝ υπκπ λδπ υ δμΝ βμΝ π λέπ έΝ α΄,Ν εαγυμΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ Ϋΰελδ βΝ
εκπδησ β αμΝ βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βθΝαληκ δσ β αΝΫξ δΝβΝ φκλ έα,Νπλκε δηΫθκυΝΰδαΝ κΝ λ αέ δκΝεαδΝ
κΝ δΰδθά δκ,ΝεαδΝ κΝ δκδεβ δεσΝυηίκτζδκΝΰδαΝ κΝ υΰ θέ δκέ»έ

ΆλγλκΝ4κ
τ

α βΝΓλαφ έκυΝΝκηδεκτΝυηίκτζκυΝ κυΝΝκηδεκτΝυηίκυζέκυΝ κυΝΚλΪ κυμΝ

βθΝ

εα βηέαΝ γβθυθ
1έΝ βθΝ εα βηέαΝ γβθυθΝ υθδ Ϊ αδΝΓλαφ έκΝΝκηδεκτΝυηίκτζκυΝ κυΝΝκηδεκτΝυηίκυζέκυΝ
κυΝΚλΪ κυμΝΧΝέέΚέΨέ
βέΝ  κΝ Γλαφ έκΝ ΝκηδεκτΝ υηίκτζκυΝ πλκ

α αδΝ ΝκηδεσμΝ τηίκυζκμΝ κυΝ ΚλΪ κυμ,Ν κΝ κπκέκμΝ

έθαδΝαλησ δκμΝΰδα:
αΨΝ βΝΰ θδεάΝ πκπ έαΝ κυΝΓλαφ έκυ,Ν βθΝ πδηΫζ δαΝΰδαΝ βθΝκηαζάΝ εαδΝαπλσ εκπ βΝζ δ κυλΰέαΝ
κυΝεαδ βΝ δ επ λαέπ βΝ πθΝπΪ βμΝφτ πμΝυπκγΫ πθΝαληκ δσ β ΪμΝ κυ,Νεαδ

ίΨΝ βΝΰθπηκ σ β β

ΝθκηδεάμΝφτ πμΝ λπ άηα αΝπκυΝυπκίΪζζ δΝκΝΠλσ λκμΝ βμΝ εα βηέαμ,Ν

τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΟλΰαθδ ηκτΝ κυΝΝέέΚέΝΧθέΝγίκθήβίίβ,Ν ΄ΝγβζΨέΝ
γέΝ ΣαΝ σλΰαθαΝ δκέεβ βμΝ βμΝ

εα βηέαμΝ υπκξλ κτθ αδΝ θαΝ παλΫξκυθΝ

κΝ Γλαφ έκΝ ΝκηδεκτΝ

υηίκτζκυΝεΪγ ΝΫΰΰλαφκΝπκυΝεα Ϋξκυθ,Ν κΝκπκέκΝ κυμΝαβ έ αδΝαπσΝαυ σΝΰδαΝ βθΝΪ εβ βΝ πθΝ
αληκ δκ ά πθΝ κυέ
ζέΝ

Ν

εα βηέαΝ

γβθυθΝ υπκξλ κτ αδΝ θαΝ παλΫξ δΝ

κΝ Γλαφ έκΝ ΝκηδεκτΝ υηίκτζκυΝ βθΝ

απαλαέ β βΝΰδαΝ β ζ δ κυλΰέαΝ κυΝυζδεκ ξθδεάΝυπκ κηάέΝΓδαΝ βΝΰλαηηα δαεάΝυπκ άλδιβΝ κυΝ
Γλαφ έκυ,Ν κΝ Πλσ λκμΝ βμΝ εα βηέαμΝ δαγΫ δΝ ηΫξλδΝ τκΝ ΧβΨΝ δκδεβ δεκτμΝ υπαζζάζκυμΝ βμΝ
εα βηέαμΝΰδαΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝΫπμΝ τκΝΧβΨΝΫ β,Ν κΝκπκέκ ηπκλ έΝθαΝπαλα αγ έέ

ΆλγλκΝ4λ
Κα Ϊλΰβ βΝ κυΝΚέΣέ έΝΘ

αζέαμ, κυ ΚέΣέ έΝΠ δλαδΪΝεαδΝΝά πθ, κυ ΚέΣέ έ  λ Ϊμ

ζζΪ αμ εαδ κυ ΚέΣέ έ Ηπ έλκυ & Ικθέπθ Νά πθ
Σκ ΚΫθ λκ Σ ξθκζκΰδεάμΝ Έλ υθαμΝ ΧΚέΣέ έΨΝ Θ

αζέαμΝ πκυΝ δ λτγβε η Ν κΝ πέ έΝ 1ζγήβίί1Ν Χ ΄Ν

123) εαδΝ κΝ ΚέΣέ έΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ πκυΝ δ λτγβε Ν η Ν κΝ πέ έΝ 1ι1ήβίίγΝ Χ ΄ 1ζβΨΝ θ Ϊ
κθΝ έΛ.Κέ έ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΘ
κΝπέ έΝ1ζγήβίί1Ν θ Ϊ

αδΝ

κθ αδΝ

αζέαμ,Ν κΝΚέΣέ έΝΠ δλαδΪΝεαδΝΝά πθΝπκυΝδ λτγβε Νη Ν

κθΝ έΛ.Κέ έ κυ Παθ πδ βηέκυΝ υ δεάμΝ

δεάμ εαδΝ κΝΚέΣέ έΝ

π έλκυΝ εαδΝ ΙκθέπθΝ Νά πθΝ πκυΝ δ λτγβε Ν η Ν κΝ πέ έΝ β1ζήβίί1Ν Χ ΄ 1θιΨ,Ν θ Ϊ

αδΝ

κθΝ

έΛ.Κέ έ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΙπαθθέθπθέΝΟδΝαθ έ κδξκδΝ έΛέΚέ έΝυπκεαγέ αθ αδΝαυ κ δεαέπμΝ
εαδΝξπλέμΝεαηέαΝΪζζβΝ δα τππ βΝ

ΝσζαΝ αΝ δεαδυηα α,Νυπκξλ υ δμΝεαδΝΫθθκη μΝ ξΫ δμΝ πθΝ

θα

ση θπθΝ ΚΣ Ν εαδΝ βΝ Ϋθ αιβΝ αυ άΝ ικηκδυθ αδΝ η Ν εαγκζδεάΝ δα κξάέΝ ΟδΝ έε μΝ πθΝ

θα

ση θπθΝθκηδευθΝπλκ υππθΝ υθ ξέακθ αδΝαπσΝ κθΝ έΛέΚέ έΝξπλέμΝεαηέαΝΪζζβΝ δα τππ βΝ

εαδΝξπλέμΝθαΝ πΫλξ αδΝίέαδβΝ δαεκπάΝ κυμ,ΝζσΰπΝ βμΝΫθ αιβμέΝΣαΝ θ α

ση θαΝθκηδεΪΝπλσ ππαΝ

ζτκθ αδΝξπλέμΝθαΝαεκζκυγά δ εεαγΪλδ βΝεαδΝ κΝ τθκζκΝ βμΝπ λδκυ έαμΝ κυμ,Ν θ λΰβ δεσΝεαδΝ
παγβ δεσ,Ν η αίδίΪα αδΝ

κθΝ έΛέΚέ έ,Ν κΝ κπκέκμΝ εαγέ α αδΝ απκεζ δ δεσμΝ ετλδκμ,Ν θκηΫαμ,Ν

εΪ κξκμΝ εαδΝ δεαδκτξκμΝ εΪγ Ν εδθβ άμΝ εαδΝ αεέθβ βμΝ π λδκυ έαμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζκυΝ
π λδκυ δαεκτΝ

κδξ έκυΝ πθΝ θ α

ση θπθΝ θκηδευθΝ πλκ υππθ,Ν η Ν βθΝ πδφτζαιβΝ πθΝ

δα Ϊι πθΝΰδαΝ πλ Ϋμ,Νεζβλκθκηέ μΝεαδΝεζβλκ κ έ μΝεαδΝ πθΝ δα υπυ πθΝ βηκ δσ β αμΝΰδαΝ αΝ
αεέθβ αέΝΣκΝη ΝεΪγ Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝπλκ ππδεσΝ πθΝαθπ ΫλπΝθκηδευθΝπλκ υππθΝη αφΫλ αδΝ

αυ κ δεαέπμΝ η Ν βθΝ έ δαΝ ξΫ βΝ λΰα έαμΝ

κθΝ έΛέΚέ έ,Ν δα βλυθ αμΝ αΝ δεαδυηα αΝ εαδΝ δμΝ

υπκξλ υ δμΝπκυΝαπκλλΫκυθΝαπσΝ βΝ ξΫ βΝ λΰα έαμΝπκυΝδ ξτκυθΝεα ΪΝ κΝξλσθκΝ υΰξυθ υ βμέ

ΆλγλκΝηί
Μ αφκλΪΝαληκ δσ β αμΝεαδΝ λΰα

βλέκυΝαθ δθ σπδθΰεΝ

κΝ έΚέ έΦέ Ν βησελδ κμ

1έΝΟΝΣκηΫαμΝ ζΫΰξκυΝΦαληαεκ δΫΰ λ βμΝ κυΝ γθδεκτΝΚΫθ λκυΝ γζβ δευθΝ λ υθυθΝΧ έΚέ έ ΨΝ
κυΝΪλγλκυΝζλΝ κυΝΚαθκθδ ηκτΝΛ δ κυλΰέαμΝ κυΝθέπέδέ έ η Ν βθΝ ππθυηέαΝ«ΟζυηπδαεσΝ γζβ δεσΝ
ΚΫθ λκΝ γβθυθΝΧτέχέKέχΨΝπτλκμΝΛκτβμ»ΝΧO.A.K.AΨΝπκυΝ ΰελέγβε Νη Ν βθΝλλλή1ηέ1έ1λκκΝΧ ΄Ν
γιΨΝαπσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝΠλκ λέαμΝ βμΝΚυίΫλθβ βμΝεαδΝΠκζδ δ ηκτΝεα αλΰ έ αδέΝ
βέΝΣκΝ τθκζκΝ πθΝαληκ δκ ά πθΝ πθΝ ηβηΪ πθΝαθαζυ δεκτΝ ζΫΰξκυΝθ σπδθΰεΝεαδΝη αίκζδευθΝ
η ζ υθΝ κυΝ εα αλΰκτη θκυΝ ΣκηΫαΝ ζΫΰξκυΝ Φαληαεκ δΫΰ λ βμΝ βμΝ παλέΝ 1,Ν Ν αθαζαηίΪθ δΝ κΝ
Ιθ δ κτ κΝ δκ πδ βηυθΝεαδΝ φαληκΰυθΝΧΙέ έ έΨΝ κυΝθέπέ έ έΝη Ν βθΝ ππθυηέαΝ« γθδεσΝΚΫθ λκΝ
Έλ υθαμΝ Φυ δευθΝ πδ βηυθΝ βησελδ κμ»Ν Χ έΚέ έΦέ έΝ βησελδ κμΨΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1γ Ν κυΝ θέΝ
4310/2014.
γέΝ  κΝ έΚέ έΦέ έΝ βησελδ κμΝ π λδΫλξ αδΝ εαδΝ αθάε δΝ αΨΝ βΝ απκεζ δ δεάΝ δαξ έλδ βΝ εαδΝ
εη Ϊζζ υ βΝ κυΝ λΰα βλέκυΝ αθαζυ δεκτΝ ζΫΰξκυΝ θ σπδθΰεΝ κυΝ έΚέ έ Ν πκυΝ
αυ σθκηκΝ ε έλδκΝ

ΰΪα αδΝ

Ν

κθΝ π λδίΪζζκθ αΝ ξυλκΝ κυΝ Οέ έΚέ Ν εαδΝ Ϋξ δΝ πδ κπκδβγ έΝ απσΝ κΝ δ γθάΝ

Ολΰαθδ ησΝ θ δ-θ σπδθΰεΝΧWχϊχΨΝεαδΝίΨΝβΝευλδσ β αΝ κυΝ ικπζδ ηκτΝεαδΝ βμΝΝ θΝΰΫθ δΝεδθβ άμΝ
π λδκυ έαμΝ κυΝ Οέ έΚέ έΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμ,Ν απσΝ κΝ
λΰα άλδκΝ αθαζυ δεκτΝ ζΫΰξκυΝ θ σπδθΰεΝ κυΝ έΚέ έ έΝ ΓδαΝ βθΝ παλΪ κ βΝ - παλαζαίάΝ κυΝ
ικπζδ ηκτΝεαδΝ βμΝ θΝΰΫθ δΝεδθβ άμΝπ λδκυ έαμΝ κυΝπλυ κυΝ αφέκυΝ δ θ λΰ έ αδ,Ν κΝαλΰσ λκΝ
ηΫ αΝ

Ν ΫθαΝ ηάθαΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμΝ απκΰλαφάΝ εαδΝ εα αΰλαφάΝ πθΝ

παλα κ ΫπθΝ εδθβ υθΝ εαδΝ υθ Ϊ

αδΝ ξ δεσΝ πλπ σεκζζκ,Ν κΝ κπκέκΝ υπκΰλΪφ αδΝ απσΝ κθΝ

Πλσ λκΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ Χ έ έΨΝ κυΝ Οέ έΚέ Ν εαδΝ κΝ δ υγυθ άΝ κυΝ έΚέ έΦέ Ν
βησελδ κμέ
ζέΝΜΫ αΝ Ναπκεζ δ δεάΝπλκγ ηέαΝ ΫεαΝΧ1ίΨΝβη λυθΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμ,Ν κΝ
πΪ βμΝ φτ πμΝ αε δεσΝ πλκ ππδεσΝ κυΝ Οέ έΚέ Ν πκυΝ υπβλ

έΝ

κΝ λΰα άλδκΝ αθαζυ δεκτΝ

ζΫΰξκυΝθ σπδθΰεΝ κυΝ έΚέ έ Νυπκξλ κτ αδΝθαΝ βζυ δΝ ΰΰλΪφπμΝπλκμΝ κΝ έ έΝ κυΝΟέ έΚέ ΝαθΝ
υθαδθ έΝ άΝ σξδΝ

βθΝ Ϋθ αιάΝ κυΝ

κΝ έΚέ έΦέ Ν βησελδ κμ,Ν η Ν αυ σξλκθβΝ η αφκλΪΝ βμΝ

κλΰαθδεάμΝ κυΝ γΫ βμέΝ Άπλαε βΝ πΪλκ κμΝ βμΝ πλκγ ηέαμΝ κυΝ πλυ κυΝ

αφέκυΝ ζκΰέα αδΝ πμΝ

δππβλάΝ υθαέθ βέΝΜ ΝεκδθάΝαπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠαδ έαμ, Έλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝ
εαδΝΠκζδ δ ηκτΝεαδΝ γζβ δ ηκτ,ΝβΝκπκέαΝ ε έ

αδΝτ

λαΝαπσΝ δ άΰβ βΝ κυΝ έ έΝ κυΝΟέ έΚέ ,Ν

κΝ πΪ βμΝ φτ πμΝ αε δεσΝ πλκ ππδεσΝ κυΝ Οέ έΚέ Ν κΝ κπκέκΝ υθαέθ
Ϋθ αιβΝ κυΝ

κΝ έΚέ έΦέ έΝ βησελδ κμΝ θ Ϊ

αδΝ

Ν λβ ΪΝ άΝ δππβλΪΝ

βθΝ

Ν αυ σ,Ν η Ν αυ σξλκθβΝ η αφκλΪΝ βμΝ

κλΰαθδεάμΝ κυΝγΫ βμΝεαδΝ βμΝηδ γκ κ έαμΝ κυΝεαδΝη Ν βθΝέ δαΝ ξΫ βΝ λΰα έαμ,Ν δα βλυθ αμΝσζαΝ
αΝηδ γκζκΰδεΪ,Να φαζδ δεΪΝεαδΝπΪ βμΝφτ πμΝ λΰα δαεΪΝ δεαδυηα αέΝΜ Ν βθΝέ δαΝαπσφα βΝ
λυγηέακθ αδΝ σζαΝ αΝ δ δεσ λαΝ εαδΝ ζ π κη λ δαεάμΝ φτ βμΝ αβ άηα αΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ η αφκλΪΝ
πθΝαληκ δκ ά πθΝ πθΝ ηβηΪ πθΝαθαζυ δεκτΝ ζΫΰξκυΝθ σπδθΰεΝεαδΝη αίκζδευθΝη ζ υθ,Ν κυΝ
ικπζδ ηκτΝεαδΝ κυΝπλκ ππδεκτΝεαδΝ βμΝηδ γκ κ έαμΝαυ κτέ

ΆλγλκΝη1
Ρυγηέ δμΝΰδαΝ βΝδίδ αθέ δκΝ βησ δαΝχκζάΝΣ χθυθΝεαδΝ παΰΰ ζηΪ πθ
1έΝ κΝΪλγλκΝγίΝ κυΝθέΝζ1κθήβί1γΝΧ ΄Ν1λγΨΝπλκ έγ αδΝπαλΪΰλαφκμΝηΝπμΝ ιάμμ
«ηέΝ ΣκΝ δκδεβ δεσΝ υηίκτζδκΝ βμΝ δίδ αθδ έκυΝ βηκ έαμΝ ξκζάμΝ Σ ξθυθΝ εαδΝ παΰΰ ζηΪ πθΝ
απκ ζ έ αδΝαπσΝ αΝ ιάμΝηΫζβμΝ
αΨΝ κθΝ λξδ πέ εκπκΝ γβθυθΝεαδΝΠΪ βμΝ ζζΪ κμ,ΝπμΝΠλσ λκ,Ν
ίΨΝ κθΝΠλσ λκΝ κυΝΝκηδεκτΝυηίκυζέκυΝ κυΝΚλΪ κυμ,ΝπμΝ θ δπλσ λκ,Ν
ΰΨΝΫθαθΝ θ δπλσ λκΝ κυΝΝκηδεκτΝυηίκυζέκυΝ κυΝΚλΪ κυμΝπκυΝπλκ έθ αδΝαπσΝ κθΝΤπκυλΰσΝ
Οδεκθκηδευθ,Ν
ΨΝ κθή βθΝΓ θδεσήάΝ δ υγυθ άήλδαΝ βμΝξκζάμ,
ΨΝ ΫιδΝ ΧθΨΝ ηΫζβ,Ν πκυΝ έθαδΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ Παθ πδ βηέπθΝ άΝ έΠέΝ Σέ έΙέΝ άΝ
υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ άΝ
θκηδευθΝ πλκ υππθΝ

ζΫξβΝ βμΝ βησ δαμΝ

ζΫξβΝ βμΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝ

βηκ έκυΝ δεαέκυΝ εαδΝ πθΝ ΟέΣέ έΝ σζπθΝ πθΝ ίαγηέ πθ,Ν άΝ ηΫζβΝ

πδ βηκθδευθΝ υζζσΰπθΝάΝ πδη ζβ βλέπθέΝ
ΨΝΫθαθΝΧ1ΨΝεκδθσΝ επλσ ππκΝ πθΝσζπθΝ πθΝ επαδ υ δευθ η ΝεΪγ Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝσζπθΝ πθΝ
κηυθΝ βμΝ ξκζάμΝ πκυΝ εζΫΰ αδΝ η Ν Ϊη β,Ν εαγκζδεάΝ εαδΝ ηυ δεάΝ οβφκφκλέαΝ απσΝ κυμΝ
αθπ Ϋλπ επαδ υ δεκτμΝ βμΝ ξκζάμέ

Ν οβφκφκλέαΝ δ ιΪΰ αδΝ η Ν πδηΫζ δαΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ

υηίκυζέκυΝ βμΝ ξκζάμέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ
η ΪΝαπσΝ δ άΰβ βΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝυηίκυζέκυΝ βμΝξκζάμΝπκυΝ βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ

βμΝΚυί λθά πμΝεαγκλέα αδΝβΝ δα δεα έαΝ εζκΰάμΝ κυΝ επλκ υπκυΝσζπθΝ πθΝ επαδ υ δευθ
η ΝεΪγ Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝσζπθΝ πθΝ κηυθΝ βμΝξκζάμ εαδΝ κυ αθαπζβλπ ά κυΝεα ’ΝαθαζκΰέαΝη Ν
αΝκλδαση θαΝ κΝπέ έΝ1ήβίίγΝΧ ΄Ν1ΨέΝΟΝ επλσ ππκμΝπλκ έθ αδΝ θ σμΝ ιάθ αΝΧθίΨΝβη λυθΝαπσΝ
βθΝ παλαζαίάΝ κυΝ ξ δεκτΝαδ άηα κμΝ εαδΝ βΝηβΝ πλσ α άΝ κυΝ θΝ παλαεπζτ δΝ βΝ υΰελσ β βΝ
εαδΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝυηίκυζέκυΝξπλέμΝ κΝηΫζκμΝαυ σέ
Ν γβ έαΝ πθΝ η ζυθΝ πθΝ υπκπ λδπ υ πθΝ α΄,Ν ί΄,Ν ΰ΄Ν εαδΝ ΄Ν δαλε έΝ ΰδαΝ σ κΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ
δα βλκτθΝ βθΝαθπ ΫλπΝδ δσ β ΪΝ κυμέΝΣαΝηΫζβΝ πθΝυπκπ λδπ υ πθΝ ΄ΝεαδΝ ΄Νκλέακθ αδΝη Ν αΝ
αθαπζβλπηα δεΪΝ κυμΝΰδαΝ λδ άΝγβ έαέΝ
ΣκΝ δκδεβ δεσΝ υηίκτζδκΝ υΰελκ έ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ
Θλβ ε υηΪ πθέΝ ΣκΝ

δκδεβ δεσΝ υηίκτζδκΝ ίλέ ε αδΝ

Ν απαλ έαΝ σ αθΝ

βΝ τθγ άΝ κυΝ

η ΫξκυθΝ π ΪΝ κυζΪξδ κθΝηΫζβ,Νη αιτΝ πθΝκπκέπθΝκΝΠλσ λκμΝάΝκΝ θ δπλσ λκμέ»έ
2. αΨΝ κΝΪλγλκΝβίΝ κυΝπέ έΝ1ήβίίγΝΧ ΄Ν1ΨΝπλκ έγ αδΝπαλέ ζΝπμΝ ιάμμ
«ζέΝ ΟδΝ ησθδηκδΝ επαδ υ δεκέΝ πθΝ ξκζδευθΝ ηκθΪ πθΝ

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ βμΝ

δίδ αθδ έκυΝ βηκ έαμΝξκζάμΝΣ ξθυθΝεαδΝ παΰΰ ζηΪ πθΝΫξκυθΝ δεαέπηαΝ κυΝ εζΫΰ δθΝεαδΝ κυΝ
εζΫΰ γαδΝ ησθκΝ ΰδαΝ κΝ ΚΤ
εζΫΰ δθΝησθκΝΰδαΝ κΝΚΤ

,Ν θυΝ κδΝ αθαπζβλπ ΫμΝ επαδ υ δεκέΝ ΫξκυθΝ δεαέπηαΝ κυΝ

έ»έ

ίΨΝ κΝΪλγλκΝβγΝ κυΝπέ έΝ1ήβίίγΝΧ ΄Ν1ΨΝπλκ έγ αδΝπαλ. ζΝπμΝ ιάμμ
«ζέΝΚα ΪΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝ παλσθ κμΝΪλγλκυ,ΝκδΝησθδηκδΝεαδΝαθαπζβλπ ΫμΝ επαδ υ δεκέΝ πθΝ
ξκζδευθΝ ηκθΪ πθΝ

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ βμΝ δίδ αθδ έκυΝ βηκ έαμΝ ξκζάμΝ Σ ξθυθΝ

εαδΝ παΰΰ ζηΪ πθΝγ πλκτθ αδΝσ δΝυπΪΰκθ αδΝ

βΝ δ τγυθ βΝ

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ ΄Ν

γάθαμέ»έ

ΆλγλκΝη2
ΈθαλιβΝδ χτκμ
Ν δ ξτμΝ κυΝ παλσθ κμΝ αλξέα δΝ απσΝ βΝ βηκ έ υ άΝ κυΝ
ε σμΝ ΪθΝκλέα αδΝ δαφκλ δεΪΝ Ν πδηΫλκυμΝ δα Ϊι δμ κυ.

γάθα,Ν…έ-12-2018

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμ,Ν

ΟΙΝΤΠΟΤΡΓΟΙ

Π Ι

ΧΣ ΡΙΚΧΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΝΚ ΙΝ Ν ΠΣΤΞΗ

Λ Ξ ΝΥ ΡΙΣ 

ΙΧ ΝΝ Ν Ρ Γ  Κ 

Ι ,Ν Ρ ΤΝ ΝΚ ΙΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ

ΘΡΗΚ ΤΜ ΣΧΝ

ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΝΓ

ΡΟΓΛΟΤ

ΤΓ Ι 

Ν Ρ

ΝΞ ΝΘΟ

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤΝΚ ΙΝ ΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΜΤΡΙΝ Ν ΟΡΜΠ

ΓΡΟΣΙΚΗΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΚ ΙΝ

ΤΚΛ Ι

ΝΣ Κ ΛΧΣΟ

ΙΟΙΚΗΣΙΚΗΝ Ν ΤΓΚΡΟΣΗΗ

Μ ΡΙ Ν ΛΙ

ΝΞ ΝΟΓΙ ΝΝ ΚΟΠΟΤΛΟΤ

ΤΠΟ ΟΜΧΝΝΚ ΙΝΜ Σ ΦΟΡΧΝ

ΥΡ ΣΟΝΠΙΡΣ



ΣΡΟΦΙΜΧΝ

Σ ΤΡΟΝ Ρ ΥΧ ΙΣ 

ΟΙΝ Ν ΠΛΗΡΧΣ ΝΤΠΟΤΡΓΟΙ
Π Ι

Ι ,Ν Ρ ΤΝ ΝΚ ΙΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ

ΘΡΗΚ ΤΜ ΣΧΝ

ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟΝΦΧΣ Κ 

Γ ΧΡΓΙΟΝΥΟΤΛΙ Ρ Κ 

ΟΙΝΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΝΚ ΙΝ Ν ΠΣΤΞΗ

Σ Θ ΝΓΙ ΝΝ ΚΙ



