«Ισθδκ Παθ πδ

άηδκ»

Άλγλκ 1
Ισθδκ Παθ πδ
1έΝ ΣκΝ Σ ξθκζκΰδεσΝ επαδ υ δεσΝ

άηδκ εαδ ΣέΕέΙέ Ικθέωθ Νά ωθ
λυηαΝ ΙκθέπθΝ Νά πθ ΧΣέ έΙέΝ ΙκθέπθΝ Νά πθΨ,Ν η Ν

Ϋ λαΝ κΝ λΰκ σζδ απκλλκφΪ αδ, απσΝ βθΝ 1β-10-2018, απσΝ κΝ ΙσθδκΝ παθ πδ άηδκ,
αυ κ δεαέπμ,Ν ξπλέμΝ ΪζζβΝ δα δεα έαΝ εαδΝ εα ΪΝ παλΫεεζδ βΝ εΪγ Ν ΪζζβμΝ δ ξτκυ αμΝ
δΪ αιβμέΝ
2.

πσΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ αυ ά,Ν κ ΙσθδκΝ παθ πδ άηδκΝ υπ δ Ϋλξ αδΝ αυ κ δεαέπμΝ εαδΝ

ξπλέμΝΪζζβΝ δα τππ βΝ ΝσζαΝ αΝ θκξδεΪΝεαδΝ ηπλΪΰηα αΝ δεαδυηα αΝεαδΝ Νσζ μΝ δμΝ
υπκξλ υ δμΝ κυΝΣέ έΙέΝ ΙκθέπθΝΝά πθ,ΝξπλέμΝ βθΝεα αίκζάΝφσλκυ,Ν ΫζκυμΝάΝΪζζκυΝ
δεαδυηα κμΝ υπΫλΝ κυΝ βηκ έκυΝ άΝ πθΝ ΟέΣέ έΝ άΝ ΪζζπθΝ θκηδευθΝ πλκ υππθ,
βλκυηΫθπθΝ πθΝ δα υπυ πθΝ βηκ δσ β αμΝ ΰδαΝ αΝ αεέθβ αέΝ ΟΝ ικπζδ ησμ,Ν αΝ
λΰα άλδα,Ν αΝαλξ έαΝεαδΝκδΝίδίζδκγάε μΝ πθΝΣηβηΪ πθΝεαδΝξκζυθΝ κυΝΣέ έΙέΝΙκθέπθΝ
Νά πθ η αφΫλκθ αδΝ αΝαθ έ κδξα,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝπαλέΝβΝ κυ Ϊλγλκυ 4,ΝΣηάηα αΝ
εαδΝ ξκζΫμΝ κυΝ ΙκθέκυΝ παθ πδ βηέκυέΝ θΝ αθάεκυθΝ

Ν Σκη έμΝ η αφΫλκθ αδΝ

αΝ

αθ έ κδξαΝΣηάηα αέ ΣκΝΙσθδκΝπαθ πδ άηδκ υθ ξέα δΝαυ κ δεαέπμΝ δμΝ εελ η έμΝ έε μ,Ν
ξπλέμΝθαΝαπαδ έ αδΝ δ δεάΝ δα δεα δεάΝπλΪιβΝ υθΫξδ βμΝΰδαΝεαγ ηέαΝαπσΝαυ Ϋμέ
γέΝΟΝ δ δεσμΝΛκΰαλδα ησμΝΚκθ υζέπθΝ λ υθαμΝΧ έΛέΚέ έΨΝ κυΝΣέ έΙέΝΙκθέπθΝΝά πθ
θΪ

αδΝ

κθΝ

έΛέΚέ έΝ κυΝ ΙκθέκυΝ παθ πδ βηέκυ, κΝ κπκέκμΝ υπ δ Ϋλξ αδΝ

αυ κ δεαέπμΝ ΝσζαΝ αΝ δεαδυηα α,Ν θκξδεΪΝεαδΝ ηπλΪΰηα α,ΝεαδΝ δμΝυπκξλ υ δμΝ κυΝ
εαδΝκΝκπκέκμΝ υθ ξέα δΝεαδΝυζκπκδ έΝσζαΝ αΝΫλΰαήπλκΰλΪηηα αΝπκυΝαυ σμΝΫξ δΝαθαζΪί δ,Ν
υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝξλβηα κ κ κτη θπθΝεαδΝ υΰξλβηα κ κ κτη θπθΝαπσΝ βθΝ
υλππαρεάΝ θπ 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 αδΝ εαδΝ σ αΝ απκλλΫκυθΝ απσΝ
υηίΪ δμΝ λΰα έαμΝ εαδΝ ΫλΰκυΝ ηΫξλδΝ βΝ ζάιβΝ κυμέ
δκδεβ δεάμΝ υπκ άλδιβμΝ θ πηα υθ αδΝ

Ν ηκθΪ αΝ κδεκθκηδεάμΝ εαδΝ

βθΝ αθ έ κδξβΝ ηκθΪ αΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ κυΝ

ΙκθέκυΝ παθ πδ βηέκυ εαδΝ ξλΫβΝ πλκρ αηΫθκυΝ βμΝ ηκθΪ αμΝ ΧΠέΜέΟέ έΤέΨΝ εαδΝ
πλκρ αηΫθκυΝ κδεκθκηδευθΝ υπβλ δυθΝ ΧΠέΟέΤέΨΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ

ζ έΝ κΝ ξ δεσμΝ

πλκρ Ϊη θκμΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ κυΝΙκθέκυΝπαθ πδ βηέκυ. ΟδΝ πδ βηκθδεΪΝυπ τγυθκδΝ πθΝ
πλκΰλαηηΪ πθήΝΫλΰπθΝ ιαεκζκυγκτθΝθαΝ υγτθκθ αδΝΰδαΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ κυΝΫλΰκυΝ
κυμέΝ

Ν πδ λκπάΝ λ υθυθΝ εαδΝ δαξ έλδ βμΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ αθα υΰελκ έ αδΝ θ σμΝ

λδΪθ αΝ βη λυθΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ βμΝ δκδεβ δεάμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ εαδΝ

πλκ έγ θ αδΝ πμΝ ηΫζβΝ επλσ ππκδΝ πθΝ θΫπθΝ ΣηβηΪ πθΝ η Ν γβ έαΝ ΫπμΝ βΝ ζάιβΝ βμΝ
γβ έαμΝ πθΝ ά βΝ κλδ ηΫθπθΝ η ζυθ.  βθΝ πλυ βΝ υθ λέα βΝ η ΪΝ βθΝ πλυ βΝ
αθα υΰελσ β βΝ εζΫΰ αδΝ κΝ αθ δπλσ λκμΝ η Ν σηκδαΝ γβ έαέΝ ΥλΫβΝ πλκΫ λκυΝ ζ έ κΝ
υπβλ υθ,Νεα ΪΝ βθΝ1β-10-2018,Νπλσ λκμΝ βμΝ πδ λκπάμΝ λ υθυθΝεαδΝ δαξ έλδ βμΝ κυΝ
έΛέΚέ έΝ κυΝΙκθέκυΝπαθ πδ βηέκυ ΫπμΝ βΝζάιβΝ βμ γβ έαμ κυ.
ζέΝ  κΝ ΙσθδκΝ παθ πδ άηδκ ζ δ κυλΰ έΝ απσΝ βθΝ 1β-10-2018 ΫπμΝ βθΝ γ1β-8-2022
υηίκτζδκ,

κΝ κπκέκΝ η ΫξκυθΝ κΝ υπβλ υθΝ εα ΪΝ βθΝ 1β-10-2018 πλσ λκμ βμΝ

δκδεκτ αμΝ πδ λκπάμΝ κυΝΣέ έΙέΝΙκθέπθΝΝά πθ,ΝπμΝπλσ λκμ,ΝκδΝυπβλ κτθ μΝεα ΪΝ
βθΝ 1β-10-2018 αθ δπλσ λκδΝ βμΝ δκδεκτ αμΝ πδ λκπάμΝ κυΝ Σέ έΙέΝ ΙκθέπθΝ Νά πθ,
εαγυμΝεαδΝκΝ εΪ κ Ν εζ ΰηΫθκμΝαθ δπλτ αθβμΝαεα βηαρευθΝυπκγΫ πθΝ κυΝΙκθέκυΝ
παθ πδ βηέκυ,ΝπμΝηΫζβέΝΣκΝυηίκτζδκΝ έθαδΝαλησ δκΝΰδαΝ βΝ δ υγΫ β βΝγ ηΪ πθΝπκυΝ
αφκλκτθΝ βθΝαπκλλσφβ βΝ κυΝΣέ έΙέΝΙκθέπθΝΝά πθ εαδΝ βΝ δα φΪζδ βΝ βμΝκηαζάμΝ
δ ιαΰπΰάμΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ κυΝΣέ έΙέΝΙκθέπθΝΝά πθ,ΝπκυΝ
παλΫξκθ αδΝη αία δεΪ, τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝ5,ΝσππμΝδ έπμΝαΨΝ βθΝ δ άΰβ βΝπλκμΝ βΝ
τΰεζβ κΝΰδαΝ βθΝ τλυγηβΝζ δ κυλΰέαΝεαδΝκζκεζάλπ βΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ
πθ ΣηβηΪ πθΝ κυΝΣέ έΙέΝΙκθέπθΝΝά πθ, ίΨ βθΝ δ άΰβ βΝπλκμΝ βΝτΰεζβ κΝεαδΝ βθΝ
φαληκΰάΝ πθΝ ξ δευθΝαπκφΪ πθΝ βμΝυΰεζά κυΝΰδαΝ βθΝπλσ ζβοβΝ κυΝαθαΰεαέκυΝ
Ϋε αε κυ επαδ υ δεκτΝπλκ ππδεκτΝΰδαΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ
πθΝΣηβηΪ πθΝ κυΝΣέ έΙέΝΙκθέπθΝΝά πθ ηΫξλδΝ βθΝκζκεζάλπ άΝ κυμ,Νΰ) κΝ υθ κθδ ησΝ
εαδΝ βθΝ πέζυ βΝ δα δεα δευθΝγ ηΪ πθΝπμΝπλκμΝ βθΝ θκπκέβ βΝ πθΝπλκςπκζκΰδ ηυθΝ
εαδΝ βμΝ κδεκθκηδεάμΝ δαξ έλδ βμΝ πθΝ τκΝ δ λυηΪ πθ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ εαδΝ
γ ηΪ πθΝ πκυΝ αφκλκτθΝ βθΝ θκπκέβ βΝ πθΝ τκΝ έΛέΚέ έ,Ν εαδΝ βθΝ θκπκέβ βΝ πθΝ
πζβλκφκλδαευθΝ υ βηΪ πθΝ δαξ έλδ βμΝ πθΝ τκΝδ λυηΪ πθέ
ηέΝΟΝυπβλ υθΝεα ΪΝ βθΝ1β-10-2018 πλσ λκμΝ βμΝ δκδεκτ αμΝ πδ λκπάμ κυΝΣέ έΙέΝ
ΙκθέπθΝ Νά πθ υηη Ϋξ δΝ
δεαέπηαΝ οάφκυΝ ησθκΝ

κΝ Πλυ αθδεσΝ υηίκτζδκΝ κυΝ ΙκθέκυΝ παθ πδ βηέκυ,Ν η Ν

Ν γΫηα αΝ πκυΝ αφκλκτθΝ

αΝ πλκΰλΪηηα αΝ πκυ υθΝ πθΝ

ΣηβηΪ πθΝ κυΝΣέ έΙέΝΙκθέπθΝΝά πθ, ΫπμΝ βθΝγ1β-8-2022.
Άλγλκ 2
Ί λυ β χκζυθ

κ Ισθδκ παθ πδ

άηδκ

1έΝ κΝΙσθδκΝπαθ πδ άηδκΝδ λτκθ αδΝ βθΝ1β-10-βί1κΝκδΝεΪ πγδΝξκζΫμμ
αΨΝξκζά Π λδίΪζζκθ κμ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ βμΝ αετθγκυ,
ίΨΝξκζάΝΟδεκθκηδευθΝ πδ βηυθ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ βμΝΚΫλευλαμ.

βέΝΓδαΝ βΝ δκδεβ δεάΝεαδΝΰλαηηα δαεάΝυπκ άλδιβΝ πθΝξκζυθΝπκυΝδ λτκθ αδΝη Ν βθΝ
παλέΝ 1Ν υθδ Ϊ αδΝ Γλαηηα έα,Ν βΝ κπκέαΝ κλΰαθυθ αδΝ εαδΝ ζ δ κυλΰ έΝ

Ν πέπ κΝ

Σηάηα κμΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθθκδαΝ βμΝ π λέπ π βμΝ α΄Ν βμΝ παλέΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηζΝ κυΝ θέΝ
ζ1ικήβί1γΝΧ ΄Ν1ιζΨέ
γέΝ Ν αεα βηαρεάΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ δ λυση θπθΝ ξκζυθΝ αλξέα δΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ κυΝ
αεα βηαρεκτΝΫ κυμΝβί1λ-2020.
ζέΝ Ν υΰελσ β βΝεαδΝαθΪ διβΝ πθΝκλΰΪθπθΝ δκέεβ βμΝ πθΝξκζυθΝπκυΝδ λτκθ αδΝη Ν
βθΝπαλέΝ1Νκζκεζβλυθ αδΝηΫξλδΝ δμΝγ1-1-2019, τηφπθαΝη Ν αΝΪλγλαΝ1θΝΫπμΝ1λΝ κυΝ
θέΝζζκηήβί1ιΝΧ ΄Ν11ζΨέΝ ΝπλκεάλυιβΝ πθΝ εζκΰυθΝ ΰδαΝαθΪ διβΝεκ ηά κλαΝΰέθ αδΝ
απσΝ κθΝ πλτ αθβΝ κυΝ ΙκθέκυΝ παθ πδ βηέκυΝ ΫπμΝ δμΝ γ1-10-2018.

θΝ

αθπ ΫλπΝ πλκγ ηέα,Ν βΝ αληκ δσ β αΝ βμΝ πλκεάλυιβμΝ π λδΫλξ αδΝ
Παδ έαμ,Ν

λ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθέ

θΝ βλβγ έΝ βΝ
κθΝ ΤπκυλΰσΝ

πμΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ πθΝ δα δεα δυθΝ

υΰελσ β βμΝεαδΝαθΪ διβμΝ πθΝκλΰΪθπθΝ δκέεβ βμΝ βμΝξκζάμ,ΝκδΝαληκ δσ β μΝ πθΝ
κλΰΪθπθΝαυ υθΝα εκτθ αδΝαπσΝπλκ πλδθάΝΚκ ηβ έα,ΝβΝκπκέαΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ κθΝ
πλκ πλδθσΝ εκ ηά κλα,Ν κυμΝ πλκΫ λκυμΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ βμΝ ξκζάμ, πΫθ Ν ΧηΨΝ ηΫζβΝ
έ έΠέΝαπσΝεΪγ ΝΣηάηα,Ν αΝκπκέαΝκλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυΝ κυΝ ΙκθέκυΝ
παθ πδ βηέκυέΝΜ ΝσηκδαΝαπσφα βΝκλέα αδΝκΝπλκ πλδθσμΝεκ ηά κλαμ,Νεαγβΰβ άμΝα΄Ν
ίαγηέ αμ,ΝΪζζπμΝαθαπζβλπ άμΝεαγβΰβ άμ,ΝΣηάηα κμΝ βμΝξκζάμέ
ηέΝΟδΝπλκγ ηέ μΝ βμΝπλκβΰκτη θβμΝπαλαΰλΪφκυΝηπκλ έΝθαΝπαλα έθκθ αδΝΰδαΝΫπμΝ τκΝ
φκλΫμ,Νη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠαδ έαμ,Ν λ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέ

Άλγλκ 3
Ί λυ β ΣηβηΪ ωθ

κ Ισθδκ παθ πδ

άηδκ

1έΝ κΝΙσθδκΝπαθ πδ άηδκ δ λτκθ αδΝ βθΝ1β-10-2018 αΝεΪ πγδΝΣηάηα αμ
αΨΝΣηάηαΝ γθκηκυ δεκζκΰέαμ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ κυΝΛβικυλέκυ,Ν κΝκπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ

βΝξκζάΝΜκυ δεάμΝεαδΝΟπ δεκαεκυ δευθΝπκυ υθ,
ίΨΝΣηάηαΝ πδ βηυθΝΣλκφέηπθΝεαδΝ δα λκφάμΝη ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ κυΝ λΰκ κζέκυ,Ν κΝ
κπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ βΝξκζάΝΠ λδίΪζζκθ κμ,

ΰΨΝΣηάηαΝΠ λδίΪζζκθ κμ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ βμΝ αετθγκυ,Ν κΝκπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ βΝ

ξκζάΝΠ λδίΪζζκθ κμ,
) ΣηάηαΝ Π λδφ λ δαεάμΝ θΪπ υιβμ,Ν η Ν Ϋ λαΝ βθΝ πσζβΝ βμΝ Λ υεΪ αμ,Ν κΝ κπκέκΝ
θΪ

αδΝ βΝξκζάΝΟδεκθκηδευθΝ πδ βηυθ,

) ΣηάηαΝΣκυλδ ηκτΝη ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ βμΝΚΫλευλαμΝ κΝκπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ βΝξκζάΝ

ΟδεκθκηδευθΝ πδ βηυθ,
ΨΝΣηάηαΝΦβφδαευθΝΜΫ πθΝεαδΝ πδεκδθπθέαμ, η ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ κυΝ λΰκ κζέκυ,Ν
κΝκπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ βΝξκζάΝ πδ άηβμΝ βμΝΠζβλκφκλέαμΝεαδΝΠζβλκφκλδεάμ.

2.  α Σηάηα α βμΝπαλέΝ1Νζ δ κυλΰ έΝαπσΝ βθΝ1β-10-2018 πλκ πλδθάΝυθΫζ υ βΝεαδΝ
κλέα αδΝ πλκ πλδθσμΝ πλσ λκμ,Ν η Ν φαληκΰάΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βζΝ κυΝ θέΝ
ζζκηήβί1ι,Ν ΫπμΝ βθΝ αθΪ διβΝ πλκΫ λκυ η Ν εζκΰδεάΝ δα δεα έαΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ
πση θκΝ Ϊφδκ,ΝΪζζπμΝΫπμΝθαΝεα α κτθΝαυ κ τθαηα,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝ11Ν κυΝ
θέΝ ζζκηήβί1ιέ  αΝ Σηάηα αΝ αυ ΪΝ βΝ αθΪ διβΝ πλκΫ λκυΝ η Ν εζκΰδεάΝ δα δεα έαΝ
κζκεζβλυθ αδΝΫπμΝεαδΝ βθΝγ1β-1-2019. ΟδΝπλσ λκδΝ πθΝΣηβηΪ πθ,Νπλκ πλδθκέ άΝηβ,
εαγυμΝεαδΝ αΝηΫζβΝ έ έΠέΝαυ υθ,Ν υηη ΫξκυθΝ αΝ υζζκΰδεΪΝσλΰαθαΝ δκέεβ βμΝ κυΝ
ΙκθέκυΝπαθ πδ βηέκυ,Ν τηφπθαΝη Νσ αΝκλέακθ αδΝ κΝθέΝζζκηήβί1ιέ
3.

Ν επαδ υ δεάΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ βμΝπαλέΝ1ΝεαδΝβΝ δ αΰπΰάΝ πθΝπλυ πθΝ

φκδ β υθ,Ναλξέα δΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝ κυΝαεα βηαρεκτΝΫ κυμΝβί1λ-2020.
4έΝ  Ν εΪγ Ν ΣηάηαΝ

υθδ Ϊ αδΝ Γλαηηα έα,Ν βΝ κπκέαΝ παλΫξ δΝ δκδεβ δεάΝ εαδΝ

ΰλαηηα δαεάΝ υπκ άλδιβΝ

κΝ θΝ ΰΫθ δΝ επαδ υ δεσΝ εαδΝ λ υθβ δεσΝ ΫλΰκΝ κυμέΝ Ν

Γλαηηα έαΝ κλΰαθυθ αδΝ εαδΝ ζ δ κυλΰ έΝ

Ν πέπ κΝ Σηάηα κμΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθθκδαΝ βμΝ

π λέπ π βμΝα΄Ν βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝηζΝ κυΝθέΝζ1ικήβί1γέ
5έΝ  κΝ ΣηάηαΝ Σκυλδ ηκτΝ υ άθκθ αδΝ απσΝ βθΝ έ λυ άΝ κυΝ κε υΝ ΧκΨΝ γΫ δμΝ η ζυθΝ
έ έΠέ.
6έΝΟΝπλυ κμΝετεζκμΝ πκυ υθΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ κυΝπαλσθ κμΝΪλγλκυΝ δαλε έΝκε υΝΧκΨΝ
αεα βηαρεΪΝ ιΪηβθαέΝ Κα ’Ν ιαέλ βΝ βΝ απαδ κτη θβΝ δΪλε δαΝ φκέ β βμΝ ΰδαΝ βθΝ
απσε β βΝπ υξέκυΝ κΝΣηάηαΝ πδ βηυθΝΣλκφέηπθΝεαδΝ δα λκφάμΝκλέα αδΝ Ν ΫεαΝ
(10) αεα βηαρεΪΝ ιΪηβθαέ
7.

Ν δαησλφπ βΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ κυΝπαλσθ κμ ΰέθ αδΝ

τηφπθαΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ γβΝ κυΝ θέΝ ζίίλήβί11έΝ ΣαΝ πλκΰλΪηηα αΝ αυ ΪΝ γ πλκτθ αδΝ
πδ κπκδβηΫθαΝΫπμΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ βμΝ δα δεα έαμΝπδ κπκέβ βμΝαπσΝ βθΝ έ ΙέΠέ,Ν
τηφπθαΝη Ν αΝΪλγλαΝιίΝΫπμΝεαδΝιβ,ΝεαγυμΝεαδΝ κΝ τ λκΝ ΪφδκΝ βμΝπ λέπ έΝ ΄Ν βμΝ
παλέΝ1βΝ κυΝΪλγλκυΝκίΝ κυΝθέΝζίίλήβί11έ

Άλγλκ 4
Πλκ ωπδεσ

1. Σκ πΪ βμΝφτ πμΝπλκ ππδεσΝ κυ Σέ έΙέΝΙκθέπθΝΝά πθ, η Ν δμΝαθ έ κδξ μΝγΫ δμ,Ν
υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝεαδΝ πθΝπλκ πλδθυθΝάΝπλκ ππκπαΰυθΝγΫ πθ,Ν η αφΫλ αδΝ
αυ κ δεαέπμ, απσΝ βθΝ 1β-10-2018,
πση θ μΝ παλαΰλΪφκυμ.

κΝ ΙσθδκΝ παθ πδ άηδκ,Ν εα ΪΝ αΝ κλδαση θαΝ

δμΝ

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

ξ δεΫμ πλΪι δμ κυΝ πλτ αθβΝ κυΝ ΙκθέκυΝ παθ πδ βηέκυ, κδΝ κπκέ μΝ ηθβηκθ τκυθΝ βΝ
γΫ βΝ εαδΝ κΝ σθκηαΝ αυ κτΝ πκυΝ βθΝ εα Ϋξ δ,Ν βηκ δ τκθ αδΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ

Κυί λθά πμΝεαδΝαθα λΫξκυθΝ βθΝ1β-10-2018.
2. ΣαΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝ Σέ έΙέΝ ΙκθέπθΝ Νά πθ θ Ϊ

κθ αδΝ

αΝ Σηάηα αΝ κυΝ ΙκθέκυΝ

παθ πδ βηέκυ πμΝ ιάμμ
ααΨΝ ΣαΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝ Σηάηα κμΝ Σ ξθκζκΰέαμΝ ξκυΝ εαδΝ Μκυ δευθΝ ΟλΰΪθπθΝ κυΝ
Σέ έΙέΝ ΙκθέπθΝ Νά πθΝ θ Ϊ

κθ αδΝ

κΝ ΣηάηαΝ

γθκηκυ δεκζκΰέαμΝ κυΝ ΙκθέκυΝ

παθ πδ βηέκυέ
ίίΨΝΣαΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝΣηάηα κμΝΣ ξθκζκΰέαμΝΣλκφέηπθΝ κυΝΣέ έΙέΝΙκθέπθΝΝά πθΝ
θΪ

κθ αδΝ

κΝ ΣηάηαΝ

πδ βηυθΝ ΣλκφέηπθΝ εαδΝ

δα λκφάμΝ

κυΝ ΙκθέκυΝ

παθ πδ βηέκυέ
ΰΰΨΝΣαΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝΣηάηα κμΝΣ ξθκζσΰπθΝΠ λδίΪζζκθ κμΝΣέ έΝ κυΝΣέ έΙέΝΙκθέπθΝ
Νά πθ θ Ϊ

κθ αδΝ κΝΣηάηαΝΠ λδίΪζζκθ κμ κυΝΙκθέκυΝπαθ πδ βηέκυ.

) ΣαΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝΣηάηα κμΝΦβφδαευθΝΜΫ πθΝεαδΝ πδεκδθπθέαμΝΣέ έΝ κυΝΣέ έΙέΝ
ΙκθέπθΝΝά πθ θ Ϊ

κθ αδΝ κΝΣηάηαΝΦβφδαευθΝΜΫ πθΝεαδΝ πδεκδθπθέαμ κυΝΙκθέκυΝ

παθ πδ βηέκυ.
) ΣαΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝΣηάηα κμΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθ κυΝΣέ έΙέΝΙκθέπθΝΝά πθ
θΪ

κθ αδΝ

κ ΣηάηαΝ Π λδφ λ δαεάμΝ θΪπ υιβμΝ κυΝΙκθέκυΝπαθ πδ βηέκυΝ ά

Σηάηα Σκυλδ ηκτΝ κυΝ ΙκθέκυΝ παθ πδ βηέκυ,Ν η Ν πλΪιβΝ κυΝ Πλτ αθβ,Ν τ

κΝ

λαΝ απσΝ

αέ β άΝ κυμΝεαδΝαδ δκζκΰβηΫθβΝαπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυ, η ΝίΪ βΝ κΝΰθπ δεσΝ κυμΝ
αθ δε έη θκΝεαδΝ δμΝζ δ κυλΰδεΫμΝαθΪΰε μΝ πθΝΣηβηΪ πθέΝ Ναέ β βΝεα α έγ αδΝΫπμΝ δμΝ
31-10-βί1κ,ΝβΝαπσφα βΝΫθ αιβμΝ ε έ

αδΝηΫ αΝ Ν έεκ δΝΧβίΨΝ λΰΪ δη μΝβηΫλ μΝαπσΝ

βθΝεα Ϊγ β,Ν βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμΝεαδΝαθα λΫξ δΝ βθΝ1β10-2018.
γέΝ ΣαΝ ηΫζβΝ

έ έΠέΝ κυΝ απκλλκφυη θκυΝ Σέ έΙέΝ Ικθέπθ Νά πθ απκε κτθΝ κυμΝ

αεα βηαρεκτμΝ έ ζκυμΝ πθΝη ζυθΝ έ έΠέΝ κυΝΙκθέκυΝπαθ πδ βηέκυ εα ’Ναθ δ κέξδ βΝ
πθΝ εα ξση θπθΝ γΫ πθΝ Χα΄Ν ίαγηέ αμ,Ν αθαπζβλπ Ϋμ,Ν πέεκυλκδ,Ν υπβλ κτθ μΝ
ζΫε κλ μΨ,Ν εαδΝ υπκίΪζζκθ αδΝ

κΝ αεα βηαρεσΝ εαγ

υμΝ πθΝ η ζυθΝ

έ έΠέΝ

παθ πδ βηέπθ,Νεα ΪΝπαλΫεεζδ βΝεΪγ ΝΪζζβμΝ δ δεσ λβμΝ δΪ αιβμ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝ
παλέΝζέΝ
4. αΨΝΟδΝεα Ϋξκθ μ, εα ΪΝ βθΝ1β-10-2018, πλκ ππκπαΰάΝγΫ βΝηΫζκυμΝ έ έΠέΝ κυΝΣέ έΙέΝ
ΙκθέπθΝ Νά πθ,Ν θ Ϊ

κθ αδΝ

Ν αθ έ κδξβμΝ ίαγηέ αμΝ πλκ ππκπαΰάΝ γΫ βΝ ηΫζκυμΝ

έ έΠέΝ κυΝ ΙκθέκυΝπαθ πδ βηέκυ εαδΝκδΝεα Ϋξκθ μΝ αε δεάΝγΫ βΝ πέΝγβ έαΝηΫζκυμΝ
έ έΠέΝ κυΝΣέ έΙέΝΙκθέπθΝΝά πθ θ Ϊ

κθ αδΝ Ναθ έ κδξβμΝίαγηέ αμΝκλΰαθδεάΝγΫ βΝ

πέΝγβ έαΝηΫζκυμΝ έ έΠέΝ κυΝΙκθέκυΝπαθ πδ βηέκυ, η Ν βθΝ πδφτζαιβΝ βμΝυπκπ λέπ έΝ
΄έΝ
ίΨΝΟδΝαθαπζβλπ ΫμΝ εαγβΰβ ΫμΝ εαδΝ πέεκυλκδΝ εαγβΰβ ΫμΝ κδΝκπκέκδΝ εα ΫξκυθΝ αε δεάΝ
γΫ βΝηΫζκυμΝ έ έΠέΝ κυΝΣέ έΙέΝΙκθέπθΝΝά πθ εα ΪΝ βθΝ1β-10-βί1κΝ θ Ϊ
Ν πλκ ππκπαΰ έμΝ γΫ δμ η ζυθΝ

έ έΠέΝ κυΝ ΙκθέκυΝ παθ πδ βηέκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ

η α λΫπκθ αδΝ ΝκλΰαθδεΫμΝ βμΝέ δαμΝίαγηέ αμ,Ντ
βμΝ υΰεζά κυ,Ν πκυΝ βηκ δ τ αδΝ

κθ αδΝ πέ βμΝ

λαΝαπσΝαέ β άΝ κυμ,Νη Ναπσφα βΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμέΝ ΟδΝ αδ ά δμΝ

υπκίΪζζκθ αδΝΫπμΝ βθΝγ1β-12-βί1κΝεαδΝβΝπλΪιβΝη α λκπάμΝ ε έ

αδΝξπλέμΝ άλβ βΝ

ΪζζβμΝ δα δεα έαμέΝ Ν ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ βμΝ πλΪιβμΝ η α λκπάμΝ αθα λΫξ δΝ

βθΝ 1β-10-

2018.
ΰΨΝ ΟδΝ εαγβΰβ ΫμΝ α΄Ν ίαγηέ αμΝ κυΝ Σέ έΙέΝ ΙκθέπθΝ Νά πθ θ Ϊ

κθ αδΝ κηκέπμΝ

Ν

πλκ ππκπαΰ έμΝ γΫ δμΝ η ζυθΝ έ έΠέΝ κυΝ ΙκθέκυΝ παθ πδ βηέκυ εαδΝ αδ κτθ αδΝ βΝ
η α λκπάΝ βμΝ γΫ βμΝ κυμΝ

Ν ησθδηβΝ κλΰαθδεά γΫ βΝ βμΝ έ δαμΝ ίαγηέ αμ, βΝ κπκέαΝ

δ θ λΰ έ αδΝεα ΪΝπαλΫεεζδ βΝεΪγ ΝΪζζβμΝ δ δεάμΝ δΪ αιβμ,Ν τηφπθαΝη Ν αΝ πση θαΝ
Ϊφδαέ ΓδαΝ βΝ η α λκπάΝ γΫ βμΝ κΝ θ δαφ λση θκμΝ υπκίΪζζ δΝ ξ δεάΝ αέ β βΝ
Γλαηηα έαΝ κυΝ Σηάηα κμΝ

κΝ κπκέκΝ θ Ϊ

βΝ

αδ,Ν βΝ κπκέαΝ υθκ τ αδΝ απσΝ αΝ

απαδ κτη θαΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝεαδΝίδκΰλαφδεσΝ βη έπηαέΝ δ ά δμΝυπκίΪζζκθ αδΝηΫξλδΝ
βθΝγ1β υΰκτ κυΝβίβζΝεαδΝελέθκθ αδΝαπσΝπ θ αη ζ έμΝ πδ λκπΫμΝελέ βμ,Νη Νδ ΪλδγηαΝ
αθαπζβλπηα δεΪΝηΫζβ,Ναπκ ζκτη θ μΝαπσΝεαγβΰβ ΫμΝπαθ πδ βηέκυΝα΄ ίαγηέ αμΝεαδΝ
υθαφκτμΝΰθπ δεκτΝαθ δε δηΫθκυΝη Ν κΝΰθπ δεσΝπ έκΝεΪγ ΝΣηάηα κμέΝΜ ΝπλΪιβΝ
κυΝ πλτ αθβΝ κυΝ ΙκθέκυΝ παθ πδ βηέκυ τ
υΰελκ έ αδΝ ηέαΝ πδ λκπάΝ ελέ βμΝ
τΰεζβ κμΝ υθ Ϊ

λαΝ απσΝ απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυ,Ν

Ν εαγΫθαΝ απσΝ αΝ Σηάηα αΝ κυΝ ΪλγλκυΝ γέΝ Ν

δΝΫθαθΝεα ΪζκΰκΝ έεκ δΝ εζ ε σλπθΝΰδαΝεΪγ ΝΣηάηα,Ν κθΝκπκέκΝ

υπκίΪζζ δΝ βΝυθΫζ υ βΝ κυΝΣηάηα κμέΝ θ σμΝπΫθ ΝΧηΨΝ λΰΪ δηπθΝβη λυθΝαπσΝ 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 κλαΝαθΝ υθ λΫξκυθΝκδΝπ λδπ υ δμΝ βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝ
ιΝ κυΝ θέΝ βθλίή1λλλΝ Χ ΄Ν ζηΨ,Ν εαγυμΝ εαδΝ αθΝ αθ δζΫΰκυθΝ πμΝ πλκμΝ βΝ υθΪφ δαΝ κυΝ
ΰθπ δεκτΝαθ δε δηΫθκυΝ πθΝ εζ ε σλπθέΝΜ ΪΝ βθΝπαλΫζ υ βΝ βμΝπλκγ ηέαμΝ κυΝ

πλκβΰκτη θκυΝ

αφέκυΝ βΝ τΰεζβ κμΝ υΰελκ έΝ βθΝ πδ λκπάΝ πδζΫΰκθ αμΝ απσΝ κθΝ

εα ΪζκΰκΝ αΝ αε δεΪΝεαδΝαθαπζβλπηα δεΪΝηΫζβΝαυ άμέΝ Ναπσφα βΝ υΰελσ β βμΝφΫλ δΝ
δ δεάΝ αδ δκζκΰέαΝ

Ν π λέπ π βΝ υπκίκζάμΝ αέ β βμΝ ιαέλ βμέΝ  Ν π λέπ π βΝ πκυΝ

ιαδλ γκτθΝ σ αΝηΫζβΝαπσΝ κθΝεα ΪζκΰκΝυ

Ν αΝ θαπκη έθαθ αΝ θΝ παλεκτθΝΰδαΝ βΝ

υΰελσ β βΝ βμΝ πδ λκπάμ,ΝβΝτΰεζβ κμΝ υθ Ϊ
εΝ θΫκυΝ

δΝθΫκΝεα ΪζκΰκΝεαδΝ κθΝεκδθκπκδ έΝ

βΝ υθΫζ υ βΝ Σηάηα κμέΝ ΣαΝ ηΫζβΝ πθΝ πδ λκπυθΝ ΫξκυθΝ ά δαΝ γβ έα,Ν βΝ

κπκέαΝηπκλ έΝθαΝαθαθ πγ έέ ΟδΝαδ ά δμΝ ι Ϊακθ αδΝεαδΝαιδκζκΰκτθ αδΝπλκε δηΫθκυΝ
θαΝ δαπδ πγ έΝβΝ υθ λκηάΝ πθΝπλκίζ πση θπθΝ βθΝυπκπ λέπ έΝiii βμΝυπκπ λέπ έΝΰΰ΄Ν
βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ1λΝ κυΝθέΝζίίλήβί11Ν Χ ΄Ν1ληΨΝπλκ σθ πθέ ΟδΝ
αδ ά δμΝ ι Ϊακθ αδΝ κΝ αλΰσ λκΝ θ σμΝ δηάθκυΝ απσΝ βθΝ υπκίκζάΝ κυμΝ η Ν πζάλβΝ
φΪε ζκέΝ ΟδΝ απκφΪ δμΝ πθΝ πδ λκπυθΝ υπκίΪζζκθ αδΝ
εκδθκπκδ έ

κΝ Τπκυλΰ έκΝ Παδ έαμ,Ν

βΝ τΰεζβ κ,Ν βΝ κπκέαΝ δμΝ

λ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ ΰδαΝ Ϋζ ΰξκΝ

θκηδησ β αμέΝ θΝ θΝαθαπ ηφγκτθΝηΫ αΝ Ν ΫεαΝΧ1ίΨΝβηΫλ μΝαπσΝ βθΝπ λδΫζ υ άΝ κυμΝ
κΝΤπκυλΰ έκ,Ν γ πλκτθ αδΝ ΰε ελδηΫθ μΝ εαδΝ κΝΠλτ αθβμ ε έ δΝΰδαΝ βΝη α λκπάΝ
βμΝγΫ βμΝ ξ δεάΝπλΪιβΝπκυΝηθβηκθ τ δΝ βΝγΫ βΝεαδΝ κΝσθκηαΝαυ κτΝπκυΝ βθΝεα Ϋξ δΝ
εαδΝ βηκ δ τ αδΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμ.

η α λκπάμΝαθα λΫξ δΝ

Ν ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ βμΝ πλΪιβμΝ

βθΝ1β-10-βί1κ,Ν φσ κθΝβΝαέ β βΝυπκίζβγ έΝπμΝ βθΝ30β-12-

2018έΝ δ ά δμΝη α λκπάμΝγΫ βμΝυπκίΪζζκθ αδΝΫπμΝ τκΝΧβΨΝφκλΫμέΝ Ν τ λβΝαέ β βΝ
υπκίΪζζ αδΝ η ΪΝ βθΝ παλΫζ υ βΝ θσμ (1) Ϋ κυμΝ απσΝ βθΝ Ϋε κ βΝ βμΝ αλθβ δεάμΝ
απσφα βμέΝ  Ν π λέπ π βΝ απσλλδοβμΝ εαδΝ βμΝ

τ λβμΝ αέ β βμΝ κΝ ηΫζκμΝ έ έΠέΝ

παλαηΫθ δΝ βΝγΫ βΝ βθΝκπκέαΝεα Ϋξ δέΝ
ΨΝΣαΝηΫζβΝ

ΠΝ πθΝπ λδπ έΝα΄,Νί΄ΝεαδΝΰ΄ΝπκυΝπαλαηΫθκυθΝ

δα βλκτθΝ κΝηδ γκζκΰδεσΝεαγ
κυΝ παλσθ κμέΝ Ό κδΝ θ Ϊ
εαγ

υμΝ ηΫζκυμΝ

Νπλκ ππκπαΰ έμΝγΫ δμΝ

υμΝ βμΝγΫ βμΝπκυΝεα ΫξκυθΝεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ

κθ αδΝ

Ν αε δεΫμΝ γΫ δμΝ υπΪΰκθ αδΝ

έ έΠέΝ παθ πδ βηέκυΝ απσ

κΝ ηδ γκζκΰδεσΝ

βθ 1β-1-2020,Ν φσ κθΝ βΝ πλΪιβΝ

η α λκπάμΝ ε κγ έΝπλδθΝ βθΝβη λκηβθέαΝαυ ά,ΝΪζζπμΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝΫε κ βμΝ
βμΝπλΪιβμέΝ
) ΟδΝ υπβλ κτθ μΝ ζΫε κλ μΝ ΧπλυβθΝ εαγβΰβ ΫμΝ φαληκΰυθΨ,Ν θ Ϊ
κλΰαθδεΫμΝ γΫ δμΝ πέΝ γβ έαΝ άΝ

κθ αδΝ

Ν

Ν πλκ ππκπαΰ έμΝ γΫ δμΝ ζ ε σλπθΝ φαληκΰυθ,Ν

αθαζσΰπμΝ η Ν βΝ γΫ βΝ πκυΝ εα Ϋξκυθ βθΝ 1β-10-2018,Ν δα βλυθ αμΝ κΝ ηδ γκζκΰδεσΝ
εαγ

υμΝεαγβΰβ άΝ φαληκΰυθΝΣέ έΙέ εαδΝ αΝαθ έ κδξαΝΣηάηα αΝ τηφπθαΝη Ν βθΝ

παλέΝβέΝ Νεα βΰκλέαΝαυ άΝαθάε δΝ αΝηΫζβΝ έ έΠέΝπαθ πδ βηέκυΝεαδΝυπΪΰ αδμΝαΨΝ δμΝ
ε έη θ μΝ πλδθΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ θέΝ ζζκηήβί1ιΝ δα Ϊι δμΝ ΰδαΝ κυμΝ εαγβΰβ ΫμΝ
φαληκΰυθ, εαδΝίΨΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝθέΝζζκηήβί1ιΝπκυΝαφκλκτθΝ κυμΝυπβλ κτθ μΝ

ζΫε κλ μΝπμΝπλκμΝ κΝ δεαέπηαΝ εζΫΰ δθ,ΝεαγυμΝεαδΝ υηη κξάμΝ αΝ υζζκΰδεΪΝσλΰαθαΝ
δκέεβ βμΝ κυΝ δ λτηα κμέΝ ΧμΝ πλκμΝ 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 βηέκυέ ΌπκδκμΝ έθαδΝ
εΪ κξκμΝ δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμΝ υπκίΪζζ δΝ αέ β βΝ ΫπμΝ βθΝ γ1β-12-βίββΝ

βΝ

τΰεζβ κ,ΝβΝκπκέαΝαπκφα έα δΝΰδαΝ βΝη α λκπάΝ βμΝγΫ βμΝ Νκλΰαθδεά γΫ βΝ πέΝγβ έαΝ
άΝ

Ν πλκ ππκπαΰάΝ γΫ βΝ ζΫε κλα,Ν

δα βλυθ αμΝ παλΪζζβζαΝ

κΝ

δεαέπηα

ηκθδηκπκέβ βμΝεαδ ιΫζδιβμ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκ ικΝ κυΝθέΝζίίλήβί11έΝΟΝΠλτ αθβμΝ
ε έ δΝΰδαΝ βΝη α λκπάΝ βμΝγΫ βμΝ ξ δεάΝπλΪιβΝ θ σμΝ λδΪθ αΝΧγίΨΝβη λυθΝαπσΝ βθΝ
υπκίκζάΝ βμΝ αέ β βμΝ η Ν υθβηηΫθκΝ κΝ απαδ κτη θκΝ δεαδκζκΰβ δεσ,Ν βΝ κπκέαΝ
ηθβηκθ τ δΝ βΝ γΫ βΝ εαδΝ κΝ σθκηαΝ αυ κτΝ πκυΝ βθΝ εα Ϋξ δΝ εαδΝ βηκ δ τ αδΝ

βθΝ

φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμ. ΝπλΪιβΝη α λκπάμΝυπσε δ αδΝ ΝΫζ ΰξκΝθκηδησ β αμΝ
απσΝ κθΝΤπκυλΰσΝΠαδ έαμ,Ν λ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Ναυ παΰΰΫζ πμΝάΝεα σπδθΝ
υπκίκζάμΝΫθ α βμΝπκυΝεα α έγ αδΝηΫ αΝ Ν ιάθ αΝΧθίΨΝβηΫλ μΝαπσΝ βΝ βηκ έ υ άΝ
βμέΝ ΟδΝ πλΪι δμΝ η α λκπάμΝ βηκ δ τκθ αδΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμΝ εαδΝ

ΫξκυθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ βθΝ 1β-10-2018,Ν φσ κθΝ κΝ αδ υθΝ έθαδΝ εΪ κξκμΝ δ αε κλδεκτΝ
δπζυηα κμΝεα ΪΝ βθΝβη λκηβθέαΝαυ ά,ΝΪζζπμΝ βθΝβη λκηβθέαΝΫε κ βμΝ βμΝπλΪιβμέΝ
ΝυπαΰπΰάΝ κΝαεα βηαρεσΝεαγ

υμΝζΫε κλαΝπαθ πδ βηέκυΝΰέθ αδΝη Ν βθΝΫθαλιβΝ

δ ξτκμΝ βμΝπλΪιβμΝη α λκπάμ,Ν θυΝβ ηδ γκζκΰδεάΝπλκ αληκΰάΝ πΫλξ αδΝ βθΝ1β-12020,Ν φσ κθΝβΝπλΪιβΝ ε κγ έΝπλδθΝ βθΝβη λκηβθέαΝαυ ά,ΝΪζζπμΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝ
Ϋε κ βμΝ βμΝπλΪιβμέ
) ΝΫθ αιβΝ πθΝη ζυθΝ έ έΠέΝ κυ Σέ έΙέΝΙκθέπθΝΝά πθ
βΝ υπαΰπΰάΝ

κΝ αεα βηαρεσΝ εαγ

απκεζ δ δεΪΝ τηφπθαΝη

κΝΙσθδκΝπαθ πδ άηδκ εαδΝ

υμΝ πθΝ η ζυθΝ έ έΠέΝ παθ πδ βηέκυ,Ν ΰέθ αδΝ

δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπαλσθ κμΝθσηκυ,ΝκδΝκπκέ μΝυπ λδ ξτκυθΝ

εΪγ ΝΪζζβμΝ δ δεάμΝ δΪ αιβμ.
5. δα Ϊι δμΝπκυΝπαλΫξκυθΝ δεαέπηαΝη α λκπάμΝυφδ Ϊη θβμ,Νεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ
κυΝπαλσθ κμ,Νπλκ ππκπαΰκτμΝγΫ βμΝ Ν αε δεάΝ θΝγέΰκθ αδέ
6. ΟδΝ δα δεα έ μΝ εζκΰάμΝ

Ν θΫ μΝ γΫ δμΝ η ζυθΝ έ έΠέΝ ΰδαΝ δμΝ κπκέ μΝ Ϋξ δΝ ε κγ έΝ

πλκεάλυιβΝΫπμΝ βθΝ1β-10-2018,ΝεαδΝκδΝ δα δεα έ μΝ ιΫζδιβμΝάΝηκθδηκπκέβ βμΝΰδαΝ δμΝ
κπκέ μΝΫξ δΝυπκίζβγ έΝαέ β βΝαπσΝ κΝ θ δαφ λση θκΝΰδαΝ ιΫζδιβΝηΫζκμΝ έ έΠέΝΫπμΝ βθΝ
1β-10-2018,Ν εαγυμΝ εαδΝ κδΝ δα δεα έ μΝ η αεέθβ βμΝ πκυΝ εελ ηκτθΝ εα ΪΝ βθΝ 1β-102018,Ν υθ ξέακθ αδΝεαθκθδεΪΝαπσΝ κΝ βη έκ πκυΝίλέ εκθ αδΝεαδΝκζκεζβλυθκθ αδΝαπσΝ
αΝαλησ δαΝσλΰαθαΝ πθΝαθ έ κδξπθ, τηφπθαΝη Ν βθΝπαλέΝβ, ΣηβηΪ πθΝ κυΝΙκθέκυΝ
παθ πδ βηέκυ εαδ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ πκυΝ έ ξυαθΝ εα ΪΝ βΝ βηκ έ υ βΝ βμΝ

πλκεάλυιβμΝ άΝ υπκίκζάμΝ βμΝ αέ β βμέΝ Μ ΪΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ βμΝ δα δεα έαμ,Ν
φαλησακθ αδΝσ αΝκλέακθ αδΝ βθΝπαλέΝζ.
7. ΝξλκθδεάΝπλκςπσγ βΝυπβλ έαμΝ κυζΪξδ κθΝπΫθ ΝΧηΨΝ υθΝ κΝέ δκΝΣηάηα,ΝπκυΝ
πλκίζΫπ αδΝ

βθΝ παλέΝ ηΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1θΝ κυΝ θέΝ ζίίλήβί11Ν

π λδπ υ δμΝ η αεέθβ βμΝ η ζυθΝ έ έΠέΝ απσΝ ΣηάηαΝ

θΝ απαδ έ αδΝ

δμΝ

Ν ΣηάηαΝ κυΝ ΪλγλκυΝ γΝ κυΝ

παλσθ κμΝ κυΝΙκθέκυΝπαθ πδ βηέκυ. υ σΝδ ξτ δΝΰδαΝ βθΝπλυ βΝη αεέθβ βΝη ΪΝ βθΝ
Ϋθ αιβΝ πθΝ εαγβΰβ υθΝ

Ν ΣηάηαΝ κυΝ ΙκθέκυΝ παθ πδ βηέκυ,Ν αφκλΪΝ εαδΝ

κυμΝ ά βΝ

υπβλ κτθ μΝεαγβΰβ ΫμΝ κυΝΙκθέκυΝπαθ πδ βηέκυ ΰδαΝη αεέθβ βΝπλκμΝ αΝΣηάηα αΝ
κυΝΪλγλκυΝγέΝΟδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλκτ αμΝπαλαΰλΪφκυΝδ ξτκυθΝησθκΝΰδαΝαδ ά δμΝπκυΝ
εα α έγ θ αδΝΫπμΝ βθΝγ1β

ε ηίλέκυΝ κυΝΫ κυμΝΫθαλιβμΝ βμΝαεα βηαρεάμΝζ δ κυλΰέαμΝ

κυΝΣηάηα κμΝυπκ κξάμέ
8. ΣαΝΫ βΝπκυΝ αΝηΫζβΝ έ έΠέΝΫξκυθΝ δαθτ δΝ βθΝ εΪ κ Νίαγηέ αΝπμΝηΫζβΝ έ έΠέΝ
Σέ έΙέΝ υθυπκζκΰέακθ αδ,Νη ΪΝ βθΝΫθ αιάΝ κυμΝ κΝΙσθδκΝπαθ πδ άηδκ,Ν αθΝθαΝΫξκυθΝ
δαθυγ έΝ βθΝκδε έαΝίαγηέ αΝεαγβΰβ άΝπαθ πδ βηέκυέ
9. αΨΝ ΣαΝ ηΫζβΝ κυΝ λΰα βλδαεκτΝ δ αε δεκτΝ Πλκ ππδεκτΝ Χ έ ΙέΠέΨΝ εαδΝ δ δεκτΝ
Σ ξθδεκτΝ λΰα βλδαεκτΝ Πλκ ππδεκτΝ Χ έΣέ έΠέΨΝ θ Ϊ

κθ αδΝ

Ν Σηάηα αήξκζΫμΝ

κυΝ ΙκθέκυΝ παθ πδ βηέκυ,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ αθ δ κδξέαΝ βμΝ παλέΝ β,Ν άΝ

κΝ έ λυηα,Ν

αθαζσΰπμΝη Ν κΝπκυΝαθάεκυθΝκδΝγΫ δμΝ κυμέΝ ΪθΝκδΝγΫ δμΝ κυμΝ έθαδΝεα αθ ηβηΫθ μΝ
Ν Σκη έμ,Ν θ Ϊ
θΪ

κθ αδΝ

κΝ αθ έ κδξκΝ ΣηάηαΝ κυΝ παθ πδ βηέκυΝ

κθ αδΝεαδΝ αΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝΣηάηα κμΝΣέ έΙέΝ

ηΫζβΝ βμΝ παλκτ αμΝ παλαΰλΪφκυΝ θ Ϊ

κΝκπκέκΝαθάε ΝκΝΣκηΫαμέΝΣαΝ

κθ αδΝ η Ν βθΝ έ δαΝ λΰα δαεάΝ ξΫ βΝ πκυΝ

εα ΫξκυθΝ Χκλΰαθδεά γΫ βΝ άΝ πλκ ππκπαΰάΨΝ εαδΝ υπκίΪζζκθ αδΝ
εαγ

κΝ κπκέκΝ

κΝ αεα βηαρεσΝ

υμΝ πθΝη ζυθΝ έ ΙέΠέΝεαδΝ έΣέ έΠέΝπαθ πδ βηέκυ,ΝεαγυμΝεαδΝ κΝαθ έ κδξκΝ

ηδ γκζκΰδεσΝ εαγ

υμέΝ Ν ηδ γκζκΰδεάΝ πλκ αληκΰάΝ πΫλξ αδΝ βθΝ 1β-1-2020έΝ θΝ

πλκετπ κυθΝ αε δεΫμΝηβθδαέ μΝαπκ κξΫμΝξαηβζσ λ μΝαπσΝαυ ΫμΝπκυΝ δεαδκτθ αθΝπμΝ
λΰααση θκδΝ

ΝΣέ έΙέ,ΝβΝ δαφκλΪΝ δα βλ έ αδΝπμΝπλκ ππδεάέΝ Ν θΝζσΰπΝπλκ 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 κυΝ ΪλγλκυΝ βιΝ κυΝ θέΝ
ζγκθήβί1θΝΧ ΄ΝκγΨέΝ
ίΨΝ ΟδΝ εελ η έμ δα δεα έ μΝ ελέ βμΝ εαδΝ ηκθδηκπκέβ βμΝ η ζυθΝ έ ΙέΠΝ εαδΝ έΣέ έΠέΝ
κζκεζβλυθκθ αδΝαπσΝ αΝσλΰαθαΝ κυΝΣηάηα κμΝ κυΝ ΙκθέκυΝπαθ πδ βηέκυ
θΪ

κθ αδ.

κΝκπκέκΝ

10έΝΣκΝησθδηκΝεαδΝη Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝδ δπ δεκτΝ δεαέκυΝακλέ κυΝξλσθκυΝ δκδεβ δεσΝ
πλκ ππδεσΝπκυΝυπβλ

έΝεα ΪΝ βθΝ1β-10-2018

αυ κ δεαέπμΝ κΝΙσθδκΝπαθ πδ άηδκ

κ Σέ έΙέΝΙκθέπθΝΝά πθ, η αφΫλ αδΝ

Ναθ έ κδξβΝγΫ βΝαυ άμΝπκυΝεα Ϋξ δΝΧκλΰαθδεάΝ

γΫ βΝάΝπλκ ππκπαΰάΨΝη Ν βθΝέ δαΝ λΰα δαεάΝ ξΫ β,Ν βθΝέ δαΝεα βΰκλέαή επαδ υ δεάΝ
ίαγηέ α,Ν κθΝέ δκΝεζΪ κ,Ν βθΝέ δαΝ δ δεσ β αΝεαδΝη Ν κΝίαγησΝπκυΝεα Ϋξ δέ ΓδαΝ βθΝ
αζζαΰάΝ βμΝπσζβμΝ λΰα έαμΝαπαδ έ αδΝαέ β βΝ κυΝυπαζζάζκυ,ΝβΝκπκέαΝεα α έγ αδΝ βΝ
ΰλαηηα έαΝ κυΝ δ λτηα κμέΝ ΟδΝ δεβΰσλκδΝ η Ν τηία βΝ ακλέ κυΝ ξλσθκυΝ εαδΝ πΪΰδαΝ
Ϋηηδ γβΝ θ κζάΝ η αφΫλκθ αδΝ αυ κ έεαδαΝ εαδΝ ιαεκζκυγκτθΝ θαΝ παλΫξκυθΝ δμΝ
υπβλ έ μΝ κυμΝεαδΝθαΝα εκτθΝ αΝεαγάεκθ Ϊ κυμΝ κΝΙσθδκΝπαθ πδ άηδκ η Ν βθΝέ δαΝ
λΰα δαεάΝ ξΫ β,Ν κυμΝέ δκυμΝσλκυμΝεαδΝ βθΝέ δαΝ δΪλε δαέ
11έΝ Πλκ ππδεσΝ κυ Σέ έΙέΝ ΙκθέπθΝ Νά πθ 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
ιαεκζκυγκτθΝθαΝπαλΫξκυθΝ δμΝυπβλ έ μΝ κυμΝεαδΝθαΝα εκτθΝ αΝεαγάεκθ Ϊ κυμΝ κΝ
ΙσθδκΝπαθ πδ άηδκ η Ν κΝέ δκΝεαγ

υμ,Ν κυμΝέ δκυμΝσλκυμΝεαδΝ βθΝέ δαΝ δΪλε δαέΝΣκΝ

έ δκΝδ ξτ δΝεαδΝΰδαΝ δμΝ υθαφγ έ μΝ υηίΪ δμΝΫλΰκυέ
12. ΟδΝε θΫμΝγΫ δμΝπΪ βμΝφτ πμΝπλκ ππδεκτΝ κυΝΣέ έΙέΝΙκθέπθΝΝά πθ η αφΫλκθ αδΝ
κΝΙσθδκΝπαθ πδ άηδκέΝΘΫ δμΝη ζυθΝ έ έΠέ,Ν έ ΙέΠέΝεαδΝ έΣέ έΠέΝΰδαΝ βθΝπλκεάλυιβΝ
πθΝκπκέπθΝΫξ δΝ ε κγ έΝ ΰελδ δεάΝαπσφα βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝβΝ
βμΝΠΤΝγγήβίίθΝΧ ΄ΝβκίΨΝπλκεβλτ

κθ αδΝαπσΝ κΝΙσθδκΝπαθ πδ άηδκ.

13. Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμ,Ν λ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ ηπκλ έΝ θαΝ
λυγηέα αδΝεΪγ ΝγΫηαΝ ξ δεσΝη Ν βθΝ φαληκΰάΝ κυΝπαλσθ κμ,ΝσππμΝδ έπμΝαβ άηα αΝ
ξ δεΪΝ η Ν βΝ δα δεα έαΝ η α λκπάμΝ γΫ βμ,Ν κθΝ Ϋζ ΰξκΝ πθΝ δεαδκζκΰβ δευθ,Ν κθΝ
Ϋζ ΰξκΝθκηδησ β αμΝ πθΝ δα δεα δυθΝαυ υθέ

Άλγλκ η
Φκδ β Ϋμ κυ ΣέΕέΙέ Ικθέωθ Νά ωθ
1. ΟδΝ ΰΰ ΰλαηηΫθκδΝφκδ β ΫμΝ

ΝΣηάηα αΝ κυΝΣέ έΙέΝ ΙκθέπθΝΝά πθ,Νά κδΝσ κδΝεα ΪΝ

βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμΝ θΝΫξκυθΝκζκεζβλυ δΝσζ μΝ δμΝαπαδ κτη θ μΝαπσΝ κΝ
πλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝυπκξλ υ δμΝΰδαΝ βΝζάοβΝπ υξέκυ,Ν θ Ϊ

κθ αδΝ αΝαθ έ κδξα,Ν

τηφπθαΝη Ν δμΝπ λδπ . αα΄,Νίί΄,Νΰΰ΄ άΝ ΄ βμ παλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝζΝάΝ βμΝπαλέΝβΝ κυΝ

παλσθ κμΝΪλγλκυ, Σηάηα αΝ κυΝΙκθέκυΝΠαθ πδ βηέκυ,Νη Ν δεαέπηαΝθαΝκζκεζβλυ κυθΝ
δμΝ πκυ ΫμΝ κυμΝ τηφπθαΝη Ν δμΝπαλέΝ3 εαδΝ6.
βέΝΟδΝ ΰΰ ΰλαηηΫθκδΝφκδ β ΫμΝ κυΝΣηάηα κμΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθΝ κυΝΣέ έΙέΝΙκθέπθΝ
Νά πθ,Ν βζα ά σ κδΝεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμΝ θΝΫξκυθΝκζκεζβλυ δΝ
σζ μΝ δμΝαπαδ κτη θ μΝαπσΝ κΝπλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝυπκξλ υ δμΝΰδαΝ βΝζάοβΝπ υξέκυ,Ν
θΪ

κθ αδΝ

Ν ΣηάηαΝ

βμΝ ξκζάμΝ ΟδεκθκηδευθΝ

πδ βηυθΝ

κυΝ ΙκθέκυΝ

Παθ πδ βηέκυ,Νεα σπδθΝαπσφα βμΝ βμΝυΰεζά κυ, η Ν δεαέπηαΝθαΝκζκεζβλυ κυθΝ δμΝ
πκυ ΫμΝ κυμΝ τηφπθαΝη Ν δμΝπαλέΝγΝεαδΝθ.
3.

Ν επαδ υ δεάΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ κυΝ Σέ έΙέΝ ΙκθέπθΝ Νά πθ υθ ξέα αδΝ

η αία δεΪΝ ηΫξλδΝ βθΝ απκφκέ β βΝ πθΝ ά βΝ ΰΰ ΰλαηηΫθπθ,Ν εα ΪΝ βθΝ 1β-10-2018,
φκδ β υθΝ εαδΝ σ πθΝ ΰΰλαφκτθΝ εα ΪΝ κΝ αεα βηαρεσΝ Ϋ κμΝ βί1κ-2019. ΠλκΰλΪηηα αΝ
η απ υξδαευθΝ πκυ υθΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ κυΝ Σέ έΙέΝ ΙκθέπθΝΝά πθ υθ ξέακθ αδΝΫπμΝ
βθΝ κζκεζάλπ βΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ απσΝ ΰΰ ΰλαηηΫθκυμΝ ΫπμΝ εαδΝ κΝ ξ δη λδθσΝ
ιΪηβθκΝ κυΝαεα βηαρεκτΝΫ κυμΝβί1κ-βί1λΝφκδ β ΫμέΝΟδΝφκδ β ΫμΝ πθ πλκβΰκτη θπθ
αφέπθ υθ ξέακυθΝεαδΝκζκεζβλυθκυθΝ κΝπλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝ κυΝΣηάηα κμΝΣέ έΙέΝ
δ αΰπΰάμΝ κυμΝεαδΝζαηίΪθκυθΝ κθΝαθ έ κδξκΝ έ ζκΝ πκυ υθ Σηάηα κμΝΣέ έΙέ.
4. ΓδαΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ πθΝ επαδ υ δευθΝεαδΝ ι α δευθΝ δα δεα δυθΝεαδΝ βθΝπλαε δεάΝ
Ϊ εβ βΝ πθΝ φκδ β υθ,Ν αλησ δαΝ έθαδΝ αΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ πκυΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ αΝ
αθ έ κδξαΝΣηάηα αΝΣέ έΙέ,ΝεαδΝ αΝκπκέαΝ υθ ξέακυθΝθαΝα εκτθΝ αΝαθα γ δηΫθαΝ
αυ Ϊ

δ αε δεΪΝ εαγάεκθ αΝ

κΝ ΣηάηαΝ πλκΫζ υ βμ,Ν

Ν

Ν πλκπ υξδαεΫμΝ εαδΝ

η απ υξδαεΫμΝ πκυ Ϋμ,ΝεαγυμΝεαδΝσ αΝ κυμΝαθα γκτθΝη Ναπσφα βΝ πθΝκλΰΪθπθΝ κυΝ
Σηάηα κμΝ κυΝπαθ πδ βηέκυΝ

κΝκπκέκΝ θ Ϊ

κθ αδέΝξ δεΫμΝαληκ δσ β μΝηπκλ έΝ

θαΝαθα έγ θ αδΝεαδΝ ΝΪζζαΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝδ λτηα κμέΝ
5. ΓδαΝ βθΝκζκεζάλπ β πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθ,Ν βθΝπαλκξάΝ έ ζπθΝ πκυ υθ,Ν
βθΝΫε κ βΝπδ κπκδβ δευθΝεαδΝπΪ βμΝφτ πμΝί ίαδυ πθ, εαγυμΝεαδΝ βΝξκλάΰβ βΝ
πδ κπκδβ δευθΝεαδΝί ίαδυ πθΝ Ναπκφκέ κυμΝ πθΝΣηβηΪ πθΝαυ υθ, αλησ δαΝ έθαδΝ
αΝσλΰαθαΝ πθΝαθ έ κδξπθ, τηφπθαΝη Ν δμΝπ λδπ . αα΄,Νίί΄,Νΰΰ΄ άΝ ΄ βμ παλέΝβΝ κυΝ
ΪλγλκυΝζΝ ά βμΝπαλέΝβΝ κυΝπαλσθ κμΝΪλγλκυ, ΣηβηΪ πθ κυΝ ΙκθέκυΝπαθ πδ βηέκυ.
δ δεΪΝ ΰδαΝ κ Σηάηα

δκέεβ βμΝ

πδξ δλά πθ, β

υγτθβΝ κζκεζάλπ βμΝ κυ

πλκΰλΪηηα κμ πκυ υθΝεαδΝκδ αληκ δσ β μΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝ αφέκυΝαθα έγ θ αδΝ
Ν ΣηάηαΝ βμΝξκζάμΝΟδεκθκηδευθΝ πδ βηυθ κυΝΙκθέκυΝΝπαθ πδ βηέκυΝη ΪΝαπσ
απσφα βΝ βμ υΰεζά κυ.  Ν εΪγ Ν π λέπ π β,Ν η Ν απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυΝ αΝ
εαγάεκθ αΝ βμΝ παλκτ αμΝ παλαΰλΪφκυ ηπκλ έΝ θαΝ αθα έγ θ αδΝ
δ λτηα κμέΝ

Ν ΪζζαΝ σλΰαθαΝ κυΝ

6έΝΟδΝφκδ β ΫμΝπκυΝ ι Ϊακθ αδΝ πδ υξυμΝ ΝσζαΝ αΝαπαδ κτη θαΝΰδαΝ βΝζάοβΝπ υξέκυΝ
υπκξλ π δεΪΝεαδΝ πδζ ΰση θαΝγ πλβ δεΪΝηαγάηα αΝ κυΝπλυ κυΝετεζκυΝ πκυ υθΝ κυΝ
Σηάηα κμΝΣέ έΙέΝ δ αΰπΰάμΝ κυμ,ΝΫξκυθΝ βΝ υθα σ β αΝη Ναέ β β,ΝπκυΝεα αγΫ κυθΝ βΝ
ΰλαηηα έαΝ κυΝαθ έ κδξκυ, τηφπθαΝη Ν δμΝπ λδπ . αα΄,Νίί΄,Νΰΰ΄ άΝ ΄ βμ παλέΝβΝ κυΝ
ΪλγλκυΝ ζΝ άΝ βμΝ παλέΝ βΝ κυΝ παλσθ κμΝ Ϊλγλκυ, Σηάηα κμ,Ν αθ έΝ θαΝ κλεδ κτθΝ εαδΝ θαΝ
ζΪίκυθΝπ υξέκΝΣέ έΙΝ τηφπθαΝη Ν βθΝπαλέΝγ,ΝθαΝπαλαεκζκυγά κυθΝ πδπζΫκθΝηαγάηα αΝ
γ πλβ δεκτΝ ξαλαε άλαΝ απσΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝ κυΝ αθ έ κδξκυΝ Σηάηα κμΝ
παθ πδ βηέκυΝ εαδΝ θαΝ ζΪίκυθΝ π υξέκΝ παθ πδ βηδαεάμΝ επαέ υ βμέΝ

Ν αέ β βΝ

υπκίΪζζ αδΝ θ σμΝ ιάθ αΝ ΧθίΨΝ βη λυθΝ απσΝ βθΝ αθΪλ β βΝ βμΝ ίαγηκζκΰέαμΝ

κΝ

ζ υ αέκΝηΪγβηα,ΝΪζζπμΝ θ σμΝ ιάθ αΝΧθίΨΝβη λυθΝαπσΝ βΝ βηκ έ υ β κυΝπαλσθ κμέ
ΣαΝ πδπζΫκθΝηαγάηα αΝεαγκλέακθ αδΝη ΝπλΪιβΝ κυΝπλκΫ λκυΝ κυΝΣηάηα κμ,Ντ

λαΝ

απσΝ ξ δεάΝαπσφα βΝ βμΝυθΫζ υ βμΝΣηάηα κμ,Νη Ν βθΝκπκέαΝΰέθ αδΝαθ 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
ηΪγβηαΝ εαδΝ

θΝ αθ δ κδξ έ αδΝ η Ν

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

επαέ υ βμΝβΝπλαε δεάΝΪ εβ β,Ν ε σμΝαθΝπ λδζαηίΪθ αδΝπλαε δεάΝΪ εβ βΝεαδΝ κΝ
αθ έ κδξκΝπλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝ κυΝΣηάηα κμΝ κυΝπαθ πδ βηέκυέΝΓδαΝ αΝηαγάηα αΝ
πκυΝκζκεζάλπ Ν πδ υξυμΝκΝφκδ β άμΝεαδΝ βθΝπλαε δεάΝΪ εβ β,ΝπκυΝ θΝζαηίΪθκθ αδΝ
υπσοβΝ ΰδαΝ βΝ ζάοβΝ κυΝ π υξέκυΝ παθ πδ βηδαεάμΝ επαέ υ βμ,Ν ξκλβΰ έ αδΝ ξ δεάΝ
ί ίαέπ βΝπαλαεκζκτγβ βμέ
7έΝΟδΝφκδ β ΫμΝπκυΝεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝ κυΝαεα βηαρεκτΝΫ κυμΝβί1κ- βί1λΝΫξκυθΝυπ λί έΝ
βΝ δΪλε δαΝ πθΝ ιαηάθπθΝπκυΝαπαδ κτθ αδΝΰδαΝ βΝζάοβΝ κυΝ έ ζκυΝ πκυ υθ,Ν τηφπθαΝ
η Ν κΝ θ δε δεσΝπλσΰλαηηαΝ πκυ υθ,Νπλκ αυιαθση θβΝεα ΪΝ Ϋ

λαΝΧζΨΝ ιΪηβθα,Ν

ΫξκυθΝησθκΝ κΝ δεαέπηαΝθαΝκζκεζβλυ κυθΝ κθΝπλυ κΝετεζκΝ πκυ υθΝΣηάηα κμΝΣέ έΙέέΝ
8. ΟδΝ ΰΰλαφΫμΝθΫπθΝφκδ β υθ, εαγυμΝεαδΝκδ δα δεα έ μΝη

ΰΰλαφάμΝ

αΝΣηάηα αΝ

κυΝ Σέ έΙέΝ ΙκθέπθΝ Νά πθ ΰδαΝ κΝ αεα βηαρεσΝ Ϋ κμΝ βί1κ-2019 κζκεζβλυθκθ αδΝ
εαθκθδεΪΝ τηφπθαΝη Ν δμΝε έη θ μΝ δα Ϊι δμ.

Άλγλκ θ

1έΝ δα δεα δεΫμΝεαδΝΪζζ μΝζ π κηΫλ δ μΝπκυΝαθαετπ κυθΝαπσΝ βθΝαπκλλσφβ βΝ πθΝ
ΣηβηΪ πθΝ κυΝ Σέ έΙέΝ ΙκθέπθΝ Νά πθ, β κλΰΪθπ βΝ πθΝ δκδεβ δευθΝ υπβλ δυθΝ πθΝ
ΣηβηΪ πθ εαδΝ βΝ εα αθκηάΝ

Ν αυ ΫμΝ κυΝ πλκ ππδεκτ, λυγηέακθ αδΝ η Ν απσφα βΝ βμΝ

υΰεζά κυΝ κυΝΙκθέκυΝπαθ πδ βηέκυ,Ν τηφπθαΝεαδΝη Νσ αΝκλέακθ αδΝ κθΝκλΰαθδ ησΝ
εαδΝ κθΝ π λδεσΝεαθκθδ ησΝ κυΝδ λτηα κμ.
2. εελ η έμΝυπκγΫ δμΝη ζυθΝ έ έΠέΝ κυΝΣέ έΙέΝΙκθέπθΝΝά πθ θυπδκθΝ κυΝκδε έκυΝ
π δγαλξδεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν παλαπΫηπκθ αδΝ εαδΝ ελέθκθ αδΝ απσΝ κΝ αλησ δκΝ πζΫκθΝ
π δγαλξδεσΝ υηίκτζδκΝη ζυθΝ έ έΠέΝπαθ πδ βηέπθέ
3. εελ η έμΝ δα δεα έ μΝ ΧσππμΝ η α Ϊι δμΝ εζπέΨΝ υθ ξέακθ αδΝ εαδΝ κζκεζβλυθκθ αδΝ
απσΝ αΝαλησ δαΝσλΰαθαΝ κυΝΙκθέκυΝπαθ πδ βηέκυ.
4. ΜΫζκμΝ έ έΠέΝπκυΝεα Ϋξ δΝ αε δεάΝγΫ βΝπμΝηΫζκμΝ έ έΠέΝ κυ Σέ έΙέΝΙκθέπθΝΝά πθ
εαδΝ θ Ϊ

αδΝ

εζ ΰ έ άΝθαΝκλδ

Ν πλκ ππκπαΰά γΫ β

κΝ ΙσθδκΝ παθ πδ άηδκ,Ν Ϋξ δ δεαέπηαΝ θαΝ

έΝεκ ηά κλαμ,Νπλσ λκμΝΣηάηα κμ, δ υγυθ άμΝΣκηΫα,Ν τηφπθαΝ

η Ν σ αΝ δ δεσ λαΝ κλέακθ αδΝ

κΝ θέΝ ζζκηήβί1ιέΝ  Ν γΫ βΝ πλτ αθβ εαδΝ αθ δπλτ αθβ

εζΫΰκθ αδΝ ησθκΝ κδΝ εα Ϋξκθ μΝ κλΰαθδεά γΫ βΝ

κΝ ΙσθδκΝ παθ πδ άηδκ.

ΪθΝ ηΫζκμΝ

έ έΠέΝ πδγυη έΝ θαΝ γΫ δΝ υπκοβφδσ β αΝ ΰδαΝ πλτ αθβμΝ άΝ αθ δπλτ αθβμΝ βΝ αέ β βΝ
η α λκπάμΝ βμΝ γΫ βμΝ κυΝ ι Ϊα αδΝ εα ΪΝ πλκ λαδσ β αέΝ ΣαΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ πκυΝ
εα Ϋξκυθ, εα Ϊ βθΝ 1β-10-2018,Ν πλκ ππκπαΰάΝ γΫ βΝ
παλαηΫθκυθΝ

Ν πλκ ππκπαΰάΝ γΫ βΝ

κ Σέ έΙέΝ ΙκθέπθΝ Νά πθ,Ν εαδΝ

κΝ ΙσθδκΝ παθ πδ άηδκ,Ν

θΝ ΫξκυθΝ δεαέπηαΝ

εζκΰάμΝ ΝγΫ βΝηκθκπλσ ππκυΝκλΰΪθκυΝ δκέεβ βμέ ΌζαΝ αΝηΫζβΝ έ έΠέΝ υηη ΫξκυθΝ
αΝ υζζκΰδεΪΝσλΰαθαΝ δκέεβ βμΝΣηβηΪ πθΝεαδΝΣκηΫπθΝεαδΝ αΝ εζ ε κλδεΪΝ υηα αΝ
ΰδαΝαθΪ διβΝ πθΝηκθκπλσ πππθΝκλΰΪθπθέ
5. εΫζβΝ έ έΠέΝπκυΝεα έξαθΝ αε δεΫμΝγΫ δμΝπμΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝΣέ έΙέΝΙκθέπθΝΝά πθ
εαδΝ θ Ϊ
η ΫξκυθΝ

κθ αδΝ

Νπλκ ππκπαΰ έμΝγΫ δμ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπαλσθ κμ,Ν

αΝ εζ ε κλδεΪΝ υηα αΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1λΝ κυΝ θέΝ ζίίλήβί11Ν ε σμΝ σπκυΝ

απαδ έ αδΝβΝδ δσ β αΝ κυΝεαγβΰβ άΝα΄Νίαγηέ αμ,Νκπσ Νη ΫξκυθΝησθκΝκδΝεαγβΰβ ΫμΝα΄Ν
ίαγηέ αμΝπκυΝεα ΫξκυθΝ αε δεάΝγΫ βΝ κΝΙσθδκΝπαθ πδ άηδκέΝ εζ ε κλδεΪΝπκυΝΫξκυθΝ
ά βΝ υΰελκ βγ έΝ θΝγέΰκθ αδέ
6. Κα αλΰκτθ αδΝ αΝπέ έ γζγήλζΝΧ ΥΝ1κ1Ψ εαδ κζή1γΝΧ ΄Ν1βζΨ,Νη Ν βθΝ πδφτζαιβΝ βμ παλέΝ
1 κυΝΪλγλκυΝηέΝ

Άλγλκ ι
Ελ υθβ δεσ ΚΫθ λκ Ικθέκυ παθ πδ

βηέκυ

1έΝΙ λτ αδΝ κΝΙσθδκΝπαθ πδ άηδκ λ υθβ δεσΝεΫθ λκ πμΝθκηδεσΝπλσ ππκΝδ δπ δεκτΝ
δεαέκυ,Ν ηβΝ ε λ κ εκπδεκτΝ ξαλαε άλα,Ν υπσΝ βθΝ πκπ έαΝ βμΝ υΰεζά κυΝ εαδΝ κυΝ
ΙκθέκυΝπαθ πδ βηέκυ, η Ν βθΝ ππθυηέαΝ«ΚΫθ λκΝ λ υθυθΝΙκθέπθΝΝά πθ» ΧΚέ έΙέΝέ).
βέΝ ΝΫ λαΝ κυΝΚέ έΙέΝέ έθαδΝβΝΫ λαΝ κυΝΙκθέκυΝπαθ πδ βηέκυ,Ν δμΝ ΰεα α Ϊ δμΝ κυΝ
κπκέκυΝ

ΰΪα αδΝ εαδΝ ζ δ κυλΰ έ,Ν ξλβ δηκπκδυθ αμΝ δμΝ υζδεκ ξθδεΫμΝ υπκ κηΫμΝ κυΝ

παθ πδ βηέκυΝ πκυΝ κυΝ παλαξπλκτθ αδΝ η Ν απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυ,Ν ηΫξλδμΝ σ κυΝ
απκε ά δΝ δ δσε β κυμΝ ξυλκυμΝ ΰεα Ϊ α βμέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ

δκδεβ δεκτΝ

υηίκυζέκυΝ κυΝ Κέ έΙέΝέ ηπκλ έΝ θαΝ δ λτκθ αδΝ ΰλαφ έαΝ εαδΝ παλαλ άηα αΝ

Ν Ϊζζ μΝ

πσζ δμΝ βμΝ ζζΪ αμέ
γέΝ εκπσμΝ κυΝ Κέ έΙέΝέ έθαδΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ ία δεάμΝ εαδΝ φαληκ ηΫθβμΝ Ϋλ υθαμ,Ν βΝ
αιδκπκέβ βΝ πθΝ λ υθβ δευθΝαπκ ζ ηΪ πθΝπλκμΝσφ ζκμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝεκδθπθέαμ,ΝβΝ
υηίκζάΝ βθΝ ι δ έε υ βΝθΫπθΝ πδ βησθπθ,ΝβΝπαλκξάΝυπβλ δυθΝ Ν βησ δκυμΝεαδΝ
δ δπ δεκτμΝφκλ έμ,ΝβΝ δαη κζΪίβ βΝαθΪη αΝ
ΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ λ υθβ δευθΝηκθΪ πθΝ
ΰζυ

κθΝ βησ δκΝεαδΝ κθΝδ δπ δεσΝ κηΫαΝ

δμΝ πδξ δλά δμ, βΝπλκίκζάΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ

αμΝεαδΝ κυΝ ζζβθδεκτΝπκζδ δ ηκτΝ κΝ ιπ λδεσ. ΓδαΝ βθΝπλκυγβ βΝ πθΝ εκπυθΝ

κυΝπλκβΰκτη θκυΝ αφέκυΝδ λτκθ αδΝδθ δ κτ αΝ κΝΚέ έΙέΝέ
ζέΝΓδαΝ βθΝ πέ υιβ πθΝπαλαπΪθπΝ εκπυθ,Ν κΝΚέ έΙέΝέ:
αΨΝ επκθ έΝη ζΫ μΝεΪγ Νφτ βμΝεαδΝ ε ζ έΝάΝ δαξ δλέα αδΝ ΰε ελδηΫθαΝ λ υθβ δεΪΝάΝ
αθαπ υιδαεΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ εαδΝ Ϋλΰα,Ν αΝ κπκέαΝ ηπέπ κυθΝ

κυμΝ κη έμΝ βμΝ

πλκβΰκτη θβμΝπαλαΰλΪφκυ,
ίΨΝ υθ λΰΪα αδΝη ΝπαλαΰπΰδεκτμΝφκλ έμΝ βμΝ ζζΪ αμΝάΝ βμΝαζζκ απάμΝεαδΝπλκπγ έΝ
βθΝκδεκθκηδεάΝαιδκπκέβ βΝ πθΝ λ υθβ δευθΝαπκ ζ ηΪ πθ,
ΰΨΝ υθ λΰΪα αδΝ η Ν δ γθ έμΝ κλΰαθδ ηκτμ,Ν κΝ ζζβθδεσΝ βησ δκ,Ν θκηδεΪΝ πλσ ππαΝ
βηκ έκυΝ εαδΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυ,Ν κυμΝ ΟέΣέ .,Ν δμΝ εα ΪΝ σπκυμΝ Π λδφΫλ δ μ,Ν
υθ αδλδ ηκτμ,Ν πδ βηκθδεΫμΝ θυ δμ, φκλ έμΝπαλκξάμΝυπβλ δυθΝυΰ έαμΝεαδΝ έ έΙέ
εαδΝ πδ βηκθδεΪΝ άΝ

ξθκζκΰδεΪΝ πΪλεα,Ν δαη κζαίυθ αμΝ

βΝ δα τθ

βΝ βμΝ

Ϋλ υθαμΝη Ν βθΝ επαέ υ βΝεαδΝ βθΝπαλαΰπΰάΝαΰαγυθ,
ΨΝ υθ λΰΪα αδΝη ΝΫζζβθ μΝεαδΝιΫθκυμΝ ηπ δλκΰθυηκθ μΝ ΝγΫηα αΝπκυΝΪπ κθ αδΝ κυΝ
αθ δε δηΫθκυΝ κυΝΰδαΝ βθΝπλκυγβ βΝ πθΝ εκπυθΝ κυ,
ΨΝαθαπ τ

δΝκπκδα άπκ ΝΪζζβΝ λα βλδσ β αΝ υθαφάΝη Ν κυμΝπαλαπΪθπΝ εκπκτμέΝ

5έΝ Ντΰεζβ κμΝ κυΝΙκθέκυΝπαθ πδ βηέκυ κλέα δ,Νη Ναπσφα άΝ βμ,Ν κυμΝ δ υγυθ ΫμΝ πθΝ
δθ δ κτ πθ,Ν ηΫζβΝ . .Π. κυΝ ΙκθέκυΝ παθ πδ βηέκυ, κδΝ κπκέκδΝ πλκ

αθ αδΝ πθΝ

υπβλ δυθ πθΝ δθ δ κτ πθΝ εαδΝ ΫξκυθΝ λδ άΝ γβ έαΝ η Ν υθα σ β αΝ αθαθΫπ βμέ

πδπζΫκθΝ ελδ άλδαΝ πδζκΰάμΝ πθΝ δ υγυθ υθΝ κλέακθ αδΝ

κθΝ

π λδεσΝ εαθκθδ ησΝ

ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ Κέ έΙέΝέ ΟδΝ δ υγυθ Ϋμ ΫξκυθΝ βθ υγτθβΝ ΰδαΝ β ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ
δθ δ κτ κυ,Ν βθΝεα Ϊλ δ βΝεαδΝ δ άΰβ βΝ κΝ δκδεβ δεσΝ υηίκτζδκΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝ
εΫθ λκυΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝ εαδΝ αθαπ υιδαεκτΝ πλκΰλΪηηα κμΝ κυΝ δθ δ κτ κυ,Ν βθΝ
εα Ϊλ δ βΝ ξ έκυΝ ΰδαΝ αΝ εκθ τζδαΝ κυΝ β έκυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝ
εΫθ λκυΝ πκυΝ αφκλκτθΝ

δμ λα βλδσ β μΝ κυΝ δθ δ κτ κυΝ εαδΝ α εκτθ εΪγ Ν ΪζζβΝ

αληκ δσ β αΝπκυΝ κυμ αθα έγ αδΝαπσΝ κΝ δκδεβ δεσΝ υηίκτζδκέ
6έΝΟδΝπσλκδΝ κυΝΚέ έΙέΝέ έθαδμ
αΨΝ πδξκλβΰά δμΝαπσΝ κθΝ αε δεσΝπλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠαδ έαμ,Ν λ υθαμΝ
εαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,ΝπκυΝξκλβΰκτθ αδΝ κΝΙσθδκΝπαθ πδ άηδκ δ δεΪΝΰδαΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ
κυΝ λ υθβ δεκτΝεΫθ λκυ,
ίΨΝξλβηα κ κ ά δμΝαπσΝ λ υθβ δεΪΝπλκΰλΪηηα αΝ βμΝ υλππαρεάμΝ θπ βμ,Ν δ γθ έμΝ
κλΰαθδ ηκτμ,Ν κΝ ζζβθδεσΝ βησ δκ, ξκλβΰέ μΝαπσ δ δπ δεΫμΝ πδξ δλά δμΝεαδΝδ δυ μ,
ΰΨΝ πλ Ϋμ,Νεζβλκθκηέ μ,Νεζβλκ κ έ μΝεαδΝεΪγ Ν έ κυμΝ αε δεΫμΝεαδΝΫε αε μΝ δ φκλΫμΝ
άΝπαλκξΫμΝβη απυθΝάΝαζζκ απυθ,Νφυ δευθΝάΝθκηδευθΝπλκ υππθ,
ΨΝ Ϋ κ αΝ απσΝ βθΝ παλκξάΝ υπβλ δυθ,Ν βθΝ ε Ϋζ βΝ άΝ βθΝ αιδκζσΰβ βΝ λ υθβ δευθΝ
πλκΰλαηηΪ πθΝ ΰδαΝ ζκΰαλδα ησΝ λέ πθΝ Χ βηκ έπθΝ υπβλ δυθ,Ν ΝέΠέ έ έ,Ν ΝέΠέΙέ έ,Ν
δ γθυθΝεαδΝηβΝκλΰαθδ ηυθΝεαδΝδ δπ υθΨΝάΝ βθΝ δΪγ βΝπθ υηα δευθΝπλκρσθ πθΝπκυΝ
παλΪΰ δΝ κΝΚέ έΙέΝέ,
ΨΝ σεκδΝαπσΝεα αγΫ δμ,
ΨΝπλσ κ κδΝαπσΝ βθΝ εη Ϊζζ υ βΝ βμΝπ λδκυ έαμΝ κυΝΚέ έΙέΝέ,Ν πδξκλβΰά δμΝαπσΝ
Ϊζζ μΝπβΰΫμΝεαδ
αΨΝζκδπΪΝπΪ βμΝφτ πμΝΫ κ αέ
7έΝ αΨΝ ΣκΝ Κ. έΙέΝέΝ δκδε έ αδΝ απσΝ δκδεβ δεσΝ υηίκτζδκ,Ν αΝ ηΫζβΝ κυΝ κπκέκυΝ ΫξκυθΝ
λδ άΝ γβ έαΝ η Ν υθα σ β αΝ αθαθΫπ βμέΝ ΣκΝ δκδεβ δεσΝ

υηίκτζδκΝ κλέα αδ,Ν

υΰελκ έ αδΝ άΝ αθα υΰελκ έ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμ,Ν λ υθαμ εαδΝ
Θλβ ε υηΪ πθ,Ν βΝ κπκέαΝ βηκ δ τ αδΝ

βθΝ

φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμΝ εαδΝ

απκ ζ έ αδΝαπσ κυμΝ δ υγυθ ΫμΝ πθΝ δθ δ κτ πθ,Ν κυμΝκπκέκυμΝκλέα δΝβΝτΰεζβ κμΝ
κυΝ ΙκθέκυΝ παθ πδ βηέκυ εαδ τκΝ ΧβΨΝ ηΫζβ,Ν αΝ κπκέαΝ κλέα δΝ κΝ ΤπκυλΰσμΝ Παδ έαμ,Ν
λ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝΜ αιτΝ πθΝ τκ (2) αυ υθΝη ζυθΝ έθαδΝεαδΝκΝπλσ λκμΝ
κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυέ
ίΨΝΣαΝηΫζβΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ έθαδΝεαγβΰβ ΫμΝ έ έΙέ,Ν πδ άηκθ μ η Ν δ γθΫμΝ
ετλκμ,Ν δκδεβ δεάΝπ έλαΝεαδΝ λ υθβ δεάΝ λα βλδσ β αΝ ξ δεάΝη Ν αΝαθ δε έη θαΝ πθΝ
δθ δ κτ πθΝ

κυΝ

λ υθβ δεκτΝ εΫθ λκυ,Ν η Ν

ηπ δλέαΝ

βθΝ πλκ Ϋζευ βΝ

ξλβηα κ κ ά πθΝ ΰδαΝ λ υθβ δεΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ άΝ ΫλΰαΝ εαδΝ

βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ

απκ ζ ηΪ πθΝ βμΝΫλ υθαμέ
ΰΨΝ θΝ ΰδαΝ κπκδκ άπκ Ν ζσΰκΝ ζζ έπ δΝ κΝ πλσ λκμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυ κυΝ
λ υθβ δεκτΝ εΫθ λκυΝ άΝ επζτ αδΝ θαΝ α εά δΝ αΝ εαγάεκθ ΪΝ κυ,Ν η ΪΝ απσΝ
αδ δκζκΰβηΫθβΝ απσφα βΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν αΝ εαγάεκθ ΪΝ κυΝ α εκτθ αδΝ
απσΝ κθΝαθ δπλσ λκ,ΝκΝκπκέκμΝκλέα αδΝεα ΪΝ βθΝπλυ βΝ υθ λέα βΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ
υηίκυζέκυ,Ν εα σπδθΝ ηυ δεάμΝ οβφκφκλέαμΝ η αιτΝ πθΝ ζκδπυθΝ η ζυθΝ κυ.  Ν
π λέπ π βΝπκυΝ ζζ έπ δΝάΝεπζτ αδΝθαΝα εά δΝ αΝεαγάεκθ ΪΝ κυΝεΪπκδκμΝ δ υγυθ άμΝ
δθ δ κτ κυ,Ν αΝ εαγάεκθ ΪΝ κυΝ α εκτθ αδΝ απσΝ κθΝ πλσ λκΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ
υηίκυζέκυΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝεΫθ λκυέΝ
ΨΝΣκΝ δκδεβ δεσΝ υηίκτζδκΝαπκφα έα δΝΰδαΝσζαΝ αΝγΫηα αΝπκυΝαφκλκτθΝ βΝ δκέεβ βΝ
εαδΝ

βΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝ εΫθ λκυ,Ν

βΝ δαξ έλδ βΝ εαδΝ αιδκπκέβ βΝ πθΝ

λ υθβ δευθΝαπκ ζ ηΪ πθΝαπσΝ δμΝ λα βλδσ β ΫμΝ κυ,Ν βΝ δΪγ βΝ πθΝπσλπθΝ κυΝ
εαδΝΰ θδεΪΝΰδαΝεΪγ Ν θΫλΰ δαΝπκυΝ ξ έα αδΝη Ν βθΝ επζάλπ βΝ πθΝ εκπυθΝ κυΝεα ΪΝ
αΝ δ δεσ λαΝκλδαση θαΝ κθΝ π λδεσΝεαθκθδ ησΝζ δ κυλΰέαμΝ κυέ
8έΝ κΝΚέ έΙέΝέ κπκγ

έ αδΝπλκ ππδεσΝ κυΝΙκθέκυΝπαθ πδ βηέκυ,Νεα σπδθΝαπσφα βμΝ

βμΝυΰεζά κυέΝ κΝΚέ έΙέΝέ πέ βμΝαπα ξκζ έ αδΝπλκ ππδεσΝη
ξλσθκυΝ άΝ ΫλΰκυΝ άΝ η Ν

υηίΪ δμΝ παλκξάμΝ υπβλ δυθ,Ν

υηίΪ δμΝκλδ ηΫθκυΝ
κΝ πζαέ δκΝ

πθΝ

πλκΰλαηηΪ πθήΫλΰπθΝπκυΝαυ σΝ δαξ δλέα αδέ
9έΝ κΝΚέ έΙέΝέ φαλησακθ αδΝαθαζκΰδεΪΝκδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝΪλγλπθΝθίΝΫπμΝθιΝ κυΝθέΝ
ζζκηήβί1ιΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝκδεκθκηδεάΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ λ υθβ δευθΝπλκΰλαηηΪ πθ,Ν
δμΝπλκηάγ δ μ,Ν κθΝ λσπκΝαπα ξσζβ βμΝεαδΝ δμΝη αεδθά δμΝ κυΝπλκ ππδεκτΝ κυΝ
Κέ έΙέΝέ εαδΝ πθΝ λ υθβ δευθΝπλκΰλαηηΪ πθήΫλΰπθΝπκυΝαυ σΝ δαξ δλέα αδέΝ
10έΝ Μ Ν απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ Παδ έαμ,Ν
Οδεκθκηδευθ,Ν πκυΝ ε έ

αδΝ θ σμΝ θθΫαΝ ΧλΨΝ ηβθυθΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ

παλσθ κμ, εα αλ έα αδ κΝ
εΫθ λκυέΝΜ Ν κθΝ

λ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ

π λδεσμΝ εαθκθδ ησμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝ

π λδεσΝεαθκθδ ησΝζ δ κυλΰέαμΝεαγκλέακθ αδΝδ έπμΝ αΝαεσζκυγαΝ

γΫηα αμ
αΨΝ κδΝ αληκ δσ β μΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝ εΫθ λκυΝ εαδΝ πθΝ
δ υγυθ υθΝ πθΝ λ υθβ δευθΝδθ δ κτ πθΝεαδΝκΝ λσπκμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ
υηίκυζέκυ,
ίΨΝ βΝ ι δ έε υ βΝ πθΝ πλκ σθ πθΝ πκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ δαγΫ κυθΝ αΝ ηΫζβΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ
υηίκυζέκυΝεαδΝκδΝ δ υγυθ ΫμΝ πθΝδθ δ κτ πθ,
ΰΨΝβΝ δα δεα έαΝπατ βμΝη ζυθΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυ,

ΨΝβΝ π λδεάΝκλΰαθπ δεάΝ δΪλγλπ βΝεαδΝκΝ λσπκμΝκλΰΪθπ βμΝεαδΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ
υπβλ δυθΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝεΫθ λκυ,
ΨΝκδΝζ π κηΫλ δ μΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝκδεκθκηδεάΝ δαξ έλδ βΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝεΫθ λκυ,
ΨΝ κδΝ αληκ δσ β μΝ εαδΝ κδΝ υπκξλ υ δμΝ πθΝ πδ βηκθδευθΝ υπ υγτθπθΝ εαδΝ ζκδπκτΝ
πλκ ππδεκτ,
αΨΝκδΝ δα δεα έ μΝεαδΝεΪγ Ν δ δεσΝαά βηαΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝαπα ξσζβ β,Ν δμΝαηκδίΫμΝεαδΝ
δμΝη αεδθά δμΝ πθΝαπα ξκζκτη θπθΝ 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,
γΨΝ βΝ δαξ έλδ βΝ εαδΝ πλκ α έαΝ πθΝ δεαδπηΪ πθΝ δαθκβ δεάμΝ Χπθ υηα δεάμΝ εαδΝ
ίδκηβξαθδεάμΨΝδ δκε β έαμ,
δΨΝγΫηα αΝβγδεάμΝεαδΝ κθ κζκΰέαμΝ βμΝΫλ υθαμ,
δαΨΝεΪγ ΝαθαΰεαέαΝζ π κηΫλ δαΝπκυΝαφκλΪΝ

βθΝκλΰΪθπ βΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝεΫθ λκυΝ

εαδΝεΪγ ΝΪζζκΝγΫηαΝαθαΰεαέκΝΰδαΝ βθΝ τλυγηβΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝεαδΝ βθΝ επζάλπ βΝ κυΝ
εκπκτΝ κυέ
πμΝ βθΝΫε κ βΝ βμ εκδθάμ υπκυλΰδεάμΝαπσφα βμ,Ν αΝαθπ ΫλπΝγΫηα αΝλυγηέακθ αδΝη Ν
απσφα βΝ βμΝυΰεζά κυΝ κυΝΙκθέκυΝπαθ πδ βηέκυ.

Άλγλκ 8
Έθαλιβ δ χτκμ
Ν δ ξτμΝ κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυΝ αλξέα δΝ απσΝ βΝ βηκ έ υ άΝ κυΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ

Κυί λθά πμ,Ν ε σμΝαθΝκλέα αδΝ δαφκλ δεΪΝ Ν πδηΫλκυμΝ δα Ϊι δμΝ κυέ

