«Παθ πδ

άηδκΝΙωαθθέθωθ,ΝΙσθδκΝΠαθ πδ

άηδκΝεαδΝΪζζ μΝ δα Ϊι δμ»

Κ Φ Λ ΙΟΝ ΄
Παθ πδ

άηδκΝΙωαθθέθωθ
ΆλγλκΝ1

Παθ πδ

άηδκΝΙωαθθέθωθΝεαδΝΣέ έΙέΝ π έλκυ

1έΝΣκΝΣ ξθκζκΰδεσΝ επαδ υ δεσΝ λυηαΝ π έλκυΝΧΣέ έΙέΝ π έλκυΨ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝΆλ αΝ
απκλλκφΪ αδ, απσΝ βθΝ 1β-10-2018, απσΝ κΝ παθ πδ άηδκΝ Ιπαθθέθπθ,Ν αυ κ δεαέπμ,Ν
ξπλέμΝΪζζβΝ δα δεα έαΝεαδΝεα ΪΝπαλΫεεζδ βΝεΪγ ΝΪζζβμΝδ ξτκυ αμΝ δΪ αιβμέΝ
2.

πσΝ βθΝβη λκηβθέαΝαυ ά,Ν κ παθ πδ άηδκΝΙπαθθέθπθΝυπ δ Ϋλξ αδΝαυ κ δεαέπμΝ

εαδΝξπλέμΝΪζζβΝ δα τππ βΝ ΝσζαΝ αΝ θκξδεΪ εαδΝ ηπλΪΰηα αΝ δεαδυηα αΝεαδΝ Νσζ μΝ
δμΝ υπκξλ υ δμΝ κυΝ Σέ έΙέΝ π έλκυ,Ν ξπλέμΝ βθΝ εα αίκζάΝ φσλκυ,Ν ΫζκυμΝ άΝ ΪζζκυΝ
δεαδυηα κμΝ υπΫλΝ κυΝ βηκ έκυΝ άΝ πθΝ ΟέΣέ έΝ άΝ ΪζζπθΝ θκηδευθΝ πλκ υππθ,Ν
βλκυηΫθπθΝ πθΝ δα υπυ πθΝ βηκ δσ β αμΝ ΰδαΝ αΝ αεέθβ αέΝ ΟΝ ικπζδ ησμ,Ν αΝ
λΰα άλδα,Ν αΝ αλξ έαΝ εαδΝ κδΝ ίδίζδκγάε μΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ εαδΝ ξκζυθΝ κυΝ Σέ έΙέΝ
π έλκυΝη αφΫλκθ αδΝ αΝαθ έ κδξα,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝπαλέΝβΝ κυ Ϊλγλκυ 4,ΝΣηάηα αΝ
εαδΝξκζΫμΝ κυΝπαθ πδ βηέκυΝΙπαθθέθπθέΝ θΝαθάεκυθΝ
αθ έ κδξα Σηάηα αέ

δ δεΪΝ σ αΝ αθάεκυθΝ

ΝΣκη έμΝη αφΫλκθ αδΝ

αΝ

κΝ ΣηάηαΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθΝ

η αφΫλκθ αδΝη Ναπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυΝ ΝΫθαΝ εΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυέ
εελ η έμΝ έε μΝπκυΝαφκλκτθΝυπκγΫ δμΝάΝ δαφκλΫμΝ κυΝΣέ έΙέΝ π έλκυ υθ ξέακθ αδΝ
απσΝ κΝπαθ πδ άηδκΝΙπαθθέθπθ ξπλέμΝ δαεκπάΝ βμΝ έεβμέΝ δεα δεΫμΝαπκφΪ δμΝπκυΝ
ε έ κθ αδΝδ ξτκυθΝΫθαθ δΝ κυΝπαθ πδ βηέκυΝΙπαθθέθπθ.
γέΝ ΟΝ δ δεσμΝ Λκΰαλδα ησμΝ Κκθ υζέπθΝ
θΪ

αδΝ

λ υθαμΝ Χ έΛέΚέ έΨΝ κυΝ Σέ έΙέΝ

π έλκυ

κθΝ έΛέΚέ έΝ κυΝ παθ πδ βηέκυ Ιπαθθέθπθ,Ν 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

Ν ηκθΪ αΝ κδεκθκηδεάμΝ εαδΝ

δκδεβ δεάμΝ υπκ άλδιβμΝ θ πηα υθ αδΝ

βθΝ αθ έ κδξβΝ ηκθΪ αΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ κυΝ

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

ζ έΝ κΝ ξ δεσμΝ

πλκρ Ϊη θκμΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ κυΝπαθ πδ βηέκυΝΙπαθθέθπθέ ΟδΝ πδ βηκθδεΪΝυπ τγυθκδΝ
πθΝ πλκΰλαηηΪ πθήΫλΰπθΝ ιαεκζκυγκτθΝ θαΝ υγτθκθ αδ ΰδαΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ κυΝ
ΫλΰκυΝ κυμ. Ν πδ λκπάΝ λ υθυθΝεαδΝ δαξ έλδ βμΝ κυΝ έΛέΚέ έΝαθα υΰελκ έ αδΝ θ σμΝ
λδΪθ α (30) βη λυθΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝ βμΝ δκδεβ δεάμΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝΣηβηΪ πθΝεαδΝ
πλκ έγ θ αδΝ πμΝ ηΫζβΝ επλσ ππκδΝ πθΝ θΫπθΝ ΣηβηΪ πθΝ η Ν γβ έαΝ ΫπμΝ βΝ ζάιβΝ βμΝ
γβ έαμΝ πθΝά βΝκλδ ηΫθπθΝη ζυθ.  βθΝ πδ λκπάΝ λ υθυθΝεαδΝ δαξ έλδ βμ η Ϋξ δΝπμΝ
βθΝ γ1β- 12-βίββ,Ν πμΝ πδπζΫκθΝ ηΫζκμΝ εαδΝ αθ δπλσ λκμ,Ν κΝ υπβλ υθΝ εα ΪΝ βΝ
βηκ έ υ βΝ κυΝ παλσθ κμ,Ν πλσ λκμΝ βμΝ πδ λκπάμΝ λ υθυθΝ εαδΝ δαξ έλδ βμ κυΝ
.Λ.Κ. . κυΝΣ. .Ι. π έλκυέ
ζέΝ  κΝ παθ πδ άηδκΝ ΙπαθθέθπθΝ ζ δ κυλΰ έΝ απσΝ βθΝ 1β-10-2018 ΫπμΝ βθ 31β-8-2022
υηίκτζδκ Μ Ϊία βμ,

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

πλτ αθβμΝ κυΝ Σέ έΙέΝ π έλκυ,Ν πμΝ πλσ λκμ,Ν κδΝ υπβλ κτθ μΝ εα ΪΝ βθΝ 1β-10-2018
αθ δπλυ Ϊθ δμΝ κυΝ Σέ έΙέΝ π έλκυ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κΝ εΪ κ Ν εζ ΰηΫθκμΝ αθ δπλτ αθβμΝ
αεα βηαρευθΝ υπκγΫ πθΝ κυΝ παθ πδ βηέκυΝ Ιπαθθέθπθ,Ν πμΝ ηΫζβέΝ ΣκΝ υηίκτζδκΝ
Μ Ϊία βμΝ έθαδΝαλησ δκΝΰδαΝ βΝ δ υγΫ β βΝγ ηΪ πθΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝαπκλλσφβ βΝ
κυΝ Σέ έΙέΝ π έλκυΝ εαδΝ βΝ δα φΪζδ βΝ βμΝ κηαζάμΝ δ ιαΰπΰάμΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ
πκυ υθΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ κυΝΣέ έΙέΝ π έλκυ,ΝπκυΝπαλΫξκθ αδΝη αία δεΪ, τηφπθαΝη Ν
κΝΪλγλκΝ5,ΝσππμΝδ έπμΝαΨΝ βθΝ δ άΰβ βΝπλκμΝ βΝτΰεζβ κΝΰδαΝ βθΝ τλυγηβΝζ δ κυλΰέαΝ
εαδΝκζκεζάλπ βΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ πθ ΣηβηΪ πθΝ κυΝΣέ έΙέΝ π έλκυ,ΝίΨ
βθΝ δ άΰβ βΝ πλκμΝ βΝ τΰεζβ κΝ εαδΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ ξ δευθΝ απκφΪ πθΝ βμΝ
υΰεζά κυΝΰδαΝ βθΝπλσ ζβοβΝ κυΝαθαΰεαέκυΝΫε αε κυ επαδ υ δεκτΝπλκ ππδεκτΝΰδαΝ
βΝ δ ιαΰπΰάΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ κυΝΣέ έΙέΝ π έλκυΝηΫξλδΝ
βθΝκζκεζάλπ άΝ κυμ,Νΰ) κ υθ κθδ ησΝεαδΝ βθΝ πέζυ βΝ δα δεα δευθΝγ ηΪ πθΝπμΝ
πλκμΝ βθΝ θκπκέβ βΝ πθΝπλκςπκζκΰδ ηυθΝεαδΝ βμΝκδεκθκηδεάμΝ δαξ έλδ βμΝ πθΝ τκΝ
δ λυηΪ πθ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝεαδΝγ ηΪ πθΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝ θκπκέβ βΝ πθΝ τκΝ
έΛέΚέ έ, εαδΝ βθΝ θκπκέβ βΝ πθΝπζβλκφκλδαευθΝ υ βηΪ πθΝ δαξ έλδ βμΝ πθΝ τκΝ
δ λυηΪ πθέ
5. ΟΝυπβλ υθΝεα ΪΝ βθΝ1β-10-2018 πλτ αθβμ κυΝΣέ έΙέΝ π έλκυΝ υηη Ϋξ δ ΫπμΝ βθΝ
31β-8-2022 εαδΝυπσΝ βθΝπλκςπσγ βΝ λκπάμΝ βμΝγΫ βμΝ κυΝ Νκλΰαθδεά,Ν τηφπθαΝη Ν
βθΝπαλέΝ4 κυΝΪλγλκυΝζ:
αΨ

βΝτΰεζβ κΝξπλέμΝ δεαέπηαΝοάφκυ, η Ν δεαέπηαΝζσΰκυΝΰδαΝσζαΝ αΝγΫηα αΝεαδ

ίΨΝ κΝΠλυ αθδεσΝυηίκτζδκΝ κυΝπαθ πδ βηέκυΝΙπαθθέθπθ,Νη Ν δεαέπηαΝοάφκυέ
ΆλγλκΝ2
Ί λυ βΝχκζυθΝ

κΝΠαθ πδ

άηδκ Ιωαθθέθωθ

1.  κΝπαθ πδ άηδκΝΙπαθθέθπθΝδ λτκθ αδΝ βθΝ1β-10-2018 κδΝ ιάμΝξκζΫμμ
αΨΝ ξκζάΝ φαληκΰυθΝ ΠζβλκφκλδεάμΝ εαδΝ Σβζ πδεκδθπθδυθ, η Ν Ϋ λαΝ βθΝ πσζβΝ βμΝ
Άλ αμ,
ίΨΝξκζά Γ ππκθέαμ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ βμΝΆλ αμ,
ΰΨΝξκζάΝΚκδθπθδευθΝ πδ βηυθ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ πθΝΙπαθθέθπθ,
ΨΝξκζάΝΜκυ δευθΝπκυ υθ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ βμΝΆλ αμ.
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

αεα βηαρεάΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ δ λυση θπθΝ ξκζυθΝ αλξέα δΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ κυΝ

αεα βηαρεκτΝΫ κυμΝβί1λ-2020.
4έΝ Ν υΰελσ β βΝεαδΝαθΪ διβΝ πθΝκλΰΪθπθΝ δκέεβ βμΝ πθΝξκζυθΝπκυΝδ λτκθ αδΝη Ν
βθΝ παλέΝ 1Ν κζκεζβλυθ αδΝ ηΫξλδΝ δμΝ 31-1-2019.

Ν πλκεάλυιβΝ πθΝ εζκΰυθΝ ΰδαΝ

αθΪ διβΝεκ ηά κλαΝΰέθ αδΝαπσΝ κθΝπλτ αθβΝ κυΝπαθ πδ βηέκυΝΙπαθθέθπθΝΫπμΝ δμΝ
31-10-2018.
π λδΫλξ αδΝ

θΝ θΝ βλβγ έΝ βΝαθπ ΫλπΝπλκγ ηέα,ΝβΝαληκ δσ β αΝ βμΝπλκεάλυιβμΝ
κθΝ ΤπκυλΰσΝ Παδ έαμ,Ν

λ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθέ

πμΝ βθΝ

κζκεζάλπ βΝ πθΝ δα δεα δυθΝ υΰελσ β βμΝεαδΝαθΪ διβμΝ πθΝκλΰΪθπθΝ δκέεβ βμΝ βμΝ
ξκζάμ,ΝκδΝαληκ δσ β μΝ πθΝκλΰΪθπθΝαυ υθΝα εκτθ αδΝαπσΝπλκ πλδθάΝΚκ ηβ έα,ΝβΝ
κπκέαΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ κθΝπλκ πλδθσΝεκ ηά κλα,Ν κυμΝπλκΫ λκυμΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ βμΝ
ξκζάμ, ε σμΝ αθΝ βΝ ξκζάΝ Ϋξ δΝ ΫθαΝ ησθκΝ ΣηάηαΝ κπσ Ν κΝ εκ ηά κλαμΝ ε ζ έΝ ξλΫβΝ
πλκΫ λκυ,ΝπΫθ

(5ΨΝηΫζβΝ έ έΠέΝαπσΝεΪγ ΝΣηάηα, αΝκπκέαΝκλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ βμΝ

υΰεζά κυ κυΝπαθ πδ βηέκυΝΙπαθθέθπθ. Μ ΝσηκδαΝαπσφα βΝκλέα αδΝκΝπλκ πλδθσμΝ
εκ ηά κλαμ,Νεαγβΰβ άμΝα΄Νίαγηέ αμ,ΝΪζζπμΝαθαπζβλπ άμΝεαγβΰβ άμ,ΝΣηάηα κμΝ βμΝ
ξκζάμ.
5έΝΟδΝπλκγ ηέ μΝ βμΝπλκβΰκτη θβμ παλαΰλΪφκυ ηπκλ έΝθαΝπαλα έθκθ αδΝΰδαΝΫπμΝ τκΝ
φκλΫμ,Νη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠαδ έαμ,Ν λ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέ
θέΝ ΝξκζάΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝΚκδθπθδευθΝ πδ βηυθ κυΝπαθ πδ βηέκυΝΙπαθθέθπθΝ
η κθκηΪα αδΝ ΝξκζάΝΟδεκθκηδευθ εαδΝ δκδεβ δευθ πδ βηυθέΝ

ΆλγλκΝ3
Ί λυ βΝΣηβηΪ ωθΝ

κΝΠαθ πδ

άηδκΝΙωαθθέθωθ

1έΝ κΝπαθ πδ άηδκΝΙπαθθέθπθΝδ λτκθ αδΝ βθΝ1β-10-2018 αΝεΪ πγδΝΣηάηα αμ
αΨΝΣηάηαΝΝκ βζ υ δεάμ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ πθΝΙπαθθέθπθ,Ν κΝκπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ βΝ

ξκζάΝ πδ βηυθΝΤΰ έαμ,
ίΨΝΣηάηαΝΛκΰκγ λαπ έαμ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ πθΝΙπαθθέθπθ,Ν κΝκπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ βΝ

ξκζάΝ πδ βηυθΝΤΰ έαμ,
ΰΨΝΣηάηαΝ ΰπΰάμΝεαδΝΦλκθ έ αμΝ βθΝΠλυδηβΝΠαδ δεά ζδεέα, η ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ πθΝ
Ιπαθθέθπθ,Ν κΝκπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ βΝξκζάΝΚκδθπθδευθΝ πδ βηυθ,

ΨΝΣηάηαΝΛκΰδ δεάμΝεαδΝΥλβηα κκδεκθκηδεάμ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ βμΝΠλΫί ααμ,Ν κΝ
κπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ βΝξκζάΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝ δκδεβ δευθ πδ βηυθ,

ΨΝΣηάηαΝΜκυ δευθΝπκυ υθ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ βμΝΆλ αμ,Ν κΝκπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ βΝ

ξκζάΝΜκυ δευθΝπκυ υθ,
ΨΝ Σηάηα φαληκΰυθ ΠζβλκφκλδεάμΝ εαδΝ Σβζ πδεκδθπθδυθ,Ν η Ν Ϋ λαΝ βθΝ πσζβΝ βμΝ
Άλ αμ,Ν

κΝ κπκέκΝ

θ Ϊ

αδΝ

βΝ ξκζάΝ

φαληκΰυθΝ ΠζβλκφκλδεάμΝ εαδΝ

Σβζ πδεκδθπθδυθ,
αΨΝΣηάηαΝΓ ππκθέαμ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ βμΝΆλ αμ,Ν κΝκπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ

βΝξκζά

Γ ππκθέαμ,
βΨΝ ΣηάηαΝ Φυξκζκΰέαμ,Ν η Ν Ϋ λαΝ βθΝ πσζβΝ πθΝ Ιπαθθέθπθ,Ν κΝ κπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ

βΝ

ξκζάΝΚκδθπθδευθΝ πδ βηυθ,
γΨΝΣηάηα Μ Ϊφλα βμΝεαδΝ δ ληβθ έαμ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ βμ ΰκυη θέ αμ,Ν κΝκπκέκΝ
θΪ

αδΝ βΝξκζάΝΚκδθπθδευθΝ πδ βηυθ.

δΨΝΣηάηαΝ πδ βηυθΝΣλκφέηπθΝεαδΝ δα λκφάμ, η ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ βμΝΆλ αμ,Ν κΝκπκέκΝ
θΪ

αδΝ βΝξκζάΝΓ ππκθέαμ,

δαΨΝ ΣηάηαΝ ΜβξαθκζσΰπθΝ Μβξαθδευθ,Ν η Ν Ϋ λαΝ βθΝ πσζβΝ πθΝ Ιπαθθέθπθ,Ν κΝ κπκέκΝ
θΪ
2.

αδΝ βθΝΠκζυ ξθδεά ξκζά.

Ν επαδ υ δεάΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ πθΝπ λέπ έΝα΄ΝΫπμΝβ΄Ν βμΝπαλέΝ1ΝεαδΝβΝ

δ αΰπΰάΝ πθΝπλυ πθΝφκδ β υθ,Ναλξέα δΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝ κυΝαεα βηαρεκτΝΫ κυμΝβί1λ2020.

ΝΫθαλιβΝ βμΝ επαδ υ δεάμ ζ δ κυλΰέαμ πθΝΣηβηΪ πθΝ πθΝπ λέπ έΝγ΄ΝΫπμΝδα΄Ν

βμΝ παλέΝ 1Ν εαγκλέα αδΝ η Ν αδ δκζκΰβηΫθβΝ απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυ,Ν τ

λαΝ απσΝ

υθ ε έηβ βΝ πθΝ υζδεκ ξθδευθΝ υπκ κηυθΝ εαδΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ πλκ ππδεκτ,Ν εαδΝ

πΪθ πμΝσξδΝθπλέ λαΝαπσΝ κΝαεα βηαρεσΝΫ κμΝβίβί-2021έΝ Ναπσφα βΝαυ άΝ ε έ

αδΝ

ΫπμΝ δμΝγίΝΙκυθέκυΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝΫ κυμΝαπσΝ κΝΫ κμΝΫθαλιβμΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝ
ζ δ κυλΰέαμέΝ Νπλκγ ηέαΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝ αφέκυΝ έθαδΝαπκεζ δ δεάέΝ
3.  α Σηάηα α βμΝπαλέΝ1Νζ δ κυλΰ έΝαπσΝ βθΝ1-10-2018 πλκ πλδθάΝυθΫζ υ βΝεαδ
κλέα αδΝ πλκ πλδθσμΝ πλσ λκμ, η Ν φαληκΰάΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βζΝ κυΝ θέΝ
4485/2017, ΫπμΝ βθΝ γ1β-12-2018,Ν κπσ Ν εαδΝ αθα δεθτ αδΝ πλσ λκμ η Ν εζκΰδεάΝ
δα δεα έα,ΝΪζζπμΝΫπμΝ θαΝεα α κτθΝαυ κ τθαηα,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝ11Ν κυΝ θέΝ
4485/2017. δ δεσ λα,Ν αΝΣηάηα αΝ πθΝπ λδπ έΝγ΄ΝΫπμΝδα΄Ν εζκΰΫμΝ δ θ λΰκτθ αδΝΫπμΝ
βθΝγ1β

ε ηίλέκυΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝΫ κυμΝαπσΝ κΝΫ κμΝΫθαλιβμ βμΝ επαδ υ δεάμΝ

ζ δ κυλΰέαμΝεαδΝβΝ εζκΰδεάΝ δα δεα έαΝκζκεζβλυθ αδ,Ν φσ κθΝ έθαδΝαυ κ τθαηα,ΝΫπμΝ
βθΝ1β ΙαθκυαλέκυΝ κυΝΫ κυμΝΫθαλιβμΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝζ δ κυλΰέαμέ ΟδΝπλσ λκδΝ πθΝ
ΣηβηΪ πθ,Ν πλκ πλδθκέ άΝ ηβ, εαγυμΝ εαδΝ αΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ αυ υθ,Ν υηη ΫξκυθΝ
υζζκΰδεΪΝ σλΰαθαΝ δκέεβ βμ

αΝ

κυΝ παθ πδ βηέκυΝ Ιπαθθέθπθ,Ν τηφπθαΝ η Ν σ αΝ

κλέακθ αδΝ κΝθέΝζζκηήβί1ιέ
4έΝ 

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 δεσ 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 ΝεαγΫθαΝαπσΝ αΝΣηάηα αΝΦυξκζκΰέαμ,ΝΜ Ϊφλα βμΝεαδΝ δ ληβθ έαμ, πδ βηυθΝ
ΣλκφέηπθΝεαδΝ δα λκφάμ εαδ ΜβξαθκζσΰπθΝΜβξαθδευθ υ άθκθ αδΝαπσΝ βθΝέ λυ άΝ
κυμΝκε υΝΧκΨΝγΫ δμΝη ζυθΝ έ έΠέ
6. ΟΝπλυ 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 βΝ π υξέκυΝ
δα λκφάμΝ εαδΝ

κΝ ΣηάηαΝ Γ ππκθέαμ,Ν

κΝ ΣηάηαΝ πδ βηυθΝ ΣλκφέηπθΝ εαδΝ

κΝ ΣηάηαΝ ΜβξαθκζσΰπθΝ ΜβξαθδευθΝ κλέα αδΝ

Ν ΫεαΝ Χ1ίΨ

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

ΆλγλκΝζ

Πλκ ωπδεσ
1. Σκ πΪ βμΝ φτ πμΝ πλκ ππδεσΝ κυ Σέ έΙέΝ

π έλκυ, η Ν δμΝ αθ έ κδξ μΝ γΫ δμ,Ν

υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝεαδΝ πθΝπλκ πλδθυθΝάΝπλκ ππκπαΰυθΝγΫ πθ,Ν η αφΫλ αδΝ
αυ κ δεαέπμ, απσΝ βθΝ 1β-10-2018,
κλέακθ αδΝεα π Ϋλπ.

κΝ παθ πδ άηδκΝ Ιπαθθέθπθ, τηφπθαΝ η Ν σ αΝ

η αφκλΪΝ κυΝαθπ ΫλπΝπλκ ππδεκτΝ δαπδ υθ αδΝη Ν ξ δεΫμ

πλΪι δμ κυΝπλτ αθβΝ κυΝπαθ πδ βηέκυΝΙπαθθέθπθ, κδΝκπκέ μΝ ε έ κθ αδΝΫπμΝ βθΝγ1β12-2018, ηθβηκθ τκυθΝ βΝγΫ βΝεαδΝ κΝσθκηαΝαυ κτΝπκυΝ βθΝεα Ϋξ δ,Ν βηκ δ τκθ αδΝ
βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμ εαδΝαθα λΫξκυθΝ βθΝ1β-10-2018.
2. ΣαΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυ Σέ έΙέΝ π έλκυΝ θ Ϊ

κθ αδΝ

α Σηάηα αΝ κυΝπαθ πδ βηέκυΝ

Ιπαθθέθπθ πμΝ ιάμμ
ααΨΝΣαΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝΣηάηα κμΝΝκ βζ υ δεάμ κυΝΣέ έΙέΝ π έλκυΝ θ Ϊ

κθ αδΝ κΝ

ΣηάηαΝΝκ βζ υ δεάμ κυΝπαθ πδ βηέκυΝΙπαθθέθπθ.
ίίΨΝΣαΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝΣηάηα κμΝΛκΰκγ λαπ έαμ κυΝΣέ έΙέΝ π έλκυΝ θ Ϊ

κθ αδΝ κΝ

ΣηάηαΝΛκΰκγ λαπ έαμ κυΝπαθ πδ βηέκυΝΙπαθθέθπθ.
ΰΰΨΝ ΣαΝ ηΫζβΝ
θΪ

κθ αδΝ

έ έΠέΝ κυΝ Σηάηα κμΝ Πλκ ξκζδεάμΝ
κΝ ΣηάηαΝ ΰπΰάμΝ εαδΝ Φλκθ έ αμΝ

ΰπΰάμΝ κυΝ Σέ έΙέΝ

π έλκυΝ

βθΝ ΠλυδηβΝ Παδ δεάΝ ζδεέα κυΝ

παθ πδ βηέκυΝΙπαθθέθπθ.
) ΣαΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝ Σηάηα κμΝ Λκΰδ δεάμΝ εαδΝ Υλβηα κκδεκθκηδεάμ κυΝ Σέ έΙέΝ
π έλκυΝ

θΪ

κθ αδΝ

κΝ ΣηάηαΝ Λκΰδ δεάμΝ εαδΝ Υλβηα κκδεκθκηδεάμ

κυΝ

παθ πδ βηέκυΝΙπαθθέθπθ.
) ΣαΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ΛαρεάμΝ εαδΝ Παλα κ δαεάμΝ Μκυ δεάμ κυΝ Σέ έΙέΝ
π έλκυΝ θ Ϊ

κθ αδΝ κΝΣηάηαΝΜκυ δευθΝπκυ υθ κυΝπαθ πδ βηέκυΝΙπαθθέθπθ.

) ΣαΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ΜβξαθδευθΝ ΠζβλκφκλδεάμΝ Σέ έ κυΝ Σέ έΙέΝ
π έλκυΝ θ Ϊ

κθ αδΝ

κΝ ΣηάηαΝ φαληκΰυθΝ ΠζβλκφκλδεάμΝ εαδΝ Σβζ πδεκδθπθδυθ

κυΝπαθ πδ βηέκυΝΙπαθθέθπθ.
ααΨΝ ΣαΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝ Σηάηα κμΝ Σ ξθκζσΰπθΝ Γ ππσθπθΝ κυΝ Σέ έΙέΝ
θΪ

π έλκυΝ

κθ αδΝ κΝΣηάηαΝΓ ππκθέαμΝ κυΝπαθ πδ βηέκυΝΙπαθθέθπθέ

ββΨΝΣαΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝ Σηάηα κμΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθΝ θ Ϊ

κθ αδ

ΝΫθαΝ εΝ

πθΝ ΣηβηΪ πθΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ Ιπαθθέθπθ,Ν η Ν πλΪιβΝ κυΝ Πλτ αθβ,Ν τ

λαΝ απσΝ

αέ β άΝ κυμ,Ν ΰθυηβΝ κυΝ Σηάηα κμΝ υπκ κξάμΝ εαδΝ αδ δκζκΰβηΫθβΝ απσφα βΝ βμΝ
υΰεζά κυ, η ΝίΪ βΝ κΝΰθπ δεσΝ κυμΝαθ δε έη θκΝεαδΝ δμΝζ δ κυλΰδεΫμΝαθΪΰε μΝ πθΝ
ΣηβηΪ πθέΝ Ναέ β βΝεα α έγ αδΝΫπμΝ δμΝγ1-10-βί1κ,ΝβΝαπσφα β Ϋθ αιβμΝ ε έ

αδΝ

ηΫ α

Ν έεκ δΝ ΧβίΨΝ λΰΪ δη μΝ βηΫλ μΝ απσΝ βθΝ εα Ϊγ β,Ν βηκ δ τ αδΝ

βθΝ

φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμ εαδΝαθα λΫξ δΝ βθΝ1β-10-2018.
3. ΣαΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝαπκλλκφυη θκυ Σέ έΙέΝ π έλκυΝαπκε κτθΝ κυμΝαεα βηαρεκτμΝ
έ ζκυμΝ πθΝ η ζυθΝ έ έΠέΝ κυΝ παθ πδ βηέκυΝ Ιπαθθέθπθ εα ’Ν αθ δ κέξδ βΝ πθΝ
εα ξση θπθΝγΫ πθΝΧα΄Νίαγηέ αμ,Ναθαπζβλπ Ϋμ,Ν πέεκυλκδ,Νυπβλ κτθ μΝζΫε κλ μΨ,Ν
εαδΝυπκίΪζζκθ αδΝ κΝαεα βηαρεσΝεαγ

υμΝ πθΝη ζυθΝ έ έΠέΝπαθ πδ βηέπθ,Νεα ΪΝ

παλΫεεζδ βΝεΪγ ΝΪζζβμΝ δ δεσ λβμΝ δΪ αιβμ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝπαλέΝζέ
4. αΨΝΟδΝεα Ϋξκθ μ, εα ΪΝ βθΝ1β-10-2018, πλκ ππκπαΰάΝγΫ βΝηΫζκυμΝ έ έΠέΝ κυΝΣέ έΙέ
π έλκυ,Ν θ Ϊ

κθ αδΝ Ναθ έ κδξβμΝίαγηέ αμΝπλκ ππκπαΰάΝγΫ βΝηΫζκυμΝ έ έΠέΝ κυΝ

παθ πδ βηέκυ ΙπαθθέθπθΝεαδΝκδΝεα Ϋξκθ μΝ αε δεάΝγΫ βΝ πέΝγβ έαΝ ηΫζκυμΝ έ έΠέΝ
κυΝ Σέ έΙ.

π έλκυ θ Ϊ

κθ αδΝ

Ν αθ έ κδξβμΝ ίαγηέ αμΝ κλΰαθδεά γΫ βΝ πέΝ γβ έαΝ

ηΫζκυμΝ έ έΠέΝ κυΝπαθ πδ βηέκυ Ιπαθθέθπθ, η Ν βθΝ πδφτζαιβΝ βμΝυπκπ λέπ έΝ ΄έΝ
ίΨΝΟδΝαθαπζβλπ ΫμΝ εαγβΰβ ΫμΝ εαδΝ πέεκυλκδΝ εαγβΰβ ΫμΝ κδΝκπκέκδΝ εα ΫξκυθΝ αε δεάΝ
π έλκυ εα ΪΝ βθΝ1β-10-2018 θ Ϊ

γΫ βΝηΫζκυμΝ έ έΠέΝ κυΝΣέ έΙέ
πλκ ππκπαΰ έμΝ γΫ δμ η ζυθΝ

κθ αδΝ πέ βμΝ

Ν

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

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

λαΝαπσΝαέ β άΝ κυμ,Νη Ναπσφα βΝ

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

υπκίΪζζκθ αδΝΫπμΝ βθΝγ1β-12-2018 εαδΝβΝπλΪιβΝη 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 κυ Σέ έΙέ

π έλκυ

θΪ

κθ αδΝ κηκέπμΝ

Ν

πλκ ππκπαΰ έμΝγΫ δμΝη ζυθΝ έ έΠέΝ κυΝπαθ πδ βηέκυ Ιπαθθέθπθ εαδΝαδ 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, 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 δεΪ εαδΝίδκΰλαφδεσΝ 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 κμ. Μ ΝπλΪιβ
κυΝ πλτ αθβΝ κυΝ παθ πδ βηέκυΝ ΙπαθθέθπθΝ τ

λαΝ απσΝ απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυ,Ν

υΰελκ έ αδΝηέαΝ πδ λκπάΝελέ βμΝ ΝεαγΫθαΝαπσΝ αΝΣηάηα α βμΝπαλέΝ2. Ντΰεζβ κμΝ
υθ Ϊ

δΝΫθαθΝεα ΪζκΰκΝ έεκ δΝ εζ ε σλπθΝΰδαΝεΪγ ΝΣηάηα,Ν κθΝκπκέκΝυπκίΪζζ δΝ

βΝυθΫζ υ βΝ κυΝΣηάηα κμέΝ θ σμΝ Ϋεα (10ΨΝ λΰΪ δηπθΝβη λυθΝαπσΝ βθΝυπκίκζά,Ν

βΝυθΫζ υ βΝάΝεαδΝη ηκθπηΫθαΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝΣηάηα κμΝηπκλκτθΝθαΝαβ κτθΝ βθΝ
ιαέλ βΝ εζΫε κλαΝ 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 δζΫΰκυθΝ πμΝ πλκμΝ βΝ υθΪφ δαΝ κυΝ ΰθπ δεκτΝ
αθ δε δηΫθκυΝ

πθΝ

πλκβΰκτη θκυΝ

εζ ε σλπθέΝ Μ ΪΝ

βθΝ παλΫζ υ βΝ

βμΝ πλκγ ηέαμΝ

κυΝ

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 αΝθαΝηβθΝ παλεκτθΝΰδαΝ

βΝ υΰελσ β βΝ βμΝ πδ λκπάμ,Ν βΝ τΰεζβ κμΝ υθ Ϊ
εκδθκπκδ έΝ εΝθΫκυΝ

δΝ θΫκΝ εα ΪζκΰκΝ εαδΝ κθΝ

βΝυθΫζ υ βΝΣηάηα κμέΝΣαΝηΫζβΝ πθΝ πδ λκπυθΝΫξκυθΝ ά δαΝ

γβ έα,Ν βΝ κπκέαΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθαθ υθ αδ. ΟδΝ αδ ά δμΝ ι Ϊακθ αδΝ εαδΝ αιδκζκΰκτθ αδΝ
πλκε δηΫθκυΝ θαΝ δαπδ πγ έΝ βΝ υθ λκηάΝ πθΝ πλκ σθ πθΝ πκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝ

βθΝ

υπκπ λέπ έΝ iii βμΝ υπκπ λέπ έΝ ΰΰ΄Ν βμΝ π λέπ έΝ ί΄Ν βμΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 1λΝ κυΝ θέΝ
ζίίλήβί11ΝΧ ΄Ν1ληΨΝπλκ σθ πθέ ΟδΝαδ ά δμΝ ι Ϊακθ αδΝ κΝαλΰσ λκΝ θ σμΝ δηάθκυΝ
απσΝ βθΝυπκίκζάΝ κυμΝη ΝπζάλβΝφΪε ζκέΝΟδΝαπκφΪ δμΝ πθΝ πδ λκπυθΝυπκίΪζζκθ αδΝ
κθΝΠλτ αθβΝΰδαΝΫζ ΰξκΝθκηδησ β αμ,ΝκΝκπκέκμΝπλαΰηα κπκδ έ αδΝ

Ναπκεζ δ δεάΝ

πλκγ ηέαΝ λδΪθ α (30ΨΝ βη λυθέΝ ΟΝ Πλτ αθβμΝ ε έ δΝ ΰδαΝ βΝ η α λκπάΝ βμΝ γΫ βμΝ
ξ δεάΝ πλΪιβΝ θ σμΝ ΫεαΝ Χ1ίΨΝ βη λυθΝ απσΝ βθΝ παλΫζ υ βΝ βμΝ λδαεκθγάη λβμΝ
πλκγ ηέαμΝΰδαΝ κθΝΫζ ΰξκΝθκηδησ β αμέΝ ΝπλΪιβΝηθβηκθ τ δΝ βΝγΫ βΝεαδΝ κΝσθκηαΝ
αυ κτΝπκυΝ βθΝεα Ϋξ δΝεαδΝ βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμ. ΝπλΪιβΝ
η α λκπάμΝυπσε δ αδΝ ΝΫζ ΰξκΝθκηδησ β αμΝαπσΝ κθΝΤπκυλΰσΝΠαδ έαμ,Ν λ υθαμΝεαδΝ
Θλβ ε υηΪ πθ,Ναυ παΰΰΫζ πμΝάΝεα σπδθΝυπκίκζάμΝΫθ α βμΝπκυΝεα α έγ αδΝηΫ αΝ
Ν ιάθ αΝ ΧθίΨΝ βηΫλ μΝ απσΝ βΝ βηκ έ υ άΝ βμέΝ
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 αδΝη ΪΝ βθΝπαλΫζ υ βΝ θσμΝΫ κυμΝαπσΝ βθΝΫε κ βΝ βμΝαλθβ δεάμΝαπσφα βμέΝ
 Ν π λέπ π βΝ απσλλδοβμΝ εαδΝ βμΝ τ λβμΝ αέ β βμΝ κΝ ηΫζκμΝ έ έΠέΝ παλαηΫθ δΝ

βΝ

γΫ βΝ βθΝκπκέαΝεα Ϋξ δέΝ
ΨΝΣαΝηΫζβΝ

ΠΝ πθΝπ λδπ έΝα΄,Νί΄ΝεαδΝΰ΄ΝπκυΝπαλαηΫθκυθΝ

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

Νπλκ ππκπαΰ έμΝγΫ δμΝ

υμΝ βμΝγΫ βμΝπκυΝεα ΫξκυθΝεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ

κθ αδΝ

Ν αε δεΫμΝ γΫ δμΝ υπΪΰκθ αδΝ

κΝ ηδ γκζκΰδεσΝ

υμΝηΫζκυμ έ έΠέΝπαθ πδ βηέκυΝαπσΝ1β-1-2020,Ν φσ κθΝβΝπλΪιβΝη α λκπάμΝ

ε κγ έΝπλδθΝ βθΝβη λκηβθέαΝαυ ά,ΝΪζζπμΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝΫε κ βμΝ βμΝπλΪιβμέΝ

) ΟδΝ υπβλ κτθ μΝ ζΫε κλ μ 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,

αθαζσΰπμΝ η Ν βΝ γΫ βΝ πκυΝ εα Ϋξκυθ βθ 1β-10-2018, 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 β ΫπμΝ βθΝ γ1β-12-2022

βΝ

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

Ν πλκ ππκπαΰάΝ γΫ βΝ ζΫε κλα. Πλκε δηΫθκυΝ π λέΝ ΰθπ δεκτΝ αθ δε δηΫθκυΝ

ιαδλ δεάμΝεαδΝα δαηφδ ίά β βμΝδ δαδ λσ β αμ,ΝσπκυΝ θΝ έθαδΝ υθα άΝάΝ υθάγβμΝβΝ
επσθβ βΝ δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμΝεα ΪΝ κυμΝεαθσθ μΝ βμΝκδε έαμΝ ΫξθβμΝάΝ πδ άηβμ,
ΰδαΝ βθΝ λκπάΝ βμΝγΫ βμΝαπκφα έα δ,Ν τηφπθαΝη Νσ αΝκλέακθ αδΝ

βθΝπ λέπ έΝα΄Ν βμΝ

παλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1λΝ κυΝθέΝζίίλήβί11,Νπ θ αη ζάμΝ πδ λκπάΝαπκ ζκτη θβΝαπσΝηΫζβΝ
έ έΠέΝ κυζΪξδ κθ βμΝ ίαγηέ αμΝ κυΝ πέεκυλκυ,Ν έ δκυΝ άΝ υθαφκτμΝ ΰθπ δεκτΝ
αθ δε δηΫθκυΝη Ναυ σΝ κυΝαδ κτη θκυΝ βΝη α λκπάέΝ Ν πδ λκπάΝαυ άΝ υΰελκ έ αδΝη Ν
απσφα βΝ βμΝυΰεζά κυΝεαδΝ κυζΪξδ κθΝ τκΝΧβΨΝ εΝ πθΝη ζυθΝ βμΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝ
ΪζζκΝ έ έΙέ βμΝβη απάμΝάΝ βμΝαζζκ απάμέΝΟδΝαπκφΪ δμΝ βμΝ πδ λκπάμΝυπκίΪζζκθ αδΝ
κθΝΠλτ αθβΝΰδαΝΫζ ΰξκΝθκηδησ β αμ,ΝκΝκπκέκμΝπλαΰηα κπκδ έ αδΝ

Ναπκεζ δ δεάΝ

πλκγ ηέαΝ λδΪθ αΝ ΧγίΨ βη λυθέΝ ΟΝ Πλτ αθβμΝ ε έ δΝ ΰδαΝ βΝ η α λκπάΝ βμΝ γΫ βμΝ
ξ δεάΝπλΪιβΝ θ σμΝ λδΪθ αΝΧγίΨΝβη λυθΝαπσΝ βθΝυπκίκζάΝ βμΝαέ β βμΝη Ν υθβηηΫθκΝ
κΝ απαδ κτη θκΝ δεαδκζκΰβ δεσ,Ν

Ν π λέπ π βΝ λκπάμΝ βμΝ γΫ βμΝ η Ν πλκ εσηδ βΝ

δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμ,Ν ΪζζπμΝ θ σμΝ ΫεαΝ Χ1ίΨΝ βη λυθΝ απσΝ βθΝ παλΫζ υ βΝ βμΝ
λδαεκθγάη λβμΝπλκγ ηέαμΝΰδαΝ κθΝΫζ ΰξκΝθκηδησ β αμέΝ ΝπλΪιβΝηθβηκθ τ δΝ βΝγΫ βΝ
εαδΝ κΝ σθκηαΝ αυ κτΝ πκυΝ βθΝ εα Ϋξ δΝ εαδΝ βηκ δ τ αδΝ
Κυί λθά πμ.

Ν πλΪιβΝ η α λκπάμΝ υπσε δ αδΝ

βθΝ

φβη λέ αΝ βμΝ

Ν Ϋζ ΰξκΝ θκηδησ β αμΝ απσΝ κθΝ

ΤπκυλΰσΝΠαδ έαμ,Ν λ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Ναυ παΰΰΫζ πμΝάΝεα σπδθΝυπκίκζάμΝ
Ϋθ α βμΝ πκυΝ εα α έγ αδΝ ηΫ αΝ

Ν ιάθ αΝ ΧθίΨΝ βηΫλ μΝ απσΝ βΝ βηκ έ υ άΝ βμέΝ ΟδΝ

πλΪι δμΝ η α λκπάμΝ ΫξκυθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ βθΝ 1β-10-βί1κ,Ν φσ κθΝ κΝ αδ υθΝ έθαδΝ
εΪ κξκμΝ δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμΝάΝεα Ϋξ δΝ αΝπλκ σθ αΝεα ΪΝ βθΝβη λκηβθέαΝαυ ά,Ν
ΪζζπμΝ βθΝβη λκηβθέα Ϋε κ βμΝ βμΝπλΪιβμέΝ ΝυπαΰπΰάΝ

κΝαεα βηαρεσΝεαγ

υμΝ

ζΫε κλαΝπαθ πδ βηέκυΝΰέθ αδΝη Ν βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ βμΝπλΪιβμΝη α λκπάμ,Ν θυΝβ
ηδ γκζκΰδεάΝπλκ αληκΰάΝ πΫλξ αδΝ βθΝ1β-1-βίβί,Ν φσ κθΝβΝπλΪιβΝ ε κγ έΝπλδθΝ βθΝ
βη λκηβθέαΝαυ ά,ΝΪζζπμΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝΫε κ βμΝ βμΝπλΪιβμέ
)

ΝΫθ αιβΝ πθΝη ζυθΝ έ έΠέΝ κυ Σέ έΙέΝ π έλκυΝ κΝπαθ πδ άηδκΝΙπαθθέθπθ εαδΝ

βΝ υπαΰπΰάΝ

κΝ αεα βηαρεσΝ εαγ

απκεζ δ δεΪΝ τηφπθαΝη

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, εαγυμΝ εαδΝ κδΝ δα δεα έ μΝ η αεέθβ βμΝ πκυΝ εελ ηκτθΝ εα ΪΝ βθΝ 1β-102018,Ν υθ ξέακθ αδΝεαθκθδεΪΝαπσΝ κΝ βη έκΝπκυΝίλέ εκθ αδΝεαδΝκζκεζβλυθκθ αδΝαπσΝ
αΝ αλησ δαΝ σλΰαθαΝ πθΝ αθ έ κδξπθ,
παθ πδ βηέκυΝ Ιπαθθέθπθ εαδ

τηφπθαΝ η Ν βθΝ παλέΝ β, ΣηβηΪ πθΝ κυΝ

τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ εαδΝ αΝ πλαΰηα δεΪΝ

π λδ α δεΪΝπκυΝέ ξυαθ εα ΪΝ βΝ βηκ έ υ βΝ βμΝπλκεάλυιβμΝάΝυπκίκζάμΝ βμΝαέ β βμέΝ
Μ ΪΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ βμΝ δα δεα έαμ,Ν φαλησακθ αδΝσ αΝκλέακθ αδΝ βθΝπαλέΝζ.
7. ΝξλκθδεάΝπλκςπσγ βΝυπβλ έαμΝ κυζΪξδ κθΝπΫθ ΝΧηΨ
πλκίζΫπ αδΝ

υθΝ κΝέ δκΝΣηάηα,ΝπκυΝ

βθΝ παλέΝ ηΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1θΝ κυΝ θέΝ ζίίλήβί11Ν

π λδπ υ δμΝη αεέθβ βμΝη ζυθΝ έ έΠέΝ

θΝ απαδ έ αδΝ

ΝΣηάηα α κυ ΪλγλκυΝγ.

δμΝ

υ σΝδ ξτ δΝΰδαΝ

βθΝπλυ βΝη αεέθβ βΝη ΪΝ βθΝΫθ αιβΝ πθΝεαγβΰβ υθΝ ΝΣηάηαΝ κυΝπαθ πδ βηέκυΝ
Ιπαθθέθπθ,Ν αφκλΪΝ εαδΝ

κυμΝ ά βΝ υπβλ κτθ μΝ εαγβΰβ ΫμΝ κυΝ παθ πδ βηέκυΝ

ΙπαθθέθπθΝΰδαΝη αεέθβ βΝπλκμΝ αΝΣηάηα αΝ κυΝΪλγλκυΝγ. ΟδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλκτ αμΝ
παλαΰλΪφκυΝδ ξτκυθΝησθκΝΰδαΝαδ ά δμΝπκυΝεα α έγ θ αδΝΫπμΝ βθΝγ1β

ε ηίλέκυΝ κυΝ

Ϋ 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 κυμ
ΫξκυθΝ δαθυγ έ

κΝπαθ πδ άηδκΝΙπαθθέθπθ,Ν αθΝθαΝ

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

κυΝπαθ πδ βηέκυΝΙπαθθέθπθ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝαθ δ κδξέαΝ βμΝπαλέΝβ,Ν δαφκλ δεΪ
κΝ έ λυηα,Ν αθαζσΰπμΝ η Ν κΝ πκυΝ αθάεκυθΝ κδΝ γΫ δμΝ κυμέΝ ΪθΝ κδΝ γΫ δμΝ κυμΝ έθαδΝ
εα αθ ηβηΫθ μΝ ΝΣκη έμ,Ν θ Ϊ

κθ αδΝ κΝαθ έ κδξκΝΣηάηαΝ κυΝπαθ πδ βηέκυΝ κΝ

κπκέκΝ θ Ϊ

κθ αδΝεαδΝ αΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝΣηάηα κμΝΣέ έΙέΝ κΝκπκέκΝαθάε ΝκΝΣκηΫαμέΝ

αθΝκδΝγΫ δμΝ κυμΝ έθαδΝ κΝΣηάηα δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθ θ Ϊ

κθ αδΝ ΝΣηάηαΝ

η Ν βΝ δα δεα έαΝπκυΝκλέα αδΝ βθΝπαλέΝβΝΰδαΝ αΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝκδε έκυΝΣηάηα κμέΝ
ΣαΝ ηΫζβΝ βμ παλκτ αμΝ παλαΰλΪφκυΝ θ Ϊ

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 αεα βηαρεσΝ

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

ηδ γκζκΰδεσΝ εαγ

υμέΝ Ν ηδ γκζκΰδεάΝ πλκ αληκΰά 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

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 έμΝ δα δεα έ μΝ ελέ βμΝ εαδΝ ηκθδηκπκέβ βμΝ η ζυθΝ έ ΙέΠΝ εαδΝ έΣέ έΠέΝ
κζκεζβλυθκθ αδΝ απσΝ αΝ σλΰαθαΝ κυΝ Σηάηα κμΝ κυΝ παθ πδ βηέκυΝ Ιπαθθέθπθ
κπκέκΝ θ Ϊ

κΝ

κθ αδ.

10έΝΣκΝησθδηκΝεαδΝη Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝδ δπ δεκτΝ δεαέκυΝακλέ κυΝξλσθκυΝ δκδεβ δεσΝ
πλκ ππδεσΝ πκυΝ υπβλ
αυ κ δεαέπμΝ

έΝ εα Ϊ βθΝ 1β-10-2018

κΝ παθ πδ άηδκΝ ΙπαθθέθπθΝ

κ Σέ έΙέ

π έλκυ, η αφΫλ αδΝ

Ν αθ έ κδξβΝ γΫ βΝ αυ άμΝ πκυΝ εα Ϋξ δΝ

(κλΰαθδεά γΫ βΝ άΝ πλκ ππκπαΰάΨΝ η Ν βθΝ έ δαΝ λΰα δαεάΝ
εα βΰκλέαή επαδ υ δεάΝ ίαγηέ α,Ν
ίαγησΝ πκυΝ εα Ϋξ δέ Ϊθ λΰΪακθ αδΝ

κθΝ έ δκΝ εζΪ κ,Ν

ξΫ β,Ν

βθΝ έ δαΝ

βθΝ έ δαΝ δ δεσ β αΝ εαδΝ η Ν κΝ

Ν πσζβ δαφκλ δεά απσΝ αυ άθΝ βμΝ Ϋ λαμΝ κυΝ

έ έΙέ, έθαδΝ υθα άΝβΝ παθα κπκγΫ β άΝ κυμ, τηφπθαΝη Ν δμΝυπβλ δαεΫμΝαθΪΰε μΝ
εαδΝζαηίΪθκθ αμΝυπσοβΝ βθ κδεκΰ θ δαεάΝεα Ϊ α β,ΝζσΰκυμΝυΰ έαμ,ΝεαγυμΝεαδΝζκδπΪΝ
εκδθπθδεΪΝεαδΝκδεκθκηδεΪΝελδ άλδαέ ΟδΝ δεβΰσλκδΝη Ν τηία βΝακλέ κυΝξλσθκυΝεαδΝ
πΪΰδαΝ Ϋηηδ γβΝ θ κζάΝ η αφΫλκθ αδΝ αυ κ έεαδαΝ εαδΝ ιαεκζκυγκτθΝ θαΝ παλΫξκυθΝ δμΝ
υπβλ έ μΝ κυμΝεαδΝθαΝα εκτθΝ αΝεαγάεκθ Ϊ κυμΝ κΝπαθ πδ άηδκΝΙπαθθέθπθ η Ν βθΝ
έ δαΝ λΰα δαεάΝ ξΫ β,Ν κυμΝέ δκυμΝσλκυμΝεαδΝ βθΝέ δαΝ δΪλε δαέ
11έΝΠλκ ππδεσΝ κυ Σέ έΙέΝ π έλκυΝη Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝδ δπ δεκτΝ δεαέκυΝκλδ 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 Ϊ κυμΝ
Ιπαθθέθπθ η Ν κΝέ δκΝεαγ

κΝ παθ πδ άηδκΝ

υμ,Ν κυμΝέ δκυμΝσλκυμΝεαδΝ βθΝέ δαΝ δΪλε δαέΝΣκΝέ δκΝδ ξτ δΝ

εαδΝΰδαΝ δμΝ υθαφγ έ μΝ υηίΪ δμΝΫλΰκυέ

12. ΟδΝε θΫμΝγΫ δμΝπΪ βμΝφτ πμΝπλκ ππδεκτΝ κυΝΣέ έΙέΝ π έλκυ η αφΫλκθ αδΝ κΝ
παθ πδ άηδκΝ ΙπαθθέθπθέΝ ΘΫ δμΝ η ζυθΝ

έ έΠέ,Ν

έ ΙέΠέΝ εαδΝ

έΣέ έΠέΝ ΰδαΝ βθΝ

πλκεάλυιβΝ πθΝκπκέπθΝΫξ δΝ ε κγ έΝ ΰελδ δεάΝαπσφα βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ βμΝπαλέΝ1Ν κυΝ
ΪλγλκυΝβΝ βμΝΠΤΝγγήβίίθΝΧ ΄ΝβκίΨΝπλκεβλτ

κθ αδΝαπσΝ κΝπαθ πδ άηδκΝΙπαθθέθπθέ

ΆλγλκΝη
Φκδ β Ϋμ κυΝΣέ έΙέΝ π έλκυ
1. ΟδΝ ΰΰ ΰλαηηΫθκδΝ φκδ β Ϋμ

Ν Σηάηα αΝ κυΝ Σέ έΙέΝ π έλκυ,Ν ά κδΝ σ κδΝ εα ΪΝ βθΝ

ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμΝ

θΝ ΫξκυθΝ κζκεζβλυ δΝ σζ μΝ δμΝ απαδ κτη θ μΝ απσΝ κΝ

πλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝυπκξλ υ δμΝΰδαΝ βΝζάοβΝπ υξέκυ,Ν θ Ϊ

κθ αδΝαυ κ δεαέπμΝ α

αθ έ κδξαΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ παλέΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ζΝ Σηάηα αΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυ
Ιπαθθέθπθ,Νη Ν δεαέπηαΝθα κζκεζβλυ κυθΝ δμΝ πκυ ΫμΝ κυμΝ τηφπθαΝη Ν δμ παλέΝβΝ
εαδΝ5. ΟδΝφκδ β ΫμΝ κυΝΣηάηα κμΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθΝ θ Ϊ

κθ αδ αυ κ δεαέπμ

κΝΣηάηαΝΜ Ϊφλα βμΝεαδΝ δ ληβθ έαμ,ΝαζζΪΝκζκεζβλυθκυθΝ δμΝ πκυ ΫμΝ κυμΝησθκΝ
τηφπθαΝη Νσ αΝκλέακθ αδΝ βθΝπαλέΝβέ
2.

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

π έλκυΝ 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 ΰΰλαφκτθ εα ΪΝ κΝ αεα βηαρεσΝ Ϋ κμΝ βί1κ-2019. ΠλκΰλΪηηα αΝ
η απ υξδαευθΝ πκυ υθΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ κυΝ Σέ έΙέΝ π έλκυΝ υθ ξέακθ αδΝ ΫπμΝ βθΝ
κζκεζάλπ βΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ απσΝ ΰΰ ΰλαηηΫθκυμΝ ΫπμΝεαδΝ κΝξ δη λδθσΝ ιΪηβθκΝ
κυΝαεα βηαρεκτΝΫ κυμΝβί1κ-2019 φκδ β ΫμέΝΟδΝφκδ β ΫμΝ πθ πλκβΰκτη θπθ

αφέπθ

υθ ξέακυθΝεαδΝκζκεζβλυθκυθΝ κΝπλσΰλαηηα πκυ υθΝ κυΝΣηάηα κμΝΣέ έΙέΝ δ αΰπΰάμΝ
κυμΝεαδΝζαηίΪθκυθΝ κθΝαθ έ κδξκΝ έ ζκΝ πκυ υθ Σηάηα κμΝΣέ έΙέ.
3. 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 κτμΝ

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
4. 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 πθΝ αθ έ κδξπθ, τηφπθαΝη Ν βθ παλέΝ 1, ΣηβηΪ πθ κυΝ παθ πδ βηέκυΝ
Ιπαθθέθπθέ ΓδαΝ κΝ ΣηάηαΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθΝ βθΝ υγτθβΝ κζκεζάλπ βμΝ κυΝ
πλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθΝ εαδΝ δμΝ αληκ δσ β μΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ

αφέκυΝ ΫξκυθΝ αΝ

σλΰαθαΝ κυΝΣηάηα κμΝΜ Ϊφλα βμΝεαδΝ δ ληβθ έαμ.
5έΝΟδΝπλκπ υξδαεκέΝφκδ β ΫμΝπκυΝ ι Ϊακθ αδΝ πδ υξυμΝ Νσζα αΝαπαδ κτη θαΝΰδαΝ βΝ
ζάοβΝπ υξέκυΝυπκξλ π δεΪΝεαδΝ πδζ ΰση θαΝηαγάηα αΝ κυΝπλυ κυΝετεζκυΝ πκυ υθ
κυΝΣηάηα κμΝΣέ έΙέΝ δ αΰπΰάμΝ κυμ,ΝΫξκυθΝ βΝ υθα σ β αΝη Ναέ β β, πκυΝεα αγΫ κυθΝ
βΝΰλαηηα έαΝ κυΝΣηάηα κμ

κΝκπκέκΝ θ Ϊ

κθ αδΝ τηφπθαΝη Ν βθΝπαλέΝ1, αθ έΝθαΝ

κλεδ κτθΝεαδΝθαΝζΪίκυθΝπ υξέκΝΣέ έΙΝ τηφπθαΝη Ν βθΝπαλέΝβ,ΝθαΝπαλαεκζκυγά κυθΝ
πδπζΫκθΝ ηαγάηα α απσΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ

πκυ υθΝ κυΝ αθ έ κδξκυΝ Σηάηα κμΝ

παθ πδ βηέκυΝ εαδΝ θαΝ ζΪίκυθΝ π υξέκΝ παθ πδ βηδαεάμΝ επαέ υ βμέ

Ν αέ β βΝ

υπκίΪζζ αδΝΫπμΝ δμΝ1η-9-201λ,ΝΪζζπμΝ θ σμΝ ιάθ αΝΧθίΨΝβη λυθΝαπσΝ βθΝαθΪλ β βΝ
βμΝίαγηκζκΰέαμΝ

κΝ ζ υ αέκΝηΪγβηα εαδΝ θΝαθαεαζ έ αδ. ΣαΝ πδπζΫκθΝηαγάηα αΝ

εαγκλέακθ αδΝη ΝπλΪιβΝ κυΝπλκΫ λκυΝ κυΝΣηάηα κμ,Ντ

λαΝαπσΝ ξ δεάΝαπσφα βΝ βμΝ

υθΫζ υ βμΝΣηάηα κμ,ΝβΝκπκέαΝ ΰελέθ αδΝαπσΝ β τΰεζβ κΝεαδΝη Ν βθΝκπκέαΝΰέθ αδΝ
αθ δ κέξδ βΝ ηαγβηΪ πθΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθΝ κυΝ Σηάηα κμΝ Σέ έΙέΝ η Ν
ηαγάηα αΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθΝ κυ Σηάηα κμ κυΝπαθ πδ βηέκυ. Ναπσφα βΝ
κυΝπλκβΰκτη θκυΝ αφέκυ,Νη Ν κυμΝπλσ γ κυμΝσλκυμΝζάοβμΝπ υξέκυΝπαθ πδ βηέκυ,Ν
ε έ

αδΝ ΫπμΝ βθΝ γ1β-6-βί1λΝ εαδΝ

αέ β βμΝαπσΝ κυμΝφκδ β ΫμέΝ

Ν εΪγ Ν π λέπ π βΝ πλδθΝ απσΝ βθΝ υπκίκζάΝ βμΝ

θΝαθ δ κδξ έ αδΝη ΝηΪγβηαΝεαδΝ θΝζαηίΪθ αδΝυπσοβΝ

ΰδαΝ βΝζάοβΝ κυΝπ υξέκυΝπαθ πδ βηδαεάμΝ επαέ υ βμΝβΝπλαε δεάΝΪ εβ β,Ν ε σμΝαθΝ
π λδζαηίΪθ αδΝ πλαε δεάΝ Ϊ εβ βΝ εαδΝ

κΝ αθ έ κδξκΝ πλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝ κυΝ

Σηάηα κμΝ κυΝπαθ πδ βηέκυ. ΓδαΝ αΝηαγάηα αΝπκυΝκζκεζάλπ Ν πδ υξυμΝκΝφκδ β άμΝ
εαδΝ 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 βμ.
6έΝΟδΝφκδ β ΫμΝπκυΝεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝ κυΝαεα βηαρεκτΝΫ κυμΝ2019-2020 ΫξκυθΝυπ 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
7. ΰΰλαφΫμΝεαδΝη

ΰΰλαφΫμ φκδ β υθ

αΝΣηάηα αΝ κυΝΣέ έΙέΝ π έλκυΝ δ θ λΰκτθ αδΝ

απκεζ δ δεΪΝεαδΝησθκΝΰδαΝ κΝαεα βηαρεσΝΫ κμΝβί1κ-2019 εαδΝκδΝφκδ β ΫμΝζαηίΪθκυθ
π υξέκΝΣ. .Ι. άΝπαθ πδ βηέκυ,Ν τηφπθαΝη Ν δμ παλέΝβΝεαδΝ5.

ΆλγλκΝ6
Μ κθκηα έα κυΝΣηάηα κμΝΦδζκ κφέαμ,ΝΠαδ αΰωΰδεάμΝεαδΝΦυχκζκΰέαμΝ βμΝ
Φδζκ κφδεάμΝχκζάμΝ κυΝπαθ πδ

βηέκυΝΙωαθθέθωθ

πσΝ κΝ αεα βηαρεσΝ Ϋ κμΝ βί1λ-2020 κΝ ΣηάηαΝ Φδζκ κφέαμ,Ν Παδ αΰπΰδεάμΝ εαδΝ

1.

ΦυξκζκΰέαμΝ ΧΦέΠέΦέΨΝ βμΝ Φδζκ κφδεάμΝ ξκζάμΝ κυΝ παθ πδ βηέκυΝ Ιπαθθέθπθ
η κθκηΪα αδΝ ΝΣηάηαΝΦδζκ κφέαμ.
2. To ΣηάηαΝΦδζκ κφέαμ ξκλβΰ έΝπ υξέκΝ κΝκπκέκΝγ πλ έ αδΝπμΝπλκμΝεΪγ Ν υθΫπ δα,Ν
αθ έ κδξκΝεαδΝδ σ δηκΝη Ν κΝπ υξέκΝΦδζκ κφέαμ,ΝΠαδ αΰπΰδεάμΝεαδΝΦυξκζκΰέαμΝεαδΝκδΝ
απσφκδ κέΝ κυΝ θ Ϊ

κθ αδΝ

κθΝεζΪ κΝΠ ίβΝΦδζκζσΰπθΝ βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝβλΝ

κυΝθέΝζηβ1ήβί1κΝΧ ΄ΝγκΨ.
3. Ν επαδ υ δεάΝζ δ κυλΰέαΝ κυ Σηάηα κμ Φδζκ κφέαμΝεαδΝβΝ δ αΰπΰάΝ πθΝπλυ πθΝ
φκδ β υθΝαλξέα δΝαπσΝ κΝαεα βηαρεσΝΫ κμΝβί1λ-2020.
4. ΟΝπλυ κμΝετεζκμΝ πκυ υθΝ δαλε έΝκε υΝΧκΨΝαεα βηαρεΪΝ ιΪηβθαέΝ Ν δαησλφπ βΝ
κυ πλκΰλΪηηα κμ πκυ υθ ΰέθ αδΝ τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝγβΝ κυΝθέΝζίίλήβί11ΝεαδΝ
γ πλ έ αδΝπδ κπκδβηΫθκ ΫπμΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ βμΝ δα δεα έαμΝπδ κπκέβ βμΝαπσΝ βθΝ
έ ΙέΠέ,Ν τηφπθαΝη Ν αΝΪλγλαΝιίΝΫπμΝεαδΝιβ,ΝεαγυμΝεαδΝ κΝ τ λκΝ ΪφδκΝ βμΝπ λέπ έΝ
΄Ν βμΝπαλέΝ1βΝ κυΝΪλγλκυΝκίΝ κυΝθέΝζίίλήβί11έ
5.  κΝΣηάηα παλΫξ δΝ δκδεβ δεάΝεαδΝΰλαηηα δαεάΝυπκ άλδιβ Γλαηηα έα,ΝβΝκπκέα
κλΰαθυθ αδΝεαδΝζ δ κυλΰ έΝ Ν πέπ κΝΣηάηα κμΝεα ΪΝ βθΝΫθθκδαΝ βμΝπ λέπ π βμΝα΄Ν
βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝηζΝ κυΝθέΝζ1ικήβί1γΝΧ ΄Ν1ιζΨ.
6έΝ ΣαΝ λΰα άλδαΝ εαδ ζκδπΫμΝ επαδ υ δεΫμΝ ηκθΪ μΝ κυ Σηάηα κμΝ Φδζκ κφέαμ,Ν
Παδ αΰπΰδεάμΝ εαδΝ Φυξκζκΰέαμ, πκυΝ ΫξκυθΝ εα αθ ηβγ έΝ
θΪ

κθ αδΝ

βηκ δ τ αδΝ

κθΝ ΣκηΫαΝ Φυξκζκΰέαμ

κΝΣηάηαΝ Φυξκζκΰέαμ,Νη Ν δαπδ π δεάΝπλΪιβΝ κυΝ Πλτ αθβ,ΝβΝκπκέαΝ
βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμ. Μ Ν σηκδαΝ πλΪιβΝ ηπκλ έΝ θαΝ

θ αξγκτθΝ κΝΣηάηαΝΦυξκζκΰέαμΝεαδΝ λΰα άλδαΝεαδΝζκδπΫμΝ επαδ υ δεΫμΝηκθΪ μ,
αΝκπκέα ΫξκυθΝ δα βλβγ έΝ κΝΣηάηαΝΦέΠέΦέ.
7. Σκ ΣηάηαΝΦδζκ κφέαμΝ δκδε έ αδΝαπσΝ αΝσλΰαθαΝ δκέεβ βμΝ κυΝΣηάηα κμΝΦέΠέΦέέΝ
ΣαΝ ηΫζβΝ έ έΠέ,Ν έ έΠέ,Ν έ ΙέΠέΝ εαδΝ έΣέ έΠέ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κδΝ φκδ β ΫμΝ πκυΝ υξσθΝ
υηη ΫξκυθΝ

αΝ σλΰαθαΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ η αφΫλκθ αδΝ

κΝ ΣηάηαΝ Φυξκζκΰέαμ,Ν

τηφπθαΝη Ν δμΝ πση θ μΝπαλαΰλΪφκυμΝαθ δεαγέ αθ αδΝ τηφπθαΝη Νσ αΝκλέακθ αδΝ
κΝθέΝζζκηήβί1ι,Νά κδΝη Νκλδ ησΝάΝ εζκΰδεάΝ δα δεα έαέ

8. ΣκΝ δ αε δεσΝ λ υθβ δεσΝΠλκ ππδεσΝΧ έ έΠέΨ,Ν κΝ δ δεσΝ επαδ υ δεσΝΠλκ ππδεσΝ
Χ έ έΠέΨ,Ν κΝ λΰα βλδαεσΝ δ αε δεσΝ Πλκ ππδεσΝ Χ έ ΙέΠέΨ,Ν εαδΝ κΝ δ δεσΝ Σ ξθδεσΝ
λΰα βλδαεσΝ Πλκ ππδεσΝ Χ έΣέ έΠέΨ, κΝ κπκέκ υπβλ
παλσθ κμΝ

έΝ ηΫξλδΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝ

κθΝ ΣκηΫαΝ ΦυξκζκΰέαμΝ κυ Σηάηα κμ ΦέΠέΦέ,Ν θ Ϊ

Φυξκζκΰέαμ,Ν η Ν πλΪιβΝ κυΝ Πλτ αθβ, πκυΝ βηκ δ τ αδΝ

βθΝ

αδΝ

κ Σηάηα

φβη λέ αΝ βμΝ

Κυί λθά πμέΝ ΟδΝ γΫ δμΝ πκυΝ εα ΫξκυθΝ η αφΫλκθ αδΝ αυ κξλσθπμΝ η Ν βθΝ πλΪιβΝ
εα αθκηάμΝ εαδΝ Ϋθ αιάμΝ κυμΝ

κ θΫκ Σηάηαέ

εελ η έμΝ δα δεα έ μΝ δκλδ ηκτ,Ν

ιΫζδιβμΝ άΝ η αεέθβ βμΝ υθ ξέακθ αδΝ απσΝ ΫθαΝ εΝ πθΝ τκΝ ΣηβηΪ πθΝ Φδζκ κφέαμΝ άΝ
ΦυξκζκΰέαμΝαθΪζκΰαΝη Ν κΝΰθπ δεσΝαθ δε έη θκ,Ντ
απσφα βΝ κυΝ Πλτ αθβ,Ν πκυΝ βηκ δ τ αδΝ

βθΝ

λαΝαπσΝ δ δεΪΝαδ δκζκΰβηΫθβΝ
φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμέ

εζ ε κλδεΪΝπκυΝΫξκυθΝά βΝ υΰελκ βγ έΝ θΝγέΰκθ αδέ
9έΝΟδΝαεα βηαρεκέΝυπσ λκφκδ, εαγυμΝεαδΝζκδπΫμΝεα βΰκλέ μΝΫε αε κυΝπλκ ππδεκτ, βΝ
τηία βΝ πθΝκπκέπθΝ θΝζάΰ δΝηΫξλδΝ βθΝΫθαλιβΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝαεα βηαρεκτΝΫ κυμΝ
2019-2020, ηπκλ έΝθαΝ θ Ϊ

κθ αδΝ κ Σηάηα Φυξκζκΰέαμ, η ΝπλΪιβΝ κυΝΠλτ αθβΝ κυ

παθ πδ βηέκυ πκυΝ βηκ δ τ αδΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμΝ τ

λαΝ απσΝ

αδ δκζκΰβηΫθβΝαέ β βΝ πθΝ θ δαφ λκηΫθπθΝεαδΝΰθυηβΝ βμΝυθΫζ υ βμΝ κυΝΣηάηα κμΝ
ΦυξκζκΰέαμέΝ ΣκΝ πλκ ππδεσΝ αυ σΝ ιαεκζκυγ έΝ θαΝ δΫπ αδ απσΝ κΝ εαγ

υμΝ η Ν κΝ

κπκέκΝ έξ Νπλκ ζβφγ έΝπμΝ βΝζάιβΝ βμΝ τηία άμΝ κυέ
10. Φκδ β ΫμΝπκυΝΫξκυθ δ αξγ έΝ κΝΣηάηαΝΦέΠέΦέ α αεα βηαρεΪ Ϋ β 2016-2017 εαδΝ
2017-2018,Ν εαγυμΝ εαδΝ σ κδΝ ΰΰλαφκτθΝ εα ΪΝ κΝ αεα βηαρεσΝ Ϋ κμΝ 2018-2019,
θΪ

κθ αδ

ΝΫθαΝαπσΝ αΝΣηάηα α Φδζκ κφέαμΝάΝΦυξκζκΰέαμ πμΝ ιάμμ

αΨ ΟδΝφκδ β ΫμΝ πθΝεα υγτθ πθ Φδζκ κφέαμΝεαδΝΠαδ αΰπΰδεάμ,ΝπκυΝΫξκυθΝ δ αξγ έΝ
κ αεα βηαρεσΝΫ κμ 2016-2017, θ Ϊ

κθ αδ αυ κ έεαδαΝ κΝΣηάηα Φδζκ κφέαμ,

ίΨΝΟδΝφκδ β ΫμΝ βμΝεα τγυθ βμ Φυξκζκΰέαμ, πκυΝΫξκυθΝ δ αξγ έΝ κ αεα βηαρεσΝΫ κμ
2016-2017,Ν εαγυμΝ εαδΝ κδΝ φκδ β ΫμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ΦέΠέΦέΝ πκυΝ ΫξκυθΝ δ αξγ έΝ κΝ
αεα βηαρεσΝ Ϋ κμΝ βί1ι-βί1κΝ εαδΝ σ κδΝ δ Ϊΰκθ αδΝ κΝ αεα βηαρεσΝ Ϋ κμΝ βί1κ-2019
θΪ

κθ αδΝ Νκπκδκ άπκ Ν εΝ πθΝ τκΝΣηβηΪ πθ, η ΪΝαπσΝ άζπ βΝπλκ έηβ βμΝεαδΝ

απσφα βΝ βμΝυΰεζά κυέΝ Ν άζπ βΝυπκίΪζζ αδΝ θ σμΝπλκγ ηέαμΝπκυΝεαγκλέα αδΝ
η Ναπσφα βΝ βμ υΰεζά κυ εαδΝ θΝαθαεαζ έ αδέ
11. Ό κδΝφκδ β ΫμΝΫξκυθΝ δ αξγ έΝΫπμΝεαδΝ κΝαεα βηαρεσ Ϋ κμΝ2015-2016 εαδΝσ κδΝ εΝ
πθΝ φκδ β υθΝ βμΝ παλέΝ 10

θΝ υπκίΪζκυθΝ άζπ βΝ πλκ έηβ βμΝ ΫξκυθΝ δεαέπηαΝ θαΝ

κζκεζβλυ κυθΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ΦέΠέΦέΝ εαδΝ θαΝ ζΪίκυθΝ κΝ
αθ έ κδξκΝ π υξέκέΝ Ν επαδ υ δεάΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυ Σηάηα κμΝ ΦέΠέΦέΝ υθ ξέα αδΝ
η αία δεΪΝ ηΫξλδΝ βθΝ απκφκέ β βΝ πθΝ φκδ β υθΝ αυ υθ. ΣαΝ σλΰαθαΝ κυ Σηάηα κμΝ

Φδζκ κφέαμΝ έθαδΝ αλησ δα ΰδαΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθΝ κυΝ
Σηάηα κμΝΦέΠέΦέ,Ν βθΝπαλκξάΝ έ ζπθΝ πκυ υθ,Ν βθΝΫε κ βΝπδ κπκδβ δευθΝεαδΝπΪ βμΝ
φτ πμΝ ί ίαδυ πθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ ξκλάΰβ βΝ πδ κπκδβ δευθΝ εαδΝ ί ίαδυ πθΝ

Ν

απκφκέ κυμΝ κυΝΣηάηα κμέ
12έΝ ΠλκΰλΪηηα αΝ η απ υξδαευθΝ πκυ υθΝ πκυΝ ζ δ κυλΰκτθΝ

κΝ ΣηάηαΝ ΦέΠέΦέΝ

ηπκλ έ θαΝεα αθΫηκθ αδΝ κΝΣηάηαΝΦυξκζκΰέαμ η ΪΝαπσΝαπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυέΝΟδΝ
υπκοάφδκδΝ δ Ϊε κλ μΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ΦέΠέΦέΝ ηπκλ έΝ θαΝ θ Ϊ

κθ αδΝ

κΝ ΣηάηαΝ

Φυξκζκΰέαμ η ΪΝαπσΝαέ β άΝ κυμΝεαδΝαπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυέ

ΆλγλκΝιΝ
Παθ πδ
1έΝ Ι λτ αδΝ

βηδαεσΝ λ υθβ δεσΝΚΫθ λκΝπαθ πδ

βηέκυΝΙωαθθέθωθ

κΝ παθ πδ άηδκΝ ΙπαθθέθπθΝ Παθ πδ βηδαεσΝ

λ υθβ δεσΝ ΚΫθ λκ

ΧΠέ έΚέΨ πμΝθκηδεσΝπλσ ππκΝδ δπ δεκτΝ δεαέκυ,ΝηβΝε λ κ εκπδεκτΝξαλαε άλα,Ν υπσΝ
βθΝ πκπ έαΝ βμΝυΰεζά κυΝεαδΝ κυΝπαθ πδ βηέκυΝΙπαθθέθπθ.
βέΝ ΝΫ λαΝ κυΝΠέ έΚέΝ έθαδΝβΝΫ λαΝ κυΝπαθ πδ βηέκυΝΙπαθθέθπθ,Ν δμΝ ΰεα α Ϊ δμΝ
κυΝ κπκέκυΝ

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

κυΝπαθ πδ βηέκυΝπκυΝ κυΝπαλαξπλκτθ αδΝη Ναπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυ,ΝηΫξλδμΝσ κυΝ
απκε ά δΝ δ δσε β κυμΝ ξυλκυμΝ ΰεα Ϊ α βμέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ

δκδεβ δεκτΝ

υηίκυζέκυΝ κυΝΠέ έΚέΝηπκλ έΝθαΝδ λτκθ αδΝΰλαφ έαΝεαδΝπαλαλ άηα αΝ ΝΪζζ μΝπσζ δμΝ
βμΝ ζζΪ αμέ
γέΝ εκπσμΝ κυΝ Πέ έΚέΝ 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

κθΝ βησ δκΝεαδΝ κθΝδ δπ δεσΝ κηΫαΝ

ΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ λ υθβ δευθΝηκθΪ πθΝ

δμΝ πδξ δλά δμ, βΝπλκίκζάΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ

ΰζυ

κΝ ιπ λδεσ,Ν δ έπμΝ

αμΝ εαδΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ πκζδ δ ηκτΝ

κυμΝ κη έμμΝ αΨΝ πθΝ

ίδκ πδ βηυθ,Ν ίΨΝ κυΝ π λδίΪζζκθ κμΝ εαδΝ α δφσλκυΝ αθΪπ υιβμ, ΰΨΝ κυΝ υ Ϊ δθκυΝ
π λδίΪζζκθ κμΝεαδΝ άλδιβμΝ βμΝαζδ υ δεάμΝπαλαΰπΰάμ,Ν ΨΝ πθ πδ βηυθΝυζδευθ εαδΝ
υπκζκΰδ ηυθ ΨΝ κδεκθκηδεάμΝ αθΪζυ βμΝ εαδΝ αζζβζΫΰΰυαμΝ κδεκθκηέαμ εαδΝ
θ κ ζζβθδευθΝ
ΰζπ

πκυ υθ,Ν

βμΝ

ζζβθδεάμΝ ΰλαηηα έαμ,Ν δ κλέαμ,Ν

κζκΰέαμ.

ζέΝΓδαΝ βθΝ πέ υιβ πθΝπαλαπΪθπΝ εκπυθ,Ν κΝΠέ έΚέ:

) πθΝ

ξθυθ εαδΝ

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 μΝεαδΝιΫθκυμ 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

ηέΝΣκΝΠέ έΚ. απκ ζ έ αδΝαπσΝ αΝαεσζκυγαΝδθ δ κτ αμΝ
αΨΝ ίδκ πδ βηυθ, η Ν Ϋ λαΝ βθΝ πσζβΝ πθΝ Ιπαθθέθπθ,Ν η Ν ι δ έε υ βΝ

Ν γΫηα αΝ

ζ δ κυλΰδεάμΝΰκθδ δπηα δεάμ,ΝίδκζκΰέαμΝ βμΝαθΪπ υιβμ,ΝεαγυμΝεαδΝΫλ υθαμΝ ξ δεάμΝ
η Ν βΝ δΪΰθπ βΝάΝ βΝγ λαπ έαΝαθγλυπδθπθΝθσ πθ,
ίΨΝ π λδίΪζζκθ κμΝ εαδΝ α δφσλκυΝ αθΪπ υιβμ, η Ν Ϋ λαΝ βθΝ πσζβΝ πθΝ Ιπαθθέθπθ,Ν η Ν
ι δ έε υ βΝ δμΝ ξθκζκΰέ μΝ ζΫΰξκυΝεαδΝπλκ α έαμΝ κυΝφυ δεκτΝπ λδίΪζζκθ κμ,Ν βΝ
δα άλβ βΝ βμΝίδκπκδεδζσ β αμ,ΝεαδΝ βθΝ φαληκΰάΝηκθ ΫζπθΝαθΪπ υιβμΝία δ ηΫθπθΝ
βθΝα δφκλέαΝη ΝΫηφα βΝ βθΝπλκ α έαΝ πθΝυ α δευθΝεαδΝ αφδευθΝπσλπθΝεαδΝ αΝ
ξαλαε βλδ δεΪΝ βμΝαΰλκ δα λκφάμ,
ΰΨΝ πδ άηβμΝ υζδευθΝ εαδΝ υπκζκΰδ ηυθ, η Ν Ϋ λαΝ βθΝ πσζβΝ πθΝ Ιπαθθέθπθ,Ν η Ν
ι δ έε υ βΝ κΝ ξ δα ησ,ΝαθΪπ υιβΝεαδΝ φαληκΰΫμΝ πθΝ πδ βηυθΝεαδΝ ξθκζκΰδυθΝ
θΫπθΝ υζδευθΝ εαγυμΝ εαδΝ

Ν οβφδαεΫμΝ εαδθκ κηέ μΝ αιδκπκέβ βμΝ

ξθκζκΰδυθΝ

πζβλκφκλδεάμΝεαδΝ βζ πδεκδθπθδυθ,
ΨΝ αθγλππδ δευθΝ εαδΝ εκδθπθδευθΝ πκυ υθ, η Ν Ϋ λαΝ βθΝ πσζβΝ πθΝ Ιπαθθέθπθ, η Ν
ι δ έε υ βΝ

δμΝθ κ ζζβθδεΫμΝ πκυ Ϋμ,Ν

βθΝδ κλέα, δμΝ Ϋξθ μ εαδΝ βΝΰζπ

βθΝ ζζβθδεάΝΰλαηηα έα,Ν βθΝ επαέ υ β,Ν

κζκΰέα,

ΨΝ ΟδεκθκηδεάμΝ αθΪζυ βμΝ εαδΝ αζζβζΫΰΰυαμΝ Οδεκθκηέαμ,Ν η Ν Ϋ λαΝ βθΝ πσζβΝ βμΝ
ΠλΫί ααμ,Νη Ν ι δ έε υ βΝ βθΝαθΪζυ βΝκδεκθκηδευθΝεαδΝεκδθπθδευθΝφαδθκηΫθπθ,Νη Ν
εκπσΝ βθΝπλκυγβ βΝ θαζζαε δευθΝηκλφυθΝαθΪπ υιβμΝη Ν πέε θ λκΝ κθΝΪθγλππκΝεαδΝ
κΝπ λδίΪζζκθέ

θέΝ Ι λτ αδΝ παλΪλ βηαΝ Χ αγησμΨΝ υ Ϊ δθκυΝ π λδίΪζζκθ κμΝ

κυ δθ δ κτ κυ

π λδίΪζζκθ κμΝεαδΝα δφσλκυΝαθΪπ υιβμ, η Ν ι δ έε υ βΝ βθΝ άλδιβΝ βμΝαζδ υ δεάμΝ
παλαΰπΰάμ,Ν βθΝαθΪ διβΝεαδΝπλκ α έαΝ κυΝυ Ϊ δθκυΝπ λδίΪζζκθ κμΝεαγυμΝεαδΝ βθΝ
παλκξάΝ

ι δ δε υηΫθβμΝ ΰθυ βμΝ

Ν γΫηα αΝ αζδ έαμ,Ν υ α κεαζζδ λΰ δυθΝ εαδΝ

πλκ α έαμέ Μ Ναπσφα βΝυΰεζά κυΝεαγκλέα αδΝβΝΫ λαΝ κυΝπαλαλ άηα κμέ
ιέΝΟδΝπσλκδΝ κυΝΠέ έΚέ έθαδμ
αΨΝ πδξκλβΰά δμΝαπσΝ κθΝ αε δεσΝπλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠαδ έαμ,Ν λ υθαμΝ
εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν πκυΝ ξκλβΰκτθ αδΝ

κΝ παθ πδ άηδκΝ ΙπαθθέθπθΝ δ δεΪΝ ΰδαΝ βΝ

ζ 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 μ απσ 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 κΝΠέ έΚέ,
ΨΝ σεκδΝαπσΝεα αγΫ δμ,
ΨΝπλσ κ κδΝαπσΝ βθΝ εη Ϊζζ υ βΝ βμΝπ λδκυ έαμΝ κυΝ Πέ έΚέ,Ν πδξκλβΰά δμΝαπσΝ
Ϊζζ μΝπβΰΫμΝεαδ
αΨΝζκδπΪΝπΪ βμΝφτ πμΝΫ κ αέ
κέΝ αΨΝ ΣκΝ Πέ έΚέΝ δκδε έ αδΝ απσΝ δκδεβ δεσΝ υηίκτζδκ,Ν κΝ κπκέκΝ υΰελκ έ αδΝ η Ν
απσφα βΝ κυΝΠλτ αθβ,ΝβΝκπκέαΝ βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμΝεαδΝ
απκ ζ έ αδΝαπσ ΫθαΝηΫζκμΝ έ έΠέΝ κυΝδ λτηα κμ, πμΝπλσ λκ, εαδΝ κυμ δ υγυθ ΫμΝ πθΝ
δθ δ κτ πθ,Ν πμΝ ηΫζβέ ΟΝ Πλσ λκμΝ εαδΝ κδΝ δ υγυθ ΫμΝ πδζΫΰκθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν σ αΝ
κλέακθ αδΝ βθΝπαλέΝ1ίέ
ίΨ θΝΰδαΝκπκδκ άπκ ΝζσΰκΝκΝπλσ λκμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝ
εΫθ λκυΝ απκυ δΪα δΝ άΝ πλκ πλδθΪ επζτ αδΝ θαΝ α εά δΝ αΝ εαγάεκθ ΪΝ κυ,Ν αΝ
εαγάεκθ ΪΝ κυΝ α εκτθ αδΝ απσ αθ δπλσ λκ,Ν κΝ κπκέκμΝ κλέα αδΝ εα ΪΝ βθΝ πλυ βΝ
υθ λέα βΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυ,Νεα σπδθΝηυ δεάμΝοβφκφκλέαμΝη αιτΝ πθΝ
η ζυθΝ κυ.
ΰΨ ΣκΝ 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

εαδΝ ΰ θδεΪΝ ΰδαΝ εΪγ Ν θΫλΰ δαΝ πκυΝ ξ έα αδΝ η Ν βθΝ επζάλπ βΝ πθΝ εκπυθΝ κυΝ
τηφπθαΝη Νσ α δ δεσ λαΝκλέακθ αδ

κθΝ π λδεσΝεαθκθδ ησΝζ δ κυλΰέαμΝ κυέ

9. ΚΪγ Νδθ δ κτ κΝ δκδε έ αδΝαπσΝ λδη ζάΝ υθ κθδ δεάΝ πδ λκπά,Ν βθΝκπκέαΝη Ϋξ δΝ
πμΝ πλσ λκμΝ κΝ δ υγυθ άμΝ κυΝ δθ δ κτ κυέ ΟΝ δ υγυθ άμ Ϋξ δ βθΝ υγτθβΝ ΰδαΝ βΝ
ζ δ κυλΰέαΝ κυΝδθ δ κτ κυ,Ν βθΝ 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
πλκ

αθ αδΝ πθΝυπβλ δυθΝ πθΝδθ δ κτ πθΝεαδΝα ε έ εΪγ ΝΪζζβΝαληκ δσ β αΝπκυΝ

κυΝ αθα έγ αδΝ απσΝ κΝ δκδεβ δεσΝ υηίκτζδκ κυΝ λ υθβ δεκτΝ εΫθ λκυ.

Ν λδη ζάμΝ

πδ λκπάΝ Ϋξ δΝ πμΝ αληκ δσ β αΝ βθΝ εα Ϊλ δ βΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝ εαδΝ αθαπ υιδαεκτΝ
πλκΰλΪηηα κμΝ κυΝδθ δ κτ κυ,Ν βθΝεα Ϊλ δ βΝ ξ έκυΝΰδαΝ αΝεκθ τζδαΝ κυΝ β έκυΝ
πλκςπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝ εΫθ λκυΝ πκυΝ αφκλκτθΝ

δμΝ λα βλδσ β μΝ κυΝ

δθ δ κτ κυΝεαδΝεΪγ ΝΪζζβΝαληκ δσ β αΝπκυΝπλκίζΫπ αδΝ κθΝεαθκθδ ησΝ βμΝπαλέΝ1βέΝ
 Νπ λέπ π βΝπκυΝκΝ δ υγυθ άμΝ ζζ έπ δΝάΝεπζτ αδΝθαΝα εά δΝ αΝπμΝΪθπΝεαγάεκθ ΪΝ
κυΝάΝ αΝεαγάεκθ ΪΝ κυ πμΝηΫζκυμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν αΝεαγάεκθ α αυ Ϊ
α εκτθ αδΝαπσΝηΫζκμΝ βμΝ λδη ζκτμΝ υθ κθδ δεάμΝ πδ λκπάμ, κΝκπκέκΝκλέα αδΝεα ΪΝ
βθΝ πλυ βΝ υθ λέα βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ αυ άμ,Ν εα σπδθΝ ηυ δεάμΝ οβφκφκλέαμΝ η αιτΝ
πθΝη ζυθΝ βμ.  Νπ λέπ π βΝπκυΝκΝ δ υγυθ άμΝ ζζ έπ δΝάΝεπζτ αδΝθαΝα εά δΝ αΝ
εαγάεκθ ΪΝ κυ πμΝηΫζκυμΝ βμΝ λδη ζκτμΝ υθ κθδ δεάμΝ πδ λκπάμ,Ν αΝεαγάεκθ ΪΝ κυΝ
α εκτθ αδΝαπσΝ κθΝπλσ λκΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυ.
10. ΟΝ πλσ λκμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυ, κδΝ δ υγυθ ΫμΝ πθΝ δθ δ κτ πθΝ εαδΝ αΝ
ηΫζβΝ βμΝ υθ κθδ δεάμΝ πδ λκπάμΝ έθαδΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝπαθ πδ βηέκυΝΙπαθθέθπθ,
πδ άηκθ μΝ η Ν δ γθΫμΝ ετλκμ,Ν κδΝ κπκέκδ ΫξκυθΝ δκδεβ δεάΝ π έλαΝ εαδΝ λ υθβ δεάΝ
λα βλδσ β αΝ ξ δεάΝη Ν αΝαθ δε έη θαΝ πθΝδθ δ κτ πθΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝεΫθ λκυ,Ν
η Ν ηπ δλέαΝ βθΝπλκ Ϋζευ βΝξλβηα κ κ ά πθΝΰδαΝ λ υθβ δεΪΝπλκΰλΪηηα αΝάΝΫλΰαΝ
εαδΝ

βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ απκ ζ ηΪ πθΝ βμΝ Ϋλ υθαμ εαδΝ ΫξκυθΝ λδ άΝ γβ έαΝ η Ν

υθα σ β αΝαθαθΫπ βμέΝ πδζΫΰκθ αδΝαπσΝπ θ αη ζάΝ πδ λκπάΝαπκ ζκτη θβΝαπσΝηΫζβΝ
έ έΠέΝπαθ πδ βηέπθΝάΝκηκ αΰυθΝδ λυηΪ πθΝ βμΝαζζκ απάμ,ΝβΝκπκέαΝ υΰελκ έ αδΝ
η Ν απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυέΝ ΓδαΝ βθΝ πδζκΰάΝ κυμ ε έ

αδΝ πλκεάλυιβΝ απσΝ κθΝ

Πλτ αθβ,Ν σπκυΝ κλέακθ αδΝ εαδΝ υξσθΝ πδπζΫκθΝ ελδ άλδαΝ πδζκΰάμΝ τηφπθαΝ η Ν σ αΝ
κλέακθ αδΝ κθΝ π λδεσΝεαθκθδ ησΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝΠέ έΚέ. ΟΝκλδ ησμΝ κυμ ΰέθ αδΝ
η ΝπλΪιβΝ κυΝΠλτ αθβέ θΝ θΝυπΪλξκυθΝυπκοβφδσ β μΝκλέακθ αδΝ δμΝπμΝΪθπΝγΫ δμΝ
ηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝδ λτηα κμΝη Ναπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυΝεαδΝπλΪιβΝ κυΝΠλτ αθβΝεαδΝ
ΰέθ αδΝ εΝθΫκυΝπλκεάλυιβΝ

ΝΫθαΝΧ1ΨΝΫ κμέΝ Νεα κξάΝ πθΝπμΝΪθπΝγΫ πθΝ θΝ έθαδΝ

α υηίέία βΝη Ν βθΝεα κξάΝγΫ βμΝηκθκπλσ ππκυΝκλΰΪθκυΝ δκέεβ βμΝ κΝ έ έΙέέ

11.  κΝ Πέ έΚέΝ κπκγ

έ αδΝ πλκ ππδεσΝ κυΝ παθ πδ βηέκυΝ Ιπαθθέθπθ,Ν εα σπδθΝ

απσφα βμΝ 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 δμΝ παλκξάμΝ υπβλ δυθ,Ν

κΝ πζαέ δκΝ πθΝ

πλκΰλαηηΪ πθήΫλΰπθΝπκυΝαυ σΝ δαξ δλέα αδέ
12έΝ κΝ Πέ έΚέ φαλησακθ αδ αθαζκΰδεΪΝκδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝΪλγλπθΝθίΝΫπμΝθιΝ κυΝ θέΝ
ζζκηήβί1ιΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝκδεκθκηδεάΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ λ υθβ δευθΝπλκΰλαηηΪ πθ,Ν
δμΝ πλκηάγ δ μ,Ν κθΝ λσπκΝ απα ξσζβ βμΝ εαδΝ δμΝ η αεδθά δμΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ κυΝ
Πέ έΚέ εαδΝ πθΝ λ υθβ δευθΝ πλκΰλαηηΪ πθήΫλΰπθΝ πκυΝ αυ σΝ δαξ δλέα αδέΝ

Ν

κδεκθκηδεάΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ ΫλΰπθήπλκΰλαηηΪ πθΝ πθΝ Ιθ δ κτ πθΝ κυΝ Πέ έΚέΝ
α ε έ αδΝ απσΝ κθΝ έΛέΚέ έΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυέΝ ΟδΝ πλκίζ πση θ μΝ ελα ά δμΝ κυΝ
έΛέΚέ έΝαπσΝ βΝ δαξ έλδ βΝ λ υθβ δευθΝπλκΰλαηηΪ πθΝεαδΝΫλΰπθΝ πθΝΙθ δ κτ πθΝ
κυΝΠέ έΚέΝ δα έγ θ αδΝυπΫλΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝεαδΝ πθΝ εκπυθΝ κυΝΚΫθ λκυέΝ
13. Μ Ναπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυ, πκυΝ ε έ

αδΝ θ σμΝ θθΫαΝΧλΨΝηβθυθΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝ

δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμ, εα αλ έα αδ κΝ

π λδεσμΝ εαθκθδ ησμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ

λ υθβ δεκτΝεΫθ λκυέΝΜ Ν κθΝ π λδεσΝεαθκθδ ησΝζ δ κυλΰέαμΝεαγκλέακθ αδΝδ έπμΝ αΝ
αεσζκυγαΝγΫηα αμ
αΨΝκδΝαληκ δσ β μΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝεΫθ λκυ εαδΝκΝ λσπκμΝ
ζ δ κυλΰέαμΝ κυ,
ίΨΝ κδΝ αληκ δσ β μ πθΝ δ υγυθ υθ εαδΝ πθΝ λδη ζυθΝ πδ λκπυθΝ δκέεβ βμ πθΝ
λ υθβ δευθΝδθ δ κτ πθ εαδΝκΝ λσπκμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυμ,
ΰΨΝβΝ ι δ έε υ βΝ πθΝπλκ σθ πθΝπκυΝπλΫπ δΝθαΝ δαγΫ κυθΝκΝπλσ λκμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ
υηίκυζέκυ,ΝκδΝ δ υγυθ ΫμΝ πθΝδθ δ κτ πθΝεαδΝ αΝηΫζβΝ πθΝ λδη ζυθΝ πδ λκπυθ,
ΨΝβΝ δα δεα έαΝπατ βμΝη ζυθΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυ,
ΨΝβΝ π λδεάΝκλΰαθπ δεάΝ δΪλγλπ βΝεαδΝκΝ λσπκμΝκλΰΪθπ βμΝεαδΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ
υπβλ δυθ κυΝ λ υθβ δεκτΝεΫθ λκυ,
ΨΝκδΝζ π κηΫλ δ μΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝκδεκθκηδεάΝ δαξ έλδ βΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝεΫθ λκυ,
αΨΝ κδΝ αληκ δσ β μΝ εαδΝ κδΝ υπκξλ υ δμΝ πθΝ πδ βηκθδευθΝ υπ υγτθπθΝ εαδΝ ζκδπκτΝ
πλκ ππδεκτ,
βΨΝκδΝ 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,
γΨΝ κδΝ λσπκδΝ δΪξυ βμΝ εαδΝ αιδκπκέβ βμΝ πθΝ απκ ζ ηΪ πθΝ πθΝ λ υθυθΝ εαδΝ πθΝ
ΪζζπθΝ λα βλδκ ά πθΝ κυ,
δΨΝ βΝ δαξ έλδ βΝ εαδΝ πλκ α έαΝ πθΝ δεαδπηΪ πθΝ δαθκβ δεάμΝ Χπθ υηα δεάμΝ εαδΝ
ίδκηβξαθδεάμΨΝδ δκε β έαμ,

δαΨΝγΫηα αΝβγδεάμΝεαδΝ κθ κζκΰέαμΝ βμΝΫλ υθαμ,
δίΨΝεΪγ ΝαθαΰεαέαΝζ π κηΫλ δαΝπκυΝαφκλΪΝ βθΝκλΰΪθπ βΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝεΫθ λκυΝεαδΝ
εΪγ Ν ΪζζκΝ γΫηαΝ αθαΰεαέκΝ ΰδαΝ βθΝ τλυγηβΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ εαδΝ βθΝ επζάλπ βΝ κυΝ
εκπκτ κυέ
πμΝ βθΝΫε κ βΝ βμΝ απσφα βμ βμΝυΰεζά κυ,Ν α αθπ ΫλπΝγΫηα αΝλυγηέακθ αδΝη Ν
απσφα βΝ βμΝυΰεζά κυΝ κυΝπαθ πδ βηέκυ Ιπαθθέθπθέ
14έΝΣαΝηΫζβΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝυηίκυζέκυΝ βμΝπαλέΝκΝεαδΝ βμΝυθ κθδ δεάμΝ πδ λκπάμΝ
βμΝ παλέΝ λΝ

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 κυμέ
ΆλγλκΝ8
Πλσ υπκΝ ΰλκ δα λκφδεσΝΣ χθκζκΰδεσΝΠΪλεκΝ π έλκυΝ(Πέ έΣ έΠέ έΨ
1.  κΝ εκπσΝ εαδΝ

δμΝ λα βλδσ β μΝ κυΝ δ δεκτΝ θκηδεκτΝ πλκ υπκυΝ δ δπ δεκτΝ

δεαέκυΝ η Ν βθΝ ππθυηέαΝ « αδλ έα

ιδκπκέβ βμ εαδ

δαξ έλδ βμ Π λδκυ έαμ κυ

Παθ πδ βηέκυ Ιπαθθέθπθ»Ν βΝ κπκέαΝ δ λτγβε Ν η Ν κΝ πέ έΝ βθζήβίί1Ν Χ ΄Ν 1λίΨΝ
π λδζαηίΪθ αδΝ πέ βμΝ β κλΰΪθπ β,

δαξ έλδ βΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ «Πλσ υπκυΝ

ΰλκ δα λκφδεκτ Σ ξθκζκΰδεκτ ΠΪλεκυΝ π έλκυ»ΝΧΠ. έΣ έΠέ .),Νη ΝΫ λαΝ βθΝΆλ α,
ΝΫε α βΝ κυ Παθ πδ βηέκυΝΙπαθθέθπθ, πκυΝπαλαξπλ έ αδΝ κΝθέπέδέ έ εα ΪΝξλά β,Ν
η Ναπσφα βΝ κυΝπλτ αθβ,ΝπκυΝ ΰελέθ αδΝαπσΝ β τΰεζβ κΝ κυΝδ λτηα κμ.
2. Μ Ναπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυΝ υΰελκ έ αδΝπ θ αη ζάμ πδ λκπάΝαπκ ζκτη θβΝαπσΝ
κθΝεκ ηά κλα βμΝξκζάμ Γ ππκθέαμ εαδΝ Ϋ

λαΝΧζΨΝηΫζβΝ έ έΠέΝπλυ βμΝίαγηέ αμΝ

άΝ βμΝ ίαγηέ αμΝ κυΝ αθαπζβλπ άΝ εαγβΰβ ά κυΝ παθ πδ βηέκυΝ Ιπαθθέθπθ,Ν τκΝ ΧβΨΝ
κυζΪξδ κθΝ εΝ πθΝκπκέπθΝ έθαδΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝΣηάηα κμ Γ ππκθέαμέΝ Ν πδ λκπάΝ
δ βΰ έ αδΝ

κΝ δκδεβ δεσ

υηίκτζδκΝ ΰδα γΫηα αΝ ξ δεΪΝ η Ν βΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ

Πέ έΣ έΠέ έ εαδΝ ηπκλ έΝ θαΝ βμΝ αθα έγ αδΝ τ
υηίκυζέκυΝ κ

υθ κθδ ησμΝ εαδΝ υζκπκέβ β πθΝ πδ βηκθδευθ,Ν λ υθβ δευθΝ εαδΝ

ζκδπυθΝ λα βλδκ ά πθΝ κυΝ Πέ έΣ έΠέ έέ
πδ λκπάμΝ έθαδΝ

λαΝ απσΝ απσφα βΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ

Ν γβ έαΝ πθΝ η ζυθΝ βμΝ πδ βηκθδεάμΝ

λα άμ,Ν η Ν υθα σ β αΝ αθαθΫπ βμέΝ ΣαΝ ηΫζβΝ βμΝ πδ λκπάμΝ

θΝ

ζαηίΪθκυθΝαπκαβηέπ βΝΰδαΝ βΝ υηη κξάΝ κυμΝ ΄Ναυ ά,Ν ε σμΝαπσΝ αΝκ κδπκλδεΪΝ κυμΝ
Ϋικ α,Ν βζα άΝβη λά δαΝαπκαβηέπ β,ΝΫικ αΝ δαηκθάμΝεαδΝη αεέθβ άμΝ κυμέ
3. εκπσμΝ κυΝΠ. έΣ έΠέ έΝ έθαδ

Ν υθ λΰα έαΝη Ν βΝΓ ππκθδεάΝξκζάΝθαΝ ξ δΪα δΝ

εαδΝ θαΝ πλαΰηα κπκδ έΝ παλαΰπΰδεΫμΝ λα βλδσ β μΝ αΰλκ δεάμΝ εαδΝ κδεκζκΰδεάμΝ

εα τγυθ βμ,ΝπκυΝ θ πηα υθκυθΝεαδθκ σηαΝ πδ βηκθδεΪΝεαδΝ ξθκζκΰδεΪΝ
δα βλυθ αμΝηδα δαλεάΝζ δ κυλΰδεάΝ δα τθ

κηΫθα,Ν

βΝη Ν βθΝ πδ βηκθδεάΝεκδθσ β α,Ν βθΝ

αΰκλΪ,Ν κθΝεα αθαζπ άΝεαδΝ βθΝεκδθπθέα,Ν Ν γθδεσΝεαδΝ δ γθΫμΝ πέπ κέΝ δ δεσ λα,Ν
κυμΝ σξκυμΝ κυΝπ λδζαηίΪθ αδμΝαΨΝβΝ κξ υηΫθβΝΫλ υθαΝΧ θέ ξυ β,Ν βηδκυλΰέαΝεαδΝ
αθΪπ υιβΝεαδθκ σηπθΝ φαληκΰυθΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝαΰλκ δα λκφάμ,ΝπαλαΰπΰάΝυοβζάμΝ
πκδσ β αμΝ πλκρσθ πθΝ εαδΝ λκφέηπθΝ απδεάμΝ εαδΝ φυ δεάμΝ πλκΫζ υ βμΝ η Ν αυ σξλκθβΝ
δα άλβ β,Ν αθΪ διβΝ εαδΝ ηπζκυ δ ησΝ πθΝ φυ δευθΝ πσλπθ εαδ απκεα Ϊ α βΝ κυΝ
φυ δεκτΝ π λδίΪζζκθ κμΝ η Ν πλσ υπ μΝ λΪ δμ,Ν ίΨΝ βΝ επαέ υ β

πκυ α υθΝ βμΝ

Γ ππκθδεάμΝξκζάμ, εαγυμΝεαδΝβΝ πδησλφπ βΝεαδΝεα Ϊλ δ β, ηΫ πΝ κυΝΚ έ Ιέ ΙέΜέΝ
άΝ κυΝΚέ έ έΝ κυΝδ λτηα κμ,Ν

ΝγΫηα αΝσππμ κδΝ θαζζαε δεΫμΝηκλφΫμΝπαλαΰπΰάμΝεαδΝ

θΫ μΝ 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 πθΝ η Ν η δπηΫθκΝ
π λδίαζζκθ δεσΝ απκ τππηα,Ν βΝ αθαΰθυλδ βΝ εαδΝ αθαπαλαΰπΰάΝ ΰβΰ θυθΝ αυ κφυυθΝ
αλπηα δευθΝ εαδΝ φαληαε υ δευθΝ φυ υθ,Ν βΝ παλαΰπΰάΝ εαδΝ αθΪ διβΝ εαδθκ σηπθΝ
πλκρσθ πθΝη Νδ δαέ λαΝεαδΝ υ λΰ δεΪΝξαλαε βλδ δεΪΝΰδαΝ βθΝυΰ έαΝ κυΝαθγλυπκυΝ
Χίδκ λσφδηαΨ,Ν βΝ φαληκΰάΝ εαδθκ σηπθΝ υ βηΪ πθΝ εαζζδΫλΰ δαμΝ Χυ λκπκθδεΪ,Ν
α λκπκθδεΪΨ,Ν βΝ αθΪπ υιβΝ

ξθδευθΝ ΰ θ δεάμΝ ί 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 κυΝπλπ κΰ θάΝ κηΫα,Νπ λδζαηίΪθκθ αμΝαεσηβΝεαδΝ λΪ δμΝαθαουξάμ,Ν
σππμΝδ έπμΝγ ηα δεΫμΝ εγΫ δμΝεαδΝβη λέ μ,ΝκλΰαθπηΫθ μΝ πδ εΫο δμ,Ν πδ έι δμΝεαδΝ
ι θαΰά δμΝ

κυμΝ ξυλκυμΝ κυΝ Π. έΣ έΠέ έ. ΓδαΝ βθΝ πέ υιβΝ πθΝ εκπυθΝ κυΝ κΝ

Πέ έΣ έΠέ έΝ ηπκλ έΝ θα φδζκι θ έΝ κηΫμ,Ν σππμΝ θ δε δεΪΝ εΫθ λκΝ κζκεζβλπηΫθβμΝ
αΰλκ δεάμΝ

επαέ υ βμΝ εαδΝ παλαΰπΰάμΝ πλσ υππθΝ

κπδευθΝ αΰλκ δα λκφδευθΝ

πλκρσθ πθ,Ν πλσ υπ μΝ ίδκεζδηα δεΫμΝ ηκθΪ μΝ ε λκφυθΝ ΰδαΝ βθΝ παλαΰπΰάΝ κπδευθΝ
αΰλκ δευθΝ πλκρσθ πθΝ η Ν δ δαέ λαΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ εαδΝ εαδθκ ση μΝ δ δσ β μΝ

κΝ

πζαέ δκΝ πλσ υπβμΝ παλαΰπΰάμΝ ζαξδ κπκδβηΫθκυΝ π λδίαζζκθ δεκτΝ απκ υπυηα κμ,
πλσ υπκΝ γ ληκεάπδκ,Ν ηκθΪ αΝ αλπηα δευθΝ εαδΝ φαληαε υ δευθΝ φυ υθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ
εαγκλέακθ αδΝ η Ν απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυΝ κυΝ δ λτηα κμ,Ν τ

λαΝ απσΝ πλσ α β κυΝ

δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ βμΝ αδλ έαμΝ αιδκπκέβ βμΝ εαδΝ δαξ έλδ βμΝ π λδκυ έαμΝ κυΝ
παθ πδ βηέκυΝΙπαθθέθπθ,Νη ΪΝαπσΝ δ άΰβ βΝ βμΝ πδ λκπάμ βμΝπαλέΝβ.

Κ Φ Λ ΙΟΝ ΄
ΙσθδκΝΠαθ πδ

άηδκ

ΆλγλκΝ9
ΙσθδκΝΠαθ πδ
1έΝ ΣκΝ Σ ξθκζκΰδεσΝ επαδ υ δεσΝ

άηδκΝεαδΝΣέ έΙέΝΙκθέωθΝΝά ωθ
λυηαΝ ΙκθέπθΝ Νά πθΝ ΧΣέ έΙέΝ ΙκθέπθΝ Νά πθΨ,Ν η Ν

Ϋ λαΝ κΝ λΰκ σζδΝ απκλλκφΪ αδ,Ν απσΝ βθΝ 1β-10-βί1κ,Ν απσΝ κΝ ΙσθδκΝ παθ πδ άηδκ,Ν
αυ κ δεαέπμ,Ν ξπλέμΝ ΪζζβΝ δα δεα έαΝ εαδΝ εα ΪΝ παλΫεεζδ βΝ εΪγ Ν ΪζζβμΝ δ ξτκυ αμΝ
δΪ αιβμέΝ
βέΝ πσΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ αυ ά,Ν κΝ ΙσθδκΝ παθ πδ άηδκΝ υπ δ Ϋλξ αδΝ αυ κ δεαέπμΝ εαδΝ
ξπλέμΝΪζζβΝ δα τππ βΝ ΝσζαΝ αΝ θκξδεΪΝεαδΝ ηπλΪΰηα α δεαδυηα αΝεαδΝ Νσζ μΝ δμΝ
υπκξλ υ δμΝ κυΝΣέ έΙέΝΙκθέπθΝΝά πθ,ΝξπλέμΝ βθΝεα αίκζάΝφσλκυ,Ν ΫζκυμΝάΝΪζζκυΝ
δεαδυηα κμΝ υπΫλΝ κυΝ βηκ έκυΝ άΝ πθΝ ΟέΣέ έΝ άΝ ΪζζπθΝ θκηδευθΝ πλκ υππθ,Ν
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 πθΝη αφΫλκθ αδΝ αΝαθ έ κδξα,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝ1β,ΝΣηάηα αΝ
εαδΝ ξκζΫμΝ κυΝ ΙκθέκυΝ παθ πδ βηέκυέΝ θΝ αθάεκυθΝ

Ν Σκη έμΝ η αφΫλκθ αδ

αΝ

αθ έ κδξαΝΣηάηα αέΝ εελ η έμΝ έε μΝπκυΝαφκλκτθΝυπκγΫ δμΝάΝ δαφκλΫμΝ κυΝΣέ έΙέΝ
ΙκθέπθΝ Νά πθ

υθ ξέακθ αδΝ απσΝ κΝ ΙσθδκΝ παθ πδ άηδκΝ ξπλέμΝ δαεκπάΝ βμΝ έεβμέΝ

δεα δεΫμΝαπκφΪ δμΝπκυΝ ε έ κθ αδΝδ ξτκυθΝΫθαθ δΝ κυΝΙκθέκυΝπαθ πδ βηέκυ.
γέΝΟΝ δ δεσμΝΛκΰαλδα ησμΝΚκθ υζέπθΝ λ υθαμΝΧ έΛέΚέ έΨΝ κυΝΣέ έΙέΝΙκθέπθΝΝά πθ
θΪ

αδΝ

κθΝ

έΛέΚέ έΝ κυΝ ΙκθέκυΝ παθ πδ βηέκυ,Ν 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 βηέκυΝ 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 βηέκυέ ΟδΝ πδ βηκθδεΪΝυπ τγυθκδΝ πθΝ
πλκΰλαηηΪ πθήΫλΰπθΝ ιαεκζκυγκτθΝ θαΝ υγτθκθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ κυΝ ΫλΰκυΝ
κυμέΝ

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

λδΪθ αΝ(30) βη λυθΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝ βμΝ δκδεβ δεάμΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝΣηβηΪ πθΝεαδΝ

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 ζυθέΝ  βθΝ πδ λκπάΝ λ υθυθΝ η Ϋξ δΝ η Ν δεαέπηαΝ
ζσΰκυΝΫθαΝ εΝ πθΝη ζυθΝ κυΝυηίκυζέκυΝΜ Ϊία βμΝ βμΝ πση θβμΝπαλαΰλΪφκυ,ΝπκυΝ
υπκ δεθτ αδΝαπσΝ κΝέ δκΝ κΝυηίκτζδκέ
ζέΝ  κΝ ΙσθδκΝ παθ πδ άηδκΝ ζ δ κυλΰ έΝ απσΝ βθΝ 1β-10-βί1κΝ ΫπμΝ βθΝ γ1β-8-2022
υηίκτζδκ Μ Ϊία βμ,Νη ΝΫ λαΝ

βθΝ γάθα,Ν

κ κπκέκΝη ΫξκυθΝκΝυπβλ υθΝεα ΪΝ

βθΝ 1β-10-βί1κΝ πλσ λκμΝ βμΝ δκδεκτ αμΝ πδ λκπάμΝ κυΝ Σέ έΙέΝ ΙκθέπθΝ Νά πθ,Ν πμΝ
πλσ λκμ,Ν κδΝ υπβλ κτθ μΝ εα ΪΝ βθΝ 1β-10-βί1κΝ αθ δπλσ λκδΝ βμΝ

δκδεκτ αμΝ

πδ λκπάμΝ κυΝΣέ έΙέΝΙκθέπθΝΝά πθ,ΝεαγυμΝεαδΝκΝ εΪ κ Ν εζ ΰηΫθκμΝαθ δπλτ αθβμΝ
αεα βηαρευθΝ υπκγΫ πθΝ κυΝ ΙκθέκυΝ παθ πδ βηέκυ,Ν πμΝ ηΫζβέΝ ΣκΝ υηίκτζδκΝ
Μ Ϊία βμΝ έθαδΝαλησ δκΝΰδαΝ βΝ δ υγΫ β βΝγ ηΪ πθΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝαπκλλσφβ βΝ
κυΝ Σέ έΙέΝ ΙκθέπθΝ Νά πθΝ εαδΝ βΝ

δα φΪζδ βΝ βμΝ κηαζάμΝ

δ ιαΰπΰάμΝ πθΝ

πλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ πθΝ ΣηβηΪ πθ κυΝ Σέ έΙέΝ ΙκθέπθΝ Νά πθ,Ν πκυΝ παλΫξκθ αδΝ
η αία δεΪ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝ1γ,ΝσππμΝδ έπμΝαΨΝ βθΝ δ άΰβ βΝπλκμΝ βΝτΰεζβ κΝ
ΰδαΝ βθΝ τλυγηβΝ ζ δ κυλΰέαΝ εαδΝ κζκεζάλπ βΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ πθΝ
ΣηβηΪ πθΝ κυΝ Σέ έΙέΝ ΙκθέπθΝ Νά πθ,Ν ίΨΝ βθΝ δ άΰβ βΝ πλκμΝ βΝ τΰεζβ κΝ εαδΝ βθΝ
φαληκΰάΝ πθΝ ξ δευθΝαπκφΪ πθΝ βμΝυΰεζά κυ ΰδαΝ βθΝπλσ ζβοβΝ κυΝαθαΰεαέκυΝ
Ϋε αε κυΝ επαδ υ δεκτΝπλκ ππδεκτΝΰδαΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ
πθΝΣηβηΪ πθΝ κυΝΣέ έΙέΝΙκθέπθΝΝά πθΝηΫξλδΝ βθΝκζκεζάλπ άΝ κυμ,ΝΰΨΝ 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
5. ΟΝ υπβλ υθ εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμ πλσ λκμ βμΝ δκδεκτ αμΝ
πδ λκπάμΝ κυΝΣέ έΙέΝΙκθέπθΝΝά πθΝ υηη Ϋξ δ ΫπμΝ βθΝγ1β-8-2022
κΝΠλυ αθδεσΝυηίκτζδκΝη Ν δεαέπηαΝζσΰκυ.
ΆλγλκΝ10
Ί λυ βΝχκζυθΝ

κΝΙσθδκΝπαθ πδ

άηδκ

1έΝ κΝΙσθδκΝπαθ πδ άηδκΝδ λτκθ αδΝ βθΝ1β-10-βί1κΝκδΝ ιάμΝξκζΫμμ
αΨΝξκζάΝΠ λδίΪζζκθ κμ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ βμΝ αετθγκυ,
ίΨΝξκζάΝΟδεκθκηδευθΝ πδ βηυθ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ βμΝΚΫλευλαμέ

βΝτΰεζβ κΝεαδΝ

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. Κα ’Ν ιαέλ βΝβΝαεα βηαρεάΝζ δ κυλΰέα της ξκζάμ
ΟδεκθκηδευθΝ πδ βηυθ αλξέα δΝσ αθΝαλξέ δΝβΝ επαδ υ δεάΝζ δ κυλΰέαΝ θσμΝαπσΝ αΝ
Σηάηα ΪΝ βμ,Ν τηφπθαΝη Νσ αΝκλέακθ αδΝ βθΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝ11.
ζέΝ Ν υΰελσ β βΝεαδΝαθΪ διβΝ πθΝκλΰΪθπθΝ δκέεβ βμΝ πθΝξκζυθΝπκυΝδ λτκθ αδΝη Ν
βθΝ παλέΝ 1Ν κζκεζβλυθ αδΝ ηΫξλδΝ δμΝ γ1-1-2019έΝ Ν πλκεάλυιβΝ πθΝ εζκΰυθΝ ΰδαΝ
αθΪ διβΝεκ ηά κλαΝΰέθ αδΝαπσΝ κθΝπλτ αθβΝ κυΝΙκθέκυΝπαθ πδ βηέκυΝΫπμΝ δμΝγ110-2018.

θΝ

θΝ βλβγ έΝ βΝ αθπ ΫλπΝ πλκγ ηέα,Ν βΝ αληκ δσ β αΝ βμΝ πλκεάλυιβμΝ

π λδΫλξ αδΝ κθΝΤπκυλΰσΝΠαδ έαμ,Ν λ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέ Κα ’Ν ιαέλ β,Ν β
ξκζάΝ ΟδεκθκηδευθΝ πδ βηυθ εζκΰΫμΝ δ θ λΰκτθ αδΝ εαδΝ βΝ εζκΰδεάΝ δα δεα έαΝ
κζκεζβλυθ αδ ΫπμΝ βθΝ γ1β Ιαθκυαλέκυ
ζ δ κυλΰέαμ βμ.

κυΝ Ϋ κυμΝ Ϋθαλιβμ

βμΝ αεα βηαρεάμ

πμΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ πθΝ δα δεα δυθΝ υΰελσ β βμΝεαδΝαθΪ διβμΝ

πθΝκλΰΪθπθΝ δκέεβ βμΝ βμΝξκζάμ,ΝκδΝαληκ δσ β μΝ πθΝκλΰΪθπθΝαυ υθΝα εκτθ αδΝ
απσΝπλκ πλδθάΝΚκ ηβ έα,ΝβΝκπκέαΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ κθΝπλκ πλδθσΝεκ ηά κλα,Ν κυμΝ
πλκΫ λκυμΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ βμΝ ξκζάμ,Ν πΫθ Ν ΧηΨΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ απσΝ εΪγ Ν Σηάηα,Ν αΝ
κπκέαΝ κλέακθ αδΝ η Ν απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυΝ κυΝ ΙκθέκυΝ παθ πδ βηέκυέΝ Μ Ν σηκδαΝ
απσφα βΝ κλέα αδΝ κΝ πλκ πλδθσμΝ εκ ηά κλαμ,Ν εαγβΰβ άμΝ α΄Ν ίαγηέ αμ,Ν ΪζζπμΝ
αθαπζβλπ 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

ΆλγλκΝ11
Ί λυ βΝΣηβηΪ ωθΝ

κΝΙσθδκΝπαθ πδ

άηδκ

1έΝ κΝΙσθδκΝπαθ πδ άηδκΝδ λτκθ αδΝ βθΝ1β-10-βί1κΝ α εΪ πγδΝΣηάηα αμ
αΨΝΣηάηαΝ γθκηκυ δεκζκΰέαμ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ κυΝΛβικυλέκυ,Ν κΝκπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ

βΝξκζάΝΜκυ δεάμΝεαδΝΟπ δεκαεκυ δευθ Σ ξθυθ,
ίΨΝΣηάηαΝ πδ άηβμΝεαδΝΣ ξθκζκΰέαμ Σλκφέηπθ, η ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ κυΝ λΰκ κζέκυ,Ν
κΝκπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ βΝξκζάΝΠ λδίΪζζκθ κμ,

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

αδΝ βΝ

ξκζάΝΠ λδίΪζζκθ κμ,
ΨΝ 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,

ΨΝΣηάηαΝΣκυλδ ηκτΝη ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ βμΝΚΫλευλαμΝ κΝκπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ βΝξκζάΝ

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

αδΝ βΝξκζάΝ πδ άηβμΝ βμΝΠζβλκφκλέαμΝεαδΝΠζβλκφκλδεάμέ

2. Ν επαδ υ δεάΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ πθΝπ λέπ έΝί΄,Νΰ΄ΝεαδΝ ΄Ν βμΝπαλέΝ1ΝεαδΝ
βΝ δ αΰπΰάΝ πθΝ πλυ πθΝ φκδ β υθ,Ν αλξέα δΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ κυΝ αεα βηαρεκτΝ Ϋ κυμΝ
2019-2020. ΝΫθαλιβΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ πθΝπ λέπ έΝα΄,Ν ΄Ν
εαδΝ ΄Ν βμΝπαλέΝ1Νεαγκλέα αδΝη Ναδ δκζκΰβηΫθβΝαπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυ,Ντ

λαΝαπσΝ

υθ ε έηβ βΝ πθΝ υζδεκ ξθδευθΝ υπκ κηυθΝ εαδΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ εαδΝ
πΪθ πμΝσξδΝθπλέ λαΝαπσΝ κΝαεα βηαρεσΝΫ κμΝβίβί-2021έΝ Ναπσφα βΝαυ άΝ ε έ

αδΝ

ΫπμΝ δμΝγίΝΙκυθέκυΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝΫ κυμΝαπσΝ κΝΫ κμ ΫθαλιβμΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝ
ζ δ κυλΰέαμέΝ Νπλκγ ηέαΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝ αφέκυΝ έθαδΝαπκεζ δ δεάέΝ
3έΝ αΝΣηάηα αΝ βμΝπαλέΝ1Νζ δ κυλΰ έΝαπσΝ βθΝ1β-10-βί1κΝπλκ 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 31β-1-βί1λ,Ν κπσ Ν εαδΝ αθα δεθτ αδΝ πλσ λκμ η Ν εζκΰδεάΝ
δα δεα έα,ΝΪζζπμΝΫπμΝθαΝεα α κτθΝαυ κ τθαηα,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝ11Ν κυΝ θέΝ
4485/2017. δ δεσ λα,Ν αΝΣηάηα αΝ πθΝπ λδπ έΝα΄,Ν ΄ΝεαδΝ ΄Ν εζκΰΫμΝ δ θ λΰκτθ αδΝ
ΫπμΝ βθΝ γ1β

ε ηίλέκυΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ Ϋ κυμΝ απσΝ κΝ Ϋ κμΝ Ϋθαλιβμ

βμΝ

επαδ υ δεάμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ εαδΝ βΝ εζκΰδεάΝ δα δεα έαΝ κζκεζβλυθ αδ,Ν φσ κθΝ έθαδΝ
αυ κ τθαηα,ΝΫπμΝ βθΝ1β ΙαθκυαλέκυΝ κυΝΫ κυμΝΫθαλιβμΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝζ δ κυλΰέαμέ
ΟδΝ πλσ λκδΝ πθΝ ΣηβηΪ πθ,Ν πλκ πλδθκέΝ άΝ ηβ,Ν εαγυμΝ εαδΝ αΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ αυ υθ,Ν
υηη ΫξκυθΝ αΝ υζζκΰδεΪΝσλΰαθαΝ δκέεβ βμΝ κυΝΙκθέκυΝπαθ πδ βηέκυ,Ν τηφπθαΝη Ν
σ αΝκλέακθ αδΝ κΝθέΝζζκηήβί1ιέ
4.  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
5.  Ν εαγΫθαΝ απσΝ αΝ Σηάηα αΝ γθκηκυ δεκζκΰέαμ, Π λδφ λ δαεάμΝ θΪπ υιβμΝ εαδ
Σκυλδ ηκτΝ υ άθκθ αδΝαπσΝ βθΝέ λυ άΝ κυμ κε υΝΧκΨΝγΫ δμΝη ζυθΝ έ έΠέέ

θέΝΟΝπλυ κμΝετεζκμΝ πκυ υθΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ κυΝπαλσθ κμ ΪλγλκυΝ δαλε έΝκε υΝΧκΨΝ
αεα βηαρεΪΝ ιΪηβθαέΝ
ιέΝ Ν δαησλφπ βΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ κυΝπαλσθ κμΝΰέθ 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

ΆλγλκΝ12
Πλκ ωπδεσΝ
1έΝΣκΝπΪ βμΝφτ πμΝπλκ ππδεσΝ κυΝΣέ έΙέΝΙκθέπθΝΝά πθ,Νη Ν δμΝαθ έ κδξ μΝγΫ δμ,Ν
υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝεαδΝ πθΝπλκ πλδθυθΝάΝπλκ ππκπαΰυθΝγΫ πθ,Νη αφΫλ αδΝ
αυ κ δεαέπμ,ΝαπσΝ βθΝ1β-10-βί1κ,Ν κΝΙσθδκΝπαθ πδ άηδκ,Ν τηφπθαΝη Νσ αΝκλέακθ αδΝ
εα π Ϋλπ. Νη αφκλΪΝ κυΝαθπ ΫλπΝπλκ ππδεκτΝ δαπδ υθ αδΝη Ν ξ δεΫμΝπλΪι δμΝ
κυΝ πλτ αθβΝ κυΝ Ικθέκυ παθ πδ βηέκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ ε έ κθ αδΝ ΫπμΝ βθΝ γ1β-12-2018,
ηθβηκθ τκυθΝ βΝ γΫ βΝ εαδΝ κΝ σθκηαΝ αυ κτΝ πκυΝ βθΝ εα Ϋξ δ,Ν βηκ δ τκθ αδΝ

βθΝ

φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμΝεαδΝαθα λΫξκυθΝ βθΝ1β-10-2018.
2. ΣαΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝ Σέ έΙέΝ ΙκθέπθΝ Νά πθΝ θ Ϊ

κθ αδΝ

αΝ Σηάηα α κυΝ ΙκθέκυΝ

παθ πδ βηέκυΝπμΝ ιάμμ
ααΨΝ ΣαΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝ Σηάηα κμΝ Σ ξθκζκΰέαμΝ ξκυΝ εαδΝ Μκυ δευθΝ ΟλΰΪθπθΝ κυΝ
Σέ έΙέΝΙκθέπθΝΝά πθΝ θ Ϊ

κθ αδΝ ΝΫθαΝ εΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ κυΝΙκθέκυΝπαθ πδ βηέκυ,Ν

η ΝπλΪιβΝ κυΝΠλτ αθβ,Ντ

λαΝαπσΝαέ β άΝ κυμ,ΝΰθυηβΝ κυΝΣηάηα κμΝυπκ κξάμΝεαδΝ

αδ δκζκΰβηΫθβΝαπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυ, η ΝίΪ βΝ κΝΰθπ δεσΝ κυμΝαθ δε έη θκΝεαδΝ δμΝ
ζ δ κυλΰδεΫμΝ αθΪΰε μΝ πθΝ ΣηβηΪ πθέΝ Ν αέ β βΝ εα α έγ αδΝ ΫπμΝ δμΝ γ1-10-βί1κ,Ν βΝ
απσφα β Ϋθ αιβμΝ ε έ

αδΝηΫ α

Ν έεκ δΝΧβίΨΝ λΰΪ δη μΝβηΫλ μΝαπσΝ βθΝεα Ϊγ β,Ν

βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμ εαδΝαθα λΫξ δΝ βθΝ1β-10-2018.
ίίΨΝΣαΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝΣηάηα κμΝΣ ξθκζκΰέαμΝΣλκφέηπθΝ κυΝΣέ έΙέΝΙκθέπθΝΝά πθΝ
θΪ

κθ αδΝ

κΝ ΣηάηαΝ

πδ άηβμΝ εαδΝ Σ ξθκζκΰέαμΝ Σλκφέηπθ

κυΝ ΙκθέκυΝ

παθ πδ βηέκυέ
ΰΰΨΝΣαΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυ Σηάηα κμΝΣ ξθκζσΰπθΝΠ λδίΪζζκθ κμΝΣέ έΝ κυΝΣέ έΙέΝΙκθέπθΝ
Νά πθΝ θ Ϊ

κθ αδΝ κΝΣηάηαΝΠ λδίΪζζκθ κμΝ κυΝΙκθέκυΝπαθ πδ βηέκυέ

ΨΝΣαΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝΣηάηα κμΝΦβφδαευθΝΜΫ πθΝεαδΝ πδεκδθπθέαμΝΣέ έΝ κυΝΣέ έΙέΝ
ΙκθέπθΝΝά πθΝ θ Ϊ

κθ αδΝ κΝΣηάηαΝΦβφδαευθΝΜΫ πθΝεαδΝ πδεκδθπθέαμΝ κυΝΙκθέκυΝ

παθ πδ βηέκυέ
ΨΝΣαΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝΣηάηα κμΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθΝ κυΝΣέ έΙέΝΙκθέπθΝΝά πθΝ
θΪ

κθ αδΝ

κΝΣηάηαΝΠ λδφ λ δαεάμΝ θΪπ υιβμΝ κυΝΙκθέκυΝπαθ πδ βηέκυΝάΝ

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

κΝ

λαΝ απσΝ

αέ β άΝ κυμ, ΰθυηβΝ κυΝ Σηάηα κμΝ υπκ κξάμΝ εαδΝ αδ δκζκΰβηΫθβΝ απσφα βΝ βμΝ
υΰεζά κυ, η ΝίΪ βΝ κΝΰθπ δεσΝ κυμΝαθ δε έη θκΝεαδΝ δμΝζ δ κυλΰδεΫμΝαθΪΰε μΝ πθΝ
ΣηβηΪ πθέΝ Ναέ β βΝεα α έγ αδΝΫπμΝ δμΝγ1-10-βί1κ,ΝβΝαπσφα βΝΫθ αιβμΝ ε έ

αδΝ

ηΫ αΝ

βθΝ

έεκ δΝ ΧβίΨΝ λΰΪ δη μΝ βηΫλ μΝ απσΝ βθΝ εα Ϊγ β,Ν βηκ δ τ αδΝ

φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμΝεαδΝαθα λΫξ δΝ βθΝ1β-10-2018.
γέΝ ΣαΝ ηΫζβΝ

έ έΠέΝ κυΝ απκλλκφυη θκυΝ Σέ έΙέΝ ΙκθέπθΝ Νά πθΝ 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
ζέΝαΨΝΟδΝεα Ϋξκθ μ,Νεα ΪΝ βθΝ1β-10-βί1κ,Νπλκ 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 βηέκυΝεαδΝκδΝεα Ϋξκθ μΝ αε δεάΝγΫ βΝ πέΝγβ έαΝηΫζκυμΝ
έ έΠέΝ κυΝΣέ έΙέΝΙκθέπθΝΝά πθΝ θ Ϊ

κθ αδΝ Ναθ έ κδξβμΝίαγηέ αμΝκλΰαθδεάΝγΫ βΝ

πέΝγβ έαΝηΫζκυμΝ έ έΠέΝ κυΝΙκθέκυΝπαθ πδ βηέκυ,Νη 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 πθΝεα ΪΝ βθΝ1β-10-βί1κΝ θ Ϊ
Ν πλκ ππκπαΰ έμΝ γΫ δμΝ 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 βμ 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 1 β-10-

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

κθ αδΝ κηκέπμΝ

Ν

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

Ν ησθδηβΝ κλΰαθδεάΝ γΫ βΝ βμΝ έ δαμΝ ίαγηέ αμ,Ν 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΄Νίαγηέ αμΝεαδΝ
υθαφκτμΝΰθπ δεκτΝαθ δε δηΫθκυΝη Ν κΝΰθπ δεσΝπ έκΝεΪγ ΝΣηάηα κμέΝ Μ ΝπλΪιβΝ
κυΝ πλτ αθβΝ κυΝ ΙκθέκυΝ παθ πδ βηέκυ, τ

λαΝ απσΝ απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυ,Ν

υΰελκ έ αδΝηέαΝ πδ λκπάΝελέ βμΝ ΝεαγΫθαΝαπσΝ αΝΣηάηα αΝ βμΝπαλέΝβέΝ Ντΰεζβ κμΝ
υθ Ϊ

δΝΫθαθΝεα ΪζκΰκΝ έεκ δΝ εζ ε σλπθΝΰδαΝεΪγ ΝΣηάηα,Ν κθΝκπκέκ υπκίΪζζ δΝ

βΝυθΫζ υ βΝ κυΝΣηάηα κμέΝ θ σμΝ Ϋεα (10) λΰΪ δηπθΝβη λυθΝαπσΝ βθΝυπκίκζά,Ν
βΝυθΫζ υ βΝάΝεαδΝη ηκθπηΫθαΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝΣηάηα κμΝηπκλκτθΝθαΝαβ κτθΝ βθΝ
ιαέλ βΝ εζΫε κλαΝ 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 δζΫΰκυθΝ πμΝ πλκμΝ βΝ υθΪφ δαΝ κυΝ ΰθπ δεκτΝ
αθ δε δηΫθκυΝ
πλκβΰκτη θκυΝ

πθΝ

εζ ε σλπθέΝ Μ ΪΝ

βθΝ παλΫζ υ βΝ

βμΝ πλκγ ηέαμΝ

κυΝ

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 αΝθαΝηβθΝ παλεκτθΝΰδαΝ

βΝ υΰελσ β βΝ βμΝ πδ λκπάμ,Ν βΝ τΰεζβ κμΝ υθ Ϊ
εκδθκπκδ έΝ εΝθΫκυΝ

δΝ θΫκΝ εα ΪζκΰκΝ εαδΝ κθΝ

βΝυθΫζ υ βΝΣηάηα κμέΝΣαΝηΫζβΝ πθΝ πδ λκπυθΝΫξκυθΝ ά δαΝ

γβ έα,Ν βΝ κπκέαΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθαθ υθ αδ. ΟδΝ αδ ά δμΝ ι Ϊακθ αδΝ εαδΝ αιδκζκΰκτθ αδΝ
πλκε δηΫθκυΝ θαΝ δαπδ πγ έΝ βΝ υθ λκηάΝ πθΝ πλκ σθ πθΝ πκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝ

βθΝ

υπκπ λέπ έΝ iii βμΝ υπκπ λέπ έΝ ΰΰ΄Ν βμΝ π λέπ έΝ ί΄Ν βμΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 1λΝ κυΝ θέΝ
ζίίλήβί11ΝΧ ΄Ν1ληΨΝπλκ σθ πθέΝΟδΝαδ ά δμΝ ι Ϊακθ αδΝ κΝαλΰσ λκΝ θ σμΝ δηάθκυΝ
απσΝ βθΝυπκίκζάΝ κυμΝη ΝπζάλβΝφΪε ζκέΝΟδΝαπκφΪ δμΝ πθΝ πδ λκπυθΝυπκίΪζζκθ αδΝ
κθΝΠλτ αθβΝΰδαΝΫζ ΰξκΝθκηδησ β αμ,ΝκΝκπκέκμΝπλαΰηα κπκδ έ αδΝ

Ναπκεζ δ δεάΝ

πλκγ ηέαΝ λδΪθ α (30ΨΝ βη λυθέΝ ΟΝ Πλτ αθβμΝ ε έ δΝ ΰδαΝ βΝ η α λκπάΝ βμΝ γΫ βμΝ
ξ δεάΝ πλΪιβΝ θ σμΝ ΫεαΝ Χ1ίΨΝ βη λυθΝ απσΝ βθΝ παλΫζ υ βΝ βμΝ λδαεκθγάη λβμΝ
πλκγ ηέαμΝΰδαΝ κθΝΫζ ΰξκΝθκηδησ β αμέΝ ΝπλΪιβΝηθβηκθ τ δΝ βΝγΫ βΝεαδΝ κΝσθκηαΝ
αυ κτΝπκυΝ βθΝεα Ϋξ δΝεαδΝ βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμ. ΝπλΪιβΝ
η α λκπάμΝυπσε δ αδΝ ΝΫζ ΰξκΝθκηδησ β αμΝαπσΝ κθΝΤπκυλΰσΝΠαδ έαμ,Ν λ υθαμΝεαδΝ
Θλβ ε υηΪ πθ,Ναυ παΰΰΫζ πμΝάΝεα σπδθΝυπκίκζάμΝΫθ α βμΝπκυΝεα α έγ αδΝηΫ αΝ
Ν ιάθ αΝ ΧθίΨΝ βηΫλ μΝ απσΝ βΝ βηκ έ υ άΝ βμέΝ

Ν ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ βμΝ πλΪιβμΝ

η α λκπάμΝαθα λΫξ δΝ

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

βί1κέΝ δ ά δμΝη α λκπάμΝγΫ βμΝυπκίΪζζκθ αδ ΫπμΝ τκΝΧβΨΝφκλΫμέΝ Ν τ λβΝαέ β βΝ
υπκίΪζζ αδΝ η ΪΝ βθΝ παλΫζ υ βΝ θσμΝ Χ1ΨΝ 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

κΝ ηδ γκζκΰδεσΝ

έ έΠέΝ παθ πδ βηέκυΝ απσΝ βθΝ 1β-1-βίβί,Ν φσ κθΝ βΝ πλΪιβΝ

η α λκπάμΝ ε κγ έΝπλδθΝ βθΝβη λκηβθέαΝαυ ά,ΝΪζζπμΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝΫε κ βμΝ
βμΝπλΪιβμέΝ
ΨΝ 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 ΫξκυθΝ βθΝ 1β-10-βί1κ,Ν δα βλυθ αμΝ κΝ ηδ γκζκΰδεσΝ
εαγ

υμΝεαγβΰβ άΝ φαληκΰυθΝΣέ έΙέΝεαδΝ 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,ΝεαδΝίΨΝ 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 βηέκυέΝ 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 ΝκλΰαθδεάΝγΫ βΝ πέΝγβ έαΝ
άΝ

Ν πλκ ππκπαΰάΝ γΫ βΝ ζΫε κλα. Πλκε δηΫθκυΝ π λέΝ ΰθπ δεκτΝ αθ δε δηΫθκυΝ

ιαδλ δεάμΝεαδΝα δαηφδ ίά β βμ δ δαδ λσ β αμ,ΝσπκυΝ θΝ έθαδΝ υθα άΝάΝ υθάγβμΝβΝ
επσθβ βΝ δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμΝεα ΪΝ κυμΝεαθσθ μΝ βμΝκδε έαμΝ ΫξθβμΝάΝ πδ άηβμ,
ΰδαΝ βθΝ λκπάΝ βμΝγΫ βμΝαπκφα έα δ,Ν τηφπθαΝη Νσ αΝκλέακθ αδΝ

βθΝπ λέπ έΝα΄Ν βμΝ

παλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1λΝ κυΝθέΝζίίλήβί11,Νπ θ αη ζάμΝ πδ λκπάΝαπκ ζκτη θβΝαπσΝηΫζβΝ
έ έΠέΝ κυζΪξδ κθΝ βμΝ ίαγηέ αμΝ κυΝ πέεκυλκυ,Ν έ δκυΝ άΝ υθαφκτμΝ ΰθπ δεκτΝ
αθ δε δηΫθκυΝη Ναυ σΝ κυΝαδ κτη θκυΝ βΝη α λκπάέΝ Ν πδ λκπάΝαυ άΝ υΰελκ έ αδΝη Ν
απσφα βΝ βμΝυΰεζά κυΝεαδΝ κυζΪξδ κθΝ τκΝΧβΨΝ εΝ πθΝη ζυθΝ βμΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝ
ΪζζκΝ έ έΙέ βμΝβη απάμΝάΝ βμΝαζζκ απάμέΝΟδΝαπκφΪ δμΝ βμΝ πδ λκπάμΝυπκίΪζζκθ αδΝ
κθΝΠλτ αθβΝΰδαΝΫζ ΰξκΝθκηδησ β αμ,ΝκΝκπκέκμΝπλαΰηα κπκδ έ αδΝ

Ναπκεζ δ δεάΝ

πλκγ ηέαΝ λδΪθ αΝ ΧγίΨ βη λυθέΝ ΟΝ Πλτ αθβμΝ ε έ δΝ ΰδαΝ βΝ η α λκπάΝ βμΝ γΫ βμΝ

ξ δεάΝπλΪιβΝ θ σμΝ λδΪθ αΝΧγίΨΝβη λυθΝαπσΝ βθΝυπκίκζάΝ βμΝαέ β βμΝη Ν υθβηηΫθκΝ
κΝ απαδ κτη θκΝ δεαδκζκΰβ δεσ,Ν

Ν π λέπ π βΝ λκπάμΝ βμΝ γΫ βμΝ η Ν πλκ εσηδ βΝ

δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμ, ΪζζπμΝ θ σμΝ ΫεαΝ Χ1ίΨΝ βη λυθΝ απσΝ βθΝ παλΫζ υ βΝ βμΝ
λδαεκθγάη λβμΝπλκγ ηέαμΝΰδαΝ κθΝΫζ ΰξκΝθκηδησ β αμέΝ ΝπλΪιβ ηθβηκθ τ δΝ βΝγΫ βΝ
εαδΝ κΝ σθκηαΝ αυ κτΝ πκυΝ βθΝ εα Ϋξ δΝ εαδΝ βηκ δ τ αδΝ
Κυί λθά πμ.

Ν πλΪιβΝ η α λκπάμΝ υπσε δ αδΝ

βθΝ

φβη λέ αΝ βμΝ

Ν Ϋζ ΰξκΝ θκηδησ β αμΝ απσΝ κθΝ

ΤπκυλΰσΝΠαδ έαμ,Ν λ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Ναυ παΰΰΫζ πμΝάΝεα σπδθΝυπκίκζάμΝ
Ϋθ α βμΝ πκυΝ εα α έγ αδΝ ηΫ αΝ

Ν ιάθ αΝ ΧθίΨΝ βηΫλ μΝ απσΝ βΝ βηκ έ υ άΝ βμέΝ ΟδΝ

πλΪι δμΝ η α λκπάμΝ ΫξκυθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ βθΝ 1β-10-βί1κ,Ν φσ κθΝ κΝ αδ υθΝ έθαδΝ
εΪ κξκμΝ δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμΝάΝεα Ϋξ δΝ αΝπλκ σθ αΝεα ΪΝ βθΝβη λκηβθέαΝαυ ά,Ν
ΪζζπμΝ βθΝβη λκηβθέα Ϋε κ βμΝ βμΝπλΪιβμέΝ ΝυπαΰπΰάΝ

κΝαεα βηαρεσΝεαγ

υμΝ

ζΫε κλαΝπαθ πδ βηέκυΝΰέθ αδΝη Ν βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ βμΝπλΪιβμΝη α λκπάμ,Ν θυΝβ
ηδ γκζκΰδεάΝπλκ αληκΰάΝ πΫλξ αδΝ βθΝ1β-1-βίβί,Ν φσ κθΝβΝπλΪιβΝ ε κγ έΝπλδθΝ βθΝ
βη λκηβθέαΝαυ ά,ΝΪζζπμΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝΫε κ βμΝ βμΝπλΪιβμέ
ΨΝ ΝΫθ αιβΝ πθΝη ζυθΝ έ έΠέΝ κυΝΣέ έΙέΝΙκθέπθΝΝά πθΝ κΝΙσθδκΝπαθ πδ άηδκΝεαδΝ
βΝ υπαΰπΰάΝ

κΝ αεα βηαρεσΝ εαγ

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

απκεζ δ δεΪΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπαλσθ κμΝθσηκυ,Νκδ κπκέ μΝυπ λδ ξτκυθΝ
εΪγ ΝΪζζβμΝ δ δεάμΝ δΪ αιβμέΝ
ηέΝ δα Ϊι δμΝπκυΝπαλΫξκυθΝ δεαέπηαΝη α λκπάμΝυφδ Ϊη θβμ,Νεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ
κυΝπαλσθ κμ,Νπλκ ππκπαΰκτμΝγΫ βμΝ Ν αε δεάΝ θΝγέΰκθ αδέ
θέΝ 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 έκΝπκυΝίλέ εκθ αδΝεαδΝκζκεζβλυθκθ αδΝαπσΝ
αΝαλησ δαΝσλΰαθαΝ πθΝαθ έ κδξπθ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝπαλέΝβ,ΝΣηβηΪ πθΝ κυΝΙκθέκυΝ
παθ πδ βηέκυΝ εαδΝ 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

βθΝπαλέΝζέ εζ ε κλδεΪΝπκυΝΫξκυθΝ ά βΝ υΰελκ βγ έΝ

θΝγέΰκθ αδέ
ιέΝ ΝξλκθδεάΝπλκςπσγ βΝυπβλ έαμΝ κυζΪξδ κθΝπΫθ ΝΧηΨΝ υθΝ κΝέ δκΝΣηάηα,ΝπκυΝ
πλκίζΫπ αδΝ

βθΝ παλέΝ ηΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1θΝ κυΝ θέΝ ζίίλήβί11Ν

π λδπ υ δμΝη αεέθβ βμΝη ζυθΝ έ έΠέΝ

θΝ απαδ έ αδΝ

δμΝ

ΝΣηάηα α κυΝΪλγλκυΝ11έΝ υ σΝδ ξτ δΝΰδαΝ

βθΝ πλυ βΝ η αεέθβ βΝ η ΪΝ βθΝ Ϋθ αιβΝ πθΝ εαγβΰβ υθΝ

Ν ΣηάηαΝ κυΝ ΙκθέκυΝ

παθ πδ βηέκυ,Ν αφκλΪΝ εαδΝ

κυμΝ ά βΝ υπβλ κτθ μΝ εαγβΰβ ΫμΝ

κυΝ ΙκθέκυΝ

παθ πδ βηέκυΝ ΰδαΝ η αεέθβ βΝ πλκμΝ αΝ Σηάηα αΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 11έΝ ΟδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ
παλκτ αμΝ παλαΰλΪφκυΝ δ ξτκυθΝ ησθκΝ ΰδαΝ αδ ά δμ πκυΝ εα α έγ θ αδΝ ΫπμΝ βθΝ γ1β
ε ηίλέκυΝ κυΝΫ κυμΝΫθαλιβμΝ βμΝαεα βηαρεάμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝΣηάηα κμΝυπκ κξάμέ
κέΝΣαΝΫ 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 κΝπκυΝαθάεκυθΝκδ γΫ δμΝ κυμέΝ ΪθΝκδΝγΫ δμΝ κυμΝ έθαδΝεα αθ ηβηΫθ μΝ
Ν Σκη έμ,Ν θ Ϊ
θΪ

κθ αδΝ

κΝ κπκέκΝ

κθ αδΝεαδΝ αΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝΣηάηα κμΝΣέ έΙέΝ κΝκπκέκΝαθάε ΝκΝΣκηΫαμέ ΪθΝ

κδΝ γΫ δμΝ κυμΝ έθαδΝ
θΪ

κΝ αθ έ κδξκΝ ΣηάηαΝ κυΝ παθ πδ βηέκυΝ
κΝ ΣηάηαΝ Σ ξθκζκΰέαμΝ

ξκυΝ εαδΝ Μκυ δευθΝ ΟλΰΪθπθΝ

κθ αδΝ ΝΣηάηαΝη Ν βΝ δα δεα έαΝπκυΝκλέα αδΝ βθΝπαλέΝβΝΰδαΝ αΝηΫζβΝ έ έΠέΝ

κυΝκδε έκυΝΣηάηα κμέΝ Ϊθ κδΝγΫ δμΝ κυμΝ έθαδΝ κΝΣηάηα δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθ
θΪ

κθ αδΝ

κΝΣηάηαΝΠ λδφ λ δαεάμΝ θΪπ υιβμΝ κυΝΙκθέκυΝπαθ πδ βηέκυΝάΝ

κΝ

ΣηάηαΝΣκυλδ ηκτΝ κυΝΙκθέκυΝπαθ πδ βηέκυ η Ν βΝ δα δεα έαΝπκυΝκλέα αδΝ βθΝπαλέΝ
βΝ ΰδαΝ αΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝ κδε έκυΝ Σηάηα κμέΝ ΣαΝ ηΫζβΝ βμΝ παλκτ αμΝ παλαΰλΪφκυΝ
θΪ

κθ αδΝ η Ν βθΝ έ δαΝ λΰα δαεάΝ

πλκ ππκπαΰάΨΝεαδΝυπκίΪζζκθ αδΝ

ξΫ βΝ πκυΝ εα Ϋξκυθ ΧκλΰαθδεάΝ γΫ βΝ άΝ

κΝαεα βηαρεσΝεαγ

έΣέ έΠέΝ παθ πδ βηέκυ,Ν εαγυμΝ εαδΝ

υμΝ πθΝη ζυθΝ έ ΙέΠέΝεαδΝ

κΝ αθ έ κδξκΝ ηδ γκζκΰδεσΝ εαγ

υμέΝ

Ν

ηδ γκζκΰδεάΝπλκ αληκΰάΝ πΫλξ αδΝ βθΝ1β-1-βίβίέΝ θΝπλκετπ κυθΝ αε δεΫμΝηβθδαέ μΝ
απκ κξΫμΝξαηβζσ λ μΝαπσΝαυ ΫμΝπκυΝ δεαδκτθ αθΝπμΝ λΰααση θκδΝ ΝΣέ έΙέ,ΝβΝ δαφκλΪΝ
δα βλ έ αδΝπμΝπλκ ππδεάέΝ Ν θΝζσΰπΝπλκ ππδεάΝ δαφκλΪΝη δυθ αδΝαπσΝκπκδα άπκ Ν
η ζζκθ δεάΝατιβ βΝ πθΝαπκ κξυθ,ΝπζβθΝ βμΝξκλάΰβ βμΝπαλκξυθΝεαδΝ πδ κηΪ πθΝπκυΝ
πλκίζΫπκθ αδΝ κΝΪλγλκΝ1ηηΝ κυΝθέΝζζιβήβί1ιΝΧ ΄ΝιζΨέΝΚα ΪΝ αΝζκδπΪΝ φαλησα αδΝβΝ
παλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝβιΝ κυΝθέΝζγκθήβί1θΝΧ ΄ΝκγΨέΝ
ίΨΝ ΟδΝ εελ η έμΝ δα δεα έ μΝ ελέ βμΝ εαδΝ ηκθδηκπκέβ βμΝ η ζυθΝ έ ΙέΠΝ εαδΝ έΣέ έΠέΝ
κζκεζβλυθκθ αδΝαπσΝ αΝσλΰαθαΝ κυΝΣηάηα κμΝ κυΝΙκθέκυΝπαθ πδ βηέκυΝ
θΪ

κΝκπκέκΝ

κθ αδέ

1ίέΝΣκΝησθδηκΝεαδΝη Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝδ δπ δεκτΝ δεαέκυΝακλέ κυΝξλσθκυΝ δκδεβ δεσΝ
πλκ ππδεσΝπκυΝυπβλ

έΝεα ΪΝ βθΝ1β-10-2018

κΝΣέ έΙέΝΙκθέπθΝΝά πθ, η αφΫλ αδΝ

αυ κ δεαέπμΝ κΝΙσθδκΝπαθ πδ άηδκΝ 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
λΰΪακθ αδΝ

κθΝ έ δκΝ εζΪ κ,Ν

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

Ν πσζβ δαφκλ δεάΝ απσΝ αυ άθΝ βμΝ Ϋ λαμΝ κυΝ έ έΙέ,Ν έθαδΝ υθα άΝ βΝ

παθα κπκγΫ β άΝ κυμ, τηφπθα η Ν δμΝυπβλ δαεΫμΝαθΪΰε μΝεαδΝζαηίΪθκθ αμΝυπσοβΝ
βθ κδεκΰ θ δαεάΝ εα Ϊ α β,Ν ζσΰκυμΝ υΰ έαμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ ζκδπΪΝ εκδθπθδεΪΝ εαδΝ
κδεκθκηδεΪΝελδ άλδαέ ΟδΝ δεβΰσλκδΝη Ν τηία βΝακλέ κυΝξλσθκυ εαδΝπΪΰδαΝΫηηδ γβΝ
θ κζάΝη αφΫλκθ αδΝαυ κ έεαδαΝεαδΝ ιαεκζκυγκτθΝθαΝπαλΫξκυθΝ δμΝυπβλ έ μΝ κυμΝ
εαδΝθαΝα εκτθΝ αΝεαγάεκθ ΪΝ κυμΝ κΝΙσθδκΝπαθ πδ άηδκΝη Ν βθΝέ δαΝ λΰα δαεάΝ ξΫ β,Ν
κυμΝέ δκυμΝσλκυμΝεαδΝ βθΝέ δαΝ δΪλε δαέ
11έΝ Πλκ ππδεσΝ κυΝ Σέ έΙέΝ ΙκθέπθΝ Νά πθΝ 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 ΪΝ κυμΝ κΝ
ΙσθδκΝπαθ πδ άηδκΝη Ν κΝέ δκΝεαγ

υμ,Ν κυμΝέ δκυμΝσλκυμΝεαδΝ βθΝέ δαΝ δΪλε δαέΝΣκΝ

έ δκΝδ ξτ δΝεαδΝΰδαΝ δμΝ υθαφγ έ μΝ υηίΪ δμΝΫλΰκυέ
1βέΝΟδΝε θΫμΝγΫ δμΝπΪ βμΝφτ πμΝπλκ ππδεκτΝ κυΝΣέ έΙέΝΙκθέπθΝΝά πθΝη 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 άηδκέ

ΆλγλκΝ13
Φκδ β ΫμΝ κυΝΣέ έΙέΝΙκθέωθΝΝά ωθ
1έΝΟδΝ ΰΰ ΰλαηηΫθκδΝφκδ β ΫμΝ

ΝΣηάηα αΝ κυΝΣέ έΙέΝΙκθέπθΝΝά 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 αδΝαυ κ δεαέπμΝ αΝ

αθ έ κδξα,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝπ λδπ έΝίί΄,Νΰΰ΄ΝάΝ ΄Ν βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝ1βΝΣηάηα αΝ
κυΝΙκθέκυΝπαθ πδ βηέκυ,Νη Ν δεαέπηαΝθαΝκζκεζβλυ κυθΝ δμΝ πκυ ΫμΝ κυμΝ τηφπθαΝ
η Ν δμΝ παλέΝ βΝ εαδΝ ηέΝ ΟδΝ φκδ β ΫμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθΝ κυΝ Σέ έΙέΝ
ΙκθέπθΝΝά πθΝ θ Ϊ

κθ αδΝη Ναέ β άΝ κυμΝπκυΝεα α έγ αδΝΫπμΝ δμΝγί-11-βί1κΝεαδΝ

απσφα βΝ βμΝυΰεζά κυΝ

ΝΣηάηαΝ βμΝξκζάμΝΟδεκθκηδευθΝ πδ βηυθΝ κυΝ ΙκθέκυΝ

παθ πδ βηέκυ,Νη Ν δεαέπηαΝθαΝκζκεζβλυ κυθΝ δμΝ πκυ ΫμΝ κυμΝ τηφπθαΝη Ν δμΝπαλέΝ
βΝ εαδΝ ηέ ΟδΝ φκδ β ΫμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ Σ ξθκζκΰέαμΝ

ξκυΝ εαδΝ Μκυ δευθΝ ΟλΰΪθπθΝ

θΪ

κθ αδΝ αυ κ δεαέπμΝ

κΝ ΣηάηαΝ γθκηκυ δεκζκΰέαμ,Ν αζζΪ κζκεζβλυθκυθΝ δμΝ

πκυ ΫμΝ κυμΝησθκΝ τηφπθαΝη Νσ αΝκλέακθ αδΝ βθΝπαλέΝβέ
βέΝ Ν επαδ υ δεάΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ κυΝ Σέ έΙέΝ ΙκθέπθΝ Νά πθΝ 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 υθΝεαδΝσ πθΝ ΰΰλαφκτθΝεα ΪΝ κΝαεα βηαρεσΝΫ κμ 2018-βί1λέΝΟδΝφκδ β ΫμΝ πθΝ
πλκβΰκτη θπθΝ αφέπθΝ υθ ξέακυθΝ εαδΝ κζκεζβλυθκυθΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝ κυΝ
Σηάηα κμΝ Σέ έΙέΝ δ αΰπΰάμΝ κυμΝ εαδΝ ζαηίΪθκυθΝ κθΝ αθ έ κδξκΝ έ ζκΝ πκυ υθΝ
Σηάηα κμΝΣέ έΙέέΝ
3έΝΓδαΝ 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 ΪΝ

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 κμ.
4έΝΓδαΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθ,Ν βθΝπαλκξάΝ έ ζπθΝ πκυ υθ,Ν
βθΝΫε κ βΝπδ κπκδβ δευθΝεαδΝπΪ βμΝφτ πμΝί ίαδυ πθ,ΝεαγυμΝεαδΝ βΝξκλάΰβ βΝ
πδ κπκδβ δευθΝεαδΝί ίαδυ πθΝ Ναπκφκέ κυμΝ πθΝΣηβηΪ πθΝαυ υθ,Ναλησ δαΝ έθαδΝ
αΝ σλΰαθαΝ πθΝ αθ έ κδξπθ,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ παλέΝ 1Ν ΣηβηΪ πθ

κυΝ ΙκθέκυΝ

παθ πδ βηέκυέΝΓδαΝ κΝΣηάηαΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθ,ΝβΝ υγτθβΝκζκεζάλπ βμΝ κυΝ
πλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθΝεαδΝκδΝαληκ δσ β μΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝ αφέκυΝαθα έγ θ αδΝ
ΣηάηαΝ βμΝξκζάμΝΟδεκθκηδευθΝ πδ βηυθΝ κυΝ Ικθέκυ παθ πδ βηέκυΝη ΪΝαπσΝ
απσφα βΝ βμΝυΰεζά κυέΝΓδαΝ κΝΣηάηαΝΣ ξθκζκΰέαμΝ ξκυΝεαδΝΜκυ δευθΝΟλΰΪθπθΝ
βθΝ υγτθβΝ κζκεζάλπ βμΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθΝ εαδΝ δμΝ αληκ δσ β μΝ κυΝ
πλκβΰκτη θκυΝ αφέκυΝΫξκυθ αΝσλΰαθαΝ κυΝΣηάηα κμΝ γθκηκυ δεκζκΰέαμ.
5έΝΟδΝπλκπ υξδαεκέ φκδ β ΫμΝπκυΝ ι Ϊακθ αδΝ πδ υξυμΝ ΝσζαΝ αΝαπαδ κτη θαΝΰδαΝ βΝ
ζάοβΝπ υξέκυΝυπκξλ π δεΪΝεαδΝ πδζ ΰση θαΝηαγάηα αΝ κυΝπλυ κυΝετεζκυΝ πκυ υθΝ
κυΝΣηάηα κμΝΣέ έΙέΝ δ αΰπΰάμΝ κυμ,ΝΫξκυθΝ βΝ υθα σ β αΝη Ναέ β β,ΝπκυΝεα αγΫ κυθΝ
βΝΰλαηηα έαΝ κυΝΣηάηα κμ,Ν

κΝκπκέκΝ θ Ϊ

θαΝ κλεδ κτθΝ εαδΝ θαΝ ζΪίκυθΝ π υξέκΝ Σέ έΙΝ

κθ αδΝ τηφπθαΝη Ν βθΝπαλέΝ1, αθ έΝ
τηφπθαΝ η Ν βθΝ παλέΝ γ,Ν θαΝ

παλαεκζκυγά κυθΝ πδπζΫκθΝ ηαγάηα 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 Ναέ β βΝυπκίΪζζ αδΝΫπμΝ δμΝ1η-9-βί1λ,ΝΪζζπμΝ θ σμΝ
ιάθ αΝΧθίΨΝβη λυθΝαπσΝ βθΝαθΪλ β βΝ βμΝίαγηκζκΰέαμΝ κΝ ζ υ αέκΝηΪγβηαΝεαδΝ θΝ

αθαεαζ έ αδ. ΣαΝ πδπζΫκθΝ ηαγάηα αΝ εαγκλέακθ αδΝ η Ν πλΪιβΝ κυΝ πλκΫ λκυΝ κυΝ
Σηάηα κμ,Ν τ

λαΝ απσΝ ξ δεάΝ απσφα 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 κυΝΣηάηα κμΝ κυΝπαθ πδ βηέκυέ

Ναπσφα βΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝ αφέκυ,Ν

η Ν κυμΝ πλσ γ κυμΝ σλκυμΝ ζάοβμΝ π υξέκυΝ παθ πδ βηέκυ,Ν ε έ
βί1λΝεαδΝ

αδΝ ΫπμΝ βθΝ γ1β-6-

ΝεΪγ Νπ λέπ π βΝπλδθΝαπσΝ βθΝυπκίκζάΝ βμΝαέ β βμΝαπσΝ κυμΝφκδ β ΫμέΝ

θΝ αθ δ κδξ έ αδΝ η Ν ηΪγβηαΝ εαδΝ

θΝ ζαηίΪθ αδΝ υπσοβΝ ΰδαΝ βΝ ζάοβΝ κυΝ π υξέκυΝ

παθ πδ βηδαεάμΝ επαέ υ βμΝβΝπλαε δεάΝΪ εβ β,Ν ε σμΝαθΝπ λδζαηίΪθ αδΝπλαε δεάΝ
Ϊ εβ βΝ εαδΝ

κΝ αθ έ κδξκΝ πλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝ κυΝ Σηάηα κμΝ κυΝ παθ πδ βηέκυέΝ

ΓδαΝ αΝηαγάηα αΝπκυΝκζκεζάλπ Ν πδ υξυμΝκΝφκδ β άμΝεαδΝ βθΝπλαε δεάΝΪ εβ β,ΝπκυΝ
θΝ ζαηίΪθκθ αδΝ υπσοβΝ ΰδαΝ βΝ ζάοβΝ κυΝ π υξέκυΝ παθ πδ βηδαεάμΝ επαέ υ βμ,Ν
ξκλβΰ έ αδΝ ξ δεάΝί ίαέπ βΝπαλαεκζκτγβ βμέ
6έΝΟδΝφκδ β ΫμΝπκυΝεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝ κυΝαεα βηαρεκτΝΫ κυμΝβί19- 2020 ΫξκυθΝυπ 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
7.

ΰΰλαφΫμΝ εαδΝ η

ΰΰλαφΫμ φκδ β υθ

αΝ Σηάηα αΝ κυΝ Σέ έΙέΝ ΙκθέπθΝ Νά πθ

δ θ λΰκτθ αδΝ απκεζ δ δεΪΝ εαδΝ ησθκΝ ΰδαΝ κΝ αεα βηαρεσΝ Ϋ κμΝ βί1κ-2019 εαδΝ κδΝ
φκδ β ΫμΝζαηίΪθκυθΝπ υξέκΝΣέ έΙέΝάΝπαθ πδ βηέκυ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝπαλέΝβΝεαδΝηέ

ΆλγλκΝ14
Παθ πδ
1έΝ Ι λτ αδΝ

βηδαεσΝ λ υθβ δεσΝΚΫθ λκΝΙκθέκυΝπαθ πδ

βηέκυ

κΝ ΙσθδκΝ παθ πδ άηδκΝ παθ πδ βηδαεσΝ λ υθβ δεσΝ εΫθ λκ ΧΠέ έΚέΨ πμΝ

θκηδεσΝπλσ ππκΝδ δπ δεκτΝ δεαέκυ,ΝηβΝε λ κ εκπδεκτΝξαλαε άλα,ΝυπσΝ βθΝ πκπ έαΝ
βμΝυΰεζά κυΝεαδΝ κυΝΙκθέκυΝπαθ πδ βηέκυ.
βέΝ ΝΫ λαΝ κυΝΠέ έΚέΝ 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 κυΝΠέ έΚέΝηπκλ έΝθαΝδ λτκθ αδΝΰλαφ έαΝεαδΝπαλαλ άηα αΝ ΝΪζζ μΝπσζ δμΝ
βμΝ ζζΪ αμέ

γέΝ εκπσμΝ κυΝ Πέ έΚέΝ 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

κθΝ βησ δκΝεαδΝ κθΝδ δπ δεσΝ κηΫαΝ

ΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ λ υθβ δευθΝηκθΪ πθΝ

δμΝ πδξ δλά δμ, βΝπλκίκζάΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ

ΰζυ

κΝ ιπ λδεσ,Ν δ έπμΝ

αμΝ εαδΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ πκζδ δ ηκτΝ

κυμΝ κη έμμΝ αΨΝ πθΝ

ίδκ πδ βηυθ,ΝίΨΝ πθΝ πδ βηυθΝ λκφέηπθ,ΝΰΨΝ κυΝπ λδίΪζζκθ κμΝεαδΝ βμΝα δφσλκυΝ
αθΪπ υιβμΝεαδΝ ΨΝ βμΝηκυ δεάμΝεαδΝεαζζδ ξθδεάμΝ βηδκυλΰέαμ.
ζέΝΓδαΝ βθΝ πέ υιβΝ πθΝπαλαπΪθπΝ εκπυθ,Ν κΝΠέ έΚέ:
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 έ,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,Ν
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

ηέΝΣκΝΠέ έΚέΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ αΝαεσζκυγαΝδθ δ κτ αμ
αΨΝίδκ πδ βηυθ,Νίδκ ξθκζκΰέαμ,Ν πδ άηβμΝ λκφέηπθΝεαδΝπ λδίΪζζκθ κμ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝ
πσζβΝ

βμΝ

αετθγκυ,Ν η Ν

ι δ έε υ βΝ

βΝ ίδκ ξθκζκΰέαΝ

λκφέηπθ,Ν

βθΝ

π λδίαζζκθ δεάΝίδκ ξθκζκΰέα,Ν δμΝ φαληκΰΫμΝ βμΝίδκπζβλκφκλδεάμΝ βθΝίδκρα λδεά,Ν
βθ πκδσ β αΝ εαδΝ α φΪζ δαΝ λκφέηπθ,Ν

βθΝ αθΪπ υιβΝ θΫπθΝ πλκρσθ πθΝ η Ν βθ

φαληκΰάΝ τΰξλκθπθΝη γσ πθΝεαδΝ ξθκζκΰδυθΝεαδΝ δμΝξβηδεΫμΝεαδΝηδελκίδκζκΰδεΫμΝ
αθαζτ δμΝ λκφέηπθ,Ν βΝη
πβΰΫμΝ θΫλΰ δαμ,Ν

πλκζκΰέαΝεαδΝ βθΝεζδηα δεάΝαζζαΰά,Ν δμΝαθαθ υ δη μΝ

βΝ ξβη έαΝ εαδΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ πκδσ β αμΝ π λδίΪζζκθ κμΝ εαδΝ

βΝ

δαξ έλδ βΝπ λδίΪζζκθ κμΝεαδΝ βθΝκδεκζκΰέα,
ίΨΝ ηκυ δεάμΝ εαδΝ εαζζδ ξθδεάμΝ βηδκυλΰέαμ,Ν η Ν Ϋ λαΝ βθΝ πσζβΝ βμΝ ΚΫλευλαμ,Ν η Ν
ι δ έε υ βΝ ΝγΫηα αΝθΫαμΝηκυ δεάμΝ βηδκυλΰέαμΝεαδΝ βηδκυλΰδεσ β αμ,ΝΫλ υθαμΝ πθΝ
κπ δεκαεκυ δευθΝ εαδΝ υίλδ δευθΝ

ξθυθΝ εαδΝ βμΝ ΫξθβμΝ βμΝ παλΪ α βμΝ εαδΝ βμΝ

φαληκΰάμΝ αυ υθΝ

Ν π έαΝ σππμΝ βΝ εαζζδ ξθδεάΝ Ϋεφλα β,Ν βΝ ουξαΰπΰέαΝ εαδΝ βΝ

επαέ υ βέ
6έΝΟδΝπσλκδΝ κυΝΠέ έΚέΝ έθαδμ
αΨΝ πδξκλβΰά δμΝαπσΝ κθΝ αε δεσΝπλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠαδ έαμ,Ν λ υθαμΝ
εαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,ΝπκυΝξκλβΰκτθ αδΝ κΝΙσθδκΝπαθ πδ άηδκΝ 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,Νξκλβΰέ μΝαπσΝδ 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 γθυθ εαδΝηβΝκλΰαθδ ηυθΝεαδΝδ δπ υθΨΝάΝ βθΝ δΪγ βΝπθ υηα δευθΝπλκρσθ πθΝπκυΝ
παλΪΰ δΝ κΝΠέ έΚέ,
ΨΝ σεκδΝαπσΝεα αγΫ δμ,
ΨΝπλσ κ κδΝαπσΝ βθΝ εη Ϊζζ υ βΝ βμΝπ λδκυ έαμΝ κυΝ Πέ έΚέ,Ν πδξκλβΰά δμΝαπσΝ
Ϊζζ μΝπβΰΫμΝεαδ
αΨΝζκδπΪΝπΪ βμΝφτ πμΝΫ κ αέ
ιέΝ αΨΝ ΣκΝ Πέ έΚέΝ δκδε έ αδΝ απσΝ δκδεβ δεσΝ υηίκτζδκ,Ν κΝ κπκέκΝ υΰελκ έ αδΝ η Ν
απσφα βΝ κυΝΠλτ αθβ,ΝβΝκπκέαΝ βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμΝεαδΝ
απκ ζ έ αδΝαπσ ΫθαΝηΫζκμΝ έ έΠέΝ κυΝδ λτηα κμ,ΝπμΝπλσ λκ,ΝεαδΝ κυμΝ δ υγυθ ΫμΝ πθΝ
δθ δ κτ πθ,Ν πμΝ ηΫζβ. ΟΝ Πλσ λκμΝ εαδΝ κδΝ δ υγυθ ΫμΝ πδζΫΰκθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν σ αΝ
κλέακθ αδΝ βθΝπαλέΝ9.
ίΨΝ θΝΰδαΝκπκδκ άπκ ΝζσΰκΝκΝπλσ λκμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝ
εΫθ λκυΝαπκυ δΪα δΝάΝπλκ πλδθΪΝεπζτ αδΝθα α εά δΝ αΝεαγάεκθ ΪΝ κυ,Νη ΪΝαπσΝ
αδ δκζκΰβηΫθβΝ απσφα βΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν αΝ εαγάεκθ ΪΝ κυΝ α εκτθ αδΝ
απσΝ κθ αθ δπλσ λκ,ΝκΝκπκέκμΝκλέα αδΝεα ΪΝ βθΝπλυ βΝ υθ λέα βΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ
υηίκυζέκυ,Νεα σπδθΝηυ δεάμΝοβφκφκλέαμΝη αιτΝ πθΝη ζυθΝ κυέΝ
ΰΨΝΣκΝ 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
εαδΝ ΰ θδεΪΝ ΰδαΝ εΪγ Ν θΫλΰ δαΝ πκυΝ ξ έα αδΝ η Ν βθΝ επζάλπ βΝ πθΝ εκπυθΝ κυ,Ν
τηφπθαΝη Νσ αΝ δ δεσ λαΝκλέακθ αδ

κθΝ π λδεσΝεαθκθδ ησΝζ δ κυλΰέαμΝ κυέ

8. ΚΪγ Νδθ δ κτ κΝ δκδε έ αδΝαπσΝ λδη ζάΝ υθ κθδ δεάΝ πδ λκπά,Ν βθΝκπκέαΝη Ϋξ δΝ
πμΝ πλσ λκμΝ κΝ δ υγυθ άμΝ κυΝ δθ δ κτ κυέ ΟΝ δ υγυθ άμ Ϋξ δΝ βθΝ υγτθβΝ ΰδαΝ βΝ
ζ δ κυλΰέαΝ κυΝδθ δ κτ κυ,Ν βθΝ 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
πλκ

αθ αδΝ πθΝυπβλ δυθΝ πθΝδθ δ κτ πθΝεαδΝα ε έΝεΪγ ΝΪζζβΝαληκ δσ β αΝπκυΝ

κυΝ αθα έγ αδΝ απσΝ κΝ δκδεβ δεσΝ υηίκτζδκΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝ εΫθ λκυέ

Ν λδη ζάμΝ

πδ λκπάΝ Ϋξ δΝ πμΝ αληκ δσ β αΝ βθΝ εα Ϊλ δ βΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝ εαδΝ αθαπ υιδαεκτΝ
πλκΰλΪηηα κμΝ κυΝδθ δ κτ κυ,Ν βθΝεα Ϊλ δ βΝ ξ έκυΝΰδαΝ αΝεκθ τζδαΝ κυΝ β έκυΝ
πλκςπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝ εΫθ λκυΝ πκυΝ αφκλκτθΝ

δμΝ λα βλδσ β μΝ κυΝ

δθ δ κτ κυΝεαδΝεΪγ ΝΪζζβΝαληκ δσ β αΝπκυΝπλκίζΫπ αδΝ κθΝεαθκθδ ησΝ βμΝπαλέΝ11έ
 Νπ λέπ π βΝπκυΝκΝ δ υγυθ άμΝ ζζ έπ δΝάΝεπζτ αδΝθαΝα εά δΝ αΝπμΝΪθπΝεαγάεκθ ΪΝ
κυΝάΝ αΝεαγάεκθ ΪΝ κυΝπμΝηΫζκυμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν αΝεαγάεκθ αΝαυ ΪΝ
α εκτθ αδΝαπσΝηΫζκμΝ βμΝ λδη ζκτμΝ υθ κθδ δεάμΝ πδ λκπάμ,Ν κΝκπκέκΝκλέα αδΝεα ΪΝ
βθΝ πλυ βΝ υθ λέα βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ αυ άμ,Ν εα σπδθΝ ηυ δεάμΝ οβφκφκλέαμΝ η αιτΝ
πθΝη ζυθΝ βμέΝ Νπ λέπ π βΝπκυΝκΝ δ υγυθ άμΝ ζζ έπ δΝάΝεπζτ αδΝθαΝα εά δΝ αΝ
εαγάεκθ ΪΝ κυΝπμΝηΫζκυμΝ βμΝ λδη ζκτμΝ υθ κθδ δεάμΝ πδ λκπάμ,Ν αΝεαγάεκθ ΪΝ κυΝ
α εκτθ αδΝαπσΝ κθΝπλσ λκΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυέ
9. ΟΝπλσ λκμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυ,ΝκδΝ δ υγυθ ΫμΝ πθΝδθ δ κτ πθΝεαδΝ αΝηΫζβΝ
βμΝ υθ κθδ δεάμΝ πδ λκπάμΝ έθαδΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝΙκθέκυΝπαθ πδ βηέκυ,Ν πδ άηκθ μΝ
η Ν δ γθΫμΝ ετλκμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ ΫξκυθΝ δκδεβ δεάΝ π έλαΝ εαδΝ λ υθβ δεάΝ λα βλδσ β αΝ
ξ δεάΝη Ν αΝαθ δε έη θαΝ πθΝδθ δ κτ πθΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝεΫθ λκυ,Νη 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 βμΝ Ϋλ υθαμ εαδΝ ΫξκυθΝ λδ άΝ γβ έαΝ η Ν υθα σ β αΝ
αθαθΫπ βμέΝ πδζΫΰκθ αδΝ απσΝ π θ αη ζά πδ λκπάΝ απκ ζκτη θβΝ απσΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ
παθ πδ βηέπθΝ άΝ κηκ αΰυθΝ δ λυηΪ πθΝ βμΝ αζζκ απάμ,Ν βΝ κπκέαΝ υΰελκ έ αδΝ η Ν
απσφα βΝ βμΝυΰεζά κυέΝΓδαΝ βθΝ πδζκΰάΝ κυμΝ ε έ

αδΝπλκεάλυιβΝαπσΝ κθΝΠλτ αθβ,Ν

σπκυΝκλέακθ αδΝεαδΝ υξσθΝ πδπζΫκθΝελδ άλδαΝ πδζκΰάμΝ τηφπθαΝη σ αΝκλέακθ αδΝ κθΝ
π λδεσΝεαθκθδ ησΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝΠέ έΚέέΝΟΝκλδ ησμΝ κυμΝΰέθ αδΝη ΝπλΪιβΝ κυΝ
Πλτ αθβ. θΝ θΝυπΪλξκυθΝυπκοβφδσ β μΝκλέακθ αδΝ δμΝπμΝΪθπΝγΫ δμΝηΫζβΝ έ έΠέΝ
κυΝδ λτηα κμΝη Ναπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυΝεαδΝπλΪιβΝ κυΝΠλτ αθβΝεαδΝΰέθ αδΝ εΝθΫκυΝ
πλκεάλυιβΝ

ΝΫθαΝΧ1ΨΝΫ κμέΝ Νεα κξάΝ πθΝπμΝΪθπΝγΫ πθΝ θΝ έθαδΝα υηίέία βΝη Ν

βθΝεα κξάΝγΫ βμΝηκθκπλσ ππκυΝκλΰΪθκυΝ δκέεβ βμΝ κΝ έ έΙέέ
10έΝ κΝΠέ έΚέ κπκγ

έ αδΝπλκ ππδεσΝ κυΝΙκθέκυΝπαθ πδ βηέκυ,Νεα σπδθΝαπσφα βμΝ

βμΝ υΰεζά κυέΝ  κΝ Πέ έΚέΝ απα ξκζ έ αδΝ εαδΝ πλκ ππδεσΝ η Ν υηίΪ δμΝ κλδ ηΫθκυΝ

ξλσθκυΝ άΝ ΫλΰκυΝ άΝ η Ν

υηίΪ δμΝ παλκξάμΝ υπβλ δυθ,Ν

κΝ πζαέ δκΝ

πθΝ

πλκΰλαηηΪ πθήΫλΰπθΝπκυΝαυ σΝ δαξ δλέα αδέ
11έΝ κΝ Πέ έΚέΝ φαλησακθ αδΝαθαζκΰδεΪΝκδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝΪλγλπθΝθίΝΫπμΝθιΝ κυΝ θέΝ
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
Πέ έΚέΝ εαδΝ πθΝ λ υθβ δευθΝ πλκΰλαηηΪ πθήΫλΰπθΝ πκυΝ αυ σΝ δαξ δλέα αδέΝ

Ν

κδεκθκηδεάΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ Ϋλΰπθ/πλκΰλαηηΪ πθΝ πθΝ Ιθ δ κτ πθΝ κυΝ Πέ έΚέΝ
α ε έ αδΝ απσΝ κθΝ έΛέΚέ έΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυέΝ ΟδΝ πλκίζ πση θ μΝ ελα ά δμΝ κυΝ
.Λ.Κ. . απσΝ βΝ δαξ έλδ βΝ λ υθβ δευθΝπλκΰλαηηΪ πθΝεαδΝΫλΰπθΝ πθΝΙθ δ κτ πθΝ
κυΝΠέ έΚέΝ δα έγ θ αδ υπΫλΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝεαδΝ πθΝ εκπυθΝ κυ ΚΫθ λκυέΝ
12έΝΜ Ναπσφα β βμΝυΰεζά κυ,ΝπκυΝ ε έ

αδΝ θ σμΝ θθΫαΝΧλΨΝηβθυθΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝ

δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμ,Ν εα αλ έα αδΝ κΝ

π λδεσμΝ εαθκθδ ησμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ

λ υθβ δεκτΝεΫθ λκυέΝΜ Ν κθΝ π λδεσΝεαθκθδ ησΝζ δ κυλΰέαμΝεαγκλέακθ αδΝδ έπμΝ αΝ
αεσζκυγα γΫηα αμ
αΨΝκδΝαληκ δσ β μΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝεΫθ λκυΝεαδΝκΝ λσπκμΝ
ζ δ κυλΰέαμΝ κυ,
ίΨΝ κδΝ αληκ δσ β μ πθΝ δ υγυθ υθΝ εαδΝ πθΝ λδη ζυθΝ πδ λκπυθΝ δκέεβ βμΝ πθΝ
λ υθβ δευθΝδθ δ κτ πθ,ΝεαδΝκΝ λσπκμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυμ,
ΰΨΝβΝ ι δ έε υ βΝ πθΝπλκ σθ πθΝπκυΝπλΫπ δΝθαΝ δαγΫ κυθΝκΝπλσ λκμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ
υηίκυζέκυ,ΝκδΝ δ υγυθ ΫμΝ πθΝδθ δ κτ πθΝεαδΝ αΝηΫζβΝ πθΝ λδη ζυθΝ πδ λκπυθ,Ν
ΨΝβΝ 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,
αΨΝ κδΝ αληκ δσ β μΝ εαδΝ κδΝ υπκξλ υ δμΝ πθΝ πδ βηκθδευθΝ υπ υγτθπθΝ εαδΝ ζκδπκτΝ
πλκ ππδεκτ,
βΨΝκδΝ δα δεα έ μΝεαδΝεΪγ

δ δεσΝαά βηαΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝαπα ξσζβ β,Ν δμΝαηκδίΫμΝεαδΝ

δμΝη αεδθά δμΝ πθΝαπα ξκζκτη θπθΝ αΝΫλΰαΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝεΫθ λκυ,
γΨΝ κδΝ λσπκδΝ δΪξυ βμΝ εαδΝ αιδκπκέβ βμΝ πθΝ απκ ζ ηΪ πθΝ πθΝ λ υθυθΝ εαδΝ πθΝ
ΪζζπθΝ λα βλδκ ά πθΝ κυ,
δΨΝ βΝ δαξ έλδ βΝ εαδΝ πλκ α έαΝ πθΝ δεαδπηΪ πθΝ δαθκβ δεάμΝ Χπθ υηα δεάμΝ εαδΝ
ίδκηβξαθδεάμΨΝδ δκε β έαμ,
δαΨΝγΫηα αΝβγδεάμΝεαδΝ κθ κζκΰέαμΝ βμΝΫλ υθαμ,

δίΨΝεΪγ ΝαθαΰεαέαΝζ π κηΫλ δαΝπκυΝαφκλΪΝ βθΝκλΰΪθπ βΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝεΫθ λκυΝ
εαδΝεΪγ ΝΪζζκΝγΫηαΝαθαΰεαέκΝΰδαΝ βθΝ τλυγηβΝζ δ κυλΰέα κυΝεαδΝ βθΝ επζάλπ βΝ κυΝ
εκπκτΝ κυέ
πμΝ βθΝΫε κ βΝ βμΝ απσφα βμ βμΝυΰεζά κυ,Ν αΝαθπ ΫλπΝγΫηα αΝλυγηέακθ αδΝη Ν
απσφα βΝ βμΝυΰεζά κυΝ κυΝΙκθέκυΝπαθ πδ βηέκυέ
13. ΣαΝηΫζβΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝυηίκυζέκυΝ βμΝπαλέΝιΝεαδΝ βμΝυθ κθδ δεάμΝ πδ λκπάμΝ
βμΝ παλέΝ κΝ

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 κυμέ

Κ Φ Λ ΙΟΝΓ΄
Σ ζδεΫμΝεαδΝεα αλΰκτη θ μΝ δα Ϊι δμΝε φαζαέωθΝ ΄ΝεαδΝ ΄Ν

ΆλγλκΝ15
1έΝ δα δεα δεΫμΝεαδΝΪζζ μΝζ π κηΫλ δ μΝπκυΝαθαετπ κυθΝαπσΝ βθΝαπκλλσφβ βΝ πθΝ
ΣηβηΪ πθΝ κυΝ Σέ έΙέΝ π έλκυ εαδΝ κυΝ Σέ έΙέΝ ΙκθέπθΝ Νά πθ,Ν βΝ η κθκηα έαΝ κυΝ
Σηάηα κμΝ ΦέΠέΦέΝ κυΝ παθ πδ βηέκυΝ Ιπαθθέθπθ,Ν β κλΰΪθπ βΝ πθΝ δκδεβ δευθΝ
υπβλ δυθΝ πθΝΣηβηΪ πθΝεαδΝβΝεα αθκηάΝ Ναυ ΫμΝ κυΝπλκ ππδεκτ,Νλυγηέακθ αδΝη Ν
απσφα βΝ βμΝυΰεζά κυΝ κυΝπαθ πδ βηέκυΝΙπαθθέθπθ εαδΝ κυΝΙκθέκυΝπαθ πδ βηέκυ
αθ έ κδξα,Ν τηφπθαΝ εαδΝ η Ν σ αΝ κλέακθ αδΝ

κθΝ κλΰαθδ ησΝ εαδΝ κθΝ

π λδεσ

εαθκθδ ησΝ κυΝδ λτηα κμέΝ
2. εελ η έμΝυπκγΫ δμΝη ζυθΝ έ έΠέ κυΝΣέ έΙέΝ π έλκυ εαδ κυΝΣέ έΙέΝΙκθέπθΝΝά πθ
θυπδκθΝ κυΝ κδε έκυΝ π δγαλξδεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν παλαπΫηπκθ αδΝ εαδΝ ελέθκθ αδΝ απσΝ κΝ
αλησ δκΝπζΫκθΝπ δγαλξδεσΝ υηίκτζδκΝη ζυθΝ έ έΠέΝπαθ πδ βηέπθέ
3. εελ η έμΝ δα δεα έ μ,ΝσππμΝη α Ϊι δμ, υθ ξέακθ αδΝεαδΝκζκεζβλυθκθ αδΝαπσΝ αΝ
αλησ δαΝσλΰαθαΝ κυ παθ πδ βηέκυΝΙπαθθέθπθ εαδΝ κυΝΙκθέκυΝπαθ πδ βηέκυέ
4έΝΜΫζκμΝ έ έΠέΝπκυΝεα Ϋξ δΝ αε δεάΝγΫ βΝπμΝηΫζκμΝ έ έΠέΝ κυ Σέ έΙέ π έλκυ άΝ κυΝ
Σέ έΙέΝ ΙκθέπθΝ Νά πθΝ εαδΝ θ Ϊ

αδΝ

Ν πλκ ππκπαΰάΝ γΫ βΝ

κ παθ πδ άηδκ

ΙπαθθέθπθΝάΝ κ ΙσθδκΝπαθ πδ άηδκ, αθ έ κδξα, Ϋξ δΝ δεαέπηαΝθαΝ εζ ΰ έΝάΝθαΝκλδ

έΝ

εκ ηά κλαμ,Ν πλσ λκμΝ Σηάηα κμ,Ν δ υγυθ άμΝ ΣκηΫα,Ν τηφπθαΝ η Ν σ αΝ δ δεσ λαΝ
κλέακθ αδΝ

κΝ θέΝ ζζκηήβί1ιέΝ  Ν γΫ βΝ πλτ αθβ εαδΝ αθ δπλτ αθβΝ εζΫΰκθ αδΝ ησθκΝ κδΝ

εα Ϋξκθ μΝκλΰαθδεάΝγΫ βΝ κ παθ πδ άηδκ ΙπαθθέθπθΝεαδΝ

κ ΙσθδκΝπαθ πδ άηδκέΝ

ΪθΝ ηΫζκμΝ έ έΠέΝ πδγυη έΝ θαΝ γΫ δΝ υπκοβφδσ β αΝ ΰδαΝ πλτ αθβμΝ άΝ αθ δπλτ αθβμΝ βΝ
αέ β βΝη α λκπάμΝ βμΝγΫ βμΝ κυΝ ι Ϊα αδΝεα ΪΝπλκ λαδσ β αέ ΣαΝηΫζβΝ έ έΠέΝπκυΝ
εα Ϋξκυθ,Νεα ΪΝ βθΝ1β-10-βί1κ,Νπλκ ππκπαΰάΝγΫ βΝ κ Σέ έΙέΝ π έλκυ εαδ
ΙκθέπθΝΝά πθ,ΝεαδΝπαλαηΫθκυθΝ
εαδΝ

κΝΣέ έΙέΝ

Νπλκ ππκπαΰάΝγΫ βΝ κ παθ πδ άηδκ ΙπαθθέθπθΝ

κ ΙσθδκΝ παθ πδ άηδκ,Ν αθ έ κδξα,Ν

θΝ ΫξκυθΝ δεαέπηαΝ εζκΰάμΝ

Ν γΫ βΝ

ηκθκπλσ ππκυΝκλΰΪθκυΝ δκέεβ βμέΝΌζαΝ αΝηΫζβΝ έ έΠέΝ υηη ΫξκυθΝ αΝ υζζκΰδεΪΝ
σλΰαθαΝ δκέεβ βμΝΣηβηΪ πθΝεαδΝΣκηΫπθΝεαδΝ

αΝ εζ ε κλδεΪΝ υηα αΝΰδαΝαθΪ διβΝ

πθΝηκθκπλσ πππθΝκλΰΪθπθέ
ηέΝεΫζβΝ έ έΠέΝπκυΝεα έξαθΝ αε δεΫμΝγΫ δμΝπμΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝΣέ έΙέΝ π έλκυ εαδ
κυΝΣέ έΙέΝΙκθέπθΝΝά πθΝεαδΝ θ Ϊ

κθ αδΝ Νπλκ ππκπαΰ έμΝγΫ δμ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ

δα Ϊι δμΝ κυΝ παλσθ κμ,Ν η ΫξκυθΝ

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

ζίίλήβί11Ν ε σμΝ σπκυΝ απαδ έ αδΝ βΝ δ δσ β αΝ κυΝ εαγβΰβ άΝ α΄Ν ίαγηέ αμ,Ν κπσ Ν
η ΫξκυθΝησθκΝκδΝεαγβΰβ ΫμΝα΄Νίαγηέ αμΝπκυΝεα ΫξκυθΝ αε δεάΝγΫ βΝ κΝπαθ πδ άηδκ
ΙπαθθέθπθΝεαδΝ κΝΙσθδκΝπαθ πδ άηδκέΝ εζ ε κλδεΪΝπκυΝΫξκυθΝά βΝ υΰελκ βγ έΝ θΝ
γέΰκθ αδέ
6. Κα αλΰκτθ αδΝαπσΝ βθΝ1β-10-βί1κΝ αΝπέ έ γζγή1λλζΝΧ ΥΝ1κ1Ψ εαδΝκζήβί1γΝΧ ΄Ν1βζΨ,
η Ν βθΝ πδφτζαιβΝ βμΝ η αία δεάμΝ παλκξάμΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ πθΝ
ΣηβηΪ πθΝ κυΝΣέ έΙέ
εαδΝ βθΝ ΰΰλαφάΝεαδΝη

πΫδλκυ,Ν τηφπθαΝη Νσ αΝκλέακθ αδΝ βθΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝηΝ
ΰΰλαφάΝφκδ β υθΝΰδαΝ κΝαεα βηαρεσΝΫ κμΝβί1κ-2019.

7. Κα αλΰκτθ αδΝαπσΝ βθΝ1β-10-βί1κΝ αΝπέ έ 1ληήβίίγΝΧ ' 156) εαδΝ1ίγήβί1γΝΧ ΄Ν1γθΨ
εαδΝ κΝΪλγλκΝηθΝ κυΝθέΝζβθζήβί1ζΝΧ ΄Ν11κΨ,Νη Ν βθΝ πδφτζαιβΝ βμΝη αία δεάμΝπαλκξάμΝ
πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ κυΝΣέ έΙέ ΙκθέπθΝΝά πθ,Ν τηφπθαΝη Ν
σ αΝκλέακθ αδΝ βθΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝ1γΝεαδΝ βθΝ ΰΰλαφάΝεαδΝη
ΰδαΝ κΝαεα βηαρεσΝΫ κμΝβί1κ-2019.

Κ Φ Λ ΙΟΝ ΄
ΛκδπΫμΝ δα Ϊι δμ
ΆλγλκΝ16
Σλκπκπκδά δμΝ κυΝθέΝζίίλήβί11

ΰΰλαφάΝφκδ β υθΝ

1. Κα αλΰ έ αδΝ κΝ ζ υ αέκΝ ΪφδκΝ βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝγβΝ κυΝθέΝ
ζίίλήβί11ΝΧ ΄Ν195).
2. ΣκΝ

τ λκΝ

ΪφδκΝ βμΝ π λέπ έ ΰ΄Ν βμΝ παλέΝ ιΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βλΝ κυΝ θέΝ ζίίλήβί11Ν

αθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ« Νπ λέπ π βΝπζάλκυμΝαπα ξσζβ βμ,Ν κΝ δ αε δεσΝΫλΰκ

θΝ

ηπκλ έΝθαΝυπ λίαέθ δΝ δμΝ εαΫιδΝΧ1θΨΝυλ μΝ ί κηα δαέαμΝαπα ξσζβ βμ,Ν εΝ πθΝκπκέπθ
κΝηΫΰδ κΝΫιδΝΧθΨΝυλ μΝηπκλ έΝθαΝαφκλΪΝ δ α εαζέαΝγ πλβ δεκτΝηαγάηα κμ, θυΝ βθΝ
π λέπ π βΝη λδεάμΝαπα ξσζβ βμΝβΝυπκξλΫπ βΝπαλκξάμΝ δ αε δεκτΝΫλΰκυΝη δυθ αδΝ
αθΪζκΰαΝη Ν κΝπκ κ σΝ βμΝαπα ξσζβ βμέ»
3.

Νπ λέπ έΝΰ΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1λΝ κυΝθέΝζίίλήβί11,Ν σππμΝαθ δεα α Ϊγβε Ν

απσΝ βθΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝζκυ κυΝθέΝζζίηήβί1θΝΧ ΄Ν1βλΨΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ
«ΰΨΝ ΟδΝ Καγβΰβ ΫμΝ εαδΝ κδΝ υπβλ κτθ μΝ ΛΫε κλ μΝ τθαθ αδΝ θαΝ υπκίΪζζκυθΝ αέ β βΝ
ιΫζδιβμΝ

βθΝ πση θβΝ ίαγηέ αΝ η Ν βΝ υηπζάλπ βΝ λδ κτμΝ υπβλ έαμΝ απσΝ βΝ

βηκ έ υ βΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμΝ βμΝ πλΪιβμΝ κυΝ Πλτ αθβΝ ΰδαΝ κΝ

δκλδ ησΝ κυμΝ βΝίαγηέ αΝπκυΝυπβλ κτθΝεα ΪΝ κΝξλσθκΝ βμΝαέ β άμΝ κυμέΝΣαΝπμΝΪθπΝ
δ ξτκυθΝ εαδΝ ΰδαΝ βΝ ηκθδηκπκέβ βΝ πθΝ πέΝ γβ έαΝ υπβλ κτθ πθΝ ζ ε σλπθΝ εαδΝ
πέεκυλπθΝ Καγβΰβ υθέΝ ΟδΝ ησθδηκδΝ ζΫε κλ μΝ εαδΝ ησθδηκδΝ πέεκυλκδΝ Καγβΰβ ΫμΝ
τθαθ αδΝθαΝυπκίΪζζκυθΝαέ β βΝ ιΫζδιβμΝ βθΝ πση θβΝίαγηέ αΝκπκ

άπκ Νη ΪΝ βΝ

βηκ έ υ βΝ βμΝπλΪιβμΝηκθδηκπκέβ βμΝ κυμ,Ν δα βλυθ αμΝ βΝηκθδησ β ΪΝ κυμέ»έΝ
4. αΨΝ κΝπλυ κΝ ΪφδκΝ βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝηΝ κυΝΪλγλκυΝιιΝ κυΝθέΝζίίλήβί11,Ν
η ΪΝ βΝ φλΪ βΝ «ηπκλκτθΝ θαΝ αβ ά κυθ»Ν εαδΝ πλδθΝ δμΝ ζΫι δμ « βθΝ ιΫζδιάΝ κυμΝ

βΝ

ίαγηέ αΝ κυΝ πέεκυλκυΝεαγβΰβ ά»Νπλκ έγ θ αδΝκδΝζΫι δμΝ« βΝηκθδηκπκέβ βΝ κυμΝ βΝ
ίαγηέ αΝ κυΝζΫε κλαΝά»έ
ίΨΝ Κα αλΰ έ αδΝ κΝ λέ κΝ

ΪφδκΝ βμΝ π λέπ έΝ ί΄Ν βμΝ παλέΝ ηΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ιιΝ κυΝ θέΝ

4009/2011.
5.

ΣκΝ τ λκΝ ΪφδκΝ βμΝπ λέπ έΝ ΄Ν βμΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝιλΝ κυΝθέΝζίίλήβί11ΝΧ ΄Ν

1ληΨ,Ν κΝκπκέκΝαθ δεαγέ α αδΝΫξ δΝπμΝ ιάμμ
« ΝΫθ αιβΝπλαΰηα κπκδ έ αδΝη Ναπσφα βΝ βμΝυθΫζ υ βμΝ κυΝΣηάηα κμΝάΝ βμΝΓ θδεάμΝ
υθΫζ υ βμΝ βμΝξκζάμΝάΝ βμΝυΰεζά κυ,ΝαθΪζκΰαΝη Ν βΝηκθΪ αΝ βθΝκπκέαΝαθάε δΝ κΝ
ηΫζκμ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝβΝ κυΝπέ έΝ11κήβίίβΝΧ ΄ΝλλΨΝη ΪΝαπσΝ
δ άΰβ βΝ λδη ζκτμΝ πδ λκπάμ,ΝβΝκπκέαΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ τκΝΧβΨΝεαγβΰβ ΫμΝεαδΝΫθαΝΧ1ΨΝ
ηΫζκμΝ έ ΙέΠέ,ΝπκυΝκλέακθ αδΝαπσΝ κΝαλησ δκΝ τηφπθαΝη Ν αΝαθπ ΫλπΝσλΰαθκ,ΝεαδΝ
ξ δεάΝ πλΪιβΝ πκυΝ βηκ δ τ αδΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμέΝ Ν παλκτ αΝ

δΪ αιβΝεα αζαηίΪθ δΝεαδΝ δμΝ εελ η έμΝυπκγΫ δμ,ΝΰδαΝ δμΝκπκέ μ ΫξκυθΝκζκεζβλπγ έΝ

κδΝ δα δεα έ μΝ απσΝ αΝ αλησ δαΝ αεα βηαρεΪΝ σλΰαθα,Ν αζζΪΝ θΝ ΫξκυθΝ βηκ δ υγ έΝ κδΝ
απκφΪ δμέ»έ

ΆλγλκΝ17
β άηα αΝ λδ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ
1. ΣκΝπΫηπ κ,ΝΫε κΝεαδΝΫί κηκΝ ΪφδκΝ βμΝπ λέπ έΝ ΄Ν βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝζΝ κυΝθέΝ
ζηβ1ήβί1κΝΧ ΄ΝγκΨΝαθ δεαγέ αθ αδΝπμΝ ιάμμΝ
«Πλκε δηΫθκυΝ π λέΝ ΰθπ δεκτΝ αθ δε δηΫθκυΝ ιαδλ δεάμΝ εαδΝ α δαηφδ ίά β βμΝ
δ δαδ λσ β αμ,ΝσπκυΝ θΝ έθαδΝ υθα άΝάΝ υθάγβμΝβΝ επσθβ βΝ δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμΝ
εα ΪΝ κυμΝ εαθσθ μΝ βμΝ κδε έαμΝ ΫξθβμΝ άΝ πδ άηβμ,Ν ΰδαΝ βθΝ λκπάΝ βμΝ γΫ βμΝ
απκφα έα δ,Ν τηφπθαΝη Νσ αΝκλέακθ αδΝ βθΝπ λέπ έΝα΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1λΝ κυΝ
θέΝζίίλήβί11,Νπ θ αη ζάμΝ πδ λκπάΝαπκ ζκτη θβΝαπσΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυζΪξδ κθΝ βμΝ
ίαγηέ αμΝ κυΝ πέεκυλκυ,Ν έ δκυΝ άΝ υθαφκτμΝ ΰθπ δεκτΝ αθ δε δηΫθκυΝ η Ν αυ σΝ κυΝ
αδ κτη θκυΝ βΝη α λκπάέΝ Ν πδ λκπάΝαυ άΝ υΰελκ έ αδΝη Ναπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυΝ
εαδΝ κυζΪξδ κθΝ τκΝΧβΨΝ εΝ πθΝη ζυθΝ βμΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝΪζζκΝ έ έΙέέΝΟδΝαπκφΪ δμΝ
βμΝ πδ λκπάμΝ υπκίΪζζκθ αδΝ
πλαΰηα κπκδ έ αδΝ

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

Ν απκεζ δ δεάΝ πλκγ ηέαΝ ιάθ αΝ Χ60) βη λυθέΝ ΟΝ Πλτ 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

Ν π λέπ π βΝ

λκπάμΝ βμΝγΫ βμΝη Νπλκ εσηδ βΝ δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμ,Ν ΪζζπμΝ θ σμΝ ΫεαΝΧ1ίΨΝ
βη λυθΝ απσΝ βθΝ παλΫζ υ βΝ βμΝ ιβεκθγάη λβμΝ πλκγ ηέαμΝ ΰδαΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ
θκηδησ β αμέΝ ΝπλΪιβΝηθβηκθ τ δΝ βΝγΫ βΝεαδΝ κΝσθκηαΝαυ κτΝπκυΝ βθΝεα Ϋξ δΝεαδΝ
βηκ δ τ αδΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμ.

ΝπλΪιβΝη α λκπάμΝυπσε δ αδΝ

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

Ν

λ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν

αυ παΰΰΫζ πμΝάΝεα σπδθΝυπκίκζάμΝΫθ α βμΝ πκυΝεα α έγ αδΝηΫ αΝ

Ν ιάθ αΝΧθίΨΝ

βηΫλ μΝ απσΝ βΝ βηκ έ υ άΝ βμέΝ ΟδΝ πλΪι δμΝ η α λκπάμΝ ΫξκυθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ βθΝ
βη λκηβθέαΝ έ λυ βμΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ υ δεάμΝ

δεάμ,Ν φσ κθΝ κΝ αδ υθΝ έθαδΝ

εΪ κξκμΝ δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμΝάΝεα Ϋξ δΝ αΝπλκ σθ αΝεα Ϊ βθΝβη λκηβθέαΝαυ ά,Ν
ΪζζπμΝ βθΝβη λκηβθέαΝΫε κ βμΝ βμΝπλΪιβμέ»
2. αΨΝ βθΝ παλέΝγΝ κυΝ ΪλγλκυΝγίΝ κυΝ θέΝζζκηήβί1ιΝ Χ ΄Ν11ζΨΝ πλκ έγ αδΝ ζ υ αέκΝ
Ϊφδκ,Ν κΝκπκέκΝΫξ δΝπμΝ ιάμμ

« δ δεΪΝ ΰδαΝ κΝ παθ πδ άηδκΝ δΰαέκυΝ εαδΝ κΝ ΙσθδκΝ παθ πδ άηδκΝ κΝ πκ κ σΝ κυΝ
πλκβΰκτη θκυΝ αφέκυΝ θΝι π λθΪΝ κΝπ θάθ αΝ κδμΝ εα σΝΧηίΣΨέ».
ίΨΝ Νπ λέπ έΝ ΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝζηΝ κυΝθέ ζζκηήβί1ι,Ναθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμ
« ΨΝκΝαλδγησμΝεαδΝκΝ λσπκμΝ πδζκΰάμΝ πθΝ δ αε ΫπθΝ κΝΠέΜέέ,Νκ αλδγησμΝ πθΝκπκέπθΝ
θΝ έθαδΝηδελσ λκμΝ πθΝ ΫεαΝΧ1ίΨΝα σηπθ,ΝβΝ δα δεα έαΝεαδΝ αΝελδ άλδαΝ πδζκΰάμ,Ν
αΝ κπκέαΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ κδΝ ΰζυ
πέπ αΝ βμΝΰζπ

μ,Ν πθΝ κπκέπθΝ απαδ έ αδΝ βΝ ΰθυ β,Ν εαδΝ αΝ

κηΪγ δαμ,».

ΰΨΝ κΝ τ λκΝ ΪφδκΝ βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝγλΝ κυΝθέΝζζκηήβί1ι,Ν δαΰλΪφκθ αδΝκδΝ
ζΫι δμΝ«α΄Νίαγηέ αμ,Ναθαπζβλπ άΝεαδΝ πέεκυλκυ»έ
3. αΨΝΟΝΫζ ΰξκμΝθκηδησ β αμΝ εζκΰάμ,Ν ιΫζδιβμ,Νη αεέθβ βμ εαδΝεΪγ Νυπβλ δαεάμΝ
η αίκζάμΝ πθΝπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ

κΝΪλγλκΝβλΝ κυΝθέΝζίίλήβί11ΝΧ ΄Ν1ληΨΝ δ δευθΝ

εα βΰκλδυθΝ λΰα βλδαεκτΝ εαδΝ δ αε δεκτΝ πλκ ππδεκτ,Ν ΰέθ αδΝ απσΝ κθΝ Πλτ αθβΝ
θ σμΝαπκεζ δ δεάμΝπλκγ ηέαμΝ τκΝΧβΨΝηβθυθΝαπσΝ βΝ δαίέία βΝ κυΝφαεΫζκυΝαπσΝ κΝ
αλησ δκΝεα ΪΝπ λέπ π βΝσλΰαθκ,Νη Ν δεαέπηαΝθαΝαθαπΫηο δΝ κθΝφΪε ζκΝησθκΝηέαΝΧ1ΨΝ
φκλΪέΝ Νπ λέπ π βΝπκυΝΰδαΝ τ λβΝφκλΪΝελέθ δΝ βΝ δα δεα έαΝηβΝθσηδηβ,ΝπαλαπΫηπ δΝ
κΝ φΪε ζκΝ ΰδαΝ Ϋζ ΰξκΝ θκηδησ β αμΝ απσΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ Παδ έαμ,Ν
Θλβ ε υηΪ πθ,Ν

κθΝκπκέκΝη αίδίΪα αδΝ

λ υθαμΝ εαδΝ

βθΝπ λέπ π βΝαυ άΝεαδΝβΝαληκ δσ β αΝ

ΰδαΝ βθΝΫε κ βΝ δαπδ π δεάμΝπλΪιβμέΝ ΝηβΝκζκεζάλπ βΝ βμΝαθπ ΫλπΝ δα δεα έαμΝάΝ
βΝ ηβΝ αθαπκηπά ηΫ αΝ

βθ πλκγ ηέαΝ κυΝ πλυ κυΝ

αφέκυ,Ν υθδ ΪΝ π δγαλξδεσΝ

παλΪπ πηαΝΰδα κθΝΠλτ αθβέΝ
ίΨΝΟΝΤπκυλΰσμΝΠαδ έαμ,Ν λ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝ ζΫΰξ δ,ΝηΫ αΝ Ναπκεζ δ δεάΝ
πλκγ ηέαΝ
κπκδα

ΪλπθΝ ΧζΨΝ ηβθυθΝ απσΝ βθΝ παλαζαίάΝ κυΝ φαεΫζκυ,Ν βΝ θκηδησ β αΝ

άπκ Ν εΝ πθΝαθπ ΫλπΝπλΪι πθΝ έ Ναυ παΰΰΫζ πμΝ έ Νη ΪΝαπσΝαθαφκλΪΝάΝ

εα αΰΰ ζέαΝπκυΝ κυΝυπκίΪζζ αδέΝ Νπαλκτ αΝ δΪ αιβΝεα αζαηίΪθ δΝεαδΝ δμΝ εελ η έμΝ
υπκγΫ δμ,Ν ΰδαΝ δμΝ κπκέ μ ΫξκυθΝ κζκεζβλπγ έΝ κδΝ δα δεα έ μΝ απσΝ αΝ αλησ δαΝ
αεα βηαρεΪΝσλΰαθα,ΝαζζΪΝ θΝΫξκυθΝ βηκ δ υγ έΝκδΝαπκφΪ δμΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ

Κυί λθά πμέ
4. αΨΝΜ ΪΝ βθΝπ λέπ έΝα΄Ν κυΝΪλγλκυΝθθΝ κυΝθέΝζζ1ηήβί1θΝΧ ΄1ηλΨ,Νπλκ έγ αδΝπ λέπ έΝ
ί΄,ΝβΝκπκέαΝΫξ δΝπμΝ ιάμμ
«ίΨΝ ΟΝ Ϋζ ΰξκμΝ θκηδησ β αμΝ βμΝ Ϋθ αιβμΝ βμΝ π λέπ έΝ α΄Ν ΰέθ αδΝ απσ κθΝ ΤπκυλΰσΝ
Παδ έαμ,Ν λ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν ηΫ αΝ

Ν απκεζ δ δεάΝ πλκγ ηέαΝ ΫιδΝ ΧθΨΝ

ηβθυθΝαπσΝ βθΝπαλαζαίάΝ κυΝφαεΫζκυ,Ν έ Ναυ παΰΰΫζ πμΝ έ Νη ΪΝαπσΝαθαφκλΪΝάΝ
εα αΰΰ ζέαΝ πκυΝ κυΝ υπκίΪζζ αδέΝ Ν παλκτ αΝ δΪ αιβΝ εα αζαηίΪθ δΝ δμΝ εελ η έμΝ
υπκγΫ δμ,Ν ΰδαΝ δμΝ κπκέ μ ΫξκυθΝ κζκεζβλπγ έΝ κδΝ δα δεα έ μΝ απσΝ αΝ αλησ δαΝ

αεα βηαρεΪΝσλΰαθα,ΝαζζΪΝ θΝΫξκυθΝ βηκ δ υγ έΝκδΝαπκφΪ δμΝ κυμΝ βθΝ φβη λέ αΝ
βμΝΚυί λθά πμέ»έ
ί) ΟδΝπ λδπ έΝί΄ΝεαδΝΰ΄Ναθαλδγηκτθ αδΝ Νπ λδπ έΝΰ΄ΝεαδΝ ΄,Ναθ έ κδξαέ
ηέΝ  βθΝ εα αθκηάΝ θΫπθΝ γΫ πθΝ η ζυθΝ . .Π.

κΝ έ λυηα,Ν βΝ τΰεζβ κμΝ κφ έζ δΝ θαΝ

ζ ξυθ δΝ εα ΪΝ πλκ λαδσ β αΝ αΝ Σηάηα α ηΫξλδ βΝ υηπζάλπ βΝ πθΝ κε υΝ ΧκΨΝ
η ζυθΝ . .Πέ.

ΆλγλκΝ18
 βθΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝβΝ κυΝθέΝγκζκήβί1ίΝΧ ΄Νι1ΨΝπλκ έγ αδΝπ λέπ έΝ ΄,ΝβΝκπκέαΝ
Ϋξ δΝπμΝ ιάμμ
« ΨΝ Μ Ν βθΝ εα κξάΝ π υξέκυΝ Παδ αΰπΰδευθΝ ΣηβηΪ πθΝ
ΣηβηΪ πθΝ

βηκ δεάμΝ

επαέ υ βμ,Ν ΣηβηΪ πθΝ

έ έΙέΝ ΧΠαδ αΰπΰδευθΝ

επαέ υ βμΝ εαδΝ

ΰπΰάμΝ

βθΝ

Πλκ ξκζδεάΝ ζδεέα,ΝΣηβηΪ πθΝΦδζκ κφέαμΝ– Παδ αΰπΰδεάμΝ– Φυξκζκΰέαμ,ΝΣηβηΪ πθΝ
Φδζκ κφέαμΝ– Παδ αΰπΰδεάμΝεαδΝΠαδ αΰπΰδεκτΝΣηάηα κμΝ δ δεάμΝ ΰπΰάμΨ»έ
ΆλγλκΝ19
τ

α βΝ δεα

δεκτΝΓλαφ έκυΝ κυΝΝκηδεκτΝυηίκυζέκυΝ κυΝΚλΪ κυμΝ
Παθ πδ

1έΝ  κΝ Παθ πδ άηδκΝ Π δλαδυμ

κΝ

άηδκΝΠ δλαδυμ
υθδ Ϊ αδΝ

δεα δεσΝ Γλαφ έκΝ κυΝ ΝκηδεκτΝ

υηίκυζέκυΝ κυΝΚλΪ κυμΝΧΝέέΚέΨέ
βέΝ κΝ δεα δεσΝΓλαφ έκΝπλκ

α αδΝΠΪλ λκμΝ κυΝΝέέΚέ,ΝκΝκπκέκμΝΫξ δμ

αΨΝ βΝ ΰ θδεάΝ πκπ έαΝ κυΝ ΰλαφ έκυ,Ν βθΝ πδηΫζ δαΝ ΰδαΝ βθΝ κηαζάΝ εαδΝ απλσ εκπ βΝ
ζ δ κυλΰέαΝ κυΝεαδΝ βΝ δ επ λαέπ βΝ πθΝπΪ βμΝφτ πμΝυπκγΫ πθΝαληκ δ-σ β ΪμΝ κυ,
ίΨΝ βΝ ΰθπηκ κ δεάΝ αληκ δσ β αΝ

Ν θκηδεάμΝ φτ πμΝ λπ άηα αΝ πκυΝ υπκίΪζζκυθΝ κΝ

πλτ αθβμΝεαδ,ΝηΫ πΝ κυΝΰλαφ έκυΝ κυΝπλτ αθβ,ΝβΝτΰεζβ κμ,Ν κΝΠλυ αθδεσΝυηίκτζδκΝ
εαδΝκδΝαθ δπλυ Ϊθ δμΝ κυΝδ λτηα κμ,
ΰΨΝ βΝ δεα δεάΝ επλκ υπβ βΝ κυΝ δ λτηα κμΝ θυπδκθΝ σζπθΝ πθΝ δεα βλέπθ,Ν
ζζβθδευθΝ εαδΝ αζζκ απυθ,Ν δαδ β δευθΝ δεα βλέπθΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζβμΝ δεα δεάμΝ άΝ
δκδεβ δεάμΝαλξάμέ

γέΝ

Ν δεα δεάΝ επλκ υπβ βΝ κυΝ παθ πδ βηέκυΝ δ θ λΰ έ αδΝ έ Ν απσΝ κθΝ

πλκρ Ϊη θκΝ κυΝ Γλαφ έκυΝ έ Ν απσΝ δεβΰσλκυμ,Ν

κυμΝ κπκέκυμΝ εα αθΫηκθ αδΝ κδΝ

υπκγΫ δμΝη Ν υγτθβΝ κυΝπλκρ αηΫθκυέ
ζέΝΓδαΝ βθΝΪ εβ βΝά ηβΝ θ έεπθΝίκβγβηΪ πθΝεαδΝηΫ πθΝ δ βΰ έ αδΝ

βΝτΰεζβ κΝκΝ

ΠΪλ λκμΝ κυΝΝέέΚέέ
ηέΝΟδΝκλΰαθδεΫμΝγΫ δμΝ πθΝΠαλΫ λπθΝ κυΝΝέέΚέΝαυιΪθκθ αδΝεα ΪΝηέαΝΧ1Ψέ
θέΝ κΝ δεα δεσΝΓλαφ έκΝ κυΝπαθ πδ βηέκυΝ υθδ υθ αδΝ τκΝΧβΨΝγΫ δμΝ δεβΰσλπθΝ
η ΝΫηηδ γβΝ θ κζά,ΝκδΝκπκέκδΝ πδεκυλκτθΝ κθΝΠΪλ λκΝ κυΝΝέέΚέΝ κΝΫλΰκΝ κυέΝΓδαΝ
βθΝπλσ ζβοβΝ φαλησακθ αδΝκδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝζγΝ κυΝθέΝζ1λζήβί1γΝΧ ’ΝβίκΨέΝ
ΜΫξλδΝ βθΝ πλσ ζβοβΝ πθΝ δεβΰσλπθΝ ηπκλ έΝ θαΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ δεβΰσλκδΝ
αη δίση θκδΝεα ΪΝυπσγ βέ
ιέΝ ΟΝ πλτ αθβμ,Ν τ
πλκρ αηΫθκυΝ

λαΝ απσΝ Ϋΰελδ βΝ βμΝ υΰεζά κυΝ εαδΝ τηφπθβΝ ΰθυηβΝ κυΝ

κυΝ Γλαφ έκυ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ αθαγΫ δΝ

βθΝ

επλκ υπβ βΝ

κυΝ

παθ πδ βηέκυΝ Νκπκδκυ άπκ ΝίαγηκτΝ δεα άλδκΝ βμΝ ζζΪ αμΝάΝ βμΝαζζκ απάμΝεαδΝ
ΰδαΝ υΰε ελδηΫθβΝυπσγ β,Ν Ν δεβΰσλκΝάΝ δεβΰσλκυμΝπκυΝ θΝαθάεκυθΝ κΝ δεα δεσΝ
Γλαφ έκ,Ν αθΝ αυ σΝ πδίΪζζ αδΝ απσΝ κΝ φσλ κΝ πθΝ υπκγΫ πθΝ πκυΝ εελ ηκτθΝ

κΝ

δεα δεσΝΓλαφ έκΝάΝζσΰπΝ βμΝίαλτ β αμΝ βμΝυπσγ βμΝεαδΝ βμΝπκζυπζκεσ β αμΝ πθΝ
θκηδευθΝπλκίζβηΪ πθΝ βμέ
κέΝΣαΝσλΰαθαΝ δκέεβ βμΝ κυΝπαθ πδ βηέκυ,Ν αΝσλΰαθαΝ πθΝξκζυθΝεαδΝ πθΝΣηβηΪ πθ,Ν
κΝπλκ ππδεσΝεΪγ Νεα βΰκλέαμΝ κυΝΙ λτηα κμΝεαδΝ αΝσλΰαθαΝ δαξ έλδ βμΝ κυΝ δ δεκτΝ
Λκΰαλδα ηκτΝ Κκθ υζέπθΝ

λ υθαμΝ Χ έΛέΚέ έΨΝ υπκξλ κτθ αδΝ θαΝ παλΫξκυθΝ

κΝ

δεα δεσΝΓλαφ έκΝεΪγ ΝΫΰΰλαφκΝπκυΝεα ΫξκυθΝάΝ κυμΝαβ βγ έΝαπσΝαυ σΝΰδαΝ βΝθκηδεάΝ
υπ λΪ πδ βΝ κυΝπαθ πδ βηέκυΝ

δμΝ εελ ηκτ μΝ

κΝ δεα δεσΝΓλαφ έκΝυπκγΫ δμΝ

βμΝ αληκ δσ β ΪμΝ κυ,Ν εαγυμΝ εαδΝ θαΝ παλΫξκυθΝ

Ν αυ σΝ ΰΰλΪφπμΝ κΝ δ κλδεσΝ

Χπλαΰηα δεσΨΝ βμΝυπσγ βμέ
λέΝ ΣκΝ παθ πδ άηδκΝ Π δλαδυμ υπκξλ κτ αδΝ θαΝ παλΫξ δΝ

κΝ δεα δεσΝ Γλαφ έκΝ βθ

απαλαέ β βΝ ΰδαΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ υζδεκ ξθδεάΝ υπκ κηάέΝ ΓδαΝ βΝ ΰλαηηα δαεάΝ
υπκ άλδιβΝ κυΝΓλαφ έκυ,ΝκΝπλτ αθβμΝ δαγΫ δΝηΫξλδΝ τκΝΧβΨΝ δκδεβ δεκτμΝυπαζζάζκυμΝ
κυΝπαθ πδ βηέκυΝΰδαΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝΫπμΝ τκΝΧβΨΝΫ βΝπκυΝηπκλ έΝθαΝπαλα αγ έέ
ΆλγλκΝ20
τ

α β Γλαφ έκυΝΝκηδεκτΝυηίκτζκυΝ κυΝΝκηδεκτΝυηίκυζέκυΝ κυΝΚλΪ κυμΝ
βθΝ εα βηέαΝ γβθυθ

1έΝ  βθΝ εα βηέαΝ γβθυθΝ υθδ Ϊ αδΝ Γλαφ έκΝ ΝκηδεκτΝ υηίκτζκυΝ κυΝ ΝκηδεκτΝ
υηίκυζέκυΝ κυΝΚλΪ κυμΝΧΝέέΚέΨέ
βέΝ κΝΓλαφ έκΝΝκηδεκτΝυηίκτζκυΝπλκ

α αδΝΝκηδεσμΝτηίκυζκμΝ κυ ΚλΪ κυμ,ΝκΝ

κπκέκμΝΫξ δμ
αΨΝ βΝ ΰ θδεάΝ πκπ έαΝ κυΝ Γλαφ έκυ,Ν βθΝ πδηΫζ δαΝ ΰδαΝ βθΝ κηαζάΝ εαδΝ απλσ εκπ βΝ
ζ δ κυλΰέαΝ κυΝεαδΝ βΝ δ επ λαέπ βΝ πθΝπΪ βμΝφτ πμΝυπκγΫ πθΝαληκ δσ β ΪμΝ κυ,Ν
εαδ
ίΨΝ βΝ ΰθπηκ κ δεάΝ αληκ δσ β αΝ

Ν θκηδεάμΝ φτ πμΝ λπ άηα αΝ πκυΝ υπκίΪζζ δΝ κΝ

Πλσ λκμΝ βμΝ εα βηέαμ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΟλΰαθδ ηκτΝ κυΝΝέέΚέ ΧθέΝ
γίκθήβίίβ,Ν ΄γβζΨέΝ
γέΝ ΣαΝ σλΰαθαΝ δκέεβ βμΝ βμΝ εα βηέαμΝ υπκξλ κτθ αδΝ θαΝ παλΫξκυθΝ

κΝ Γλαφ έκΝ

ΝκηδεκτΝυηίκτζκυΝεΪγ ΝΫΰΰλαφκΝπκυΝεα Ϋξκυθ,Ν κΝκπκέκΝ κυμΝαβ έ αδΝαπσΝαυ σΝΰδαΝ
βθΝΪ εβ βΝ πθΝαληκ δκ ά πθΝ κυέ
ζέΝ Ν εα βηέαΝ γβθυθΝυπκξλ κτ αδΝθαΝπαλΫξ δΝ κΝΓλαφ έκΝΝκηδεκτΝυηίκτζκυΝ βθΝ
απαλαέ β βΝ ΰδαΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ υζδεκ ξθδεάΝ υπκ κηάέΝ ΓδαΝ βΝ ΰλαηηα δαεάΝ
υπκ άλδιβΝ κυΝ Γλαφ έκυ,Ν κΝ Πλσ λκμΝ βμΝ

εα βηέαμΝ δαγΫ δΝ ηΫξλδ

τκΝ ΧβΨΝ

δκδεβ δεκτμΝυπαζζάζκυμΝ βμΝ εα βηέαμΝΰδαΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝΫπμΝ τκΝΧβΨΝ υθΝπκυΝ
ηπκλ έΝθαΝπαλα αγ έέ

ΆλγλκΝ21
Πλαε δεάΝΆ εβ βΝφκδ β υθΝ έ έΙέ εαδΝ πκυ α υθΝΙέ έΚέ

Ν χκζδεΫμΝηκθΪ μ

Μ Ναπσφα βΝ κυ ΤπκυλΰκτΝΠαδ έαμ,Ν λ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ η ΪΝαπσΝ δ άΰβ βΝ
κυΝ Ιέ έΠέ εαγκλέακθ αδΝ βΝ δα δεα έα,Ν κδΝ σλκδ,Ν αΝ ελδ άλδα,Ν κδΝ πλκςπκγΫ δμΝ
υζκπκέβ βμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ εΪγ Ν Ϊζζκ ζ π κη λ δαεσΝ γΫηα

ξ δεΪΝ η Ν βθΝ πλαε δεάΝ

Ϊ εβ β πλκπ υξδαευθΝεαδΝη απ υξδαευθΝφκδ β υθΝ πθΝ έ έΙέΝεαδΝ πκυ α υθΝΙέ έΚέΝ
Ν ξκζδεΫμΝ ηκθΪ μΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ άΝ κηΫμΝ κυΝ

Τπκυλΰ έκυΝΠαδ έαμ,Ν λ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Ν κΝπζαέ δκΝ πθΝηαγβηΪ πθΝ κυΝ
πλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθέ
ΆλγλκΝ22
Σλκπκπκδά δμΝ κυΝπέ έΝιλήβί1ιΝ( ΄Ν1ίλΨ

ΣκΝπέ έΝιλήβί1ι λκπκπκδ έ αδΝπμΝ ιάμμ
αΨ κΝ τ λκΝ ΪφδκΝ βμΝπαλέΝιΝ κυΝΪλγλκυΝβΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ
«ΣκΝ υΫζδε κΝπλΪλδκΝεαγκλέα αδΝαπσΝ κθΝ επαδ υ δεσΝ βμΝ ΪιβμΝεαδΝ κΝ τζζκΰκΝ
δ α εσθ πθ,Ν Ν υθ λΰα έαΝη Ν κυμΝΰκθ έμΝάΝεβ ησθ μΝ κυΝθβπέκυέ»έ
ίΨΝ κΝ τ λκΝ ΪφδκΝ βμΝπαλέΝθΝ κυΝΪλγλκυΝγΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ
«Μ ΪΝ κΝ ΫζκμΝ πθΝ κλ α δευθΝ ε βζυ πθ,Ν κδΝ ηαγβ ΫμΝ απκξπλκτθΝ εαδΝ κδΝ
επαδ υ δεκέΝηπκλκτθΝθαΝπαλαηΫθκυθΝ κΝ ξκζ έκΝΰδαΝθαΝ υηη ΫξκυθΝ ΝΫε αε μΝάΝ
αε δεΫμΝ υθ λδΪ δμΝ κυΝ υζζσΰκυΝ δ α εσθ πθΝάΝεαδΝ Ν υθ λδΪ δμ κυΝ ξκζδεκτΝ
υηίκυζέκυΝ άΝ

Ν πδηκλφπ δεΫμή θβη λπ δεΫμΝ υθαθ ά δμΝ η Ν κυμΝ υθ κθδ ΫμΝ

επαδ υ δεκτΝΫλΰκυΝάΝΰδαΝθαΝ δ επ λαδυθκυθΝκπκδκ άπκ ΝΪζζκΝ δκδεβ δεσΝΫλΰκΝ κυμΝ
Ϋξ δΝαθα γ έέ»έ
ΰΨΝβΝπαλέΝιΝ κυΝΪλγλκυΝηΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ
«ιέΝ Ν ξκζδεάΝπ λδφΫλ δαΝ πθΝ ηβηΪ πθΝΫθ αιβμΝ αΝθβπδαΰπΰ έαΝεαδΝ αΝ βηκ δεΪΝ
ξκζ έαΝεαγκλέα αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝκδε έκυΝ δ υγυθ άΝπλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν
τ

λαΝαπσΝ δ άΰβ βΝ κυΝπλκρ αηΫθκυΝ επαδ υ δευθΝγ ηΪ πθέ»έ
ΨΝ κΝΪλγλκΝθΝ λκπκπκδ έ αδΝπμΝ ιάμμ
ααΨΝ κΝ τ λκΝ ΪφδκΝ βμΝπαλέΝγΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ
« Ν πδ λκπάΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ κθΝ Πλκρ Ϊη θκΝ επαδ υ δευθΝ Θ ηΪ πθ,Ν πμΝ

Πλσ λκ,ΝεαδΝ τκΝΧβΨΝ δ υγυθ ΫμΝάΝπλκρ αηΫθκυμΝθβπδαΰπΰ έκυ,ΝπμΝηΫζβέ»
ίίΨΝ κΝ τ λκΝ ΪφδκΝ βμΝπ λέπ έΝα΄Ν βμΝπαλέΝζΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ
« βθΝ π λέπ π βΝ ηαγβ υθΝ η Ν αθαπβλέαΝ εαδΝ δ δεΫμΝ επαδ υ δεΫμΝ αθΪΰε μΝ κδΝ
ΰκθ έμήεβ ησθ μΝ

υθυπκίΪζζκυθΝ ΰθπηΪ υ βΝ απσΝ ΚΫθ λκΝ

επαδ υ δεάμΝ εαδΝ

υηίκυζ υ δεάμΝΤπκ άλδιβμΝΧΚέ έέΤέΨΝάΝ βησ δκΝδα λκπαδ αΰπΰδεσΝεΫθ λκΝάΝΪζζβΝ
αλησ δαΝ βησ δαΝυπβλ έα,ΝξπλέμΝαυ άΝθαΝαπκ ζ έΝπλκςπσγ βΝ ΰΰλαφάμέ»έ
ΰΰΨΝβΝπαλέΝιΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ
«ιέΝ παθΪζβοβΝφκέ β βμΝ κΝθβπδαΰπΰ έκΝΰδαΝΫθαΝΧ1ΨΝαεσηβΝΫ κμΝηπκλ έΝθαΝΰέθ δΝ
η Ν βΝ υΰεα Ϊγ βΝ πθΝ ΰκθΫπθήεβ ησθπθ,Ν σ αθΝ ί ίαδυθ αδΝ η Ν ΰθπηΪ υ βΝ
Κέ έέΤέΝάΝ βησ δκυΝδα λκπαδ αΰπΰδεκτΝεΫθ λκυΝάΝ ξ δεάΝί ίαέπ βΝ κυΝ υθ κθδ άΝ
επαδ υ δεκτΝ ΫλΰκυΝ δ δεάμΝ αΰπΰάμΝ εαδΝ θ αιδαεάμΝ επαέ υ βμΝ άΝ κυΝ υθ κθδ άΝ
επαδ υ δεκτΝΫλΰκυΝθβπδαΰπΰυθ σ δΝκΝηαγβ άμΝπαλκυ δΪα δΝ κίαλΫμΝ υ εκζέ μΝΰδαΝ
θαΝπαλαεκζκυγά δΝ βθΝ ΄Ν ΪιβΝ κυΝ βηκ δεκτΝ ξκζ έκυέ».
ΨΝ κΝΪλγλκΝιΝ λκπκπκδ έ αδΝπμΝ ιάμμ
ααΨΝ κΝ τ λκΝ ΪφδκΝ βμΝπαλέΝγΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ

« Ν πδ λκπάΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ κθΝπλκρ Ϊη θκΝ επαδ υ δευθΝγ ηΪ πθΝπμΝπλσ λκ,Ν
εαδΝ τκΝΧβΨΝ δ υγυθ ΫμΝάΝπλκρ αηΫθκυμΝ βηκ δεκτΝ ξκζ έκυ,ΝπμΝηΫζβέ».
ίίΨΝ κΝ τ λκΝ ΪφδκΝ βμΝπ λέπ έΝα΄Ν βμΝπαλέΝζΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμ
« βθΝ π λέπ π βΝ ηαγβ υθΝ η Ν αθαπβλέαΝ εαδΝ δ δεΫμΝ επαδ υ δεΫμΝ αθΪΰε μΝ κδΝ
ΰκθ έμήεβ ησθ μΝ

υθυπκίΪζζκυθΝ ΰθπηΪ υ βΝ απσΝ Κέ έέΤέΝ άΝ

βησ δκΝ

δα λκπαδ αΰπΰδεσΝεΫθ λκΝάΝΪζζβΝ βησ δαΝαλησ δαΝυπβλ έα,ΝξπλέμΝαυ άΝθαΝαπκ ζ έΝ
πλκςπσγ βΝ ΰΰλαφάμέ».
ΰΰΨΝβΝπαλέΝκΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ
«κέΝΚαγυ Ϋλβ βΝ ΰΰλαφάμΝ βθΝ ’Ν Ϊιβ, ε σμΝαπσΝ δμΝπ λδπ υ δμΝ πθΝπαλέΝκΝεαδΝ
λΝ κυΝΪλγλκυΝθ,Νηπκλ έΝθαΝΰέθ δΝΰδαΝ κίαλκτμΝζσΰκυμΝπκυΝπδ κπκδκτθ αδΝη Νί ίαέπ βΝ
Κέ έέΤέΝάΝ βησ δαμΝδα λκπαδ αΰπΰδεάμΝυπβλ έαμΝάΝ βησ δκυΝθκ κεκη έκυ,Νη Ν βθΝ
κπκέαΝπλκ

δκλέα αδΝεαδΝβΝ δΪλε δαΝ βμΝ δεαδκζκΰβηΫθβμΝεαγυ Ϋλβ βμέ».

ΨΝβΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝλΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμ
«ίΨΝ σ κδΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ ξκζδεΫμΝ ΜκθΪ μΝ δ δεάμΝ ΰπΰάμΝ εαδΝ επαέ υ βμΝ
ΧέΜέ έ έ έΨΝεαδΝκδΝΰκθ έμήεβ ησθ μΝ κυμΝ πδγυηκτθΝ βθΝεα Ϊ αιάΝ κυμΝ Ν ΪιβΝ κυΝ
ΰ θδεκτΝ ξκζ έκυ,Ν φσ κθΝυπΪλξ δΝΰθπηΪ υ βΝΚέ έέΤέΝη Ν βθΝκπκέαΝ υ άθ αδΝβΝ
ΰΰλαφάΝ κυΝηαγβ άΝ

ΰ θδεσΝ ξκζ έκ,».

αΨΝ κΝΪλγλκΝ1ίΝ λκπκπκδ έ αδΝπμΝ ιάμμ
ααΨΝβΝπ λέπ έΝδ΄Ν βμΝπαλέΝ1Ναθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμ
«δΨΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ πδηκλφπ δευθΝ ηδθαλέπθΝεαδΝ υθαθ ά πθΝη Ν κθΝ υθ κθδ άΝ
επαδ υ δεκτΝ ΫλΰκυΝ

κυΝ κδε έκυΝ Π λδφ λ δαεκτΝ ΚΫθ λκυΝ

επαδ υ δεκτΝ

υθ κθδ ηκτΝΧΠ έΚέ έέΨ,»έ
ίίΨΝβΝπαλέΝβΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ
«βέΝ ΟΝ δ υγυθ άμΝ κυΝ ξκζ έκυΝ απκ Ϋζζ δΝ πλκμΝ θβηΫλπ βΝ ηΫξλδΝ κΝ ΫζκμΝ
 π ηίλέκυΝ κυΝεΪγ Ν ξκζδεκτΝΫ κυμΝ κθΝπλκρ Ϊη θκΝ επαδ υ δευθΝγ ηΪ πθΝ κθΝ
ά δκΝ άΝ λδηβθδαέκΝ πλκΰλαηηα δ ησΝ πθΝ

ξκζδευθΝ λΪ πθ,Ν βθΝ εα αθκηάΝ

ηβηΪ πθή Ϊι πθΝεαδΝ κΝπλσΰλαηηαΝ φβη λδυθέ».
ΰΰΨΝβΝπ λέπ έΝ ΄Ν βμΝπαλέΝγΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ
« ΨΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ πδηκλφπ δευθΝ ηδθαλέπθΝεαδΝ υθαθ ά πθΝη Ν κθΝυθ κθδ άΝ
επαδ υ δεκτΝ λΰκυΝ κυΝκδε έκυΝΠ έΚέ έέ,»έ
βΨΝ κΝΚ φΪζαδκΝ ΄Ν κυΝΪλγλκυΝ11Ν λκπκπκδ έ αδΝπμΝ ιάμμ
ααΨΝ κΝ λέ κΝεαδΝ Ϋ αλ κΝ Ϊφδκ βμΝπαλέΝηΝαθ δεαγέ αθ αδΝπμΝ ιάμμΝ
«ΣκΝ ί κηα δαέκΝ πλκζσΰδκΝ πλσΰλαηηαΝ υπκίΪζζ αδΝ

Ν λέαΝ αθ έΰλαφαΝ

κθΝ

πλκρ Ϊη θκΝ επαδ υ δευθΝ γ ηΪ πθΝ ΰδαΝ Ϋΰελδ βέΝ ΟΝ πλκρ Ϊη θκμΝ επαδ υ δευθΝ

γ ηΪ πθΝ πδ λΫφ δΝΫθαΝγ πλβηΫθκΝαθ έΰλαφκΝ

κΝ ξκζ έκΝεαδΝΫθαΝαθ έΰλαφκΝ

κθΝ

κδε έκΝ δ υγυθ άΝπλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέ».
ίίΨΝβΝπαλέΝλΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ
«λέΝΟΝκδε έκμΝπλκρ Ϊη θκμΝ επαδ υ δευθΝγ ηΪ πθΝ δ βΰ έ αδΝ ΰΰλΪφπμΝηΫ πΝ κυΝ
δ υγυθ άΝ

επαέ υ βμ,Ν

κΝ αλησ δκΝ υπβλ δαεσΝ

υηίκτζδκΝ ΧΠέΤέέΠέ έΨΝ

πλκ έθκθ αμΝ βθΝαιδκπκέβ βΝ πθΝ δ αε δευθΝπλυθΝπκυΝπζ κθΪακυθΝ αΝ ξκζ έαέ»έ
ΰΰΨΝ κΝ τ λκΝ ΪφδκΝ βμΝπ λέπ έΝα΄Ν βμΝπαλέΝ1ίΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμ
« ΝαθΪζβοβΝ κυΝέ δκυΝ ηάηα κμΝαπσΝ επαδ υ δεσ ΰδαΝ λέ βΝ υθ ξση θβΝξλκθδΪΝ
ΰέθ αδΝ ησθκΝ
παδ αΰπΰδεΪΝ

Ν ιαδλ δεΫμΝ π λδπ υ δμ,Ν η Ν απσφα βΝ κυΝ υζζσΰκυΝ δ α εσθ πθ,Ν
εηβλδπηΫθβ,Ν τ

λαΝ απσΝ

τηφπθβΝ ΰθυηβΝ

κυΝ

υθ κθδ άΝ

επαδ υ δεκτΝΫλΰκυέ».
ΨΝ ΝπαλέΝ11Ναθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ
«11έΝ θΝυπΪλξκυθΝ βηαθ δεΫμΝ δαφκλΫμΝαπσο πθΝεαδΝπλκετπ κυθΝ υ εκζέ μΝ βθΝ
εα αθκηάΝ πθΝ Ϊι πθή ηβηΪ πθ,ΝκΝ δ υγυθ άμΝάΝκΝπλκρ Ϊη θκμΝκλέα δΝηδαΝΫε αε βΝ
υθ λέα βΝ

Ν ηδαΝ πλκ πΪγ δαΝ τθγ βμΝ πθΝ δαφκλ δευθΝ απσο πθ,Ν

βθΝ κπκέαΝ

εαζ έ αδΝεαδΝκΝπλκρ Ϊη θκμΝ επαδ υ δευθΝγ ηΪ πθέ».
ΨΝ κΝ τ λκΝ ΪφδκΝ βμΝπαλέΝ1βΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμ
« π σ κυΝ κπκγ βγ έΝ

βΝ ξκζδεάΝ ηκθΪ αΝ κΝ τθκζκΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ

πλκ ππδεκτΝ ΰδαΝ βθΝ πζάλβΝ αθΪπ υιβΝ κυΝ ί κηα δαέκυΝ ΧλκζσΰδκυΝ ΠλκΰλΪηηα κμΝ
δ α εαζέαμ,Ν αυ σΝ αθαηκλφυθ αδΝ πλκ πλδθΪ,Ν η Ν απσφα βΝ
δ α εσθ πθΝ

κυΝ

υζζσΰκυΝ

Ν υθ λΰα έαΝη Ν κθΝπλκρ Ϊη θκΝ επαδ υ δευθΝγ ηΪ πθΝεαδΝτ

λαΝ

απσΝ δ άΰβ βΝ κυΝ δ υγυθ άέΝ υΰε ελδηΫθα,Ν αιδκπκδ έ αδΝ πζάλπμΝ κΝ υπκξλ π δεσΝ
δ αε δεσΝ πλΪλδκΝ απσΝ δμΝ δ αε δεΫμΝ υλ μΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ πκυΝ έθαδΝ ά βΝ
κπκγ βηΫθκδΝ βΝ ξκζδεάΝηκθΪ αέ».
ΨΝ Νπ λέπ έΝΰ΄Ν βμΝπαλέΝ1θΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμ
«ΰΨΝ θ έΰλαφκΝ κυΝπλαε δεκτΝ υζζσΰκυΝ δ α εσθ πθΝ

κΝκπκέκΝαθαφΫλκθ αδΝκδΝ

επαδ υ δεκέΝκδΝκπκέκδΝ δ Ϊ εκυθΝ κΝκζκάη λκΝπλσΰλαηηα,ΝεαγυμΝεαδΝβΝβηΫλαΝΰδαΝ
βθΝ κπκέαΝ Ϋξ δΝ κλδ

έ κΝ εΪγ Ν επαδ υ δεσμΝ πκυΝ Ϋξ δΝ βθΝ υγτθβΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ

κζκάη λκυΝ πλκΰλΪηηα κμ,Ν εκδθκπκδ έ αδΝ
επαέ υ βμΝ εαδΝ

κθΝ κδε έκΝ δ υγυθ άΝ πλπ κίΪγηδαμΝ

κθΝ πλκρ Ϊη θκΝ επαδ υ δευθΝ γ ηΪ πθ,Ν πδ υθΪπ

αδΝ

κΝ

ί κηα δαέκΝ πλκζσΰδκΝ πλσΰλαηηαΝ δ α εαζέαμΝ κζκάη λκυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ εαδΝ
αθαλ Ϊ αδΝ Ν ηφαθΫμΝ βη έκΝ κΝΰλαφ έκΝ πθΝ επαδ υ δευθέ».
ααΨΝ κΝ Ϋ αλ κΝ ΪφδκΝ βμΝπ λέπ έΝα΄Ν βμΝπαλέΝ1θΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμ

« Ν υΰελσ β βΝεαδΝβΝζ δ κυλΰέαΝ ηάηα κμΝπλπδθάμΝαυθβμΝηαγβ υθΝΰέθ αδΝτ

λαΝ

απσΝ ξ δεάΝαδ δκζκΰβηΫθβ πλσ α βΝ κυΝ υζζσΰκυΝ δ α εσθ πθΝεαδΝ τηφπθβΝΰθυηβΝ
κυΝ αλησ δκυΝ πλκρ αηΫθκυΝ επαδ υ δευθΝ γ ηΪ πθ,Ν η Ν απσφα βΝ κυΝ κδε έκυΝ
δ υγυθ άΝ πλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ Ϋΰελδ βΝ κυΝ κδε έκυΝ π λδφ λ δαεκτΝ
δ υγυθ άΝ επαέ υ βμέ»έ
ββΨΝ κΝπλυ κΝ ΪφδκΝ βμΝπ λέπ έΝγ΄ βμΝπαλέΝ1θΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ
«ΜΫ αΝ

κΝπλυ κΝπ θγάη λκΝεΪγ Νηάθα,Νη Ν υγτθβΝ κυΝ δ υγυθ άΝ βμΝ ξκζδεάμΝ

ηκθΪ αμ,Ν υθ Ϊ

αδΝεαδΝαπκ Ϋζζ αδΝ βθΝκδε έαΝ δ τγυθ βΝαθαζυ δεάΝεα Ϊ α βΝ

ηαγβ υθΝπκυΝφκδ κτθΝ κΝκζκάη λκΝπλσΰλαηηα»έ
γγΨΝβΝπ λέπ έΝδί΄Ν βμΝπαλέΝ1θΝ λκπκπκδ έ αδΝπμΝ ιάμμΝ
«δίΨΝ ΝυλαΝ βμΝ έ δ βμ-ξαζΪλπ βμΝ θ Ϊ

αδΝ

βθΝπαδ αΰπΰδεάΝ δα δεα έαΝεαδΝ

γ πλ έ αδΝπμΝ δ αε δεάΝυλαΝΰδαΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝκδΝκπκέκδΝκλέακθ αδΝη Ν ξ δεάΝ
πλΪιβΝ κυΝ υζζσΰκυΝ δ α εσθ πθΝ πμΝ υπ τγυθκδΝ Οζκάη λκυΝ ΠλκΰλΪηηα κμΝ βΝ
υΰε ελδηΫθβΝ βηΫλαΝ εαγυμΝ εαδΝ ΰδαΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝ πκυΝ αθαζαηίΪθκυθΝ βθΝ
πέίζ οβΝ βμΝ δα δεα έαμΝ έ δ βμΝ πθΝηαγβ υθΝεαδΝ δ Ϊ εκυθΝ βθΝ πση θβΝββΝυλαΝ
κυΝ Οζκάη λκυΝ ΠλκΰλΪηηα κμέΝ  Ν εΪγ Ν π λέπ π β,Ν κΝ αλδγησμΝ πθΝ επαδ υ δευθ,Ν
υηπ λδζαηίαθκηΫθκυΝ εαδΝ κυΝ υπ υγτθκυΝ κυΝ κζκάη λκυΝ πλκΰλΪηηα κμ,Ν

κυμΝ

κπκέκυμΝαθα έγ αδΝβΝυλαΝ βμΝ έ δ βμ-ξαζΪλπ βμΝ θΝηπκλ έΝθαΝυπ λίαέθ δΝ κθΝαλδγησΝ
πθΝζ δ κυλΰκτθ πθΝ ηβηΪ πθΝ βμΝββμΝ δ αε δεάμΝυλαμΝΧ1ζέ1η-1ηέίίΨΝ κυΝκζκάη λκυΝ
πλκΰλΪηηα κμέ».
γΨΝ κΝΚ φΪζαδκΝ ΄Ν κυΝΪλγλκυΝ11Ν λκπκπκδ έ αδΝπμΝ ιάμμ
ααΨΝβΝπαλέΝγΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ
«γέΝ ΣκΝ έΧέΠέ έΝ υθ Ϊ

αδΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ ε έη θ μΝ δα Ϊι δμΝ κΝ πλυ κΝ

εαάη λκΝ κυΝ π ηίλέκυΝαπσΝ κΝ δ υγυθ άΝάΝ κθΝπλκρ Ϊη θκΝ κυΝθβπδαΰπΰ έκυ,Ν
Ν υθ λΰα έαΝη Ν κΝ τζζκΰκΝ δ α εσθ πθέΝΣκΝ έΧέΠέ έΝία έα αδΝ
ελδ άλδαΝ εαδΝ

Νπαδ αΰπΰδεΪΝ

κΝ πζαέ δκΝ αυ σΝ αιδκπκδ έ αδΝ κΝ υπκξλ π δεσΝ δ αε δεσΝ πλΪλδκΝ πθΝ

επαδ υ δευθΝεαδΝκδΝ δ αε δεΫμΝυλ μΝΰδαΝ δμΝκπκέ μΝΫξκυθΝ κπκγ βγ έΝ
ηκθΪ αέΝ ΣκΝ

έΧέΠέ έΝ υπκίΪζζ αδΝ

Ν

λέαΝ αθ έΰλαφαΝ

βΝ ξκζδεάΝ

κθΝ πλκρ Ϊη θκΝ

επαδ υ δευθΝγ ηΪ πθΝΰδαΝγ υλβ β,ΝκΝκπκέκμΝ πδ λΫφ δΝΫθαΝγ πλβηΫθκΝαθ έΰλαφκΝ
κΝ ξκζ έκΝ εαδΝ ΫθαΝ

Ϋζθ δΝ ΰδαΝ θβηΫλπ βΝ

κθΝ κδε έκΝ δ υγυθ άΝ πλπ κίΪγηδαμΝ

επαέ υ βμέΝ θ έΰλαφκΝ κυΝπλαε δεκτΝ κυΝ υζζσΰκυΝ δ α εσθ πθμ
αΨΝ πδ υθΪπ

αδΝ κΝ έΧέΠέ έΝ κυΝξκζ έκυ,

ίΨΝαθαλ Ϊ αδΝ Ν ηφαθΫμΝ βη έκΝ κΝΰλαφ έκΝ πθΝ επαδ υ δευθέΝ θΪζκΰαΝη Ν δμΝ
δ δαέ λ μΝ υθγάε μΝ κυΝ εΪγ Ν θβπδαΰπΰ έκυΝ κΝ πλκζσΰδκΝ πλσΰλαηηαΝ ηπκλ έΝ θαΝ

αθαπλκ αλησα αδΝ απσΝ κυμΝ θβπδαΰπΰκτμ,Ν τ

λαΝ απσΝ

υθ λΰα έαΝ η Ν κθΝ

πλκρ Ϊη θκΝ επαδ υ δευθΝγ ηΪ πθέ».
ίίΨΝβΝπαλέΝθΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμ
«θέΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝ υζζσΰκυΝ δ α εσθ πθΝκλέακθ αδΝκήκδΝ επαδ υ δεσμήκέΝπκυΝ
δ Ϊ εκυθΝ κΝυπκξλ π δεσΝπλσΰλαηηαΝεαδΝκήκδΝ επαδ υ δεσμήΝκέΝπκυΝ δ Ϊ εκυθΝ κΝ
κζκάη λκΝ πλσΰλαηηαέΝ  Ν π λέπ π βΝ δαφπθέαμΝ βθΝ κλδ δεάΝ ζτ βΝ έθ δΝ κΝ
πλκρ Ϊη θκμΝ επαδ υ δευθΝ γ ηΪ πθέΝ ΣκΝ ΣηάηαΝ ΠλσπλβμΝ Τπκ κξάμΝ ηαγβ υθΝ
αθαζαηίΪθ δΝκΝ επαδ υ δεσμΝπκυΝ δ Ϊ ε δΝ κΝυπκξλ π δεσΝπλσΰλαηηαέΝ θ έΰλαφκΝ
βμΝ παλαπΪθπΝ απσφα βμΝ κυΝ υζζσΰκυΝ δ α εσθ πθ,Ν

βθΝ κπκέαΝ αθαφΫλκθ αδΝ κδΝ

επαδ υ δεκέΝκδΝκπκέκδΝ δ Ϊ εκυθΝ κΝυπκξλ π δεσΝεαδΝ κΝκζκάη λκΝπλσΰλαηηαμ
αΨΝ εκδθκπκδ έ αδΝ

κθΝ πλκρ Ϊη θκΝ επαδ υ δευθΝ γ ηΪ πθΝ εαδΝ

κθΝ κδε έκΝ

δ υγυθ άΝπλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,
ίΨΝ πδ υθΪπ

αδΝ

κΝ ί κηα δαέκΝπλκζσΰδκΝπλσΰλαηηαΝ δ α εαζέαμΝκζκάη λκυΝ

πλκΰλΪηηα κμ,
ΰΨΝαθαλ Ϊ αδΝ Ν ηφαθΫμΝ βη έκΝ κΝΰλαφ έκΝ πθΝ επαδ υ δευθέ».
ΰΰΨΝβΝπ λέπ έΝ ΄Ν βμΝπαλέΝιΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ
« ΨΝ Ό αθΝ κΝ αλδγησμΝ πθΝ ηαγβ υθΝ πκυΝ φκδ κτθΝ

κΝ κζκάη λκΝ πλσΰλαηηαΝ έθαδΝ

ξαηβζσ λκμΝ πθΝσ πθΝπλκίζΫπκθ αδΝπαλαπΪθπ,Ν σ Ναθα Ϋζζ αδΝβΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝ
ηάηα κμΝη Ναπσφα βΝ κυΝ δ υγυθ άΝ επαέ υ βμέ».
ΨΝβΝπ λέπ έΝ ΄Ν βμΝπαλέΝιΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμ
« ΨΝ ΜΫ αΝ

κΝ πλυ κΝ π θγάη λκΝ εΪγ Ν ηάθα,Ν η Ν υγτθβΝ κυΝ δ υγυθ άΝ -

πλκρ αηΫθκυΝ βμΝ ξκζδεάμΝ ηκθΪ αμ,Ν υθ Ϊ

αδΝ εαδΝ απκ Ϋζζ αδΝ

βθΝ κδε έαΝ

δ τγυθ βΝαθαζυ δεάΝεα Ϊ α βΝηαγβ υθΝπκυΝφκδ κτθΝ κΝκζκάη λκΝπλσΰλαηηαΝεαδΝ
κΝ ηάηαΝπλσπλβμΝυπκ κξάμΝηαγβ υθέ».
δΨΝ κΝΪλγλκΝ1βΝ λκπκπκδ έ αδΝπμΝ ιάμμ
ααΨΝβΝπαλέΝ1Ναθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ
«1έΝ

Ν φβη λέαΝ αφκλΪΝ βθΝ πδ άλβ βΝ πθΝ ηαγβ υθΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ

πλκ Ϋζ υ βμΝεαδΝ βμΝαπκξυλβ άμΝ κυμΝαπσΝ κΝ ξκζ έκ,Ν βθΝυλαΝ πθΝ δαζ δηηΪ πθ,Ν βΝ
ηΫλδηθαΝ ΰδαΝ βθΝ πλκ α έαΝ εαδΝ βΝ πηα δεάΝ κυμΝ αε λαδσ β α,Ν κθΝ Ϋζ ΰξκΝ
εαγαλδσ β αμΝ πθΝ ξκζδευθΝξυλπθΝεαδΝκ δ άπκ ΝΫξ δΝ ξΫ βΝη Ν βθΝυΰδ δθάΝεαδΝ βθΝ
α φΪζ δαΝ πθΝηαγβ υθέ».
ίίΨΝΣκΝ λέ κΝ ΪφδκΝ βμΝπαλέΝγΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ

«ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ πθΝ φβη λδυθΝ αθαλ Ϊ αδΝ
επαδ υ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ εαδΝ υπκίΪζζ αδΝ

κθΝ πέθαεαΝ αθαεκδθυ πθΝ κυΝ
κθΝ πλκρ Ϊη θκΝ επαδ υ δευθΝ

γ ηΪ πθέ»
δαΨΝ κΝΪλγλκΝ1ζΝ λκπκπκδ έ αδΝπμΝ ιάμμ
ααΨΝ κΝ τ λκΝ ΪφδκΝ βμΝπαλέΝβΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμ
« δμΝ υθαθ ά δμΝαυ ΫμΝηπκλ έΝθαΝ υηη Ϋξ δΝκΝ υθ κθδ άμΝ επαδ υ δεκτΝΫλΰκυΝ
η ΪΝαπσΝπλσ εζβ βΝ κυΝ υζζσΰκυΝ δ α εσθ πθέ».
ίίΨΝβΝπαλέΝηΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ
«ηέΝ ΓδαΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ πθΝ ηαγβ υθΝ πκυΝ παλκυ δΪακυθΝ κίαλΫμΝ ηαγβ δαεΫμΝ
υ εκζέ μΝάΝεαδΝπλκίζάηα αΝ υηπ λδφκλΪμ,ΝκΝ επαδ υ δεσμΝ βμΝ ΪιβμΝ υθ λΰΪα αδΝ
η Ν κΝ δ υγυθ άΝ άΝ κθΝ πλκρ Ϊη θκΝ κυΝ ξκζ έκυ,Ν κθ επαδ υ δεσΝ κυΝ ηάηα κμΝ
Ϋθ αιβμ,Ν κυμΝΰκθ έμήεβ ησθ μΝ κΝπζαέ δκΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝ βμΝκηΪ αμΝ επαδ υ δεάμΝ
υπκ άλδιβμΝ πθΝηαγβ υθΝάΝ πθΝ έ έ έ έΤέ,ΝσπκυΝαυ ΫμΝζ δ κυλΰκτθ,Νη Ν αΝκδε έαΝ
Κέ έέΤέ,Ν κθΝ αλησ δκΝ

υθ κθδ άΝ επαδ υ δεκτΝ ΫλΰκυΝ εαδΝ κΝ

υθ κθδ άΝ

επαδ υ δεκτΝ ΫλΰκυΝ δ δεάμΝ αΰπΰάμΝ εαδΝ θ αιδαεάμΝ επαέ υ βμ,Ν εαγυμΝ εαδ δμΝ
αλησ δ μΝ υπβλ έ μΝ εαδΝ κυμΝ φκλ έμΝ ΰδαΝ βθΝ πλκ α έαΝ εαδΝ βθΝ υπκ άλδιβΝ πθΝ
παδ δυθΝεαδΝ πθΝκδεκΰ θ δυθΝ κυμέΝ ΝαζζαΰάΝπ λδίΪζζκθ κμΝ κυΝηαγβ άΝ έθαδΝηΫ λκΝ
παδ αΰπΰδεκτΝ ζΫΰξκυΝεαδΝηπκλ έΝθαΝΰέθ δΝη Ναπσφα βΝ κυΝ υζζσΰκυΝ δ α εσθ πθμ
αΨΝσ αθΝπλσε δ αδΝΰδαΝαζζαΰάΝ ηάηα κμ,Ν
ίΨΝη Ν βΝ υθαέθ βΝ κυΝΰκθΫαήεβ ησθαΝσ αθΝπλσε δ αδΝΰδαΝαζζαΰάΝ ξκζ έκυέ».
δίΨΝ κΝΪλγλκΝ1θΝ λκπκπκδ έ αδΝπμΝ ιάμμΝ
ααΨΝ κΝ τ λκΝ ΪφδκΝ βμΝπαλέΝγΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμ
« βΝ υθΫξ δαΝ υπκίΪζζκθ αδΝ ΰδαΝ θβηΫλπ βΝ

κθΝ πλκρ Ϊη θκ επαδ υ δευθΝ

γ ηΪ πθ,ΝκΝκπκέκμΝηπκλ έΝθαΝ δα υπυθ δΝ δμΝ δεΫμΝ κυΝπαλα βλά δμΝεαδΝπλκ Ϊ δμέ».
ίίΨΝ κΝπλυ κΝ ΪφδκΝ βμΝπαλέΝζΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ
«ΟδΝ ξκζδεΫμΝ λΪ δμΝ βμΝπ λέπ έΝΰ΄Ν βμΝπαλέΝβΝ ηπκλ έΝ θαΝηβθΝ θ Ϊ
ά δκΝ άΝ λδηβθδαέκΝ πλκΰλαηηα δ ησΝ κυΝ

κθ αδΝ

κθΝ

ξκζ έκυ,Ν αζζΪΝ θαΝ έθαδΝ Ϋε αε μΝ

η αεδθά δμΝ πθΝηαγβ υθ,Νκπσ Ν ΰελέθκθ αδΝαπσΝ κΝ δ υγυθ άΝάΝ κθΝπλκρ Ϊη θκΝ
κυΝ ξκζ έκυ,Ν τ

λαΝ απσΝ δ άΰβ βΝ πθΝ δ α εσθ πθΝ πκυΝ έθαδΝ υπ τγυθκδΝ ΰδαΝ βθΝ

εΪ κ Ν ξκζδεάΝ λΪ βΝ εαδΝ γαΝ υθκ τκυθΝ κυμΝ ηαγβ ΫμΝ

Ν αυ ά,Ν βΝ ΰλαπ άΝ άΝ

πλκφκλδεάΝ θβηΫλπ βΝ κυΝπλκρ αηΫθκυΝ επαδ υ δευθΝγ ηΪ πθΝεαδΝαφκτΝζβφγκτθΝ
υπσοβΝ αΝ ελδ άλδαΝ πκυΝ κλέακθ αδΝ απσΝ κΝ Ιθ δ κτ κΝ επαδ υ δεάμΝ Πκζδ δεάμΝ
ΧΙέ έΠέΨέ»έ
ΰΰΨΝ κΝ ζ υ αέκΝ ΪφδκΝ βμΝπαλέΝθΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ

« θ έΰλαφκ κυΝ πλαε δεκτΝ υπκίΪζζ αδΝ

κθΝ κδε έκΝ δ υγυθ άΝ πλπ κίΪγηδαμΝ

επαέ υ βμΝΰδαΝΫΰελδ βέ».
ΨΝ κΝ ζ υ αέκΝ ΪφδκΝ βμΝπαλέΝκΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμ
«ΚΪγ Ν δ αε δεάΝ πέ ε οβΝπλαΰηα κπκδ έ αδΝη Ν βθΝπλκςπσγ βΝσ δ υηη ΫξκυθΝ
’Ναυ άΝ αΝ τκΝ λέ αΝΧβήγΨΝ κυζΪξδ κθΝ πθΝηαγβ υθΝεΪγ Ν ηάηα κμή Ϊιβμέ».
ΨΝ κΝ τ λκΝ ΪφδκΝ βμΝπαλέΝ1ίΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ
«Μ αφκλΪΝ πλαλέκυΝ λΰα έαμΝ

Ν απκΰ υηα δθΫμΝ υλ μΝ ΰδαΝ βθΝ πλαΰηα κπκέβ βΝ

ε βζυ πθΝ ηπκλ έΝ θαΝ πλαΰηα κπκδβγ έΝ ΫπμΝ τκΝ φκλΫμΝ αθΪΝ δ αε δεσΝ Ϋ κμΝ η Ν
απσφα βΝ κυΝ υζζσΰκυΝ δ α εσθ πθΝΰδαΝ βθΝκπκέαΝ θβη λυθ αδΝκΝκδε έκμΝ δ υγυθ άμΝ
πλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέ».
ΨΝ κΝπλυ κΝ ΪφδκΝ βμΝπαλέΝ1βΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ
« Ν παλκυ έαΝ λέ πθΝ πλκ υππθΝ

κΝ ξκζ έκΝ

κΝ πζαέ δκΝ πθΝ λΪ πθΝ πκυΝ

αθαφΫλκθ αδΝ βθΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝβ πλκςπκγΫ δΝ βΝ τηφπθβΝΰθυηβΝ κυΝ υζζσΰκυΝ
δ α εσθ πθΝεαδΝ βθΝ θβηΫλπ βΝ κυΝπλκρ αηΫθκυΝ επαδ υ δευθΝγ ηΪ πθέ»
δΰΨΝ κΝΪλγλκΝ1ιΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμ
«ΆλγλκΝ1ι
πδηκλφπ δεΫμΝ λΪ δμ
1έΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝ υθ κθδ άΝ επαδ υ δεκτΝΫλΰκυΝεαδΝξπλέμΝθαΝαπαδ έ αδΝΪ δαΝ
ΪζζβμΝαλξάμΝηπκλ έΝθαΝξλβ δηκπκδβγκτθΝηΫξλδΝ τκΝΧβΨΝ λΰΪ δη μΝβηΫλ μΝ κΝξλσθκΝαθΪΝ
ΪιβΝ ΰδαΝ βθΝ πλαΰηα κπκέβ βΝ πδηκλφπ δευθΝ
πδηκλφπ δεΪΝ αυ ΪΝ

ηδθαλέπθΝ εαδΝ βη λέ πθέΝ  αΝ

ηδθΪλδαΝ εαδΝ δμΝ βη λέ μΝ υηη ΫξκυθΝ υπκξλ π δεΪΝ σζκδΝ κδΝ

επαδ υ δεκέΝ βμΝ π λδφΫλ δαμΝ άΝ κηΪ μΝ επαδ υ δευθΝ εα ΪΝ ξκζ έαΝ άΝ Ϊι δμ,Ν
τηφπθαΝη Ν βθΝπ λέπ έΝ ΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝηηΝ κυΝθέΝ1ηθθή1λκηέ
βέΝεκπσμΝ πθΝ πδηκλφπ δευθΝαυ υθΝ υθαθ ά πθΝ έθαδΝβΝ ιΫ α βΝ πθΝγ ηΪ πθΝ
πκυΝ ΫξκυθΝ

ξΫ βΝ η Ν

βθΝ

πδ βηκθδεάΝ εαδΝ παδ αΰπΰδεάΝ υπκ άλδιβΝ

πθΝ

επαδ υ δευθ,Ν βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθ,Ν κΝ υθ κθδ ησ,Ν κθΝ
πλκΰλαηηα δ ησΝ εαδΝ βθΝ απκ έηβ βΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ ΫλΰκυΝ άΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ
πλκίζβηΪ πθΝ πκυΝ παλαεπζτκυθΝ βθΝ τλυγηβΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ ξκζ έπθέΝ  Ν εΪγ Ν
π λέπ π β,Ν ΰδαΝ βΝ δαησλφπ βΝ κυΝ γ ηα δεκτΝ π λδ ξκηΫθκυΝ πθΝ πδηκλφπ δευθΝ
αυ υθΝ υθαθ ά πθΝκΝκδε έκμΝ υθ κθδ άμΝ επαδ υ δεκτΝΫλΰκυΝζαηίΪθ δΝυπσοβΝ δμΝ
πλκ Ϊ δμΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ βμΝπ λδφΫλ δαμΝάΝκηΪ πθΝ επαδ υ δευθΝεα ΪΝ ξκζ έαΝ
άΝ Ϊι δμέ

γέΝΜΫ αΝ αΝξλκθδεΪΝ δα άηα αΝαπσΝ βθΝ1β ΫπμΝ βθΝ1ίβ  π ηίλέκυΝεαδΝαπσΝ βθΝ
15β ΫπμΝ βθΝβ1β ΙκυθέκυΝηπκλ έΝθαΝ δκλΰαθυθκθ αδΝαπσΝ κΝ υθ κθδ άΝ επαδ υ δεκτΝ
ΫλΰκυΝ πδηκλφπ δεΫμΝ λΪ δμ,Ν Ν υθ λΰα έαΝη Ν δμΝαλησ δ μΝ κηΫμΝυπκ άλδιβμΝ βμΝ
πλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέ»έ
δ ΨΝ κΝΪλγλκΝ1λΝ λκπκπκδ έ αδΝπμΝ ιάμμ
ααΨΝβΝπαλέΝβΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ
«βέΝ

δαφκλκπκέβ βΝ πθΝ

πδ λΫπ αδΝτ

υθγβευθΝ ζ δ κυλΰέαμΝ

υ

ΰααση θπθΝ

ξκζ έπθΝ

λαΝαπσΝ ΰθυηβΝ πθΝ δ υγυθ υθΝάΝ πθΝπλκρ αηΫθπθΝ πθΝ ξκζ έπθ,Ν

κυΝ υζζσΰκυΝ δ α εσθ πθΝεαδΝ κυΝ δ υγυθ άΝπλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝεαδΝ φσ κθΝ
αυ σΝ ιυπβλ

έΝ κυμΝηαγβ ΫμΝεαδΝ κυμΝΰκθ έμΝήεβ ησθ μΝ κυμέ»έ

ίίΨΝ κΝ τ λκΝ ΪφδκΝ βμΝπαλέΝκΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμ
« Ν π λέπ π βΝ δαφπθέαμ,Ν ε έ

αδΝ απσφα βΝ κυΝ δ υγυθ άΝ πλπ κίΪγηδαμΝ

επαέ υ βμέ»έ
δ ΨΝ αΝΠαλαλ άηα α,ΝσπκυΝΰέθ αδΝαθαφκλΪΝ Ν«Κ έ έ έΤέ»Νθκ έ αδΝ«Κέ έέΤέ»έ

ΆλγλκΝ23
ί κηα δαέκΝΧλκζσΰδκΝΠλσΰλαηηαΝ δ α εαζέαμ
θ δεαγέ α αδΝβΝπ λέπ . ίί΄Ν βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝζΝ κυΝθέΝθκβή1λιιΝΧ ΄ΝβζζΨ,ΝσππμΝ
λκπκπκδάγβε ΝεαδΝδ ξτ δ,ΝπμΝ ιάμμ
«ίίΨΝ ΣκΝ ί κηα δαέκΝ ΧλκζσΰδκΝ ΠλσΰλαηηαΝ δ α εαζέαμΝ Χ έΧέΠέ έΨΝ υθ Ϊ
τηφπθαΝ η Ν παδ αΰπΰδεΪΝ ελδ άλδα, κΝ πλυ κΝ

αδ,

εαπ θγάη λκΝ κυΝ  π ηίλέκυΝ

εΪ κυΝΫ κυμΝαπσΝ κθΝ δ υγυθ άΝάΝ κθΝπλκρ Ϊη θκΝ κυΝ ξκζ έκυ,Ν ΰελέθ αδΝαπσΝ κθΝ
πλκρ Ϊη θκΝ επαδ υ δευθΝγ ηΪ πθΝ βμΝ δ τγυθ βμΝ επαέ υ βμΝεαδΝυζκπκδ έ αδΝη Ν
ίΪ βΝ κΝδ ξτκθΝγ ηδεσΝπζαέ δκέΝΟΝπλκρ Ϊη θκμΝ επαδ υ δευθΝγ ηΪ πθΝαπκ Ϋζζ δΝ
κΝ έΧέΠέ έΝ κθΝ δ υγυθ άΝ επαέ υ βμΝπλκμΝ θβηΫλπ άΝ κυέ».

ΆλγλκΝβζ
Ρυγηέ δμΝΰδαΝαβ άηα αΝ βμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝεαδΝεα Ϊλ δ βμ
1.

 κΝΪλγλκΝιΝ κυΝθέΝζ1κθήβί1γΝΧ ΄Ν1λγΨ,ΝσππμΝΫξ δΝαθ δεα α αγ έΝη Ν βθΝπαλέΝ

1Ν κυΝΪλγλκυΝζΝ κυΝθέΝζζιγήβί1ιΝΧ ΄ΝικΨ,Νπλκ έγ αδΝπαλέΝζΝπμΝ ιάμμ

«ζέΝ αΝβη λά δαΝεαδΝ π λδθΪΝ Π έΛέΝηπκλ έΝθαΝ φαλησα αδΝ κΝπλσΰλαηηαΝ«ΜδαΝ
ΝΫαΝ λξάΝ

αΝ Π έΛ»,Ν κΝ κπκέκΝ π λδζαηίΪθ δμΝ αΨΝ βθΝ θαζζαε δεάΝ θδ ξυ δεάΝ

δ α εαζέαΝπκυΝπαλΫξ αδΝ

Νηαγβ ΫμΝ πθΝ παΰΰ ζηα δευθΝζυε έπθΝ τηφπθαΝη Ν κΝ

ΪλγλκΝβθΝ κυΝθέΝζγθκήβί1θΝΧ ΄Νβ1Ψ,ΝσππμΝεΪγ ΝφκλΪΝδ ξτ δ,ΝίΨΝ βΝουξκεκδθπθδεάΝεαδΝ
υθαδ γβηα δεάΝ

άλδιβΝ ηαγβ υθΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ παλέΝ 1ί΄Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 1ιΝ κυΝ θέΝ

γθλλήβίίκΝΧ ΄Ν1λλΨ,ΝσππμΝεΪγ ΝφκλΪΝδ ξτ δ,ΝΰΨΝ βθΝ πδησλφπ βΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ
πθΝ Π έΛέΝ κΝπζαέ δκΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμ,Ν ΨΝ αΝ ξΫ δαΝ λΪ βμΝπκυΝπλκΪΰκυθΝ βθΝ
εαδθκ κηέαΝεαδΝ βΝ βηδκυλΰδεσ β αΝεαδΝ υθ Ϋκθ αδΝ θ δε δεΪΝη Ν δμΝ πδ άη μ,Ν βθΝ
ξθκζκΰέα,Ν κθΝπκζδ δ ησΝεαδΝ βθΝ πδξ δλβηα δεσ β α,Ν ΨΝ κθΝ ικπζδ ησΝ πθΝ Π έΛέΝ
η Ν υπκ κηΫμΝ βζ δΪ ε οβμ,Ν

ΨΝ κΝ γ ησΝ κυΝ τηίκυζκυΝ εαγβΰβ άΝ εαδΝ κυΝ

υηίκυζέκυΝ Ϊιβμ,ΝεαγυμΝεαδΝαΨΝ βΝ δε τπ βΝ πθΝ ξκζδευθΝηκθΪ πθέΝΜ Ναπσφα βΝ
κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμ,Ν λ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν βΝ κπκέαΝ βηκ δ τ αδΝ

βθΝ

φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πθ,Ν ι δ δε τκθ αδΝ αΝ ξΫ δαΝ λΪ βμ,ΝκδΝαληκ δσ β μΝ κυΝ
τηίκυζκυ- εαγβΰβ άΝεαδΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ Ϊιβμ,Νεαγκλέακθ αδΝ αΝ δ δεσ λαΝγΫηα αΝ
κλΰΪθπ βμΝεαδΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμ,Ν υ άθκθ αδΝσλΰαθαΝεαδΝ πδ λκπΫμΝΰδαΝ
βθΝ πκπ έαΝ εαδΝ βθΝ υπκ άλδιβΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ εαδΝ εαγκλέα αδΝ εΪγ Ν ξ δεσΝ
γΫηαΝ η Ν βΝ ζ δ κυλΰέαΝ εαδΝ βΝ υΰελσ β άΝ κυμΝ εαδΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ θΫ μΝ υθαφ έμΝ
πλκμΝ κΝπθ τηαΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝ λΪ δμέΝΟδΝ απΪθ μΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝηπκλκτθΝ
θαΝεαζτπ κθ αδΝαπσΝ υΰξλβηα κ κ κτη θ μΝαπσΝ βθΝ υλππαρεάΝ θπ βΝπλΪι δμέ»Ν
2.

αΨΝΜ ΪΝ κΝπλυ κΝ ΪφδκΝ βμΝπαλέΝηΝ κυΝΪλγλκυΝ1βΝ κυΝθέΝζ1κθήβί1γ,ΝσππμΝ

Ϋξ δΝαθ δεα α αγ έΝη Ν κΝΪλγλκΝιβΝ κυΝθέΝζγ1ίήβί1ζΝΧ ΄ΝβηκΨ,Νπλκ έγ αδΝ ΪφδκΝπμΝ
ιάμμ
« θΝ

θΝ Ϋξ δΝ ε κγ έΝ κΝ πλκ λδεσΝ δΪ αΰηαΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ

απσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠαδ έαμ,Ν λ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝτ

αφέκυ,Ν η Ν

λαΝαπσΝ δ άΰβ βΝ

κυ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ κυΝ γθδεκτΝΟλΰαθδ ηκτΝΠδ κπκέβ βμΝΠλκ σθ πθΝεαδΝ
παΰΰ ζηα δεκτΝ Πλκ αθα κζδ ηκτΝ πκυΝ

βηκ δ τ αδΝ

Κυί λθά πμΝ έθαδΝ υθα άΝ βΝ ξκλάΰβ βΝ αθ δ κδξέαμΝ

βθΝ

φβη λέ αΝ

βμΝ

κυμΝ εα σξκυμΝ έ ζπθΝ

δ δεκ ά πθΝ κυΝ «Μ αζυε δαεκτΝ Ϋ κυμΝ - ΣΪιβμ Μαγβ έαμ»Ν πθΝ παΰΰ ζηα δευθΝ
δεαδπηΪ πθΝ εαδΝ πθΝ α δυθΝ πθΝ εα σξπθΝ αθ έ κδξπθΝ έ ζπθΝ δ δεκ ά πθΝ βμ
λξδεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝΚα Ϊλ δ βμ,Ν πδπΫ κυΝηέ»
ίΨΝ  κΝ Ϋ αλ κΝ

ΪφδκΝ βμΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 1ζΝ κυΝ θέΝ ζ1κθήβί1γ,Ν σππμΝ Ϋξ δΝ

αθ δεα α αγ έΝη Ν βθΝπ λέπ έΝΰ΄Ν βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝκιΝ κυΝθέΝζηζιήβί1κΝΧ ΄Ν1ίβΨ,Ν
κδΝζΫι δμΝ«Μ Ν βθΝαθπ ΫλπΝαπσφα βΝεαγκλέα αδΝ κΝπζαέ δκΝπκδσ β αμΝηαγβ έαμΝεαδ»Ν

αθ δεαγέ α αδΝ απσΝ δμΝ ζΫι δμΝ «Μ Ν βθΝ απσφα βΝ βμΝ παλέΝ ζΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ζβΝ κυΝ θέΝ
ζζίγήβί1θΝΧ ΄Ν1βηΨΝπκυΝεαγκλέα αδΝ κΝπζαέ δκΝπκδσ β αμΝηαγβ έαμ»έ
3.

Νβη λκηβθέαΝ«θέλέβί1θ»Ν

βθΝπαλέΝκΝ κυΝΪλγλκυΝζΝ κυΝθέΝζζιγήβί1ιΝΧ ΄ΝικΨΝ

αθ δεαγέ αθ αδΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝ«1έλέβί1κ»έ

ΆλγλκΝβη
Ρυγηέ δμΝΰδαΝ βθΝΫλ υθα
1έΝ Νπ λέπ έΝα΄ βμΝπαλέΝ1βΝ κυΝΪλγλκυΝ1κΝ κυΝθέΝζγ1ίήβί1ζ Χ ΄ΝβηκΨ φαλησα αδΝεαδΝ
κυμΝη α δ αε κλδεκτμΝ υθ λΰΪ μΝ πκυΝαπα ξκζκτθ αδΝ

αΝ λ υθβ δεΪΝεαδΝζκδπΪΝ

ΫλΰαήπλκΰλΪηηα αΝπκυΝ δαξ δλέακθ αδΝκδΝ .Λ.Κ. . πθΝ . .Ι..
2.

παλ. 9 βμΝπ λέπ έΝ Ν κυΝΪλγλκυΝ1γ

«λέ Σκ

λ υθβ δεσΝ ΚΫθ λκΝ

κυΝθέΝζγ1ίήβί1ζ αθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμ:

δκρα λδευθ

πδ βηυθΝ « ζΫιαθ λκμΝ ΦζΫηδθΰε»Ν

Χ έΚ έ έ έΝ έΝ ΦζΫηδθΰεΨ,Ν κΝ κπκέκΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ κΝ ζζβθδεσΝ

λυηαΝ α δεάμΝ

δκζκΰδεάμΝ λ υθαμΝ« ζΫιαθ λκμΝΦζΫηδθΰε»ΝεαδΝαπσΝ αΝ ιάμΝΙθ δ κτ αμ
αέ Ιθ δ κτ κΝ α δεάμΝ δκρα λδεάμΝ λ υθαμΝΧΙ

).

ίέΝΙθ δ κτ κΝ δκεαδθκ κηέαμΝΧΙ ΚΨ»έ

ΆλγλκΝ…
ΈθαλιβΝδ 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

