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Άλγλκ 1
Κα Ϊλΰβ β κυ Σέ έΙέ Θ

αζέαμ εαδ κυ Σέ έΙέ  λ Ϊμ ζζΪ αμ

1. ΣκΝΣ ξθκζκΰδεσΝ επαδ υ δεσΝΊ λυηαΝΘ

αζέαμΝΧΣέ έΙέΝΘ

αζέαμΨ,Νη ΝΫ λαΝ βΝ

ΛΪλδ αΝεαδΝ κΝ Σ ξθκζκΰδεσΝ επαδ υ δεσΝΊ λυηαΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμΝΧΣέ έΙέΝ  λ ΪμΝ
ζζΪ αμΨΝεα αλΰκτθ αδΝπμΝαυ κ ζάΝθκηδεΪΝπλσ ππαΝεαδΝ θ Ϊ
αΨΝ ΣκΝ Σέ έΙέΝ Θ

αζέαμΝ θ Ϊ

αδΝ

κθ αδΝπμΝ ιάμμ

κΝ Παθ πδ άηδκΝ Θ

υπ δ Ϋλξ αδΝ αυ κ δεαέπμΝ εαδΝ ξπλέμΝ ΪζζβΝ δα τππ βΝ

αζέαμ,Ν κΝ κπκέκΝ

Ν σζαΝ αΝ θκξδεΪΝ εαδΝ

ηπλΪΰηα αΝ δεαδυηα αΝεαδΝ Νσζ μΝ δμΝυπκξλ υ δμΝ κυΝΣέ έΙέΝΘ

αζέαμ, πμΝκδκθ έΝ

εαγκζδεσμΝ δΪ κξκμΝαυ κτ,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 εελ η έμΝ έε μΝ η Ν δΪ δεκΝ κΝ Σέ έΙέΝ
Θ

αζέαμΝ υθ ξέακθ αδΝαπσΝ κΝΠαθ πδ άηδκΝΘ

αζέαμΝξπλέμΝ δαεκπάΝ βμΝ έεβμέΝ

δεα δεΫμΝ απκφΪ δμΝ πκυΝ ε έ κθ αδΝ ΰδαΝ κΝ Σέ έΙέΝ Θ
Παθ πδ βηέκυΝΘ

αζέαμΝ δ ξτκυθΝ Ϋθαθ δΝ κυΝ

αζέαμέ

ίΨΝΣκΝΣ. .Ι.  λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ θ Ϊ

αδΝ

κΝΠαθ πδ άηδκΝΘ

αζέαμ,Ν

κΝ ΚΠ Ν

εαδΝ κΝΓ ππκθδεσΝΠαθ πδ άηδκ,Ν αΝκπκέαΝεαγέ αθ αδΝ δ δεκέΝ δΪ κξκδΝαυ κτ,ΝξπλέμΝ
βθΝεα αίκζάΝφσλκυ,Ν ΫζκυμΝάΝΪζζκυΝ δεαδυηα κμΝυπΫλΝ κυΝ βηκ έκυΝάΝ πθΝΟέΣέ έΝ
άΝ ΪζζπθΝ θκηδευθΝ πλκ υππθ,Ν βλκυηΫθπθΝ πθΝ δα υπυ πθΝ βηκ δσ β αμΝ ΰδαΝ αΝ
αεέθβ α, πμΝ ιάμμ
ααΨΝΣκΝΠαθ πδ άηδκΝΘ

αζέαμΝυπ δ Ϋλξ αδΝαυ κ δεαέπμΝεαδΝξπλέμΝΪζζβΝ δα τππ βΝ

ΝσζαΝ αΝ θκξδεΪΝεαδΝ ηπλΪΰηα αΝ δεαδυηα αΝεαδΝ Νσζ μΝ δμΝυπκξλ υ δμΝ κυΝΣέ έΙέΝ
 λ ΪμΝ ζζΪ αμ,Ν

Νσ δΝαφκλΪΝ κ ΣηάηαΝ ζ ε λκθδευθΝΜβξαθδευθΝΣ ,Ν κΝΣηάηαΝ

ΜβξαθδευθΝ ΠζβλκφκλδεάμΝ Σ ,Ν
Φυ δεκγ λαπ έαμ,Ν ά κδΝ π λδΫλξκθ αδΝ

κΝ ΣηάηαΝ Νκ βζ υ δεάμΝ εαδΝ

κΝ ΣηάηαΝ

Ν αυ σΝ κδΝ φκδ β Ϋμ,Ν κΝ πλκ ππδεσ,Ν αΝ ε έλδα,Ν

λΰα άλδαΝεαδΝζκδπΫμΝ κηΫμΝπκυΝ ιυπβλ κτθΝ αΝαθπ ΫλπΝΣηάηα αΝεαδΝαθαζαηίΪθ δΝ

δμΝ υπκξλ υ δμΝ πκυΝ κΝΣέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ Ϋξ δΝ αθαζΪί δΝ Ϋθαθ δΝ λέ πθΝ ΰδαΝ βΝ
ζ δ κυλΰέαΝ πθΝΣηβηΪ πθΝαυ υθέ
ίίΨΝ ΣκΝ Ν γθδεσΝ εαδΝ Καπκ δ λδαεσΝ Παθ πδ άηδκΝ γβθυθΝ Χ ΚΠ ) υπ δ Ϋλξ αδΝ
αυ κ δεαέπμΝεαδΝξπλέμΝΪζζβΝ δα τππ βΝ ΝσζαΝ αΝ θκξδεΪΝεαδΝ ηπλΪΰηα αΝ δεαδυηα αΝ
εαδΝ

Ν σζ μΝ δμΝ υπκξλ υ δμΝ κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμ,Ν

Ν σ δΝ αφκλΪΝ κΝ ΣηάηαΝ

ζ ε λκζσΰπθΝΜβξαθδευθΝΣ ,Ν κΝΣηάηαΝΜβξαθδευθΝ υ κηα δ ηκτΝΣ ,Ν κΝΣηάηαΝ
ΜβξαθκζσΰπθΝΜβξαθδευθΝΣ ,Ν κΝΣηάηαΝΜβξαθδευθΝΣ ξθκζκΰέαμΝ

λκ εαφυθΝΣ Ν

εαδΝ κΝ ΣηάηαΝ Λκΰδ δεάμΝ εαδΝ Υλβηα κκδεκθκηδεάμ, ά κδΝ π λδΫλξκθ αδΝ

Ν αυ σΝ κδΝ

φκδ β Ϋμ,Ν κΝπλκ ππδεσ,Ν αΝε έλδα,Ν λΰα άλδαΝεαδΝζκδπΫμΝ κηΫμΝπκυΝ ιυπβλ κτθΝ αΝ
αθπ ΫλπΝΣηάηα αΝεαδΝαθαζαηίΪθ δΝ δμΝυπκξλ υ δμΝπκυΝ κΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ
Ϋξ δΝαθαζΪί δΝΫθαθ δΝ λέ πθΝΰδαΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝΣηβηΪ πθΝαυ υθέ
ΰΰΨΝΣκΝΝΓ ππκθδεσΝΠαθ πδ άηδκΝ γβθυθΝυπ δ Ϋλξ αδΝαυ κ δεαέπμΝεαδΝξπλέμΝΪζζβΝ
δα τππ βΝ ΝσζαΝ αΝ θκξδεΪΝεαδΝ ηπλΪΰηα αΝ δεαδυηα αΝεαδΝ Νσζ μΝ δμΝυπκξλ υ δμΝ
κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμ,Ν

Ν σ δΝ αφκλΪΝ κ ΣηάηαΝ α κπκθέαμΝ εαδΝ δαξ έλδ βμΝ

Φυ δεκτΝ Π λδίΪζζκθ κμ, κΝΣηάηαΝ δκέεβ βμΝ υ βηΪ πθΝ φκ δα ηκτ, κΝΣηάηαΝ
δκέεβ βμ,Ν ΟδεκθκηέαμΝ εαδΝ πδεκδθπθέαμΝ Πκζδ δ δευθΝ εαδΝ Σκυλδ δευθΝ ΜκθΪ πθ,
ά κδΝπ λδΫλξκθ αδΝ Ναυ σ κδΝφκδ β Ϋμ,Ν κΝπλκ ππδεσ,Ν αΝε έλδα,Ν λΰα άλδαΝεαδΝζκδπΫμΝ
κηΫμΝπκυΝ ιυπβλ κτθΝ αΝαθπ ΫλπΝΣηάηα αΝεαδΝαθαζαηίΪθ δΝ δμΝυπκξλ υ δμΝπκυΝ
κΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ Ϋξ δΝ αθαζΪί δΝ Ϋθαθ δΝ λέ πθΝ ΰδαΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ
ΣηβηΪ πθΝαυ υθέ
εελ η έμΝ έε μΝη Ν δΪ δεκΝ κΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμΝπκυΝαφκλκτθΝ

κΝπλκ ππδεσΝ

Χ αε δεσΝεαδΝΫε αε κΨΝ πθΝαθπ ΫλπΝΣηβηΪ πθ,Ν υθ ξέακθ αδΝαπσΝ κΝ έ έΙέ
θΪ

κΝκπκέκΝ

αδΝ κΝπλκ ππδεσ, ξπλέμΝ δαεκπάΝ βμΝ έεβμέΝΛκδπΫμΝ έε μΝη Ν δΪ δεκΝ κΝΣ. .Ι.

 λ ΪμΝ

ζζΪ αμΝ

υθ ξέακθ αδΝ απσΝ κΝ Παθ πδ άηδκΝ Θ

αζέαμέΝ

δεα δεΫμΝ

απκφΪ δμΝ πκυΝ ε έ κθ αδΝ ΰδαΝ κΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ δ ξτκυθΝ Ϋθαθ δΝ κυΝ
αθ έ κδξκυΝ έ έΙέ,Ν τηφπθαΝη Ν αΝ τκΝπλκβΰκτη θαΝ Ϊφδα.
2. ΟΝ δ δεσμΝΛκΰαλδα ησμΝΚκθ υζέπθΝΈλ υθαμΝΧ έΛέΚέ έΨΝ κυΝΣέ έΙέΝΘ
κΝ

έΛέΚέ έΝ

κυ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ

Παθ πδ βηέκυ Θ

ζζΪ αμΝ

θΪ

κθ αδΝ

κθΝ

αζέαμ εαδΝ

έΛέΚέ έΝ

κυΝ

αζέαμ, κΝκπκέκμΝυπ δ Ϋλξ αδΝαυ κ δεαέπμΝ ΝσζαΝ αΝ δεαδυηα α,Ν

θκξδεΪΝεαδΝ ηπλΪΰηα α,ΝεαδΝ δμΝυπκξλ υ δμΝ κυΝεαδΝκΝκπκέκμΝ υθ ξέα δΝεαδΝυζκπκδ έΝ
σζαΝ

αΝ Ϋλΰα-πλκΰλΪηηα αΝ πκυΝ κδ

έΛέΚέ έΝ

πθ Σέ έΙέΝ Ϋξκυθ αθαζΪί δ,

υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝξλβηα κ κ κτη θπθΝεαδΝ υΰξλβηα κ κ κτη θπθΝαπσΝ βθΝ
υλππαρεάΝ Έθπ βΝ άΝ ΪζζκυμΝ φκλ έμΝ πκυΝ ξλβηα κ κ κτθΝ Ϋλ υθαΝ άΝ λΪ δμέ  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 Τπκ άλδιβμ ΧΜέΟέ έΤέΨ κυΝ Σέ έΙέΝΘ

Ν ΜκθΪ αΝ ΟδεκθκηδεάμΝ εαδΝ
αζέαμΝεαδΝΝ κυΝ Σέ έΙέΝ λ ΪμΝ

ζζΪ αμ,Ν θ πηα υθκθ αδΝ βθΝαθ έ κδξβΝηκθΪ αΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυ
Θ

αζέαμ εαδΝ ξλΫβΝ πλκρ αηΫθκυΝ βμΝ ηκθΪ αμΝ ΧΠέΜέΟέ έΤέΨΝ εαδΝ Πλκρ αηΫθκυΝ

ΟδεκθκηδευθΝ Τπβλ δυθΝ ΧΠέΟέΤέΨΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ ζ έΝ κΝ κδε έκμ πλκρ Ϊη θκμΝ κυΝ
έΛέΚέ έΝ

κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ Θ

αζέαμέ ΟδΝ

πδ βηκθδεΪΝ υπ τγυθκδΝ

πθΝ

πλκΰλαηηΪ πθ-ΫλΰπθΝ ιαεκζκυγκτθΝ θαΝ υγτθκθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ κυΝ ΫλΰκυΝ
κυμέΝ πδ βηκθδεσμΝυπ τγυθκμΝπλκΰλΪηηα κμ,Ν κΝκπκέκΝι εέθβ Ν κΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ
ζζΪ αμΝπλδθΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμΝ υθ ξέα δΝθαΝ έθαδΝκΝέ δκμΝΚαγβΰβ άμ,
αεσηβΝεαδΝαθΝη αεδθάγβε Ν κΝ έΚέΠέ έΝάΝ κΝΓ ππκθδεσΝΠαθ πδ άηδκ, τηφπθαΝ
η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπαλσθ κμ θσηκυ. Ν πδ λκπάΝ λ υθυθΝεαδΝ δαξ έλδ βμΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ
αθα υΰελκ έ αδΝ ηΫ αΝ

Ν λδΪθ αΝ ΧγίΨΝ βηΫλ μΝ απσ κθΝ κλδ ησΝ βμΝ πλκ πλδθάμΝ

δκέεβ βμΝεΪγ ΝθΫκυΝΣηάηα κμ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝπλκ

γκτθ πμΝηΫζβΝ επλσ ππκδΝ πθΝ

θΫπθΝΣηβηΪ πθΝη Νγβ έαΝΫπμΝ βΝζάιβΝ βμΝγβ έαμΝ πθΝά βΝκλδ ηΫθπθΝη ζυθέΝ βθΝ
πδ λκπάΝ λ υθυθ εαδΝ δαξ έλδ βμ η Ϋξκυθ ΫπμΝ βθ 31β-5-2019,ΝπμΝ πδπζΫκθΝηΫζβ,ΝκΝ
υπβλ υθΝεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμ,Νπλσ λκμΝ βμΝ πδ λκπάμ λ υθυθ εαδΝ
δαξ έλδ βμΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ κυΝΣέ έΙέΝΘ

αζέαμ εαδΝ κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ,ΝξπλέμΝ

δεαέπηαΝοάφκυέΝ Νπ λέπ π βΝαπκυ έαμΝ κυμ ΰδαΝκπκδκθ άπκ ΝζσΰκΝάΝπλκ πλδθκτΝ
επζτηα κμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ αθΝ παλαδ βγκτθΝ άΝ εζ έοκυθ,Ν κυμ αθαπζβλυθ δΝ ΫθαΝ εΝ πθΝ
υπβλ κτθ πθΝεα ΪΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝπαλσθ κμΝη ζυθΝ βμΝ πδ λκπάμΝ λ υθυθΝεαδΝ
δαξ έλδ βμΝ κυΝ έΛέΚέ έΝ κυΝΣέ έΙέΝΘ

αζέαμ άΝ κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ,Ν κΝκπκέκΝ

πδζΫΰ αδΝ η Ν απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ Θ
ΟδεκθκηδεάμΝ εαδΝ

δκδεβ δεάμΝ Τπκ άλδιβμΝ ΧΜέΟέ έΤέΨΝ κυΝ

αζέαμέ ΜκθΪ αΝ
ΛΚ Ν ηπκλ έΝ θαΝ

ζ δ κυλΰ έΝεαδΝ ΝΪζζ μΝπσζ δμέ
3.  ΝεΪγ Ν Παθ πδ άηδκ, Θ

αζέαμ,Ν έΚέΠέ έΝεαδΝΓ ππκθδεσ,Ν ζ δ κυλΰ έΝαπσΝ βθΝ

ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμΝ ΫπμΝ βθΝ γ1β-8-2024 υηίκτζδκΝ Έθ αιβμ,Ν
η ΫξκυθΝ κΝ υπβλ υθΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμ

κΝ κπκέκΝ

θ δπλτ αθβμΝ

εα βηαρευθΝ ΤπκγΫ πθΝ κυΝ εΪγ Ν Παθ πδ βηέκυ,Ν πμΝ πλσ λκμ, εαδΝ λ έμΝ ΧγΨΝ
επλσ ππκδΝαπσΝεΪγ ΝΓ θδεσ Σηάηα, πμΝηΫζβέ ΟδΝ επλσ ππκδΝ πθΝΓ θδευθΝΣηβηΪ πθΝ
εζΫΰκθ αδΝη Νηυ δεάΝοβφκφκλέαΝη αιτΝ πθΝη ζυθΝ έ έΠέΝ πθΝ θΝζσΰπΝΣηβηΪ πθέ
Κα ΪΝ βθΝ πλυ βΝ υθ λέα βΝ κΝ υηίκτζδκΝ Έθ αιβμΝ εζΫΰ δΝ κθΝ θ δπλσ λκ. ΣκΝ
υηίκτζδκΝ Έθ αιβμΝ Ϋξ δΝ δμΝ αληκ δσ β μΝ βμΝ υθΫζ υ βμΝ Σηάηα κμΝ ΰδα

βθΝ

κζκεζάλπ βΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθ πκυ υθΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ πθΝΣέ έΙέέΝΟΝΠλσ λκμΝ κυΝ
υηίκυζέκυΝ Έθ αιβμΝ Ϋξ δΝ δμΝ αληκ δσ β μΝ ΠλκΫ λκυΝ Σηάηα κμ. ΣκΝ υηίκτζδκΝ

Έθ αιβμΝ πδεκυλ έ αδΝ απσΝ Γλαηηα έαέΝ Μ ΪΝ βθΝ γ1-8-2024, η Ν απσφα βΝ βμΝ
υΰεζά κυΝκλέακθ αδΝ αΝσλΰαθαΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝπκυΝα εκτθΝ δμΝαληκ δσ β μΝ κυΝ
υηίκυζέκυΝ Έθ αιβμ,Ν πμΝ πλκμΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ πθΝ
ΣηβηΪ πθΝ πθΝ Σ. .Ι. πκυΝ η αία δεΪΝ παλΫξκθ αδΝ απσΝ κΝ κδε έκΝ Παθ πδ άηδκΝ
τηφπθαΝη Ν αΝΪλγλαΝη,Ν11 εαδΝ17, βθΝαπκθκηάΝ έ ζπθΝ πκυ υθΝεαδΝ βθΝξκλάΰβ βΝ
πδ κπκδβ δευθΝεαδΝί ίαδυ πθΝ κυμΝφκδ β ΫμΝεαδΝαπκφκέ κυμΝ πθΝΣηβηΪ πθΝαυ υθέ
4. ΟΝ θ δπλσ λκμΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ Έθ αιβμΝ υηη Ϋξ δ ΫπμΝ βθΝ γ1β-8-2024

βΝ

τΰεζβ κΝεαδΝ κΝΠλυ αθδεσΝυηίκτζδκΝξπλέμΝ δεαέπηαΝοάφκυΝεαδΝπμΝ δ βΰβ άμ

αΝ

γΫηα αΝ αληκ δσ β αμΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ Έθ αιβμ.  Ν π λέπ π βΝ απκυ έαμΝ κυΝ ΰδαΝ
κπκδκθ άπκ ΝζσΰκΝάΝ πλκ πλδθκτΝεπζτηα κμ,Ν εαγυμΝεαδΝαθΝπαλαδ βγ έ άΝ εζ έο δ,
κθ αθαπζβλυθ δΝΫθαΝ εΝ πθΝη ζυθΝ κυΝυηίκυζέκυΝΈθ αιβμ,ΝπκυΝυπκ δεθτ αδΝη Ν
κθΝαθαπζβλπ άΝ κυΝαπσΝ κΝέ δκΝ κΝυηίκτζδκέΝ

Άλγλκ 2
Ί λυ β χκζυθ
1έΝ  κ Παθ πδ άηδκΝ Θ

κ Παθ πδ

άηδκ Θ

αζέαμ

αζέαμΝ δ λτκθ αδΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμΝ κδΝ

ιάμΝξκζΫμμ
αΨΝΣ ξθκζκΰέαμ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ βμΝΛΪλδ αμ,
ίΨΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝ δκδεβ δευθΝ πδ βηυθ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ βμΝΛΪλδ αμέ
2.

Ν ξκζάΝ

πδ άηβμΝ Φυ δεάμΝ

ΰπΰάμΝ εαδΝ

γζβ δ ηκτΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ

Θ

αζέαμΝη κθκηΪα αδΝ ΝξκζάΝ πδ βηυθΝΦυ δεάμΝ ΰπΰάμΝεαδΝ δαδ κζκΰέαμ.

γέΝ Ν αεα βηαρεάΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ δ λυση θπθΝ ξκζυθΝ αλξέα δΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ κυΝ
αεα βηαρεκτΝΫ κυμΝ2019-2020.
4. ΓδαΝ βΝ δκδεβ δεάΝεαδΝΰλαηηα δαεάΝυπκ άλδιβΝ πθΝξκζυθ, πκυΝδ λτκθ αδΝη Ν βθΝ
παλΪΰλαφκΝ 1, κλΰαθυθ αδΝ Γλαηηα έα,Ν βΝ κπκέαΝ ζ δ κυλΰ έΝ

Ν πέπ κΝ Σηάηα κμ,Ν

τηφπθαΝη Ν βθΝπ λέπ έΝα΄Ν βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝηζΝ κυΝθέΝζ1ικήβί1γ Χ ΄Ν1ιζΨ.
ηέΝΟδΝ δα δεα έ μΝ υΰελσ β βμΝεαδΝαθΪ διβμΝ πθΝκλΰΪθπθΝ δκέεβ βμΝ πθΝξκζυθΝπκυΝ
δ λτκθ αδΝη Ν βθΝπαλΪΰλαφκ 1Νκζκεζβλυθκθ αδΝ κΝαλΰσ λκΝηΫξλδΝ δμΝγ1-8-βί1λέΝΟδΝ
εζκΰΫμΝ ΰδαΝ αθΪ διβΝ Κκ ηά κλαΝ πλκεβλτ
Παθ πδ βηέκυΝΘ

κθ αδΝ απσΝ

κθΝ Πλτ αθβΝ

κυΝ

αζέαμ ΫπμΝ δμΝγ1-5-2019έΝ θΝκΝΠλτ αθβμΝ θΝπλκεβλτι δΝ εζκΰΫμΝ

ηΫξλδΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ αυ ά,Ν βΝ αληκ δσ β ΪΝ κυΝ αυ άΝ π λδΫλξ αδΝ
Παδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ

κθΝ ΤπκυλΰσΝ

θέΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝηπκλ έΝθαΝ κγ έΝ
παλΪ α βΝΫπμΝ τκΝ(2) φκλΫμ,Ν δμΝπλκγ ηέ μΝ βμΝΝπαλ. 5.
7. ΈπμΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ πθΝ δα δεα δυθΝ υΰελσ β βμΝεαδΝαθΪ διβμΝ πθΝκλΰΪθπθΝ
δκέεβ βμΝ βμΝξκζάμ,ΝκδΝαληκ δσ β μΝ πθΝκλΰΪθπθΝαυ υθΝα εκτθ αδΝαπσΝπλκ πλδθάΝ
Κκ ηβ έα,Ν βΝ κπκέαΝ κλέα αδΝ η Ν απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ
Θ

αζέαμ εαδΝαπκ ζ έ αδΝαπσμΝ

αΨΝ κθΝπλκ πλδθσΝΚκ ηά κλα,Ν βΝγΫ βΝ κυΝκπκέκυΝκλέα αδ,Νη ΝσηκδαΝαπσφα βΝ βμΝ
υΰεζά κυΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυ Θ

αζέαμ,ΝΚαγβΰβ άμΝα΄Νίαγηέ αμΝΝάΝ θαπζβλπ άμΝ

Καγβΰβ άμΝΣηάηα κμΝ κυΝΙ λτηα κμ,Ν υθαφκτμΝΰθπ δεκτΝαθ δε δηΫθκυ,
ίΨΝ κυμΝΠλκΫ λκυμΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ βμΝξκζάμ,ΝεαδΝΝ
ΰΨΝ λέαΝΧγΨΝηΫζβΝ έ έΠέ κυΝΙ λτηα κμ.

Άλγλκ 3
Ί λυ β ΣηβηΪ ωθ
1έΝ κΝΠαθ πδ άηδκΝΘ

κ Παθ πδ

άηδκ Θ

αζέαμ

αζέαμΝδ λτκθ αδΝ αΝ ιάμΝΣηάηα αμ

αΨΝ Πκζδ δ ηκτΝ εαδΝ βηδκυλΰδευθΝ ΜΫ πθΝ εαδΝ δκηβξαθδυθΝ η Ν Ϋ λαΝ βθΝ πσζβΝ κυΝ
σζκυ,Ν κΝκπκέκΝ θ Ϊ
ί) Γζπ
θΪ

αδΝ βΝξκζάΝ θγλππδ δευθΝεαδΝΚκδθπθδευθΝ πδ βηυθ,

δευθΝεαδΝ δαπκζδ δ ηδευθΝπκυ υθΝη ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ κυΝ σζκυ,Ν κΝκπκέκΝ
αδΝ βΝξκζάΝ θγλππδ δευθΝεαδΝΚκδθπθδευθΝ πδ βηυθ,

ΰΨΝ Λκΰδ δεάμΝ εαδΝ Υλβηα κκδεκθκηδεάμΝ η Ν Ϋ λαΝ βθΝ πσζβΝ βμΝ ΛΪλδ αμ,Ν κΝ κπκέκΝ
θΪ

αδΝ βΝξκζάΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝ δκδεβ δευθΝ πδ βηυθ,

ΨΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ βμΝΛΪλδ αμ,Ν κΝκπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ βΝ

ξκζάΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝ δκδεβ δευθΝ πδ βηυθ,
ΨΝ ΰλκ ξθκζκΰέαμ, η ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ βμΝΛΪλδ αμ,Ν κΝκπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ βΝξκζάΝ

Γ ππκθδευθΝ πδ βηυθ,
ΨΝ πδ άηβμΝ πδεάμΝΠαλαΰπΰάμΝη ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ βμΝΛΪλδ αμ,Ν κΝκπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ

βΝξκζάΝΓ ππκθδευθΝ πδ βηυθ,
αΨΝ Νκ βζ υ δεάμΝ η Ν Ϋ λαΝ βθΝ πσζβΝ βμΝ ΛΪλδ αμ,Ν κΝ κπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ

βΝ ξκζάΝ

πδ βηυθΝΤΰ έαμ,
βΨΝ βησ δαμΝεαδΝ θδαέαμ Τΰ έαμ η ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ βμΝΚαλ έ αμ,Ν κΝκπκέκΝ θ Ϊ
βΝξκζάΝ πδ βηυθΝΤΰ έαμ,

αδΝ

γΨΝΦυ δεκγ λαπ έαμΝη Ν Ϋ λαΝ βθΝπσζβΝ βμΝΛαηέαμ,Ν κΝκπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ

βΝξκζάΝ

πδ βηυθΝΤΰ έαμ,
δΨΝ θΫλΰ δαμΝεαδΝΠ λδίΪζζκθ κμΝη ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ βμΝΛΪλδ αμ,Ν κΝκπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ

βΝξκζάΝΣ ξθκζκΰέαμ,
δαΨΝΦβφδαευθΝυ βηΪ πθ η ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ βμΝΛΪλδ αμ,Ν κΝκπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ

βΝ

αδΝ

βΝ

ξκζάΝΣ ξθκζκΰέαμ,
δίΨΝ πδ άηβμΝΣλκφέηπθΝη ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ βμΝΚαλ έ αμ,Ν κΝκπκέκΝ θ Ϊ
ξκζάΝΓ ππκθδευθΝ πδ βηυθ,
δΰΨΝ α κζκΰέαμ,Ν πδ βηυθΝΞτζκυΝεαδΝξ δα ηκτ, η ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ βμΝΚαλ έ αμ,Ν
κΝκπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ βΝξκζάΝΣ ξθκζκΰέαμ,

δ ) δα λκφάμΝεαδΝ δαδ κζκΰέαμΝη ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ πθΝΣλδεΪζπθ,Ν κΝκπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ

βΝξκζάΝ πδ βηυθΝΦυ δεάμΝ ΰπΰάμΝεαδΝ δαδ κζκΰέαμ,
δ ΨΝΦυ δεάμΝη ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ βμΝΛαηέαμ,Ν κΝκπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ

βΝξκζάΝΘ δευθΝ

πδ βηυθ,
δ ΨΝ Μαγβηα δευθΝ η Ν Ϋ λαΝ βθΝ πσζβΝ βμΝ Λαηέαμ,Ν κΝ κπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ

βΝ ξκζάΝ

Θ δευθΝ πδ βηυθ,
δαΨΝΓ θδεσ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ βμΝΛΪλδ αμ,
δβΨΝΓ θδεσ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ βμΝΛαηέαμ.
2. αΨΝΣκΝΣηάηαΝΟδεκθκηδευθΝ πδ βηυθΝη αφΫλ αδΝαπσΝ βΝξκζάΝ θγλππδ δευθΝ
εαδΝΚκδθπθδευθΝ πδ βηυθΝεαδΝ θ Ϊ

αδΝ βΝξκζάΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝ δκδεβ δευθΝ

πδ βηυθ,
ίΨ κΝΣηάηαΝΠζβλκφκλδεάμΝ βμΝξκζάμΝΘ δευθΝ πδ βηυθΝη κθκηΪα αδΝ ΝΣηάηαΝ
ΠζβλκφκλδεάμΝ εαδΝ Σβζ πδεκδθπθδυθ.
η αίκζάΝ

πσΝ βΝ η κθκηα έαΝ

θΝ πΫλξ αδΝ εαηέαΝ

αΝ παΰΰ ζηα δεΪΝ δεαδυηα αΝπκυΝαπκλλΫκυθΝαπσΝ κθΝπαλ ξση θκΝ έ ζκΝ

πκυ υθ. ΟΝπαλ ξση θκμΝ έ ζκμΝ πκυ υθΝ κυμΝφκδ β ΫμΝπκυΝΫξκυθΝ δ αξγ έΝηΫξλδΝεαδΝ
κΝαεα βηαρεσΝΫ κμΝβί1κ-βί1λΝ κΝΣηάηαΝΠζβλκφκλδεάμΝφΫλ δΝ κθΝυφδ Ϊη θκΝεα ΪΝ
κΝξλσθκΝ δ αΰπΰάμΝ έ ζκΝεαδΝ τπκέ
3. ΣαΝ Γ θδεΪΝ Σηάηα αΝ πθΝ π λδπ έΝ δα΄Ν εαδΝ δβ΄Ν βμΝ παλέΝ 1Ν εαζτπ κυθΝ επαδ υ δεΫμΝ
αθΪΰε μΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΘ
ετεζκυΝ

πκυ υθ,Ν αζζΪΝ παλΫξκυθΝ βΝ

αζέαμ,Ν θΝαπκθΫηκυθΝπ υξέαΝπλυ κυΝ

υθα σ β αΝ επσθβ βμΝ ΠλκΰλαηηΪ πθΝ

Μ απ υξδαευθΝπκυ υθΝΧΠέΜέέΨΝεαδΝ δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμέ
4.

Ν επαδ υ δεάΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ βμΝπαλ. 1 εαδΝβΝ δ αΰπΰάΝ πθΝπλυ πθΝ

φκδ β υθ,Ναλξέα δΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝ κυΝαεα βηαρεκτΝΫ κυμΝβί1λ-2020.

5έΝ αΝΣηάηα αΝ βμΝπαλ. 1Νζ δ κυλΰ έΝπλκ πλδθάΝυθΫζ υ βΝεαδΝκλέα αδΝπλκ πλδθσμΝ
Πλσ λκμ,Νη Ν φαληκΰάΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝΪλγλκυΝβζΝ κυΝθέΝζζκηήβί1ι Χ ΄Ν11ζΨ,ΝΫπμΝ
βθΝγ1β-8-βί1λ,Νκπσ ΝεαδΝαθα δεθτ αδΝΠλσ λκμΝη Ν εζκΰδεάΝ δα δεα έα τηφπθαΝ
η Ν αΝ ΪλγλκΝ βγΝ κυΝ θέΝ ζζκηήβί1ι, δαφκλ δεΪΝ ΫπμΝ θαΝ εα α κτθΝ αυ κ τθαηα,Ν
τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝ11Ν κυΝθέΝζζκηήβί1ιέΝΟδΝΠλσ λκδΝ πθΝΣηβηΪ πθ,Νπλκ πλδθκέΝ
άΝηβ,ΝεαγυμΝεαδΝ αΝηΫζβΝ έ έΠέΝαυ υθ,Ν υηη ΫξκυθΝ αΝ υζζκΰδεΪΝσλΰαθαΝ δκέεβ βμΝ
κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΘ

αζέαμ,Ν τηφπθαΝη Νσ αΝκλέακθ αδΝ κΝθέΝζζκηήβί1ιέ

6έΝ ΝεΪγ ΝΣηάηαΝκλΰαθυθ αδΝΓλαηηα έα,ΝβΝκπκέαΝζ δ κυλΰ έΝ Ν πέπ κΝΣηάηα κμΝ
τηφπθαΝη Ν βθΝπ λέπ έΝα΄Ν βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυ ηζΝ κυΝθέΝζ1ικήβί1γΝεαδΝπαλΫξ δΝ
δκδεβ δεάΝεαδΝΰλαηηα δαεάΝυπκ άλδιβΝ κΝ επαδ υ δεσΝεαδΝ λ υθβ δεσΝΫλΰκΝ κυέΝ
7.  ΝεαγΫθαΝαπσΝ αΝΣηάηα αΝ βμΝπαλέΝ1,Νη Ν ιαέλ βΝ αΝΓ θδεΪΝΣηάηα α,Ν υθδ υθ αδΝ
κε υΝΧκΨΝγΫ δμΝη ζυθΝ έ έΠέ,
8. ΟΝπλυ κμΝετεζκμΝ πκυ υθΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ κυΝπαλσθ κμΝΪλγλκυΝΫξ δΝ δΪλε δα κε υΝ
ΧκΨΝ αεα βηαρεΪΝ ιΪηβθαέΝ

ιαδλκτθ αδΝ κΝ ΣηάηαΝ

πδ άηβμΝ πδεάμΝ Παλαΰπΰάμ,

ΰλκ ξθκζκΰέαμΝ κΝ ΣηάηαΝ

κΝ ΣηάηαΝ πδ άηβμΝ ΣλκφέηπθΝ εαδΝ κΝ ΣηάηαΝ

α κζκΰέαμ,Ν πδ βηυθΝΞτζκυΝεαδΝ ξ δα ηκτ,

α κπκέα βΝαπαδ κτη θβΝ δΪλε δαΝ

φκέ β βμΝΰδαΝ βθΝαπσε β βΝπ υξέκυΝκλέα αδΝ Ν ΫεαΝΧ1ίΨΝαεα βηαρεΪΝ ιΪηβθαέ
9έΝ Ν δαησλφπ βΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ κυΝπαλσθ κμΝΰέθ αδΝ
τηφπθαΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ γβΝ κυΝ θέΝ ζίίλήβί11 Χ ΄Ν 1ληΨέΝ ΣαΝ πλκΰλΪηηα αΝ αυ ΪΝ
γ πλκτθ αδΝπδ κπκδβηΫθαΝΫπμΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ βμΝ δα δεα έαμΝ πδ κπκέβ βμΝαπσΝ
βθΝ λξάΝ δα φΪζδ βμΝΠκδσ β αμΝΧ έ ΙέΠέ),Ν τηφπθαΝη Ν αΝΪλγλαΝιίΝΫπμΝεαδΝιβΝεαδΝ
κΝ τ λκΝ ΪφδκΝ βμΝπ λέπ έΝ ΄Ν βμΝπαλέΝ1βΝ κυΝΪλγλκυΝκίΝ κυΝθέΝζίίλήβί11έ

Άλγλκ 4
Πλκ ωπδεσ
1έΝ ΣκΝ πΪ βμΝ φτ πμΝ πλκ ππδεσΝ κυΝ Σέ έΙέΝ Θ

αζέαμ εαδΝ πθΝ ΣηβηΪ πθ βμΝ

υπκπ λέπ έΝαα΄Ν βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1Ν κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ, η Ν
δμΝαθ έ κδξ μΝγΫ δμ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝεαδΝ πθΝπλκ πλδθυθΝάΝπλκ ππκπαΰυθΝ
γΫ πθ,Ν η αφΫλ αδΝ αυ κ δεαέπμ,Ν απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμ,Ν
Παθ πδ άηδκΝ Θ

αζέαμ,Ν τηφπθαΝ η Ν σ αΝ κλέακθ αδΝ εα π ΫλπέΝ Ν η αφκλΪΝ κυΝ

αθπ ΫλπΝ πλκ ππδεκτΝ
Παθ πδ βηέκυΝΘ

κΝ

δαπδ υθ αδΝ η Ν

ξ δεΫμΝ πλΪι δμΝ κυΝ Πλτ αθβΝ κυΝ

αζέαμ,ΝκδΝκπκέ μΝ ε έ κθ αδΝΫπμΝ βθΝγ1-1-2019, ηθβηκθ τκυθΝ βΝ

γΫ βΝ εαδΝ κΝ σθκηαΝ αυ κτΝ πκυΝ βθΝ εα Ϋξ δ,Ν βηκ δ τκθ αδΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ

Κυί λθά πμΝεαδΝαθα λΫξκυθΝ βθΝβη λκηβθέαΝΫθαλιβμΝδ ξτκμΝ κυ παλσθ κμ.
2. αΨΝΣαΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝΣέ έΙέΝΘ

αζέαμ θ Ϊ

κθ αδΝ Νπλκ ππκπαΰ έμΝγΫ δμΝ κΝ

Γ θδεσΝΣηάηαΝ βμΝπ λέπ έΝδα΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝγ,
ίΨΝΣαΝηΫζβΝ έ έΠέΝ πθΝΣηβηΪ πθ βμΝυπκπ λέπ έΝαα΄Ν βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝ
ΪλγλκυΝ 1 κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμ,Ν θ Ϊ

κθ αδΝ

Ν πλκ ππκπαΰ έμΝ γΫ δμΝ

κΝ

Γ θδεσΝΣηάηαΝ βμΝπ λέπ . δβ΄Ν βμΝπαλέΝΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝγ.
γέΝΣαΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝ Σέ έΙέΝ Θ

αζέαμΝεαδΝ πθΝΣηβηΪ πθ βμΝυπκπ λέπ έΝαα΄Ν βμΝ

π λέπ έΝ ί΄Ν βμΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 1 κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμ απκε κτθΝ κυμΝ
αεα βηαρεκτμΝ έ ζκυμΝ πθΝ η ζυθΝ

έ έΠέΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ Θ

αθ δ κέξδ βΝ πθΝ εα ξση θπθΝ γΫ πθ,Ν

αζέαμ εα ’Ν

βζα άΝ α΄Ν ίαγηέ αμ,Ν

θαπζβλπ Ϋμ,Ν

πέεκυλκδ,Νυπβλ κτθ μΝΛΫε κλ μ,ΝεαδΝυπκίΪζζκθ αδΝ κΝαεα βηαρεσΝεαγ

υμΝ πθΝ

η ζυθΝ έ έΠέΝ παθ πδ βηέπθ,Ν εα ΪΝ παλΫεεζδ βΝ εΪγ Ν ΪζζβμΝ δ δεσ λβμΝ δΪ αιβμ,Ν
τηφπθαΝη Ν βθΝπαλ. 4.
ζέΝ αΨΝ Ό κδΝ εα Ϋξκυθ,Ν εα ΪΝ

βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμ,Ν πλκ ππκπαΰάΝ γΫ βΝ

ηΫζκυμΝ έ έΠέΝ κυΝΣέ έΙέΝΘ

αζέαμ άΝ πθΝΣηβηΪ πθ βμΝυπκπ λέπ έΝαα΄Ν βμΝπ λέπ έΝ

ί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1,Ν κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ, θ Ϊ

κθ αδΝ Ναθ έ κδξβμΝ

ίαγηέ αμΝπλκ ππκπαΰάΝγΫ βΝηΫζκυμΝ έ έΠέΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυ Θ

αζέαμ εαδΝσ κδΝ

εα ΫξκυθΝ αε δεάΝ γΫ βΝ πέΝ γβ έαΝ ηΫζκυμΝ έ έΠέΝ κυΝ Σέ έΙέΝ Θ

αζέαμ ά πθΝ

ΣηβηΪ πθ βμΝυπκπ λέπ έΝαα΄Ν βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1 κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ
ζζΪ αμ θ Ϊ

κθ αδΝ

Ν αθ έ κδξβμΝ ίαγηέ αμΝ κλΰαθδεάΝ γΫ βΝ πέΝ γβ έαΝ ηΫζκυμΝ

έ έΠέΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΘ

αζέαμ,Νη Ν βθΝ πδφτζαιβΝ βμΝπ λέπ . ΄έΝ

ίΨΝΌ κδΝεα Ϋξκυθ,Νεα ΪΝΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμ,Ν αε δεάΝγΫ βΝηΫζκυμΝ έ έΠέΝ
κυΝΣέ έΙέΝΘ

αζέαμΝάΝ πθΝΣηβηΪ πθ βμΝυπκπ λέπ έΝαα΄Ν βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν

κυΝ ΪλγλκυΝ 1 κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμ, θ Ϊ

κθ αδΝ

Ν αθ έ κδξβμΝ ίαγηέ αμΝ

πλκ ππκπαΰά γΫ β η ζυθΝ έ έΠέΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ Θ

αζέαμ εαδΝ αβ κτθΝ 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,ΝπμΝ ιάμμ
ααΨΝΟδΝ θαπζβλπ ΫμΝΚαγβΰβ ΫμΝεαδΝ πέεκυλκδΝΚαγβΰβ ΫμΝη α λΫπκυθΝ βΝγΫ βΝ κυμΝ
ΝκλΰαθδεάΝ βμΝέ δαμΝίαγηέ αμ,Ντ
πκυΝ βηκ δ τ αδΝ

λαΝαπσΝαέ β άΝ κυμ,Νη Ναπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυ,Ν

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

Ν

ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ τκΝΧ2) ηβθυθΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμΝεαδΝβΝπλΪιβΝ
η α λκπάμΝ ε έ

αδΝξπλέμΝ άλβ βΝΪζζβμΝ δα δεα έαμέΝ ΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ βμΝπλΪιβμΝ

η α λκπάμΝαθα λΫξ δΝ βθΝβη λκηβθέαΝΫθαλιβμΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμέ

ίίΨΝΟδΝΚαγβΰβ ΫμΝα΄Νίαγηέ αμΝ κυΝΣέ έΙέΝΘ

αζέαμ εαδΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ βμΝυπκπ λέπ έΝ

αα΄Ν βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1Ν κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ εα αγΫ κυθΝ
αέ β βΝ ΰδαΝ η α λκπάΝ βμΝ γΫ βμΝ κυμ

βΝ Γλαηηα έαΝ κυΝ Σηάηα κμ,Ν βΝ κπκέαΝ

υθκ τ αδΝαπσΝ αΝαπαδ κτη θαΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝεαδΝίδκΰλαφδεσΝ βη έπηαέΝ δ ά δμΝ
υπκίΪζζκθ αδΝηΫξλδΝ βθΝγ1βΝ υΰκτ κυΝβίβζΝεαδΝελέθκθ αδΝαπσΝ π αη ζ έμΝ πδ λκπΫμΝ
ελέ βμ,Ν η Ν δ ΪλδγηαΝ αθαπζβλπηα δεΪΝ ηΫζβ,Ν πκυΝ απκ ζκτθ αδ απσΝ Καγβΰβ ΫμΝ
Παθ πδ βηέκυΝ α΄Ν ίαγηέ αμΝ εαδΝ υθαφκτμΝ ΰθπ δεκτΝ αθ δε δηΫθκυΝ η Ν κΝ ΰθπ δεσΝ
π έκΝεΪγ ΝΣηάηα κμ,Ν θυΝ αΝΓ θδεΪΝΣηάηα αΝ πθΝπ λδπ έΝδα΄Νεαδ δβ΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝ
ΪλγλκυΝγΝ υΰελκ κτθ αδΝ πδ λκπΫμΝαθΪΝ δ δεσ β αΝάΝ υΰΰ θ έμΝ δ δεσ β μ. Μ ΝπλΪιβΝ
κυΝ Πλτ αθβΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ Θ

αζέαμ,Ν τ

λαΝ απσΝ απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυ,Ν

υΰελκ έ αδΝ ΝεΪγ ΣηάηαΝηέαΝ πδ λκπάΝελέ βμέΝ Ντΰεζβ κμΝ υθ Ϊ
έεκ δΝ ΧβίΨΝ εζ ε σλπθΝ εαδΝ κθΝυπκίΪζζ δΝ

δΝεα ΪζκΰκΝ

βΝ υθΫζ υ βΝ κυΝ Σηάηα κμέΝ ΜΫ αΝ

Ν

ΫεαΝΧ1ίΨΝ λΰΪ δη μΝβηΫλ μΝαπσΝ βθΝυπκίκζά,ΝβΝυθΫζ υ βΝάΝεαδΝη ηκθπηΫθαΝηΫζβΝ
έ έΠέΝ κυΝΣηάηα κμΝηπκλκτθΝθαΝαβ κτθΝ βθΝ ιαέλ βΝ εζΫε κλα,ΝαθΝ υθ λΫξκυθΝκδΝ
π λδπ υ δμΝ βμΝ παλέΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ιΝ κυΝ θέΝ βθλίή1λλλΝ Χ ΄Ν ζηΨ,Ν εαγυμΝ εαδΝ αθΝ
αθ δζΫΰκυθΝΰδαΝ βΝ υθΪφ δαΝ κυΝΰθπ δεκτ αθ δε δηΫθκυΝ πθΝ εζ ε σλπθέΝΜ ΪΝ βθΝ
παλΫζ υ βΝ βμΝπλκγ ηέαμΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ αφέκυ,ΝβΝτΰεζβ κμΝ υΰελκ έΝ βθΝ
πδ λκπάΝ πδζΫΰκθ αμΝαπσΝ κθΝεα ΪζκΰκΝ αΝ αε δεΪΝεαδΝαθαπζβλπηα δεΪΝηΫζβΝ βμέΝ Ν
απσφα βΝ υΰελσ β βμΝ φΫλ δΝ δ δεάΝ αδ δκζκΰέαΝ

Ν π λέπ π βΝ υπκίκζάμΝ αέ β βμΝ

ιαέλ βμέΝ θΝ ιαδλ γκτθΝ σ αΝηΫζβΝαπσΝ κθΝεα ΪζκΰκΝυ

Ν αΝ θαπκη έθαθ αΝθαΝηβθΝ

παλεκτθΝΰδαΝ βΝ υΰελσ β βΝ βμΝ πδ λκπάμ,ΝβΝτΰεζβ κμΝ υθ Ϊ

δΝθΫκΝεα ΪζκΰκΝεαδΝ

κθΝεκδθκπκδ έΝ εΝθΫκυΝ βΝυθΫζ υ βΝΣηάηα κμέΝΣαΝηΫζβΝ πθΝ πδ λκπυθΝΫξκυθΝ ά δαΝ
γβ έα,ΝβΝκπκέαΝηπκλ έΝθαΝαθαθ υθ αδέΝΟδΝαδ ά δμΝ ι Ϊακθ αδΝεαδΝαιδκζκΰκτθ αδΝΰδαΝ
θαΝ δαπδ πγ έΝ βΝ υθ λκηάΝ πθΝ πλκ σθ πθΝ πκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝ

κΝ

κδξ έκΝ iiiΝ βμΝ

υπκπ λέπ π βμΝΰΰ΄Ν βμΝπ λέπ π βμΝί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1λΝ κυΝθέΝζίίλήβί11έΝΟδΝ
αδ ά δμΝ ι Ϊακθ αδΝ κΝαλΰσ λκΝηΫ αΝ ΝΫθαΝ έηβθκΝαπσΝ βθΝυπκίκζάΝ κυμΝη ΝπζάλβΝ
φΪε ζκέΝ ΟδΝ απκφΪ δμΝ πθΝ πδ λκπυθΝ υπκίΪζζκθ αδΝ
θκηδησ β αμ,Ν κΝ κπκέκμΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ

κθΝ Πλτ αθβΝ ΰδαΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ

Ν απκεζ δ δεάΝ πλκγ ηέαΝ λδΪθ αΝ ΧγίΨΝ

βη λυθέΝΟΝΠλτ αθβμΝ ε έ δΝΰδαΝ βΝη α λκπάΝ βμΝγΫ βμΝ ξ δεάΝπλΪιβΝηΫ αΝ Ν ΫεαΝ
Χ1ίΨΝ βηΫλ μΝ απσΝ βθΝ παλΫζ υ βΝ βμΝ λδαεκθγάη 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 πμέΝ ΝπλΪιβΝη α λκπάμΝυπσε δ αδΝ

Ν

Ϋζ ΰξκΝ θκηδησ β αμΝ απσΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν
αυ παΰΰΫζ πμΝάΝτ

λαΝαπσΝυπκίκζάΝΫθ α βμΝπκυΝεα α έγ αδΝηΫ αΝ Ν ιάθ αΝΧθίΨΝ

βηΫλ μΝ απσΝ βΝ βηκ έ υ άΝ βμέΝ ΟΝ Ϋζ ΰξκμΝ θκηδησ β αμΝ απσΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ
κζκεζβλυθ αδΝ Ναπκεζ δ δεάΝπλκγ ηέαΝ λδΪθ αΝΧγίΨΝβη λυθΝαπσΝ βθΝπ λδΫζ υ βΝ
κυΝφαεΫζκυΝ κΝΤπκυλΰ έκΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ ΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ
βμΝπλΪιβμΝη α λκπάμΝαθα λΫξ δΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμ,Ν φσ κθΝβΝαέ β βΝ
υπκίζβγ έΝΫπμΝ βθΝγ1-8-2019.

δ ά δμΝη α λκπάμΝγΫ βμΝυπκίΪζζκθ αδΝΫπμΝ τκΝΧβΨΝ

φκλΫμέΝ Ν τ λβΝ αέ β βΝ υπκίΪζζ αδΝ η ΪΝ βθΝ παλΫζ υ βΝ θσμΝ Χ1ΨΝ Ϋ κυμΝ απσΝ βθΝ
Ϋε κ βΝ βμΝαλθβ δεάμΝαπσφα βμ,Ν

κΝέ δκΝάΝ

Ν δαφκλ δεσΝΣηάηαΝαπσΝ βθΝαλξδεάΝ

αέ β βέΝ Νπ λέπ π βΝαπσλλδοβμΝεαδΝ βμΝ τ λβμΝαέ β βμΝ κΝηΫζκμΝ έ έΠέΝπαλαηΫθ δΝ
βθΝπλκ ππκπαΰά γΫ βΝ βθΝκπκέαΝεα Ϋξ δέ
ΰΨΝ ΣαΝ ηΫζβΝ

. .Π. πκυΝ παλαηΫθκυθΝ

ηδ γκζκΰδεσΝεαγ
Ό κδΝ θ Ϊ

Ν πλκ ππκπαΰ έμΝ γΫ δμ,Ν δα βλκτθΝ κΝ

υμΝ βμΝγΫ βμΝπκυΝεα ΫξκυθΝεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμέΝ

κθ αδΝ

Ν αε δεΫμΝ γΫ δμΝ υπΪΰκθ αδΝ

κΝ ηδ γκζκΰδεσΝ εαγ

υμΝ ηΫζκυμΝ

έ έΠέΝΠαθ πδ βηέκυΝαπσΝ βθΝ1β-1-βίβί,Ν φσ κθΝβΝπλΪιβΝη α λκπάμΝ ε κγ έΝπλδθΝ
απσΝ βθΝβη λκηβθέαΝαυ ά,Ν δαφκλ δεΪΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝΫε κ βμΝ βμΝπλΪιβμέΝ
) ΟδΝ υπβλ κτθ μΝ ΛΫε κλ μΝ ΧπλυβθΝ Καγβΰβ ΫμΝ φαληκΰυθΨ,Ν θ Ϊ
κλΰαθδεΫμΝ γΫ δμΝ πέΝ γβ έαΝ άΝ

κθ αδΝ

Ν

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

αθΪζκΰαΝη Ν βΝγΫ βΝπκυΝεα ΫξκυθΝεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμ,Ν δα βλυθ αμΝ
κΝηδ γκζκΰδεσΝεαγ

υμΝΚαγβΰβ άΝ φαληκΰυθΝΣέ έΙέέΝ Νεα βΰκλέαΝαυ άΝαθάε δΝ αΝ

ηΫζβΝ έ έΠέΝΠαθ πδ βηέκυΝεαδΝυπΪΰ αδμΝ
ααΨΝ

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

Καγβΰβ ΫμΝ φαληκΰυθ,Ν
ίίΨΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝθέΝζζκηήβί1ιΝπκυΝαφκλκτθΝ κυμΝυπβλ κτθ μΝΛΫε κλ μΝΰδαΝ κΝ
δεαέπηαΝ εζΫΰ δθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ υηη κξάμΝ

αΝ υζζκΰδεΪΝ σλΰαθαΝ δκέεβ βμΝ κυΝ

δ λτηα κμέΝΓδαΝ κΝπλΪλδκΝ δ αε δεάμΝαπα ξσζβ βμΝδ ξτ δΝβΝθκηκγ έαΝπκυΝ δΫπ δΝ κυμΝ
υπβλ κτθ μΝ ΛΫε κλ μΝ Παθ πδ βηέκυέΝ ΌπκδκμΝ

έθαδΝ εΪ κξκμΝ

δ αε κλδεκτΝ

δπζυηα κμΝυπκίΪζζ δΝαέ β βΝΫπμΝ βθΝγ1β-12-βίββΝ βΝτΰεζβ κ,ΝβΝκπκέαΝαπκφα έα δΝ
ΰδαΝ βΝ η α λκπάΝ βμΝ γΫ βμΝ

Ν κλΰαθδεάΝ γΫ βΝ πέΝ γβ έαΝ άΝ

Ν πλκ ππκπαΰάΝ γΫ βΝ

ΛΫε κλαέΝ Ν πλΪιβΝ ηθβηκθ τ δΝ βΝ γΫ βΝ εαδΝ κΝ σθκηαΝ αυ κτΝ πκυΝ βθΝ εα Ϋξ δΝ εαδΝ
βηκ δ τ αδΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμ.

ΝπλΪιβΝη α λκπάμΝυπσε δ αδΝ

Ν

Ϋζ ΰξκΝ θκηδησ β αμΝ απσΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν
αυ παΰΰΫζ πμΝάΝτ

λαΝαπσΝυπκίκζάΝΫθ α βμΝπκυΝεα α έγ αδΝηΫ αΝ Ν ιάθ αΝΧθίΨΝ

βηΫλ μΝ απσΝ βΝ βηκ έ υ άΝ βμέΝ ΟΝ Ϋζ ΰξκμΝ θκηδησ β αμΝ απσΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ
κζκεζβλυθ αδΝ Ναπκεζ δ δεάΝπλκγ ηέαΝ λδΪθ αΝΧγίΨΝβη λυθΝαπσΝ βθΝπ λδΫζ υ βΝ
κυΝ φαεΫζκυΝ

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

η α λκπάμΝ ΫξκυθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ ΫθαλιβμΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμ,
φσ κθΝκΝαδ υθΝ έθαδΝεΪ κξκμΝ δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμΝάΝεα Ϋξ δΝ αΝπλκ σθ αΝεα ΪΝ
βθΝβη λκηβθέαΝαυ ά,Ν δαφκλ δεΪΝ βθΝβη λκηβθέαΝΫε κ βμΝ βμΝπλΪιβμέΝ ΝυπαΰπΰάΝ
κΝαεα βηαρεσΝεαγ

υμΝΛΫε κλαΝΠαθ πδ βηέκυΝΰέθ αδΝη Ν βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ βμΝ

πλΪιβμΝη α λκπάμ,Ν θυΝβ ηδ γκζκΰδεάΝπλκ αληκΰάΝ πΫλξ αδΝ βθΝ1β-1-βίβί,Ν φσ κθΝ
βΝ πλΪιβΝ ε κγ έΝ πλδθΝ απσΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ αυ ά,Ν δαφκλ δεΪΝ απσΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ
Ϋε κ βμΝ βμΝπλΪιβμέ
ΨΝ Ναέ β βΝΰδαΝη α λκπάΝγΫ βμΝ ΝκλΰαθδεάΝεα α έγ αδΝ έ Ν ΝΓ θδεσΝΣηάηαΝ έ Ν
ΝΪζζκ,ΝθΫκΝάΝυφδ Ϊη θκ,ΝΣηάηαΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΘ

αζέαμ,Ν κΝκπκέκΝ κΝηΫζκμΝ

έ έΠέΝΫξ δΝη αεδθβγ έΝ Νπλκ ππκπαΰάΝγΫ β, τηφπθαΝη Ν βθ πση θβ π λέπ π β.
Ψ ΓδαΝ βΝη αεέθβ βΝαπσΝΓ θδεσΝΣηάηαΝ αΝυπσζκδπαΝΣηάηα αΝ κυΝπαθ πδ βηέκυ,Ν
έ Ν

Ν πλκ ππκπαΰάΝ γΫ βΝ έ Ν

Ν κλΰαθδεάΝ αθ Ϋξ δΝ ά βΝ ΰέθ δΝ λκπάΝ βμΝ γΫ βμΝ

τηφπθαΝη Ν αΝκλδαση θαΝαθπ ΫλπΝ θ σμΝ κυΝΓ θδεκτΝΣηάηα κμ,Νκ θ δαφ λση θκμΝ
υπκίΪζζ δΝαέ β βΝ βΝΓλαηηα έαΝ κυΝΣηάηα κμΝ

κΝκπκέκΝγΫζ δΝθαΝη αεδθβγ έέΝ Ν

υθΫζ υ βΝ κυΝκδε έκυΝΣηάηα κμΝκλέα δΝ λδη ζάΝ πδ λκπάΝαιδκζσΰβ βμΝαπκ ζκτη θβΝ
απσΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝέ δκυΝάΝΪζζκυΝ έ έΙέΝ βμΝέ δαμΝάΝαθυ λβμΝίαγηέ αΝη Ναυ άΝ κυΝ
αδ κτθ κμ,Ν κυΝ έ δκυΝ άΝ υθαφκτμΝ ΰθπ δεκτΝ αθ δε έη θκυέΝ Ν πδ λκπάΝ ι Ϊα δΝ κΝ
πδ βηκθδεσΝΫλΰκΝΝ κυΝυπκοβφέκυΝεαδΝυπκίΪζ δΝ ΰΰλΪφπμΝ βθΝ δ άΰβ άΝ βμΝ θ σμΝ
απκεζ δ δεάμΝπλκγ ηέαμΝ λδΪθ αΝΧγίΨΝβη λυθΝ βΝυθΫζ υ βΝ κυΝΣηάηα κμ,ΝβΝκπκέαΝ
απκφα έα δΝ θ σμΝαπκεζ δ δεάμΝπλκγ ηέαμΝ λδΪθ αΝΧγίΨΝβη λυθέΝΣκΝηΫζκμΝ έ έΠέ,Ν
κυΝκπκέκυΝβΝαέ β βΝΰδαΝη αεέθβ βΝ ι Ϊα αδ,Ν θΝ υηη Ϋξ δΝ

βΝ υθ λέα βΝΰδαΝ

βΝζάοβΝ βμΝαθπ Ϋλπ απσφα βμέΝ Ναέ β βΝΰδαΝ βΝη αεέθβ βΝυπκίΪζζ αδΝη ΪΝ βθΝ
Ϋΰελδ βΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ πθΝ ΣηβηΪ πθ, βΝ κπκέαΝ υθ ζ έ αδΝ ηΫ αΝ

Ν

απκεζ δ δεάΝ πλκγ ηέαΝ ΫιδΝ ΧθΨΝ ηβθυθΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμέΝ  Ν
π λέπ π βΝ αλθβ δεάμΝ απΪθ β βμ,Ν κΝ ηΫζκμΝ έ έΠέ Ϋξ δΝ δεαέπηαΝ παθυπκίκζάμΝ
αέ β βμΝη αεέθβ βμΝ
π λδκλδ ησ,Ν θυΝ

ΝΪζζκΝΣηάηαΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΘ

αζέαμ,ΝξπλέμΝξλκθδεσΝ

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

η αεέθβ βΝ βμΝπαλκτ αμΝπ λέπ π βμΝ θΝδ ξτκυθΝκδΝξλκθδεκέΝπ λδκλδ ηκέΝυπβλ έαμΝ
κΝέ δκΝΣηάηαΝεαδΝ βΝίαγηέ αέ
α) ΝΫθ αιβΝ πθΝη ζυθΝ έ έΠέΝ κυΝΣέ έΙέΝΘ

αζέαμ εαδΝ πθΝΣηβηΪ πθ βμΝυπκπ λέπ έΝ

αα΄Ν βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1Ν κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ εαδΝβΝυπαΰπΰάΝ
κΝ αεα βηαρεσΝ εαγ

υμΝ πθΝ η ζυθΝ έ έΠέΝ Παθ πδ βηέκυ,Ν ΰέθ αδΝ απκεζ δ δεΪΝ

τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ παλσθ κμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ υπ λδ ξτκυθΝ εΪγ Ν ΪζζβμΝ δ δεάμΝ
δΪ αιβμέΝ

5. ΟδΝ δα δεα έ μΝ εζκΰάμΝ ΝθΫ μΝγΫ δμΝη ζυθΝ έ έΠέΝ κυΝΣέ έΙέΝΘ

αζέαμ εαδΝ πθΝ

ΣηβηΪ πθ βμΝυπκπ λέπ έΝαα΄Ν βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1 κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ
ζζΪ αμ,ΝΰδαΝ δμΝκπκέ μΝΫξ δΝ ε κγ έΝπλκεάλυιβΝΫπμΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμ,
εαδΝκδΝ δα δεα έ μΝ ιΫζδιβμΝάΝηκθδηκπκέβ βμΝΰδαΝ δμΝκπκέ μΝΫξ δΝυπκίζβγ έΝαέ β βΝαπσ
κΝ θ δαφ λση θκΝ ΰδαΝ ιΫζδιβΝ ηΫζκμΝ έ έΠέΝ ΫπμΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμ,
εαγυμΝ εαδΝ κδΝ δα δεα έ μΝ η αεέθβ βμΝ πκυΝ εελ ηκτθΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ
παλσθ κμ, υθ ξέακθ αδΝεαθκθδεΪΝαπσΝ κΝ βη έκΝπκυΝίλέ εκθ αδΝεαδΝκζκεζβλυθκθ αδΝ
απσΝ α σλΰαθαΝ πθ Γ θδευθ ΣηβηΪ πθ πθΝπ λδπ έΝδα΄ εαδΝδβ΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ
3,

τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ εαδΝ αΝ πλαΰηα δεΪΝ π λδ α δεΪΝ 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 βθΝπαλ. 4.
θέΝ ΝξλκθδεάΝπλκςπσγ βΝυπβλ έαμΝπΫθ ΝΧηΨΝ κυζΪξδ κθΝ υθΝ κΝέ δκΝΣηάηα,ΝπκυΝ
πλκίζΫπ αδΝ

βθΝ παλέΝ ηΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1θΝ κυΝ θέΝ ζίίλήβί11Ν

θΝ απαδ έ αδΝ

δμΝ

π λδπ υ δμΝ η αεέθβ βμΝ πθ ά βΝ υπβλ κτθ πθ Καγβΰβ υθ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ
Θ

αζέαμ πλκμΝ αΝ Σηάηα α βμΝ παλέΝ 1 κυΝ ΪλγλκυΝ 3έΝ ΟδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ παλκτ αμΝ

δ ξτκυθΝησθκΝΰδαΝαδ ά δμΝπκυΝεα α έγ θ αδΝΫπμΝ βθΝγ1β

ε ηίλέκυΝ2019 εαδΝΰδαΝηέαΝ

ησθκΝη αεέθβ β.
ιέΝΣαΝΫ βΝπκυΝ αΝηΫζβΝ έ έΠέΝΫξκυθΝ δαθτ δΝ βθΝ εΪ κ Νίαγηέ αΝπμΝηΫζβΝ έ έΠέΝ
Σέ έΙέΝ υθυπκζκΰέακθ αδ,Νη ΪΝ βθΝΫθ αιάΝ κυμΝ κΝΠαθ πδ άηδκ Θ

αζέαμ,Ν αθΝθαΝ

ΫξκυθΝ δαθυγ έΝ βθΝκδε έαΝίαγηέ αΝΚαγβΰβ άΝΠαθ πδ βηέκυέ
8. αΨΝ ΣαΝ ηΫζβΝ κυΝ λΰα βλδαεκτΝ δ αε δεκτΝ Πλκ ππδεκτΝ Χ έ ΙέΠέΨΝ εαδΝ δ δεκτΝ
Σ ξθδεκτΝ λΰα βλδαεκτΝΠλκ ππδεκτΝΧ έΣέ έΠέΨΝ κυΝΣέ έΙέΝΘ

αζέαμ εαδΝ αΝηΫζβΝ

έ ΙέΠέΝ εαδΝ έΣέ έΠέΝ πθΝ κπκέπθΝ κδΝ γΫ δμΝ έθαδΝ εα αθ ηβηΫθ μΝ

α Σηάηα α βμΝ

υπκπ λέπ έΝαα΄Ν βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1 κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ,
θΪ

κθ αδΝ

αΝΓ θδεΪΝΣηάηα αΝ βμ π λέπ έΝδα΄ εαδΝ βμΝπ λέπ έΝδβ΄Ν βμΝπαλέΝ 1 κυΝ

ΪλγλκυΝγ, η Ν βθΝέ δαΝ λΰα δαεάΝ ξΫ βΝπκυΝεα Ϋξκυθ,ΝκλΰαθδεάΝγΫ βΝάΝπλκ ππκπαΰά,Ν
εαδΝ υπκίΪζζκθ αδΝ

κΝ αεα βηαρεσΝ εαγ

Παθ πδ βηέκυ,Ν εαγυμΝ εαδΝ

υμΝ πθΝ η ζυθΝ έ ΙέΠέΝ εαδΝ έΣέ έΠέΝ

κΝ αθ έ κδξκΝ ηδ γκζκΰδεσΝ εαγ

υμέΝ Ν ηδ γκζκΰδεάΝ

πλκ αληκΰάΝ πΫλξ αδΝ βθΝ 1β-1-βίβίέΝ θΝ πλκετπ κυθΝ αε δεΫμΝ ηβθδαέ μΝ απκ κξΫμΝ
ξαηβζσ λ μΝ απσΝ αυ ΫμΝ πκυΝ δεαδκτθ αθΝ πμΝ λΰααση θκδΝ

Ν Σέ έΙέ,Ν βΝ 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
παλέΝ γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βιΝ κυΝ θέΝ ζγκθήβί1θΝ Χ ΄Ν κγΨέΝ Μ Ν απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυΝ

η αεδθκτθ αδΝ

Ν ΪζζαΝ Σηάηα αΝ κυΝ παθ πδ βηέκυΝ τ

λαΝ απσΝ αέ β άΝ κυμΝ εαδΝ

τηφπθβΝ ΰθυηβΝ βμΝ υθΫζ υ βμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ υπκ κξάμέΝ ΣκΝ πλκβΰκτη θκΝ
δ ξτ δΝ ΰδαΝ βθΝ πλυ βΝ η αεέθβ βΝ απσΝ κΝ Γ θδεσΝ ΣηάηαΝ

ΪφδκΝ

Ν ΪζζκΝ ΣηάηαΝ κυΝ

Παθ πδ βηέκυέ
ίΨΝ ΟδΝ εελ η έμΝ δα δεα έ μΝ ελέ βμΝ εαδΝ ηκθδηκπκέβ βμΝ η ζυθΝ έ ΙέΠΝ εαδΝ έΣέ έΠέΝ
κζκεζβλυθκθ αδΝαπσΝ αΝσλΰαθαΝ πθΝΓ θδευθ ΣηβηΪ πθΝ πθΝπ λδπ έΝδα΄ εαδΝδβ΄Ν βμΝπαλέΝ
1Ν κυΝΪλγλκυΝγ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΘ

αζέαμέ

λέΝΣκΝησθδηκΝεαδΝη Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυΝακλέ κυΝ ξλσθκυΝ δκδεβ δεσΝ
πλκ ππδεσΝπκυΝυπβλ

έΝεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμ

κΝΣέ έΙέ Θ

αζέαμ

εαδΝ αΝΣηάηα α βμΝυπκπ λέπ έΝαα΄Ν βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1 κυΝΣέ έΙέΝ
 λ ΪμΝ

ζζΪ αμ, η αφΫλ αδΝ αυ κ δεαέπμΝ

κΝ Παθ πδ άηδκΝ Θ

αζέαμ

Ν

αθ έ κδξβΝ γΫ βΝ αυ άμΝ πκυΝ εα Ϋξ δ, κλΰαθδεάΝ γΫ βΝ άΝ πλκ ππκπαΰά, η Ν βθΝ έ δαΝ
λΰα δαεάΝ ξΫ β,Ν βθΝέ δαΝεα βΰκλέα- επαδ υ δεάΝίαγηέ α,Ν κθΝέ δκΝεζΪ κ,Ν βθΝ
έ δαΝ δ δεσ β αΝ εαδΝ η Ν κΝ ίαγησΝ πκυΝ εα Ϋξ δ,Ν παλαηΫθκθ αμΝ

βθΝ έ δαΝ Ϋ λαΝ ΧπσζβΝ

λΰα έαμΨέΝ έθαδΝ υθα άΝβΝη αεέθβ άΝ κυμΝ ΝΪζζβΝπσζβΝ λΰα έαμ,Νη ΪΝαπσΝαέ β ά
κυμέΝ

Ν η αεέθβ βΝ εαδΝ βΝ κπκγΫ β βΝ ΰέθκθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ Πλυ αθδεκτΝ

υηίκυζέκυ,Ν

τηφπθαΝ η Ν δμΝ υπβλ δαεΫμΝ αθΪΰε μΝ εαδΝ

υθ ε δηυθ αμΝ βθΝ

κδεκΰ θ δαεάΝεα Ϊ α β,ΝζσΰκυμΝυΰ έαμ,ΝεαγυμΝεαδΝζκδπΪΝεκδθπθδεΪΝεαδΝκδεκθκηδεΪΝ
ελδ άλδαέΝΟδΝ δεβΰσλκδΝη Ν τηία βΝακλέ κυΝξλσθκυΝεαδΝπΪΰδαΝΫηηδ γβΝ θ κζά εαδΝ
πθΝ τκΝΣέ έΙέ η αφΫλκθ αδΝαυ κ έεαδαΝεαδΝ ιαεκζκυγκτθΝθαΝπαλΫξκυθΝ δμΝυπβλ έ μΝ
κυμΝ εαδΝ θαΝ α εκτθΝ αΝ εαγάεκθ ΪΝ κυμΝ

κΝ Παθ πδ άηδκΝ Θ

αζέαμΝ η Ν βθΝ έ δαΝ

λΰα δαεάΝ ξΫ β,Ν κυμΝέ δκυμΝσλκυμΝεαδΝ βθΝέ δαΝ δΪλε δαέ
1ίέΝΠλκ ππδεσΝ κυΝΣέ έΙέΝΘ

αζέαμΝεαδΝ πθΝΣηβηΪ πθ βμΝυπκπ λέπ έΝαα΄Ν βμΝπ λέπ έΝ

ί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1 κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ η Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝδ δπ δεκτΝ
δεαέκυΝκλδ ηΫθκυΝξλσθκυ,Ν πδ βηκθδεκέΝ υθ λΰΪ μΝεαδΝ 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
Παθ πδ άηδκΝΘ

αζέαμΝη Ν κΝέ δκΝεαγ

υμ,Ν κυμΝέ δκυμΝσλκυμΝεαδΝ βθΝέ δαΝ δΪλε δαέΝ

ΣκΝέ δκΝδ ξτ δΝεαδΝΰδαΝ δμΝ υθαφγ έ μΝ υηίΪ δμΝΫλΰκυέ
11έΝΟδΝε θΫμΝγΫ δμΝπΪ βμΝφτ πμΝπλκ ππδεκτΝ κυΝΣέ έΙέΝΘ
γΫ δμΝεα αθ ηβηΫθ μ

αζέαμ,Νεαγυμ εαδΝε θΫμΝ

αΝΣηάηα α βμΝυπκπ λέπ έΝαα΄Ν βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝ

ΪλγλκυΝ1 κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ άΝ κΝέ λυηα,Νη αφΫλκθ αδΝ κΝΠαθ πδ άηδκΝ
Θ

αζέαμ εαδΝεα αθΫηκθ αδΝ

ΝΣηάηα αΝ βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝγΝη Ναπσφα βΝ βμΝ

υΰεζά κυέΝΘΫ δμΝη ζυθΝ έ έΠέ,Ν έ ΙέΠέΝεαδΝ έΣέ έΠέΝΰδαΝ βθΝπλκεάλυιβΝ πθΝκπκέπθΝ

Ϋξ δΝ ε κγ έΝ ΰελδ δεάΝ απσφα βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ βμΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ βΝ βμΝ ΠΤΝ
γγήβίίθΝΧ ΄ΝβκίΨΝπλκεβλτ

κθ αδΝαπσΝ κΝΠαθ πδ άηδκΝΘ

αζέαμ,Νη Ν βθΝ πδφτζαιβΝ

βμΝπαλέΝ1ίΝ κυΝΪλγλκυΝ10 εαδΝ βμΝπαλέΝ11Ν κυΝΪλγλκυΝ16,Ν

ΝΫθαΝ εΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ

βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝβ.

Άλγλκ 5
Φκδ β Ϋμ
1έΝΟδΝ ΰΰ ΰλαηηΫθκδΝφκδ β ΫμΝ ΝΣηάηα αΝ κυΝΣέ έΙέΝΘ

αζέαμ εαδΝ αΝΣηάηα α βμΝ

υπκπ λέπ έΝαα΄Ν βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1 κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ,
βζα άΝσ κδΝεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμΝ θΝΫξκυθΝκζκεζβλυ δΝσζ μΝ δμΝ
υπκξλ υ δμΝ πκυΝ απαδ κτθ αδΝ απσΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝ ΰδαΝ βΝ ζάοβΝ π υξέκυ,Ν
θΪ

κθ αδΝ αυ κ δεαέπμΝ

κΝ Παθ πδ άηδκΝ Θ

αζέαμΝ η Ν

δεαέπηαΝ θαΝ

κζκεζβλυ κυθΝ δμΝ πκυ ΫμΝ κυμ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝπαλαΰλΪφκυμΝβΝεαδΝη.
βέΝ Ν επαδ υ δεάΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ κυΝΣέ έΙέΝΘ

αζέαμ εαδΝ πθΝΣηβηΪ πθ

βμΝυπκπ λέπ έΝαα΄Ν βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1 κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ
υθ ξέα αδΝ η αία δευμ ηΫξλδΝ βθΝ απκφκέ β βΝ πθΝ ά βΝ ΰΰ ΰλαηηΫθπθ,Ν εα ΪΝ βθΝ
ΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμ, φκδ β υθΝεαδΝσ πθΝ ΰΰλαφκτθΝεα ΪΝ κΝαεα βηαρεσΝΫ κμΝ
2018-2019. ΠλκΰλΪηηα αΝ η απ υξδαευθΝ
Θ

πκυ υθΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ κυΝ Σέ έΙέΝ

αζέαμ εαδΝ πθΝΣηβηΪ πθ βμΝυπκπ λέπ έΝαα΄Ν βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ

1 κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ υθ ξέακθ αδΝΫπμΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝ
απσΝ ΰΰ ΰλαηηΫθκυμΝΫπμΝεαδΝ κΝξ δη λδθσΝ ιΪηβθκΝ κυΝαεα βηαρεκτΝΫ κυμΝβί1κ-2019
φκδ β Ϋμέ ΟδΝφκδ β ΫμΝ πθΝπλκβΰκτη θπθΝ αφέπθΝ υθ ξέακυθΝεαδΝκζκεζβλυθκυθΝ κΝ
πλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝ κυΝ Σηάηα κμΝ Σέ έΙέΝ δ αΰπΰάμΝ κυμΝ εαδΝ ζαηίΪθκυθΝ κθΝ
αθ έ κδξκΝ έ ζκΝ πκυ υθΝΣηάηα κμΝΣέ έΙέ
γέΝΓδαΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ πθ 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 κδξαΝ Σηάηα αΝ Σέ έΙέΝ εαδΝ αΝ κπκέαΝ υθ ξέακυθΝ θαΝ α εκτθΝ αΝ αθα 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 κυΝυηίκυζέκυΝ
Έθ αιβμέΝξ δεΫμΝαληκ δσ β μΝηπκλ έΝθαΝαθα έγ θ αδΝεαδΝ ΝΪζζαΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝ
Ι λτηα κμέΝ

ζέΝΓδαΝ 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 υθΝαλησ δκΝ έθαδΝ
κΝυηίκτζδκΝΈθ αιβμ εαδΝβΝΓλαηηα έαΝ κυ.
5. ΟδΝπλκπ υξδαεκέΝφκδ β ΫμΝπκυΝ ι Ϊακθ αδΝ πδ υξυμΝ αΝαπαδ κτη θαΝΰδαΝ βΝζάοβΝ
π υξέκυΝ υπκξλ π δεΪΝ εαδΝ πδζ ΰση θαΝ ηαγάηα αΝ κυΝ πλυ κυΝ ετεζκυΝ πκυ υθΝ κυΝ
Σηάηα κμΝ Σέ έΙέΝ δ αΰπΰάμΝ κυμ,Ν ΫξκυθΝ βΝ υθα σ β αΝ αθ έΝ θαΝ κλεδ κτθΝ εαδΝ θαΝ
ζΪίκυθΝπ υξέκΝΣέ έΙέΝ τηφπθαΝη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝβ,ΝθαΝπαλαεκζκυγά κυθΝ πδπζΫκθΝ
ηαγάηα αΝαπσΝ κΝπλσΰλαηηαΝ πκυ υθ Σηάηα κμΝΠαθ πδ βηέκυ,
θαΝ αβ ά κυθΝ θαΝ θ αξγκτθΝ τηφπθαΝ η Ν αΝ πση θαΝ

κΝκπκέκΝηπκλκτθΝ

Ϊφδα,Ν εαδΝ θαΝ ζΪίκυθΝ π υξέκΝ

παθ πδ βηδαεάμΝ επαέ υ βμέΝΟδΝφκδ β ΫμΝ κυΝΣηάηα κμΝ ζ ε λκζσΰπθΝΜβξαθδευθΝ
Σέ έ,Ν κυΝ Σηάηα κμΝ ΜβξαθκζσΰπθΝ ΜβξαθδευθΝ Σέ έ,

κυΝ Σηάηα κμΝ Πκζδ δευθΝ

ΜβξαθδευθΝΣέ έ,Νη ΝΫ λαΝ αΝΣλέεαζαΝεαδΝ κυΝΣηάηα κμΝΠκζδ δευθΝΜβξαθδευθΝΣέ έ,Ν
η ΝΫ λαΝ βΝΛΪλδ α,Ν κυΝΣέ έΙέΝΘ
εαδΝ Π λδίΪζζκθ κμ

αζέαμΝηπκλκτθΝθαΝ θ αξγκτθ

κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ Θ

κΝΣηάηαΝ θΫλΰ δαμΝ

αζέαμ, κδΝ φκδ β ΫμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ

ΜβξαθδευθΝ ΠζβλκφκλδεάμΝ Σέ έΝ κυΝ Σέ έΙέΝ Θ

αζέαμΝ ηπκλκτθΝ θαΝ θ αξγκτθΝ

ΣηάηαΝ ΦβφδαευθΝ υ βηΪ πθΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ Θ

κΝ

αζέαμ,Ν κδΝ φκδ β ΫμΝ κυΝ

Σηάηα κμΝ ξ δα ηκτ εαδΝ Σ ξθκζκΰέαμΝ ΞτζκυΝ εαδΝ πέπζκυΝ εαδΝ κυΝ Σηάηα κμΝ
α κπκθέαμ εαδΝ δαξ έλδ βμΝΦυ δεκτΝΠ λδίΪζζκθ κμ κυΝΣέ έΙέΝΘ
θαΝ θ αξγκτθΝ

κΝ ΣηάηαΝ

Παθ πδ βηέκυΝ Θ

αζέαμ,

α κζκΰέαμ,Ν πδ βηυθΝ ΞτζκυΝ εαδΝ ξ δα ηκτΝ κυΝ
κδΝ φκδ β ΫμΝ

Υλβηα κκδεκθκηδεάμΝ εαδΝ κυΝ Σηάηα κμΝ
Θ

αζέαμ ηπκλκτθΝθαΝ θ αξγκτθΝ

κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΘ
Σέ έΙέΝΘ

κυΝ Σηάηα κμΝ Λκΰδ δεάμΝ εαδΝ
δκέεβ βμΝ

πδξ δλά πθΝ κυΝ Σέ έΙέΝ

κΝΣηάηαΝΛκΰδ δεάμΝεαδΝΥλβηα κκδεκθκηδεάμΝ

αζέαμ, κδΝφκδ β ΫμΝ κυΝΣηάηα κμΝΣ ξθκζσΰπθΝΓ ππσθπθΝ κυΝ

αζέαμ ηπκλκτθΝθαΝ θ αξγκτθΝ

κΝΣηάηαΝ ΰλκ ξθκζκΰέαμΝ άΝ

πδ άηβμΝ πδεάμΝ ΠαλαΰπΰάμΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ Θ
Σηάηα κμΝ Σ ξθκζκΰέαμΝ ΣλκφέηπθΝ κυΝ Σέ έΙέΝ Θ
ΣηάηαΝ

αζέαμ ηπκλκτθΝ

αζέαμ, κδΝ φκδ β ΫμΝ κυΝ

αζέαμ ηπκλκτθΝ θαΝ θ αξγκτθΝ

πδ άηβμΝ ΣλκφέηπθΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ Θ

Σηάηα κμΝ δα λκφάμΝεαδΝ δαδ κζκΰέαμΝ κυΝΣέ έΙέΝΘ

αζέαμ, κδΝ φκδ β Ϋμ

φκδ β ΫμΝ κυΝ Σηάηα κμΝΝκ βζ υ δεάμΝ κυΝ Σέ έΙέΝΘ

κυΝ

αζέαμ,Ν κδΝ

αζέαμ ηπκλκτθΝθαΝ θ αξγκτθΝ
αζέαμ,ΝκδΝφκδ β ΫμΝ κυΝΣηάηα κμΝ

Νκ βζ υ δεάμΝ κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμ ηπκλκτθΝ θαΝ θ αξγκτθΝ
Νκ βζ υ δεάμΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ Θ

κΝ

αζέαμ ηπκλκτθΝθαΝ θ αξγκτθΝ

κΝ ΣηάηαΝ δα λκφάμΝ εαδΝ δαδ κζκΰέαμΝ εαδΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ Θ
κΝΣηάηαΝΝκ βζ υ δεάμΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΘ

κΝΣηάηαΝ

κΝ ΣηάηαΝ

αζέαμΝ εαδΝ κδΝ φκδ β ΫμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ

Φυ δεκγ λαπ έαμΝ κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμ ηπκλκτθΝ θαΝ θ αξγκτθΝ
Φυ δεκγ λαπ έαμΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ Θ
αέ β β

κΝ ΣηάηαΝ

αζέαμέ ΓδαΝ βθΝ Ϋθ αιάΝ κυμΝ υπκίΪζζκυθ

βΝΰλαηηα έαΝ κυΝκδε έκυΝΣηάηα κμΝΫπμΝ δμΝ1η-9-βί1λ,Ν δαφκλ δεΪΝηΫ αΝ Ν

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

λαΝαπσΝ ξ δεάΝ

απσφα βΝ βμΝυθΫζ υ βμΝΣηάηα κμ,ΝβΝκπκέαΝ ΰελέθ αδΝαπσΝ βΝτΰεζβ κΝεαδ η Ν βθΝ
κπκέαΝ ΰέθ αδΝ αθ δ κέξδ βΝ ηαγβηΪ πθΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθΝ κυΝ Σηάηα κμΝ
Σέ έΙέΝη Νηαγάηα αΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθΝ κυΝΣηάηα κμΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυέΝ Ν
απσφα βΝ βμΝ υθΫζ υ βμΝ κυΝ Σηάηα κμ,Ν κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ
πλσ γ κυμΝσλκυμΝζάοβμΝπ υξέκυΝΠαθ πδ βηέκυ,Ν ε έ

αφέκυ,Ν η Ν κυμΝ

αδΝΫπμΝ βθΝγ1έθέβί1λΝεαδΝ Ν

εΪγ Ν π λέπ π βΝ πλδθΝ απσΝ βθΝ υπκίκζάΝ βμΝ αέ β βμΝ απσΝ κυμΝ φκδ β ΫμέΝ
αθ δ κδξ έ αδΝ η Ν ηΪγβηαΝ εαδΝ

θΝ

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 βΝεαδΝ

κΝαθ έ κδξκΝπλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝ κυΝΣηάηα κμΝ κυΝΠαθ 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,
ξκλβΰ έ αδΝ ξ δεάΝί ίαέπ βΝπαλαεκζκτγβ βμέ
6. Μ Νπλκ λδεσΝ δΪ αΰηαΝπκυΝ ε έ

αδΝτ

λαΝαπσΝπλσ α βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠαδ έαμ,Ν

Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν η ΪΝ απσΝ πλσ α βΝ βμΝ υΰεζά κυΝ ηπκλκτθΝ εαδΝ κδΝ
φκδ β ΫμΝ κυΝΣηάηα κμΝΙα λδευθΝ λΰα βλέπθΝ κυΝΣέ έΙέΝΘ
κυΝ Σηάηα κμΝ

αζέαμ,ΝεαδΝκδΝφκδ β Ϋμ

ζ ε λκθδευθΝ ΜβξαθδευθΝ Σέ έ εαδΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ΜβξαθδευθΝ

ΠζβλκφκλδεάμΝ Σέ έΝ κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ θαΝ θ αξγκτθ

Ν Σηάηα αΝ κυΝ

Παθ πδ βηέκυ η Ν κυμΝσλκυμΝεαδΝ βΝ δα δεα έαΝ βμΝπλκβΰκτη θβμΝπαλαΰλΪφκυ.
7. ΟδΝφκδ β ΫμΝπκυΝεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝ κυΝαεα βηαρεκτΝΫ κυμΝβί1λ-βίβίΝΫξκυθΝυπ 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

ΫξκυθΝ ησθκΝ κΝ δεαέπηαΝ θαΝ κζκεζβλυ κυθΝ κθΝ πλυ κΝ ετεζκΝ πκυ υθΝ Σηάηα κμΝ
Σέ έΙέ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝπαλέΝβέ

Άλγλκ 6
Παθ πδ

βηδαεσ λ υθβ δεσ ΚΫθ λκ Παθ πδ

βηέκυ Θ

αζέαμ

1έΝ  κΝ Παθ πδ άηδκΝ Θ

αζέαμ δ λτ αδΝ Παθ πδ βηδαεσΝ

λ υθβ δεσΝ ΚΫθ λκΝ

ΧΠέ έΚέΨ ΧΠαθ πδ βηδαεσΝΚΫθ λκΝΈλ υθαμΝΚαδθκ κηέαμΝεαδΝ θΪπ υιβμΝ«Ι ΧΝ»ΨΝ
πμΝαεα βηαρεάΝηκθΪ αΝ κυΝΙ λτηα κμ,Νη ΝΫ λαΝ κΝ σζκέΝ
2. Μ Ναπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυΝπαλαξπλκτθ αδΝ κΝΠέ έΚέΝξυλκδΝεαδΝ ικπζδ ηκέΝ κυΝ
Παθ πδ βηέκυΝΘ

αζέαμ ΰδαΝ βθΝ ΰεα Ϊ α βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ κυέΝΜ Ν δ άΰβ βΝ κυΝ

υηίκυζέκυΝ κυΝΠέ έΚέΝεαδΝαπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυΝηπκλ έΝθαΝδ λτκθ αδΝΰλαφ έαΝεαδΝ
παλαλ άηα αΝ ΝΪζζ μΝπσζ δμΝ βμΝ ζζΪ αμέ
γέΝεκπκέΝ κυΝΠέ έΚέΝ έθαδμΝαΨΝβΝ δ ιαΰπΰάΝία δεάμΝεαδΝ φαληκ ηΫθβμΝΫλ υθαμ,ΝίΨΝΝβΝ
αιδκπκέβ βΝ πθΝ λ υθβ δευθΝαπκ ζ ηΪ πθΝπλκμΝσφ ζκμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝεκδθπθέαμ,Ν
ΰΨΝ βΝ υηίκζάΝ

βθΝ ι δ έε υ βΝ θΫπθΝ πδ βησθπθ,Ν ΨΝ βΝ παλκξάΝ υπβλ δυθΝ

βησ δκυμΝ εαδΝ δ δπ δεκτμΝ φκλ έμ,Ν ΨΝ βΝ επαέ υ βΝ εαδΝ πλαε δεάΝ Ϊ εβ β,Ν
δαη κζΪίβ βΝ αθΪη αΝ

Ν

ΨΝ βΝ

κθΝ βησ δκΝ εαδΝ κθΝ δ δπ δεσΝ κηΫαΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ

λ υθβ δευθΝηκθΪ πθΝ δμΝ πδξ δλά δμ εαδΝαΨΝβΝπλκίκζάΝ βμΝ ζζβθδεάμΝΰζυ

αμΝεαδΝ

κυΝ ζζβθδεκτΝπκζδ δ ηκτΝ κΝ ιπ λδεσ,Νδ έπμΝ κυμΝ κη έμμΝ
αΨΝ υφυυθΝ υ βηΪ πθΝπαλαΰπΰάμΝεαδΝ υφυυθΝπσζ πθ,
ίΨΝοβφδαεκτΝπκζδ δ ηκτΝεαδΝ ξθκζκΰδυθΝ πδεκδθπθέαμΝεαδΝ επαέ υ βμ,
ΰΨΝαΰλκ δεάμΝαθΪπ υιβμ,Ν
ΨΝΰ θ δεάμΝί ζ έπ βμΝαυπθ,Ν
ΨΝεδθβ δκζκΰέαμ,Ν
ΨΝα φΪζ δαμΝ υ βηΪ πθΝεαδΝ πδ άηβμΝ

κηΫθπθ,

αΨΝ δΪΰθπ βμΝεαδΝγ λαπ έαμΝ κυΝεαλεέθκυ,
βΨ απκεα Ϊ α βμΝεαδΝ υ ιέαμ,
γ) δ αε δεάμΝεαδΝ πδησλφπ βμΝ επαδ υ δευθ,
δ) πδξ δλβηα δεσ β αμΝεαδΝεαδθκ κηέαμ.
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 υιδαεΪΝπλκΰλΪηηα αΝεαδΝΫλΰα,Ν αΝκπκέαΝ ηπέπ κυθΝ κυμΝ κη έμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ
3,
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 έαμ εαδΝ 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 εκπκτμέ

ηέΝΣκΝΠέ έΚέΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ αΝ ιάμΝΙθ δ κτ α:
αΨΝ υφυυθΝ υ βηΪ πθΝπαλαΰπΰάμΝεαδΝ υφυυθΝπσζ πθ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ κυΝ σζκυ,
ίΨΝοβφδαεκτΝπκζδ δ ηκτΝεαδΝ ξθκζκΰδυθΝ πδεκδθπθέαμΝεαδΝ επαέ υ βμ,Νη Ϋ λαΝ βθΝ
πσζβΝ κυΝ σζκυ,
ΰΨΝαΰλκ δεάμΝαθΪπ υιβμ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ βμΝΛΪλδ αμ,
ΨΝΰ θ δεάμΝί ζ έπ βμΝαυπθ, η ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ βμΝΚαλ έ αμ,
ΨΝεδθβ δκζκΰέαμ, η ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ πθΝΣλδεΪζπθ,
ΨΝα φΪζ δαμΝ υ βηΪ πθΝεαδΝ πδ άηβμΝ

κηΫθπθ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ βμΝΛαηέαμ,

αΨΝ δΪΰθπ βμΝεαδΝγ λαπ έαμΝ κυΝεαλεέθκυ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ βμ ΛΪλδ αμ,
βΨ απκεα Ϊ α βμΝεαδΝ υ ιέαμ, η ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ βμΝΛαηέαμ,
γ) δ αε δεάμΝεαδΝ πδησλφπ βμΝ επαδ υ δευθ, η ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ κυΝ σζκυ,
δ) πδξ δλβηα δεσ β αμΝεαδΝεαδθκ κηέαμ, η ΝΫ λαΝ βθΝπσζβΝ βμΝΛΪλδ αμ.
θέΝΠσλκδΝ κυΝΠέ έΚέΝ έθαδμ
αΨΝ πδξκλβΰά δμΝαπσΝ κθΝ αε δεσΝπλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝ
εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν πκυΝ ξκλβΰκτθ αδΝ

κΝ Παθ πδ άηδκ Θ

αζέαμ δ δεΪΝ ΰδαΝ βΝ

ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝεΫθ λκυ,
ίΨΝξλβηα κ κ ά δμΝαπσΝ λ υθβ δεΪΝπλκΰλΪηηα αΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμ,Ν δ γθ έμΝ
κλΰαθδ ηκτμ,Ν κΝ ζζβθδεσΝ βησ δκ,Ν εαγυμΝεαδΝ ξκλβΰέ μΝαπσΝ δ δπ δεΫμΝ πδξ δλά δμΝ
εαδΝδ δυ μ,
ΰΨΝ πλ Ϋμ,Νεζβλκθκηέ μ,Νεζβλκ κ έ μ,Νεαγυμ εαδΝεΪγ Ν έ κυμΝ αε δεΫμΝεαδΝΫε αε μΝ
δ φκλΫμΝάΝπαλκξΫμΝβη 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 πθ,Ν σππμΝ βηκ έπθΝ υπβλ δυθ,Ν ΝέΠέ έ έ,Ν
ΝέΠέΙέ έ,Ν δ γθυθΝεαδΝηβΝκλΰαθδ ηυθ,ΝεαγυμΝεαδΝδ δπ υθ,ΝάΝ βΝ δΪγ βΝπθ υηα δευθΝ
πλκρσθ πθΝπκυΝπαλΪΰ δΝ κΝΠέ έΚέ,
ΨΝ τ

λαΝ απσΝ απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ δα έγ θ αδΝ πσλκδΝ κυΝ δ δεκτΝ

Λκΰαλδα ηκτΝ Κκθ υζέπθΝ Έλ υθαμΝ Χ έΛέΚέ έΨΝ εαδΝ κδΝ πλσ κ κδΝ απσΝ π λδκυ δαεΪΝ
κδξ έαΝ κυΝΙ λτηα κμΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ κυΝΠέ έΚέ,
ΨΝ σεκδΝαπσΝεα αγΫ δμ,

αΨΝζκδπΪΝπΪ βμΝφτ πμΝΫ κ αέ
ιέΝαΨΝΣκΝΠέ έΚέΝ δκδε έ αδΝαπσΝυηίκτζδκ,Ν κΝκπκέκΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ κθΝΠλσ λσΝ κυΝ
εαδΝ κυμΝ δ υγυθ ΫμΝ πθΝ Ιθ δ κτ πθ εαδΝ κθΝ θ δπλτ αθβΝ Έλ υθαμΝ εαδΝ δΪΝ έκυΝ
επαέ υ βμ,ΝπμΝηΫζβέΝΟΝΠλσ λκμΝεαδΝκδΝ δ υγυθ ΫμΝ πδζΫΰκθ αδΝ τηφπθαΝη Νσ αΝ
κλέακθ αδΝ βθΝπαλέΝ9.
ίΨΝ θΝΰδαΝκπκδκθ άπκ ΝζσΰκΝκΝΠλσ λκμΝ κυΝυηίκυζέκυΝ κυΝΠέ έΚέΝαπκυ δΪα δΝάΝ
πλκ πλδθΪΝεπζτ αδΝθαΝα εά δΝ αΝεαγάεκθ ΪΝ κυ,Ν αΝεαγάεκθ ΪΝ κυΝα εκτθ αδΝαπσΝ
θ δπλσ λκ,ΝκΝκπκέκμΝκλέα αδΝεα ΪΝ βθΝπλυ βΝ υθ λέα βΝ κυΝυηίκυζέκυ,Ντ

λαΝ

απσΝηυ δεάΝοβφκφκλέαΝη αιτΝ πθΝη ζυθΝ κυέΝ
ΰΨΝ ΣκΝ υηίκτζδκΝ απκφα έα δΝ ΰδαΝ σζαΝ αΝ γΫηα αΝ πκυΝ αφκλκτθΝ βΝ δκέεβ βΝ εαδΝ βΝ
ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝ εΫθ λκυ,Ν βΝ δαξ έλδ βΝ εαδΝ βθΝ αιδκπκέβ βΝ πθΝ
λ υθβ δευθΝαπκ ζ ηΪ πθΝαπσΝ δμΝ λα βλδσ β ΫμΝ κυ,Ν βΝ δΪγ βΝ πθΝπσλπθΝ κυΝ
εαδ,Ν ΰ θδεΪ,Ν ΰδαΝ εΪγ Ν θΫλΰ δαΝ πκυΝ ξ έα αδΝ η Ν βθΝ επζάλπ βΝ πθΝ εκπυθΝ κυ,Ν
τηφπθαΝη Νσ αΝκλέακθ αδΝ δ δεσ λαΝ κθΝ π λδεσΝεαθκθδ ησΝζ δ κυλΰέαμΝ βμΝπαλέΝ
12.
κέΝΚΪγ Ν Ιθ δ κτ κΝ κυΝ Π. .Κ. δκδε έ αδΝ απσΝ λδη ζάΝ υθ κθδ δεάΝ πδ λκπά,Ν

βθΝ

κπκέαΝη Ϋξ δΝπμΝΠλσ λκμΝκΝ δ υγυθ άμΝ κυΝΙθ δ κτ κυέΝ
αΨΝ

Ν λδη ζάμΝ πδ λκπάΝ έθαδΝ αλησ δαΝ ΰδαΝ βθΝ εα Ϊλ δ βΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝ εαδ

αθαπ υιδαεκτΝπλκΰλΪηηα κμΝ κυΝΙθ δ κτ κυ,Ν βθΝεα Ϊλ δ βΝ ξ έκυΝΰδαΝ αΝεκθ τζδαΝ
κυΝ

ά δκυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ

κυΝ

λ υθβ δεκτΝ εΫθ λκυΝ πκυΝ αφκλκτθΝ

δμΝ

λα βλδσ β μΝ κυΝΙθ δ κτ κυΝεαδΝεΪγ ΝΪζζκΝγΫηαΝπκυΝπλκίζΫπ αδΝ κθΝεαθκθδ ησΝ
βμΝπαλ. 12.
ίΨΝΟΝ δ υγυθ άμ Ϋξ δΝ βθΝ υγτθβΝΰδαΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝ Ιθ δ κτ κυ,Ν δ βΰ έ αδΝ

κΝ

υηίκτζδκΝ κυΝ Πέ έΚέΝ κΝ λ υθβ δεσΝ εαδΝ αθαπ υιδαεσΝπλσΰλαηηαΝ κυΝ Ιθ δ κτ κυ,Ν
πλκ

α αδΝ πθΝυπβλ δυθΝ κυΝΙθ δ κτ κυΝεαδΝα ε έΝεΪγ ΝΪζζβΝαληκ δσ β αΝπκυΝ κυΝ

αθα έγ αδΝ απσΝ κΝ υηίκτζδκΝ κυΝ Πέ έΚέέΝ θΝ κΝ δ υγυθ άμΝ ζζ έπ δΝ άΝ επζτ αδΝ θαΝ
α εά δΝ αΝαθπ ΫλπΝεαγάεκθ ΪΝ κυΝάΝ αΝεαγάεκθ ΪΝ κυΝπμΝηΫζκυμΝ κυΝυηίκυζέκυ,Ν
αΝεαγάεκθ αΝαυ ΪΝα εκτθ αδΝαπσΝηΫζκμΝ βμΝ λδη ζκτμΝ υθ κθδ δεάμΝ πδ λκπάμ,Ν κΝ
κπκέκΝκλέα αδΝεα ΪΝ βθΝπλυ βΝ υθ λέα βΝ βμΝ πδ λκπάμΝαυ άμ,Ντ

λαΝαπσΝηυ δεάΝ

οβφκφκλέαΝη αιτΝ πθΝη ζυθΝ βμέΝ θΝκΝ δ υγυθ άμΝ ζζ έπ δΝάΝεπζτ αδΝθαΝα εά δΝ
αΝεαγάεκθ ΪΝ κυΝπμΝηΫζκυμΝ βμΝ λδη ζκτμΝ υθ κθδ δεάμΝ πδ λκπάμ,Ν αΝεαγάεκθ ΪΝ
κυΝα εκτθ αδΝαπσΝ κθΝΠλσ λκΝ κυΝυηίκυζέκυέΝ
λέΝ ΟΝ Πλσ λκμΝ κυΝ υηίκυζέκυ,Ν κδΝ δ υγυθ ΫμΝ πθΝ Ιθ δ κτ πθΝ εαδΝ αΝ ηΫζβΝ βμΝ
υθ κθδ δεάμΝ

πδ λκπάμΝ

έθαδΝ ηΫζβΝ

έ έΠέΝ

κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ Θ

αζέαμ,

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,Ν
η Ν ηπ δλέαΝ βθΝπλκ Ϋζευ βΝξλβηα κ κ ά πθΝΰδαΝ λ υθβ δεΪΝπλκΰλΪηηα αΝάΝΫλΰαΝ
εαδΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθΝ βμΝΫλ υθαμέΝΓδαΝ βθΝ πδζκΰάΝ κυμΝ ε έ

αδΝ

πλκεάλυιβΝ απσΝ κθΝ Πλτ αθβέΝ Μ Ν βθΝ πλκεάλυιβΝ ηπκλ έΝ θαΝ κλδ κτθΝ πλσ γ αΝ
ελδ άλδαΝ πδζκΰάμ,ΝΝ τηφπθαΝη Νσ αΝκλέακθ αδΝ κθΝ π λδεσΝεαθκθδ ησΝζ δ κυλΰέαμΝ
κυΝΠέ έΚέέΝ Ναιδκζσΰβ βΝ πθΝυπκοβφέπθΝΰέθ αδΝαπσΝπ θ αη ζάΝ πδ λκπά,ΝβΝκπκέαΝ
πκυΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ ηΫζβΝ

έ έΠέΝ παθ πδ βηέπθΝ άΝ κηκ αΰυθΝ Ι λυηΪ πθΝ βμΝ

αζζκ απάμΝ εαδΝ Ν υΰελκ έ αδΝ η Ν απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυέΝ ΟΝ κλδ ησμΝ αυ υθΝ πκυΝ
πδζΫξγβεαθΝαπσΝ βθΝ πδ λκπάΝΰέθ αδΝη ΝπλΪιβΝ κυΝΠλτ αθβ,ΝβΝκπκέαΝ βηκ δ τ αδΝ
βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμέ

θΝ θΝυπΪλξκυθΝυπκοβφδσ β μ,Ν

δμΝαθπ ΫλπΝ

γΫ δμ κπκγ κτθ αδΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝΙ λτηα κμ,ΝπκυΝ πδζΫΰκθ αδΝαπσΝ βΝτΰεζβ κΝ
εαδΝκλέακθ αδΝη ΝΝπλΪιβΝ κυΝΠλτ αθβ,ΝεαδΝΰέθ αδΝ εΝθΫκυΝπλκεάλυιβΝηΫ αΝ ΝΫθαΝΧ1ΨΝ
Ϋ κμέΝ Νγβ έαΝ κυΝΠλκΫ λκυΝ κυΝυηίκυζέκυ,Ν πθ δ υγυθ υθΝ πθΝΙθ δ κτ πθΝεαδΝ
πθΝη ζυθΝ βμΝ υθ κθδ δεάμΝ πδ λκπάμΝ έθαδΝ λδ άμ,Νη Ν υθα σ β αΝαθαθΫπ βμέΝ Ν
εα κξάΝ πθΝ αθπ ΫλπΝ γΫ πθΝ

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

ηκθκπλσ ππκυΝκλΰΪθκυΝ δκέεβ βμΝ κΝ έ έΙέέ
1ίέΝ κΝΠέ έΚέΝ κπκγ

έ αδΝπλκ ππδεσΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΘ

αζέαμ,Ντ

λαΝαπσΝ

απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυέΝ  κΝ Πέ έΚέ απα ξκζ έ αδΝ εαδΝ πλκ ππδεσΝ η Ν υηίΪ δμΝ
κλδ ηΫθκυΝ ξλσθκυΝ άΝ ΫλΰκυΝ άΝ η Ν υηίΪ δμΝ παλκξάμΝ υπβλ δυθ,Ν

κΝ πζαέ δκΝ πθΝ

πλκΰλαηηΪ πθ-ΫλΰπθΝπκυΝαυ σΝ δαξ δλέα αδέ
11έΝ ΓδαΝ αβ άηα αΝ πκυΝ αφκλκτθΝ βθΝ κδεκθκηδεάΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ λ υθβ δευθΝ
πλκΰλαηηΪ πθ,Ν δμΝ πλκηάγ δ μ,Ν κθΝ λσπκΝ απα ξσζβ βμΝ εαδΝ δμΝ η αεδθά δμΝ κυΝ
πλκ ππδεκτΝ κυΝΠέ έΚέ,ΝεαγυμΝεαδΝ πθΝ λ υθβ δευθΝπλκΰλαηηΪ πθήΫλΰπθΝπκυΝαυ σΝ
δαξ δλέα αδΝ φαλησακθ αδΝ αθαζσΰπμΝ κδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ ΪλγλπθΝ 59 ΫπμΝ θιΝ κυΝ θέΝ
ζζκηήβί1ιέΝΟδΝπλκίζ πση θ μΝελα ά δμΝ κυΝ έΛέΚέ έΝαπσΝ βΝ δαξ έλδ βΝ λ υθβ δευθΝ
πλκΰλαηηΪ πθΝ εαδΝ ΫλΰπθΝ πθΝ Ιθ δ κτ πθΝ κυΝ Πέ έΚέΝ δα έγ θ αδΝ υπΫλΝ βμΝ
ζ δ κυλΰέαμΝεαδΝ πθΝ εκπυθΝ κυΝΚΫθ λκυέΝ
1βέΝ Μ Ν απσφα βΝ βμ υΰεζά κυ,Ν πκυΝ ε έ

αδΝ ηΫ αΝ

Ν θθΫαΝ ΧλΨΝ ηάθ μΝ απσΝ βθΝ

ΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμ,Νεα αλ έα αδΝκΝ π λδεσμΝεαθκθδ ησμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ
λ υθβ δεκτΝεΫθ λκυέΝΜ Ν κθΝ π λδεσΝεαθκθδ ησΝζ δ κυλΰέαμΝεαγκλέακθ αδΝδ έπμΝ αΝ
ιάμΝγΫηα αμ
αΨΝκδΝαληκ δσ β μΝ κυ υηίκυζέκυΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝεΫθ λκυΝεαδΝκΝ λσπκμΝζ δ κυλΰέαμΝ
κυ,

ίΨΝ κδΝ αληκ δσ β μΝ πθΝ δ υγυθ υθΝ εαδΝ πθΝ λδη ζυθΝ πδ λκπυθΝ δκέεβ βμΝ πθΝ
λ υθβ δευθΝΙθ δ κτ πθΝεαδΝκΝ λσπκμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυμ,
ΰΨΝβΝ ι δ έε υ βΝ πθΝπλκ σθ πθΝπκυΝπλΫπ δΝθαΝ δαγΫ κυθΝκΝΠλσ λκμΝ κυΝυηίκυζέκυ,Ν
κδΝ δ υγυθ ΫμΝ πθΝΙθ δ κτ πθΝεαδΝ αΝηΫζβΝ πθΝ λδη ζυθΝ πδ λκπυθ,Ν
ΨΝβΝ δα δεα έαΝπατ βμΝη ζυθΝ κυΝυηίκυζέκυ,
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 ΝΪζζκΝγΫηα ξ δεσ η Ν βθΝαπα ξσζβ β,Ν δμΝαηκδίΫμΝεαδΝ δμΝ
η αεδθά δμΝ πθΝαπα ξκζκυηΫθπθΝ 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 βΝ πλκ α έαΝ πθΝ δεαδπηΪ πθΝ δαθκβ δεάμΝ Χπθ υηα δεάμΝ εαδΝ
ίδκηβξαθδεάμΨΝδ δκε β έαμ,
δαΨΝγΫηα αΝβγδεάμΝεαδΝ κθ κζκΰέαμΝ βμΝΫλ υθαμ,
δίΨΝεΪγ ΝΪζζκΝγΫηαΝ ξ δεσΝη Ν βθΝκλΰΪθπ βΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝεΫθ λκυ,Ν βθΝ τλυγηβΝ
ζ δ κυλΰέαΝ κυΝεαδΝ βθΝ επζάλπ βΝ κυΝ εκπκτΝ κυέ
13. ΣαΝηΫζβΝ κυΝυηίκυζέκυΝ βμΝπαλ. ιΝεαδΝ βμΝ υθ κθδ δεάμΝ πδ λκπάμΝ βμΝπαλ. 8
θΝ ζαηίΪθκυθΝ απκαβηέπ βΝ ΰδαΝ βΝ υηη κξάΝ κυμ,Ν ε σμΝ απσΝ αΝ κ κδπκλδεΪΝ κυμΝ
Ϋικ α,Ν βζα άΝ βη λά δαΝ απκαβηέπ β,Ν Ϋικ αΝ δαηκθάμΝ εαδΝ η αεέθβ άμΝ κυμ,
τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ υπκπαλαΰλΪφκυΝ έλΝ κυΝ θέΝ ζγγθήβί1ηΝ Χ ΄Ν λζΨΝ εαδΝ
δ δαέ λαΝη Ν βθΝ πδφτζαιβΝ βμΝπαλέΝιΝ κυΝΪλγλκυΝθΝ κυΝδ έκυΝθσηκυ.

Άλγλκ ι
ί λυφ δκ ΰλκ δα λκφδεσ Σ χθκζκΰδεσ ΠΪλεκ Θ
1έΝ  κΝ Παθ πδ άηδκΝ Θ
Σ ξθκζκΰδεσΝΠΪλεκΝΘ

αζέαμΝΧ

βμΝ πσζβμΝ βμΝ ΛΪλδ αμ.
αθα έγ αδΝ

βθΝ

Παθ πδ βηέκυ Θ

αζέαμΝ βηδκυλΰ έ αδΝ κΝ

αζέαμ (
ί λυφ δκΝ

έ έΣ έΠ έΘέ)
ΰλκ δα λκφδεσΝ

έ έΣ έΠ έΘέΨΝ βθΝ υλτ λβΝ αφδεάΝπ λδφΫλ δαΝ

Ν κλΰΪθπ β,Ν δαξ έλδ βΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ πΪλεκυΝ αυ κτΝ

αδλ έαΝ

ιδκπκέβ βμΝ εαδΝ

δαξ έλδ βμΝ Π λδκυ έαμΝ

κυΝ

αζέαμ πκυΝ δ λτγβε Ν η Ν κΝ πέ έΝ 156/1987 Χ ΄Ν 81ΨέΝ ΓδαΝ βθΝ

αθΪπ υιβΝ πθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ κυΝπΪλεκυΝπαλαξπλ έ αδΝεα ΪΝξλά β,Ν βθΝ
αυ άΝ Ϋε α βΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυ, εαγυμΝ εαδΝ βΝ Ϋε α βΝ κυΝ πση θκυΝ

αδλ έαΝ

αφέκυ, η Ν

απσφα βΝ κυΝ Πλτ αθβ,Ν βΝ κπκέαΝ ΰελέθ αδΝ απσ βΝ τΰεζβ κΝ κυΝ Ι λτηα κμέ Μ Ν
απσφα βΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ κΝ ζζβθδεσμΝ Γ πλΰδεσμΝ Ολΰαθδ ησμΝ «

Μ ΣΡ »ΝΧ ΛέΓέΟέΝ– «

Μ ΣΡ »ΨΝηπκλ έΝθαΝπαλαξπλ έΝ πλ ΪθΝεα ΪΝξλά βΝ

εδθβ άΝεαδΝαεέθβ βΝπ λδκυ έαΝ κυΝ κ Παθ πδ άηδκΝΘ

αζέαμΝΰδαΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ κυ

έ έΣ έΠ έΘέ.
βέΝ κΝ

έ έΣ έΠ έΘέ,Ν ξ δΪακθ αδΝεαδΝπλαΰηα κπκδκτθ αδ,Ν

Ν υθ λΰα έαΝη Ν βθ

ί λυφ δκΝΓ πλΰδεάΝξκζά,ΝπαλαΰπΰδεΫμΝ λα βλδσ β μΝαΰλκ δεάμΝεαδΝκδεκζκΰδεάμΝ
εα τγυθ βμ,ΝπκυΝ θ πηα υθκυθΝεαδθκ σηαΝ πδ βηκθδεΪΝεαδΝ ξθκζκΰδεΪΝ
δα βλυθ αμΝηδαΝ 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
κΝ
αΨΝ

έ έΣ έΠ έΘέ πλαΰηα κπκδ έ αδμ
κξ υηΫθβΝ Ϋλ υθα,Ν θέ ξυ β,Ν βηδκυλΰέαΝ εαδΝ αθΪπ υιβΝ εαδθκ σηπθΝ φαληκΰυθΝ

κθΝ κηΫαΝ βμΝ αΰλκ δα λκφάμ,Ν φαληκΰάΝ ίδκ ξθκζκΰδευθΝ φαληκΰυθΝ

βθΝ

πδ κπκέβ βΝπαλα κ δαευθΝπλκρσθ πθ,ΝπαλαΰπΰάΝυοβζάμΝπκδσ β αμΝπλκρσθ πθΝεαδΝ
λκφέηπθΝ απδεάμΝ εαδΝ φυ δεάμΝ πλκΫζ υ βμΝ η Ν αυ σξλκθβΝ δα άλβ β,Ν εαγυμΝ εαδΝ
αθΪ διβΝ εαδΝ ηπζκυ δ ησΝ πθΝ φυ δευθΝ πσλπθΝ εαδΝ απκεα Ϊ α βΝ κυΝ φυ δεκτΝ
π λδίΪζζκθ κμΝη Νπλσ υπ μΝ λΪ δμ, ε λκφάΝεαγαλσαδηπθΝαυπθΝυοβζάμΝΰ θ δεάμΝ
αιέαμΝη Ν τΰξλκθ μΝ δαξ δλδ δεΫμΝη γσ κυμ,Νπδ κπκέβ βΝ βμΝφυζάμΝ κυμ,Ν υ ξΫ δ βΝ
ηκλδαευθΝ εαδΝ ηδελκίδαευθΝ

δε υθΝ η Ν πδγυηβ ΪΝ ξαλαε βλδ δεΪ,Ν υ ξΫ δ βΝ

ΰ θ δεάμΝ πκδεδζσ β αμΝ εαδΝ αθγ ε δεσ β αΝ άΝ υαδ γβ έαΝ

Ν θκ άηα αΝ παλαΰπΰάΝ

ίδκζκΰδευθΝπλκρσθ πθΝεαδΝεα αΰλαφάΝεαδΝί ζ έπ βΝ κυΝκδεκζκΰδεκτΝαπκ υπυηα κμΝ
πθΝ ε λκφυθ,ΝΝΝΝ
ίΨΝ επαέ υ βΝ πκυ α υθΝ κυΝ δ λτηα κμΝ εαδΝ βμΝ ί λπφ έκυΝ Γ πλΰδεάμΝ ξκζάμ,Ν
εαγυμΝ εαδΝ πδησλφπ βΝ εαδΝ εα Ϊλ δ β,Ν ηΫ πΝ κυΝ ΚΫθ λκυΝ δΪΝ έκυΝ ΜΪγβ βμΝ
ΧΚ έ Ιέ ΙέΜέΨΝάΝ κυΝΚΫθ λκυΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝΧΚέ έ έΨΝ κυΝΙ λτηα κμ,Ν
ΝγΫηα αΝσππμΝκδΝ θαζζαε δεΫμΝηκλφΫμΝπαλαΰπΰάμΝεαδΝκδΝθΫ μΝ ξθκζκΰέ μΝίΫζ δ βμΝ
αΰλκ δεάμΝ παλαΰπΰάμ,Ν βΝ δαξ έλδ βΝ εαδΝ πλκ α έαΝ κυΝ π λδίΪζζκθ κμ,Ν βΝ φαληκΰάΝ
πδ βηκθδευθΝ αθαεαζτο πθΝ ΰδαΝ

βθΝ παλαΰπΰάΝ πλκρσθ πθΝ η Ν η δπηΫθκΝ

π λδίαζζκθ δεσΝαπκ τππηα,ΝβΝ ε λκφάΝΝπαλαΰπΰδευθΝαυπθΝη Ν φαληκΰάΝ πθΝπζΫκθΝ
εαδθκ σηπθΝ η γσ πθ,Ν βΝ αθαΰθυλδ βΝ εαδΝ β αθαπαλαΰπΰάΝ ΰβΰ θυθΝ αυ κφυυθΝ
αλπηα δευθΝ εαδΝ φαληαε υ δευθΝ φυ υθ,Ν βΝ παλαΰπΰάΝ εαδΝ βΝ αθΪ διβΝ εαδθκ σηπθΝ
πλκρσθ πθΝη Νδ δαέ λαΝεαδΝ υ λΰ δεΪΝξαλαε βλδ δεΪΝΰδαΝ βθΝυΰ έαΝ κυΝαθγλυπκυ,ΝβΝ

φαληκΰάΝεαδθκ σηπθΝ υ βηΪ πθΝεαζζδΫλΰ δαμΝεαδΝβΝαθΪπ υιβΝ ξθδευθΝΰ θ δεάμΝ
ί ζ έπ βμ,
ΰΨΝαθΪπ υιβΝ λΪ πθΝ θβηΫλπ βμΝεαδΝ ικδε έπ βμΝη Ν κθΝαΰλκ δα λκφδεσΝεζΪ κΝεαδΝ
δμΝ πδηΫλκυμΝ λα βλδσ β μΝ κυΝπλπ κΰ θάΝ κηΫα,Ν δμΝκπκέ μΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝεαδΝ
λΪ δμΝαθαουξάμ,ΝσππμΝγ ηα δεΫμΝ εγΫ δμΝεαδΝβη λέ μ,ΝκλΰαθπηΫθ μΝ πδ εΫο δμ,Ν
πδ έι δμΝεαδΝι θαΰά δμΝ κυμΝξυλκυμΝ κυΝ

έ έΣ έΠ έΘέ,

ΨΝ βηδκυλΰέαΝυπκ κηυθΝΰδαΝ βθΝαιδκπκέβ βΝ πθΝαυπθΝ βΝγ λαπ υ δεάΝ κυΝαθγλυπκυΝ
Χγ λαπ υ δεάΝδππα έαΨέ
γέΝ κΝ

έ έΣ έΠ έΘέΝηπκλ έΝθαΝ βηδκυλΰκτθ αδΝ κηΫμΝεα Ϊζζβζ μΝΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ

πθΝ εκπυθ βμΝ παλ. β,Ν σππμΝ εΫθ λκΝ κζκεζβλπηΫθβμΝ αΰλκ δεάμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ
παλαΰπΰάμΝπλσ υππθΝ κπδευθΝαΰλκ δα λκφδευθΝπλκρσθ πθ,Νπλσ υπ μΝίδκεζδηα 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 μ

κΝ πζαέ δκΝ πλσ υπβμΝ παλαΰπΰάμΝ

ζαξδ κπκδβηΫθκυΝπ λδίαζζκθ δεκτΝαπκ υπυηα κμ,Νπλσ υπκΝγ ληκεάπδκΝεαδΝηκθΪ αΝ
αλπηα δευθΝ εαδΝ φαληαε υ δευθΝ φυ υθέΝ

Ν

βηδκυλΰέαΝ

απκφα έα αδΝαπσΝ βΝτΰεζβ κΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυ Θ
κυΝ δκδεβ δεκτΝυηίκυζέκυΝ βμΝ
κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ Θ

πθΝ

αζέαμ,Ντ

κηυθΝ αυ υθΝ
λαΝαπσΝπλσ α βΝ

αδλ έαμΝ ιδκπκέβ βμΝεαδΝ δαξ έλδ βμΝΠ λδκυ έαμΝ

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

πδ λκπάμΝ βμΝπαλ. 4.
ζέΝΜ Ναπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυΝ υΰελκ έ αδΝ π αη ζάμΝ πδ λκπάΝαπσΝηΫζβΝ έ έΠέΝα΄Ν
ίαγηέ αμΝάΝ βμΝίαγηέ αμΝ κυΝ θαπζβλπ άΝΚαγβΰβ άΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΘ
απσΝ υθαφάΝ Σηάηα α εαδΝ κλέα αδΝ κΝ Πλσ λκμΝ αυ άμ.
πδ βηκθδεάμΝ πδ λκπάμΝ έθαδΝ
δ βΰ έ αδΝ

Ν γβ έαΝ πθΝ η ζυθΝ βμΝ

λα άμ,Ν η Ν υθα σ β αΝ αθαθΫπ βμέΝ Ν πδ λκπάΝ

κΝ δκδεβ δεσΝ υηίκτζδκ βμΝ

Π λδκυ έαμΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΘ

αζέαμ,Ν

αδλ έαμΝ ιδκπκέβ βμΝ εαδΝ δαξ έλδ βμΝ

αζέαμΝΰδαΝεΪγ ΝγΫηαΝ ξ δεΪΝη Ν βΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝ

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

λαΝαπσΝαπσφα βΝ κυΝ

δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν κΝ υθ κθδ ησμΝ εαδΝ βΝ υζκπκέβ βΝ πθΝ πδ βηκθδευθ,Ν
λ υθβ δευθΝ εαδΝ ζκδπυθΝ λα βλδκ ά πθΝ κυΝ

έ έΣ έΠ έΘέέΝ ΣαΝ ηΫζβΝ βμΝ

πδ λκπάμΝ θΝζαηίΪθκυθΝαπκαβηέπ βΝΰδαΝ βΝ υηη κξάΝ κυμΝ ’Ναυ ά,Ν ε σμΝαπσΝ αΝ
κ κδπκλδεΪΝ κυμΝ Ϋικ α,Ν βζα άΝ βη λά δαΝ απκαβηέπ β,Ν Ϋικ αΝ δαηκθάμΝ εαδΝ
η αεέθβ άμΝ κυμ, τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝυπκπαλαΰλΪφκυΝ έλΝ κυΝθέΝζγγθήβί1ηΝ
Χ ΄ΝλζΨΝεαδΝδ δαέ λαΝη Ν βθΝ πδφτζαιβΝ βμΝπαλ. ιΝ κυΝΪλγλκυΝθΝ κυΝδ έκυΝθσηκυέ

Άλγλκ κ
Ί λυ β χκζυθ

κ γθδεσ εαδ Καπκ δ

λδαεσ Παθ πδ

άηδκ γβθυθ

( έΚέΠέ έ)
1έΝ  κΝ έΚέΠέ έΝ δ λτ αδΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμΝ ξκζάΝ ΰλκ δεάμΝ
θΪπ υιβμ,Ν δα λκφάμΝ εαδΝ

δφκλέαμ,Ν η Ν Ϋ λαΝ βθΝ επησπκζβΝ πθΝ Φαξθυθέ

Ν

αεα βηαρεάΝ ζ δ κυλΰέαΝ βμΝ αλξέα δΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ κυΝ αεα βηαρεκτΝ Ϋ κυμΝ βί1λΝ 2020.
2. ΓδαΝ βΝ δκδεβ δεάΝ εαδΝ ΰλαηηα δαεάΝ υπκ άλδιβΝ βμΝ ξκζάμΝ κλΰαθυθ αδΝ
Γλαηηα έα,ΝβΝκπκέαΝζ δ κυλΰ έΝ Ν πέπ κΝΣηάηα κμ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝπ λέπ έΝα΄Ν βμΝ
παλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝηζΝ κυΝθέΝζ1ικήβί1γΝΧ ΄Ν1ιζΨέ
γέΝ ΟδΝ δα δεα έ μΝ υΰελσ β βμΝ εαδΝ αθΪ διβμΝ πθΝ κλΰΪθπθΝ δκέεβ βμΝ βμΝ ξκζάμΝ
κζκεζβλυθκθ αδΝ κΝ αλΰσ λκΝ ηΫξλδΝ δμΝ γ1-8-2019έΝ ΟδΝ εζκΰΫμΝ ΰδαΝ αθΪ διβΝ
Κκ ηά κλαΝπλκεβλτ
Πλτ αθβμΝ

κθ αδΝαπσΝ κθΝΠλτ αθβΝ κυΝ έΚέΠέ έ ΫπμΝ δμΝγ1-5-2019. θΝκΝ

θΝ πλκεβλτι δΝ εζκΰΫμΝ ηΫξλδΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ αυ ά,Ν βΝ αληκ δσ β ΪΝ κυΝ

αυ άΝπ λδΫλξ αδΝ κθΝΤπκυλΰσ Παδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝΜ Ναπσφα βΝ
κυΝΤπκυλΰκτΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝηπκλ έΝθαΝ κγ έΝπαλΪ α βΝΝΫπμΝ
τκΝΧβΨΝφκλΫμΝ δμΝπλκγ ηέ μΝ βμΝΝπαλκτ αμέ
4. ΈπμΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ πθΝ δα δεα δυθΝ υΰελσ β βμΝεαδΝαθΪ διβμΝ πθΝκλΰΪθπθΝ
δκέεβ βμ βμΝξκζάμ,ΝκδΝαληκ δσ β μΝ πθΝκλΰΪθπθΝαυ υθΝα εκτθ αδΝαπσΝπλκ πλδθάΝ
Κκ ηβ έα,ΝβΝκπκέαΝκλέα αδΝη Ναπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυΝ κυΝ έΚέΠέ έΝεαδΝαπκ ζ έ αδΝ
απσμΝ
αΨΝ κθΝ πλκ πλδθσΝ Κκ ηά κλα,Ν

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

υΰεζά κυΝ κυΝ έΚέΠέ έ,ΝΚαγβΰβ άμΝ ΄Νίαγηέ αμΝΝάΝ θαπζβλπ άμΝΚαγβΰβ άμΝ κυΝ
Ι λτηα κμ,Ν υθαφκτμΝΰθπ δεκτΝαθ δε δηΫθκυ,
ίΨΝ κυμΝΠλκΫ λκυμΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ βμΝξκζάμ,ΝεαδΝΝ
ΰΨΝ λέαΝΧγΨΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝΙ λτηα κμέΝ

Άλγλκ λ
Ί λυ β ΣηβηΪ ωθ
1έΝ κΝ έΚέΠέ έΝδ λτκθ αδΝ αΝ ιάμΝΣηάηα αμ

κ έΚέΠέ έ

αΨΝΚκδθπθδκζκΰέαμ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝ γάθα,Ν κΝκπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ βΝξκζάΝΟδεκθκηδευθΝ

εαδΝΠκζδ δευθΝ πδ βηυθ,
ίΨΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθΝεαδΝΟλΰαθδ ηυθ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝ γάθα,Ν κΝκπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ

βΝξκζάΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝΠκζδ δευθΝ πδ βηυθέ
ΰΨΝ

λκ δα βηδεάμΝ πδ άηβμΝεαδΝΣ ξθκζκΰέαμ η ΝΫ λαΝ βθΝεπησπκζβΝ πθΝΦαξθυθ,Ν

κΝκπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ βΝξκζάΝΘ δευθΝ πδ βηυθ,

ΨΝ δαξ έλδ βμΝΛδηΫθπθΝεαδΝΝαυ δζέαμ, η ΝΫ λαΝ βθΝεπησπκζβΝ πθΝΦαξθυθ, κΝκπκέκΝ
θΪ

αδΝ βΝξκζάΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝΠκζδ δευθΝ πδ βηυθ,

ΨΝΦβφδαευθΝΣ ξθυθΝεαδΝΚδθβηα κΰλΪφκυ, η ΝΫ λαΝ βθΝεπησπκζβΝ πθΝΦαξθυθ,Ν κΝ
κπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ βΝξκζάΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝΠκζδ δευθΝ πδ βηυθ,

ΨΝ ΰλκ δεάμΝ θΪπ υιβμ,Ν ΰλκ δα λκφάμΝεαδΝ δαξ έλδ βμΝΦυ δευθΝΠσλπθ, η ΝΫ λαΝ
βθΝεπησπκζβΝ πθΝΦαξθυθ, κΝκπκέκ θ Ϊ
δα λκφάμΝεαδΝ

αδΝ

βΝξκζά

ΰλκ δεάμΝ θΪπ υιβμ,Ν

δφκλέαμ,

αΨΝΣ ξθκζκΰδυθΝΦβφδαεάμΝ δκηβξαθέαμ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝεπησπκζβΝ πθΝΦαξθυθ,Ν κΝκπκέκΝ
θΪ

αδΝ βΝξκζά ΰλκ δεάμΝ θΪπ υιβμ,Ν δα λκφάμΝεαδΝ

δφκλέαμ,

βΨΝ δα λκφάμΝ εαδΝ δαδ κζκΰέαμ η Ν Ϋ λαΝ βθΝ επησπκζβΝ πθΝ Φαξθυθ, κΝ κπκέκΝ
θΪ

αδΝ βΝξκζά ΰλκ δεάμΝ θΪπ υιβμ,Ν δα λκφάμΝεαδΝ

δφκλέαμ,

γΨΝΣηάηαΝΣκυλδ δευθΝπκυ υθΝεαδΝ θαζζαε δεκτ Σκυλδ ηκτ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝεπησπκζβΝ
πθΝΦαξθυθ,Ν κΝκπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ

βΝξκζά

ΰλκ δεάμΝ θΪπ υιβμ,Ν δα λκφάμΝεαδΝ

δφκλέαμ,
δΨΝΓ θδεσ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝεπησπκζβΝ πθΝΦαξθυθ.
βέΝ Σκ Γ θδεσΝ ΣηάηαΝ βμΝ π λέπ έΝ δ΄Ν βμΝ παλέΝ 1Ν εαζτπ δΝ επαδ υ δεΫμΝ αθΪΰε μΝ πθΝ
ΣηβηΪ πθΝ κυΝ έΚέΠέ έ,Ν θΝαπκθΫη δΝπ υξέαΝπλυ κυΝετεζκυΝ πκυ υθ,ΝαζζΪΝπαλΫξ δΝ
βΝ υθα σ β αΝ επσθβ βμΝ ΠλκΰλαηηΪ πθΝ Μ απ υξδαευθΝ πκυ υθΝ ΧΠέΜέέΨΝ εαδΝ
δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμέ
γέΝ Ν επαδ υ δεάΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ βμΝπαλέΝ1ΝεαδΝβΝ δ αΰπΰάΝ πθΝπλυ πθΝ
φκδ β υθ,Ναλξέα δΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝ κυΝαεα βηαρεκτΝΫ κυμΝβί1λ-βίβί,Νη Ν ιαέλ βΝ αΝ
Σηάηα αΝ πθΝπ λδπ έΝβ΄ΝεαδΝγ΄ΝπκυΝβΝ επαδ υ δεάΝ κυμΝζ δ κυλΰέαΝαλξέα δΝαπσΝ βθΝ
ΫθαλιβΝ κυΝαεα βηαρεκτΝΫ κυμΝβίβί-2021.
ζέΝ αΝΣηάηα αΝ βμΝπαλέΝ1Νζ δ κυλΰ έΝπλκ πλδθάΝυθΫζ υ βΝεαδΝκλέα αδΝπλκ πλδθσμΝ
Πλσ λκμ,Νη Ν φαληκΰάΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝΪλγλκυΝβζΝ κυΝθέΝζζκηήβί1ι,ΝΫπμΝ βθΝγ1β8-βί1λ,Νκπσ ΝεαδΝαθα δεθτ αδΝπλσ λκμΝη Ν εζκΰδεάΝ δα δεα έα,Ν δαφκλ δεΪΝΫπμΝ
θαΝεα α κτθΝαυ κ τθαηα,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝ11Ν κυΝθέΝζζκηήβί1ιέΝΟδΝΠλσ λκδΝ
πθΝΣηβηΪ πθ,Νπλκ πλδθκέΝάΝηβ,ΝεαγυμΝεαδΝ αΝηΫζβΝ έ έΠέΝαυ υθ,Ν υηη ΫξκυθΝ αΝ

υζζκΰδεΪΝ σλΰαθαΝ δκέεβ βμΝ κυΝ έΚέΠέ έ,Ν τηφπθαΝ η Ν σ αΝ κλέακθ αδΝ

κΝ θέΝ

4485/2017.  αΝ Σηάηα αΝ πθΝ π λδπ έΝ β΄Ν εαδΝ γ΄Ν βμΝ παλέΝ 1Ν ζ δ κυλΰ έΝ πλκ πλδθάΝ
υθΫζ υ βΝεαδΝκλέα αδΝπλκ πλδθσμΝΠλσ λκμΝαπσΝ βθΝ1β-9-βί1λΝΫπμΝ βθΝγ1β-8-2020.
ηέΝ ΝεΪγ ΝΣηάηαΝκλΰαθυθ αδΝΓλαηηα έα,ΝβΝκπκέαΝζ δ κυλΰ έΝ Ν πέπ κΝΣηάηα κμΝ
τηφπθαΝη Ν βθΝπ λέπ έΝα΄Ν βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝηζΝ κυΝθέΝζ1ικήβί1γΝεαδΝπαλΫξ δΝ
δκδεβ δεάΝεαδΝΰλαηηα δαεάΝυπκ άλδιβΝ κΝ επαδ υ δεσΝεαδΝ λ υθβ δεσΝΫλΰκΝ κυέΝ
θέΝ ΝεαγΫθαΝαπσΝ αΝΣηάηα αΝ βμΝπαλέΝ1,Νη Ν ιαέλ βΝ κΝΓ θδεσΝΣηάηα,Ν υθδ υθ αδΝ
κε υΝΧκΨΝγΫ δμΝη ζυθΝ έ έΠέ
ιέΝΟΝπλυ κμΝετεζκμΝ πκυ υθΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ κυΝπαλσθ κμΝΪλγλκυΝΫξ δΝ δΪλε δαΝκε υΝ
ΧκΨΝαεα βηαρεΪΝ ιΪηβθαέ
κέΝ Ν δαησλφπ βΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ κυΝπαλσθ κμΝΰέθ αδΝ
τηφπθαΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ γβΝ κυΝ θέΝ ζίίλήβί11Ν Χ ΄Ν 1ληΨέΝ ΣαΝ πλκΰλΪηηα αΝ αυ ΪΝ
γ πλκτθ αδΝπδ κπκδβηΫθαΝΫπμΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ βμΝ δα δεα έαμΝ πδ κπκέβ βμΝαπσΝ
βθΝ λξάΝ δα φΪζδ βμΝΠκδσ β αμΝΧ έ ΙέΠέΨ,Ν τηφπθαΝη Ν αΝΪλγλαΝιίΝΫπμΝεαδΝιβ,Ν
εαγυμΝ εαδΝ κΝ

τ λκΝ

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

4009/2011.

Άλγλκ 1ί
Πλκ ωπδεσ
1έΝΣκΝπΪ βμΝφτ πμΝπλκ ππδεσΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ βμΝυπκπ λέπ έΝίί΄Ν βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝ
παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 1Ν κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμ,Ν η Ν δμΝ αθ έ κδξ μΝ γΫ δμ,Ν
υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝεαδΝ πθΝπλκ πλδθυθΝάΝπλκ ππκπαΰυθΝγΫ πθ,Νη αφΫλ αδΝ
αυ κ δεαέπμ,ΝαπσΝ βθΝΫθαλιβ δ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμ,Ν

κΝ έΚέΠέ έ,Ν τηφπθαΝη Νσ αΝ

κλέακθ αδΝεα π ΫλπέΝ Νη αφκλΪΝ κυΝαθπ ΫλπΝπλκ ππδεκτΝ δαπδ υθ αδΝη Ν ξ δεΫμΝ
πλΪι δμΝ κυΝ Πλτ αθβΝ κυΝ έΚέΠέ έ,Ν κδΝ κπκέ μΝ ε έ κθ αδΝ ΫπμΝ βθΝ γ1-1-2019,
ηθβηκθ τκυθΝ βΝ γΫ βΝ εαδΝ κΝ σθκηαΝ αυ κτΝ πκυΝ βθΝ εα Ϋξ δ,Ν βηκ δ τκθ αδΝ
φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμΝεαδΝαθα λΫξκυθΝ

βθΝ

βθΝβη λκηβθέαΝΫθαλιβμΝ δ ξτκμΝ κυΝ

παλσθ κμέ
2. ΣαΝηΫζβΝ έ έΠέΝ θ Ϊ

κθ αδΝ Νπλκ ππκπαΰ έμΝγΫ δμΝ κΝΓ θδεσΝΣηάηαΝ βμΝπ λέπ έΝ

δ΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝλΝεαδΝαπκε κτθΝ κυμΝαεα βηαρεκτμΝ έ ζκυμΝ πθΝη ζυθΝ έ έΠέΝ
κυΝ έΚέΠέ έΝ εα ’Ν αθ δ κέξδ βΝ πθΝ εα ξση θπθΝ γΫ πθ,Ν βζα άΝ α΄Ν ίαγηέ αμ,Ν
θαπζβλπ Ϋμ,Ν πέεκυλκδ,Νυπβλ κτθ μΝΛΫε κλ μ,ΝεαδΝυπκίΪζζκθ αδΝ κΝαεα βηαρεσΝ

εαγ

υμΝ πθΝη ζυθΝ έ έΠέΝπαθ πδ βηέπθ,Νεα ΪΝπαλΫεεζδ βΝεΪγ ΝΪζζβμΝ δ δεσ λβμΝ

δΪ αιβμ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝγέΝ
γέΝ αΨΝ Ό κδΝ εα Ϋξκυθ,Ν εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμ,Ν πλκ ππκπαΰάΝ γΫ βΝ
ηΫζκυμΝ έ έΠέΝ κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμ,Ν θ Ϊ

κθ αδΝ

Ν αθ έ κδξβμΝ ίαγηέ αμΝ

πλκ ππκπαΰάΝγΫ βΝηΫζκυμΝ έ έΠέΝ κυΝ έΚέΠέ έΝεαδΝσ κδΝεα ΫξκυθΝ αε δεάΝγΫ βΝ πέΝ
γβ έαΝ ηΫζκυμΝ έ έΠέΝ κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμ

θΪ

κθ αδΝ

Ν αθ έ κδξβμΝ

ίαγηέ αμΝκλΰαθδεάΝγΫ βΝ πέΝγβ έαΝηΫζκυμΝ έ έΠέΝ κυΝ έΚέΠέ έ,Νη Ν βθΝ πδφτζαιβΝ βμΝ
π λέπ έ ΄έΝ
ίΨΝΌ κδΝεα Ϋξκυθ,Νεα ΪΝΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμ,Ν αε δεάΝγΫ βΝηΫζκυμΝ έ έΠέΝ
κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμ, θ Ϊ

κθ αδΝ

Ν αθ έ κδξβμΝ ίαγηέ αμΝ Ν πλκ ππκπαΰάΝ

γΫ βΝη ζυθΝ έ έΠέΝ κυΝ έΚέΠέ έΝεαδΝαβ κτθΝ βΝη α λκπάΝ βμΝγΫ βμΝ κυμΝ ΝησθδηβΝ
κλΰαθδεάΝγΫ βΝ βμΝέ δαμΝίαγηέ αμ,ΝβΝκπκέαΝ δ θ λΰ έ αδΝεα ΪΝπαλΫεεζδ βΝεΪγ ΝΪζζβμΝ
δ δεάμΝ δΪ αιβμ,ΝπμΝ ιάμμ
ααΨΝΟδΝ θαπζβλπ ΫμΝΚαγβΰβ ΫμΝεαδΝ πέεκυλκδΝΚαγβΰβ ΫμΝη α λΫπκυθΝ βΝγΫ βΝ κυμΝ
ΝκλΰαθδεάΝ βμΝέ δαμΝίαγηέ αμ,Ντ
πκυΝ βηκ δ τ αδΝ

λαΝαπσΝαέ β άΝ κυμ,Νη Ναπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυ,Ν

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

Ν

ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ τκΝΧβΨΝηβθυθΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμΝεαδΝβΝπλΪιβΝ
η α λκπάμΝ ε έ

αδΝξπλέμΝ άλβ βΝΪζζβμΝ δα δεα έαμέΝ ΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ βμΝπλΪιβμΝ

η α λκπάμΝαθα λΫξ δΝ βθΝβη λκηβθέαΝΫθαλιβμΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμέ
ίίΨΝΟδΝΚαγβΰβ ΫμΝα΄Νίαγηέ αμΝεα αγΫ κυθΝαέ β βΝΰδαΝη α λκπάΝ βμΝγΫ βμΝ κυμΝ βΝ
Γλαηηα έαΝ κυΝΣηάηα κμ,ΝβΝκπκέαΝ υθκ τ αδΝαπσΝ αΝαπαδ κτη θαΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ
εαδΝίδκΰλαφδεσΝ βη έπηαέΝ δ ά δμΝυπκίΪζζκθ αδΝηΫξλδΝ βθΝγ1βΝ υΰκτ κυΝβίβζΝεαδΝ
ελέθκθ αδΝαπσΝ π αη ζ έμΝ πδ λκπΫμΝελέ βμ,Νη Νδ ΪλδγηαΝαθαπζβλπηα δεΪΝηΫζβ,ΝπκυΝ
απκ ζκτθ αδΝ απσΝ Καγβΰβ ΫμΝ Παθ πδ βηέκυΝ α΄Ν ίαγηέ αμΝ εαδΝ υθαφκτμΝ ΰθπ δεκτΝ
αθ δε δηΫθκυΝη Ν κΝΰθπ δεσΝπ έκΝεΪγ ΝΣηάηα κμ,Ν θυΝ κΝΓ θδεσΝΣηάηαΝ βμΝπ λδπ έΝ
δ΄Ν βμΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ λΝ υΰελκ κτθ αδΝ πδ λκπΫμΝ αθΪΝ δ δεσ β α άΝ υΰΰ θ έμΝ
δ δεσ β μ,Ν Μ Ν πλΪιβΝ κυΝ Πλτ αθβΝ κυΝ έΚέΠέ έ,Ν τ
υΰεζά κυ,Ν υΰελκ έ αδΝ
υθ Ϊ

Ν εΪγ

λαΝ απσΝ απσφα βΝ βμΝ

ΣηάηαΝ ηέαΝ πδ λκπάΝ ελέ βμέΝ

δΝεα ΪζκΰκΝ έεκ δΝΧβίΨΝ εζ ε σλπθΝεαδΝ κθΝυπκίΪζζ δΝ

Ν τΰεζβ κμΝ

βΝυθΫζ υ βΝ κυΝ

Σηάηα κμέΝΜΫ αΝ Ν ΫεαΝΧ1ίΨΝ λΰΪ δη μΝβηΫλ μΝαπσΝ βθΝυπκίκζά,ΝβΝυθΫζ υ βΝάΝεαδΝ
η ηκθπηΫθαΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝΣηάηα κμΝηπκλκτθΝθαΝαβ κτθΝ βθΝ ιαέλ βΝ εζΫε κλα,Ν
αθΝ υθ λΫξκυθΝκδΝπ λδπ υ δμΝ βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝιΝ κυΝθέΝβθλίή1λλλΝΧ ΄ΝζηΨ,ΝεαγυμΝ
εαδΝαθΝαθ δζΫΰκυθΝΰδαΝ βΝ υθΪφ δαΝ κυΝΰθπ δεκτΝαθ δε δηΫθκυΝ πθΝ εζ ε σλπθέΝΜ ΪΝ
βθΝπαλΫζ υ βΝ βμΝπλκγ ηέαμΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝ αφέκυ,ΝβΝτΰεζβ κμΝ υΰελκ έΝ

βθΝ πδ λκπάΝ πδζΫΰκθ αμΝαπσΝ κθΝεα ΪζκΰκΝ αΝ αε δεΪΝεαδΝαθαπζβλπηα δεΪΝηΫζβΝ βμέΝ
Ν απσφα βΝ υΰελσ β βμΝ φΫλ δΝ δ δεάΝ αδ δκζκΰέαΝ

Ν π λέπ π βΝ υπκίκζάμΝ αέ β βμΝ

ιαέλ βμέΝ θΝ ιαδλ γκτθΝ σ αΝηΫζβΝαπσΝ κθΝεα ΪζκΰκΝυ

Ν αΝ θαπκη έθαθ αΝθαΝηβθΝ

παλεκτθΝΰδαΝ βΝ υΰελσ β βΝ βμΝ πδ λκπάμ,ΝβΝτΰεζβ κμΝ υθ Ϊ

δΝθΫκΝεα ΪζκΰκΝεαδΝ

κθΝεκδθκπκδ έΝ εΝθΫκυΝ βΝυθΫζ υ βΝΣηάηα κμέΝΣαΝηΫζβΝ πθΝ πδ λκπυθΝΫξκυθΝ ά δαΝ
γβ έα,ΝβΝκπκέαΝηπκλ έΝθαΝαθαθ υθ αδέΝΟδΝαδ ά δμΝ ι Ϊακθ αδΝεαδΝαιδκζκΰκτθ αδΝΰδαΝ
θαΝ δαπδ πγ έΝ βΝ υθ λκηάΝ πθΝ πλκ σθ πθΝ πκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝ

κΝ

κδξ έκΝ iiiΝ βμΝ

υπκπ λέπ π βμΝΰΰ΄Ν βμΝπ λέπ π βμΝί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1λΝ κυΝθέΝζίίλήβί11έΝΟδΝ
αδ ά δμΝ ι Ϊακθ αδΝ κΝαλΰσ λκΝηΫ αΝ ΝΫθαΝ έηβθκΝαπσΝ βθΝυπκίκζάΝ κυμΝη ΝπζάλβΝ
φΪε ζκέΝ ΟδΝ απκφΪ δμΝ πθΝ πδ λκπυθΝ υπκίΪζζκθ αδΝ
θκηδησ β αμ,Ν κΝ κπκέκμΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ

κθΝ Πλτ αθβΝ ΰδαΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ

Ν απκεζ δ δεάΝ πλκγ ηέαΝ λδΪθ αΝ ΧγίΨΝ

βη λυθέΝΟΝΠλτ αθβμ ε έ δΝΰδαΝ βΝη α λκπάΝ βμΝγΫ βμΝ ξ δεάΝπλΪιβΝηΫ αΝ Ν ΫεαΝ
Χ1ίΨΝ βηΫλ μΝ απσΝ βθΝ παλΫζ υ βΝ βμΝ λδαεκθγάη 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 πμέΝ ΝπλΪιβΝη α λκπάμΝυπσε δ αδΝ

Ν

Ϋζ ΰξκΝ θκηδησ β αμΝ απσΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν
αυ παΰΰΫζ πμΝάΝτ

λαΝαπσΝυπκίκζάΝΫθ α βμΝπκυΝεα α έγ αδΝηΫ αΝ Ν ιάθ αΝΧθίΨΝ

βηΫλ μΝ απσΝ βΝ βηκ έ υ άΝ βμέΝ ΟΝ Ϋζ ΰξκμΝ θκηδησ β αμΝ απσΝ κθΝ Τπκυλΰσ
κζκεζβλυθ αδΝ Ναπκεζ δ δεάΝπλκγ ηέαΝ λδΪθ αΝΧγίΨΝβη λυθΝαπσΝ βθΝπ λδΫζ υ βΝ
κυΝφαεΫζκυΝ κΝΤπκυλΰ έκΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ ΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ
βμΝπλΪιβμΝη α λκπάμΝαθα λΫξ δΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμ,Ν φσ κθΝβΝαέ β βΝ
υπκίζβγ έΝΫπμΝ βθ 31-8-βί1λέΝ δ ά δμΝη α λκπάμΝγΫ βμΝυπκίΪζζκθ αδΝΫπμΝ τκΝΧβΨΝ
φκλΫμέΝ Ν τ λβΝ αέ β βΝ υπκίΪζζ αδΝ η ΪΝ βθΝ παλΫζ υ βΝ θσμΝ Χ1ΨΝ Ϋ κυμΝ απσΝ βθΝ
Ϋε κ βΝ βμΝαλθβ δεάμΝαπσφα βμ,Ν

κΝέ δκΝάΝ

Ν δαφκλ δεσΝΣηάηαΝαπσΝ βθΝαλξδεάΝ

αέ β βέΝ Νπ λέπ π βΝαπσλλδοβμΝεαδΝ βμΝ τ λβμΝαέ β βμΝ κΝηΫζκμΝ έ έΠέΝπαλαηΫθ δΝ
βθΝπλκ ππκπαΰά γΫ βΝ βθΝκπκέαΝεα Ϋξ δέ
ΰΨΝ ΣαΝ ηΫζβΝ

έ έΠέΝ πκυΝ παλαηΫθκυθΝ

ηδ γκζκΰδεσΝεαγ
Ό κδΝ θ Ϊ

κθ αδΝ

Ν πλκ ππκπαΰ έμΝ γΫ δμΝ δα βλκτθΝ κΝ

υμΝ βμΝγΫ βμΝπκυΝεα ΫξκυθΝεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμέΝ
αε δεΫμΝ γΫ δμΝ υπΪΰκθ αδΝ

κΝ ηδ γκζκΰδεσΝ εαγ

υμΝ ηΫζκυμΝ

έ έΠέΝΠαθ πδ βηέκυΝαπσΝ1β-1-βίβί,Ν φσ κθΝβΝπλΪιβΝη α λκπάμΝ ε κγ έΝπλδθΝαπσΝ
βθΝβη λκηβθέαΝαυ ά,Ν δαφκλ δεΪΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝΫε κ βμΝ βμΝπλΪιβμέΝ
ΨΝ ΟδΝ υπβλ κτθ μΝ ΛΫε κλ μΝ ΧπλυβθΝ Καγβΰβ ΫμΝ φαληκΰυθΨΝ θ Ϊ
κλΰαθδεΫμΝ γΫ δμΝ πέΝ γβ έαΝ άΝ

κθ αδΝ

Ν

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

αθΪζκΰαΝη Ν βΝγΫ βΝπκυΝεα ΫξκυθΝεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμ,Ν δα βλυθ αμΝ

κΝηδ γκζκΰδεσΝεαγ

υμΝΚαγβΰβ άΝ φαληκΰυθΝΣέ έΙέέΝ Νεα βΰκλέαΝαυ άΝαθάε δΝ αΝ

ηΫζβΝ έ έΠέΝΠαθ πδ βηέκυΝεαδΝυπΪΰ αδμΝ
ααΨΝ

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

Καγβΰβ ΫμΝ φαληκΰυθ,Ν
ίίΨΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝθέΝζζκηήβί1ιΝπκυΝαφκλκτθΝ κυμΝυπβλ κτθ μΝζΫε κλ μΝπμΝπλκμΝ
κΝ δεαέπηαΝ εζΫΰ δθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ υηη κξάμΝ

αΝ υζζκΰδεΪΝ σλΰαθαΝ δκέεβ βμΝ κυΝ

δ λτηα κμέΝΓδαΝ κΝπλΪλδκΝ δ αε δεάμΝαπα ξσζβ βμΝδ ξτ δΝβΝθκηκγ έαΝπκυΝ δΫπ δΝ κυμΝ
υπβλ κτθ μΝ ΛΫε κλ μΝ Παθ πδ βηέκυέΝ ΌπκδκμΝ

έθαδΝ εΪ κξκμΝ

δ αε κλδεκτΝ

δπζυηα κμΝυπκίΪζζ δΝαέ β βΝΫπμΝ βθΝγ1β-12-βίββΝ βΝτΰεζβ κ,ΝβΝκπκέαΝαπκφα έα δΝ
ΰδαΝ βΝ η α λκπάΝ βμΝ γΫ βμΝ

Ν κλΰαθδεάΝ γΫ βΝ πέΝ γβ έαΝ άΝ

ζΫε κλαέΝ ΟδΝ απκφΪ δμΝ βμΝ πδ λκπάμΝ υπκίΪζζκθ αδΝ
θκηδησ β αμ,Ν κΝ κπκέκμΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ

Ν πλκ ππκπαΰάΝ γΫ βΝ

κθΝ Πλτ αθβΝ ΰδαΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ

Ν απκεζ δ δεάΝ πλκγ ηέαΝ λδΪθ αΝ ΧγίΨΝ

βη λυθέΝ ΟΝ Πλτ αθβμΝ ε έ δΝ ΰδαΝ βΝ η α λκπάΝ βμΝ γΫ βμΝ ξ δεάΝ πλΪιβΝ ηΫ αΝ

Ν

λδΪθ αΝ ΧγίΨΝ βηΫλ μΝ απσΝ βθΝ υπκίκζάΝ βμΝ αέ β βμΝ η Ν υθβηηΫθκΝ κΝ απαδ κτη θκΝ
δεαδκζκΰβ δεσ,Ν

Ν π λέπ π βΝ λκπάμΝ βμΝ γΫ βμΝ η Ν πλκ εσηδ βΝ δ αε κλδεκτΝ

δπζυηα κμ,Ν δαφκλ δεΪΝ ηΫ αΝ

Ν ΫεαΝ Χ1ίΨΝ βηΫλ μΝ 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.

πλΪιβΝ η α λκπάμΝ υπσε δ αδΝ

βθΝ

φβη λέ αΝ βμΝ

Ν Ϋζ ΰξκΝ θκηδησ β αμΝ απσΝ κθΝ

ΤπκυλΰσΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν αυ παΰΰΫζ πμΝ άΝ τ
υπκίκζάΝΫθ α βμΝπκυΝεα α έγ αδΝηΫ αΝ

λαΝ απσΝ

Ν ιάθ αΝΧθίΨΝβηΫλ μΝαπσΝ βΝ βηκ έ υ άΝ

βμέΝ ΟΝ Ϋζ ΰξκμΝ θκηδησ β αμΝ απσΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ κζκεζβλυθ αδΝ
πλκγ ηέαΝ λδΪθ αΝ ΧγίΨΝ βη λυθΝ απσΝ βθΝ π λδΫζ υ βΝ κυΝ φαεΫζκυΝ

Ν απκεζ δ δεάΝ
κΝ Τπκυλΰ έκΝ

Παδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝΟδΝπλΪι δμΝη α λκπάμΝΫξκυθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ
βθΝ βη λκηβθέαΝ ΫθαλιβμΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμ,Ν φσ κθΝ κΝ αδ υθΝ έθαδΝ εΪ κξκμΝ
δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμΝ άΝ εα Ϋξ δΝ αΝ πλκ σθ αΝ εα ΪΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ αυ ά,Ν
δαφκλ δεΪΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ Ϋε κ βμΝ βμΝ πλΪιβμέΝ
εαγ

Ν υπαΰπΰάΝ

κΝ αεα βηαρεσΝ

υμΝ ΛΫε κλαΝ Παθ πδ βηέκυΝ ΰέθ αδΝ η Ν βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ βμΝ πλΪιβμΝ

η α λκπάμ,Ν θυΝβ ηδ γκζκΰδεάΝπλκ αληκΰάΝ πΫλξ αδΝ βθΝ1β-1-βίβί,Ν φσ κθΝβΝπλΪιβΝ
ε κγ έΝπλδθΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝαυ ά,Ν δαφκλ δεΪΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝΫε κ βμΝ βμΝ
πλΪιβμέ
ΨΝ Ναέ β βΝΰδαΝη α λκπάΝγΫ βμΝ ΝκλΰαθδεάΝεα α έγ αδΝ έ Ν ΝΓ θδεσΝΣηάηαΝ έ Ν
Ν Ϊζζκ,Ν θΫκΝ άΝ υφδ Ϊη θκ,Ν ΣηάηαΝ κυΝ έΚέΠέ έ,Ν

κΝ κπκέκΝ κΝ ηΫζκμΝ έ έΠέΝ Ϋξ δΝ

η αεδθβγ έΝ Νπλκ ππκπαΰάΝγΫ β,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝ πση θβΝπ λέπ π βέ

ΨΝΓδαΝ βΝη αεέθβ βΝαπσΝΓ θδεσΝΣηάηαΝ αΝυπσζκδπαΝΣηάηα αΝ κυΝπαθ πδ βηέκυ,Ν
έ Ν

Ν πλκ ππκπαΰάΝ γΫ βΝ έ Ν

Ν κλΰαθδεάΝ αθΝ Ϋξ δΝ ά βΝ ΰέθ δΝ λκπάΝ βμΝ γΫ βμΝ

τηφπθαΝη Ν αΝκλδαση θαΝαθπ ΫλπΝ θ σμΝ κυΝΓ θδεκτΝΣηάηα κμ,ΝκΝ θ δαφ λση θκμΝ
υπκίΪζζ δΝ αέ β βΝ
η αεδθβγ έέΝ

βΝ Γλαηηα έαΝ κυΝ κδε έκυΝ Σηάηα κμΝ

κΝ κπκέκΝ γΫζ δΝ θαΝ

Ν υθΫζ υ βΝ κυΝ Σηάηα κμΝ κλέα δΝ λδη ζάΝ πδ λκπάΝ αιδκζσΰβ βμΝ

απκ ζκτη θβΝαπσΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝέ δκυΝάΝΪζζκυΝ έ έΙέΝ βμΝέ δαμΝάΝαθυ λβμΝίαγηέ αΝ
η Ν αυ άΝ κυΝ αδ κτθ κμ,Ν κυΝ έ δκυΝ άΝ υθαφκτμΝ ΰθπ δεκτΝ αθ δε έη θκυέΝ Ν πδ λκπάΝ
ι Ϊα δΝ κΝ πδ βηκθδεσΝΫλΰκΝΝ κυΝυπκοβφέκυΝεαδΝυπκίΪζ δΝ ΰΰλΪφπμΝ βθΝ δ άΰβ άΝ
βμΝ θ σμΝ απκεζ δ δεάμΝ πλκγ ηέαμΝ λδΪθ αΝ ΧγίΨΝ βη λυθΝ

βΝ υθΫζ υ βΝ κυΝ

Σηάηα κμ,ΝβΝκπκέαΝαπκφα έα δΝ θ σμΝαπκεζ δ δεάμΝπλκγ ηέαμΝ λδΪθ αΝΧγίΨΝβη λυθέΝ
ΣκΝηΫζκμΝ έ έΠέ,Ν κυΝκπκέκυΝβΝαέ β βΝΰδαΝη αεέθβ βΝ ι Ϊα αδ,Ν θΝ υηη Ϋξ δΝ βΝ
υθ λέα βΝ ΰδαΝ βΝ ζάοβΝ βμΝ αθπ ΫλπΝ απσφα βμέΝ

Ν αέ β βΝ ΰδαΝ βΝ η αεέθβ βΝ

υπκίΪζζ αδΝη ΪΝ βθΝΫΰελδ βΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ πθΝΣηβηΪ πθΝβΝκπκέαΝ
υθ ζ έ αδΝηΫ αΝ Ναπκεζ δ δεάΝπλκγ ηέαΝΫιδΝΧθΨΝηβθυθΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝ
παλσθ κμέΝ  Ν π λέπ π βΝ αλθβ δεάμΝ απΪθ β βμ,Ν κΝ ηΫζκμΝ έ έΠέΝ Ϋξ δΝ δεαέπηαΝ
παθυπκίκζάμΝ αέ β βμΝ η αεέθβ βμΝ
π λδκλδ ησ,Ν θυΝ

Ν ΪζζκΝ ΣηάηαΝ κυΝ έΚέΠέ έ,Ν ξπλέμΝ ξλκθδεσΝ

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

η αεέθβ βΝ βμΝπαλκτ αμΝπ λέπ π βμΝ θΝδ ξτκυθΝκδΝξλκθδεκέΝπ λδκλδ ηκέΝυπβλ έαμΝ
κΝέ δκΝΣηάηαΝεαδΝ βΝίαγηέ αέ
α) ΝΫθ αιβΝ πθΝη ζυθΝ έ έΠέΝ κΝ έΚέΠέ έΝεαδΝβΝυπαΰπΰάΝ κΝαεα βηαρεσΝεαγ

υμΝ

πθΝη ζυθΝ έ έΠέΝΠαθ πδ βηέκυ,Νΰέθ αδΝαπκεζ δ δεΪΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ
παλσθ κμΝθσηκυ,ΝκδΝκπκέ μΝυπ λδ ξτκυθΝεΪγ ΝΪζζβμΝ δ δεάμΝ δΪ αιβμέΝ
ζέΝΟδΝ δα δεα έ μΝ εζκΰάμΝ ΝθΫ μΝγΫ δμΝη ζυθΝ έ έΠέΝ πθΝΣηβηΪ πθ βμΝυπκπ λέπ έΝ
ίί΄Ν βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1 κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ,ΝΰδαΝ δμΝκπκέ μΝ
Ϋξ δΝ ε κγ έΝ πλκεάλυιβΝ ΫπμΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμ,Ν εαδΝ κδΝ δα δεα έ μΝ
ιΫζδιβμΝάΝηκθδηκπκέβ βμΝΰδαΝ δμΝκπκέ μΝΫξ δΝυπκίζβγ έΝαέ β βΝαπσΝ κΝ θ δαφ λση θκΝ
ΰδαΝ ιΫζδιβΝηΫζκμΝ έ έΠέΝΫπμΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμ,ΝεαγυμΝεαδΝκδΝ δα δεα έ μΝ
η αεέθβ βμΝπκυΝ εελ ηκτθΝεα ΪΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμ,Ν υθ ξέακθ αδΝεαθκθδεΪΝ
απσΝ κΝ βη έκΝ πκυΝ ίλέ εκθ αδΝ εαδΝ κζκεζβλυθκθ αδΝ απσΝ αΝ αλησ δαΝ σλΰαθαΝ κυΝ
Γ θδεκτΝΣηάηα κμΝ βμ π λδπ έΝδ΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝλΝεαδΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ
εαδΝ αΝ πλαΰηα δεΪΝ π λδ α δεΪΝ 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 αδΝ σ αΝ
κλέακθ αδΝ βθΝπαλέΝγέ

ηέΝ ΝξλκθδεάΝπλκςπσγ βΝυπβλ έαμΝπΫθ ΝΧηΨΝ κυζΪξδ κθΝ υθΝ κΝέ δκΝΣηάηα,ΝπκυΝ
πλκίζΫπ αδΝ

βθΝ παλέΝ ηΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1θΝ κυΝ θέΝ ζίίλήβί11Ν

θΝ απαδ έ αδΝ

δμΝ

π λδπ υ δμΝη αεέθβ βμΝ πθΝά βΝυπβλ κτθ πθΝΚαγβΰβ υθΝ κυΝ έΚέΠέ έΝπλκμΝ αΝ
Σηάηα αΝ κυΝ ΪλγλκυΝ λέΝ ΟδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ παλκτ αμΝ δ ξτκυθΝ ησθκΝ ΰδαΝ αδ ά δμΝ πκυΝ
εα α έγ θ αδΝΫπμΝ βθΝγ1β

ε ηίλέκυΝβί1λΝεαδΝΰδαΝηέαΝησθκΝη αεέθβ βέ

θέΝΣαΝΫ βΝπκυΝ αΝηΫζβΝ έ έΠέΝΫξκυθΝ δαθτ δΝ βθΝ εΪ κ Νίαγηέ αΝπμΝηΫζβΝ έ έΠέΝ
Σέ έΙέΝ υθυπκζκΰέακθ αδ,Νη ΪΝ βθΝΫθ αιάΝ κυμΝ

κΝ έΚέΠέ έ,Ν αθΝθα ΫξκυθΝ δαθυγ έΝ

βθΝκδε έαΝίαγηέ αΝΚαγβΰβ άΝπαθ πδ βηέκυέ
7. 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 έΠέΨ,

πθΝ κπκέπθΝ κδΝ γΫ δμΝ έθαδΝ

εα αθ ηβηΫθ μΝ αΝΣηάηα α βμΝυπκπ λέπ έΝίί΄Ν βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ
1 κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ,Ν θ Ϊ

κθ αδΝ κΝΓ θδεσΝΣηάηαΝ βμ π λδπ έΝδ΄Ν βμΝπαλέΝ

1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ λ,Ν η Ν βθΝ έ δαΝ λΰα δαεάΝ ξΫ βΝ πκυΝ εα Ϋξκυθ,Ν κλΰαθδεάΝ γΫ βΝ άΝ
πλκ ππκπαΰά,ΝεαδΝυπκίΪζζκθ αδΝ

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
παλέΝ γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βιΝ κυΝ θέΝ ζγκθήβί1θΝ Χ ΄Ν κγΨέΝ Μ Ν απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυΝ
η αεδθκτθ αδΝ

Ν ΪζζαΝ Σηάηα αΝ κυΝ παθ πδ βηέκυΝ τ

λαΝ απσΝ αέ β άΝ κυμΝ εαδΝ

τηφπθβΝ ΰθυηβΝ βμΝ υθΫζ υ βμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ υπκ κξάμέΝ ΣκΝ πλκβΰκτη θκΝ
δ ξτ δΝ ΰδαΝ βθΝ πλυ βΝ η αεέθβ βΝ απσΝ κ Γ θδεσΝ ΣηάηαΝ

ΪφδκΝ

Ν ΪζζκΝ ΣηάηαΝ κυΝ

Παθ πδ βηέκυέ
ίΨΝ ΟδΝ εελ η έμΝ δα δεα έ μΝ ελέ βμΝ εαδΝ ηκθδηκπκέβ βμΝ η ζυθΝ έ ΙέΠΝ εαδΝ έΣέ έΠέΝ
κζκεζβλυθκθ αδΝαπσΝ αΝσλΰαθαΝ κυΝΓ θδεκτΝΣηάηα κμΝ βμ π λδπ έΝδ΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝ
ΪλγλκυΝλ κυΝ έΚέΠέ έέ
κέΝΣκΝησθδηκΝεαδΝη Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυΝακλέ κυΝ ξλσθκυΝ δκδεβ δεσΝ
πλκ ππδεσΝ πκυΝ υπβλ

έΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμ

αΝ Σηάηα αΝ βμΝ

υπκπ λέπ έΝαα΄Ν βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1 κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ,
η αφΫλ αδΝ αυ κ δεαέπμΝ

κΝ έΚέΠέ έΝ

Ν αθ έ κδξβΝ γΫ βΝ αυ άμΝ πκυΝ εα Ϋξ δ,Ν

κλΰαθδεάΝγΫ βΝάΝπλκ ππκπαΰά,Νη Ν βθΝέ δαΝ λΰα δαεάΝ ξΫ β,Ν
επαδ υ δεάΝ ίαγηέ α,Ν

κθΝ έ δκΝ εζΪ κ,Ν

βθΝέ δαΝεα βΰκλέα-

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

εα Ϋξ δ,Ν παλαηΫθκθ αμΝ

βθΝέ δαΝΫ λαΝΧπσζβΝ λΰα έαμΨέΝ έθαδΝ υθα άΝβΝ η αεέθβ άΝ

κυμΝ ΝΪζζβΝπσζβΝ λΰα έαμ,Νη ΪΝαπσΝαέ β βΝ κυμέΝ Νη αεέθβ βΝεαδΝβΝ κπκγΫ β βΝ
ΰέθκθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ Πλυ αθδεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ υπβλ δαεΫμΝ
αθΪΰε μΝεαδΝ υθ ε δηυθ αμΝ βθΝκδεκΰ θ δαεάΝεα Ϊ α β,ΝζσΰκυμΝ υΰ έαμ,ΝεαγυμΝεαδΝ
ζκδπΪΝεκδθπθδεΪΝεαδΝκδεκθκηδεΪΝελδ άλδαέΝ
λέΝΠλκ ππδεσΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ βμΝυπκπ λέπ έΝίί΄Ν βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ
1 κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ η Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝδ δπ δεκτΝ δεαέκυΝκλδ ηΫθκυΝξλσθκυ,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 κυμΝεαδΝθαΝα εκτθΝ αΝεαγάεκθ ΪΝ κυμΝ κΝ έΚέΠέ έΝη Ν κΝέ δκΝεαγ

υμ,Ν

κυμΝ έ δκυμΝ σλκυμΝ εαδΝ βθΝ έ δαΝ δΪλε δαέΝ ΣκΝ έ δκΝ δ ξτ δΝ εαδΝ ΰδαΝ δμΝ υθαφγ έ μΝ
υηίΪ δμΝΫλΰκυέ
1ίέΝ ΟδΝ ε θΫμΝ γΫ δμΝ πΪ βμΝ φτ πμΝ πλκ ππδεκτΝ κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ

ζζΪ αμ

εα αθ ηβηΫθ μΝ αΝΣηάηα αΝ βμΝυπκπ λέπ έΝίί΄Ν βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ
1, η αφΫλκθ αδΝ

κΝ έΚέΠέ έΝ εαδΝ εα αθΫηκθ αδΝ

απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυέΝ ΘΫ δμΝ η ζυθΝ

Ν Σηάηα αΝ κυΝ ΪλγλκυΝ λΝ η Ν

έ έΠέ,Ν έ ΙέΠέΝ εαδΝ έΣέ έΠέΝ ΰδαΝ βθΝ

πλκεάλυιβΝ πθΝκπκέπθΝΫξ δΝ ε κγ έΝ ΰελδ δεάΝαπσφα βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ βμΝπαλέΝ1Ν κυΝ
ΪλγλκυΝ βΝ βμΝ ΠΤΝ γγήβίίθΝ Χ ΄Ν βκίΨΝ εαδΝ ΫξκυθΝ εα αθ ηβγ έΝ
υπκπ λέπ έΝ ίί΄Ν βμΝ π λέπ έΝ ί΄Ν βμΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 1, πλκεβλτ

αΝ Σηάηα αΝ βμΝ
κθ αδΝ απσΝ κΝ

έΚέΠέ έΝ ΝΫθαΝ εΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ κυΝΪλγλκυΝλέ

Άλγλκ 11
Φκδ β Ϋμ
1έΝΟδΝ ΰΰ ΰλαηηΫθκδΝφκδ β ΫμΝ αΝΣηάηα αΝ βμΝυπκπ λέπ έΝίί΄Ν βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝ
1Ν κυΝΪλγλκυΝ1Ν κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ,Ν βζα άΝσ κδΝεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝ
παλσθ κμΝ

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

πλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝΰδαΝ βΝζάοβΝπ υξέκυ,Ν θ Ϊ

κθ αδΝαυ κ δεαέπμΝ κΝ έΚέΠέ έ,Νη Ν

δεαέπηαΝθαΝκζκεζβλυ κυθΝ κΝπλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝ κυΝΣηάηα κμΝΣέ έΙέΝ δ αΰπΰάμΝ
κυμΝεαδΝθαΝζΪίκυθΝ κθΝαθ έ κδξκΝ έ ζκΝ πκυ υθΝΣηάηα κμΝΣέ έΙέέΝ
βέΝ Ν επαδ υ δεάΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ βμΝυπκπ λέπ έΝίί΄Ν βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝ
1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 1Ν κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ υθ ξέα αδΝ η αία δεΪΝ ηΫξλδΝ βθΝ
απκφκέ β βΝ πθΝά βΝ ΰΰ ΰλαηηΫθπθ,Νεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμ,Νφκδ β υθΝ

εαδΝ σ πθΝ

ΰΰλαφκτθΝ εα ΪΝ

κΝ αεα βηαρεσΝ Ϋ κμΝ βί1κ-2019. ΠλκΰλΪηηα α

η απ υξδαευθΝ πκυ υθΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ βμΝυπκπ λέπ έΝίί΄Ν βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν
κυΝ ΪλγλκυΝ 1Ν κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ υθ ξέακθ αδΝ ΫπμΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ κυΝ
πλκΰλΪηηα κμΝαπσΝ ΰΰ ΰλαηηΫθκυμΝΫπμΝεαδΝ κΝξ δη λδθσΝ ιΪηβθκΝ κυΝαεα βηαρεκτΝ
Ϋ κυμΝβί1κ-βί1λΝφκδ β ΫμέΝ
γέΝΓδαΝ 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 κδξαΝ Σηάηα αΝ Σέ έΙέΝ εαδΝ αΝ κπκέαΝ υθ ξέακυθΝ θαΝ α εκτθΝ αΝ αθα γ δηΫθαΝ
αυ κτμΝ

δ αε δεΪ εαγάεκθ αΝ

κΝ ΣηάηαΝ πλκΫζ υ βμ,Ν

Ν

Ν πλκπ υξδαεΫμΝ εαδΝ

η απ υξδαεΫμΝ πκυ Ϋμ,ΝεαγυμΝεαδΝσ αΝ κυμΝαθα γκτθΝη Ναπσφα βΝ κυΝυηίκυζέκυΝ
Έθ αιβμέΝξ δεΫμΝαληκ δσ β μΝηπκλ έΝθαΝαθα έγ θ αδΝεαδΝ ΝΪζζαΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝ
Ι λτηα κμέΝ
ζέΝΓδαΝ 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 υθΝαλησ δκΝ έθαδΝ

κΝυηίκτζδκΝΈθ αιβμέΝ
ηέΝΟδΝφκδ β ΫμΝ κυΝΣηάηα κμΝΜβξαθδευθΝΣ ξθκζκΰέαμΝ

λκ εαφυθΝΣέ έΝ κυΝΣέ έΙέΝ

 λ ΪμΝ ζζΪ αμ, φσ κθΝ ι α κτθΝ πδ υξυμΝ αΝαπαδ κτη θαΝΰδαΝ βΝζάοβΝπ υξέκυΝ
υπκξλ π δεΪΝεαδΝ πδζ ΰση θαΝηαγάηα αΝ κυΝπλυ κυΝετεζκυΝ πκυ υθΝ κυΝΣηάηα κμΝ
Σέ έΙέΝ δ αΰπΰάμΝ κυμ,Ν ηπκλκτθ,Ν αθ έΝ θαΝ κλεδ κτθΝ εαδΝ θαΝ ζΪίκυθΝ π υξέκΝ Σέ έΙέΝ
τηφπθαΝ η Ν βθΝ παλ. β,Ν θαΝ αβ ά κυθΝ θαΝ θ αξγκτθΝ

κΝ ΣηάηαΝ

λκ δα βηδεάμΝ

πδ άηβμΝ εαδΝ Σ ξθκζκΰέαμΝ κυΝ έΚέΠέ έΝ εαδ θαΝ ζΪίκυθΝ π υξέκΝ παθ πδ βηδαεάμΝ
επαέ υ βμέΝ ΓδαΝ βθΝ Ϋθ αιάΝ κυμΝ υπκίΪζζκυθ αέ β βΝ
Σηάηα κμΝ ΫπμΝ δμΝ 1η-9-βί1λ,Ν δαφκλ δεΪΝ ηΫ αΝ

βΝ ΰλαηηα έαΝ κυΝ κδε έκυΝ

Ν ιάθ αΝ ΧθίΨΝ βηΫλ μΝ απσΝ βθΝ

αθΪλ β βΝ βμΝίαγηκζκΰέαμΝ κΝ ζ υ αέκΝηΪγβηαΝεαδΝ έθαδΝ υθα σθΝθαΝαθαεζβγ έΝη Ν
θΫαΝαέ β βΝ κυΝ θ δαφ λκηΫθκυΝπκυΝυπκίΪζζ αδΝ κΝαλΰσ λκΝΫιδΝΧθΨΝηάθ μΝη ΪΝ βθΝ
εα Ϊγ βΝ βμΝ αλξδεάμΝ

άζπ βμέΝ ΣαΝ πδπζΫκθΝ ηαγάηα α,Ν πκυΝ κφ έζκυθΝ θαΝ

παλαεκζκυγά κυθΝκδΝφκδ β Ϋμ,Νεαγκλέακθ αδΝη ΝπλΪιβΝ κυΝΠλκΫ λκυΝ κυΝΣηάηα κμ,Ν
τ

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

τΰεζβ κΝ εαδΝ η Ν βθΝ κπκέαΝ ΰέθ αδΝ αθ δ κέξδ βΝ ηαγβηΪ πθΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ
πκυ υθΝ κυΝΣηάηα κμΝΣέ έΙέΝη Νηαγάηα αΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθΝ κυΝΣηάηα κμΝ
κυΝ Παθ πδ βηέκυέΝ Ν απσφα βΝ βμΝ υθΫζ υ βμΝ κυΝ Σηάηα κμ,Ν κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ
αφέκυ,Νη Ν κυμΝπλσ γ κυμΝσλκυμΝζάοβμΝπ υξέκυΝΠαθ πδ βηέκυ,Ν ε έ
γ1έθέβί1λΝ εαδΝ

αδΝΫπμΝ βθΝ

Ν εΪγ Ν π λέπ π βΝ πλδθΝ απσΝ βθΝ υπκίκζάΝ βμΝ αέ β βμΝ απσΝ κυμΝ

φκδ β ΫμέΝ

θΝαθ δ κδξ έ αδΝη ΝηΪγβηαΝεαδΝ θΝζαηίΪθ αδΝυπσοβΝΰδαΝ βΝζάοβΝ κυΝ

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

κΝ αθ έ κδξκΝ πλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝ κυΝ Σηάηα κμΝ κυΝ

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

θΝ ζαηίΪθκθ αδΝ υπσοβΝ ΰδαΝ βΝ ζάοβΝ κυΝ π υξέκυΝ

παθ πδ βηδαεάμΝ επαέ υ βμ,Ν ξκλβΰ έ αδΝ ξ δεάΝ ί ίαέπ βΝ παλαεκζκτγβ βμέΝ ΟδΝ
φκδ β ΫμΝπκυΝεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝ κυΝαεα βηαρεκτΝΫ κυμΝβί1λ-βίβίΝΫξκυθΝυπ 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

ΫξκυθΝ ησθκΝ κΝ δεαέπηαΝ θαΝ κζκεζβλυ κυθΝ κθΝ πλυ κΝ ετεζκΝ πκυ υθΝ Σηάηα κμΝ
Σέ έΙέ,Ν τηφπθαΝη Ν δμ παλέΝ1ΝεαδΝ2.
θέΝΜ Νπλκ λδεσΝ δΪ αΰηαΝπκυΝ ε έ

αδΝτ

λαΝαπσΝπλσ α βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠαδ έαμ,Ν

Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν η ΪΝ απσΝ πλσ α βΝ βμ υΰεζά κυ, ηπκλκτθΝ εαδΝ κδΝ
φκδ β ΫμΝ πθΝ ζκδπυθΝ ΣηβηΪ πθΝ βμΝ υπκπ λέπ έΝ ίί΄Ν βμΝ π λέπ έΝ ί΄Ν βμΝ παλέΝ 1Ν κυΝ
ΪλγλκυΝ1Ν κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμΝθαΝ θ αξγκτθΝ

ΝΣηάηα αΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝ

η Ν κυμΝσλκυμΝεαδΝ βΝ δα δεα έαΝ βμΝπλκβΰκτη θβμΝπαλαΰλΪφκυ.

Άλγλκ 1β
Κα Ϊ ηβ β κυ Σηάηα κμ Φδζκ κφέαμ, Παδ αΰωΰδεάμ εαδ Ψυχκζκΰέαμ βμ
Φδζκ κφδεάμ χκζάμ κυ ΚΠ
1έΝ πσΝ κΝ αεα βηαρεσΝ Ϋ κμΝ βί1λ-βίβίΝ κΝ ΣηάηαΝ Φδζκ κφέαμ,Ν Παδ αΰπΰδεάμΝ εαδΝ
ΦυξκζκΰέαμΝ ΧΦέΠέΦέΨΝ βμΝ Φδζκ κφδεάμΝ ξκζάμΝ κυΝ

γθδεκτΝ Καπκ δ λδαεκτΝ

Παθ πδ βηέκυΝ γβθυθΝΧ έΚέΠέ έΨΝεα α Ϋηθ αδΝ αΝ ιάμΝθΫαΝΣηάηα αμΝ
αέΝΣηάηαΝΦδζκ κφέαμΝεαδΝ
ίέΝ ΣηάηαΝ

επαέ υ βμΝ

θβζέεπθ,Ν θυΝ κΝ ΣκηΫαμΝ ΦυξκζκΰέαμΝ θ Ϊ

αδΝ

κΝ

υφδ Ϊη θκΝΣηάηαΝΦυξκζκΰέαμΝ βμΝΦδζκ κφδεάμΝξκζάμέ
βέΝΣαΝθΫαΝΣηάηα αΝ θ Ϊ

κθ αδΝ βΝΦδζκ κφδεάΝξκζάέ

γέΝ Ν επαδ υ δεάΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ θΫπθΝ ΣηβηΪ πθΝ εαδΝ βΝ δ αΰπΰάΝ πθΝ πλυ πθΝ
φκδ β υθΝαλξέα δΝαπσΝ κΝαεα βηαρεσΝΫ κμΝβί1λ-2020.
4. ΟΝ πλυ κμΝ ετεζκμΝ πκυ υθΝ πθΝ θΫπθΝ ΣηβηΪ πθΝ δαλε έΝ κε υΝ ΧκΨΝ αεα βηαρεΪΝ
ιΪηβθαέΝ Ν δαησλφπ βΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝΰέθ αδΝ τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝ
γβΝ κυΝ θέΝ ζίίλήβί11Ν εαδΝ αΝ πλκΰλΪηηα αΝ γ πλκτθ αδΝ πδ κπκδβηΫθαΝ ΫπμΝ βθΝ

κζκεζάλπ βΝ βμΝ δα δεα έαμΝπδ κπκέβ βμΝαπσΝ βθΝ έ ΙέΠέ,Ν τηφπθαΝη Ν αΝΪλγλαΝ
ιίΝΫπμΝεαδΝιβ,ΝεαγυμΝεαδΝ κΝ τ λκΝ ΪφδκΝ βμΝπ λέπ έΝ ΄Ν βμΝπαλέΝ1βΝ κυΝΪλγλκυΝκίΝ
κυΝθέΝζίίλήβί11έ ΈπμΝ δμΝγ1-8-βί1λΝκδΝΓ θδεΫμΝυθ ζ τ δμΝ κυΝΣκηΫαΝΦδζκ κφέαμΝ
εαδΝ κυΝΣκηΫαΝΠαδ αΰπΰδεάμ κυΝΦέΠέΦέΝεα αλ έακυθΝπλκ ξΫ δκΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝ
πκυ υθΝ πθΝΣηβηΪ πθΝΦδζκ κφέαμΝεαδΝ επαέ υ βμΝ θβζέεπθ,Ναθ έ κδξαέΝ
ηέΝΟδΝπ υξδκτξκδΝ κυ Σηάηα κμ Φδζκ κφέαμΝ θ Ϊ

κθ αδΝ κθΝεζΪ κΝΠ ίβΝΦδζκζσΰπθΝ

βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝβλΝ κυΝθέΝζηβ1ήβί1κΝΧ ΄ΝγκΨέΝ
6.  ΝεΪγ ΝΫθαΝαπσΝ αΝθΫαΝΣηάηα αΝκλΰαθυθ αδΝΓλαηηα έα,ΝβΝκπκέαΝζ δ κυλΰ έΝ Ν
πέπ κΝ Σηάηα κμΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ π λέπ έΝ α΄Ν βμΝ παλέΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηζΝ κυΝ θέΝ
ζ1ικήβί1γΝεαδΝπαλΫξ δΝ δκδεβ δεάΝεαδΝΰλαηηα δαεάΝυπκ άλδιβΝ κΝ επαδ υ δεσΝεαδΝ
λ υθβ δεσΝ ΫλΰκΝ κυέΝ ΣκΝ δκδεβ δεσΝ πλκ ππδεσΝ πκυΝ υπβλ

έΝ

βΝ Γλαηηα έαΝ κυΝ

Σηάηα κμΝ ΦέΠέΦέΝ εα αθΫη αδΝ η Ν πλΪιβΝ κυΝ Πλτ αθβΝ κυΝ έΚέΠέ έΝ

αΝ τκΝ θΫαΝ

Σηάηα αΝαπσΝ κΝαεα βηαρεσΝΫ κμΝβί1λ-2020.
ιέΝ ΣαΝ λΰα άλδαΝ εαδΝ ζκδπΫμΝ επαδ υ δεΫμΝ ηκθΪ μΝ πκυΝ ΫξκυθΝ εα αθ ηβγ έΝ

κυμΝ

κη έμΝ Φδζκ κφέαμ,Ν Παδ αΰπΰδεάμΝ εαδΝ ΦυξκζκΰέαμΝ κυΝ εα α ηθση θκυΝ Σηάηα κμΝ
θΪ

κθ αδΝ

αΝ Σηάηα αΝ Φδζκ κφέαμ,Ν επαέ υ βμΝ θβζέεπθΝ εαδΝ Φυξκζκΰέαμ,Ν

αθ έ κδξαέΝΓδαΝ βθΝεα αθκηάΝεαδΝΫθ αιβΝ ε έ

αδΝ δαπδ π δεάΝπλΪιβΝ κυΝΠλτ αθβ,Ν

βΝκπκέαΝ βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμέΝΌ αΝ λΰα άλδαΝεαδΝζκδπΫμΝ
επαδ υ δεΫμΝηκθΪ μΝΫξκυθΝ δα βλβγ έΝ κΝεα α ηθση θκΝ ηάηαΝεα αθΫηκθ αδΝεαδΝ
θΪ

κθ αδΝ ΝΫθαΝαπσΝ αΝ λέαΝπμΝΪθπΝΣηάηα αΝη ΪΝαπσΝαπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυέΝ

8.  αΝθΫαΝΣηάηα αΝζ δ κυλΰ έΝαπσΝ βθΝ1-9-βί1λΝπλκ πλδθάΝυθΫζ υ βΝεαδΝκλέα αδΝ
πλκ πλδθσμΝπλσ λκμ,Νη Ν φαληκΰάΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝΪλγλκυΝβζΝ κυΝθέΝζζκηήβί1ι,Ν
ΫπμΝ βθΝ γ1β-10-βί1λΝ κπσ Ν εαδΝ αθα δεθτ αδΝ πλσ λκμΝ η Ν εζκΰδεάΝ δα δεα έα,Ν
ΪζζπμΝΫπμΝθαΝεα α κτθΝαυ κ τθαηα,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝ11Ν κυΝθέΝζζκηήβί1ιέΝ Ν
γβ έαΝ κυΝ εζ ΰΫθ κμΝΠλκΫ λκυΝζάΰ δΝ βθΝγ1β

υΰκτ κυΝ κυΝκδε έκυΝαεα βηαρεκτΝ

Ϋ κυμέΝΧμΝ δμΝγ1Ν υΰκτ κυΝπαλα έθ αδΝεαδΝβΝγβ έαΝ πθΝ εζ ΰηΫθπθΝ επλκ υππθΝ
πθΝφκδ β υθΝεαδΝ πθΝη ζυθΝ έ έΠέ,Ν έ ΙέΠέΝεαδΝ έΣέ έΠέΝ κυΝ ζ υ αέκυΝΫ κυμΝ βμΝ
γβ έαμΝ κυΝΠλκΫ λκυέΝΟδΝπλσ λκδΝ πθΝΣηβηΪ πθ,Νπλκ πλδθκέΝάΝηβ,ΝεαγυμΝεαδΝ αΝ
ηΫζβΝ έ έΠέΝ αυ υθ,Ν υηη ΫξκυθΝ

αΝ υζζκΰδεΪΝ σλΰαθαΝ δκέεβ βμΝ κυΝ έΚέΠέ έ,Ν

τηφπθαΝη Νσ αΝκλέακθ αδΝ κΝθέΝζζκηήβί1ιέΝ
9. ΣκΝ δ αε δεσΝ λ υθβ δεσΝΠλκ ππδεσΝΧ έ έΠέΨ,Ν κΝ δ δεσΝ επαδ υ δεσΝΠλκ ππδεσΝ
Χ έ έΠέΨ,Ν κΝ λΰα βλδαεσΝ δ αε δεσΝ Πλκ ππδεσΝ Χ έ ΙέΠέΨ,Ν εαδΝ κΝ δ δεσΝ Σ ξθδεσΝ
λΰα βλδαεσΝΠλκ ππδεσΝΧ έΣέ έΠέΨ,Ν κΝκπκέκΝυπβλ
παλσθ κμΝ

κΝ ΣηάηαΝ ΦέΠέΦέ,Ν εα αθΫη αδΝ εαδΝ θ Ϊ

έΝηΫξλδΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝ
αδΝ απσΝ κΝ αεα βηαρεσΝ Ϋ κμΝ

2019-20βίΝ αΝθΫαΝΣηάηα αΝεαδΝ κΝΣηάηαΝΦυξκζκΰέαμ,Νη ΝπλΪιβΝ κυΝΠλτ αθβΝ κυΝ
έΚέΠέ έΝπκυΝ βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμ,ΝαθΪζκΰαΝη Ν κθΝΣκηΫαΝ
κυΝ Σηάηα κμΝ ΦέΠέΦέΝ

κθΝ κπκέκΝ εαγΫθαμΝ υπβλ

έέΝ ΟδΝ γΫ δμΝ πκυΝ εα ΫξκυθΝ

η αφΫλκθ αδΝ αυ κξλσθπμΝ η Ν βθΝ πλΪιβΝ εα αθκηάμΝ εαδΝ Ϋθ αιάμΝ κυμΝ

αΝ θΫαΝ

Σηάηα αέΝ εελ η έμΝ δα δεα έ μΝ δκλδ ηκτ,Ν ιΫζδιβμΝάΝη αεέθβ βμΝ υθ ξέακθ αδΝαπσΝ
ΫθαΝ απσΝ αΝ λέαΝ ΧγΨΝ Σηάηα αΝ Φδζκ κφέαμ,Ν επαέ υ βμΝ θβζέεπθΝ άΝ Φυξκζκΰέαμ,Ν
αθΪζκΰαΝη Ν κΝΰθπ δεσΝαθ δε έη θκ,Ντ
Πλτ αθβ,Ν πκυΝ βηκ δ τ αδΝ

λαΝαπσΝ δ δεΪΝαδ δκζκΰβηΫθβΝαπσφα βΝ κυΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμέΝ εζ ε κλδεΪΝ πκυΝ

ΫξκυθΝά βΝ υΰελκ βγ έΝ θΝγέΰκθ αδέ
10έΝΟδΝαεα βηαρεκέΝυπσ λκφκδ, εαγυμΝεαδΝζκδπΫμΝεα βΰκλέ μΝΫε αε κυΝπλκ ππδεκτ, βΝ
τηία βΝ πθΝκπκέπθΝ θΝζάΰ δΝηΫξλδΝ βθΝΫθαλιβΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝαεα βηαρεκτΝΫ κυμΝ
2019-βίβί,Ν θ Ϊ

κθ αδΝ αΝθΫαΝΣηάηα αΝεαδΝ κΝΣηάηαΝΦυξκζκΰέαμ,Νη ΝπλΪιβΝ κυΝ

Πλτ αθβΝ κυΝ έΚέΠέ έΝπκυΝ βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμΝτ

λαΝ

απσΝ αδ δκζκΰβηΫθβΝ αέ β βΝ πθΝ θ δαφ λκηΫθπθΝ εαδΝ ΰθυηβΝ βμΝ υθΫζ υ βμ κυΝ
Σηάηα κμ,Ν

κΝ κπκέκΝ κΝ θ δαφ λση θκμΝ αδ έ αδΝ βθΝ Ϋθ αιβέΝ ΣκΝ πλκ ππδεσΝ αυ σΝ

ιαεκζκυγ έΝθαΝ δΫπ αδΝαπσΝ κΝεαγ

υμΝη Ν κΝκπκέκΝ έξ Νπλκ ζβφγ έΝπμΝ βΝζάιβΝ βμΝ

τηία άμΝ κυέ
11. Φκδ β ΫμΝπκυΝΫξκυθΝ δ αξγ έΝ

κΝΣηάηαΝΦέΠέΦέΝεα ΪΝ αΝαεα βηαρεΪΝΫ βΝ 2016-

2017, 2017-2018 εαδΝ σ κδΝ ΰΰλαφκτθΝ εα ΪΝ κΝ αεα βηαρεσΝ Ϋ κμΝ βί1κ-2019,
θΪ

κθ αδΝαπσΝ βθΝεα Ϊ ηβ βΝ

ΝΫθαΝαπσΝ αΝΣηάηα αΝΦδζκ κφέαμ,Ν επαέ υ βμΝ

θβζέεπθ άΝΦυξκζκΰέαμΝπμΝ ιάμμ
αΨ κδΝφκδ β ΫμΝ βμΝεα τγυθ βμΝΦδζκ κφέαμ,ΝπκυΝΫξκυθΝ δ αξγ έΝ κΝαεα βηαρεσΝΫ κμΝ
2016-βί1ι,Ν θ Ϊ

κθ αδΝ κΝΣηάηαΝΦδζκ κφέαμ,Ν

ίΨΝκδΝφκδ β ΫμΝ βμΝπαδ αΰπΰδεάμΝεα τγυθ βμ,ΝπκυΝΫξκυθΝ δ αξγ έΝ κΝαεα βηαρεσΝΫ κμΝ
2016-βί1ι,Ν θ Ϊ

κθ αδΝ άΝ

κΝ ΣηάηαΝ Φδζκ κφέαμΝ άΝ

κΝ ΣηάηαΝ επαέ υ βμΝ

θβζέεπθ,
ΰΨΝκδΝφκδ β ΫμΝ βμΝεα τγυθ βμΝΦυξκζκΰέαμ,ΝπκυΝΫξκυθΝ δ αξγ έΝ κΝαεα βηαρεσΝΫ κμΝ
2016-βί1ι,Ν εαγυμΝ εαδΝ κδΝ φκδ β ΫμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ΦέΠέΦέΝ πκυΝ ΫξκυθΝ δ αξγ έΝ κΝ
αεα βηαρεσΝΫ κμΝβί1ι-βί1κΝεαδΝσ κδΝ δ Ϊΰκθ αδΝ κΝαεα βηαρεσΝΫ κμΝβί1κ-βί1λΝΫξκυθΝ
δεαέπηαΝ θαΝ θ αξγκτθΝ

Ν κπκδκ άπκ Ν απσΝ αΝ τκΝ θΫαΝ Σηάηα α άΝ κΝ ΣηάηαΝ

Φυξκζκΰέαμέ
Ν Ϋθ αιβΝ ΰέθ αδΝ τ

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

απσφα βΝ βμΝυΰεζά κυΝεαδΝβΝ ΰΰλαφάΝ κυΝφκδ β άΝΰέθ αδΝ κΝαθ έ κδξκΝ ιΪηβθκέΝ
Ν άζπ βΝ υπκίΪζζ αδΝ ηΫ αΝ

Ν πλκγ ηέαΝ πκυΝ εαγκλέα αδΝ η Ν απσφα βΝ βμΝ

υΰεζά κυΝεαδΝ θΝαθαεαζ έ αδέ Μ ΝπλΪιβΝ κυΝΠλκΫ λκυΝΣηάηα κμΝυπκ κξάμ,Ντ

λαΝ

απσΝ ξ δεάΝ απσφα βΝ βμΝ υθΫζ υ βμΝ Σηάηα κμ,Ν ΰέθ αδΝ βΝ αθ δ κέξδ βΝ πθΝ
ηαγβηΪ πθΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθΝ κυΝΦέΠέΦέΝη Νηαγάηα αΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝ
πκυ υθΝ κυΝΣηάηα κμΝυπκ κξάμέΝ
12. Ό κδΝφκδ β ΫμΝΫξκυθΝ δ αξγ έΝΫπμΝεαδΝ κΝαεα βηαρεσΝΫ κμΝβί1η-βί1θΝεαδΝσ κδΝαπσΝ
κυμΝ φκδ β ΫμΝ βμΝ παλέΝ 11Ν

θΝ υπκίΪζκυθΝ ηπλσγ ηαΝ άζπ βΝ πλκ έηβ βμΝ

κζκεζβλυθκυθΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ΦέΠέΦέΝ εαδΝ ζαηίΪθκυθΝ κΝ
αθ έ κδξκΝ π υξέκέΝ Ν επαδ υ δεάΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ΦέΠέΦέΝ υθ ξέα αδΝ
η αία δεΪΝηΫξλδΝ βθΝαπκφκέ β βΝ πθΝφκδ β υθΝαυ υθ. Μ Ναπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυΝ
κλέακθ αδΝ αΝσλΰαθαΝπκυΝ έθαδΝαλησ δαΝη αιτΝ πθΝκλΰΪθπθΝ πθΝ τκΝθΫπθΝΣηβηΪ πθ,Ν
ΰδαΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθΝ κυΝΣηάηα κμΝΦέΠέΦέ,Ν βθΝπαλκξάΝ
έ ζπθΝ πκυ υθ,Ν βθΝΫε κ βΝπδ κπκδβ δευθΝεαδΝπΪ βμΝφτ πμΝί ίαδυ πθ,ΝεαγυμΝ
εαδΝ βΝξκλάΰβ βΝπδ κπκδβ δευθΝεαδΝί ίαδυ πθΝ Ναπκφκέ κυμΝ κυΝεα α ηθση θκυΝ
Σηάηα κμέ  κΝΣηάηαΝαυ σΝπ λδΫλξ αδΝεαδΝΝ κΝαλξ έκΝ κυΝΣηάηα κμΝΦέΠέΦέ,Νσ κθΝ
αφκλΪ φκδ β δεΪΝγΫηα α,Νη ΪΝ βθΝπατ βΝ βμΝ δκδεβ δεάμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυ,Ν τηφπθαΝ
η Ν βθΝπαλέΝκέΝ
1γέΝ ΣαΝ πλκΰλΪηηα αΝ η απ υξδαευθΝ πκυ υθΝ πκυΝ ζ δ κυλΰκτθΝ

κΝ εα α ηθση θκΝ

ΣηάηαΝεα αθΫηκθ αδΝ α λέαΝπμΝΪθπΝΣηάηα αΝη ΪΝαπσΝαπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυέΝΟδΝ
υπκοάφδκδΝ δ Ϊε κλ μΝ κυΝεα α ηθση θκυΝΣηάηα κμΝ θ Ϊ

κθ αδΝ ΝΫθαΝαπσΝ αΝ λέαΝ

πμΝΪθπΝΣηάηα αΝη ΪΝαπσΝαπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυέ

Άλγλκ 1γ
Παθ πδ
1έΝ  κΝ

βηδαεσ λ υθβ δεσ ΚΫθ λκ έΚέΠέ έ

έΚέΠέ έΝ δ λτ αδΝ Παθ πδ βηδαεσΝ

λ υθβ δεσΝ ΚΫθ λκΝ ΧΠέ έΚέΨ πμΝ

αεα βηαρεάΝηκθΪ αΝ κυΝΙ λτηα κμ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝ γάθαέΝ
2. Μ Ναπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυΝπαλαξπλκτθ αδΝ κΝΠέ έΚέΝξυλκδΝεαδΝ ικπζδ ηκέΝ κυΝ
έΚέΠέ έΝΰδαΝ βθΝ ΰεα Ϊ α βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ κυέΝΜ Ν δ άΰβ βΝ κυΝυηίκυζέκυΝ κυΝ
Πέ έΚέΝεαδΝαπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυΝηπκλ έΝθαΝδ λτκθ αδΝΰλαφ έαΝεαδΝπαλαλ άηα αΝ Ν
Ϊζζ μΝπσζ δμΝ βμΝ ζζΪ αμέ
γέΝεκπκέΝ κυΝΠέ έΚέΝ έθαδμΝαΨΝβΝπλκαΰπΰάΝ βμΝ δ πδ βηκθδεάμΝΰθυ βμ,ΝβΝαθΪπ υιβΝ
βμΝία δεάμΝεαδΝ φαληκ ηΫθβμΝΫλ υθαμ,Ν πθΝΰλαηηΪ πθΝεαδΝ πθΝ ξθυθ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝ
δεαθκπκέβ βΝ πθΝ επαδ υ δευθ,Ν λ υθβ δευθ,Ν εκδθπθδευθ,Ν πκζδ δ δευθΝ εαδΝ

αθαπ υιδαευθΝαθαΰευθΝ βμΝξυλαμ,ΝίΨΝβΝυοβζκτ πδπΫ κυΝ ι δ έε υ βΝ πθΝαπκφκέ πθΝ
κυΝπλυ κυΝεαδΝ τ λκυΝετεζκυΝ πκυ υθΝεαγυμΝεαδΝ πθΝ δ αε σλπθ,Ν Νγ πλβ δεΫμΝ
εαδΝ

φαληκ ηΫθ μΝ π λδκξΫμΝ

γ λαπ τκθ αδΝ πδηΫλκυμΝ

δ πδ βηκθδευθΝ ΰθπ δευθΝ εζΪ πθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ

Ν π λδ

Παθ πδ βηέκυΝθαΝαθ απκελδγ έΝ

σ λαΝ κυΝ θσμΝ Σηάηα α,Ν ΰΨΝ βΝ δ υεσζυθ βΝ κυΝ
βθΝαπκ κζάΝ κυΝεαδΝ δ δεσ λαΝ

αΝγΫηα αΝπκυΝ

αφκλκτθΝ βθΝ αθΪπ υιάΝ κυ,Ν κθΝ δ γθάΝ ξαλαε άλαΝ κυΝ εαδΝ βθΝ υπκ άλδιβΝ πθΝ
φκδ β υθΝ κυ,Ν ΨΝβΝπαλκξάΝυπβλ δυθΝ
πλκίκζάΝ βμΝ ζζβθδεάμΝΰζυ
βμΝ ζζβθδεάμΝπμΝιΫθβμΝΰζυ

Ν βησ δκυμΝεαδΝδ δπ δεκτμΝφκλ έμΝεαδΝ ΨΝ βΝ

αμΝεαδΝ κυΝ ζζβθδεκτΝπκζδ δ ηκτΝ δ γθυμΝεαδΝβΝ δΪ κ βΝ
αμέΝ

ζέΝΓδαΝ βθΝ πέ υιβΝ πθΝπαλαπΪθπΝ εκπυθ,Ν κΝΠέ έΚέ:
αΨΝυζκπκδ έΝΝ λ υθβ δεΪΝάΝαθαπ υιδαεΪΝπλκΰλΪηηα αΝεαδΝΫλΰα,Ν επκθ έΝη ζΫ μΝεαδΝ
παλΫξ δΝυπβλ έ μΝπλκμΝ λέ κυμΝπκυΝ υθΪ κυθΝη Ν κυμΝ εκπκτμΝ κυ,Ν
ίΨΝ υθ λΰΪα αδΝη ΝπαλαΰπΰδεκτμΝφκλ έμΝ βμΝβη απάμΝάΝ βμΝαζζκ απάμΝεαδΝπλκπγ έΝ
βθΝκδεκθκηδεάΝαιδκπκέβ βΝ πθΝ λ υθβ δευθΝαπκ ζ ηΪ πθΝ κυ,
ΰΨΝ υθ λΰΪα αδΝ η Ν δ γθ έμΝ κλΰαθδ ηκτμ,Ν κΝ ζζβθδεσΝ βησ δκ,Ν ΪζζαΝ θυ α αΝ
επαδ υ δεΪΝ Ι λτηα αΝ εαδΝ λ υθβ δεκτμΝ φκλ έμ,Ν θκηδεΪΝ πλσ ππαΝ βηκ έκυΝ εαδΝ
δ δπ δεκτΝ δεαέκυ,ΝΟέΣέ έΝα΄ΝεαδΝί΄Νίαγηκτ,Ν υθ αδλδ ηκτμ,Ν πδ βηκθδεΫμΝ θυ δμ
εαδΝφκλ έμΝπαλκξάμΝυπβλ δυθΝυΰ έαμ, εαδΝ δαη κζαί έΝ βΝ δα τθ

βΝ βμΝΫλ υθαμΝ

η Ν βθΝ επαέ υ β, βθΝκδεκθκηέα,Ν βθΝεκδθπθέαΝεαδΝ κθΝπκζδ δ ησ,
ΨΝ υθ λΰΪα αδΝη ΝΫζζβθ μΝεαδΝιΫθκυμΝ ηπ δλκΰθυηκθ μΝ ΝγΫηα αΝπκυΝΪπ κθ αδΝ πθΝ
αθ δε δηΫθπθΝ κυ,
ΨΝαθαπ τ

δΝκπκδα άπκ ΝΪζζβΝ λα βλδσ β αΝ υθαφάΝη Ν κυμΝπαλαπΪθπΝ εκπκτμέΝ

ηέΝΠσλκδΝ κυΝΠέ έΚέΝ έθαδμ
αΨΝ πδξκλβΰά δμΝ απσΝ κθΝ αε δεσΝ πλκςπκζκΰδ ησ εαδΝ δμΝ βησ δ μΝ π θ τ δμ κυΝ
Τπκυλΰ έκυΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,ΝπκυΝξκλβΰκτθ αδΝ

κΝ έΚέΠέ έΝ

δ δεΪΝΰδαΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝεΫθ λκυ,
ίΨΝξλβηα κ κ ά δμΝαπσΝ λ υθβ δεΪΝπλκΰλΪηηα αΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμ,Ν δ γθυθΝ
κλΰαθδ ηυθΝεαδΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ βηκ έκυ,Ν
ΰΨΝ πλ Ϋμ,Νεζβλκθκηέ μ,Νεζβλκ κ έ μ,Ν ξκλβΰέ μΝαπσΝ λέ κυμΝ,εαγυμΝεαδΝεΪγ Ν έ κυμΝ
παλκξΫμΝβη απυθΝάΝαζζκ απυθ,Νφυ δευθΝάΝθκηδευθΝπλκ υππθ,
ΨΝΫ κ αΝαπσΝ βθΝπαλκξάΝυπβλ δυθ,Ν βθΝ επσθβ βΝη ζ υθΝεαδΝεζδθδευθΝη ζ υθΝεαδΝ
βθΝ ε Ϋζ βΝάΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝ λ υθβ δευθΝπλκΰλαηηΪ πθΝΰδαΝζκΰαλδα ησΝ λέ πθ,Ν
ΨΝ Ϋ κ αΝ απσΝ βθΝ εη Ϊζζ υ βΝ δαθκβ δεάμΝ Χπθ υηα δεάμΝ εαδΝ ίδκηβξαθδεάμΨΝ
δ δκε β έαμΝ κυΝΠέ έΚέ,

ΨΝ ηΫλκμΝ βμΝ παλαελΪ β βμΝ κυΝ

δ δεκτΝ Λκΰαλδα ηκτΝ Κκθ υζέπθΝ Έλ υθαμΝ

Χ έΛέΚέ ΨΝαπσΝ αΝΫλΰαΝπκυΝυζκπκδκτθ αδΝηΫ πΝ πθΝΙθ δ κτ πθΝ κυΝΠέ έΚέ,
αΨΝτ

λαΝαπσΝαπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυ,Νηπκλ έΝθαΝ δα έγ θ αδΝπσλκδΝ κυΝ έΛέΚέ έΝεαδΝ

κδΝπλσ κ κδΝαπσΝπ λδκυ δαεΪ

κδξ έαΝ κυΝΙ λτηα κμΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ κυΝΠέ έΚέ.

6. δκέεβ βΝ κυΝΠέ έΚέμ
αΨΝΣκΝΠέ έΚέΝ δκδε έ αδΝαπσΝυηίκτζδκ,Ν κΝκπκέκΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ κθΝ θ δπλτ αθβΝΈλ υθαμΝ
εαδΝ

δαΝ

έκυΝ επαέ υ βμ,Ν πμΝ Πλσ λκ,Ν κθΝ

θ δπλσ λκΝ εαδΝ κυμΝ

δ υγυθ ΫμΝ πθΝ

Ιθ δ κτ πθΝ πμΝ ηΫζβέΝ ΟΝ θ δπλσ λκμΝ εαδΝ κδΝ δ υγυθ ΫμΝ πδζΫΰκθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν σ αΝ
κλέακθ αδΝ βθΝπαλέΝκέ
ίΨΝ θΝΰδαΝκπκδκθ άπκ ΝζσΰκΝκΝΠλσ λκμΝ κυΝυηίκυζέκυΝ κυΝΠέ έΚέΝαπκυ δΪα δΝάΝπλκ πλδθΪΝ
επζτ αδΝ θαΝ α εά δΝ αΝ εαγάεκθ ΪΝ κυ,Ν αθαπζβλυθ αδΝ απσΝ κθΝ

θ δπλσ λκΝ κυΝ

υηίκυζέκυέ
ΰΨΝ ΣκΝ υηίκτζδκΝ Ϋξ δΝ δμΝ αεσζκυγ μΝ αληκ δσ β μ : iΨΝ απκφα έα δΝ ΰδαΝ σζαΝ αΝ γΫηα αΝ πκυΝ
αφκλκτθΝ

βΝ δκέεβ βΝ εαδΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ Πέ έΚ,Ν ii) λυγηέα δΝ γΫηα αΝ ζ δ κυλΰέαμΝ εαδΝ

ξλά βμΝ πθΝ υπκ κηυθΝ εαδΝ πθΝ ικπζδ ηυθΝ κυ,Ν iiiΨΝ υθ Ϊ
τΰεζβ κΝ κθΝ

δΝ εαδΝ υπκίΪζζ δΝ πλκμΝ βΝ

λα άΝαθαπ υιδαεσΝπλκΰλαηηα δ ησΝ κυΝΠέ έΚέ, ivΨΝ δα υπυθ δΝΰθυηβΝπλκμΝ

βΝτΰεζβ κΝΰδαΝ κθΝ π λδεσΝεαθκθδ ησΝζ δ κυλΰέαμΝεαδΝ βθΝκλΰαθπ δεάΝ κηάΝ κυΝΠέ έΚ,Ν
v) δαξ δλέα αδΝεαδΝαιδκπκδ έΝ αΝ λ υθβ δεΪΝαπκ ζΫ ηα αΝαπσΝ δμΝ λα βλδσ β ΫμΝ κυ,Ν vi)
απκφα έα δΝΰδαΝ βΝ δΪγ βΝ πθΝπσλπθΝ πθΝπ λέΝα΄,Νΰ΄,Ν ΄ εαδΝα΄Ν βμΝπαλέΝηΝ κυΝπαλσθ κμΝΪλγλκυΝ
εαδΝ υθ Ϊ

δΝ κθΝ αθ έ κδξκΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ κυ,Ν εαδΝ viiΨΝ ζαηίΪθ δΝ εΪγ Ν ΪζζβΝ ξ δεάΝ

απσφα βΝΰδαΝ θΫλΰ δ μΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη Ν βθΝ επζάλπ βΝ πθΝ εκπυθΝ κυ,Ν τηφπθαΝη Νσ αΝ
κλέακθ αδΝ δ δεσ λαΝ κθΝ π λδεσΝεαθκθδ ησΝζ δ κυλΰέαμΝ βμΝπαλέΝ11έ
ΨΝΟΝΠλσ λκμΝ κυΝυηίκυζέκυΝ κυΝΠέ έΚέΝ υΰεαζ έΝ κΝυηίκτζδκΝ κυΝΠέ έΚ,Νεα αλ έα δΝ βθΝ
βη λά δαΝ δΪ αιβ,Νπλκ λ τ δΝ πθΝ λΰα δυθΝ κυΝεαδΝ δ βΰ έ αδΝ αΝγΫηα αΝΰδαΝ αΝκπκέαΝ θΝ
Ϋξ δΝ κλδ

έΝ πμΝ δ βΰβ άμΝ ΪζζκΝ ηΫζκμΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ εαδΝ πδίζΫπ δΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ

πκζδ δεάμΝεαδΝ βθΝ άλβ βΝ κυΝ π λδεκτΝεαθκθδ ηκτΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝΠέ έΚ,
ΨΝΟΝ θ δπλσ λκμΝ κυΝυηίκυζέκυΝ κυΝΠέ έΚέΝΫξ δΝ δμΝαεσζκυγ μΝαληκ δσ β μΝμΝααΨΝΜ λδηθΪΝ
ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝαπκφΪ πθΝ κυΝυηίκυζέκυ,ΝίίΨ υθ Ϊ

δΝεΪγ Ν υκΝΫ βΝ βθΝΫεγ βΝ

απκζκΰδ ηκτΝ κυΝΠέ έΚΝ βθΝκπκέαΝυπκίΪζζ δΝ κΝυηίκτζδκΝ βΝτΰεζβ κ,ΝΰΰΨΝυπκΰλΪφ δΝπμΝ
πδ βηκθδεσμΝ υπ τγυθκμΝ δμΝ υηίΪ δμΝ πλκ ππδεκτ,Ν πλκηβγ δυθΝ εαδΝ υπβλ δυθΝ πκυΝ
υθΪπ δΝ κΝ Πέ έΚΝ Ν

κΝ πζαέ δκΝ κυΝ Ν ΫλΰκυΝ βμΝ π λέπ έΝ α΄ βμΝ παλέΝ 1ίΝ εαδΝ

ΨΝ εΪγ Ν ΪζζβΝ

αληκ δσ β αΝπκυΝπαλΫξ αδΝαπσΝ κθΝ π λδεσΝεαθκθδ ησΝζ δ κυλΰέαμΝ βμΝπαλέΝ11έΝ
ιέΝ ΚΪγ Ν Ιθ δ κτ κΝ κυΝ Πέ έΚέΝ δκδε έ αδΝ απσΝ λδη ζάΝ υθ κθδ δεάΝ πδ λκπά,Ν

βθΝ κπκέαΝ

η Ϋξ δΝπμΝΠλσ λκμΝκΝ δ υγυθ άμΝ κυΝΙθ δ κτ κυέΝ
αΨΝ Ν λδη ζάμΝ υθ κθδ δεάΝ πδ λκπά Ϋξ δΝ δμΝαεσζκυγ μΝαληκ δσ β μΝμΝααΨΝεα αλ έα δΝ βθΝ
λ υθβ δεάΝ εαδΝ αθαπ υιδαεάΝ πκζδ δεάΝ κυΝ Ιθ δ κτ κυ,Ν ίίΨΝ

υθ Ϊ

δΝ κθΝ

ά δκΝ

πλκςπκζκΰδ ησΝ πκυΝ αφκλΪΝ

δμΝ λα βλδσ β μΝ κυΝ Ιθ δ κτ κυ,Ν ΰΰ) δ βΰ έ αδΝ πλκμΝ αΝ

αλησ δαΝσλΰαθαΝ κθΝπλκςπκζκΰδ ησΝεαδΝ βΝ τθαοβΝ υηίΪ πθΝπλκ ππδεκτ,Νπλκηβγ δυθΝεαδΝ
υπβλ δυθΝ πκυΝ υθΪπ δΝ κΝ Ιθ δ κτ κΝ

κΝ πζαέ δκΝ κυΝ ΫλΰκυΝ βμΝ παλέΝ 1ίΝ

ΪφδκΝ ΄Ν κυΝ

παλσθ κμ εαδΝiv) ζαηίΪθ δΝεΪγ ΝΪζζβΝ ξ δεάΝαπσφα βΝΰδαΝ θΫλΰ δ μΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη Ν βθΝ
επζάλπ βΝ πθΝ εκπυθΝ κυ,Ν τηφπθαΝ η Ν σ αΝ κλέακθ αδΝ δ δεσ λαΝ

κθΝ

π λδεσΝ

εαθκθδ ησΝζ δ κυλΰέαμΝ βμΝπαλέΝ11έ
ίΨΝΟΝ δ υγυθ άμ κυΝΙθ δ κτ κυΝΫξ δΝ δμΝαεσζκυγ μΝαληκ δσ β μΝμΝαα) φΫλ δ βθΝ υγτθβΝΰδαΝ
βΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝΙθ δ κτ κυ,Νίί) δ βΰ έ αδΝ

κΝυηίκτζδκΝ κυΝΠέ έΚέΝ κΝ λ υθβ δεσΝεαδΝ

αθαπ υιδαεσΝπλσΰλαηηαΝ κυΝΙθ δ κτ κυ,Νΰΰ) πλκ

α αδΝ πθΝυπβλ δυθΝ κυΝΙθ δ κτ κυΝεαδΝ

) α ε έΝεΪγ ΝΪζζβΝαληκ δσ β αΝπκυΝ κυΝαθα έγ αδΝ απσΝ κΝυηίκτζδκΝ κυΝΠέ έΚέ άΝπκυΝ
κλέα αδΝ δ δεσ λαΝ

κθΝ

π λδεσΝ εαθκθδ ησΝ ζ δ κυλΰέαμΝ βμΝ παλέΝ 11έ

θΝ κΝ δ υγυθ άμΝ

ζζ έπ δΝάΝεπζτ αδΝθαΝα εά δΝ αΝεαγάεκθ ΪΝ κυΝπμΝηΫζκμΝ κυΝυηίκυζέκυ,Ν αΝεαγάεκθ αΝ
αυ ΪΝα εκτθ αδΝαπσΝηΫζκμΝ βμΝ λδη ζκτμΝ υθ κθδ δεάμΝ πδ λκπάμ,Ν κΝκπκέκΝκλέα αδΝεα ΪΝ βθΝ
πλυ βΝ υθ λέα βΝ βμΝ πδ λκπάμ,Ντ

λα απσΝηυ δεάΝοβφκφκλέαΝη αιτΝ πθΝη ζυθΝ βμέΝ θΝ

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

θ δπλσ λκμΝ κυΝ υηίκυζέκυ,Ν κδΝ δ υγυθ ΫμΝ πθΝ Ιθ δ κτ πθΝ εαδΝ αΝ ηΫζβΝ πθΝ

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

αδΝπλκεάλυιβΝαπσΝ

κθΝΠλτ αθβέΝΜ Ν βθΝπλκεάλυιβΝηπκλ έΝθαΝκλδ κτθΝπλσ γ αΝελδ άλδαΝ πδζκΰάμ,ΝΝ τηφπθαΝ
η Ν σ αΝ κλέακθ αδΝ

κθΝ

π λδεσΝ εαθκθδ ησΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ Πέ έΚέέΝ Ν αιδκζσΰβ βΝ πθΝ

υπκοβφέπθΝΰέθ αδΝαπσΝπ θ αη ζάΝ πδ λκπά,ΝβΝκπκέαΝ υΰελκ έ αδΝη Ναπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυΝ
εαδΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝηΫζβΝ έ έΠέΝΠαθ πδ βηέπθΝάΝκηκ αΰυθΝΙ λυηΪ πθΝ βμΝαζζκ απάμέΝ ΟΝ

κλδ ησμΝαυ υθΝπκυΝ πδζΫξγβεαθΝαπσΝ βθΝ πδ λκπάΝΰέθ αδΝη ΝπλΪιβΝ κυΝΠλτ αθβ,ΝβΝ
κπκέαΝ

βηκ δ τ αδΝ

βθΝ

φβη λέ αΝ

βμΝ Κυί λθά πμέΝ

θΝ

θΝ υπΪλξκυθΝ

υπκοβφδσ β μ,Ν δμΝαθπ ΫλπΝγΫ δμΝ κπκγ κτθ αδΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝΙ λτηα κμ,ΝπκυΝ
πδζΫΰκθ αδΝαπσΝ βΝτΰεζβ κΝεαδΝκλέακθ αδΝη ΝΝπλΪιβΝ κυΝΠλτ αθβ,ΝεαδΝΰέθ αδΝ εΝθΫκυΝ
πλκεάλυιβΝ ηΫ αΝ

Ν ΫθαΝ Χ1ΨΝ Ϋ κμέΝ Ν γβ έαΝ κυΝ θ δπλκΫ λκυΝ κυΝ υηίκυζέκυ,Ν πθΝ

δ υγυθ υθΝ πθΝΙθ δ κτ πθΝεαδΝ πθΝη ζυθΝ πθΝ υθ κθδ δευθΝ πδ λκπυθΝ έθαδΝ λδ άμ,Νη Ν
υθα σ β αΝαθαθΫπ βμέΝ Νεα κξάΝ πθΝαθπ ΫλπΝγΫ πθΝ θΝ έθαδΝα υηίέία βΝη Ν βθΝεα κξάΝ
γΫ βμΝηκθκπλσ ππκυΝκλΰΪθκυΝ δκέεβ βμΝ κΝ έ έΙέέ
λέΝ κΝΠέ έΚέΝ κπκγ

έ αδΝπλκ ππδεσΝ κυΝΙ λτηα κμ,Ντ

λαΝαπσΝαπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυέΝ

 κΝΠέ έΚέ απα ξκζ έ αδ εαδΝπλκ ππδεσΝη Ν υηίΪ δμΝκλδ ηΫθκυΝξλσθκυΝάΝΫλΰκυΝάΝ

η Ν υηίΪ δμΝπαλκξάμΝυπβλ δυθ,Ν

κΝπζαέ δκΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθ-ΫλΰπθΝπκυΝαυ σΝ

δαξ δλέα αδέ
1ίέΝ Ν δαξ έλδ βΝ πθΝ πΪ βμΝ φτ πμΝ πσλπθΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ πμΝ ιάμΝ μΝ αΨΝ Ν κδεκθκηδεάΝ
δαξ έλδ βΝ πθΝ σ πθΝπκυΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝ κυμΝπσλκυμΝ πθΝπ λέΝα΄,Νΰ΄, ΄ΝεαδΝα΄ΝΝ βμΝπαλέΝηΝ
κυΝ παλσθ κμΝ ΰέθ αδΝ απσΝ κθΝ έΛέΚέ Ν εαδΝ πμΝ πδ βηκθδεσμΝ Τπ τγυθκμΝ αυ κτΝ κλέα αδΝ κΝ
θ δπλσ λκμΝ κυΝυηίκυζέκυΝ κυΝΠέ έΚέ ίΨΝ ΝκδεκθκηδεάΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ λ υθβ δευθΝεαδΝ
αθαπ υιδαευθΝΫλΰπθΝεΪγ ΝΙθ δ κτ κυΝΰέθ αδΝηΫ πΝ κυΝ ΛΚ έΝΟδΝ πδ βηκθδεκέΝΤπ τγυθκδΝ
πθΝΫλΰπθΝαυ υθΝ έθαδΝηΫζβΝ κυΝΙθ δ κτ κυέΝΰΨΝΟΝ πδ βηκθδεσμΝάΝΪζζκμΝ ικπζδ ησμΝπκυΝ
απκε Ϊ αδΝ ηΫ πΝ πθΝ ΫλΰπθΝ πθΝ Ιθ δ κτ πθΝ αθάε δΝ

κθΝ εκδθσΝ ικπζδ ησΝ κυΝ Πέ έΚέΝ ΨΝ

ΜΫλκμΝ βμΝ παλαελΪ β βμΝ υπΫλΝ κυΝ ΛΚ Ν δα έγ αδΝ

Ν δαελδ σΝ επ δεσΝ Ϋλ υθαμΝ ΰδαΝ δμΝ

ΰ θδεΫμΝζ δ κυλΰδεΫμΝεαδΝαθαπ υιδαεΫμΝαθΪΰε μΝ κυΝΙθ δ κτ κυ,Νη Ν πδ βηκθδεσΝΤπ τγυθκΝ
κθΝ δ υγυθ άΝ κυέΝΣκΝηΫλκμΝ βμΝπαλαελΪ β βμΝπκυΝ δα έγ αδΝΰδαΝ δμΝΰ θδεΫμΝαθΪΰε μΝ πθΝ
Ιθ δ κτ πθΝ εαγκλέα αδΝ απσΝ βΝ τΰεζβ κΝ η ΪΝ απσΝ δ άΰβ βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ λ υθυθΝ εαδΝ
π λδζαηίΪθ αδΝ

κθΝ

π λδεσΝ εαθκθδ ησΝ κυΝ Πέ έΚέΝ Ν υθκζδεάΝ παλαελΪ β βΝ ΰδαΝ εΪγ Ν

ΫλΰκΝ πθΝΙθ δ κτ πθΝ κυΝΠέ έΚέΝ έθαδΝέ βΝάΝη ΰαζτ λβΝαπσΝ ε έθβΝ πθΝΪζζπθΝαθ έ κδξπθΝ
ΫλΰπθΝπκυΝ δαξ δλέα αδΝκΝ ΛΚ ΝεαδΝ ΝεΪγ Νπ λέπ π βΝ θΝηπκλ έΝθαΝι π λθΪΝ κΝβηΣΝ πθΝ
σ πθΝ κυΝΫλΰκυέ Κα ΪΝ αΝζκδπΪΝ φαλησακθ αδΝκδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝΪλγλπθΝηλΝΫπμΝθιΝ κυΝ

θέΝζζκηήβί1ι.
11έΝ Μ Ν απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυ,Ν πκυΝ ε έ

αδΝ ηΫ αΝ

Ν θθΫαΝ ΧλΨΝ ηάθ μΝ απσΝ βθΝ

ΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμ,Νεα αλ έα αδΝκΝ π λδεσμΝεαθκθδ ησμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ
λ υθβ δεκτΝεΫθ λκυέΝΜ Ν κθΝ π λδεσΝεαθκθδ ησΝζ δ κυλΰέαμΝεαγκλέακθ αδΝδ έπμΝ αΝ
ιάμΝγΫηα αμ
αΨΝκδΝαληκ δσ β μΝ κυΝυηίκυζέκυΝ κυΝΠέ έΚέ,Ν
ίΨΝκδΝαληκ δσ β μΝ πθΝ δ υγυθ υθΝεαδΝ πθΝ λδη ζυθΝ υθ κθδ δευθΝ πδ λκπυθΝ πθΝ
Ιθ δ κτ πθ,Ν
ΰΨΝκΝ λσπκμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝΠέ έΚέ εαδΝ πθΝΙθ δ κτ πθΝ κυ,Ν
ΨΝ βΝ ι δ έε υ βΝ πθΝ πλκ σθ πθΝ πκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ δαγΫ κυθΝ κΝ

θ δπλσ λκμΝ κυΝ

υηίκυζέκυ,ΝκδΝ δ υγυθ ΫμΝ πθΝΙθ δ κτ πθΝεαδΝ αΝηΫζβΝ πθΝ λδη ζυθ υθ κθδ δευθ
πδ λκπυθ,Ν
ΨΝ βΝ δα δεα έαΝ πατ βμΝ η ζυθΝ κυΝ υηίκυζέκυ εαδΝ πθΝ η ζυθΝ πθΝ λδη ζυθΝ
υθ κθδ δευθΝ πδ λκπυθ,
ΨΝβΝ π λδεάΝκλΰαθπ δεάΝ δΪλγλπ βΝεαδΝκΝ λσπκμΝκλΰΪθπ βμΝεαδΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ
υπβλ δυθΝ κυΝΠέ έΚέ,
αΨΝκδΝζ π κηΫλ δ μΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝη Ν βΝ δΪγ βΝ πθΝπσλπθΝ κυΝΠέ έΚ,

βΨΝ κδΝ αληκ δσ β μΝ εαδΝ κδΝ υπκξλ υ δμΝ πθΝ πδ βηκθδευθΝ υπ υγτθπθΝ εαδΝ ζκδπκτΝ
πλκ ππδεκτ,
γΨΝκδΝ δα δεα έ μΝεαδΝεΪγ ΝΪζζκΝγΫηαΝ ξ δεσΝη Ν βθΝαπα ξσζβ β,Ν δμΝαηκδίΫμΝεαδΝ δμΝ
η αεδθά δμΝ πθΝαπα ξκζκυηΫθπθΝ αΝΫλΰαΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝεΫθ λκυ,
δΨΝκδΝ λσπκδΝ δΪξυ βμΝεαδΝαιδκπκέβ βμΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθΝ πθΝ λ υθυθΝεαδΝ πθΝΪζζπθΝ
λα βλδκ ά πθΝ κυ,
δαΨΝ βΝ δαξ έλδ βΝ εαδΝ βΝ πλκ α έαΝ πθΝ δεαδπηΪ πθΝ δαθκβ δεάμΝ Χπθ υηα δεάμΝ εαδΝ
ίδκηβξαθδεάμΨΝδ δκε β έαμ,
δίΨΝγΫηα αΝβγδεάμΝεαδΝ κθ κζκΰέαμΝ βμΝΫλ υθαμ,
δΰΨΝεΪγ ΝΪζζκΝγΫηαΝ ξ δεσΝη Ν βθΝκλΰΪθπ βΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝεΫθ λκυ,Ν βθΝ τλυγηβΝ
ζ δ κυλΰέαΝ κυΝεαδΝ βθΝ επζάλπ βΝ κυΝ εκπκτΝ κυέ
12. ΣαΝηΫζβΝ κυΝυηίκυζέκυΝ βμΝπαλέΝ6 εαδΝ βμΝ υθ κθδ δεάμΝ πδ λκπάμΝ βμΝπαλέΝ7
θΝ ζαηίΪθκυθΝ απκαβηέπ βΝ ΰδαΝ βΝ υηη κξάΝ κυμ,Ν ε σμΝ απσΝ αΝ κ κδπκλδεΪΝ κυμΝ
Ϋικ α,Ν βζα άΝ βη λά δαΝ απκαβηέπ β,Ν Ϋικ αΝ δαηκθάμΝ εαδΝ η αεέθβ άμΝ κυμ,
τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ υπκπαλαΰλΪφκυΝ έλΝ κυΝ θέΝ ζγγθήβί1ηΝ Χ ΄Ν λζΨΝ εαδΝ
δ δαέ λαΝη Ν βθΝ πδφτζαιβΝ βμ παλέΝιΝ κυΝΪλγλκυΝθΝ κυΝδ έκυΝθσηκυ.
13. ΣαΝ Ιθ δ κτ αΝ κυΝ Πέ έΚέΝ δ λτκθ αδ,Ν η κθκηΪακθ αδ,Ν

υΰξπθ τκθ αδΝ άΝ

εα αλΰκτθ αδΝ η Ν πσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ
τ

λαΝαπσΝ τηφπθβΝΰθυηβΝ βμΝυΰεζά κυΝ κυΝΙ λτηα κμέΝ

Άλγλκ 14
Σ χθσπκζβ υλέπκυ
1έΝ  κΝ έΚέΠέ έΝ βηδκυλΰ έ αδΝ Σ ξθσπκζβΝ - τηπζ ΰηαΝ Σ ξθκζκΰέαμ,Ν ΣΫξθβμΝ εαδΝ
Πκζδ δ ηκτΝΧΣ ξθσπκζβΝ υλέπκυΨ

βθΝ υλτ λβΝ αφδεάΝπ λδφΫλ δαΝ βμΝπσζβμΝ βμΝ

Υαζεέ αμ,Ν πμΝ ξυλκμΝ αθΪπ υιβμΝ εαδθκ σηπθΝ λ υθβ δευθ,Ν αθαπ υιδαευθΝ εαδΝ
πκζδ δ δευθΝ κηυθέΝ
αθα έγ αδΝ βθΝ

Ν κλΰΪθπ β,Ν δαξ έλδ βΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαΝ βμΝ Σ ξθσπκζβμΝ

αδλ έαΝ ιδκπκέβ βμΝεαδΝ δαξ έλδ βμΝΠ λδκυ έαμΝ κυΝ έΚέΠέ έΝπκυΝ

δ λτγβε Ν η Ν κΝ πέ έΝ βλή1λλγΝ Χ ΄Ν 11Ψ,Ν ε σμΝ αθΝ ΰεαγέ αθ αδΝ

βθΝ Σ ξθσπκζβΝ

αεα βηαρεΫμΝ ηκθΪ μΝ κυΝ έΚέΠέ έΝ κπσ Ν έθαδΝ αλησ δαΝ βΝ τΰεζβ κμέΝ ΓδαΝ βθΝ
αθΪπ υιβΝ πθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ βμΝ Σ ξθσπκζβμΝ παλαξπλ έ αδΝ εα ΪΝ ξλά β,Ν

βθΝ

αδλ έαΝαυ άΝΫε α βΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝΫε α βΝ κυΝ πση θκυΝ αφέκυΝ
άΝ ηάηαΝαυ άμ,Νη Ναπσφα βΝ κυΝΠλτ αθβ,ΝβΝκπκέαΝ ΰελέθ αδΝαπσΝ βΝτΰεζβ κΝ κυΝ

Ι λτηα κμέΝ Μ Ν απσφα βΝ πθΝ βηκ δευθΝ υηίκυζέπθΝ πθΝ άηπθΝ Υαζεδ ΫπθΝ εαδΝ
δλφτπθΝ– Μ

απέπθΝηπκλ έΝθαΝπαλαξπλ έ αδΝ πλ ΪθΝβΝξλά βΝ βηκ δευθΝαεδθά πθΝ

κΝ έΚέΠέ έΝ ΰδαΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ βμΝ Σ ξθσπκζβμ,Ν εαδΝ ΰδαΝ Ϊζζ μΝ επαδ υ δεΫμΝ εαδΝ
λ υθβ δεΫμΝ λΪ δμΝ κυΝ έΚέΠέ έέ
βέΝ  βθΝ Σ ξθσπκζβΝ πλαΰηα κπκδκτθ αδΝ λ υθβ δεΫμΝ

λΪ δμΝ εαδΝ ηπκλ έΝ θαΝ

ΰεαγέ αθ αδΝ η Ν απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυΝ λΰα άλδαΝ εαδΝ κηΫμΝ κυΝ .Κ.Π. . η Ν
εαδθκ σηκΝ λ υθβ δεά,Νπκζδ δ δεάΝεαδΝαθαπ υιδαεάΝ λα βλδσ β αέ
γέΝΜ Ναπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυΝ υΰελκ έ αδΝπ θ αη ζάμΝ πδ βηκθδεάΝ πδ λκπάΝπκυΝ
απκ ζ έ αδΝαπσΝηΫζβΝ έ έΠέΝα΄Νίαγηέ αμΝάΝ βμΝίαγηέ αμΝ κυΝ θαπζβλπ άΝΚαγβΰβ άΝ
κυΝ ΚΠ έΝ Ν πδ λκπάΝ δ βΰ έ αδΝ βΝτΰεζβ κΝεαδΝ κΝ δκδεβ δεσΝυηίκτζδκΝ βμΝ
αδλ έαμΝ ιδκπκέβ βμΝεαδΝ δαξ έλδ βμΝΠ λδκυ έαμΝ κυΝ .Κ.Π. . ΰδαΝεΪγ ΝγΫηαΝ βμΝ
αληκ δσ β ΪμΝ κυμΝ ξ δεΪΝη Ν βΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝΣ ξθσπκζβμΝεαδΝ έθαδΝαλησ δαΝΰδαΝ βΝ
τθ αιβΝ κυΝΚαθκθδ ηκτΝ βμΝΣ ξθσπκζβμ,ΝκΝκπκέκμΝ ΰελέθ αδΝαπσΝ βΝτΰεζβ κέΝ βθΝ
πδ λκπάΝ αυ άΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθα έγ αδ,Ν τ

λαΝ απσΝ απσφα βΝ κυΝ

δκδεβ δεκτΝ

υηίκυζέκυ,Ν κΝ ξ δα ησμ,Ν κΝ υθ κθδ ησμ,Ν βΝ ΰεα Ϊ α β,Ν βΝ ζ δ κυλΰέαΝ εαδΝ βΝ
πκπ έαΝ πθΝ λ υθβ δευθ,Ν αθαπ υιδαευθ,Ν πκζδ δ δευθΝ εαδΝ ζκδπυθΝ κηυθΝ εαδΝ
λα βλδκ ά πθΝ βμΝ Σ ξθσπκζβμ,Ν ΰδαΝ εΪγ Ν γΫηαΝ βμΝ αληκ δσ β αμΝ βμΝ
δαξ έλδ βμέΝ  βθΝ πδ λκπάΝ αυ άΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθα έγ αδ,Ν τ

αδλ έαμΝ

λαΝ απσΝ απσφα βΝ βμΝ

υΰεζά κυ,Ν κΝ υθ κθδ ησμΝ εαδΝ βΝ υζκπκέβ βΝ πθΝ πδ βηκθδευθ,Ν λ υθβ δευθΝ εαδΝ
ζκδπυθΝ λα βλδκ ά πθΝ βμΝ Σ ξθσπκζβμέΝ Ν γβ έαΝ πθΝ η ζυθΝ βμΝ πδ βηκθδεάμΝ
πδ λκπάμΝ έθαδΝ

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 άΝ βη λά δα απκαβηέπ β,Ν Ϋικ αΝ δαηκθάμΝ εαδΝ η αεέθβ άμΝ κυμ,Ν
τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ υπκ- παλαΰλΪφκυΝ έλΝ κυΝ θέΝ ζγγθήβί1ηΝ Χ ΄Ν λζΨΝ εαδΝ
δ δαέ λαΝη Ν βθΝ πδφτζαιβΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝιΝ κυΝΪλγλκυΝθΝ κυΝδ έκυΝθσηκυέ

Άλγλκ 15
Ί λυ β ΣηβηΪ ωθ

κ Γ ωπκθδεσ Παθ πδ

άηδκ γβθυθ

1έΝ κΝΓ ππκθδεσΝΠαθ πδ άηδκΝ γβθυθΝδ λτκθ αδΝ αΝ ιάμΝΣηάηα αμ
αΨΝ α κπκθέαμΝ εαδΝ δαξ έλδ βμΝ Φυ δεκτΝ Π λδίΪζζκθ κμ, η Ν Ϋ λαΝ βθΝ πσζβΝ κυΝ
Καλπ θβ έκυ,Ν κΝκπκέκΝ θ Ϊ
Π λδίΪζζκθ κμ,

αδΝ βΝξκζάΝ ΰλκ δεάμΝΠαλαΰπΰάμ,ΝΤπκ κηυθΝεαδΝ

ίΨΝ δκέεβ βμΝ υ βηΪ πθΝ φκ δα ηκτ,Ν η Ν Ϋ λαΝ βθΝ πσζβΝ βμΝ Θάίαμ,Ν κΝ κπκέκΝ
θΪ

αδΝ βΝξκζάΝΣλκφέηπθ,Ν δκ ξθκζκΰέαμΝεαδΝ θΪπ υιβμ,

ΰΨΝΣηάηαΝ ΰλκ δεκτΝΣκυλδ ηκτΝεαδΝΠκζδ δ ηκτ
θΪ

βθΝπσζβΝ βμΝΆηφδ

αμ,Ν κΝκπκέκΝ

αδΝ βΝξκζάΝΣλκφέηπθ,Ν δκ ξθκζκΰέαμΝεαδΝ θΪπ υιβμ,

ΨΝΣηάηαΝΤ α κεαζζδΫλΰ δαμΝεαδΝΤ λκίδκζκΰέαμΝ βθΝΆηφδ

αΝ κΝκπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ

βΝξκζάΝ ΰλκ δεάμΝΠαλαΰπΰάμ,ΝΤπκ κηυθΝεαδΝΠ λδίΪζζκθ κμ,
ΨΝΣηάηαΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθΝΣλκφέηπθΝεαδΝΓ πλΰέαμ, η ΝΫ λαΝ βθΝ γάθα,Ν κΝ
κπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ βΝξκζάΝΣλκφέηπθ,Ν δκ ξθκζκΰέαμΝεαδΝ θΪπ υιβμ,

Ψ ΣηάηαΝ δαδ κζκΰέαμΝεαδΝΠκδσ β αμΝ πάμ, η ΝΫ λαΝ βθΝ γάθα,Ν κΝκπκέκΝ θ Ϊ

αδΝ

βΝξκζάΝΣλκφέηπθ,Ν δκ ξθκζκΰέαμΝεαδΝ θΪπ υιβμ,
αΨΝΓ θδεσ,Νη ΝΫ λαΝ βθΝ γάθα.
2.

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

φκδ β υθ,Ναλξέα δΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝ κυΝαεα βηαρεκτΝΫ κυμΝβί1λ-2020.
γέΝ αΝΣηάηα αΝ βμΝπαλέΝ1Νζ δ κυλΰ έΝπλκ πλδθάΝυθΫζ υ βΝεαδΝκλέα αδΝπλκ πλδθσμΝ
Πλσ λκμ,Νη Ν φαληκΰάΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝΪλγλκυΝβζΝ κυΝθέΝζζκηήβί1ι,ΝΫπμΝ βθΝγ1β8-βί1λ,Νκπσ ΝεαδΝαθα δεθτ αδΝΠλσ λκμΝη Ν εζκΰδεάΝ δα δεα έα,Ν δαφκλ δεΪΝΫπμΝ
θαΝεα α κτθΝαυ κ τθαηα,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝ11Ν κυΝθέΝζζκηήβί1ιέΝΟδΝΠλσ λκδΝ
πθΝΣηβηΪ πθ,Νπλκ πλδθκέΝάΝηβ,ΝεαγυμΝεαδΝ αΝηΫζβΝ έ έΠέΝαυ υθ,Ν υηη ΫξκυθΝ αΝ
υζζκΰδεΪΝ σλΰαθαΝ δκέεβ βμΝ κυΝ Γ ππκθδεκτΝ Παθ πδ βηέκυ,Ν τηφπθαΝ η Ν σ αΝ
κλέακθ αδΝ κΝθέΝζζκηήβί1ιέ
4.  ΝεαγΫθαΝαπσΝ αΝΣηάηα αΝ βμΝπαλέΝ1,Νη Ν ιαέλ βΝ κΝΓ θδεσΝΣηάηα,Ν υθδ υθ αδΝ
κε υΝΧκΨΝγΫ δμΝη ζυθΝ έ έΠέ
ηέΝ ΝεΪγ ΝΣηάηαΝκλΰαθυθ αδΝΓλαηηα έα,ΝβΝκπκέαΝζ δ κυλΰ έΝ Ν πέπ κΝΣηάηα κμΝ
τηφπθαΝη Ν βθΝπ λέπ έΝα΄Ν βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝηζΝ κυΝθέΝζ1ικήβί1γΝεαδΝπαλΫξ δΝ
δκδεβ δεάΝεαδ ΰλαηηα δαεάΝυπκ άλδιβΝ κΝ επαδ υ δεσΝεαδΝ λ υθβ δεσΝΫλΰκΝ κυέΝ
θέΝΟΝπλυ κμΝετεζκμΝ πκυ υθΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ κυΝπαλσθ κμΝΪλγλκυΝΫξ δΝ δΪλε δαΝκε υΝ
ΧκΨΝαεα βηαρεΪΝ ιΪηβθαέΝ ιαδλκτθ αδΝ κΝΣηάηαΝ α κπκθέαμΝεαδΝ δαξ έλδ βμΝΦυ δεκτΝ
Π λδίΪζζκθ κμ,Ν κ ΣηάηαΝ

δαδ κζκΰέαμΝ εαδΝ Πκδσ β αμΝ

Τ α κεαζζδΫλΰ δαμΝεαδΝΤ λκίδκζκΰέαμ,

πάμ εαδΝ κΝ ΣηάηαΝ

αΝκπκέαΝβΝαπαδ κτη θβΝ δΪλε δαΝφκέ β βμΝ

ΰδαΝ βθΝαπσε β βΝπ υξέκυΝκλέα αδΝ Ν ΫεαΝΧ1ίΨΝαεα βηαρεΪΝ ιΪηβθαέ
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 κπκδβηΫθαΝ ΫπμΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ βμΝ δα δεα έαμΝ πδ κπκέβ βμΝ απσΝ βθΝ λξάΝ

δα φΪζδ βμΝΠκδσ β αμΝΧ έ ΙέΠέΨ,Ν τηφπθαΝη Ν αΝΪλγλαΝιίΝΫπμΝεαδΝιβΝεαδΝ κΝ τ λκΝ
ΪφδκΝ βμΝπ λέπ έΝ ΄Ν βμΝπαλέΝ1βΝ κυΝΪλγλκυΝκίΝ κυΝθέΝζίίλήβί11έ

Άλγλκ 16
Πλκ ωπδεσ
1έΝΣκΝπΪ βμΝφτ πμΝπλκ ππδεσΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ βμΝυπκπ λέπ έΝΰΰ΄Ν βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝ
παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 1Ν κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμ,

η Ν δμΝ αθ έ κδξ μΝ γΫ δμ,Ν

υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝεαδΝ πθΝ πλκ πλδθυθΝάΝπλκ ππκπαΰυθΝγΫ πθ,Νη αφΫλ αδΝ
αυ κ δεαέπμ,Ν απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμ,Ν
τηφπθαΝ η Ν σ αΝ κλέακθ αδΝ εα π ΫλπέΝ

κΝ Γ ππκθδεσΝ Παθ πδ άηδκ,Ν

Ν η αφκλΪΝ κυΝ αθπ ΫλπΝ πλκ ππδεκτΝ

δαπδ υθ αδΝη Ν ξ δεΫμΝπλΪι δμΝ κυΝΠλτ αθβΝ κυΝΓ ππκθδεκτΝΠαθ πδ βηέκυ,ΝκδΝ
κπκέ μΝ ε έ κθ αδΝΫπμΝ βθΝγ1-1-βί1λ,Νηθβηκθ τκυθΝ βΝγΫ βΝεαδΝ κΝσθκηαΝαυ κτΝπκυΝ
βθΝεα Ϋξ δ,Ν βηκ δ τκθ αδΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμΝεαδΝαθα λΫξκυθΝ

βθΝ

βη λκηβθέαΝΫθαλιβμΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμέ
2. ΣαΝηΫζβΝ έ έΠέΝ θ Ϊ

κθ αδΝ Νπλκ ππκπαΰ έμΝγΫ δμΝ κΝΓ θδεσΝΣηάηαΝ βμΝπ λέπ έΝ

΄Ν βμΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 1ζΝ εαδΝ απκε κτθΝ κυμΝ αεα βηαρεκτμΝ έ ζκυμΝ πθΝ η ζυθΝ
έ έΠέΝ κυΝΓ ππκθδεκτΝΠαθ πδ βηέκυΝεα ’Ναθ δ κέξδ βΝ πθΝεα ξση θπθΝγΫ πθ,Ν
βζα άΝ α΄Ν ίαγηέ αμ,Ν
υπκίΪζζκθ αδΝ

θαπζβλπ Ϋμ,Ν

κΝ αεα βηαρεσΝ εαγ

πέεκυλκδ,Ν υπβλ κτθ μΝ ΛΫε κλ μ,Ν εαδΝ

υμΝ πθΝ η ζυθΝ έ έΠέΝ παθ πδ βηέπθ,Ν εα ΪΝ

παλΫεεζδ βΝεΪγ ΝΪζζβμΝ δ δεσ λβμΝ δΪ αιβμ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝγέΝ
γέΝ ΣαΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ πθΝ ΣηβηΪ πθ βμΝ υπκπ λέπ έΝ ΰΰ΄Ν βμΝ π λέπ έΝ ί΄Ν βμΝ παλέΝ 1Ν κυΝ
ΪλγλκυΝ1 κυΝΣέ έΙέ  λ ΪμΝ ζζΪ αμ απκε κτθΝ κυμΝαεα βηαρεκτμΝ έ ζκυμΝ πθΝη ζυθΝ
έ έΠέΝ κυΝΓ ππκθδεκτΝΠαθ πδ βηέκυΝεα ’Ναθ δ κέξδ βΝ πθΝεα ξση θπθΝγΫ πθ,Ν
βζα άΝ α΄Ν ίαγηέ αμ,Ν
υπκίΪζζκθ αδΝ

θαπζβλπ Ϋμ,Ν

κΝ αεα βηαρεσΝ εαγ

πέεκυλκδ,Ν υπβλ κτθ μΝ ΛΫε κλ μ,Ν εαδΝ

υμΝ πθΝ η ζυθΝ έ έΠέΝ παθ πδ βηέπθ,Ν εα ΪΝ

παλΫεεζδ βΝεΪγ ΝΪζζβμΝ δ δεσ λβμΝ δΪ αιβμ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝπαλέΝζέΝ
ζέΝ αΨΝ Ό κδΝ εα Ϋξκυθ,Ν εα ΪΝ Ν βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμ,Ν πλκ ππκπαΰάΝ γΫ βΝ
ηΫζκυμΝ έ έΠέΝ πθΝΣηβηΪ πθ βμΝυπκπ λέπ έΝΰΰ΄Ν βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ
1,Ν κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ, θ Ϊ

κθ αδΝ

Ναθ έ κδξβμΝίαγηέ αμΝπλκ ππκπαΰάΝ

γΫ βΝηΫζκυμΝ έ έΠέΝ κυΝΓ ππκθδεκτΝΠαθ πδ βηέκυΝεαδΝσ κδΝεα ΫξκυθΝ αε δεάΝγΫ βΝ
πέΝγβ έαΝηΫζκυμΝ έ έΠέΝ πθΝΣηβηΪ πθ βμΝυπκπ λέπ έΝΰΰ΄Ν βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν
κυΝ ΪλγλκυΝ 1 κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμ θ Ϊ

κθ αδΝ

Ν αθ έ κδξβμΝ ίαγηέ αμΝ

κλΰαθδεάΝ γΫ βΝ πέΝ γβ έαΝ ηΫζκυμΝ έ έΠέΝ κυΝ Γ ππκθδεκτΝ Παθ πδ βηέκυ,Ν η Ν βθΝ
πδφτζαιβΝ βμΝπ λέπ έ ΄έΝ
ίΨΝΌ κδΝεα Ϋξκυθ,Νεα ΪΝΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμ,Ν αε δεάΝγΫ βΝηΫζκυμΝ έ έΠέΝ
πθΝΣηβηΪ πθ βμΝυπκπ λέπ έΝΰΰ΄Ν βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1 κυΝΣέ έΙέΝ
 λ ΪμΝ ζζΪ αμ, θ Ϊ

κθ αδΝ

Ναθ έ κδξβμΝίαγηέ αμΝΝπλκ ππκπαΰάΝγΫ βΝη ζυθΝ

έ έΠέΝ κυΝΓ ππκθδεκτΝΠαθ πδ βηέκυΝεαδΝαβ κτθΝ βΝη α λκπάΝ βμΝγΫ βμΝ κυμΝ

Ν

ησθδηβΝκλΰαθδεάΝγΫ βΝ βμΝέ δαμΝίαγηέ αμ,ΝβΝκπκέαΝ δ θ λΰ έ αδΝεα ΪΝπαλΫεεζδ βΝεΪγ Ν
ΪζζβμΝ δ δεάμΝ δΪ αιβμ,ΝπμΝ ιάμμ
ααΨΝΟδΝ θαπζβλπ ΫμΝΚαγβΰβ ΫμΝεαδΝ πέεκυλκδΝΚαγβΰβ ΫμΝη α λΫπκυθΝ βΝγΫ βΝ κυμΝ
ΝκλΰαθδεάΝ βμΝέ δαμΝίαγηέ αμ,Ντ
πκυΝ βηκ δ τ αδΝ

λαΝαπσΝαέ β άΝ κυμ,Νη Ναπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυ,Ν

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

Ν

ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ τκΝΧβΨΝηβθυθΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμΝεαδΝβΝπλΪιβΝ
η α λκπάμΝ ε έ

αδΝξπλέμΝ άλβ βΝΪζζβμΝ δα δεα έαμέΝ ΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ βμΝπλΪιβμΝ

η α λκπάμΝαθα λΫξ δΝ βθΝβη λκηβθέαΝΫθαλιβμΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμέ
ίίΨΝΟδΝΚαγβΰβ ΫμΝα΄Νίαγηέ αμΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ βμΝυπκπ λέπ έΝΰΰ΄Ν βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝ
παλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1Ν κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ εα αγΫ κυθΝαέ β βΝΰδαΝη α λκπάΝ
βμΝ γΫ βμΝ κυμΝ

βΝ Γλαηηα έαΝ κυΝ Σηάηα κμ,Ν βΝ κπκέαΝ υθκ τ αδΝ απσΝ αΝ

απαδ κτη θαΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝεαδΝίδκΰλαφδεσΝ βη έπηαέΝ δ ά δμΝυπκίΪζζκθ αδΝηΫξλδΝ
βθΝγ1βΝ υΰκτ κυΝβίβζΝεαδΝελέθκθ αδΝαπσΝ π αη ζ έμΝ πδ λκπΫμΝελέ βμ,Νη Νδ ΪλδγηαΝ
αθαπζβλπηα δεΪΝηΫζβ,ΝπκυΝαπκ ζκτθ αδΝαπσΝΚαγβΰβ ΫμΝΠαθ πδ βηέκυΝα΄Νίαγηέ αμΝ
εαδΝ υθαφκτμΝΰθπ δεκτΝαθ δε δηΫθκυΝη Ν κΝΰθπ δεσΝπ έκΝεΪγ ΝΣηάηα κμ,Ν θυΝ κΝ
Γ θδεσΝΣηάηαΝ βμΝπ λδπ έΝ ΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1ζΝ υΰελκ κτθ αδΝ πδ λκπΫμΝαθΪΝ
δ δεσ β αΝ άΝ υΰΰ θ έμΝ δ δεσ β μ. Μ Ν πλΪιβΝ κυΝ Πλτ αθβΝ κυΝ Γ ππκθδεκτΝ
Παθ πδ βηέκυ,Ν τ

λαΝαπσ απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυ,Ν υΰελκ έ αδΝ

ηέαΝ πδ λκπάΝελέ βμέΝ Ντΰεζβ κμΝ υθ Ϊ
κθΝυπκίΪζζ δΝ

Ν εΪγ ΣηάηαΝ

δΝεα ΪζκΰκΝ έεκ δΝΧβίΨΝ εζ ε σλπθΝεαδΝ

βΝυθΫζ υ βΝ κυΝΣηάηα κμέΝΜΫ αΝ

Ν ΫεαΝΧ1ίΨΝ λΰΪ δη μΝβηΫλ μΝ

απσΝ βθΝυπκίκζά,ΝβΝυθΫζ υ βΝάΝεαδΝη ηκθπηΫθαΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝΣηάηα κμΝηπκλκτθΝ
θαΝ αβ κτθΝ βθΝ ιαέλ βΝ εζΫε κλα,Ν αθΝ υθ λΫξκυθΝ κδΝ π λδπ υ δμΝ βμΝ παλέΝ βΝ κυΝ
ΪλγλκυΝ ιΝ κυΝ θέΝ βθλίή1λλλΝ Χ ΄Ν ζηΨ,Ν εαγυμΝ εαδΝ αθΝ αθ δζΫΰκυθΝ ΰδαΝ βΝ υθΪφ δαΝ κυΝ
ΰθπ δεκτΝαθ δε δηΫθκυΝ πθΝ εζ ε σλπθέΝΜ ΪΝ βθΝπαλΫζ υ βΝ βμΝπλκγ ηέαμΝ κυΝ
πλκβΰκτη θκυΝ

αφέκυ,Ν βΝ τΰεζβ κμΝ υΰελκ έΝ βθΝ πδ λκπάΝ πδζΫΰκθ αμΝ απσΝ κθΝ

εα ΪζκΰκΝ αΝ αε δεΪΝεαδΝαθαπζβλπηα δεΪΝηΫζβΝ βμέΝ Ναπσφα βΝ υΰελσ β βμΝφΫλ δΝ
δ δεάΝ αδ δκζκΰέαΝ

Ν π λέπ π βΝ υπκίκζάμΝ αέ β βμΝ ιαέλ βμέΝ θΝ ιαδλ γκτθΝ σ αΝ

ηΫζβΝαπσΝ κθΝεα ΪζκΰκΝυ

Ν αΝ θαπκη έθαθ αΝθαΝηβθΝ παλεκτθΝΰδαΝ βΝ υΰελσ β βΝ

βμΝ πδ λκπάμ,ΝβΝτΰεζβ κμΝ υθ Ϊ

δΝθΫκΝεα ΪζκΰκΝεαδΝ κθΝεκδθκπκδ έΝ εΝθΫκυΝ βΝ

υθΫζ υ βΝΣηάηα κμέΝΣαΝηΫζβΝ πθΝ πδ λκπυθΝΫξκυθΝ ά δαΝγβ έα,ΝβΝκπκέαΝηπκλ έΝθαΝ
αθαθ υθ αδέΝ ΟδΝ αδ ά δμΝ ι Ϊακθ αδΝ εαδΝ αιδκζκΰκτθ αδΝ ΰδαΝ θαΝ δαπδ πγ έΝ βΝ
υθ λκηάΝ πθΝπλκ σθ πθΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝ

κΝ

κδξ έκΝiiiΝ βμΝυπκπ λέπ π βμΝΰΰ΄Ν

βμΝπ λέπ π βμΝί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1λΝ κυΝθέΝζίίλήβί11έΝΟδΝαδ ά δμΝ ι Ϊακθ αδΝ
κΝ αλΰσ λκΝ ηΫ αΝ

Ν ΫθαΝ έηβθκΝ απσΝ βθΝ υπκίκζάΝ κυμΝ η Ν πζάλβΝ φΪε ζκέΝ ΟδΝ

απκφΪ δμΝ πθΝ πδ λκπυθΝυπκίΪζζκθ αδΝ κθΝΠλτ αθβΝΰδαΝ κθΝΫζ ΰξκΝθκηδησ β αμ,ΝκΝ
κπκέκμΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ

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

Πλτ αθβμΝ ε έ δΝΰδαΝ βΝη α λκπάΝ βμΝγΫ βμΝ ξ δεάΝπλΪιβΝηΫ αΝ Ν ΫεαΝΧ1ίΨΝβηΫλ μΝ
απσΝ βθΝπαλΫζ υ βΝ βμΝ λδαεκθγάη λβμΝ πλκγ ηέαμΝΰδαΝ κθΝΫζ ΰξκΝθκηδησ β αμέΝ Ν
πλΪιβΝηθβηκθ τ δΝ βΝγΫ βΝεαδΝ κΝσθκηαΝαυ κτΝπκυΝ βθΝεα Ϋξ δΝεαδΝ βηκ δ τ αδΝ βθΝ
φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμέΝ ΝπλΪιβΝη α λκπάμΝυπσε δ αδΝ ΝΫζ ΰξκΝθκηδησ β αμΝ
απσΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν αυ παΰΰΫζ πμΝ άΝ τ
απσΝ υπκίκζάΝ Ϋθ α βμΝ πκυΝ εα α έγ αδΝ ηΫ αΝ

λαΝ

Ν ιάθ αΝ ΧθίΨΝ βηΫλ μΝ απσΝ βΝ

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

Ν

απκεζ δ δεάΝπλκγ ηέαΝ λδΪθ αΝΧγίΨΝβη λυθΝαπσΝ βθΝπ λδΫζ υ βΝ κυΝφαεΫζκυΝ

κΝ

Τπκυλΰ έκΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθέΝ Ν ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ βμΝ πλΪιβμΝ
η α λκπάμΝαθα λΫξ δΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμ,Ν φσ κθΝβΝαέ β βΝυπκίζβγ έΝ
ΫπμΝ βθΝγ1-8-βί1λέΝ δ ά δμΝη α λκπάμΝγΫ βμΝυπκίΪζζκθ αδΝΫπμΝ τκΝΧβΨΝφκλΫμέΝ
τ λβΝαέ β βΝυπκίΪζζ αδΝη ΪΝ βθΝπαλΫζ υ βΝ θσμΝΧ1ΨΝΫ κυμΝαπσΝ βθΝΫε κ βΝ βμΝ
αλθβ δεάμΝ απσφα βμ,Ν

κΝ έ δκΝ άΝ

π λέπ π βΝ απσλλδοβμΝ εαδΝ βμΝ

Ν δαφκλ δεσΝ ΣηάηαΝ απσΝ βθΝ αλξδεάΝ αέ β βέΝ  Ν
τ λβμΝ αέ β βμΝ κΝ ηΫζκμΝ έ έΠέΝ παλαηΫθ δΝ

βθΝ

πλκ ππκπαΰά γΫ βΝ βθΝκπκέαΝεα Ϋξ δέ
ΰΨΝ ΣαΝ ηΫζβΝ

έ έΠέΝ πκυΝ παλαηΫθκυθΝ

ηδ γκζκΰδεσΝεαγ
Ό κδΝ θ Ϊ

κθ αδΝ

Ν πλκ ππκπαΰ έμΝ γΫ δμ,Ν δα βλκτθΝ κΝ

υμΝ βμΝγΫ βμΝπκυΝεα ΫξκυθΝεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμέΝ
Ν αε δεΫμΝ γΫ δμΝ υπΪΰκθ αδΝ

κΝ ηδ γκζκΰδεσΝ εαγ

υμΝ ηΫζκυμΝ

έ έΠέΝΠαθ πδ βηέκυΝαπσΝ βθΝ1β-1-βίβί,Ν φσ κθΝβΝπλΪιβΝη α λκπάμΝ ε κγ έΝπλδθΝ
απσΝ βθΝβη λκηβθέαΝαυ ά,Ν δαφκλ δεΪΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝΫε κ βμΝ βμΝπλΪιβμέΝ
ΨΝ ΟδΝ υπβλ κτθ μΝ ΛΫε κλ μΝ ΧπλυβθΝ Καγβΰβ ΫμΝ φαληκΰυθΨ,Ν θ Ϊ
κλΰαθδεΫμΝ γΫ δμΝ πέΝ γβ έαΝ άΝ

κθ αδΝ

Ν

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

αθΪζκΰαΝη Ν βΝγΫ βΝπκυΝεα ΫξκυθΝεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμ,Ν δα βλυθ αμΝ
κΝηδ γκζκΰδεσΝεαγ

υμΝΚαγβΰβ άΝ φαληκΰυθΝΣέ έΙέέΝ Νεα βΰκλέαΝαυ άΝαθάε δΝ αΝ

ηΫζβΝ έ έΠέΝΠαθ πδ βηέκυΝεαδΝυπΪΰ αδμΝ

ααΨΝ

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

Καγβΰβ ΫμΝ φαληκΰυθ,Ν
ίίΨΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝθέΝζζκηήβί1ιΝπκυΝαφκλκτθΝ κυμΝυπβλ κτθ μΝΛΫε κλ μΝΰδαΝ κΝ
δεαέπηαΝ εζΫΰ δθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ υηη κξάμΝ

αΝ υζζκΰδεΪΝ σλΰαθαΝ δκέεβ βμΝ κυΝ

δ λτηα κμέΝΓδαΝ κΝπλΪλδκΝ δ αε δεάμΝαπα ξσζβ βμΝδ ξτ δΝβΝθκηκγ έαΝπκυΝ δΫπ δΝ κυμΝ
υπβλ κτθ μΝ ΛΫε κλ μΝ Παθ πδ βηέκυέΝ ΌπκδκμΝ

έθαδΝ εΪ κξκμΝ

δ αε κλδεκτΝ

δπζυηα κμΝυπκίΪζζ δΝαέ β βΝΫπμΝ βθΝγ1β-12-βίββΝ βΝτΰεζβ κ,ΝβΝκπκέαΝαπκφα έα δΝ
ΰδαΝ βΝ η α λκπάΝ βμΝ γΫ βμΝ

Ν κλΰαθδεάΝ γΫ βΝ πέΝ γβ έαΝ άΝ

Ν πλκ ππκπαΰάΝ γΫ βΝ

ΛΫε κλαέΝ Ν πλΪιβΝ ηθβηκθ τ δΝ βΝ γΫ βΝ εαδΝ κΝ σθκηαΝ αυ κτΝ πκυΝ βθΝ εα Ϋξ δΝ εαδΝ
βηκ δ τ αδΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμ.

ΝπλΪιβΝη α λκπάμΝυπσε δ αδΝ

Ν

Ϋζ ΰξκΝ θκηδησ β αμΝ απσΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν
αυ παΰΰΫζ πμΝάΝτ

λαΝαπσΝυπκίκζάΝΫθ α βμΝπκυΝεα α έγ αδΝηΫ αΝ Ν ιάθ αΝΧθίΨΝ

βηΫλ μΝ απσΝ βΝ βηκ έ υ άΝ βμέΝ ΟΝ Ϋζ ΰξκμΝ θκηδησ β αμΝ απσΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ
κζκεζβλυθ αδΝ Ναπκεζ δ δεάΝπλκγ ηέαΝ λδΪθ αΝΧγίΨΝβη λυθΝαπσΝ βθΝπ λδΫζ υ βΝ
κυΝ φαεΫζκυΝ

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

η α λκπάμΝ ΫξκυθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ ΫθαλιβμΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμ,Ν
φσ κθΝκΝαδ υθΝ έθαδΝεΪ κξκμΝ δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμΝάΝεα Ϋξ δΝ αΝπλκ σθ αΝεα ΪΝ
βθΝβη λκηβθέαΝαυ ά,Ν δαφκλ δεΪΝ βθΝβη λκηβθέαΝΫε κ βμΝ βμΝπλΪιβμέΝ ΝυπαΰπΰάΝ
κΝαεα βηαρεσΝεαγ

υμΝΛΫε κλαΝΠαθ πδ βηέκυΝΰέθ αδΝη Ν βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ βμΝ

πλΪιβμΝη α λκπάμ,Ν θυΝβ ηδ γκζκΰδεάΝπλκ αληκΰάΝ πΫλξ αδΝ βθΝ1β-1-βίβί,Ν φσ κθΝ
βΝ πλΪιβΝ ε κγ έΝ πλδθΝ απσΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ αυ ά,Ν δαφκλ δεΪΝ απσΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ
Ϋε κ βμΝ βμΝπλΪιβμέ
ΨΝ Ναέ β βΝΰδαΝη α λκπάΝγΫ βμΝ ΝκλΰαθδεάΝεα α έγ αδΝ έ Ν ΝΓ θδεσΝΣηάηαΝ έ Ν
Ν Ϊζζκ,Ν θΫκΝ άΝ υφδ Ϊη θκ,Ν ΣηάηαΝ κυΝ Γ ππκθδεκτΝ Παθ πδ βηέκυ,Ν
ηΫζκμΝ έ έΠέΝ Ϋξ δΝ η αεδθβγ έΝ

κΝ κπκέκΝ κΝ

Ν πλκ ππκπαΰάΝ γΫ β,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ πση θβΝ

π λέπ π βέ
ΨΝΓδαΝ βΝη αεέθβ βΝαπσΝΓ θδεσΝΣηάηαΝ αΝυπσζκδπαΝΣηάηα αΝ κυΝπαθ πδ βηέκυ,Ν
έ Ν

Ν πλκ ππκπαΰάΝ γΫ βΝ έ Ν

Ν κλΰαθδεάΝ αθΝ Ϋξ δΝ ά βΝ ΰέθ δΝ λκπάΝ βμΝ γΫ βμΝ

τηφπθαΝη Ν αΝκλδαση θαΝαθπ ΫλπΝ θ σμΝ κυΝΓ θδεκτΝΣηάηα κμ,ΝκΝ θ δαφ λση θκμΝ
υπκίΪζζ δΝ αέ β βΝ
η αεδθβγ έέΝ

βΝ Γλαηηα έαΝ κυΝ κδε έκυΝ Σηάηα κμΝ

κΝ κπκέκΝ γΫζ δΝ θαΝ

Ν υθΫζ υ βΝ κυΝ Σηάηα κμΝ κλέα δΝ λδη ζάΝ πδ λκπάΝ αιδκζσΰβ βμΝ

απκ ζκτη θβΝαπσΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝέ δκυΝάΝΪζζκυΝ έ έΙέΝ βμΝέ δαμΝάΝαθυ λβμΝίαγηέ αΝ
η Ν αυ άΝ κυΝ αδ κτθ κμ,Ν κυΝ έ δκυ άΝ υθαφκτμΝ ΰθπ δεκτΝ αθ δε έη θκυέΝ Ν πδ λκπάΝ
ι Ϊα δΝ κΝ πδ βηκθδεσΝΫλΰκΝΝ κυΝυπκοβφέκυΝεαδΝυπκίΪζ δΝ ΰΰλΪφπμΝ βθΝ δ άΰβ άΝ

βμΝ θ σμΝ απκεζ δ δεάμΝ πλκγ ηέαμΝ λδΪθ αΝ ΧγίΨΝ βη λυθΝ

βΝ υθΫζ υ βΝ κυΝ

Σηάηα κμ,ΝβΝκπκέαΝαπκφα έα δΝ θ σμΝαπκεζ δ δεάμΝπλκγ ηέαμΝ λδΪθ αΝΧγίΨΝβη λυθέΝ
ΣκΝηΫζκμΝ έ έΠέ,Ν κυΝκπκέκυΝβΝαέ β βΝΰδαΝη αεέθβ βΝ ι Ϊα αδ,Ν θΝ υηη Ϋξ δΝ βΝ
υθ λέα βΝ ΰδαΝ βΝ ζάοβΝ βμΝ αθπ ΫλπΝ απσφα βμέΝ

Ν αέ β βΝ ΰδαΝ βΝ η αεέθβ βΝ

υπκίΪζζ αδΝη ΪΝ βθΝΫΰελδ βΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ πθΝΣηβηΪ πθΝβΝκπκέαΝ
υθ ζ έ αδΝηΫ αΝ Ναπκεζ δ δεάΝπλκγ ηέαΝΫιδΝΧθΨΝηβθυθΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝ
παλσθ κμέΝ  Ν π λέπ π βΝ αλθβ δεάμΝ απΪθ β βμ,Ν κΝ ηΫζκμΝ έ έΠέΝ Ϋξ δΝ δεαέπηαΝ
παθυπκίκζάμΝαέ β βμΝη αεέθβ βμΝ ΝΪζζκΝΣηάηαΝ κυΝΓ ππκθδεκτΝΠαθ πδ βηέκυ,
ξπλέμΝξλκθδεσΝπ λδκλδ ησ,Ν θυΝ

κΝέ δκΝΣηάηα,Νη ΪΝ βθΝπαλΫζ υ βΝ θσμΝΧ1ΨΝΫ κυμέΝ

ΓδαΝ βθΝ η αεέθβ βΝ βμΝ παλκτ αμΝ π λέπ π βμΝ

θΝ δ ξτκυθΝ κδΝ ξλκθδεκέΝ π λδκλδ ηκέΝ

υπβλ έαμΝ κΝέ δκΝΣηάηαΝεαδΝ βΝίαγηέ αέ
α)

ΝΫθ αιβΝ πθΝη ζυθΝ έ έΠέΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ βμΝυπκπ λέπ έΝΰΰ΄Ν βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝ

παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 1Ν κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμ εαδΝ βΝ υπαΰπΰάΝ
εαγ

κΝ αεα βηαρεσΝ

υμΝ πθΝ η ζυθΝ έ έΠέΝ Παθ πδ βηέκυ,Ν ΰέθ αδΝ απκεζ δ δεΪΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ

δα Ϊι δμΝ κυΝπαλσθ κμ,ΝκδΝκπκέ μΝυπ λδ ξτκυθΝεΪγ ΝΪζζβμΝ δ δεάμΝ δΪ αιβμέΝ
5. ΟδΝ δα δεα έ μΝ εζκΰάμΝ ΝθΫ μΝγΫ δμΝη ζυθΝ έ έΠέΝ πθΝΣηβηΪ πθ βμΝυπκπ λέπ έΝ
ΰΰ΄Ν βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1 κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ,ΝΰδαΝ δμΝκπκέ μΝ
Ϋξ δΝ ε κγ έΝ πλκεάλυιβΝ ΫπμΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμ,Ν εαδΝ κδΝ δα δεα έ μ
ιΫζδιβμΝάΝηκθδηκπκέβ βμΝΰδαΝ δμΝκπκέ μΝΫξ δΝυπκίζβγ έΝαέ β βΝαπσΝ κΝ θ δαφ λση θκΝ
ΰδαΝ ιΫζδιβΝ ηΫζκμΝ έ έΠέΝ ΫπμΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κδΝ
δα δεα έ μΝ η αεέθβ βμΝ πκυΝ εελ ηκτθΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμ,Ν
υθ ξέακθ αδΝ εαθκθδεΪΝ απσΝ κΝ βη έκΝ πκυΝ ίλέ εκθ αδΝ εαδΝ κζκεζβλυθκθ αδΝ απσΝ αΝ
σλΰαθαΝ κυΝΓ θδεκτΝΣηάηα κμΝ βμΝπ λδπ έΝ ΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1ζ,ΝΝ τηφπθαΝη Ν
δμΝ δα Ϊι δμΝ εαδΝ αΝ πλαΰηα δεΪΝ π λδ α δεΪΝ πκυΝ έ ξυαθΝ εα ΪΝ βΝ βηκ έ υ βΝ βμΝ
πλκεάλυιβμΝ άΝ υπκίκζάμΝ βμΝ αέ β βμέΝ Μ ΪΝ βθ κζκεζάλπ βΝ βμΝ δα δεα έαμ,Ν
φαλησακθ αδΝσ αΝκλέακθ αδΝ βθΝπαλέΝζέΝ
θέΝ ΝξλκθδεάΝπλκςπσγ βΝυπβλ έαμΝπΫθ ΝΧηΨΝ κυζΪξδ κθΝ υθΝ κΝέ δκΝΣηάηα,ΝπκυΝ
πλκίζΫπ αδΝ

βθΝ παλέΝ ηΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1θΝ κυΝ θέΝ ζίίλήβί11Ν

θΝ απαδ έ αδΝ

δμΝ

π λδπ υ δμΝ η αεέθβ βμΝ πθΝ ά βΝ υπβλ κτθ πθΝ Καγβΰβ υθΝ κυΝ Γ ππκθδεκτΝ
Παθ πδ βηέκυΝπλκμΝ αΝΣηάηα αΝ βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝγέΝΟδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλκτ αμΝ
δ ξτκυθΝησθκΝΰδαΝαδ ά δμΝπκυΝεα α έγ θ αδΝΫπμΝ βθΝγ1β
ησθκΝη αεέθβ βέ

ε ηίλέκυΝβί1λΝεαδΝΰδαΝηέαΝ

ιέΝΣαΝΫ βΝπκυΝ αΝηΫζβΝ έ έΠέΝΫξκυθΝ δαθτ δΝ βθΝ εΪ κ Νίαγηέ αΝπμΝηΫζβΝ έ έΠέΝ
Σέ έΙέΝ υθυπκζκΰέακθ αδ,Νη ΪΝ βθΝΫθ αιάΝ κυμΝ κΝΓ ππκθδεσΝΠαθ πδ άηδκ,Ν αθΝθαΝ
ΫξκυθΝ δαθυγ έΝ βθΝκδε έαΝίαγηέ αΝΚαγβΰβ άΝΠαθ πδ βηέκυέ
8. 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 πθΝ κπκέπθΝ κδΝ γΫ δμΝ έθαδΝ

εα αθ ηβηΫθ μΝ αΝΣηάηα α βμΝυπκπ λέπ έΝΰΰ΄Ν βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ
1 κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ,Ν θ Ϊ

κθ αδΝ κΝΓ θδεσΝΣηάηαΝ βμΝπ λέπ έΝ ΄Ν βμΝπαλέΝ

1Ν κυΝ Ϊλγλκυ 1ζ,Ν η Ν βθΝ έ δαΝ λΰα δαεάΝ ξΫ βΝ πκυΝ εα Ϋξκυθ,Ν κλΰαθδεάΝ γΫ βΝ άΝ
πλκ ππκπαΰά,ΝεαδΝυπκίΪζζκθ αδΝ

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-1-20βίέΝ 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
παλέΝ γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βιΝ κυΝ θέΝ ζγκθήβί1θΝ Χ ΄Ν κγΨέΝ Μ Ν απσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυΝ
η αεδθκτθ αδΝ

Ν ΪζζαΝ Σηάηα αΝ κυΝ παθ πδ βηέκυΝ τ

λαΝ απσΝ αέ β άΝ κυμΝ εαδΝ

τηφπθβ ΰθυηβΝ βμΝ υθΫζ υ βμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ υπκ κξάμέΝ ΣκΝ πλκβΰκτη θκΝ
δ ξτ δΝ ΰδαΝ βθΝ πλυ βΝ η αεέθβ βΝ απσΝ κΝ Γ θδεσΝ ΣηάηαΝ

ΪφδκΝ

Ν ΪζζκΝ ΣηάηαΝ κυΝ

Παθ πδ βηέκυέ
ίΨΝ ΟδΝ εελ η έμΝ δα δεα έ μΝ ελέ βμΝ εαδΝ ηκθδηκπκέβ βμΝ η ζυθΝ έ ΙέΠΝ εαδΝ έΣέ έΠέΝ
κζκεζβλυθκθ αδΝαπσΝ αΝσλΰαθαΝ κυΝΓ θδεκτΝΣηάηα κμΝ βμΝπ λδπ έΝ ΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝ
ΪλγλκυΝ1ζΝ κυΝΓ ππκθδεσΝΠαθ πδ βηέκυέ
λέΝΣκΝησθδηκΝεαδΝη Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυΝακλέ κυΝ ξλσθκυΝ δκδεβ δεσΝ
πλκ ππδεσΝ πκυΝ υπβλ

έΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμ

αΝ Σηάηα αΝ βμΝ

υπκπ λέπ έΝΰΰ΄Ν βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1Ν κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ,
η αφΫλ αδΝαυ κ δεαέπμΝ κΝΓ ππκθδεσΝΠαθ πδ άηδκΝ Ναθ έ κδξβΝγΫ βΝαυ άμΝπκυΝ
εα Ϋξ δ,Ν κλΰαθδεάΝ γΫ βΝ άΝ πλκ ππκπαΰά,Ν η Ν βθΝ έ δαΝ λΰα δαεάΝ ξΫ β,Ν

βθΝ έ δαΝ

εα βΰκλέα- επαδ υ δεάΝ ίαγηέ α,Ν

κθΝ έ δκΝ εζΪ κ,Ν

βθΝ έ δαΝ δ δεσ β αΝ εαδΝ η Ν κΝ

ίαγησΝ πκυΝ εα Ϋξ δ,Ν παλαηΫθκθ αμΝ

βθΝ έ δαΝ Ϋ λαΝ ΧπσζβΝ λΰα έαμΨέΝ έθαδΝ υθα άΝ βΝ

η αεέθβ άΝ κυμΝ ΝΪζζβΝπσζβΝ λΰα έαμ,Νη ΪΝαπσΝαέ β άΝ κυμέΝ Νη αεέθβ βΝεαδΝβΝ
κπκγΫ β βΝ ΰέθκθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυ Πλυ αθδεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ
υπβλ δαεΫμΝαθΪΰε μΝεαδΝ υθ ε δηυθ αμΝ βθΝκδεκΰ θ δαεάΝεα Ϊ α β,ΝζσΰκυμΝυΰ έαμ,
εαγυμΝ εαδΝ ζκδπΪΝ εκδθπθδεΪΝ εαδΝ κδεκθκηδεΪΝ ελδ άλδαέΝ ΟδΝ δεβΰσλκδΝ η Ν τηία βΝ

ακλέ κυΝ ξλσθκυΝ εαδΝ πΪΰδαΝ Ϋηηδ γβΝ

θ κζάΝ η αφΫλκθ αδΝ αυ κ έεαδαΝ εαδΝ

ιαεκζκυγκτθΝθαΝπαλΫξκυθΝ δμΝυπβλ έ μΝ κυμΝεαδΝθαΝα εκτθΝ αΝεαγάεκθ ΪΝ κυμΝ κΝ
Γ ππκθδεσΝΠαθ πδ άηδκΝη Ν βθΝέ δαΝ λΰα δαεάΝ ξΫ β,Ν κυμΝέ δκυμΝσλκυμΝεαδΝ βθΝέ δαΝ
δΪλε δαέ
1ίέΝΠλκ ππδεσΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ βμΝυπκπ λέπ έΝΰΰ΄Ν βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυ ΪλγλκυΝ
1Ν κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ η Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝδ δπ δεκτΝ δεαέκυΝκλδ ηΫθκυΝξλσθκυ,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 κυμΝεαδΝθαΝα εκτθΝ αΝεαγάεκθ ΪΝ κυμΝ κΝΓ ππκθδεσΝΠαθ πδ άηδκΝη Ν κΝ
έ δκΝ εαγ

υμ,Ν κυμΝ έ δκυμΝ σλκυμΝ εαδΝ βθΝ έ δαΝ δΪλε δαέΝ ΣκΝ έ δκΝ δ ξτ δΝ εαδΝ ΰδαΝ δμΝ

υθαφγ έ μΝ υηίΪ δμΝΫλΰκυέ
11έΝ ΟδΝ ε θΫμΝ γΫ δμΝ πΪ βμΝ φτ πμΝ πλκ ππδεκτΝ κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ

ζζΪ αμ

εα αθ ηβηΫθ μΝ αΝΣηάηα αΝ βμΝυπκπ λέπ έΝΰΰ΄Ν βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ
1, η αφΫλκθ αδΝ

κΝ Γ ππκθδεσΝ Παθ πδ άηδκΝ εαδΝ εα αθΫηκθ αδΝ

Ν Σηάηα αΝ κυΝ

ΪλγλκυΝ1ζΝη Ναπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυέΝΘΫ δμΝη ζυθΝ έ έΠέ,Ν έ ΙέΠέΝεαδΝ έΣέ έΠέΝΰδαΝ
βθΝπλκεάλυιβΝ πθΝκπκέπθΝΫξ δΝ ε κγ έΝ ΰελδ δεάΝαπσφα βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ βμΝπαλέΝ1Ν
κυΝ ΪλγλκυΝ βΝ βμΝ ΠΤΝ γγήβίίθΝ Χ ΄Ν βκίΨΝ εαδΝ ΫξκυθΝ εα αθ ηβγ έΝ

αΝ Σηάηα αΝ βμΝ

υπκπ λέπ έΝ ΰΰ΄Ν βμΝ π λέπ έΝ ί΄Ν βμΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 1, πλκεβλτ

κθ αδΝ απσΝ κΝ

Γ ππκθδεσΝΠαθ πδ άηδκΝ ΝΫθαΝ εΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ κυΝΪλγλκυΝ1ζέ

Άλγλκ 17
Φκδ β Ϋμ
1έΝΟδΝ ΰΰ ΰλαηηΫθκδΝφκδ β ΫμΝ αΝΣηάηα αΝ βμΝυπκπ λέπ έΝΰΰ΄Ν βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝ
1Ν κυΝΪλγλκυΝ1Ν κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ,Ν βζα άΝσ κδΝεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝ
παλσθ κμΝ

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

πλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝΰδαΝ βΝζάοβΝπ υξέκυ,Ν θ Ϊ

κθ αδΝαυ κ δεαέπμΝ

κΝΓ ππκθδεσΝ

Παθ πδ άηδκ,Ν η Ν δεαέπηαΝ θαΝ κζκεζβλυ κυθΝ θαΝ κζκεζβλυ κυθΝ δμΝ πκυ ΫμΝ κυμ,Ν
τηφπθαΝη Ν δμΝπαλ. βΝεαδΝηέΝ
βέΝ Ν επαδ υ δεάΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ βμΝυπκπ λέπ έΝΰΰ΄Ν βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝ
1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 1Ν κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ υθ ξέα αδΝ η αία δεΪΝ ηΫξλδΝ βθΝ
απκφκέ β βΝ πθΝά βΝ ΰΰ ΰλαηηΫθπθ,Νεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμ,Νφκδ β υθΝ
εαδΝ σ πθΝ

ΰΰλαφκτθΝ εα ΪΝ

κΝ αεα βηαρεσΝ Ϋ κμΝ βί1κ-2019. ΠλκΰλΪηηα αΝ

η απ υξδαευθΝ πκυ υθΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ βμ υπκπ λέπ έΝΰΰ΄Ν βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν
κυΝ ΪλγλκυΝ 1Ν κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμΝ υθ ξέακθ αδΝ ΫπμΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ κυΝ
πλκΰλΪηηα κμΝαπσΝ ΰΰ ΰλαηηΫθκυμΝΫπμΝεαδΝ κΝξ δη λδθσΝ ιΪηβθκΝ κυΝαεα βηαρεκτΝ
Ϋ κυμΝβί1κ-βί1λΝφκδ β ΫμέΝ ΟδΝφκδ β ΫμΝ πθΝπλκβΰκτη θπθΝ αφέπθΝ υθ ξέακυθΝεαδΝ
κζκεζβλυθκυθΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝ κυΝ Σηάηα κμΝ Σέ έΙέΝ δ αΰπΰάμΝ κυμΝ εαδΝ
ζαηίΪθκυθΝ κθΝαθ έ κδξκΝ έ ζκΝ πκυ υθΝΣηάηα κμΝΣέ έΙέ
γέΝΓδαΝ 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 κδξαΝ Σηάηα αΝ Σέ έΙέΝ εαδΝ αΝ κπκέαΝ υθ ξέακυθΝ θαΝ α εκτθΝ αΝ αθα 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 κυΝυηίκυζέκυΝ
Έθ αιβμέΝξ δεΫμΝαληκ δσ β μΝηπκλ έΝθαΝαθα έγ θ αδΝεαδΝ ΝΪζζαΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝ
Ι λτηα κμέΝ
ζέΝΓδαΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθ,Ν βθΝπαλκξάΝ έ ζπθΝ πκυ υθ,Ν
βθΝΫε κ βΝπδ κπκδβ δευθΝεαδΝπΪ βμΝφτ πμΝί ίαδυ πθ,ΝεαγυμΝεαδΝ β ξκλάΰβ βΝ
πδ κπκδβ δευθΝεαδΝί ίαδυ πθΝ

Ναπκφκέ κυμΝ πθΝΣηβηΪ πθΝαυ υθΝαλησ δκΝ έθαδΝ

κΝυηίκτζδκΝΈθ αιβμέΝ
ηέΝΟδΝπλκπ υξδαεκέΝφκδ β ΫμΝπκυΝ ι Ϊακθ αδΝ πδ υξυμΝ αΝαπαδ κτη θαΝΰδαΝ βΝζάοβΝ
π υξέκυΝ υπκξλ π δεΪΝ εαδΝ πδζ ΰση θαΝ ηαγάηα αΝ κυΝ πλυ κυΝ ετεζκυΝ πκυ υθΝ κυΝ
Σηάηα κμΝ Σέ έΙέΝ δ αΰπΰάμΝ κυμ,Ν ΫξκυθΝ βΝ υθα σ β αΝ αθ έΝ θαΝ κλεδ κτθΝ εαδΝ θαΝ
ζΪίκυθΝ π υξέκΝ Σέ έΙέΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ παλ. β,Ν θαΝ παλαεκζκυγά κυθΝ πδπζΫκθΝ
ηαγάηα αΝαπσΝ κΝπλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝΣηάηα κμΝΠαθ πδ βηέκυ,Ν κΝκπκέκΝηπκλκτθΝ
θαΝ αβ ά κυθΝ θαΝ θ αξγκτθΝ τηφπθαΝ η Ν αΝ πση θαΝ

Ϊφδα,Ν εαδΝ θαΝ ζΪίκυθΝ π υξέκΝ

παθ πδ βηδαεάμΝ επαέ υ βμέΝΟδΝφκδ β ΫμΝ κυΝΣηάηα κμΝ α κπκθέαμΝεαδΝ δαξ έλδ βμΝ
Φυ δεκτΝ Π λδίΪζζκθ κμ κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμ ηπκλκτθΝ θαΝ θ αξγκτθΝ
ΣηάηαΝ

α κπκθέαμΝ εαδΝ

δαξ έλδ βμΝ Φυ δεκτΝ Π λδίΪζζκθ κμ

κΝ

κυΝ Γ ππκθδεκτΝ

Παθ πδ βηέκυ,ΝκδΝφκδ β ΫμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ δκέεβ βμΝ υ βηΪ πθΝ φκ δα ηκτ κυΝ
Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμ ηπκλκτθΝ θαΝ θ αξγκτθΝ

κΝ ΣηάηαΝ δκέεβ βμΝ υ βηΪ πθΝ

φκ δα ηκτ κυΝ Γ ππκθδεκτΝ Παθ πδ βηέκυ,ΝκδΝφκδ β ΫμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ δκέεβ βμ,Ν
ΟδεκθκηέαμΝ εαδΝ πδεκδθπθέαμΝ Πκζδ δ δευθΝ εαδΝ Σκυλδ δευθΝ ΜκθΪ πθ κυΝ Σέ έΙέΝ
 λ ΪμΝ ζζΪ αμ ηπκλκτθΝ θαΝ θ αξγκτθΝ
Πκζδ δ ηκτ

κΝ ΣηάηαΝ

ΰλκ δεκτΝ Σκυλδ ηκτΝ εαδΝ

κυΝ Γ ππκθδεκτΝ Παθ πδ βηέκυέΝ ΓδαΝ βθΝ Ϋθ αιάΝ κυμΝ υπκίΪζζκυθ

αέ β βΝ βΝΰλαηηα έαΝ κυΝκδε έκυΝΣηάηα κμΝΫπμΝ δμΝ1η-9-βί1λ,Ν δαφκλ δεΪΝηΫ αΝ Ν
ιάθ αΝΧθίΨΝβηΫλ μΝαπσΝ βθΝαθΪλ β βΝ βμΝίαγηκζκΰέαμΝ κΝ ζ υ αέκΝηΪγβηαΝεαδΝ έθαδΝ

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

λαΝαπσΝ ξ δεάΝ

απσφα βΝ βμΝυθΫζ υ βμΝΣηάηα κμ,ΝβΝκπκέαΝ ΰελέθ αδΝαπσΝ βΝτΰεζβ κΝεαδΝη Ν βθΝ
κπκέαΝ ΰέθ αδΝ αθ δ κέξδ βΝ ηαγβηΪ πθΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθΝ κυΝ Σηάηα κμΝ
Σέ έΙέΝη Νηαγάηα αΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθΝ κυΝΣηάηα κμΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυέΝ Ν
απσφα βΝ βμΝ υθΫζ υ βμΝ κυΝ Σηάηα κμ,Ν κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ
πλσ γ κυμΝσλκυμΝζάοβμΝπ υξέκυΝΠαθ πδ βηέκυ,Ν ε έ

αφέκυ,Ν η Ν κυμΝ

αδΝΫπμΝ βθΝγ1έθέβί1λΝεαδΝ Ν

εΪγ Ν π λέπ π βΝ πλδθΝ απσΝ βθΝ υπκίκζάΝ βμΝ αέ β βμΝ απσΝ κυμΝ φκδ β ΫμέΝ
αθ δ κδξ έ αδΝ η Ν ηΪγβηαΝ εαδΝ

θΝ

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 βΝεαδΝ

κΝαθ έ κδξκΝπλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝ κυΝΣηάηα 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
θέΝΟδΝφκδ β ΫμΝπκυΝεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝ κυΝαεα βηαρεκτΝΫ κυμΝβί1λ-βίβίΝΫξκυθΝυπ 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

ΫξκυθΝ ησθκΝ κΝ δεαέπηαΝ θαΝ κζκεζβλυ κυθΝ κθΝ πλυ κΝ ετεζκΝ πκυ υθΝ Σηάηα κμΝ
Σέ έΙέ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝπαλέΝβέ

Άλγλκ 18
Σ ζδεΫμ εαδ εα αλΰκτη θ μ δα Ϊι δμ ε φαζαέκυ ΄
1έΝ δα δεα δεΫμΝεαδΝΪζζ μΝζ π κηΫλ δ μ,ΝπκυΝαθαετπ κυθΝαπσΝ βθΝΫθ αιβΝ κυΝΣέ έΙέΝ
Θ

αζέαμΝεαδΝ κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ

κΝΠαθ πδ άηδκΝΘ

αζέαμ,Ν κΝ έΚέΠέ έΝ

εαδΝ κΝΓ ππκθδεσΝΠαθ πδ άηδκΝ γβθυθ,ΝαπσΝ βθΝεα Ϊ ηβ βΝ κυΝΣηάηα κμΝΦέΠέΦέΝ
κυΝ έΚέΠέ έ,Ν βθΝ κλΰΪθπ βΝ πθΝ δκδεβ δευθΝ υπβλ δυθΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ εαδΝ βθΝ
εα αθκηάΝ

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

Παθ πδ βηέκυΝΘ

αζέαμ,Ν κυΝ έΚέΠέ έΝεαδΝ κυΝΓ ππκθδεκτΝΠαθ πδ βηέκυΝ γβθυθ,Ν

αθ έ κδξα,Ν τηφπθαΝ εαδΝ η Ν σ αΝ κλέακθ αδΝ
εαθκθδ ησΝ πθΝΙ λυηΪ πθέ

κθΝ κλΰαθδ ησΝ εαδΝ κθΝ

π λδεσΝ

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

αζέαμΝ εαδ κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ

ζζΪ αμ θυπδκθΝ κυΝκδε έκυΝπ δγαλξδεκτΝ υηίκυζέκυΝπαλαπΫηπκθ αδΝεαδΝελέθκθ αδΝ
απσΝ κΝαλησ δκΝπζΫκθΝπ δγαλξδεσΝ υηίκτζδκΝη ζυθΝ έ έΠέΝπαθ πδ βηέπθέ
3. εελ η έμΝ δα δεα έ μ,ΝσππμΝη α Ϊι δμ,Ν υθ ξέακθ αδΝεαδΝκζκεζβλυθκθ αδΝαπσΝ αΝ
αλησ δαΝ σλΰαθα κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ Θ

αζέαμ,Ν κυΝ έΚέΠέ έΝ εαδΝ κυΝ Γ ππκθδεκτΝ

Παθ πδ βηέκυΝ γβθυθ.
4έΝΜΫζκμΝ έ έΠέΝπκυΝεα Ϋξ δΝ αε δεάΝγΫ βΝπμΝηΫζκμΝ έ έΠέΝ κυΝΣέ έΙέΝΘ
κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμΝεαδΝ θ Ϊ
Θ

αζέαμΝάΝ

αδΝ Νπλκ ππκπαΰάΝγΫ βΝ κ Παθ πδ άηδκΝ

αζέαμΝάΝ κ έΚέΠέ έΝάΝ κΝΓ ππκθδεσΝΠαθ πδ άηδκΝ γβθυθ,Ναθ έ κδξα,ΝΫξ δΝ

δεαέπηαΝ θαΝ εζ ΰ έΝ άΝ θαΝ κλδ

έΝ Κκ ηά κλαμ,Ν Πλσ λκμΝ Σηάηα κμΝ άΝ δ υγυθ άμΝ

ΣκηΫα,Ν τηφπθαΝη Νσ αΝ δ δεσ λαΝκλέακθ αδΝ κΝθέΝζζκηήβί1ιέΝ ΝγΫ βΝΠλτ αθβΝεαδΝ
θ δπλτ αθβΝ εζΫΰκθ αδΝ ησθκΝ σ κδΝ εα ΫξκυθΝ κλΰαθδεάΝ γΫ βΝ

αΝ αθ έ κδξαΝ

Παθ πδ άηδαέΝ θΝ ηΫζκμΝ έ έΠέΝ πδγυη έΝ θαΝ γΫ δΝ υπκοβφδσ β αΝ ΰδαΝ Πλτ αθβμΝ άΝ
θ δπλτ αθβμΝβΝαέ β βΝη α λκπάμΝ βμΝγΫ βμΝ κυΝ ι Ϊα αδΝεα ΪΝπλκ λαδσ β αέΝΣαΝ
ηΫζβΝ έ έΠέΝπκυΝεα Ϋξκυθ,Νεα ΪΝ βθ ΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμ,Νπλκ ππκπαΰάΝγΫ βΝ
κ Σέ έΙέΝ Θ

αζέαμΝ εαδ

πλκ ππκπαΰάΝγΫ βΝ
Παθ πδ άηδκΝ

κΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ

κ Παθ πδ άηδκΝΘ

γβθυθ,Ν αθ έ κδξα,Ν

αζέαμ,Ν
θΝ ΫξκυθΝ

ζζΪ αμΝ εαδΝ παλαηΫθκυθΝ
κΝ έΚέΠέ έΝεαδΝ
δεαέπηαΝ

Ν

κΝΓ ππκθδεσΝ

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
ηέΝΜΫζβΝ έ έΠέΝπκυΝεα έξαθΝ αε δεΫμΝγΫ δμΝπμΝηΫζβΝ έ έΠέΝ κυΝ Σέ έΙέΝΘ
εαδΝ κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμΝεαδΝ θ Ϊ

αζέαμΝ

κθ αδΝ Νπλκ ππκπαΰ έμΝγΫ δμ,Ν τηφπθαΝ

η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπαλσθ κμ,Νη ΫξκυθΝ αΝ εζ ε κλδεΪΝ υηα αΝ κυΝΪλγλκυΝ1λΝ κυΝ
θέΝ ζίίλήβί11Ν ε σμΝ αθΝ ΰδαΝ βΝ υηη κξάΝ απαδ έ αδΝ βΝ δ δσ β αΝ κυΝ Καγβΰβ άΝ ΄Ν
ίαγηέ αμ,Νκπσ Νη ΫξκυθΝησθκΝκδΝΚαγβΰβ ΫμΝ ΄Νίαγηέ αμΝπκυΝεα ΫξκυθΝ αε δεάΝγΫ βΝ
κΝ Παθ πδ άηδκΝ Θ

αζέαμ,Ν

κΝ έΚέΠέ έΝ εαδΝ

κΝ Γ ππκθδεσΝ Παθ πδ άηδκΝ

γβθυθέΝ εζ ε κλδεΪ υηα αΝπκυΝΫξκυθΝά βΝ υΰελκ βγ έΝ θΝγέΰκθ αδέ
θέΝ αΝΓ θδεΪΝΣηάηα αΝ πθΝΠαθ πδ βηέπθΝ θΝπλκεβλτ

κθ αδΝθΫ μΝγΫ δμΝη ζυθΝ

έ έΠέέ
7. ΰΰλαφΫμΝεαδΝη

ΰΰλαφΫμ φκδ β υθ

αΝΣηάηα αΝ κυΝΣέ έΙέΝΘ

αζέαμΝ εαδΝ

αΝ

Σηάηα αΝ κυΝ Σέ έΙέΝ  λ ΪμΝ ζζΪ αμ, δ θ λΰκτθ αδΝ απκεζ δ δεΪΝ εαδΝ ησθκΝ ΰδαΝ κΝ
αεα βηαρεσΝΫ κμΝβί1κ-2019 εαδΝκδΝφκδ β ΫμΝζαηίΪθκυθΝπ υξέκΝΣέ έΙέέ

8. Κα αλΰ έ αδΝ κΝ πέ έΝ κγήβί1γΝ Χ ΄Ν 1βγΨ,Ν η Ν βθΝ πδφτζαιβΝ βμΝ παλκξάμΝ πθΝ
πλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ κυΝ Σέ έΙέΝ Θ
κλέακθ αδΝ βθΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝηΝεαδΝ βθΝ ΰΰλαφάΝεαδΝη

αζέαμ,Ν τηφπθαΝ η Ν σ αΝ
ΰΰλαφάΝφκδ β υθΝΰδαΝ κΝ

αεα βηαρεσΝΫ κμΝβί1κ-2019.
9. Κα αλΰ έ αδΝ κΝ πέ έΝ 1ίίήβί1γΝ Χ ΄Ν 1γηΨ,Ν η Ν βθΝ πδφτζαιβΝ βμΝ παλκξάμΝ πθΝ
πλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ πθΝΣηβηΪ πθΝ κυΝΣέ έΙέΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ,Ν τηφπθαΝη Νσ αΝ
κλέακθ αδΝ βθΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝβ,Ν δμΝπαλέΝ1ΝεαδΝβΝ κυΝΪλγλκυ 11,
βΝ κυΝΪλγλκυΝ17,ΝεαγυμΝεαδΝ βθΝ ΰΰλαφάΝεαδΝη

δμΝπαλέ 1Νεαδ

ΰΰλαφάΝφκδ β υθΝΰδαΝ κΝαεα βηαρεσΝ

Ϋ κμΝβί1κ-2019.

Κ φΪζαδκ ΄
Παζζβηθδαεσ Σαη έκ

Άλγλκ 19
Ί λυ β-θκηδεά ηκλφά-Ϋ λα
Ι λτ αδΝθκηδεσΝπλσ ππκΝ βηκ έκυΝ δεαέκυΝΧθέπέ έ έΨΝη Ν βθΝ ππθυηέαΝ«ΠαζζβηθδαεσΝ
Σαη έκ»,Ν κΝκπκέκΝ λ τ δΝ βΝΜτλδθαΝ βμΝΛάηθκυΝεαδΝ πκπ τ αδΝαπσΝ κθΝΤπκυλΰσΝ
Παδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέ
Άλγλκ 20
εκπσμ
ΟΝ εκπσμΝ κυΝ ΠαζζβηθδαεκτΝ Σαη έκυΝ έθαδΝ εκδθπφ ζάμΝ εαδ,Ν δ δεσ λα,Ν
υθέ α αδΝ

βΝ

άλδιβΝ πλπ κίκυζδυθΝ κπδευθΝ θβ δπ δευθΝ εκδθκ ά πθΝ

Ν γΫηα αΝ

πκζδ δ ηκτ,Ν βθΝ θέ ξυ βΝ κυΝ ΫλΰκυΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ φκλΫπθΝ εαδΝ δ λυηΪ πθΝ βμΝ
ΛάηθκυΝεαδΝ βθΝ θΝΰΫθ δΝπλκυγβ βΝ βμΝίδκ-κδεκθκηέαμΝεαδΝεαδθκ κηέαμΝ κθΝαΰλκ δεσΝ
κηΫα,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ δα άλβ βΝ εαδΝ αθΪ διβΝ πθΝ κπδευθΝ πλκρσθ πθΝ εαδΝ πθΝ
κδξ έπθΝπκζδ δ δεάμΝεζβλκθκηδΪμΝ κυΝαΰλκ δεκτΝξυλκυέ

Άλγλκ 21
Όλΰαθα δκέεβ βμ
1έΝΌλΰαθαΝ δκέεβ βμΝ κυΝΠαζζβηθδαεκτΝΣαη έκυΝ έθαδΝβΝΠαζζβηθδαεάΝ πδ λκπάΝεαδΝ
κΝΠλσ λκμέΝ
βέΝ Ν ΠαζζβηθδαεάΝ πδ λκπάΝ υΰελκ έ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμ,Ν
Έλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ αΝ ιάμΝηΫζβμ
αΨΝ λέαΝΧγΨΝηΫζβ,Νη Ν δ έε υ βΝάΝ ηπ δλέαΝ ξ δεάΝη Ν κΝ εκπσΝ κυΝΣαη έκυ,Ν αΝκπκέαΝ
κλέακθ αδΝ η Ν κυμΝ αθαπζβλπ ΫμΝ κυμΝ απσΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ
Θλβ ε υηΪ πθ,
ίΨΝΫθαΝΧ1ΨΝηΫζκμ,Ν κΝκπκέκΝυπκ δεθτ αδΝη Ν κθΝαθαπζβλπ άΝ κυΝαπσΝ κΝ άηκΝΛάηθκυ,
ΰΨΝΫθαΝΧ1ΨΝηΫζκμ,Ν κΝκπκέκΝυπκ δεθτ αδΝη Ν κθΝαθαπζβλπ άΝ κυΝαπσΝ βθΝΠ λδφΫλ δαΝ
κλ έκυΝ δΰαέκυέ
ΨΝ ΫθαΝ Χ1ΨΝ ηΫζκμΝ δ αε δεκτΝ –
πδ άηβμΝ ΣλκφέηπθΝ εαδΝ

λ υθβ δεκτΝ Πλκ ππδεκτΝ Χ έ έΠέΨΝ κυΝ Σηάηα κμΝ

δα λκφάμΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ

δΰαέκυ,Ν κΝ κπκέκΝ

υπκ δεθτ αδΝη Ν κθΝαθαπζβλπ άΝ κυΝαπσΝ βΝυθΫζ υ βΝ κυΝΣηάηα κμ,Νεαδ
ΨΝΫθαΝΧ1ΨΝηΫζκμ,Ν κΝκπκέκΝΝυπκ δεθτ αδΝη Ν κθΝαθαπζβλπ άΝ κυΝαπσΝ κΝΠκζδ δ δεσΝ
πηα έκΝ ηβΝ ε λ κ εκπδεκτΝ ξαλαε άλα η Ν βθΝ ππθυηέαΝ «τζζκΰκμΝ ΦέζπθΝ βμΝ
ΠαζδΪμΝΜβ λσπκζβμ»έ
βέΝΜ Ν βθΝαπσφα βΝ βμΝ υΰελσ β βμΝ βμΝΠαζζβηθδαεάμΝ πδ λκπάμΝκλέα αδΝΫθαΝαπσΝ
αΝηΫζβΝ βμΝπ λέπ έΝα΄Ν βμΝπαλέΝβΝπμΝΠλσ λκμέΝΟΝΠλσ λκμΝ υΰεαζ έΝ δμΝ υθ λδΪ δμΝ
βμΝ ΠαζζβηθδαεάμΝ πδ λκπάμΝ εαδΝ πλκ λ τ δΝ

Ν αυ Ϋμ,Ν εα αλ έα δΝ βθΝ βη λά δαΝ

δΪ αιβ,ΝυπκΰλΪφ δΝ αΝπλαε δεΪΝεαδΝεΪγ ΝαζζβζκΰλαφέαΝάΝΫΰΰλαφα,Νη λδηθΪΝΰδαΝ βΝ
δ επ λαέπ βΝ πθΝαπκφΪ πθΝ βμΝ πδ λκπάμΝεαδΝπλκ

α αδΝ πθΝκλΰαθδευθΝηκθΪ πθΝ

εαδΝ κυΝπλκ ππδεκτΝ κυΝΣαη έκυ,Ν κΝκπκέκΝεαδΝ επλκ ππ έΝ δεα δευμΝεαδΝ ιπ έεπμέΝ
ΝΠαζζβηθδαεάΝ πδ λκπάΝ έθαδΝαλησ δαΝΰδαΝεΪγ ΝΪζζκΝγΫηαΝπκυΝαφκλΪΝ βΝ δκέεβ βΝ
κυΝΣαη έκυέ
4.

Ν γβ έαΝ πθΝ η ζυθΝ εαδΝ κυΝ ΰλαηηα ΫαΝ βμΝ ΠαζζβηθδαεάμΝ πδ λκπάμΝ έθαδΝ
λα άμΝεαδΝπαλα έθ αδΝαπσΝ βΝζάιβΝ βμΝαυ κ δεαέπμ,ΝηΫξλδΝ βΝ υΰελσ β βΝ βμΝ

θΫαμΝ πδ λκπάμ,Ν σξδΝ σηπμΝ πΫλαΝ απσΝ ΫθαΝ ιΪηβθκέΝ  Ν π λέπ π βΝ αθ δεα Ϊ α βμΝ
ηΫζκυμΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝγβ έαμΝ κυ,Ν κΝθΫκΝηΫζκμΝκλέα αδΝΰδαΝ κΝυπσζκδπκΝ βμΝ
γβ έαμΝ κυΝπλκεα σξκυΝ κυέ
ζέΝ

θΝ ηπκλ έΝ θαΝ κλδ

έΝ ηΫζκμΝ βμΝ ΠαζζβηθδαεάμΝ πδ λκπάμΝ σπκδκμΝ Ϋξ δΝ ευζυηαΝ

δκλδ ηκτΝ βηκ έκυΝ υπαζζάζκυ,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ κΝ κυΝ

ΤπαζζβζδεκτΝ Κυ δεαΝ ΧθέΝ γηβκήβίίι,Ν ΄Ν βθΨέΝ πσΝ βθΝ δ δσ β αΝ κυΝ ηΫζκυμΝ βμΝ
ΠαζζβηθδαεάμΝ πδ λκπάμΝ επέπ δΝ ε έθκμΝ

κΝ πλσ ππκΝ κυΝ κπκέκυΝ υθ λΫξκυθΝ κδΝ

πλκςπκγΫ δμΝΫεπ π βμΝ βηκ έκυΝυπαζζάζκυ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝ1ζλΝ κυΝ έ δκυΝ
Κυ δεαέ
ηέΝ  δμΝ υθ λδΪ δμΝ βμΝ ΠαζζβηθδαεάμΝ πδ λκπάμΝ ηπκλ έΝ θαΝ εαζκτθ αδΝ εαδΝ θαΝ
παλέ αθ αδ,ΝΰδαΝ βθΝπαλκξάΝ δ υελδθέ πθΝξπλέμΝ δεαέπηαΝοάφκυ,ΝκδΝπλκρ Ϊη θκδΝ
πθΝκλΰαθδευθΝηκθΪ πθΝεαγυμΝεαδΝηΫζβ κυΝπλκ ππδεκτΝ κυΝΣαη έκυέ

Άλγλκ 22
Π λδκυ έα – πσλκδ
1έΝ ΣκΝ ΠαζζβηθδαεσΝ Σαη έκΝ Ϋξ δΝ δεάΝ κυΝ π λδκυ έα,Ν βθΝ κπκέαΝ δαγΫ δΝ ΰδαΝ βθΝ
επζάλπ βΝ κυΝεκδθπφ ζκτμΝ εκπκτΝ κυέ
βέΝΠσλκδΝ κυΝΣαη έκυΝ έθαδμ
αΨΝ κδΝ πλσ κ κδΝ απσΝ βθΝ αιδκπκέβ βΝ εαδΝ εη Ϊζζ υ βΝ βμ εδθβ άμΝ εαδΝ αεέθβ βμΝ
π λδκυ έαμΝ κυ,
ίΨΝεζβλκθκηδΫμ,Νεζβλκ κ έ μ,Ν πλ ΫμΝ θΝαπάΝεαδΝαδ έαΝγαθΪ κυ,ΝεαγυμΝεαδΝεΪγ Νφτ βμΝ
δ φκλΫμ,Ν πδξκλβΰά δμ,Ν πδ κ ά δμΝ εαδΝ θΝ ΰΫθ δΝ παλκξΫμΝ φυ δευθΝ άΝ θκηδευθΝ
πλκ υππθΝ βμΝβη απάμΝάΝαζζκ απάμ,Νπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝ πδξκλβΰά πθΝαπσΝ βΝ
υηη κξάΝ

Ν ξλβηα κ κ κτη θαΝ αθαπ υιδαεΪΝ εαδΝ ΪζζαΝ πλκΰλΪηηα αΝ εαδΝ πθΝ

πδ κ ά πθΝ βμΝαΰλκ δεάμΝ εη Ϊζζ υ βμΝεαδΝπαλαΰπΰάμ,
ΰΨΝκδΝπλσ κ κδΝαπσΝπαλαΰπΰδεΫμΝ– πδξ δλβηα δεΫμΝ λα βλδσ β μΝεαδ
ΨΝεΪγ ΝΪζζκΝθσηδηκΝΫ κ κέ

Άλγλκ 23
τ

α βα

δεάμ ηβ ε λ κ εκπδεάμ

αδλ έαμ

1έΝ ΣκΝ ΠαζζβηθδαεσΝ Σαη έκΝ ηπκλ έΝ απσΝ εκδθκτΝ η Ν ΪζζκυμΝ φκλ έμΝ κυΝ υλτ λκυΝ
βηκ έκυΝ κηΫαΝθαΝ υ ά δΝα δεάΝηβΝε λ κ εκπδεάΝ αδλ έα,Ν τηφπθαΝη Ν αΝΪλγλαΝ
ιζ1ΝΫπμΝικζΝ κυΝ

δεκτΝΚυ δεαΝΧ έΚέ,Νπέ έΝζηθή1λκζ,Ν ΄Ν1θζΨΝΰδαΝ βθΝ εη Ϊζζ υ βΝ

κυΝ υθσζκυΝάΝηΫλκυμΝ βμΝεδθβ άμΝεαδΝαεέθβ βμΝπ λδκυ έαμΝ κυέΝ

βέΝ εκπσμΝ βμΝ

αδλ έαμΝ έθαδΝ βΝ πλαΰηα κπκέβ βΝ παλαΰπΰδευθΝ λα βλδκ ά πθΝ

αΰλκ δεάμΝεαδΝκδεκζκΰδεάμΝεα τγυθ βμ,ΝπκυΝ θ πηα υθκυθΝεαδθκ σηαΝ πδ βηκθδεΪΝ
εαδΝ ξθκζκΰδεΪΝ

κηΫθα,Ν δα βλυθ αμΝ ηδαΝ δαλεάΝ ζ δ κυλΰδεάΝ δα τθ

πδ βηκθδεάΝ εκδθσ β α,Ν κθΝ εα αθαζπ άΝ εαδΝ βθΝ εκδθπθέαέΝ δ δεσ λα,Ν

βΝ η Ν βθΝ
κΝ εκπσΝ

αυ σΝπ λδζαηίΪθκθ αδμΝ
αΨΝ βΝ

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

φαληκΰυθΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝαΰλκ δα λκφάμ,Ν βθΝπαλαΰπΰάΝυοβζάμΝπκδσ β αμΝαπδευθΝ
εαδΝ φυ δευθΝ πλκρσθ πθΝ η Ν αυ σξλκθβΝ δα άλβ β,Ν αθΪ διβΝ εαδΝ ηπζκυ δ ησΝ πθΝ
φυ δευθΝ πσλπθ,Ν Ν εαγυμΝ εαδΝ βθΝ απκεα Ϊ α βΝ κυΝ φυ δεκτΝ π λδίΪζζκθ κμΝ η Ν
πλσ υπ μΝ λΪ δμ,Ν
ίΨΝ βΝ επαέ υ βΝ αΰλκ υθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ πδησλφπ βΝ εαδΝ εα Ϊλ δ άΝ κυμΝ

Ν γΫηα αΝ

σππμΝ κδΝ θαζζαε δεΫμΝ ηκλφΫμΝ παλαΰπΰάμΝ εαδΝ θΫ μΝ ξθκζκΰέ μΝ ίΫζ δ βμΝ αΰλκ δεάμΝ
παλαΰπΰάμ,ΝβΝ δαξ έλδ βΝεαδΝπλκ α έαΝ κυΝπ λδίΪζζκθ κμ,ΝβΝ φαληκΰάΝΰθυ πθΝΰδαΝ
βθΝπαλαΰπΰάΝπλκρσθ πθΝη Νη δπηΫθκΝπ λδίαζζκθ δεσΝαπκ τππηα,ΝβΝαθαΰθυλδ βΝεαδΝ
αθαπαλαΰπΰάΝ ΰβΰ θυθΝ αυ κφυυθΝ αλπηα δευθΝ εαδΝ φαληαε υ δευθΝ φυ υθ,Ν βΝ
παλαΰπΰάΝ εαδΝ αθΪ διβΝ εαδθκ σηπθΝ πλκρσθ πθΝ η Ν δ δαέ λαΝ εαδΝ υ λΰ δεΪΝ
ξαλαε βλδ δεΪΝΰδαΝ βθΝυΰ έαΝ κυΝαθγλυπκυΝΧίδκ λσφδηαΨ,ΝβΝ φαληκΰάΝεαδθκ σηπθΝ
υ βηΪ πθΝεαζζδΫλΰ δαμΝΧυ λκπκθδεΪ,Να λκπκθδεΪΨ,ΝβΝΝαθΪπ υιβΝ ξθδευθΝΰ θ δεάμΝ
ί ζ έπ βμ,Ν
ΰΨΝβΝαθΪπ υιβΝ λΪ πθΝ θβηΫλπ βμΝεαδΝ ικδε έπ βμΝη Ν κθΝαΰλκ δα λκφδεσΝεζΪ κΝ
εαδΝ δμΝ πδηΫλκυμΝ λα βλδσ β μΝ κυΝ πλπ κΰ θκτμΝ κηΫα,Ν π λδζαηίΪθκθ αμΝ αεσηβΝ
εαδΝ λΪ δμΝ αθαουξάμ,Ν σππμΝ δ έπμΝ γ ηα δεΫμΝ εγΫ δμΝ εαδΝ βη λέ μ,Ν κλΰαθπηΫθ μΝ
πδ εΫο δμ,Ν πδ έι δμΝεαδΝι θαΰά δμέΝ
γέΝΓδαΝ βθΝ πέ υιβΝ κυΝ εκπκτΝ βμΝπαλέΝβΝ κΝΝΠαζζβηθδαεσΝΣαη έκΝπαλαξπλ έΝ βθΝ
α δεάΝηβΝε λ κ εκπδεάΝ αδλ έαΝξπλέμΝαθ ΪζζαΰηαΝ βΝξλά βΝ κυΝ υθσζκυΝάΝηΫλκυμΝ
βμΝεδθβ άμΝεαδΝαεέθβ βμΝπ λδκυ έαμΝ κυέ
ζέΝ Ν α δεάΝ ηβΝ ε λ κ εκπδεάΝ αδλ έαΝ ηπκλ έΝ ΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ κυΝ εκπκτΝ βμΝ θαΝ
φδζκι θ έΝ

αΝ εα ΪΝ ξλά βΝ παλαξπλκτη θαΝ αεέθβ αΝ 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 κπδευθΝαΰλκ δευθΝπλκρσθ πθΝη Νδ δαέ λαΝξαλαε βλδ δεΪΝεαδΝεαδθκ ση μΝ
δ δσ β μΝ

κΝ πζαέ δκΝ πλσ υπβμΝ παλαΰπΰάμΝ ζαξδ κπκδβηΫθκυΝ π λδίαζζκθ δεκτΝ

απκ υπυηα κμ,Ν πκέηθδκ,Ν πλσ υπκΝ γ ληκεάπδκΝ εαδΝ ηκθΪ αΝ αλπηα δευθΝ εαδΝ

φαληαε υ δευθΝ φυ υθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εαγκλέακθ αδΝ η Ν απσφα βΝ βμΝ ΠαζζβηθδαεάμΝ
πδ λκπάμέ

Άλγλκ 24
ικυ δκ κ δεΫμ δα Ϊι δμ
1έΝ

Ν κλΰΪθπ βΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ ΠαζζβηθδαεκτΝ Σαη έκυΝ εαγκλέα αδΝ η Ν κθΝ

Ολΰαθδ ησΝ κυ,Ν κΝ κπκέκμΝ ε έ

αδΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ ηζΝ κυΝ θέΝ ζ1ικήβί1γΝ Χ ΄Ν

1ιζΨέΝΜ Ν κθΝΟλΰαθδ ησΝ υθδ υθ αδΝεαδΝκδΝγΫ δμΝπλκ ππδεκτΝ κυΝΣαη έκυέΝ
βέΝΟδΝεΪγ Ν έ κυμΝαπκ κξΫμΝεαδΝ ζκδπΫμΝαπκαβηδυ δμΝ κυΝΠλκΫ λκυΝεαδΝ πθΝζκδπυθΝ
η ζυθΝ βμΝΠαζζβηθδαεάμΝ πδ λκπάμΝεαγκλέακθ αδΝη Ν βθΝεκδθάΝυπκυλΰδεάΝαπσφα βΝ
βμΝπαλέΝζΝ κυΝΪλγλκυΝββΝ κυΝθέΝζγηζήβί1ηΝΧ ΄Ν1ιθΨ,ΝσππμΝβΝπαλέΝαυ άΝαθαλδγηάγβε Ν
ΝπαλέΝγΝη Ν βθΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝ τ λκυΝ κυΝθέΝζζίηήβί1θΝΧ ΄Ν1βλΨέ

Άλγλκ 25
Κα Ϊλΰβ β κυ Παζζβηθδαεκτ χκζδεκτ Σαη έκυ – η αία δεΫμ δα Ϊι δμ
1έΝΣκΝθέπέ έ έΝ«ΠαζζβηθδαεσθΝΣαη έκθΝ επαδ υ δεάμΝΠλκθκέαμ»ΝπκυΝδ λτγβε Νη Ν κΝ
ΪλγλκΝ 1Ν κυΝ θέΝ γζγιή1λβιΝ Χ ΄Ν γίιΨ,Ν η κθκηΪ βε Ν

Ν «ΠαζζβηθδαεσθΝ ξκζδεσθ

Σαη έκθ»Νη Ν βθΝπαλέΝιΝ κυΝ ΪλγλκυΝββΝ κυΝ θέΝηί1λή1λγ1Ν Χ ΄Ν1θίΨΝ εαδΝ υθΫξδ Ν θαΝ
ζ δ κυλΰ έ,Ν τ

λαΝ απσΝ βθΝ εα Ϊλΰβ βΝ πθΝ ξκζδευθΝ Σαη έπθΝ η Ν βθΝ παλέΝ ζΝ κυΝ

ΪλγλκυΝζίΝ κυΝθ. 1ηθθή1λκηΝΧ ΄Ν1θιΨ,Ν Ν υθ υα ησΝη Ν βθΝπ λέπ έΝζΝ κυΝΪλγλκυΝληΝ
κυΝ έ δκυΝ θσηκυ,Ν πκπ υση θκΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμΝ απσΝ βθΝ
πκε θ λπηΫθβΝ δκέεβ βΝ δΰαέκυ,Νεα αλΰ έ αδέ
βέΝ ΣκΝ ΠαζζβηθδαεσΝ Σαη έκΝ πκυΝ δ λτ αδΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ 19 εαγέ α αδΝ εαγκζδεσμΝ
δΪ κξκμΝ κυΝ ΠαζζβηθδαεκτΝ ξκζδεκτΝ Σαη έκυΝ πκυΝ εα αλΰ έ αδΝ η Ν βθΝ παλέΝ 1έΝ ΣαΝΝ
αλξ έαΝ κυΝΠαζζβηθδαεκτΝξκζδεκτΝΣαη έκυ,Ν αΝπΪ βμΝφτ βμΝπ λδκυ δαεΪΝ κδξ έα,Ν
βΝ ευλδσ β αΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζκΝ ηπλΪΰηα κΝ δεαέπηαΝ πέΝ κυΝ υθσζκυΝ βμΝ εδθβ άμΝ εαδΝ
αεέθβ βμΝπ λδκυ έαμ κυΝπ λδΫλξκθ αδΝαυ κ δεαέπμ,ΝξπλέμΝ βθΝ άλβ βΝκπκδκυ άπκ Ν
τπκυ,ΝπλΪιβμΝάΝ υηίκζαέκυΝεαδΝξπλέμΝαθ Ϊζζαΰηα,Ν

κΝΠαζζβηθδαεσΝΣαη έκ,Ν

κΝ

κπκέκΝ εαδΝ αθάε δΝ βΝ απκεζ δ δεάΝ ξλά βΝ εαδΝ δαξ έλδ άΝ κυμ,Ν η Ν βθΝ πδφτζαιβΝ βμΝ
ε έη θβμΝθκηκγ έαμΝΰδαΝ πλ Ϋμ,Νεζβλκθκηέ μΝεαδΝεζβλκ κ έ μέ

γέΝ ΝΠαζζβηθδαεάΝ πδ λκπάΝ κυΝΠαζζβηθδαεκτΝΣαη έκυΝ υΰελκ έ αδΝ Νπλκγ ηέαΝ
θσμΝηάθαΝαπσΝ βθΝπαλΫζ υ βΝ λδυθΝηβθυθΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμέΝ πσΝ
βΝ υΰελσ β βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ αυ άμ,Ν βΝ γβ έαΝ κυΝ ΠλκΫ λκυΝ εαδΝ πθΝ η ζυθΝ βμΝ
δκδεκτ αμΝ πδ λκπάμΝ κυΝΠαζζβηθδαεκτΝξκζδεκτΝΣαη έκυΝζάΰ δΝαυ κ δεαέπμΝεαδΝ
ααβηέπμΝΰδαΝ κΝ ζζβθδεσΝ βησ δκέΝ
ζέΝ Ν δκδεκτ αΝ πδ λκπάΝ κυΝΠαζζβηθδαεκτΝξκζδεκτΝΣαη έκυΝα ε έΝ βΝ δκέεβ βΝ κυΝ
ΠαζζβηθδαεκτΝ Σαη έκυ,Ν βΝ κπκέαΝ π λδκλέα αδΝ απκεζ δ δεΪΝ

βΝ δ επ λαέπ βΝ

γ ηΪ πθΝ π έΰκθ κμΝ ξαλαε άλα,Ν απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμΝ εαδΝ ΫπμΝ βΝ
υΰελσ β βΝ βμΝΠαζζβηθδαεάμΝ πδ λκπάμΝ τηφπθαΝη Ν βθΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝ21έΝ κΝ
έ δκΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝπλκίαέθ δΝ

ΝαπκΰλαφάΝσζπθΝ πθΝεδθβ υθΝεαδΝαεδθά πθΝ κυΝ

ΠαζζβηθδαεκτΝ ξκζδεκτΝ Σαη έκυΝ πκυΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ παλέΝ βΝ π λδΫλξκθ αδΝ

κΝ

ΠαζζβηθδαεσΝ Σαη έκ,Ν βΝ κπκέαΝ ΰελέθ αδΝ απσΝ κΝ υθ κθδ άΝ βμΝ πκε θ λπηΫθβμΝ
δκέεβ βμΝ δΰαέκυέΝ πσ πα ηαΝ βμΝ ΰε ελδηΫθβμ Ϋεγ βμΝ απκΰλαφάμ,Ν κΝ κπκέκΝ
π λδΰλΪφ δΝ αΝ απκε υη θαΝ εα ΪΝ ευλδσ β αΝ απσΝ κΝ ΠαζζβηθδαεσΝ Σαη έκΝ αεέθβ α,Ν
εαγυμΝ εαδΝ αΝ ζκδπΪΝ ηπλΪΰηα αΝ δεαδυηα αΝ πέΝ αεδθά πθ,Ν η Ν βθΝ π λέζβοβΝ πκυΝ
πλκίζΫπ αδΝαπσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝλΝ κυΝίέ έΝηγγή1λθγΝΧ ΄Ν1ζιΨΝεα αξπλέα αδΝ
α ζυμΝ αΝκδε έαΝίδίζέαΝη αΰλαφυθΝ κυΝαλησ δκυΝυπκγβεκφυζαε έκυΝάΝ κΝκδε έκΝ
ε βηα κζκΰδεσΝφτζζκΝεαδΝκδΝ ξ δεΫμΝ ΰΰλαφΫμΝαθα λΫξκυθΝ κΝξλσθκΝΫθαλιβμΝδ ξτκμΝ
κυΝ παλσθ κμέΝ

Ν εδθβ άΝ π λδκυ έαΝ παλα έ

αδΝ απσΝ αΝ ηΫζβΝ βμΝ απ λξση θβμΝ

δκδεκτ αμΝ πδ λκπάμΝ κυΝ ΠαζζβηθδαεκτΝ ξκζδεκτΝ Σαη έκυΝ
πδ λκπάΝ κυΝ ΠαζζβηθδαεκτΝ Σαη έκυΝ εαδΝ

υθ Ϊ

αδΝ

βθΝ ΠαζζβηθδαεάΝ

ξ δεσΝ πλπ σεκζζκΝ

παλΪ κ βμΝ- παλαζαίάμέΝ
ηέΝ ΈπμΝ βΝ τ α βΝ εαδΝ βθΝ πζάλπ βΝ πθΝ γΫ πθΝ πλκ ππδεκτΝ κυΝ ΠαζζβηθδαεκτΝ
Σαη έκυ,ΝξλΫβΝΰλαηηα ΫαΝ βμΝΠαζζβηθδαεάμΝ πδ λκπάμΝα ε έΝηΫζκμΝ βμ,ΝπκυΝκλέα αδΝ
η Ναπσφα βΝ κυΝΠλκΫ λκυέ
θέΝΜ απσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,ΝπκυΝ ε έ
ηέαΝησθκΝφκλΪ,Ντ

αδΝ

λαΝαπσΝ δ άΰβ βΝ βμΝ δκδεκτ αμΝ πδ λκπάμΝ κυΝΠαζζβηθδαεκτΝ

Σαη έκυ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ παλα αγ έΝ βΝ πλκγ ηέαΝ βμΝ παλέΝ γΝ ΰδαΝ βΝ υΰελσ β βΝ βμΝ
ΠαζζβηθδαεάμΝ πδ λκπάμΝΰδαΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ θσμΝηάθαέΝΚα ΪΝ κΝ δΪ βηαΝαυ σΝβΝ
δκδεκτ αΝ πδ λκπάΝ υθ ξέα δΝθαΝα ε έΝ δμΝαληκ δσ β μΝ βμΝπαλέΝζέΝ

Κ φΪζαδκ Γ΄
δα Ϊι δμ ΰδα βθ Σλδ κίΪγηδα επαέ υ β

Άλγλκ 26
δα Ϊι δμ ΰδα βθ Σλδ κίΪγηδα επαέ υ β
1έΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝπαλέΝλΝ κυΝΪλγλκυ β1Ν κυΝθέΝζγγβήβί1ηΝΧ ΄ΝιθΨΝπλκ έγ αδΝ ΪφδκΝ
πμΝ ιάμμ
«ΟδΝαπκφΪ δμΝκλδ ηκτΝ βμΝ πδ λκπάμΝ θΝΰθπ κπκδκτθ αδ,Νκτ Ν πδ δεθτκθ αδΝη Ν
κπκδκθ άπκ Ν λσπκέ»έ
βέΝ  κΝ πλυ κΝ

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

π λδπ υ δμΝ ίί΄,Ν ΰΰ΄Ν εαδΝ

΄Ν αθ δεαγέ αθ αδΝ η Ν δμΝ π λδπ υ δμΝ ί΄,Ν ΰ΄Ν εαδΝ ΄,Ν

αθ έ κδξαέΝ
3.  βθΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ βζΝ κυΝ θέΝ ζίίλήβί11Ν Χ ΄Ν 1ληΨΝ πΫλξκθ αδΝ κδΝ ιάμΝ
λκπκπκδά δμμ
αΨΝ  κΝ ΫζκμΝ κυΝ

υ ΫλκυΝ

αφέκυΝ βμΝ π λέπ έΝ α΄Ν η ΪΝ απσΝ δμΝ ζΫι δμΝ «δ δπ δεκτΝ

δεαέκυ»Νπλκ έγ θ αδΝκδΝζΫι δμΝ«,Νη Ν βΝ πδφτζαιβΝ βμΝπ λέπ έΝί΄»έ
ίΨΝ βθΝπ λέπ έΝί΄ΝκδΝζΫι δμΝ«ε λ κ εκπδεΪΝθκηδεΪΝπλσ ππα»Ναθ δεαγέ αθ αδΝαπσΝ δμΝ
ζΫι δμΝ«θκηδεΪΝπλσ ππαΝε λ κ εκπδεΪΝάΝηβ»έ
ζέΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝπ λέπ έΝΰ΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1λΝ κυΝθσηκυΝζίίλήβί11ΝΧ ΄Ν1ληΨΝ
πλκ έγ αδΝ ΪφδκΝ κΝκπκέκΝΫξ δΝπμΝ ιάμμ
«ΣκΝΰθπ δεσΝαθ δε έη θκΝ βμΝγΫ βμΝεαγκλέα αδΝ βθΝπλκεάλυιβΝη ΝίΪ βΝ δμΝαθΪΰε μΝ
κυΝΣηάηα κμΝεαδΝ κΝΰθπ δεσΝαθ δε έη θκΝ κυΝυπκοβφέκυΝπκυΝαβ ΪΝ βθΝ ιΫζδιβ,ΝσππμΝ
αυ σΝπλκίΪζζ αδΝ

βθΝαέ β άΝ κυ,Ν

Ν υθ υα ησΝη Ν κΝ υθκζδεσΝ πδ βηκθδεσΝεαδΝ

λ υθβ δεσΝΫλΰκΝ κυέ»
4. Μ ΪΝ κΝπλυ κΝ ΪφδκΝ βμΝπαλέΝζΝ κυΝΪλγλκυΝηΝ κυΝθέΝζηβ1ήβί1κΝΧ ΄γκΨΝπλκ έγ αδΝ
Ϊφδκ,Ν κΝκπκέκΝΫξ δΝπμΝ ιάμμΝ« θΝπαλΫζγ δΝΪπλαε βΝβΝπλκγ ηέαΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝ
αφέκυ,ΝκδΝφκδ β ΫμΝ υθ ξέακυθΝ

αΝπαθ πδ βηδαεΪΝΣηάηα αΝ δμΝ πκυ ΫμΝ κυμΝεαδΝ

ΫξκυθΝ εΝθΫκυΝ βΝ υθα σ β αΝυπκίκζάμΝ βμΝπμΝΪθπΝ άζπ βμΝ θ σμΝ κυΝηβθσμΝΙκυθέκυΝ
βί1λΝ Νπλκγ ηέαΝπκυΝκλέα αδΝαπσΝ βΝτΰεζβ κ,ΝεαδΝβΝκπκέαΝκηκέπμΝ θΝαθαεαζ έ αδέ

Άλγλκ 27
πδ λκπά δ σ β αμ ωθ φτζωθ

1. Μ Ναπσφα βΝ βμΝυΰεζά κυΝ υ άθ αδΝεαδΝ υΰελκ έ αδΝ ΝεΪγ Ν έ έΙέΝ πδ λκπάΝ
Ι σ β αμΝ πθΝ ΦτζπθΝ Χ έΙέΦΨΝ πμΝ υηίκυζ υ δεσΝ σλΰαθκΝ βμΝ υΰεζά κυΝ εαδΝ πθΝ
δκδεά πθΝ πθΝ ξκζυθΝ εαδΝ ΣηβηΪ πθΝ ΰδαΝ βθΝ πλκυγβ βΝ βμΝ δ σ β αμΝ

Ν σζαΝ αΝ

πέπ αΝζ δ κυλΰέαμΝεαδΝ Νσζ μΝ δμΝ δα δεα έ μΝ βμΝαεα βηαρεάμΝαπάμέΝ
2.

Ν έΙέΦέΝαπαλ έα αδΝαπσΝΫιδΝΧ6) ηΫζβΝ έ έΠέ,ΝΫθαΝηΫζκμΝ . Ι.Π.,ΝΫθαθ δκδεβ δεσ

υπΪζζβζκΝεαδΝΫθαθ φκδ β ά. ΣαΝηΫζβΝ βμΝΫξκυθΝ λδ άΝγβ έα εαδΝκλέακθ αδΝη ΪΝαπσΝ
πλσ εζβ βΝ

ε άζπ βμΝ

θ δαφΫλκθ κμ,

πκυΝ

βηκ δ τ δΝ κΝ Πλτ αθβμέΝ ΟδΝ

υπκοβφδσ β μΝ αιδκζκΰκτθ αδΝαπσΝ λδη ζάΝ πδ λκπάΝπκυΝ υΰελκ έΝβΝτΰεζβ κμ,Ν βΝ
κπκέαΝ υθ Ϊ

δΝπέθαεαΝεα Ϊ αιβμΝεαδΝ κθΝυπκίΪζζ δΝπμΝ δ άΰβ βΝ β τΰεζβ κέΝΝ Ν

τΰεζβ κμΝεα ΪΝ βθΝ πδζκΰάΝ πθΝη ζυθΝζαηίΪθ δΝυπσοβΝ κΝΫλΰκΝεαδΝΰ θδεσ λαΝ βθΝ
υθ δ φκλΪΝ πθΝυπκοάφδπθΝ αΝπ έαΝ βμΝδ σ β αμΝ πθΝφτζπθ,Ν βμΝεα απκζΫηβ βμΝ
πθΝαθδ κ ά πθΝεαδΝ δαελέ πθΝεαδΝ βμΝαθ δη υπδ βμΝ κυΝεκδθπθδεκτΝαπκεζ δ ηκτέ
3. Ν .Ι.Φ. έθαδΝαλησ δαΝΰδαΝθαμ
αΨΝ επκθ έΝ ξΫ δαΝ λΪ βμΝΰδαΝ βθΝπλκυγβ βΝεαδΝ δα φΪζδ βΝ βμΝκυ δα δεάμΝδ σ β αμΝ
δμΝ επαδ υ δεΫμ,Ν λ υθβ δεΫμΝεαδΝ δκδεβ δεΫμΝ δα δεα έ μΝ κυΝΙ λτηα κμέΝ
ίΨΝ δ βΰ έ αδΝ

αΝ αλησ δαΝ σλΰαθαΝ ηΫ λαΝ ΰδαΝ βθΝ πλκυγβ βΝ βμΝ δ σ β αμΝ εαδΝ βθΝ

εα απκζΫηβ βΝ κυΝ

ιδ ηκτέΝΓδαΝ κθΝζσΰκΝαυ σ,ΝβΝ πδ λκπάΝηπκλ έΝθαΝαβ ΪΝ εαδΝθαΝ

ζαηίΪθ δΝ αθ έΰλαφκΝ πθΝ πλαε δευθΝ υθ λδΪ πθΝ πθΝ εζ ε κλδευθΝ πηΪ πθΝ εαδΝ
πθΝυπβλ δαευθΝ υηίκυζέπθΝ κυΝΙ λτηα κμέ
ΰΨΝ παλΫξ δΝ θβηΫλπ βΝ εαδΝ πδησλφπ βΝ

αΝ ηΫζβΝ βμΝ αεα βηαρεάμΝ εκδθσ β αμΝ

Ν

γΫηα αΝ ξ δεΪΝη Ν κΝφτζκΝεαδΝ βθΝδ σ β αέ
ΨΝ παλΫξ δΝ υθ λκηάΝ πλκμΝ γτηα αΝ δαελέ πθΝ σ αθΝ εα αΰΰΫζζκυθΝ δαελδ δεάΝ
η αξ έλδ βέ
ΨΝπαλΫξ δΝυπβλ έ μΝ δαη κζΪίβ βμΝεαδΝζκΰκ κ έαμΝ Νπ λδπ υ δμΝεα αΰΰ ζδυθΝΰδαΝ
δαελδ δεάΝη αξ έλδ βΝάΝπαλ θκξζβ δεάΝ υηπ λδφκλΪέ
ΨΝπλκπγ έΝπλκΰλΪηηα αΝη απ υξδαευθΝ πκυ υθΝεαδΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ ηδθαλέπθΝεαδΝ
δαζΫι πθ,ΝπκυΝ

δΪακυθΝ βΝη ζΫ βΝ κυΝφτζκυέΝ

αΨΝπλκπγ έΝ βθΝ επσθβ βΝη ζ υθΝεαδΝ λ υθυθΝ ξ δεΪΝη ΝγΫηα αΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη Ν
κΝπ έκΝ βμΝαληκ δσ β ΪμΝ βμέ
βΨΝ παλαεκζκυγ έΝ εαδΝ αιδκζκΰ έΝ βθΝ άλβ βΝ πθΝ

ξ δευθΝ

εα αλ έακθ αμΝ ά δαΝΫεγ β,Ν βθΝκπκέαΝυπκίΪζζ δΝ βΝτΰεζβ κ.

Κ φΪζαδκ ΄

ξ έπθΝ

λΪ βμ,Ν

ΛκδπΫμ δα Ϊι δμ αληκ δσ β αμ Τπκυλΰ έκυ Παδ έαμ, Έλ υθαμ εαδ
Θλβ ε υηΪ ωθ

Άλγλκ 28
ΘΫηα α αληκ δσ β αμ βμ Γ θδεάμ Γλαηηα έαμ Θλβ ε υηΪ ωθ
1έαΝ κΝΝ ΫζκμΝ βμΝπαλέΝγ κυΝΪλγλκυΝ1γΝ κυΝθέΝζγί1ήβί1ζΝΧ ΄ΝββγΨΝπλκ έγ αδΝ Ϊφδκ,Ν
κΝ κπκέκΝ Ϋξ δΝ πμΝ ιάμμΝ « Ν πλκγ ηέαΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ

αφέκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ

παλα έθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝΫπμΝ
λ δμΝΧγΨΝφκλΫμ,ΝΰδαΝΫθαΝΫ κμΝεΪγ ΝφκλΪέ»
ίέΝ κ ΫζκμΝ βμΝπαλέΝιΝ κυΝΪλγλκυΝ1γΝ κυΝθέΝζγί1ήβί1ζΝΧ ΄ΝββγΨΝπλκ έγ αδΝ Ϊφδκ,Ν
κΝ κπκέκΝ Ϋξ δΝ πμΝ ιάμμΝ « Ν πλκγ ηέαΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ

αφέκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ

παλα έθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝΫπμΝ
λ δμΝΧγΨΝφκλΫμ,ΝΰδαΝΫθαΝΫ κμΝεΪγ ΝφκλΪέ»
βέΝ πσΝ βθΝΫθαλιβΝ κυΝ δ αε δεκτΝΫ κυμΝβί1κ-βί1λΝεαδΝ θ τγ θ,ΝΰδαΝ κθΝεαγαλδ ησΝ
πθΝ

ξκζ έπθΝ

βμΝ

υ λκίΪγηδαμΝ

εεζβ δα δεάμΝ

επαέ υ βμΝ εαδΝ

πθΝ

Μκυ κυζηαθδευθΝΙ λκ πκυ α βλέπθΝΘλΪεβμ,Νσ αθΝκδΝαθΪΰε μΝ κυμΝ θΝεαζτπ κθ αδΝ
απσΝ κΝπλκ ππδεσΝεαγαλδσ β αμΝπκυΝυπβλ

έΝ

ΝκλΰαθδεΫμΝγΫ δμ,Ν φαλησακθ αδΝκδΝ

δα Ϊι δμΝ βμΝπαλέΝηΝ κυΝΪλγλκυΝ11γΝ κυΝθέΝ1κλβή1λλίΝΧ ΄Ν1ί1ΨΝεαδΝ βμΝπ λέπ έΝΰ΄Ν βμΝ
παλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1κΝ κυΝθέΝγκιίήβί1ίΝΧ ΄Ν1γκΨ,ΝσππμΝδ ξτκυθΝεΪγ ΝφκλΪΝεαδΝΰδαΝ κθΝ
εαγαλδ ησΝ πθΝ ξκζ έπθΝΠλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέΝΝ

Άλγλκ 29
Σλκπκπκδά δμ κυ πέ έ 1κήβί1κ ( ΄ γ1)
ΣκΝπέ έΝ1κήβί1κΝ λκπκπκδ έ αδΝπμΝ ιάμμΝ
αΨΝΣκΝΪλγλκΝ1λΝ λκπκπκδ έ αδΝπμΝ ιάμμ
ααΨΝ Νπ λέπ έΝα΄Ν βμΝπαλέΝηΝ λκπκπκδ έ αδΝΝπμΝ ιάμμ
«αΨΝ βΝ τθ αιβΝ πθΝαπκφΪ πθΝΫΰελδ βμΝεαδΝ λκπκπκέβ βμΝ πθΝπλκςπκζκΰδ ηυθΝ
εαδΝ πθΝαπκζκΰδ ηυθΝεαδΝ βθΝπαλαεκζκτγβ βΝ ε Ϋζ βμΝ πθΝπλκςπκζκΰδ ηυθ,Ν πθΝ
φκλΫπθΝ αληκ δσ β αμΝ Γ θδεάμΝ Γλαηηα έαμΝ Έλ υθαμΝ εαδΝ Σ ξθκζκΰέαμΝ ΧΓΓ ΣΨ,Ν πθΝ
ΛΚ Ν πθΝ φκλΫπθΝ βμΝ ΓΓ Σ,Ν φκλΫπθΝ βμΝ Γ θδεάμΝ Γλαηηα έαμΝ ΝΫαμΝ Γ θδΪμΝ

υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ εαδΝ πθΝ ζΫΰξπθΝ εαδΝ ΰελέ πθΝ πθΝ απκζκΰδ ηυθΝ Ν πθΝ
δεαδκτξπθΝξλβηα κ κ κτη θπθά πδξκλβΰκτη θπθΝφκλΫπθΝ κυΝαλέΝβίΝ κυΝθέΝβίιζήλβΝ
Χ ΄Ν 1βκΨΝ σππμΝ λκπκπκδάγβε Ν εαδΝ δ ξτ δ,Ν εαδΝ βμΝ Γ θδεάμΝ Γλαηηα έαμ

δΪΝ έκυΝ

ΜΪγβ βμ,»,Ν
ίίΨΝ  βθΝ π λέπ έΝ α΄Ν βμΝ παλέΝ Ν θΝ κδΝ ζΫι δμΝ «Τπκυλΰ έκΝ

θΪπ υιβμΝ εαδΝ

θ αΰπθδ δεσ β αμ»Ναθ δεαγέ αθ αδΝΝαπσΝ δμΝζΫι δμΝ«αλησ δκΝυπκυλΰ έκ»,ΝκδΝζΫι δμΝ
«Κα Ϊλ δ βμΝ εαδΝ

ε Ϋζ βμΝ ΠλκΰλΪηηα κμΝ

βηκ έπθΝ

π θ τ πθΝ ΧΠ

Ψ»Ν

αθ δεαγέ αθ αδΝΝαπσΝ δμΝζΫι δμΝ«εαδΝ βΝ δ τγυθ βΝΠλκΰλαηηα δ ηκτΝεαδΝ δαξ έλδ βμΝ
Πλκςπκζκΰδ ηκτΝ βηκ έπθΝ π θ τ πθ»,
ίΨΝΣκΝΪλγλκΝβ1Ν λκπκπκδ έ αδΝπμΝ ιάμμ
ααΨΝ βθΝπαλέΝβΝπλκ έγ αδΝπ λέπ έΝ ΄,ΝβΝκπκέαΝΫξ δΝπμΝ ιάμμ
« ΨΝ κθΝξ δλδ ησΝεΪγ ΝΪζζκυΝ υθαφκτμΝγΫηα κμέ»,
ίίΨΝ ΝπαλέΝγΝ λκπκπκδ έ αδΝπμΝ ιάμμ
αααΨΝ Νπ λέπ έΝ ΄Ναθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμ
« ΨΝ βΝ υΰεΫθ λπ βΝ πθΝ εα α Ϊ πθΝ πζβλπηάμΝ εαδΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝ
ξλβηα δευθΝ θ αζηΪ πθΝπκυΝ ε έ κθ αδΝαπσΝ βΝΓέ έΟέΤέ,Ν κθΝΫζ ΰξκΝκλγσ β αμΝεαδΝ
βθΝυπκίκζάΝ κυμΝ βθΝ θδαέαΝ λξάΝΠζβλπηάμΝΧ

ΠΨΝηΫ πΝΓΛΚ,»,

ίίίΨΝΠλκ έγ αδΝπ λέπ έΝδ ΄,ΝβΝκπκέαΝΫξ δΝπμΝ ιάμμ
«δ ΨΝ κθΝξ δλδ ησΝεΪγ ΝΪζζκυΝ υθαφκτμΝγΫηα κμέ»,
ΰΰΨΝ ΝπαλέΝζΝ λκπκπκδ έ αδΝπμΝ ιάμμ
αααΨΝ Νπ λέπ έΝ ΄Ναθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμ
« ΨΝ βΝ υΰεΫθ λπ βΝεα α Ϊ πθ,Ν κθΝΫζ ΰξκΝκλγσ β αμΝεαδΝ βθΝυπκίκζάΝ βθΝ
θδαέαΝ λξάΝΠζβλπηάμΝΧ

ΠΨΝηΫ πΝ βζ-ΓΛΚ,»,

ίίίΨΝΠλκ έγ αδΝπ λέπ έΝδ ΄,ΝβΝκπκέαΝΫξ δΝπμΝ ιάμμ
«δ ΨΝ κθΝξ δλδ ησΝεΪγ ΝΪζζκυΝ υθαφκτμΝγΫηα κμέ»,
ΨΝ βθΝπαλέΝηΝ κυΝΪλγλκυΝβ1Νπλκ έγ αδΝπ λέπ έΝδΰ΄,ΝβΝκπκέαΝΫξ δΝπμΝ ιάμμ
«δΰΨΝ κθΝξ δλδ ησΝεΪγ ΝΪζζκυΝ υθαφκτμΝγΫηα κμέ»,
ΨΝ βθΝπαλέΝθΝ κυΝΪλγλκυΝβ1Νπλκ έγ αδΝπ λέπ έΝα΄,ΝβΝκπκέαΝΫξ δΝπμΝ ιάμμ
« ΨΝ κθΝξ δλδ ησΝεΪγ ΝΪζζκυΝ υθαφκτμΝγΫηα κμέ»,
ΰΨΝ Νπ λέπ έΝα΄Ν βμΝπαλέΝγΝ κυΝΝΪλγλκυΝββΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμ
«αΨΝ κθΝΫζ ΰξκΝθκηδησ β αμ,Νεαθκθδεσ β αμ,ΝεαδΝ βθΝ εεαγΪλδ βΝεΪγ Ν έ κυμΝ απΪθβμΝ
τ λ υ βμ,Νφυ δεκτΝα λέκυ,Νβζ ε λκ σ β βμ,Νηδ γπηΪ πθ,Ν βζ πδεκδθπθδαευθΝ ζυθΝ
υηπ λδζαηίαθκηΫθκυΝ εαδΝ κυΝ Παθ ζζάθδκυΝ ξκζδεκτΝ

δε τκυ,Ν εκδθσξλβ πθΝ

απαθυθ,Ν απαθυθΝαπσΝπλκηάγ δαΝαΰαγυθΝεαδΝπαλκξάΝυπβλ δυθΝεαδΝ αξυ λκηδευθΝ

ζυθΝ βμΝΓ θδεάμΝΓλαηηα έαμΝΤπκυλΰ έκυΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Ν
βμΝΓ θδεάμΝ Γλαηηα έαμΝΈλ υθαμΝεαδΝΣ ξθκζκΰέαμ,Ν βμΝΓ θδεάμΝΓλαηηα έαμΝΝΫαμΝ
Γ θδΪμΝ εαδΝ βμΝ Γ θδεάμΝ Γλαηηα έαμΝ δΪΝ έκυΝ ΜΪγβ βμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ υπκξλ υ πθΝ
εα αλΰκτη θπθΝ φκλΫπθΝ εαδΝ υπβλ δυθΝ εαδΝ βμΝ Κ θ λδεάμΝ Τπβλ έαμΝ πθΝ Γ θδευθΝ
λξ έπθΝ κυΝΚλΪ κυμΝΧΓ ΚΨ,Ν πθΝ βηκ έπθΝ δίζδκγβευθ,Ν πθΝ θ ιΪλ β πθΝ λξυθ,Ν
εαγυμΝ εαδΝ απαθυθΝ απσΝ πλκηάγ δαΝ ίδίζέπθΝ

ξκζ έαΝ Σ ξθδεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ

επή βμΝεαδΝ Ν εεζβ δα δεΪΝξκζ έαΝεέζπέ»έ

Άλγλκ 30
δα Ϊι δμ ΰδα βθ Πλω κίΪγηδα εαδ β

υ λκίΪγηδα επαέ υ β

1έΝΣκΝ ΪφδαΝ τ λκ,Ν λέ κΝεαδΝ Ϋ αλ κΝ βμΝπ λέπ έΝί΄ βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝβκΝ κυΝθέΝ
ζ1κθήβί1γΝ Χ ΄Ν 1λγΨ,Ν σππμΝ βΝ π λέπ π βΝ αυ άΝ αθ δεα α Ϊγβε Ν η Ν βθΝ παλέΝ ζΝ κυΝ
ΪλγλκυΝ κβΝ κυΝ θέΝ ζγθκήβί1θΝ Χ ΄Ν β1Ψ,Ν αθ δεαγέ αθ αδΝ πμΝ ιάμμΝ « δ βΰβ άμΝ κυΝ
υηίκυζέκυΝ κλέα αδΝ κΝ πλκρ Ϊη θκμΝ

κυΝ

υ κ ζκτμΝ Σηάηα κμΝ Ν

δ δεκτΝ

επαδ υ δεκτΝ Πλκ ππδεκτΝ εαδΝ δ δεκτΝ κβγβ δεκτΝ Πλκ ππδεκτΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ
Παδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝ Θλβ ε υηΪ πθέΝΝ θαζζαε δεΪ,ΝκΝΠλσ λκμΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ
ηπκλ έΝ θαΝ κλέα δΝ ΪζζκΝ ηΫζκμΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ πμΝ δ βΰβ άΝ υΰε ελδηΫθκυΝ γΫηα κμέΝ
Γλαηηα ΫαμΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ κλέα αδΝ δκδεβ δεσμΝ υπΪζζβζκμΝ άΝ απκ πα ηΫθκμΝ
επαδ υ δεσμΝ κυΝέ δκυΝΣηάηα κμέ»
βέΝ κΝπέ έΝ1ήβίίγΝΧ ΄1ΨΝ πΫλξκθ αδΝκδΝαεσζκυγ μΝ λκπκπκδά δμμ
αΨΝ κΝΪλγλκΝ1γ,Ντ

λαΝαπσΝ βθΝπαλέΝ1ίΝπλκ έγ θ αδΝπαλΪΰλαφκδΝ11,Ν1βΝεαδΝ1γΝπμΝ

ιάμμ
«11έΝΓθπηκ κ κτθΝΰδαΝ βΝξκλάΰβ βΝα δυθΝυπβλ δαεάμΝ επαέ υ βμΝ

κΝ

ΠΝεαδΝ

Π,ΝεαγυμΝεαδΝΰδαΝ βθΝαθΪεζβ άΝ κυμέ
1βέΝΓθπηκ κ κτθΝΰδαΝ βΝξκλάΰβ βΝα δυθΝξπλέμΝαπκ κξΫμΝ κΝ

ΠΝεαδΝ

Πέ

1γέΝ Γθπηκ κ κτθΝ ΰδαΝ βΝ υθΪφ δαΝ πθΝ έ ζπθΝ η απ υξδαευθΝ πκυ υθΝ η Ν κΝ
αθ δε έη θκΝ βμΝαπα ξσζβ βμΝ πθΝη ζυθΝ

Πέ»

ίΨΝΣκΝΪλγλκΝ1ζΝ λκπκπκδ έ αδΝπμΝ ιάμμ
ααΨΝ Ν παλέΝ 1ζΝ αθ δεαγέ α αδΝ πμΝ ιάμμΝ «1ζέΝ Ν Γθπηκ κ έΝ ΰδαΝ βΝ ξκλάΰβ βΝ α δυθΝ
υπβλ δαεάμΝ επαέ υ βμΝ
πκυΝαθάεκυθΝ ΝεζΪ κυμΝ κυΝ

αΝ αε δεΪΝ εαδΝ αθαπζβλπηα δεΪΝ ηΫζβΝ κυΝ υηίκυζέκυΝΝ
Πέ»

ίίΨΝ ΝπαλέΝ1θΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ«1θέΝΓθπηκ κ έΝΰδαΝ βΝξκλάΰβ βΝα δυθΝξπλέμΝ
απκ κξΫμ

αΝ αε δεΪΝ εαδΝ αθαπζβλπηα δεΪΝ ηΫζβΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ πκυΝ αθάεκυθΝ

εζΪ κυμΝ κυΝ

Ν

Πέ»

ΰΰΨΝ ΝπαλέΝβ1Ναθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ«β1έΝΓθπηκ κ έΝΰδαΝ βΝ υθΪφ δαΝ πθΝ έ ζπθΝ
η απ υξδαευθΝ πκυ υθΝ η Ν κΝ αθ δε έη θκΝ βμΝ απα ξσζβ βμΝ Ν

αΝ αε δεΪΝ εαδΝ

αθαπζβλπηα δεΪΝηΫζβΝ κυΝ υηίκυζέκυΝπκυΝαθάεκυθΝ ΝεζΪ κυμΝ κυΝ
ΨΝΎ

Πέ»

λαΝαπσΝ βθΝπαλέΝββ,Νπλκ έγ αδΝπαλέΝβγΝπμΝ ιάμμΝ«βγέΝΓθπηκ κ έΝΰδαΝ βθΝ

απαζζαΰάΝ πθΝυθ κθδ υθΝ επαδ υ δεκτΝΈλΰκυΝπκυΝαθάεκυθΝ ΝεζΪ κυμΝ κυΝ

ΠΝ

απσΝ βθΝΪ εβ βΝ πθΝεαγβεσθ πθΝ κυμΝ τηφπθαΝεαδΝη Ν βθΝπαλέΝιΝ κυΝΪλγλκυΝηΝ κυΝ
θέΝζηζιήβί1κΝΧ ΄Ν1ίβΨ»έ
ΰΨΝΌπκυΝ κΝπέ έΝ1ήβίίγΝαθαφΫλ αδΝ κΝΤπβλ δαεσΝυηίκτζδκΝ δ δεκτΝ επαδ υ δεκτΝ
Πλκ ππδεκτΝ ΧΤ

ΠΨ,Ν θκ έ αδΝ κΝ Κ θ λδεσΝ Τπβλ δαεσΝ υηίκτζδκΝ

επαδ υ δεκτΝΠλκ ππδεκτΝΧΚΤ

δ δεκτΝ

ΠΨ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝβΝ κυΝ

ΪλγλκυΝβκΝ κυΝθέΝζ1κθήβί1γΝΧ ΄1λγΨ,ΝΝσππμΝαθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπαλέΝζΝ κυΝΪλγλκυΝ
κβΝ κυΝθέΝζγθκήβί1θΝΧ ΄Νβ1Ψέ
γέΝΟδΝπαλέΝβΝεαδΝγΝ κυΝΪλγλκυΝζβΝ κυΝΝθέΝζγζβήβί1ηΝΧ ΄Ν1ζγΨ,ΝσππμΝ λκπκπκδάγβεαθΝ
η Ν βθΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝκζΝ κυΝθέΝζηζιήβί1κ,ΝΝαθ δεαγέ αθ αδΝπμΝ ιάμμ
«βέΝ ΣκΝ Π λδφ λ δαεσΝ Τπβλ δαεσΝ υηίκτζδκΝ Πλπ κίΪγηδαμΝ
ΧΠέΤέέΠέ έΨΝ υΰελκ έ αδΝ απσΝ κθΝ Π λδφ λ δαεσΝ

δ υγυθ άΝ

επαέ υ βμΝ

επαέ υ βμΝ εαδΝ

απκ ζ έ αδΝαπσμ
αΨΝΣκΝ δ υγυθ άΝΠλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,ΝπμΝΠλσ λκ,ΝκΝκπκέκμ,Ν

Ν π λέπ π βΝ

απκυ έαμΝάΝεπζτηα κμ,Ναθαπζβλυθ αδΝαπσΝ κθΝθσηδηκΝαθαπζβλπ άΝ κυΝ τηφπθαΝη Ν
βθΝ π λέπ έΝ ί΄Ν Ν κυΝ ΪλγλκυΝ γγΝ κυΝ θέΝ ζηζιήβί1κΝ Χ ΄Ν 1ίβΨέΝ  βθΝ π λέπ π βΝ αυ άΝ
πλκ λ τ δΝκΝαθ δπλσ λκμέΝ θΝ θΝυπΪλξ δΝκΝ δ υγυθ άμΝ επαέ υ βμ,Ν πμΝ αε δεσΝ
ηΫζκμΝεαδΝΠλσ λκμΝ κυΝυηίκυζέκυΝκλέα αδΝκΝθσηδηκμΝαθαπζβλπ άμΝ κυ,ΝκΝκπκέκμΝ
αθαπζβλυθ αδΝ απσΝ δ υγυθ άΝ ξκζδεάμΝ ηκθΪ αμΝ πκυΝ κλέα αδΝ απσΝ κθΝ κδε έκΝ
Π λδφ λ δαεσΝ δ υγυθ άΝ επαέ υ βμέ
ίΨΝ τκΝ επαδ υ δεκτμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ η Ν κυμΝ αθαπζβλπ ΫμΝ κυμ,Ν κδΝ
κπκέκδΝυπβλ κτθΝ
κυζΪξδ κθΝ

ΝκλΰαθδεάΝγΫ βΝ

βθΝπ λδφΫλ δαΝ κυΝκδε έκυΝΠέΤέέΠέ έ,ΝΫξκυθΝ

εαπ θ α άΝ Χ1η άΨΝ επαδ υ δεάΝ υπβλ έαΝ εαδΝ κλέακθ αδΝ απσΝ κθΝ

κδε έκΝΠ λδφ λ δαεσΝ δ υγυθ άΝ επαέ υ βμέΝΜ Ν βθΝαπσφα βΝ υΰελσ β βμΝκλέα αδΝ
ΫθαΝ εΝ πθΝ τκΝαθπ ΫλπΝ αε δευθΝη ζυθ,ΝπμΝαθ δπλσ λκμέΝ

ΰΨΝ

τκΝ

αε δεκτμΝ αδλ κτμΝ

επλκ υπκυμΝ πθΝ

επαέ υ βμ,Ν πκυΝ αθαπζβλυθκθ αδΝ απσΝ

επαδ υ δευθΝ πλπ κίΪγηδαμΝ

τκΝ αθαπζβλπηα δεκτμΝ αδλ κτμΝ

επλκ υπκυμΝαυ υθέ
γέΝ ΣκΝ Π λδφ λ δαεσΝ υηίκτζδκΝ

υ λκίΪγηδαμΝ

επαέ υ βμΝ ΧΠέΤέέ έ έΨΝ

υΰελκ έ αδΝαπσΝ κθΝΠ λδφ λ δαεσΝ δ υγυθ άΝ επαέ υ βμΝεαδΝαπκ ζ έ αδΝαπσμ
αΨΝΣκΝ δ υγυθ άΝ

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,ΝπμΝΠλσ λκ,ΝκΝκπκέκμ,Ν Νπ λέπ π βΝ

απκυ έαμΝάΝεπζτηα κμ,Ναθαπζβλυθ αδΝαπσΝ κθΝθσηδηκΝαθαπζβλπ άΝ κυΝ τηφπθαΝη Ν
βθΝπ λέπ έΝί΄ΝΝ κυΝΪλγλκυΝγγΝ κυΝθέΝζηζιήβί1κέΝ βθΝπ λέπ π βΝαυ άΝπλκ λ τ δΝκΝ
αθ δπλσ λκμέΝ θΝ

θΝ υπΪλξ δΝ κΝ δ υγυθ άμΝ επαέ υ βμ,Ν φαλησα αδΝ κΝ

τ λκΝ

ΪφδκΝ βμΝπ λέπ έΝα΄Ν βμΝπαλέΝβέ
ίΨΝ τκΝ επαδ υ δεκτμΝ
κπκέκδΝυπβλ κτθΝ
κυζΪξδ κθΝ

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ η Ν κυμΝ αθαπζβλπ ΫμΝ κυμ,Ν κδΝ

ΝκλΰαθδεάΝγΫ βΝ

βθΝπ λδφΫλ δαΝ κυΝκδε έκυΝΠέΤέέ έ έ,ΝΫξκυθΝ

εαπ θ α άΝ Χ1η άΨΝ επαδ υ δεάΝ υπβλ έαΝ εαδΝ κλέακθ αδΝ απσΝ κθΝ

κδε έκΝΠ λδφ λ δαεσΝ δ υγυθ άΝ επαέ υ βμέΝΜ Ν βθΝαπσφα βΝ υΰελσ β βμΝκλέα αδΝ
ΫθαΝ εΝ πθΝ τκΝαθπ ΫλπΝ αε δευθΝη ζυθ,ΝπμΝαθ δπλσ λκμέ
ΰΨΝ

τκΝ αε δεκτμΝ αδλ κτμΝ επλκ υπκυμΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ

επαέ υ βμ,Ν πκυΝ αθαπζβλυθκθ αδΝ απσΝ

υ λκίΪγηδαμΝ

τκΝ αθαπζβλπηα δεκτμΝ αδλ κτμΝ

επλκ υπκυμΝαυ υθέ»
ζέΝ κΝΪλγλκΝγίΝ κυΝθέΝζηζιήβί1κ,Ντ

λαΝαπσΝ βθΝπαλέΝιΝπλκ έγ θ αδΝπαλέΝΝκΝεαδΝλΝ

πμΝ ιάμμ
«κέΝ

δ υγυθ άμΝ

ξκζδεάμΝ ηκθΪ αμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν βμΝ κπκέαμΝ βΝ

κλΰαθδεσ β αΝ δαηκλφυθ αδ,Ν θ σμΝ βμΝ γβ έαμΝ κυ,Ν εΪ πΝ πθΝ
επέπ δΝ βμΝ γΫ βμΝ κυΝ δ υγυθ ά,Ν πδ λΫφ δΝ
παθ ΰΰλΪφ αδΝ

ΪλπθΝ γΫ πθ,Ν

βθΝ κλΰαθδεάΝ κυΝ γΫ βΝ εαδΝ

κθΝκδε έκΝαιδκζκΰδεσΝπέθαεαέΝ Νε θάΝγΫ βΝΝ κυΝπλκρ αηΫθκυΝ βμΝ

θΝζσΰπΝ ξκζδεάμΝΝηκθΪ αμΝεαζτπ

αδΝη ΝπλκεάλυιβΝ βμΝγΫ βμέ

λέΝΠλκρ Ϊη θκμΝ δγΫ δαμΝάΝ λδγΫ δαμΝ ξκζδεάμΝηκθΪ αμΝπλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν
βμΝ κπκέαμΝ βΝ κλΰαθδεσ β αΝ δαηκλφυθ αδ,Ν θ σμΝ βμ γβ έαμΝ κυ,Ν Ν ΪθπΝ πθΝ λδυθΝ
γΫ πθ,Ν επέπ δΝ βμΝγΫ βμΝ κυΝπλκρ αηΫθκυέΝΓδαΝ βθΝεΪζυοβΝ βμΝε θάμΝγΫ βμΝ κυΝ
δ υγυθ άΝ βμΝ θΝζσΰπΝ ξκζδεάμΝΝηκθΪ αμ,ΝκΝκδε έκμΝ δ υγυθ άμΝ επαέ υ βμΝεαζ έΝ
κυμΝ υπκοβφέκυμΝ πκυΝ

θΝ ΫξκυθΝ κπκγ βγ έΝ εα ΪΝ βΝ

δλΪΝ ΰΰλαφάμΝ κυμΝ

κθΝ

πέθαεα,ΝθαΝυπκίΪζκυθΝ άζπ βΝ κπκγΫ β βμέΝΝ θΝη ΪΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ βμΝαθπ ΫλπΝ
δα δεα έαμΝ βΝ γΫ βΝ ιαεκζκυγ έΝ θαΝ παλαηΫθ δΝ ε θά,Ν εαζτπ

αδΝ η Ν πλκεάλυιβΝ βμΝ

γΫ βμέΝ βθΝπ λέπ π βΝαυ άΝ φαλησα αδΝ κΝ ζ υ αέκΝ ΪφδκΝ βμΝπαλέΝηΝ κυΝΪλγλκυΝ
29.»

ηέΝΣκΝΪλγλκΝγγΝ κυΝθέΝζηζιήβί1κΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμ
«ΆλγλκΝγγ
θαπζάλπ β
ΣαΝαεσζκυγαΝ

ζΫξβΝ βμΝ επαέ υ βμ,Νσ αθΝ θΝυπΪλξκυθ,Ναπκυ δΪακυθΝάΝεπζτκθ αδ,Ν

αθαπζβλυθκθ αδΝ αΝεαγάεκθ ΪΝ κυμΝπμΝ ιάμμ
αΨΝ ΟδΝ Π λδφ λ δαεκέΝ δ υγυθ ΫμΝ επαέ υ βμ,Ν απσΝ δ υγυθ άΝ Πλπ κίΪγηδαμΝ άΝ
υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ βμΝ κδε έαμΝ Π λδφ λ δαεάμΝ δ τγυθ βμΝ επαέ υ βμ,Ν
πκυΝ κλέα αδΝ απσΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν τ

λαΝ απσΝ

ΰθυηβΝ κυΝΠ λδφ λ δαεκτΝ δ υγυθ άΝ επαέ υ βμέ
ίΨΝ ΟδΝ

δ υγυθ ΫμΝ Πλπ κίΪγηδαμΝ άΝ

υ λκίΪγηδαμΝ

επαέ υ βμ,Ν απσΝ κθΝΝ

Πλκρ Ϊη θκΝ κυΝ Σηάηα κμΝ επαδ υ δευθΝ Θ ηΪ πθΝ εαδΝ αθΝ

θΝ υπΪλξ δΝ απσΝ

δ υγυθ άΝ ξκζδεάμΝηκθΪ αμΝ βμΝκδε έαμΝ δ τγυθ βμΝ επαέ υ βμ,ΝπκυΝκλέα αδΝαπσΝ
κθΝκδε έκΝΠ λδφ λ δαεσΝ δ υγυθ άΝ επαέ υ βμέΝΝ
ΰΨΝΟδΝΠλκρ Ϊη θκδΝ πθΝΚέ έέΤέΝαπσΝηΫζβΝ κυΝυζζσΰκυΝ επαδ υ δεκτΝΠλκ ππδεκτΝ
εαδΝκδΝΠλκρ Ϊη θκδΝ πθΝΚέ έ έΝαπσΝηΫζβΝ βμΝΠαδ αΰπΰδεάμΝΟηΪ αμ,ΝπκυΝκλέακθ αδΝ
η Ν απσφα βΝ κυΝ Π λδφ λ δαεκτΝ δ υγυθ άΝ επαέ υ βμ,Ν τ

λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ

υζζσΰκυΝ επαδ υ δεκτΝΠλκ ππδεκτΝάΝ βμΝΠαδ αΰπΰδεάμΝΟηΪ αμ,Ναθ έ κδξαέ»
θέΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝπαλέΝηΝ κυΝΪλγλκυΝγΝ κυΝθέΝ1ηθθή1λκηΝΧ ΄Ν1θιΨΝπλκ έγ θ αδΝ ΪφδαΝ
πμΝ ιάμμ
«ΣαΝ θβπδαΰπΰ έα,Ν αθΪζκΰαΝ η Ν κθΝ αλδγησΝ πθΝ κλΰαθδευθΝ γΫ πθΝ πθΝ θβπδαΰπΰυθ,Ν
έθαδΝηκθκγΫ δαΝάΝπκζυγΫ δαέΝ Νκλΰαθδεσ β αΝ πθΝθβπδαΰπΰ έπθΝπλκ

δκλέα αδΝη Ν

ίΪ βΝ βθΝ αθ δ κδξέαΝ θβπδαΰπΰκτΝ πλκμΝ αλδγησΝ θβπέπθΝ εαδΝ βΝ κπκέαΝ

θΝ ηπκλ έΝ θαΝ

υπ λίαέθ δΝ κθΝΫθαΝΧ1ΨΝθβπδαΰπΰσΝΰδαΝεΪγ Ν έεκ δΝπΫθ ΝΧβηΨΝθάπδαΝεαδΝσξδΝζδΰσ λκΝ
απσμΝ αΨΝ ΫεαΝ Ϋ

λαΝ Χ1ζΨΝ θάπδαΝ εαδΝ ίΨΝ πΫθ Ν ΧηΨΝ θάπδαΝ

Ν ξκζδεΫμΝ ηκθΪ μΝ

απκηαελυ ηΫθπθ,Ν υ πλσ δ πθΝεαδΝπαλαη γσλδπθΝπ λδκξυθΝάΝπ λδκξυθΝη Ν υ εκζέ μΝ
πλσ ία βμΝ άΝ π λδκξυθΝ ΰδαΝ δμΝ κπκέ μΝ απαδ έ αδΝ η αφκλΪήη αεέθβ βΝ θβπέπθΝ
τηφπθαΝη Ν δμΝδ ξτκυ μΝ δα Ϊι δμΝθσηπθΝεαδΝεαθκθδ δευθΝπλΪι πθέΝΣβθΝ υγτθβΝ
ΰδαΝ βθΝ άλβ βΝ κυΝ αλδγηκτΝ πθΝ ηαγβ υθΝ αθΪΝ ηάηαΝ Ϋξ δΝ κΝ κδε έκμΝ δ υγυθ άμΝ
Πλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέΝ Μ Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ ΟδεκθκηδευθΝ εαδΝ
Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαγκλέα αδΝ κΝ αλδγησμΝ πθΝ ηαγβ υθΝ πκυΝ
αθ δ κδξ έΝ

Ν εΪγ Ν θβπδαΰπΰσέΝ ΣαΝ θβπδαΰπΰ έαΝ αΝ κπκέαΝ ζ δ κυλΰκτθΝ ηΫ αΝ

αΝ

παδ δεΪΝεΫθ λαΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝηκθκγΫ δαΝάΝπκζυγΫ δα,ΝαθΪζκΰαΝη Ν κθΝαλδγησΝ πθΝ
θβπέπθΝπκυΝφκδ κτθΝεαδΝη ΝίΪ βΝ βθΝαθ δ κδξέαΝηδαμΝγΫ βμΝθβπδαΰπΰκτΝπλκμΝ έεκ δΝ
πΫθ ΝΧβηΨΝθάπδαέ»έ

Άλγλκ 31
δα Ϊι δμ δ δεάμ ΰωΰάμ
1έΝΣαΝ τκΝ ζ υ αέαΝ ΪφδαΝ βμΝπ λέπ έ ί΄Ν βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝβκΝ κυΝθέΝζ1κθήβί1γΝ
Χ ΄ΝΝ1λγΨ,Ν αΝκπκέαΝαθ δεα α ΪγβεαθΝη Ν βθΝπαλέΝζΝ κυΝΪλγλκυΝκβΝ κυΝθέΝζγθκήβί1θΝ
Χ ΄Νβ1Ψ,Ναθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ
« δ βΰβ άμΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ κλέα αδΝ κΝ Πλκρ Ϊη θκμΝ βμΝ Γ θδεάμΝ
επαδ υ δεκτΝ Πλκ ππδεκτΝ Πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ

δ τγυθ βμΝ

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ κυΝ

ΤΠέΠέ έΘέΝαθαπζβλκτη θκμΝαπσΝ κθΝΠλκρ Ϊη θκΝ κυΝ υ κ ζκτμΝΣηάηα κμΝ δ δεκτΝ
επαδ υ δεκτΝ Πλκ ππδεκτΝ εαδΝ δ δεκτΝ κβγβ δεκτΝ Πλκ ππδεκτέΝ θαζζαε δεΪ,Ν κΝ
Πλσ λκμΝ κυΝυηίκυζέκυΝηπκλ έΝθαΝκλέα δΝΪζζκΝηΫζκμΝ κυΝυηίκυζέκυΝπμΝ δ βΰβ άΝ
υΰε ελδηΫθκυΝγΫηα κμέΝΓλαηηα ΫαμΝ κυΝυηίκυζέκυΝκλέα αδΝ δκδεβ δεσμΝυπΪζζβζκμΝ
άΝαπκ πα ηΫθκμΝ επαδ υ δεσμΝ κυΝ υ κ ζκτμΝΣηάηα κμ».
2. ΣκΝπέ έΝ1ήβίίγΝΧ ΄Ν1ΨΝ λκπκπκδ έ αδΝπμΝ ιάμμ
αΨΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝΪλγλκυΝ1γΝπλκ έγ θ αδΝκδΝπ λδπ έΝ11,Ν1βΝεαδΝ1γΝπμΝ ιάμμΝ
«11έΝΓθπηκ κ έΝΰδαΝ βΝξκλάΰβ βΝα δυθΝυπβλ δαεάμΝ επαέ υ βμΝ
εαδΝ

κΝ

ΠΝ

Π,ΝεαγυμΝεαδΝΰδαΝ βθΝαθΪεζβ άΝ κυμέ
12. Γθπηκ κ έΝΰδαΝ βΝξκλάΰβ βΝα δυθΝξπλέμΝαπκ κξΫμΝ κΝ

ΠΝεαδΝ

Πέ

1γέΝ Γθπηκ κ έΝ ΰδαΝ βΝ υθΪφ δαΝ πθΝ έ ζπθΝ η απ υξδαευθΝ πκυ υθΝ η Ν κΝ
αθ δε έη θκΝ βμΝαπα ξσζβ βμΝ πθΝη ζυθΝ

Πέ»

ίΨΝΟδΝπ λδπ έΝ1ζ,Ν1θΝεαδΝβ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1ζΝαθ δεαγέ αθ αδΝεαδΝ κΝ ΫζκμΝπλκ έγ αδΝ
π λέπ έΝβγΝπμΝ ιάμμ
«1ζέΝΝΓθπηκ κ έΝΰδαΝ βΝξκλάΰβ βΝα δυθΝυπβλ δαεάμΝ επαέ υ βμΝ αΝ αε δεΪΝ
εαδΝαθαπζβλπηα δεΪΝηΫζβΝ κυΝΤ

ΠΝπκυΝαθάεκυθΝ ΝεζΪ κυμΝ κυΝ

16. Γθπηκ κ έΝ ΰδαΝ βΝ ξκλάΰβ βΝ α δυθΝ ξπλέμΝ απκ κξΫμΝ
αθαπζβλπηα δεΪΝηΫζβΝ κυΝΤ

ΠΝπκυΝαθάεκυθΝ ΝεζΪ κυμΝ κυΝ

Πέ
αΝ αε δεΪΝ εαδΝ

Πέ

β1έΝ Γθπηκ κ έΝ ΰδαΝ βΝ υθΪφ δαΝ πθΝ έ ζπθΝ η απ υξδαευθΝ πκυ υθΝ η Ν κΝ
αθ δε έη θκΝ βμΝ απα ξσζβ βμΝ Ν
πκυΝαθάεκυθΝ ΝεζΪ κυμΝ κυΝ

αΝ αε δεΪΝ εαδΝ αθαπζβλπηα δεΪΝ ηΫζβΝ κυΝ Τ

ΠΝ

Πέ

βγέΝΓθπηκ κ έΝΰδαΝ βθΝαπαζζαΰάΝ πθΝυθ κθδ υθΝ επαδ υ δεκτΝΈλΰκυΝπκυΝ
αθάεκυθΝ ΝεζΪ κυμΝ κυΝ

ΠΝαπσΝ βθΝΪ εβ βΝ πθΝεαγβεσθ πθΝ κυμΝ τηφπθαΝεαδΝη Ν

βθΝπαλέΝιΝ κυΝΪλγλκυΝηΝ κυΝΝέζηζιήβί1κΝΧ ΄Ν1ίβΨ»έ

ΰΨΝΌπκυΝαθαφΫλ αδΝ κΝΤπβλ δαεσΝυηίκτζδκΝ δ δεκτΝ επαδ υ δεκτΝΠλκ ππδεκτΝ
ΧΤ

ΠΨ θθκ έ αδΝ κΝ Κ θ λδεσΝ Τπβλ δαεσΝ υηίκτζδκΝ δ δεκτΝ επαδ υ δεκτΝ

Πλκ ππδεκτΝΧΚΤ

ΠΨ.

Άλγλκ 32
Σλκπκπκδά δμ κυ θέ γλθθήβί11
1έΝΣκΝπλυ κΝεαδΝ κΝ τ λκΝ ΪφδκΝ βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝβιΝ κυΝθέΝγλθθήβί11ΝΧ ΄Ν
118) αθ δεαγέ αθ αδΝπμΝ ιάμμ
«βέΝ ΣκΝ δκδεβ δεσΝ υηίκτζδκΝ εα αλ έα δ,Ν τ
Καθκθδ ησ

λαΝ απσΝ δ άΰβ βΝ κυΝ ΠλκΫ λκυ,Ν

π λδεάμΝ ΟλΰΪθπ βμΝ εαδΝ Λ δ κυλΰέαμ,Ν

κθΝ κπκέκΝ ι δ δε τκθ αδΝ αΝ

γΫηα αΝ κλΰΪθπ βμΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ ΙέΣέΤέ έΝ

δσφαθ κμέΝ ΟΝ Καθκθδ ησμΝ

π λδεάμΝ ΟλΰΪθπ βμΝ εαδΝ Λ δ κυλΰέαμΝ ΰελέθ αδΝ η Ν πλκ λδεσΝ δΪ αΰηα,Ν πκυΝ
ε έ

αδΝ η Ν πλσ α βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ Παδ έαμ, Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν

ΟδεκθκηδευθΝεαδΝ δκδεβ δεάμΝ θα υΰελσ β βμέ»έ
2. ΜΫ αΝ
ε έ

Ν πλκγ ηέαΝ ΫιδΝ ΧθΨΝ ηβθυθΝ απσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυ,Ν

αδΝ κΝπλκ λδεσΝ δΪ αΰηαΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1,ΝβΝκπκέαΝηπκλ έΝθαΝπαλα αγ έΝΰδαΝ

ηέαΝ Χ1ΨΝ ησθκΝ φκλΪΝ η Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ Παδ έαμ,Ν Έλ υθαμΝ εαδΝ
Θλβ ε υηΪ πθ,ΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝ δκδεβ δεάμΝ θα υΰελσ β βμ.
βέΝ βθΝπ λέπ π βΝα΄Ν βμΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝβΝ κυΝθέΝγλθθήβί11ΝΧ ΄Ν11κΨ,ΝσππμΝδ ξτ δ,Ν
τ

λαΝαπσΝ βθΝπ λέπ π βΝαα΄Νπλκ έγ αδΝπ λέπ π βΝββ΄ΝπμΝ ιάμμ

«ββΨΝ βΝξκλάΰβ βΝΪ δαμΝΰδαΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝΫλ υθαμΝ Ν ξκζδεΫμΝηκθΪ μέΝΓδαΝΫλ υθαΝ
πκυΝ δ ιΪΰ αδΝαπσΝηΫζκμΝ κυΝπλκ ππδεκτΝάΝφκδ β άΝ έ έΙέΝ θΝαπαδ έ αδΝβΝ δ άΰβ βΝ
άΝ ΰθυηβΝ κυΝ Ιέ έΠέΝ φσ κθΝ κΝ ξ δεσΝ αέ βηαΝ υθκ τ αδΝ απσΝ δ άΰβ βΝ βμΝ
πδ λκπάμΝ

κθ κζκΰέαμΝ κυΝ κδε έκυΝ

έ έΙέΝ άΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ κυΝ

Σηάηα κμ,Ν φσ κθΝπλσε δ αδΝΰδαΝΠαδ αΰπΰδεσΝΣηάηαΝεα ΪΝ βθΝΫθθκδαΝ βμΝπ λέπ π βμΝ
ΰ΄Ν βμΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝβΝ κυΝθέΝγκζκήβί1ίΝΧ ΄Νι1Ψ»έ

Άλγλκ 33
Νκ κεκη έα πκπ υση θα απσ κ ΤΠέΠέ έΘέ

 κΝ ΫζκμΝ βμΝπαλέΝζΝ κυΝΪλγλκυΝβιΝ κυΝθέΝζζιβήβί1ιΝΧ ΄ΝιζΨ,ΝσππμΝπλκ Ϋγβε Νη Ν
βθΝπ λέπ έΝί΄Ν βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝ Ϋ αλ κυΝ κυΝθέΝζηζβήβί1κΝΧ ΄ΝληΨ,Νπλκ έγ αδΝ
π λέπ έΝΰ΄ΝβΝκπκέαΝΫξ δΝπμΝ ιάμμ
«ΰΨΝ δ δεΪΝΰδαΝ κΝ λ αέ δκ,Ν κΝ δΰδθά δκΝεαδΝ κΝ υΰ θέ δκ,Ν βθΝαληκ δσ β αΝΫε κ βμΝ
βμΝ απσφα βμΝ Ϋΰελδ βμΝ εκπδησ β αμΝ ΰδαΝ βθΝ υπκπ λέπ έΝ αα΄Ν βμΝ π λέπ έΝ α΄Ν Ϋξ δΝ κΝ
ΤπκυλΰσμΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,ΝΰδαΝ βθΝυπκπ λέπ έΝίί΄Ν βμΝπ λέπ έΝ
α΄ΝβΝτΰεζβ κμ,Ν θυΝΰδαΝ δμΝζκδπΫμΝυπκπ λδπ υ δμΝ βμΝπ λέπ έΝα΄,ΝεαγυμΝεαδΝΰδαΝ βθΝ
Ϋΰελδ βΝ εκπδησ β αμΝ βμΝπ λέπ έΝί΄Ν βθΝαληκ δσ β αΝΫξ δΝβΝ φκλ έα,Νπλκε δηΫθκυΝ
ΰδαΝ κΝ λ αέ δκΝεαδΝ κΝ δΰδθά δκ,ΝεαδΝ κΝ δκδεβ δεσΝυηίκτζδκΝΰδαΝ κΝ υΰ θέ δκέ».

Άλγλκ 34
Έθαλιβ δ χτκμ
Ν δ ξτμΝ κυΝ παλσθ κμΝ αλξέα δΝ απσΝ βΝ βηκ έ υ άΝ κυΝ

βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ

Κυί λθά πμ, ε σμΝ ΪθΝκλέα αδΝ δαφκλ δεΪΝ Ν πδηΫλκυμΝ δα Ϊι δμέ

