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Ι ΚΗΡΤΞΗ
ΤΠΥΝ ΡΙΘΜέΝ1ήβί1ι
βησ δα
πζ δο ο δεάΝ
βηοπλα έαΝ ΰδαΝ
βθΝ
εηέ γω βΝ
δαη λέ ηα ομ
οθΝ ’Ν σλοφο,
βθΝ ποζυεα οδεέαΝ πέΝ βμΝ ο οτΝ
εουφΪΝ ζη,Ν γάθα,Ν εζβλοθοηέαμ ΚέΝ Κλδ αά,Ν ωμΝ εα οδεέαΝ εαδΝ ωμΝ
παΰΰ ζηα δεάΝ Ϋΰβέ
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ΣΟΝ ΘΝΙΚΟΝΚ ΙΝΚ ΠΟ ΙΣΡΙ ΚΟΝΠ Ν ΠΙΣΗΜΙΟΝ ΘΗΝΩΝ
Έξκθ αμΝυπσοβμ
έΝ δμΝ δα Ϊι δμ,ΝσππμΝαυ ΫμΝδ ξτκυθΝμ
κυΝ ΝέΝ ζίίλήβί11Ν ΰδαΝ βΝ « κηά,Ν ζ δ κυλΰέα,Ν δα φΪζδ βΝ βμΝ πκδσ β αμΝ πθΝ

1.

πκυ υθΝ εαδΝ δ γθκπκέβ βΝ πθΝ αθπ Ϊ πθΝ επαδ

υ δευθΝ δ λυηΪ πθ»Ν (Φ ΚΝ

197 /06.09.2011)
κυΝ ΝέΝ ζίιθήβί1βΝ «Ρυγηέ

2.

δμΝ γ ηΪ πθΝ αθυ α πθΝ επαδ

υ δευθΝ δ λυηΪ πθ»Ν

(Φ ΚΝ1ηλή1ίέίκέβί1β)
κυΝΝέΝζ1κβήβί1γΝ«Κυ δεαμΝεκδθπφ ζυθΝπ λδκυ δυθ,Ν ξκζαακυ υθ εζβλκθκηδυθΝ

3.

εαδΝζκδπΫμΝ δα Ϊι δμ»Ν(Φ ΚΝ1κη /10.9.2013)
4. ΣκυΝ ΪλγλκυΝ 1γΝ κυΝ ΝέζβζβΝ « θδαέκμΝ φσλκμΝ ιπ

λΫφ δαμΝ εαδΝ Ϊζζ μΝ δα Ϊι δμ»Ν

(Φ ΚΝηί /28.2.2014)
κυΝ αλέΝβΝπαλέΝ1Ν

5.

έΝαΥΝΝέΝ1ιίγή1λκιΝ(σππμΝαθ δεα α

Ϊγβε Νη Ν κΝαλέΝ1ΝπαλέΝηΝθέΝ

ββγηή1λλζΝΦ ΚΝ1ζη /1.9.1994)
6.

κυΝΝέΝζίηηήβί1βΝ« έεαδβΝ έεβΝεαδΝ τζκΰβΝ δΪλε δαΝαυ άμ»Ν(Φ ΚΝη1 / 12.3.2012)

7.

κυΝ ΝέΝ ζβηίήβί1ζΝ « δκδεβ δεΫμΝ απζκυ
ΝκηδευθΝ Πλκ υππθΝ εαδΝ Τπβλ

τ

δυθΝ κυΝ

δα Ϊι πθΝ κυΝΠέ έΝγ1κή1λλβΝεαδΝζκδπΫμΝλυγηέ
8.

πθΝΪλγλπθΝ1ΝεαδΝβΝ κυΝΝέ έΝγηθήιζ

9.

κυΝ

δμΝ – εα αλΰά

δμΝ

υΰξπθ τ

δμΝ

βηκ έκυΝ ΣκηΫαΝ – Σλκπκπκέβ βΝ
δμ»Ν(Φ ΚΝ ’Νιζήβί1ζ)

δεκτΝΚυ δεαΝ

10. κυΝ απσΝ γίέ11έ1λγλΝ έ έΝ «Π λέΝ λσπκυΝ επκδά

πμΝ εδθβ υθΝ εαδΝ αεδθά πθΝ …έέ δμΝ

εκδθπφ ζάΝδ λτηα αΝεαδΝπ λδκυ έαμ»Ν(Φ ΚΝ ’Νηβγή1λγλ)
11. κυΝ Πέ Ν γζή1λληΝ «Κπ δεκπκέβ βΝ δα Ϊι πθΝ θσηπθΝ π λέΝ ηπκλδευθΝ ηδ γυ

πθ»Ν

(Φ ΚΝγί ήΝ1ίέβέ1λλη)ΝσππμΝ λκπκπκδάγβε ΝεαδΝδ ξτ δ
έΝ δμΝαπκφΪ
1.

δμή ΰευεζέκυμΝμ

βθΝ ΰετεζδκΝ 1ήβί1ζΝ βμΝ
ΟδεκθκηδευθΝ(

2.

ήθ βμΝ Κκδθπφ ζυθΝ Π λδκυ δυθΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ

Ν ΙΚΣΗ- γ)

βθΝη Νυπ’ΝαλέΝ1ίη11θλήγλκγήίί1θήλέθέβίίζΝυπκυλΰδεάΝαπσφα β
2
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ΓέΝΣαΝΫΰΰλαφαμΝ
1.

δμΝαπσΝ19.7.2016 απσφα β βμΝΠαθ πδ

βηδαεάμΝυΰεζά κυΝ(21β υθ λέαΝαεα έΝ

Έ κυμΝβί1η-16) ΰδαΝ βθΝΫΰελδ βΝ δ θΫλΰ δαμΝ βμΝ βηκπλα έαμ
2.

βΝ η Ν αλέΝ πλπ έΝ 1617014754/11.1.2017

υΰελσ β βΝ πδ λκπάμΝ δ θΫλΰ δαμΝ βμΝ

βησ δαμΝπζ δκ κ δεάμΝ βηκπλα έαμ

Ι ΚΗΡΤ ΙΝΝΝΟΣΙΝ
ε έγ αδΝ

Ν βησ δα πζ δκ κ δεάΝ βηκπλα έαΝΝβΝ εηέ γπ βΝαεδθά κυΝη Ν κυμΝεΪ πγδΝ

σλκυμμ
έΝ

ΙΚΟΙΝΟΡΟΙ

1. ΗΝηέ γπ βΝαφκλΪΝ δαηΫλδ ηα
βμΝκ κτΝεκυφΪΝβθ,Ν
2. ΣκΝαεέθβ κΝαθάε δΝ

’Νκλσφκυ, πδφαθ έαμΝηγη2

βθΝπκζυεα κδεέαΝ πέΝ

βθΝ γάθα.

βθΝεζβλκθκηέα ΚέΝΚλδ αάέΝ

3. Έ κμΝεα α ε υάμΝ1λγθέ
4. ΗΝξλά βΝ κυΝηδ γέκυΝ έθαδΝΰδαΝεα κδεέαΝάΝΰδαΝ παΰΰ ζηα δεάΝ
ξλά

δμ, πκυΝκλέακθ αδΝ

5. ΣδηάΝ εεέθβ βμΝ έθαδΝ
παΰΰ ζηα δεάΝ

Ϋΰβ, τηφπθαΝη Ν δμΝ

κθΝεαθκθδ ησΝ βμΝπκζυεα κδεέαμέΝ

κΝπκ σΝ πθ 400€ΝΰδαΝεα οδεέα εαδΝ

κΝπκ σΝ πθΝ4ηί€ΝΰδαΝ

Ϋΰβ ΰδαΝ ηβθδαέκΝηέ γπηα,ΝπζΫκθΝξαλ κ άηκυ,ΝπκυΝγαΝίαλτθ δΝ

κθΝηδ γπ άέ
6. ΗΝ δΪλε δαΝ βμΝ ηέ γπ βμΝ κλέα αδΝ λέαΝ (γ)Ν Ϋ βΝ ΰδαΝ εα κδεέαΝ εαδΝ ΰδαΝ παΰΰ ζηα δεάΝ
ΫΰβέΝ Μ ΪΝ βΝ ζάιβΝ βμΝ ηέ γπ βμΝ τθα αδΝ θαΝ υηφπθβγ έΝ αθαθΫπ βΝ αυ άμΝ ΰδαΝ
ξλσθκΝέ κΝάΝίλαξτ λκ σ κΝΰδαΝ παΰΰ ζηα δεάΝ

ΫΰβΝσ κΝεαδΝΰδαΝεα κδεέαΝη Ν κυμΝ

έ δκυμ,ΝάΝ πκυ δπ υμΝ δαφκλ δεκτμΝσλκυμ,Ν κΝ

Ν ξ δεσΝηδ γπ άλδκΝυπκίΪζζ αδΝ

βθΝαλησ δαΝαλξάέ
7. ΣκΝ ηέ γπηαΝ πκυΝ γαΝ πδ υξγ έΝ δ ξτ δΝ ΰδαΝ ΫθαΝ (1)Ν ξλσθκΝ εαδΝ αθαπλκ αλησα αδΝ
β έπμ, υπκζκΰδαση θκΝ πλκ γ δευμΝ

κΝ ηβθδαέκΝ ηέ γπηαΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ

Ϋ κυμ, η Ν ατιβ βΝ έ βΝ η Ν κΝ τοκμΝ κυΝ έΣέΚέ,Ν σππμΝ αυ σμΝ υπκζκΰέα αδΝ απσΝ βθΝ
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γθδεάΝ  α δ

δεάΝ Τπβλ

έαΝ βμΝ ζζΪ κμ,Ν πζΫκθΝ τκΝ (β)Ν πκ κ

έ Ν πμΝ εα κδεέα, έ ΝπμΝ παΰΰ ζηα δεάΝ

δαέπθΝ ηκθΪ πθΝ

ΫΰβέΝ  βθΝ π λέπ π βΝ πκυΝ κΝηέ γπηα,Ν

η ΪΝ βθΝεα ΪΝ κΝαθπ ΫλπΝ λσπκΝυπκζκΰδαση θβΝΝαθαπλκ αληκΰά,Ν έθαδΝηδελσ λκΝ
απσΝ κΝ εα αίζβγΫθΝ ηέ γπηα,Ν
παλαηΫθ δΝ

θΝ αθαπλκ αλησα αδΝ ΰδαΝ κΝ Ϋ κμΝ αυ σΝ εαδΝ γαΝ

αγ λσέ

8. ΚΪγ ΝυπκοάφδκμΝ υηη Ϋξ δΝη ΝηέαΝησθοΝπλο φολΪ.
9.

δ δεσ λα,Ν η ΪΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ βμΝ πζ δκ κ δεάμΝ δα δεα έαμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτΝ
ΰδαΝ βθΝ αθΪ

διβΝ κυΝ πζ δκ σ βΝ ηδ γπ άΝ απσΝ βθΝ αλησ δαΝ πδ λκπά,Ν π δ άΝ κΝ

δαηΫλδ ηαΝ ξλάα δΝ αθαεαέθδ βμΝ (ευλέπμΝ

κυμΝ ξυλκυμΝ εκυαέθαμΝ εαδΝ ηπΪθδκυ),ΝΝ

βθΝ π λέπ π βΝ πκυΝ κΝ ηδ γπ άμΝ πδγυη έΝ θαΝ αθαζΪί δΝ αΝ Ϋικ αΝ αυ άμ,Ν κΝ
απαθβγΫθΝ πκ σΝ γαΝ απκ ί
δα

έΝ απσΝ αΝ εα αίαζζση θαΝ ηδ γυηα αΝ θ σμΝ κυΝ

άηα κμΝ βμΝηδ γπ δεάμΝ τηία βμέΝ

 βθΝ π λέπ π βΝ αυ ά,Ν βζα άΝ πκυΝ κΝ θ δαφ λση θκμΝ υπκοάφδκμΝ πδγυη έΝ θαΝ
αθαζΪί δΝ βθΝ ε Ϋζ

βΝ λΰα δυθΝ αθαεαέθδ βμΝ εαδΝ δ δεσ λαΝ

εκυαέθαμΝ εαδΝ ηπΪθδκυ,Ν κφ έζ δΝ θαΝ υπκίΪζ δΝ ι ξπλδ
πλκ φκλΪ,ΝπκυΝαφκλΪΝ
α)Ν ηέαΝ αθαζυ δεάΝ εα Ϊ
ε ζΫ
ί)Ν

κΝηέ γπηα,Νχωλδ

κυμΝ ξυλκυμΝ

ΪΝ απσΝ βθΝ κδεκθκηδεάΝ κυΝ

σΝφΪε ζο,ΝπκυΝγαΝπ λδζαηίΪθ δμΝ

α βΝ πθΝ λΰα δυθΝ αθαεαέθδ βμ,Ν δμΝ κπκέ μΝ πλκ έγ αδΝ θαΝ

δΝεαδΝ

λ δμΝ Ϋΰΰλαφ μΝ κδεκθκηδεκ ξθδεΫμΝ πλκ φκλΫμ,Ν πκυΝ αφκλκτθΝ εαδΝ γαΝ

π λδΰλΪφκυθΝ αθαζυ δεΪΝ δμΝ λΰα έ μΝ αθαεαέθδ βμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ αθαφΫλκθ αδΝ
αθπ ΫλπΝαθαζυ δεάΝεα Ϊ

βθΝ

α βΝ λΰα δυθέΝ

ΟδΝ θΝ ζσΰπΝ ξ δεΫμΝ λΰα έ μΝ αθαεαέθδ βμΝ γαΝ αιδκζκΰβγκτθΝ εαδΝ γαΝ ΰελδγκτθΝ πμΝ
πλκμΝ βθΝαθαΰεαδσ β αΝεαδΝ κΝεσ

κμΝ πθΝ λΰα δυθΝαπσΝ βθΝΣ ξθδεάΝΤπβλ

ΚΠ ΝεαδΝ βθΝ πκε θ λπηΫθβΝ δκέεβ βΝ

δεάμΝεαδΝ

υπσΝ βθΝ πέίζ οβΝ βμΝ δ τγυθ βμΝΣ ξθδευθΝΤπβλ
ΟδΝ αθπ ΫλπΝ πλσ γ

βΝ υθΫξ δαΝγαΝ ε ζ

έαΝ κυΝ
κτθΝ

δυθΝ κυΝ ΚΠ έΝ

μΝ κδεκθκηδεκ ξθδεΫμΝ πλκ φκλΫμ,Ν πκυΝ γαΝ αφκλκτθΝ δμΝ

λΰα έ μΝ αθαεαέθδ βμΝ κυ σζπμΝ πβλ ΪακυθΝ βθΝ εα αετλπ βΝ κυΝ απκ ζΫ ηα κμΝ
εαγυμΝαπκεζ δ

δεσΝελδ άλδκΝεα αετλπ βμΝ

βθΝπαλκτ αΝπζ δκ κ έαΝαπκ ζ έΝβΝ

η ΰαζτ λβΝ πλκ φ λγ έ αΝ δηάΝ ηδ γυηα κμ,Ν πδφυζα
κυΝθέΝζ1κβήβί1γΝεαδΝ βμΝπαλκτ αμΝ δαεάλυιβμέ
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 κδξ έαΝ πδεκδθπθέαμΝμ
δ τγυθ βΝΚζβλκ κ βηΪ πθΝΠαθ πδ

άηδκυΝ γβθυθ

ΣηάηαΝ εεαγΪλδ βμΝεαδΝ δαξ έλδ βμ
ΧλέΝΛα ΪΝθ,Ν γάθα,ΝΣΚέΝ1ίθΝη1
Πζβλκφκλέ μΝμΝΠαλα ε υάΝΦζυ αΪθβ,Ν ΰΰ ζδεάΝΠαπααΪξκυΝ
ΣβζέΝβ1ίΝγθκΝλ1γί,Νλ1βι
Fax. 210 368 9136
email: akinitaklir@uoa.gr
9. ΗΝ υπκίκζάΝ πλκ φκλυθΝ γαΝ ΰέθ αδΝ απσΝ κυμΝ θ δαφ λση θκυμΝ ΰΰλΪφπμΝ
εζ δ

κτμΝ φαεΫζκυμ,Ν δ δκξ έλπμΝ άΝ αξυ λκηδευμΝ η Ν υ

αξυη αφκλΫμ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ
απκ

παζβγ τ αδΝ βΝ

βηΫθβΝ απκ

ηπλσγ

βηέκυΝ γβθυθΝ Παθ πδ

ΤπσοβΝ δ τγυθ βΝΚζβλκ κ βηΪ πθΝΠαθ πδ

κζάΝ ά η Ν

ηβΝ βη λκηβθέαΝ

κζάμΝ ηΫξλδΝ βμ 7/3/2017,Ν βηΫλαΝ Σλέ βΝ εαδΝ υλαΝ 1ίΝ πέηέ,Ν

πλπ σεκζζκΝ κυΝ Παθ πδ

Ν

κΝ ε θ λδεσΝ

βηέκυΝ γί,Ν γάθα,Ν ΣΚΝ 1ίθΝ ιλ,Ν

άηδκυΝ γβθυθ,ΝΣηάηαΝ εεαγΪλδ βμΝ

εαδΝ δαξ έλδ βμ.
1ίέΝ ΗΝ βηκπλα έαΝ γαΝ δ θ λΰβγ έΝ βθΝ Ν 7/3/2017,Ν βηΫλαΝ Σλέ βΝ εαδΝ υλαΝ 12 πέηέ,
θυπδκθΝ βμΝ αλησ δαμΝ πδ λκπάμΝ πκυΝ γαΝ υθ λδΪ

δΝ

αΝ υλδ εση θαΝ

βθΝ

γάθαΝΝΰλαφ έαΝ κυΝΠαθήηέκυΝ γβθυθΝ(κ σμΝΧλέΝΛα ΪΝθ,ΝθκμΝσλκφκμ,ΝΰλαφέΝθη)έ
11έΝ Η αθαεκέθπ βΝ βμΝ βηκπλα έαμΝ αθαλ Ϊ αδΝ απσΝ δμΝ 2.2.2017 εαδΝ ΰδαΝ έεκ δΝ (βί)Ν
κυζΪξδ

κθΝ βηΫλ μΝ

βΝ

ξ δεάΝ δ

κ

ζέ αΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Οδεκθκηδευθ

www.gspp.gr
12. ΗΝπαλκτ αΝ δαεάλυιβΝαθαλ Ϊ αδΝ
Παθ πδ

βηέκυΝ

κθΝδ

σ κπκΝ κυΝ γθδεκτΝεαδΝΚαπκ δ

γβθυθΝ http://www.uoa.gr/

λδαεκτΝ

βθΝ εα βΰκλέαΝ «ΠΡΟΚΗΡΤΞ Ι»,

βθΝυπκεα βΰκλέαΝ«Πλκεβλτι δμΝ δαΰπθδ ηυθΝ δ τγυθ βμΝΚζβλκ κ βηΪ πθ».
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έΝ Ι ΙΚΟΙΝΟΡΟΙ
1έΝΤΠΟ ΟΛΗΝΠΡΟΦΟΡΩΝΝ


ΟδΝ θ δαφ λση θκδΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ εα αγΫ κυθΝ ΰΰλΪφπμΝ εζ δ
πλκ φκλΪμΝη Ν αΝ ιάμΝ

σΝ φΪε ζκΝ

κδξ έαΝεαδΝ δεαδκζκΰβ δεΪμ

1. ΠέθαεαΝη Ν υηπζβλπηΫθαΝ αΝαεσζκυγαΝ

κδξ έαμ

Όθκηα- πυθυηκή ππθυηέαΝ

1

πλκ φΫλκθ αμ
2

ΦΜΝ– ΟΤμ

3

λέΝΣαυ σ β αμΝάΝ δαία βλέκυμ

4

Πλκ φκλΪΝΰδαΝηβθδαέκΝηέ γπηαμ
κζκΰλΪφπμΝεαδΝαλδγηβ δεΪ

Οθκηα πυθυηκΝ ΰΰυβ άμ

5
6

ΦΜΝ ΰΰυβ ά

7

λέΝΣαυ σ β αμΝάΝ δαία βλέκυΝ ΰΰυβ άμ

8

ΰΰυβ δεάΝ πδ

κζάΝυηη κξάμμ

(Πκ σ,ΝΣλΪπ αα)
Τπ τγυθβΝ άζπ β

9

Ηη λκηβθέαΝΠλκ φκλΪμΝμ
ΤπκΰλαφάΝεαδΝ φλαΰέ α
2.

ΰΰυβ δεάΝ πδ

οζάΝ

υηη οχάμ,Ν ΰλαηηΪ δκΝ παλαεα αγάεβμΝ ξλβηα δεκτΝ

πκ κτΝ έ κυΝ η Ν κΝ ηΣΝ βμΝ δηάμΝ εεέθβ βμ,Ν υπκζκΰδαση θκυΝ ΰδαΝ κζσεζβλβΝ βΝ
ηδ γπ δεάΝ π λέκ κ,Ν άΝ δ σπκ βΝ ΰΰυβ δεάΝ πδ

κζάΝ ΣλΪπ ααμΝ αθαΰθπλδ ηΫθβμΝ

βθΝ ζζΪ α,Νά κδΝπκ κτΝ720,00 υλυ πμΝεα κδεέαΝεαδΝπκ κτΝ810,00 υλυΝπμΝ
παΰΰ ζηα δεάΝ

ΫΰβέΝ

3. ΟΝ θ δαφ λση θκμΝ έθαδΝυπκξλ πηΫθκμΝθαΝπαλκυ δΪ

δΝεαδΝαιδσξλ κΝ ΰΰυβ άΝΰδαΝ

βθΝ υπκΰλαφάΝ πθΝ πλαε δευθΝ βμΝ βηκπλα έαμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κυΝ ηδ γπ βλέκυΝ
υηίκζαέκυ,Ν φσ κθΝ πδζ ΰ έΝβΝπλκ φκλΪΝ κυέΝ
6
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4. ΗΝπαλαπΪθπΝ ΰΰτβ βΝΝ επέπ δΝυπΫλΝ κυΝεζβλκ κ άηα κμ,Ν ΪθΝκΝπζ δκ σ βμΝη Ν
κθΝ ΰΰυβ άΝαλθβγκτθΝθαΝυπκΰλΪοκυθΝ αΝπλαε δεΪΝ βμΝ βηκπλα έαμέΝ
5. ΗΝ ΰΰυβ δεάΝ πδ
κυμΝ κπκέκυμΝ

κζάΝ υηη κξάμΝ πδ

λΫφ αδΝ

θΝ εα αευλυγβε Ν κΝ απκ Ϋζ

κυμΝ ζκδπκτμΝ υηη Ϋξκθ μ,Ν

ηαΝ βμ παλκτ αμΝ βηκπλα έαμ,Ν

η ΪΝ απσΝ βθΝ εκδθκπκέβ βΝ βμΝ Ϋΰελδ βμΝ εηέ γπ βμΝ απσΝ βθΝ πκε θ λπηΫθβΝ
δκέεβ βΝ

δεάμέ

6. ΗΝ ΰΰυβ δεάΝ πδ

κζάΝ

υηη κξάμΝ πδ

λΫφ αδΝ

κθΝ πζ δκ σ βΝ η ΪΝ βθΝ

υπκΰλαφάΝ κυΝ ηδ γπ βλέκυΝ υηίκζαέκυΝ εαδΝ βθΝ εα αίκζάΝ βμΝ απαδ κτη θβμΝ
ΰΰτβ βμέ
7. Τπ τγυθβΝ

άζπ βΝ κυΝ ΝέΝ 1ηλλή1λκθ,Ν

βθΝ κπκέαΝ γαΝ αθαφΫλ δΝ σ δΝ κΝ

θ δαφ λση θκμμ
α)Ν σ δ Ϋζαί Ν ΰθυ βΝ πθΝ σλπθΝ βμΝ παλκτ αμΝ δαεάλυιβμ,Ν κυμΝ κπκέκυμΝ
απκ Ϋξ αδΝ πζάλπμΝ εαδΝ αθ πδφτζαε αΝ εαγυμΝ εαδΝ κθΝ εαθκθδ ησΝ βμΝ
πκζυεα κδεέαμΝ κυΝαεδθά κυέ
ί)Ν σ δ κΝ θ δαφ λση θκμΝ πδ εΫφ βε Ν κΝ υπσΝ εηέ γπ βΝ αεέθβ κΝεαδΝ αφκτΝ
κΝ ιΫ α

Ν ζ π κη λυμΝ η Ν βθΝ ίκάγ δαΝ δ δευθΝ ξθδευθ,Ν βζυθ δΝ σ δΝ Ϋξ δΝ

πζάλβΝ ΰθυ βΝ βμΝ εα α
βμΝ απσζυ βμΝ αλ

Ϊ

πμΝ

βθΝ κπκέαΝ αυ σΝ υλέ ε αδΝ εαδΝ κΝ ίλάε Ν

ε έαμΝ κυΝ ξπλέμΝ ζα υηα αΝ εαδΝ εα ΪζζβζκΝ ΰδαΝ βθΝ

ξλά βΝπκυΝ κΝπλκκλέα δ
ΰ)Νσ δ κΝηέ γδκΝγαΝξλβ δηκπκδβγ έΝ– η ΝαθαφκλΪΝαπσΝπκδκθΝ– πμΝεα κδεέαΝάΝΝΝΝ
παΰΰ ζηα δεάΝ

ΫΰβΝαθαζσΰπμΝ βμΝξλά βμΝεαδΝ έθαδΝ βμΝαλ

ε έαμΝ κυΝεαδΝ

απκζτ πμΝεα ΪζζβζκΝΰδαΝ βΝξλά βΝπκυΝ κΝπλκκλέα δέ
)Νσ δ κΝ θ δαφ λση θκμΝή υηη ΫξπθΝ
ηδ γυ

θΝΫξ δΝκφ δζΫμΝαπσΝπλκβΰκτη θβή μΝ

δμΝ αεδθά πθΝ εΪγ Ν έ κυμΝ πκυΝ αθάεκυθΝ

εαγ΄Ν κδκθ άπκ Ν λσπκΝ άΝ εαδΝ
ίαγηκτΝ δεα

θΝ ίλέ ε αδΝ

δεάΝ εελ ησ β αΝη Ν κΝΠαθ πδ

i) ΟδΝ Τπ τγυθ μΝ βζυ
φΫλκυθΝ βη λκηβθέαΝ

κΝ Παθ πδ

άηδκΝ γβθυθΝ

Ν κπκδκυ άπκ Ν έ κυμΝ εαδΝ
άηδκΝ γβθυθέ

δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ κΝ παλέΝ ζΝ Ν ΝέΝ 1ηλλή1λκθ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ
θ σμΝ πθΝ

ζ υ αέπθΝ λδΪθ αΝ (γί)Ν βη λυθΝ πλκΝ βμΝ

εα αζβε δεάμΝβη λκηβθέαμΝυπκίκζάμΝ πθΝπλκ φκλυθΝεαδΝ

θΝαπαδ έ αδΝί ίαέπ βΝ

κυΝΰθβ έκυΝ βμΝυπκΰλαφάμΝ πθΝ βζκτθ πθΝαπσΝ βθΝαλησ δαΝ δκδεβ δεάΝαλξάΝάΝ αΝ
Κ Πέ
7
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ii) ΣαΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ υπκίΪζζκθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΝέΝ ζβηίή1ζΝ
βζα άΝ πμΝ ιάμ:

Ν υελδθάΝ φπ καθ έΰλαφαΝ πθΝ πλπ κ τππθΝ άΝ πθΝ αελδίυθΝ

αθ δΰλΪφπθΝ πθΝ βηκ έπθΝ ΰΰλΪφπθΝ πκυΝ ΫξκυθΝ ε κγ έΝ απσΝ υπβλ

έ μΝ εαδΝ

φκλ έμΝ βμΝ π λέπ π βμΝ α΄ βμΝ παλέβΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1Ν κυΝ θσηκυΝ ζβηίήβί1ζ,Ν

Ν

γελδθάΝ φπ καθ έΰλαφαΝ απσΝ αθ έΰλαφαΝ δ δπ δευθΝ ΰΰλΪφπθ,Ν αΝ κπκέαΝ ΫξκυθΝ
πδευλπγ έΝ απσΝ δεβΰσλκΝ τηφπθαΝ η Ν αΝ κλδαση θαΝ

κΝ ΪλγλκΝ γθΝ παλέβΝ ί)Ν κυΝ

Κυ δεαΝ δεβΰσλπθΝ (ΝέΝ ζ1λζήβί1γ),Ν εαγυμΝ εαδΝ υελδθάΝ φπ καθ έΰλαφαΝ απσΝ αΝ
πλπ σ υπαΝ σ πθΝ δ δπ δευθΝ ΰΰλΪφπθΝ φΫλκυθΝ γ υλβ βΝ απσΝ υπβλ

έ μΝ εαδΝ βμΝ

π λέπ π βμΝ α΄Ν βμΝ παλέΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1Ν κυΝ θσηκυΝ ζβηίήβί1ζΝ εαδΝ

Ν υελδθάΝ

φπ καθ έΰλαφαΝ απσΝ αθ έΰλαφαΝ ΰΰλΪφπθΝ πκυΝ ΫξκυθΝ ε κγ έΝ απσΝ αζζκ απΫμΝ
αλξΫμ,ΝυπσΝ βθΝπλκςπσγ

βΝσ δΝαυ ΪΝ έθαδΝθκηέηπμΝ πδευλπηΫθαΝαπσΝ βθΝαλησ δαΝ

αλξάΝ βμΝ ξυλαμΝ αυ άμ,Ν εαδΝ ΫξκυθΝ πδευλπγ έΝ απσΝ δεβΰσλκΝ (εα ΪΝ αΝ κλδαση θαΝ
κυΝΪλγλκυΝγθΝπαλέβί)Ν κυΝευ δεαΝ δεβΰσλπθΝΝέζ1λζήβί1γέ
βη δυθ αδΝ σ δΝ

θΝ γέΰκθ αδΝ εαδΝ ιαεκζκυγκτθΝ θαΝ δ ξτκυθ,Ν κδΝ απαδ ά

δμΝ

υπκίκζάμΝ βηκ έπθΝ ΰΰλΪφπθΝ η Ν υΰε ελδηΫθβΝ πδ βη έπ βΝ (APOSTILLE), κδΝ
κπκέ μΝαπκλλΫκυθΝαπσΝ δμΝ δ γθ έμΝ υηίΪ

δμΝ βμΝξυλαμΝ(τηία βΝ βμΝΧΪΰβμ)ΝάΝ

Ϊζζ μΝ δαελα δεΫμΝ υηφπθέ μέ
βη δπ ΫκθΝ σ δΝ βΝ παλαπΪθπΝ λτγηδ βΝ

θΝ εα αζαηίΪθ δΝ αΝ υηίκζαδκΰλαφδεΪΝ

ΫΰΰλαφαΝ (ζέξέΝ πζβλ ικτ δα,Ν Ϋθκλε μΝ ί ίαδυ
υφέ

δμΝ εέκέεέ)Ν ΰδαΝ αΝ κπκέαΝ υθ ξέα δΝ θαΝ

α αδΝβΝυπκξλΫπ βΝυπκίκζάμΝ πδευλπηΫθπθΝαθ δΰλΪφπθέ

Γέθκθ αδΝ υπκξλ π δεΪΝ απκ
αθ έΰλαφαΝ πθΝ

ε ΪΝ εαδΝ πλπ σ υπαΝ άΝ θκηέηπμΝ

δεαδκζκΰβ δευθΝ

ΰΰλΪφπθ,Ν

πδευλπηΫθαΝ

φσ κθΝ υπκίζβγκτθΝ απσΝ κυμΝ

υηη Ϋξκθ μ.
8. ΟδΝ υηη Ϋξκθ μΝ

βθΝ πζ δκ κ δεάΝ βηκπλα έα,Ν εαγυμΝ εαδΝ κδΝ κλδαση θκδΝ βμΝ

παλκτ αμΝ δαεάλυιβμ,Ν ΰΰυβ ΫμΝαυ υθΝ κφ έζκυθΝ θαΝ πλκ εκηέ κυθΝ

κΝ φΪε ζκΝ

βμΝπλκ φκλΪμΝ κυμΝ:
I)Ν ΝΟΙΧΣΟΝΦ Κ ΛΟΝ ΙΚ ΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ
ΟδΝ υηη Ϋξκθ μΝ βθΝ πζ δκ κ δεάΝ βηκπλα έαΝ κφ έζκυθΝ θαΝ πλκ εκηέ κυθΝ κθΝ
αθκδξ σΝφΪε ζκΝ βμΝπλκ φκλΪμΝ κυμΝεαδΝ αΝ ιάμΝθκηδηκπκδβ δεΪΝΫΰΰλαφαΝ Νδ ξτμ
Α

π ο φο

ε α γαχ

ω

α ο
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έΝΣαΝΦυ δεΪΝΠλσ ππα


θ έΰλαφοΝ

ζ έουΝΝα



θ έΰλαφοΝ απο

υθοηδεάμΝ αυ σ β αμΝάΝ δαία άλδοΝ

δε δεοτΝ σ δΝ

έθαδΝ εΪ οχομΝ

ζζβθδεοτΝ

λδγηοτΝ

ΦολοζοΰδεοτΝΜβ λυουΝ
έΝΣαΝΝκηδεΪΝΠλσ ππαΝ
ΣαΝ δεαδκζκΰβ δεΪ πκυΝγαΝπλκ εκηέ κυθΝ αΝΝΝκηδεΪΝΠλσ ππαΝΰδαΝ παΰΰ ζηα δεάΝΝΝ
ξλά βΝεαδΝπ λδΰλΪφκθ αδΝ
Α

π ο φο

βΝ υθΫξ δαΝαθαζυ δεΪ.

ε α γαχ

ω επαγγε

α

γ

απ ο

ο

ου μ

ΦΥΣΙΚΑΝΠΡΟΣΩΠΑ



ζ έκΝΝα

υθκηδεάμΝ αυ σ β αμΝάΝ δαία άλδκΝ

πσ πα ηαΝπκδθδεκτΝηβ λυκυΝ(Ϋε κ βμΝ ζ υ αέκυΝ λδηάθκυ)



Πδ

κπκδβ δεσΝφκλκζκΰδεάμΝ θβη λσ β αμΝ



Πδ

κπκδβ δεσΝαλησ δαμΝ δεα

δεάμΝάΝ δκδεβ δεάμΝαλξάμΝαπσΝ βθΝκπκέαΝθαΝ

πλκετπ δΝσ δΝκΝ θ δαφ λση θκμμ
-

θΝΫξ δΝεβλυξγ έΝ

Νπ υξ υ β

-

θΝΫξ δΝεδθβγ έΝεα ’Ναυ κτΝ δα δεα έαΝεάλυιβμΝ

Νπ υξ υ β

ΝΟΜΙΚΑΝΠΡΟΣΩΠΑ



Πδ

κπκδβ δεσΝφκλκζκΰδεάμΝ θβη λσ β αμ

πσ πα ηαΝ πκδθδεκτΝ ηβ λυκυΝ κυΝ θκηέηκυΝ επλκ υπκυΝ κυΝ θκηδεκτΝ
πλκ υπκυΝ(Ϋε κ βμΝ ζ υ αέκυΝ λδηάθκυ)



Πδ

κπκδβ δεσΝαλησ δαμΝ δεα

δεάμΝάΝ δκδεβ δεάμΝαλξάμΝαπσΝ βθΝκπκέαΝθαΝ

πλκετπ δΝσ δμΝ
-

θΝΫξ δΝεβλυξγ έΝ

Νπ υξ υ β

-

θΝΫξ δΝεδθβγ έΝεα ’Ναυ κτΝ δα δεα έαΝεάλυιβμΝ

-

θΝίλέ ε αδΝ

Νζτ βΝάΝ εεαγΪλδ β

-

θΝίλέ ε αδΝ

Ναθαΰεα

-

θΝΫξ δΝεδθβγ έΝεα ’Ναυ κτΝ δα δεα έαΝ δκλδ ηκτΝ εεαγαλδ
9
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ΣαΝ ΝκηδεΪΝ Πλσ ππαΝ πΫλαθΝ πθΝ αθπ ΫλπΝ ΰΰλΪφπθΝ γαΝ πλΫπ δΝ Ν θαΝ πλκ εκηέ κυθΝ
ΌζαΝ αΝθκηδηκπκδβ δεΪΝΫΰΰλαφαΝεΪγ Ν υηη Ϋξκθ κμΝΰδαΝ βθΝαπσ διβΝ πθΝαθπ ΫλπΝ
δ δκ ά πθΝεαδΝ βμΝ ικυ έαμΝΫε κ βμΝπαλα

α δεκτΝ επλκ υπβ βμέΝυΰε ελδηΫθαμ

ΓδαΝ Ηη απΪΝ θκηδεΪΝ πλσ ππαΝ η Ν βΝ ηκλφάΝ θπθτηκυΝ

αδλ έαμΝ ( έ έ)Ν άΝ

αδλ έαμΝ

Π λδκλδ ηΫθβμΝ υγτθβμΝ( έΠέ έ)μ


Πλαε δεσΝ απσφα βμΝ
ικυ δκ σ β βΝ



έέΝ π λέΝ ΰελέ

πμΝ

υηη κξάμΝ

Ν υΰε ελδηΫθκΝπλσ ππκΝθαΝεα αγΫ

κΝ δαΰπθδ ησΝ εαδΝ

δΝ βθΝπλκ φκλΪέ

 Νπ λέπ π βΝ

i)Ν ΣκΝ επ δεκπκδβηΫθκΝ εα α

α δεσΝ βμΝ αδλ έαμ,Ν σππμΝ δ ξτ δ,Ν

Ν αελδίΫμΝ αθ έΰλαφκΝ

απσΝ κΝΓέ έΜέΗέ,
ii)ΝΣκΝΦ ΚΝ υ

Ϊ

πμΝ βμΝ αδλ έαμ,

iii)ΝΣκΝΦ ΚΝ βμΝδ ξτκυ αμΝ επλκ υπβ βμΝ βμΝ αδλ έαμ,Νά,Ν

Νπ λέπ π βΝπκυΝαυ σΝ

θΝ Ϋξ δΝ ε κγ έ,Ν αελδίΫμΝ αθ έΰλαφκΝ κυΝ πλαε δεκτΝ κυΝ

έέΝ ΰδαΝ βθΝ δ ξτκυ αΝ

επλκ υπβ βΝ βμΝ

αδλ έαμ,Ν αθ έΰλαφκΝ βμΝ αέ β βμΝ υπκίκζάμΝ αυ κτΝ

κΝ αλησ δκΝ

Γέ έΜέΗέ,Νη Ν κΝ ξ δεσΝαλδγησΝπλπ κεσζζκυΝΰδαΝ βθΝεα αξυλβ βΝαυ κτΝ

κΝΓέ έΜέΗέΝ

εαδΝαθ έΰλαφκΝ κυΝαπκ δε δεκτΝΣ Π ΣΝΰδαΝ βΝ βηκ έ υ άΝ κυΝ
πλκμΝ

κΝΦ ΚΝάΝ βθΝ θ κζάΝ

βηκ έ υ βΝ κυΝ αλησ δκυΝ Γέ έΜέΗέΝ άΝ αελδίΫμΝ αθ έΰλαφκΝ βμΝ

αθαεκέθπ βμΝ κυΝ αλησ δκυΝ Γέ έΜέΗέ,Ν iv)Ν Πδ
σπκυΝγαΝ ηφαέθκθ αδΝσζ μΝκδΝεα α

ξ δεάμΝ

κπκδβ δεσΝ απσΝ κΝ αλησ δκΝ Γέ έΜέΗέΝ

α δεΫμΝ λκπκπκδά

δμΝ κΝκπκέκΝγαΝΫξ δΝ ε κγ έΝ κΝ

πκζτΝ λ δμΝ(γ)Νηάθ μΝπλδθΝ βθΝεα αζβε δεάΝβη λκηβθέαΝυπκίκζάμΝ πθΝπλκ φκλυθέ


 Νπ λέπ π βΝ Π

i)ΝΣκΝΦ ΚΝ τ
ii)Ν ΣκΝ εα α

α βμΝ βμΝ αδλ έαμ

α δεσΝ βμΝ αδλ έαμ,Ν σππμΝ δ ξτ δ,Ν η Ν σζ μΝ δμΝ υξσθΝ λκπκπκδά

δμΝ κυ,Ν

εαγυμΝεαδΝ αΝ ξ δεΪΝΦ Κ,
iii)Ν ΠζάλβΝ
βμΝ

δλΪΝ πθΝ ΰΰλΪφπθΝ πκυΝ υξσθΝ απαδ κτθ αδ,Ν τηφπθαΝ η Ν κΝ εα α

αδλ έαμ,Ν ΰδαΝ κθΝ κλδ ησΝ δαξ δλδ

α δεσΝ

άΝ εαδΝ επλκ υπκυΝ αυ άμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ αΝ

ξ δεΪΝΦ Κ,
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ΑΝΑΡΣΗΣ Α ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ
iv)ΝΠδ

κπκδβ δεσΝαπσΝ κΝαλησ δκΝΓέ έΜέΗέΝσπκυΝγαΝ ηφαέθκθ αδΝσζ μΝκδΝεα α

λκπκπκδά

α δεΫμΝ

δμΝ κΝκπκέκΝγαΝΫξ δΝ ε κγ έΝ κΝπκζτΝ λ δμΝ(γ)Νηάθ μΝπλδθΝ βθΝεα αζβε δεάΝ

βη λκηβθέαΝυπκίκζάμΝ πθΝπλκ φκλυθ


 Νπ λέπ π βΝΙΚ

i)ΝΙ δπ δεσΝάΝ υηίκζαδκΰλαφδεσΝΫΰΰλαφκΝ τ
δ ξτ δΝ

α δεσ),ΝσππμΝ

ΝαελδίΫμΝαθ έΰλαφκΝαπσΝ κΝΓέ έΜέΗέ,

ii)Ν ΠζάλβΝ
αδλ έαμΝ
iii)ΝΠδ

α βμΝ βμΝ αδλ έαμΝ(εα α

δλΪΝ ΰΰλΪφπθΝ απσΝ σπκυΝ γαΝ πλκετπ δ βΝ δ ξτκυ αΝ επλκ υπβ βΝ βμΝ
ΝαελδίάΝαθ έΰλαφαΝαπσΝΓέ έΜέΗέ,

κπκδβ δεσΝαπσΝ κΝαλησ δκΝΓέ έΜέΗέΝσπκυΝγαΝ ηφαέθκθ αδΝσζ μΝκδΝεα α

λκπκπκδά

α δεΫμΝ

δμΝ κΝκπκέκΝγαΝΫξ δΝ ε κγ έΝ κΝπκζτΝ λ δμΝ(γ)Νηάθ μΝπλδθΝ βθΝεα αζβε δεάΝ

βη λκηβθέαΝυπκίκζάμΝ πθΝπλκ φκλυθέ
ΓδαΝβη



απΪΝθοµδεΪΝπλσ ωπαΝµ Ν βΝµολφάΝπλο ωπδευθΝ αδλ δυθΝ(O.E.,

E.E.):
αέΝ

θ έΰλαφκΝ

λκπκπκδά
ίέΝΠζάλβΝ

κυΝ

υηφπθβ δεκτΝ

τ α βμΝ

πθΝαυ κτΝεαγυμΝεαδΝ κΝ ζ υ αέκΝ

βμΝ

αδλ έαμΝ εαδΝ σζπθΝ

Νδ ξτΝεα α

α δεσΝ βμΝ αδλ έαμέΝΝ

δλΪΝ πθΝ ΰΰλΪφπθΝπκυΝ υξσθΝαπαδ κτθ αδ,Ν τµφπθαΝµ Ν κΝεα α

βμΝ αδλ έαμ,ΝΰδαΝ κθΝκλδ µσΝ δαξ δλδ

πθΝ
α δεσΝ

άΝεαδΝ επλκ υπκυΝ βμ,ΝΝ

ΰέΝΠδ κπκδβ δεσΝπ λέΝη αίκζυθΝ βμΝ αδλ έαμΝαπσΝ βθΝαλµσ δαΝαλξάέ


 Νπ λέπ π βΝ ζζκ απυθΝ

αδλ δυθ

αέΝ θΪζκΰαΝµ Ν βΝµκλφάΝ κυμ,Ναθ έ

κδξαΝθκµδµκπκδβ δεΪΝΫΰΰλαφαΝεαδΝπδ κπκδβ δεΪΝ

µ Ν αυ ΪΝ πκυΝ αθαφΫλκθ αδΝ αθπ Ϋλπ,Ν αΝ κπκέαΝ πλκίζΫπκθ αδΝ απσΝ κΝ έεαδκΝ βμΝ
ξυλαμΝ βμΝ Ϋ λαμΝ άΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυμΝ εαδΝ απσΝ αΝ κπκέαΝ απκ
τ

α βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ κυμ,ΝβΝ ΰΰλαφάΝ

ζ υ αέκΝ

Ν δ ξτΝ εα α

αΝπλκίζ πσµ θαΝµβ λυαΝ αδλδυθΝεαδΝ κΝ

α δεσ,Ν εαδΝ κδΝ ζκδπΫμΝ πζβλκφκλέ μΝ εαδΝ

αβ κτθ αδΝαθπ ΫλπΝΰδαΝ κυμΝβµ

κδξ έα,Ν πκυΝ

απκτμέΝΝ

ίέΝ Νπ λέπ π βΝπκυΝ κΝκδε έκΝελΪ κμΝ

θΝ ε έ δΝεΪπκδκΝΫΰΰλαφκΝάΝπδ κπκδβ δεσΝ

απσΝ αυ ΪΝ πκυΝ αβ κτθ αδΝ πδκΝ πΪθπ,Ν άΝ πκυΝ αυ σΝ
π λδπ υ

δεθτ αδΝ βΝ θσµδµβΝ

δμ,Ν αυ σΝ µπκλ έΝ θαΝ αθ δεαγέ
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α αδΝ απσΝ ΫθκλεβΝ ί ίαέπ βΝ

κυΝ
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υηη Ϋξκθ κμΝά,Ν
υπ τγυθβΝ

αΝελΪ βΝµΫζβΝσπκυΝ

άζπ βΝ

θΝπλκίζΫπ αδΝβΝΫθκλεβΝί ίαέπ β,ΝαπσΝ

θυπδκθΝ αλµσ δαμΝ

δεα

δεάμΝ άΝ

δκδεβ δεάμΝ αλξάμ,Ν

υµίκζαδκΰλΪφκυΝάΝαλµσ δκυΝ παΰΰ ζµα δεκτΝκλΰαθδ µκτΝ κυΝελΪ κυμΝεα αΰπΰάμΝ
άΝπλκΫζ υ βμ,ΝαπσΝ βθΝκπκέαΝπλκετπ δΝσ δΝ

θΝ ε έ

αδΝ Ϋ κδκΝπδ κπκδβ δεσΝεαδ,Ν

πδπζΫκθ,ΝκΝυπκοάφδκμΝπζβλκέΝ κΝ ξ δεσΝθκµδµκπκδβ δεσΝσλκέΝΝΗΝυπκξλΫπ βΝαυ άΝ
αφκλΪΝσζ μΝ δμΝπδκΝπΪθπΝεα βΰκλέ μΝυπκοβφέπθέΝ
ΣαΝ αθπ ΫλπΝ ΫΰΰλαφαΝ πλΫπ δΝ θαΝ

υθκ

τκθ αδΝ απσΝ πέ βµβΝ µ Ϊφλα βΝ

αΝ

ζζβθδεΪ,Ν πέΝπκδθάΝαπκεζ δ µκτέ

ΙI) Πλκαδλ δευμΝ πδπζΫκθΝ Ν

βθΝ π λέπ π βΝ πκυΝ κΝ θ δαφ λση θκμΝ υπκοάφδκμΝ

πδγυη έΝ θαΝ αθαζΪί δΝ βθΝ ε Ϋζ

βΝ λΰα δυθΝ αθαεαέθδ βμΝ εαδΝ δ δεσ λαΝ

ξυλκυμΝεκυαέθαμΝεαδΝηπΪθδκυ,Νκφ έζ δΝθαΝυπκίΪζ δΝι ξπλδ
κΝ ηέ γπηα,Ν εζ δ

πλκ φκλΪ,Ν πκυΝ αφκλΪΝ

κυμΝ

ΪΝαπσΝ βθΝκδεκθκηδεάΝ κυΝ

σΝ χωλδ

σΝ φΪε ζο,Ν πκυΝ γαΝ

π λδζαηίΪθ δμΝ
α)Ν ηέαΝ αθαζυ δεάΝ εα Ϊ
ε ζΫ
ί)Ν

α βΝ πθΝ λΰα δυθΝ αθαεαέθδ βμ,Ν δμΝ κπκέ μΝ πλκ έγ αδΝ θαΝ

δΝεαδΝ

λ δμΝ Ϋΰΰλαφ μΝ κδεκθκηδεκ ξθδεΫμΝ πλκ φκλΫμ,Ν πκυΝ αφκλκτθΝ εαδΝ γαΝ

π λδΰλΪφκυθΝ αθαζυ δεΪΝ δμΝ λΰα έ μΝ αθαεαέθδ βμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ αθαφΫλκθ αδΝ
αθπ ΫλπΝαθαζυ δεάΝεα Ϊ

βέΝ Ι


βθΝ

α βΝ λΰα δυθέΝ

ΙΚ Ι ΝΠΛ ΙΟ ΟΣΙΚΗΝ ΗΜΟΠΡ Ι Ν
ΟδΝ πλκ φκλΫμ γαΝ αθκδξ κτθΝ απσΝ βθ αλησ δαΝ πδ λκπάΝ βθΝ βηΫλαΝ εαδΝ υλαΝ
δ θΫλΰ δαμΝ βμΝπζ δκ κ δεάμΝ βηκπλα έαμΝπαλκυ έαΝ πθΝ θ δαφ λκηΫθπθΝάήεαδΝ
πθΝ επλκ υππθΝ κυμΝ άήεαδΝ πθΝ αθ δπλκ υππθΝ κυμ,Ν φσ κθΝ κΝ βζυ κυθΝ
υγτμΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ βμΝ βηκπλα έαμΝ εαδΝ εα αγΫ κυθΝ εΪγ Ν θσηδηκΝ πλκμΝ
κτ κΝαπκ

δε δεσΝΫΰΰλαφκέ
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 βΝ υθΫξ δα,Ν βΝ πδ λκπάΝ υθ λδΪα δ,Ν

Ν εζ δ

άΝ υθ λέα β,Ν ζΫΰξκθ αμΝ βθΝ

πζβλσ β αΝ πθΝ φαεΫζπθΝ εαδΝ απκλλέπ δΝ δμΝ πλκ φκλΫμΝ πκυΝ

θΝ πζβλκτθΝ κυμΝ

σλκυμΝ βμΝ δαεάλυιβμέ


Κα σπδθΝ η ΪΝ κΝ πΫλαμΝ βμΝ πμΝ ΪθπΝ υθ

λέα βμ,Ν βΝ

θ δαφ λση θκυμΝεαδΝ κυμΝαθαεκδθυθ δΝ κΝαπκ Ϋζ


Μ ΪΝ

βθΝ απκξυλβ βΝ

πθΝ

υηη

πδ λκπάΝ εαζ έΝ κυμΝ

ηαέ

ξσθ πθΝ

πθΝ κπκέπθΝ κδΝ πλκ φκλΫμΝ

απκλλέφγβεαθ,Ν βΝ πδ λκπάΝ εφπθ έΝ παλκυ έαΝ πθΝ υπκζκέππθΝ παλσθ πθΝ δμΝ
αθαΰλαφση θ μΝ δηΫμΝ πθΝπλκ φκλυθ,ΝπκυΝπζβλκτθΝ κυμΝσλκυμΝ βμΝ δαεάλυιβμ
εαδΝ εαζ έΝ

κυμΝ

υηη Ϋξκθ μΝ θαΝ πλκίκτθΝ

αθ δπλκ φκλυθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αΰλΪφκθ αδΝ

κΝ

Ν πλκφκλδεάΝ υπκίκζάΝ
ξ δεσΝ πέθαεαΝ υπκίκζάμΝ

πλκ φκλυθΝηααέΝη Ν δμΝαλξδεΫμέ


Ό αθΝ πζΫκθΝ

θΝ υπΪλξ δΝ ΪζζβΝ αθ δπλκ φκλΪΝ βΝ δα δεα έαΝ βμΝ πζ δκ κ έαμΝ

κζκεζβλυθ αδΝ εαδΝ πζ δκ σ βμΝ αθαεβλτ

αδΝ αυ σμΝ η Ν βΝ η ΰαζτ λβΝ

ζδεάΝ

αθ δπλκ φκλΪέ


ΗΝ πδ λκπάΝ υθ Ϊ

δΝ ξ δεσΝ πλαε δεσΝ κΝκπκέκΝ υθυπκΰλΪφκυθΝ αΝ ηΫζβΝ βμΝ

πδ λκπάμ,ΝκΝπζ δκ σ βμΝεαδΝκΝ ΰΰυβ άμΝ κυΝπζ δκ σ βέ


 βθΝ π λέπ π βΝ πκυΝ κΝ πζ δκ σ βμΝ Ϋξ δΝ εα αγΫ

δΝ δμΝ λ δμΝ πλκ φκλΫμΝ ΰδαΝ βθΝ

αθαεαέθδ βΝεαδΝ πδ ε υάΝ δ δεσ λαΝ βμΝεκυαέθαμΝεαδΝ κυΝηπΪθδκυΝπμΝαθαφΫλ αδΝ
αθπ Ϋλπ,Ν πλδθΝ βθΝ εα Ϊλ δ βΝ κυΝ πλαε δεκτΝ βΝ πδ λκπάΝ γαΝ απκ
πλκ φκλΫμΝ

βθΝ Σ ξθδεάΝ Τπβλ

αθαΰεαδσ β αμΝ

έαΝ κυΝ ΚΠ ,Ν ΰδαΝ θαΝ πλκί έΝ

πθΝ αθαΰλαφση θπθΝ

Ν αυ ΫμΝ

λΰα δυθΝ

αθαεαέθδ βμΝ κυΝ ηδ γέκυΝ πμΝ εαδΝ Ν αιδκζσΰβ βμΝ κυΝ εσ
ξ δεάΝΫΰελδ βΝάΝηβΝαπσΝ βθΝΣ ξθδεάΝΤπβλ

έζ δΝ δμΝ

κθΝ Ϋζ ΰξκΝ βμΝ
πδ ε υάμΝ εαδΝ

κυμΝ αυ υθέΝ Μ ΪΝ βθΝ

έαΝβΝ πδ λκπάΝ υθ Ϊ

δΝ ξ δεσΝ

πλαε δεσΝ κΝκπκέκΝ υθυπκΰλΪφκυθΝ αΝηΫζβΝ βμ,ΝκΝπζ δκ σ βμΝεαδΝκΝ ΰΰυβ άμ κυΝ
πζ δκ σ βέ


ΣκΝ πλαε δεσΝ απκ

Ϋζζ αδ

βθΝ Παθ πδ

πέθαεαμΝ η Ν αΝ απκ ζΫ ηα αΝ βμΝ

βηδαεάΝ τΰεζβ κΝ ΰδαΝΫΰελδ βΝ άΝ ηβΝ εαδΝ
βηκπλα έαμΝ απκ

απσφα βΝ υΰεζά κυΝ ΰδαΝ αθΪλ β βΝ 1ηΝ βη λυθΝ

Ϋζζκθ αδΝ η ΪΝ βθΝ

βθΝ ξ δεάΝ δ

κ

ζέ αΝ κυΝ

Τπκυλΰ έκΝΟδεκθκηδευθέ


ΣκΝ Παθ πδ

άηδκΝ ηπκλ έΝ η Ν αδ δκζκΰβηΫθβΝ απσφα βΝ βμΝ Παθ πδ

υΰεζά κυΝθαΝηβθΝαπκ

ξγ έΝ κΝαπκ Ϋζ

βθΝ βηκπλα έαέ
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βηδαεάμΝ

ηαΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτΝΤΝθαΝ παθαζΪί δΝ
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Παλα υπέαΝ βμΝ βηκπλα έαμΝ

θΝπαλΪΰ δΝεαθΫθαΝ δεαέπηαΝυπΫλΝ κυΝπζ δκ σ βΝ

άήεαδΝ κυΝ ΰΰυβ άΝαυ κτέ
γέΝΤΠΟΓΡ ΦΗΝΜΙΘΩΣΗΡΙΟΤΝΤΜ ΟΛ ΙΟΤΝ- ΓΓΤΗΗΝ
1.

φσ κθΝ κΝ απκ Ϋζ
δκέεβ βΝ

ηαΝ βμΝ βηκπλα έαμΝ ΰελδγ έΝ απσΝ βθΝ

δεάμ, κΝ πζ δκ σ βμΝ πκυΝ γαΝ αθα

δ κπκέβ β,Νκφ έζ δΝηΫ αΝ

Ν τζκΰβΝπλκγ

πκε θ λπηΫθβΝ

δξγ έΝ ηδ γπ άμ,Ν η ΪΝ απσΝ ξ δεάΝ

ηέα,ΝβΝκπκέαΝ

ΝεαηέαΝπ λέπ π β

θΝ

ηπκλ έΝ θαΝ υπ λίαέθ δΝ κθΝ ΫθαΝ (1)Ν ηάθα,Ν θαΝ πλκ Ϋζγ δΝ η Ν κθ ΰΰυβ άΝ κυ,Ν θαΝ
υπκΰλΪο δΝ κΝ ηδ γπ άλδκΝ
υπβλ

έαΝ κυΝ Παθ πδ

υηίσζαδκ,Ν πκυΝ γαΝ

υθ αξγ έΝ απσΝ βθΝ αλησ δαΝ

βηέκυ,Ν πλκ εκηέακθ αμΝ ξλβηα δεάΝ ΰΰτβ βΝ έ βΝ πλκμΝ λέαΝ

(γ)Ν ηβθδαέαΝ ηδ γυηα αΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ

ζδεάΝ πλκ φκλΪΝ κυΝ εαδΝ βθΝ απσφα βΝ

εα αετλπ βμ,Ν ξπλέμΝ βΝ η έπ βΝ πκυΝ πδγαθσθΝ θαΝ πλκετο δΝ ζσΰπΝ βμΝ απσ ί

βμΝ

πθΝ λΰα δυθΝ αθαεαέθδ βμΝ εαδΝ πδ ε υάμΝ εαδΝ αΝ απαλαέ β αΝ δεαδκζκΰβ δεΪ,Ν πκυΝ
γαΝ αθαφΫλκθ αδΝ

βθΝ δ κπκέβ βέΝ ΗΝ θΝ ζσΰπΝ ΰΰτβ βΝ ί ίαδυθ αδΝ η Ν κ

απκ

βμΝ κυΝπκ κτΝ

δε δεσΝεα Ϊγ

κΝζκΰαλδα ησΝ βμΝ εζβλοθοηέαμΝΚέΝΝΚλδ αά,

η ΝαλδγησΝ485392-01 (IBAN GR 38 0110 0400 0000 0404 8539 201) πκυΝ βλ έ αδΝ
κΝε θ λδεσΝεα Ϊ

βηαΝ βμΝ έΣέ έ

2. ΗΝ ΰΰτβ βΝ αυ άΝ γαΝ έθαδΝ Ϊ κεβΝ εαδΝ γαΝ αυιΪθ αδΝ κ ΪεδμΝ αθαπλκ αλησα αδΝ κΝ
ηέ γπηα,Νυ

ΝθαΝ έθαδΝπΪθ κ Νέ βΝπλκμΝ λέαΝ(γ)ΝηβθδαέαΝηδ γυηα αέΝΗΝ ΰΰτβ βΝ

αυ άΝεα απέπ δΝυπΫλΝ κυΝεζβλκ κ άηα κμ,Ν ΪθΝβΝηέ γπ βΝ δαζυγ έΝπλσπλαΝαπσΝ
κπκδα άπκ Ν αδ έαΝ κφ δζκηΫθβΝ

Ν υπαδ δσ β αΝ κυΝ ηδ γπ άΝ άΝ θΝ ΰΫθ δΝ ΰδαΝ

κπκδα άπκ Ν παλΪία βΝ πθΝ σλπθ βμΝπαλκτ βμΝ δαεάλυιβμΝάΝ κυΝ ηδ γπ βλέκυΝ
υηίκζαέκυέΝ πέ βμΝεα απέπ δΝυπΫλΝ κυΝεζβλκ κ άηα κμΝεαδΝ

Νπ λέπ π βΝπκυ,Ν

εα ΪΝ βΝ ζάιβΝ βμΝ ηέ γπ βμΝ εαδΝ βθΝ απκξυλβ άΝ κυΝ ηδ γπ άΝ απσΝ κΝ ηέ γδκ,Ν
παλαη έθ δΝαυ σμΝκφ δζΫ βμΝκπκδα

άπκ Νκφ δζάμΝ κυΝαπσΝ βΝηέ γπ β.

3.  Ν π λέπ π βΝ πκυΝ κΝ ηδ γπ άμΝ αγ ά
θαΝ εα αγΫ
Παθ πδ

δΝ βθΝ

ΰΰτβ βΝ

δΝ βθΝ υπκξλΫπ άΝ κυΝ αυ ά,Ν άΝ παλαζ έο δΝ

πδίΪζζ αδΝ

Ν ίΪλκμΝ κυΝ (η Ν

δ άΰβ βΝ κυΝ

βηέκυΝ γβθυθ εαδΝαπσφα βΝ βμΝαλησ δαμΝαλξάμ)Νξλβηα δεάΝπκδθάΝέ βΝη Ν

λέαΝηβθαέαΝηδ γυηα αΝ βμΝπλκ φκλΪμΝ κυ,ΝβΝκπκέαΝί ίαδυθ αδΝεαδΝ δ πλΪ

αδ

πμΝ βησ δκΝ Ϋ κ κΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ Κυ δεαΝ έ πλαιβμΝ βηκ έπθΝ
σ πθέΝ θΝ υθ ξ έα, ηπκλ έΝ θαΝ εαζ έ αδΝ κΝ
βθΝυπκΰλαφάΝ κυΝ υηίκζαέκυέ
14

τ λκμΝ εα ΪΝ

δλΪΝ πζ δκ σ βμΝ ΰδα
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ζέΝ

Ι ΡΚ Ι Ν ΣΗΝ ΜΙΘΩΗΝ –

Ν Ν ΩΗΝ –

Ν ΠΡΟ ΡΜΟΓΗΝ -

ΤΠΟΜΙΘΩΗΝ
1. Καγ’Ν σζβΝ βθΝ δΪλε δαΝ βμΝ ηέ γπ βμ,Ν κΝ ηέ γδκΝ γαΝ ξλβ δηκπκδβγ έΝ απσΝ κθΝ
ηδ γπ άΝ απκεζ δ

δεΪΝ πμΝ παΰΰ ζηα δεάΝ

Ϋΰβ κυΝ δ έκυ άΝ πμΝ εα κδεέα,Ν λβ ΪΝ

απαΰκλ υηΫθβμΝ βμΝ εαγ’Ν κπκδκθ άπκ Ν λσπκΝ αζζαΰάμΝ βμΝ ξλά βμΝ κυΝ ηδ γέκυΝ
ξπλέμΝ βθΝ υθαέθ

βΝ βμΝ ΚζβλκθκηέαμέΝ ΟΝ ηδ γπ άμΝ βζυθ δΝ εαδΝ η Ν βΝ ξ δεάΝ

αθπ ΫλπΝ αθαφ λση θβΝ υπ τγυθβΝ άζπ βΝ κυΝ σ δΝ ιΫ α
η Ν βθΝ ίκάγ δαΝ δ δευθΝ

Ν κΝ ηέ γδκΝ ζ π κη λυμΝ

ξθδευθΝ εαδΝ Ϋξ δΝ πζάλβΝ ΰθυ βΝ βμΝ εα α

κπκέαΝαυ σΝ υλέ ε αδΝεαδΝ κΝίλάε Ν βμΝαπσζυ βμΝαλ

Ϊ

πμΝ

βθΝ

ε έαμΝ κυΝξπλέμΝ ζα υηα αΝ

εαδΝ εα ΪζζβζκΝ ΰδαΝ βθΝ ξλά βΝ πκυΝ κΝ πλκκλέα δ,Ν ΰδ’Ν αυ σΝ εαδΝ κΝ παλαζαηίΪθ δΝ
αθ πδφτζαε αέΝ
2. ΗΝηέ γπ βΝαλξέα δΝαπσΝ βθΝυπκΰλαφάΝ κυΝηδ γπ βλέκυΝ υηίκζαέκυΝεαδΝζάΰ δΝη ΪΝ
απσΝ λέαΝ(γ)ΝξλσθδαΝΰδαΝεα κδεέαΝεαδΝΰδαΝ παΰΰ ζηα δεάΝ

Ϋΰβέ

3. Μ ΪΝ βΝζάιβΝ βμΝηέ γπ βμ (γ έα) ηπκλ έΝθα υηφπθβγ έΝβΝαθαθΫπ βΝΰδαΝξλσθκΝ
έ κΝάΝίλαξτ λκ η Ν κυμΝέ δκυμΝάΝ πκυ δπ υμ δαφκλ δεκτμΝσλκυμ,Ν κΝ
ηδ γπ άλδκΝυπκίΪζζ αδΝ

Ν ξ δεσΝ

βθΝ πκε θ λπηΫθβΝ δκέεβ β.

4. ΣκΝπαλαπΪθπΝηέ γπηαΝγαΝδ ξτ δΝΰδαΝΫθαΝ(1)ΝξλσθκέΝΜ ΪΝ βθΝπΪλκ κΝ κυΝπλυ κυΝΝ
ηδ γπ δεκτΝ Ϋ κυμ,Ν κΝ ηέ γπηα γαΝ αθαπλκ αλησα αδΝ
πλκ γ δευμΝ
τοκμΝ κυΝ

β έπμ υπκζκΰδαση θκΝ

κΝηβθδαέκΝηέ γπηαΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝΫ κυμΝη Νατιβ βΝέ βΝη Ν κΝ

έΣέΚέ,Ν σππμΝ αυ σμΝ υπκζκΰέα αδΝ απσΝ βθΝ

ζζΪ κμ,Ν πζΫκθΝ τκΝ (β)Ν πκ κ

γθδεάΝ  α δ

δεάΝ βμΝ

δαέπθΝ ηκθΪ πθΝ έ Ν πμΝ παΰΰ ζηα δεάΝ

Ϋΰβ έ Ν

πμΝεα κδεέα.
 βθΝ π λέπ π βΝ πκυΝ

κΝ ηέ γπηα,Ν η ΪΝ

υπκζκΰδαση θβΝ αθαπλκ αληκΰά,
ηέ γπηα,Ν

βθΝ εα ΪΝ

κΝ αθπ ΫλπΝ

λσπκΝ

έθαδΝ ηδελσ λκΝ απσΝ κΝ ά βΝ εα αίαζζση θκΝ

ΝγαΝαθαπλκ αλησα αδΝΰδαΝ κΝΫ κμΝαυ σΝεαδΝγαΝπαλαηΫθ δΝ

αγ λσέΝΗΝ

θΝζσΰπΝ δα δεα έαΝαθαπλκ αληκΰάμΝγαΝ παθαζαηίΪθ αδΝεΪγ Νηδ γπ δεσΝΫ κμέ
5.

παΰκλ τ αδΝ απκζτ πμΝ βΝ ξπλέμΝ βθΝ πλκβΰκτη θβΝ ΫΰΰλαφβΝ
Παθ πδ

υθαέθ

βΝ κυΝ

άηδκυ,Ν κζδεάΝ άΝ η λδεάΝ υπκηέ γπ βΝ κυΝ ηδ γέκυ,Ν άΝ βΝ η Ν κπκδκθ άπκ Ν

λσπκΝη ΝάΝξπλέμΝαθ ΪζζαΰηαΝπαλαξυλβ βΝ βμΝξλά βμΝ κυΝηδ γέκυΝ
Ν παλΪία βΝ κυΝ παλσθ κμΝ σλκυΝ υθδ
τηία βμΝηέ γπ βμ. ΣκΝΠαθ πδ
κυΝ αληκ έκυΝ κλΰΪθκυΝ κυ,Ν

ΪΝ πκυ αέκΝ ζσΰκΝ ζτ βμΝ βμΝ παλκτ αμΝ

άηδκΝ τθα αδΝθαΝ υθαδθΫ

δ,Νη ΪΝαπσΝαπσφα βΝ

κΝ δεαέπηα,Ν κζδεάμΝ άΝ η λδεάμΝ υπκηδ γυ
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Ν λέ κθ,ΝβΝ

πμΝ κυΝ
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ηδ γέκυ,ΝάΝκπκδα
η Ν

άπκ Νπαλαξυλβ βμΝ βμΝξλά βμΝ κυΝη Ναθ ΪζζαΰηαΝάΝξπλέμ,Ν

κυμΝ έ δκυμΝ σλκυμΝ

πκε θ λπηΫθβΝ

βμΝ αλξδεάμΝ ηέ γπ βμΝ η ΪΝ απσΝ

δκέεβ βΝ

θβηΫλπ βΝ βμΝ

δεάμέΝ  Ν εΪγ Ν π λέπ π β,Ν κΝ ηδ γπ άμΝ η ΪΝ κυΝ

ΰΰυβ άΝ κυ, υγυθση θκδΝ αζζβζ ΰΰτπμΝ εαδΝ δμΝ κζσεζβλκθΝ η αιτΝ κυμΝ πμΝ εαδΝ
η αιτΝ πθΝ υπκηδ γπ υθΝ εαδΝ πθΝ ΰΰυβ υθΝ αυ υθ,Ν
υπκξλ υ

δμΝ πκυΝ αθΫζαίαθΝ απΫθαθ δΝ

κΝ Παθ πδ

θΝ απαζζΪ

κθ αδΝ απσΝ δμΝ

άηδκΝ η Ν βθΝ δαεάλυιβΝ βμΝ

βηκπλα έαμΝεαδΝ βθΝυπκΰλαφάΝ κυΝαλξδεκτΝηδ γπ βλέκυΝ υηίκζαέκυέΝ πέ βμ,ΝκΝ
ηδ γπ άμΝυπκξλ κτ αδΝθαΝαθαεκδθυθ δΝ
κΝΠαθ πδ

βθΝ πκε θ λπηΫθβΝ δκέεβ βΝ

δεάμΝεαδΝ

άηδκΝ βθΝ τθ αιβΝ κυΝ υηίκζαέκυΝ βμΝυπκηέ γπ βμ,ΝυπκίΪζζκθ αμΝ

υΰξλσθπμΝεαδΝαθ έΰλαφκΝαυ κτέ
6. δππβλάΝ αθαηέ γπ βΝ
θκδεδκ

θΝ ξπλ έ,Ν κτ Ν δ ξτ δΝ παλΪ α βΝ εα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ υξσθΝ

α έκυΝ άΝ εΪπκδκυΝ ΪζζκυΝ ΝσηκυέΝ ΟΝ ηδ γπ άμΝ έθαδΝ υπκξλ πηΫθκμΝ θαΝ

παλαδ βγ έΝ η Ν κΝ ηδ γπ άλδκΝ υηίσζαδκΝ απσΝ εΪγ Ν πλκ
θκδεδκ
πλκ

α έαΝ πθΝ θσηπθΝ π λέΝ

α έκυ,Ν άΝ απσΝ κπκδα άπκ Ν παλΪ α βΝ βμΝ ηέ γπ βμ,Ν άΝ απσΝ Ϊζζ μ

α υ δεΫμΝ πθΝ ηδ γπ υθΝ δα Ϊι δμ,Ν πκυΝ γαΝ δ ξτκυθΝ εα ΪΝ κΝ ξλσθκΝ βμΝ

τθαοβμΝ βμΝηέ γπ βμ,ΝάΝπκυΝγαΝ ε κγκτθΝ

κΝηΫζζκθ,Νεα ΪΝ βΝ δΪλε δΪΝ βμέ

7. ΗΝαπσΝ κΝηδ γπ άΝ εξυλβ βΝ(η λδεάΝάΝκζδεά)ΝβΝ τ

α βΝ θ ξτλκυΝάΝη αίέία βΝ

βμΝ τηία βμΝεαδΝκπκδκυ άπκ Ν δεαδυηα κμΝάΝυπκξλΫπ βμΝπκυΝαπκλλΫκυθΝαπσΝ
αυ άθΝ απαΰκλ τ αδΝ ξπλέμΝ πλκβΰκτη θβΝ ΫΰΰλαφβΝ υθαέθ
ΫΰΰλαφβΝΫΰελδ β)Ν κυΝΠαθ πδ

βΝ ( εΝ πθΝ πλκ ΫλπθΝ

άηδκυΝ γβθυθΝεαδΝ βμΝ πκε θ λπηΫθβμΝ δκέεβ βμΝ

δεάμέΝ
ηέΝΚ Σ

ΟΛΗΝΜΙΘΩΜ ΣΟΝ- ΠΙΚ Τ Ν– Ν Κ ΙΝΙ ΙΝ

1. ΣκΝ πλυ κΝ ηέ γπηα, πλΫπ δΝ απαλαέ β αΝ θαΝ Ϋξ δΝ πλκεα αίζβγ έΝ εα ΪΝ βθΝ
υπκΰλαφάΝ κυΝηδ γπ βλέκυΝ υηίκζαέκυέΝ
2.  βθΝπ λέπ π βΝπκυΝ ΰελδγ έΝ κΝαελδίΫμΝπκ σΝ κυΝ υηοβφδ ηκτΝ κυΝηδ γυηα κμΝ
η Ν δμΝ απΪθ μΝ πθΝ λΰα δυθΝ αθαεαέθδ βμ,Ν γαΝ βλβγκτθΝ κδΝ ξ δεκέΝ Ν σλκδΝ βΝ
απσφα βμΝ βμΝΠαθ πδ
δκέεβ βμΝ
απσ ί

βηδαεάμΝυΰεζά κυΝεαδΝΝ βμΝΫΰελδ βμΝ βμΝ πκε θ λπηΫθβμΝ

δεάμΝ ΰδαΝ κΝ πκ σΝ κυΝ η δπηΫθκυΝ ηδ γυηα κμΝ εαδΝ βΝ δΪλε δαΝ

βμΝ θ σμΝ κυΝξλκθδεκτΝ δα

άηα κμΝ βμΝηδ γπ δεάμΝ τηία βμέ

3.  βΝ υθΫξ δαΝ κΝ ηέ γπηαΝ έθαδΝ πζβλπ ΫκΝ ηΫ αΝ

κΝ πλυ κΝ

ηδ γπ δεκτΝ ηάθα,Ν ξπλέμΝ σξζβ βΝ απσΝ κθΝ εηδ γπ ά,Ν
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εαάη λκΝ εΪγ Ν

κΝ ζκΰαλδα ησ

βμ
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εζβλοθοηέαμΝ ΚέΝ Ν Κλδ αά,Ν η Ν αλδγησΝ 485392-01 (IBAN GR 38 0110 0400 0000
ίζίζΝ κηγλΝ βί1)Ν πκυΝ βλ έ αδΝ

κΝ ε θ λδεσΝ εα Ϊ

βηαΝ βμΝ έΣέ έΝ εαδΝ βΝ εα αίκζάΝ

κυΝ γαΝ απκ δεθτ αδΝ ησθκΝ η Ν ΫΰΰλαφβΝ απσ διβΝ
απκεζ δκηΫθκυΝπαθ σμΝΪζζκυΝηΫ κυΝαπκ

βμΝ ΣλΪπ ααμΝ αυ άμ,Ν

έι πμΝαεσηβΝεαδΝαυ κτΝ κυΝσλεκυέ

4. ΣκΝ εα αίαζζση θκΝ πκ σΝ κυΝ ηδ γέκυΝ κλέα αδΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ Ϋΰελδ βΝ βμΝ
πκε θ λπηΫθβμΝ δκέεβ βμΝ
5. ΣκΝ Παθ πδ

δεάμΝ

άηδκΝ Ϋξ δΝ κΝ δεαέπηαΝ θαΝ αβ ά

ΰλαφ έαΝ βμΝ ήθ
δκέεβ βμΝ

δΝ βθΝ εα αίκζάΝ κυΝ ηδ γυηα κμΝ

αΝ

πμΝ Κζβλκ κ βηΪ πθ,Ν η ΪΝ απσΝ Ϋΰελδ βΝ βμΝ πκε θ λπηΫθβμΝ

δεάμ.

6. ΟΝ ηδ γπ άμΝ

θΝ απαζζΪ

αδΝ απσΝ βθΝ πζβλπηάΝ κυΝ ηδ γυηα κμΝ αθΝ

ξλά βΝ κυΝηδ γέκυΝξπλέμΝυπαδ δσ β αΝ κυΝΠαθ πδ
7. ΟΝηδ γπ άμΝ

θΝ Ϋεαθ Ν

βηέκυέΝ

θΝΫξ δΝ δεαέπηαΝη έπ βμΝ κυΝηδ γυηα κμΝΰδαΝίζΪίβΝαπσΝγ κηβθέα,Ν

αθπ ΫλαΝ ίέαΝ άΝ ΪζζβΝ κπκδα άπκ Ν αδ έαΝ πκυΝ υξσθΝ γαΝ πΫζγ δΝ η ΪΝ βθΝ
εα αετλπ β,Ν υθΪη δΝ πθΝ πλκίζ πση θπθΝ

κΝ ΪλγλκΝθ1§βΝ κυΝ απσΝ γίέ11έ1λγλΝ

έ έ(Φ ΚΝ ’Νηβγή1λγλ)έ
8.

παΰκλ τ αδΝλβ ΪΝκΝ υηοβφδ ησμΝάΝ πέ ξ

9. Η

υξσθΝ εαγυ

βΝ κυΝηδ γυηα κμέ

Ϋλβ βΝ εα αίκζάμΝ κυΝ ηδ γυηα κμ,Ν σ κΝ εαδΝ ΰδαΝ παλΪία βΝ

κπκδκυ άπκ ΝαπσΝ κυμΝσλκυμΝ κυΝηδ γπ βλέκυΝ υηίκζαέκυΝ κυμΝκπκέκυμΝγαΝ κυμΝ
υθκηκζκΰά

δΝυπκξλ π δεΪΝπμΝκυ δυ δμ,ΝΝ υθ πΪΰ αδΝ αΝπαλαεΪ πμΝ

α)Ν ΟΝ ηδ γπ άμΝ γαΝ απκίΪζζ αδΝ απσΝ κΝ ηέ γδκΝ ίδαέπμ,Ν εα ΪΝ βθΝ δ δεάΝ
δα δεα έαΝ «π λέΝ απκ σ

πμΝ ηδ γέκυ»Ν

κυΝ Κυ δεαΝ Πκζδ δεάμΝ

δεκθκηέαμ,
ί)Ν ΟΝ ηδ γπ άμΝ υπκξλ κτ αδΝ θαΝ εα αίΪζζ δΝ
υπ λβη λέαμΝ

πέΝ πθΝ ηδ γπηΪ πθ,Ν

κΝ εζβλκ σ βηαΝ σεκυμΝ

αΝ κπκέαΝ

θΝ εα αίζάγβεαθΝ

ηπλσγ

ηαΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝπκυΝά αθΝαπαδ β ΪΝηΫξλδΝ βμΝπζάλκυμΝ

ικφζά

υμΝ κυμέΝ ΗΝ έ πλαιβΝ πθΝ κφ δζκηΫθπθΝ ηδ γπηΪ πθΝ εαδΝ πθΝ

σεπθΝ υπ λβη λέαμΝ γαΝ ΰέθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ Κυ δεαΝ
δ πλΪι πμΝ βηκ έπθΝ

σ πθΝ(Κέ έ έ έ)Ν(Νέ έΝγηθήιζ)έ

ΰ)Ν  Ν π λέπ π βΝ κφ δζάμΝ ζβιδπλσγ
κυΝ κφ δζΫ βΝ εα αζκΰέα αδΝ πλκμΝ

ηπθΝ ηδ γπηΪ πθ,Ν εΪγ Ν εα αίκζάΝ
ισφζβ βΝ

πθΝ ζβιδπλσγ

ηδ γπηΪ πθΝ η ΪΝ πθΝ αθαζκΰκτθ πθΝ σεπθΝ Ϋ
δαφκλ δεΪΝκΝηδ γπ άμΝ(ΪλγλκΝγΝ κυΝΝέ έΝγηθήιζ)έ
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ηπθΝ

πΝ εαδΝ αθΝ κλέα δΝ
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)Ν ΟΝ ηδ γπ άμΝ υπκξλ κτ αδΝ θαΝ εα αίΪζζ δΝ αΝ ηβΝ

κυζ υηΫθαΝ

ηδ γυηα αΝΫπμΝ βΝζάιβΝ βμΝηέ γπ βμ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθβμΝ βμΝ υξσθΝ
υηφπθβηΫθβμΝπαλΪ α βμΝαυ άμέ
)ΝΚΪγ Ν δαφκλΪΝ πέΝΫζα κθΝ κυΝηδ γυηα κμ,ΝβΝκπκέαΝπλκετπ δΝζσΰπΝ
δΪζυ βμΝ

βμΝ ηδ γυ

πμΝ

ιαδ έαμΝ

κυΝ ηδ γπ ά,Ν ΰδαΝ σζκΝ

κΝ

υηφπθβγΫθ αΝ εαδΝ υπκζ δπση θκΝ ξλσθκΝ ηΫξλδΝ βθ υπκΰλαφάΝ θΫκυΝ
ηδ γπ βλέκυΝ υηίκζαέκυ,Νίαλτθ δΝ κθΝηδ γπ άΝεαδΝ κθΝ ΰΰυβ άΝαυ κτέΝΗΝ
δαφκλΪΝαυ άΝ δ πλΪ
βηκ έπθΝ

σ πθέΝ

αδΝεα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝθσηκυΝπ λέΝ έ πλαιβμΝ
θ έγ α,Ν εΪγ Ν πδπζΫκθΝ δαφκλΪΝ παλαηΫθ δΝ

σφ ζκμΝ βμΝεζβλκθκηέαμΝεαδΝ

θΝ υηοβφέα αδ,Νκτ Ν υθυπκζκΰέα αδΝ

Ν
Ν

σφ ζκμΝ κυΝηδ γπ άέ
10. ΗΝ ξλβηα δεάΝ ΰΰτβ βΝ πδ
ηέ γπ βμ,

λΫφ αδΝ α σεπμΝ

βθΝ κζκ ξ λάΝ

ισφζβ βΝ

αθαπλκ αληκΰυθΝ αυ υθΝ εαδΝ βθ
αθ ιαλ ά πμΝ πθΝυπκξλ υ

κΝ ηδ γπ άΝ η ΪΝ βΝ ζάιβΝ βμΝ

πθΝ ηδ γπηΪ πθ

θΝ ΰΫθ δ

εαδΝ

πθΝ

υξσθΝ

επζάλπ β εΪγ Ν ηδαμΝ εαδ σζπθΝ

πθΝ κυΝηδ γπ άΝπκυΝαπκλλΫκυθΝαπσΝ κΝηδ γπ άλδκΝ

υηίσζαδκ,Ν κΝθσηκΝεαδΝαπσΝ βΝηέ γπ βέ
11. ΣκΝ Παθ πδ
εα Ϊ

α βΝ

βθΝ πδ

άηδκΝ

κθΝ ηδ γπ άΝ ΰδαΝ βθΝ πλαΰηα δεάΝ

βθΝκπκέαΝίλέ ε αδΝ κΝαεέθβ κ,Νκτ Νυπκξλ υθ αδΝαπσΝ κΝζσΰκΝαυ σΝ

λκφάΝάΝ

12. ΟΝ εηδ γπ άμΝ
Ϋ

θΝ υγτθ αδΝ απΫθαθ δΝ

βθΝη έπ βΝ κυΝηδ γυηα κμ,Νκτ Ν

βΝζτ βΝ βμΝηέ γπ βμέ

θΝ υπκξλ υθ αδΝ θαΝ εΪθ δΝ κπκδα άπκ Ν πδ ε υάΝ κυΝ ηδ γέκυ,Ν

πΝ εαδΝ αθαΰεαέαέΝ Ν  Ν εΪγ Ν π λέπ π βΝ σ κΝ κδΝ υξσθΝ λΰα έ μΝ αθαεαέθδ βμΝ εαδΝ
πδ ε υάμΝ κυΝηδ γέκυ,ΝπκυΝγαΝ ΰελδγκτθΝη Ν βθΝεα αετλπ βΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτΝεαδΝ

βΝ απΪθβΝ κυμΝ απκ ί

έΝ απσΝ αΝ εα αίαζζση θαΝ ηβθδαέαΝ ηδ γυηα α,Ν εαγυμΝ

εΪγ Ν ΪζζβΝ πδ ε υάΝ άΝ πλκ γάεβΝ
ΰεα Ϊ

κΝ ηέ γδκ,Ν σππμΝ εαδΝ κπκδα άπκ Ν ΪζζβΝ

α βΝ πκυΝ γαΝ ΰέθ δΝ απσΝ κΝ ηδ γπ ά,Ν π λδΫλξ αδΝ

βθΝ ευλδσ β αΝ κυΝ

Κζβλή κμΝ η ΪΝ βΝ ζάιβΝ άΝ βΝ δΪζυ βΝ βμΝ ηέ γπ βμ,Ν ξπλέμΝ εαηέαΝ απκζτ πμΝ
απκαβηέπ βΝ κυΝηδ γπ άΝΰδαΝεαθΫθαΝζσΰκέΝΚΪγ Ν Ϋ κδαΝ απΪθβΝΰδαΝκπκδκθ άπκ Ν
ζσΰκΝεαδΝαδ έαΝ δ θ λΰβγ έ,Ν ε σμΝ πθΝ λΰα δυθΝαθαεαέθδ βμΝπκυΝγαΝ ΰελδγκτθΝη Ν
βθΝ εα αετλπ βΝ κυΝ

δαΰπθδ ηκτΝ εαδΝ βΝ

απΪθβΝ κυμΝ απκ ί

εα αίαζζση θαΝηβθδαέαΝηδ γυηα α,ΝγαΝίαλτθ δΝαπκεζ δ
ηδ γπ άμΝ θαΝ δεαδκτ αδΝ θαΝ αθααβ ά

έΝ απσΝ αΝ

δεΪΝ κθΝηδ γπ άΝξπλέμΝκΝ

δΝ κΝ πκ σθ βμΝ κδατ βμΝ απΪθβμΝ απσΝ κΝ
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Κζβλκ σ βηαΝ άΝ θαΝ υηοβφέ

δΝ κτ κΝ ( κΝ πκ σ)Ν

Ν υξσθΝ κφ δζση θαΝ απσΝ αυ σθΝ

ηδ γυηα αέ
13. ΠδγαθΫμΝ Ϋ κδ μΝ λΰα έ μΝ πδ ε υάμΝ εαδΝ αθαεαέθδ βμΝ κυΝ ηδ γέκυ,Ν η Ν δμΝ ξ δεΫμΝ
ξθδεΫμΝ η ζΫ μ,Ν γαΝ πλαΰηα κπκδβγκτθΝ η Ν απΪθ μΝ εαδΝ υγτθβΝ κυΝ ηδ γπ ά,Ν
τ

λαΝαπσΝΫΰελδ βΝ κυΝΠαθήηέκυΝεαδΝυπσΝ βθΝ πέίζ οβΝ βμΝΣ ξθδεάμΝΤπβλ

έαμΝ

αυ κτΝ(ΣΤΠ )έ
θέΝΤΠΟΧΡ Ω ΙΝΜΙΘΩΣΗ- ΓΓΤΗΣΗΝ- ΚΜΙΘΩΣΗ
1. ΟΝηδ γπ άμΝ έθαδΝυπκξλ πηΫθκμΝθαΝ δα βλ έΝ κΝηέ γδκΝ

ΝεαζάΝεα Ϊ

α βΝεαδΝ έθαδΝ

υπ τγυθκμΝ ΰδαΝ εΪγ Ν ίζΪίβΝ άΝ φγκλΪΝ εαδΝ

θΝ ηπκλ έΝ θαΝ πδφΫλ δΝ κυ δυ δμΝ

αζζκδυ

δΝ

δμΝ

κΝ ηέ γδκ,Ν κτ Ν θαΝ

η αίΪζζκυθΝ βθΝ αλξδεάΝ κυΝ τ

θ λΰά

’Ν αυ σΝ η αλλυγηέ

α β,Ν κτ Ν θαΝ κΝ ξλβ δηκπκδά

δΝ ΰδαΝ εκπσΝ

δαφκλ δεσ,ΝξπλέμΝ βθΝΫΰελδ βΝ κυΝΓ θδεκτΝΓλαηηα ΫαΝ βμΝΠ λδφΫλ δαμΝ
παΰκλ τ αδΝ

2.

εκδθσξλβ

δμΝ πκυΝ
δεάμέ

κθΝ ηδ γπ άΝ βΝ κπκγΫ β βΝ κπκδπθ άπκ Ν αθ δε δηΫθπθΝ

κυμΝ ξυλκυμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ κπκγΫ β βΝ

κυμΝ

κΝ ηέ γδκΝ τφζ ε πθΝ υζυθΝ άΝ

αθ δε δηΫθπθΝ αΝκπκέαΝ έθαδΝ υθα σθΝθαΝ κΝίζΪοκυθΝάΝθαΝ κΝλυπΪθκυθέ
3. ΟΝηδ γπ άμΝκφ έζ δΝθαΝφλκθ έα δΝΰδαΝ βθ δα άλβ βΝ βμΝεα κξάμΝ κυΝηδ γέκυΝεαδΝθαΝ
απκελκτ δΝεΪγ Νεα απΪ β άΝ κυ,ΝΫξκθ αμΝσζ μΝ δμΝαΰπΰΫμΝ κυΝ εηδ γπ άέ
4. ΣκΝ ηδ γπ άΝ ίαλτθκυθΝ σζ μΝ κδΝ απΪθ μΝ ΰδαΝ υ λκζβοέα,Ν φπ δ ησ,Ν βηκ δεΪΝ ΫζβΝ
εΪγ Νηκλφάμ,ΝεαγυμΝεαδΝ απΪθ μΝεΪγ ΝηκλφάμΝΰδαΝ βΝ υθ άλβ βΝ κυΝηδ γέκυέΝΟδΝ
απΪθ μΝ ΰδαΝ
απκεζ δ
εκδθκξλά

πδ ε υΫμ,Ν αεσηβΝ εαδΝ ΰδαΝ δμΝ έ δ μΝ δμΝ αθαΰεαέ μ,Ν ίαλτθκυθΝ

δεΪΝ κΝ ηδ γπ άέΝ
πθ,Ν αθ ζευ

ηδ γπ άμΝεΪθ δΝάΝ

πέ βμΝ κΝ ηδ γπ άΝ ίαλτθκυθΝ εαδΝ κδΝ

άλκμ,Ν γΫληαθ βμΝ (αεσηβΝ εαδΝ

απΪθ μΝ

βθΝ π λέπ π βΝ πκυΝ κΝ

θΝεΪθ δΝξλά βΝ κυΝηδ γέκυ,ΝζσΰπΝαπκυ έαμΝ κυΝαπσΝ κΝηέ γδκΝάΝ

απσΝ ΪζζκυμΝ ζσΰκυμ),Ν απΪθ μΝ αηκδίάμΝ κυΝ θΝ ΰΫθ δΝ πλκ ππδεκτΝ κυΝ αεδθά κυ,Ν
εαγυμΝ εαδΝ κζσεζβλκΝ κΝ αθαζκΰκτθΝ πκ κ

σΝ ξαλ κ άηκυΝ εαδΝ δ φκλΪμΝ υπΫλΝ

ΟέΓέ έΝ εαδΝ αΝ ΫζβΝ τ λ υ βμΝ άΝ ΪζζκυΝ δ κ τθαηκυΝ ΫζκυμΝ άΝ φσλκυΝ πκυΝ υξσθΝ γαΝ
γ

πδ γκτθέ

5. ΟΝ ΰΰυβ άμΝ θΫξ αδΝ πμΝ πλπ κφ δζΫ βμΝ εαδΝ έθαδΝ αζζβζ ΰΰτπμΝ εαδΝ δμΝ κζσεζβλκθΝ
υπ τγυθκμΝ η Ν κθΝ ηδ γπ άΝ ΰδαΝ βθΝ άλβ βΝ σζπθΝ πθΝ υπκξλ υ

πθΝ πκυΝ

πλκετπ κυθΝαπσΝ βΝηέ γπ βΝεαδΝΰδαΝκπκδα άπκ Νκφ δζάΝπλκετο δΝ θΝΰΫθ δΝαπσΝ
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αυ ά,Νπαλαδ κτη θκμΝ κυΝ υ λΰ άηα κμΝ δαά
θ

Ϊ

δμΝ κυΝ

πμΝεαδΝ δαδλΫ

πμΝεαδΝαπσΝσζ μΝ δμΝ

δεκτΝΚυ δεαέΝ

6. ΟΝηδ γπ άμΝ έθαδΝυπκξλ πηΫθκμΝθαΝ υηηκλφυθ αδΝαπσζυ αΝη ΝσζκυμΝ κυΝσλκυμΝ
εαδΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ υξσθΝ υπΪλξκθ κμΝ εαθκθδ ηκτΝ κυΝ αεδθά κυΝ κυΝ κπκέκυΝ κΝ
ηδ γπ άμΝΫζαί ΝπζάλβΝΰθυ βΝεαδΝκΝκπκέκμΝγαΝγ πλ έ αδΝαθαπσ πα
υηίΪ

πμΝηδ γυ

κΝηΫλκμΝ βμΝ

πμέ

7. Κα ΪΝ βΝ ζάιβΝ άΝ βΝ δΪζυ βΝ βμΝ ηέ γπ βμΝ απσΝ υπαδ δσ β αΝ κυΝ ηδ γπ ά,Ν αυ σμΝ
υπκξλ υθ αδΝ θαΝ παλα υ
εα Ϊ

δΝ αηΫ πμΝ κΝ ηέ γδκΝ η Ν πλπ σεκζζκ,Ν

Ν εαζάΝ

α β,ΝαζζδυμΝγαΝαπκίζβγ έΝίδαέπμΝεαδΝγαΝ έθαδΝυπκξλ πηΫθκμΝθαΝεα αίΪζζ δΝ

κΝεζβλκ σ βηαΝπκ σΝέ κΝπλκμΝ κΝ1ή1ίΝ κυΝεα αίαζζκηΫθκυΝεα ΪΝ βΝζάιβΝάΝ βΝ
δΪζυ βΝ βμΝ ηέ γπ βμΝ ηβθδαέκυΝ ηδ γυηα κμ,Ν ΰδαΝ εΪγ Ν ηΫλαΝ παλαηκθάμΝ κυΝ

κΝ

ηέ γδκ,Ν απσΝ βθΝ βηΫλαΝ ζάιβμΝ βμΝ ηέ γπ βμΝ άΝ βμΝ δΪζυ άμΝ βμ,Ν υπκξλ κτη θκμΝ
πέ βμΝθαΝαπκεα α
ηδ γέκυ,Ν
Παθ πδ

ά

δΝεαδΝεΪγ ΝΪζζβΝαβηέαΝπκυΝβΝεαγυ

ζ τγ λκυΝ εαδΝ

Ν Ϊλδ

βΝ εα Ϊ

Ϋλβ βΝπαλΪ κ βμΝ κυΝ

α β,Ν ηπκλ έΝ θαΝ

πδφΫλ δΝ

κΝ

άηδκΝ γβθυθέ  Νπ λέπ π βΝπλσπλβμΝαπκξυλβ βμΝ κυΝηδ γπ άΝαπσΝ κΝ

ηέ γδκΝαπσΝκπκδα άπκ Ναδ έαΝαφκλΪΝαυ σθ,Νυπκξλ κτ αδΝαυ σμΝθαΝεα αίΪζ δΝ

κθΝ

εηδ γπ ά αΝηδ γυηα αΝΫπμΝ βθΝζάιβΝ βμΝπαλκτ αμΝ τηία βμΝηέ γπ βμ.
8. ΟΝηδ γπ άμΝ έθαδΝυπκξλ πηΫθκμΝαπσΝ βΝηΫλαΝ βμΝπλκεάλυιβμΝθΫαμΝ βηκπλα έαμΝ
ΰδαΝ βθΝ εηέ γπ βΝ κυΝ ηδ γέκυ,Ν θαΝ Ϋξ αδΝ σ κυμΝ πδγυηκτθΝ θαΝ ι Ϊ κυθΝ κ
ηέ γδκΝΰδαΝθΫαΝηέ γπ βέ
9. ΚΪγ Ν παλΪία βΝ πθΝ σλπθΝ αυ άμΝ βμΝ δαεάλυιβμΝ άΝ Ϋ

πΝ εαδΝ θσμΝ απσΝ αυ κτμ,Ν

υθ πΪΰ αδΝ βθΝ εα Ϊπ π βΝ βμΝ εα α γ δηΫθβμΝ ΰΰτβ βμΝ κυΝ σλκυΝ γΝ αυ άμΝ βμΝ
δαεάλυιβμΝ εαδΝ βθΝ εα αίκζάΝ

κΝ ζκΰαλδα ησΝ κυΝ εζβλκ κ άηα κμΝ απσΝ κθΝ

ηδ γπ άΝεαδΝ κθΝ ΰΰυβ άΝ κυΝαπκαβηέπ βμΝπκυΝεαγκλέα αδΝΝη Ν βθΝ δεα
10. ΪθΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝηδ γυ

πμΝ κΝΠαθ πδ

άηδκΝαπκφα έ

άΝ βθΝ πδ ε υάΝ κυΝ αεδθά κυΝ πκυΝ ίλέ ε αδΝ κΝ ηέ γδκ,Ν δεαδκτ αδΝ
βμΝ παλκτ βμΝ ηδ γυ

δεάΝκ σέ

δΝ βθΝαθαεαέθδ βΝ
βθΝ εα αΰΰ ζέαΝ

πμ,Ν βΝ κπκέαΝ ζτ αδΝ λ δμΝ ηάθ μΝ η ΪΝ απσΝ βΝ ξ δεάΝ

ΫΰΰλαφκΝ δ κπκέβ β,ΝσζπμΝααβηέπμΝΰδαΝ κΝΠαθήηδκέ
11. ΟΝ ηδ γπ άμΝ υπκξλ κτ αδΝ ησζδμΝ υηπζβλπγ έΝ λέηβθκΝ απσΝ βμΝ πδ σ
δ κπκδά

πμΝ θαΝ παλα υ

πμΝ βμΝ

δΝ ζ τγ λκΝ κΝ ηέ γδκΝ εαδΝ ε θσ,Ν παλαδ κτη θκμΝ απσΝ

εΪγ Ν δεαέπηαΝ έ Ν απκαβηδυ

πμ,Ν έ Ν παθ ΰεα α

Ϊ

πμ,Ν κΝ κπκέκΝ απκλλΫ δΝ

υξσθΝ σ κΝ απσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ πκυΝ δ ξτκυθΝ άη λα,Ν σ κΝ εαδΝ απσΝ δμΝ ηΫζζκυ
κδατ μέ
20
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12. ΟΝηδ γπ άμΝπαλαδ έ αδΝ πέ βμΝαπσΝ κΝ δεαέπηαΝθαΝ πδ δυι δΝ βθΝεαγΥΝκδκθ άπκ Ν
λσπκΝ παλαηκθάΝ κυΝ

κΝ ηέ γδκΝ πΫλαθΝ κυΝ αθπ ΫλπΝ λδηάθκυΝ εΪγ Ν αθ έγ βΝ

θΫλΰ δαΝ αυ κτΝ υθ πΪΰ αδΝ βθΝ υπκξλΫπ άΝ κυΝ θαΝ αθκλγυ
απκγ δεάΝαβηέαΝαπσΝ βΝηβΝΫΰεαδλβΝπαλΪ κ βΝ κυΝηδ γέκυΝ

δΝ εΪγ Ν γ δεάΝ άΝ

κΝΠαθ πδ

άηδκέ

13. ΚΪγ Ν υξσθΝ λκπκπκέβ βΝ πθΝ σλπθΝ βμΝ ηέ γπ βμ,Ν σππμΝ εαδΝ βΝ αθαηέ γπ βΝ άΝ βΝ
παλΪ α βΝ βμΝ ηέ γπ βμ,Ν γαΝ απκ δεθτκθ αδΝ απκεζ δ

δεΪΝ εαδΝ ησθκΝ ΰΰλΪφπμέΝ

ΌζκδΝ κδΝ σλκδΝ αθαΰθπλέακθ αδΝ απσΝ κΝ Κζβλκ σ βηα,Ν κθΝ ηδ γπ άΝ εαδΝ κθΝ ΰΰυβ άΝ
πμΝκυ δυ δμΝεαδΝ πκυ αέκδ,ΝβΝ

Ν υξσθΝπαλΪία βΝεΪπκδκυΝαπσΝαυ κτμΝαπσΝ κθΝ

ηδ γπ άΝ ικηκδυθ αδΝ η Ν εα αΰΰ ζέαΝ βμΝ τηία βμΝ εαδΝ πδφΫλ δΝ βθΝ ζτ βΝ βμΝ
ηέ γπ βμΝπλδθΝ απσΝ βθΝ ζάιβΝ βμΝαπσΝ υπαδ δσ β αΝ κυΝ ηδ γπ άΝ εαδΝ παλΫξ δΝ
εηδ γπ ά κΝ δεαέπηαΝθαΝαβ ά
ηδ γπ άΝ εαδΝ

κθΝ

δΝ βθΝαπσ κ βΝ βμΝξλά βμΝ κυΝηδ γέκυΝαπσΝ κθΝ

Ν π λέπ π βΝ Ϊλθβ άμΝ κυ,Ν κΝ Κζβλκ σ βηαΝ θαΝ πδ δυι δΝ βθΝ

απκίκζάΝ κυΝ ηδ γπ άΝ
π λαδ ΫλπΝαιδυ

δαΝ βμΝ

δεα

δεάμΝ κ κτ,Ν ξπλέμΝ θαΝ απκεζ έκθ αδΝ κδΝ

δμΝ κυ εηδ γπ άΝαπσΝ βθΝ τηία βΝηέ γπ βμέ

14. ΟΝ εηδ γπ άμΝ δεαδκτ αδΝθαΝ πδ έ δΝκπκδα άπκ Ν δεσΰλαφα,Ν ιυ δεαΝάΝ δεα
αεσηβΝ εαδΝ απζΪΝ Ϋΰΰλαφα,Ν απ υγυθση θαΝ

κθΝ ηδ γπ άΝ εαδΝ

κθΝ ΰΰυβ ά,Ν

δεΪ,Ν
βθΝ

δ τγυθ βΝ κυΝ ηδ γέκυ,Ν βθΝ κπκέαΝ κΝ ηδ γπ άμΝ εαδΝ κΝ ΰΰυβ άμΝ κλέακυθΝ πμΝ
υθ λΫξκυ αΝ δ τγυθ άΝ κυμ,ΝαεσηβΝεαδΝ θΝαπκυ έαΝ κυμέ
15.  Ν εΪγ Ν π λέπ π β,Ν ΫζκμΝ λβ ΪΝ υηφπθ έ αδΝ σ δΝ βΝ υξσθΝ ηβΝ ΫΰεαδλβΝ Ϊ εβ βΝ εΝ
ηΫλκυμΝ κυΝ εηδ γπ άΝΝ πθΝ δεαδπηΪ πθΝπκυΝαπκλλΫκυθΝαπσΝ κΝπαλσθ,Ν
π λέπ π βΝ

θΝ ηπκλ έΝ θαΝ ληβθ υγ έΝ πμΝ

δππβλάΝ παλαέ β άΝ κυΝ απσΝ αΝ

δεαδυηα ΪΝ κυΝαυ Ϊ,Νκτ ΝπμΝεα Ϊλΰβ βΝσλκυΝάΝσλπθΝ κυΝπαλσθ κμ.

ΟΝ θαπζβλπ άμΝΠλτ αθβΝΟδεκθκηδευθΝΤπκγΫ

ΝδεσζακμΝΜυζπθΪμ
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ΝεαηέαΝ

πθ

