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       Θ Μ ΝΝ2ο
: Κα Ϊλ δ βΝ πθΝσλπθΝ δαεάλυιβμΝ βηκπλα έαμ επκέβ βμ 

                      ΰεα αζ ζ δηηΫθπθΝκξβηΪ πθΝ κυΝ άηκυέ 
 

  κΝ Λκυ λΪεδΝ εαδΝ κΝ βηκ δεσΝ Κα Ϊ βηαΝ (ΙΪ κθκμΝ ΤΝ γθέΝ
θ δ Ϊ πμ)Ν άη λαΝ βθΝ17β  κυΝηβθσμΝΝΟε πίλέκυ,Ν κυΝΫ κυμΝβί1θ,ΝβηΫλαΝ
βμΝ ί κηΪ κμΝ υ ΫλαΝ εαδΝ υλαΝ ίλμγί,Ν υθάζγ Ν Ν αε δεάΝ υθ λέα βΝ βΝ
ΟδεκθκηδεάΝ πδ λκπά,Νη ΪΝ βθΝυπΥΝαλδγέΝ18683/13-10-2016 πλσ εζβ βΝ κυΝ
ΠλκΫ λκυΝ εέΝ Γ πλΰέκυΝ ζεέΝ ΓΚΙΩΝ Ν - βηΪλξκυ,Ν βΝ κπκέαΝ θσηδηαΝ εδΝ
ηπλσγ ηαΝ πδ σγβε Ν ΝεΪγ ΝΫθαΝηΫζκμΝ βμ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝ υαβ ά δΝεαδΝ
θαΝαπκφα έ δΝ αΝγΫηα αΝ βμΝβη λά δαμΝ δΪ αιβμέ 
 

 φκτΝ δαπδ υγβε Ν σ δΝ υπΪλξ δΝ θσηδηβΝ απαλ έα,Ν κηΫθκυΝ σ δΝ πέΝ
υθσζκυΝ π ΪΝ (ι)Νη ζυθΝ βμΝΟδεκθκηδεάμΝ πδ λκπάμΝίλΫγβεαθΝπαλσθ αΝ Ϋιδ  

(6), κΝεέΝΠλσ λκμΝεάλυι Ν βθΝΝΫθαλιβΝ βμΝ υθ λέα βμέ 
 

ΠΝ αΝ λΝ όΝ θΝ Ν Ν μΝ μ 1έΓ υλΰδκμ ζεέΝ ΓΚΙΩΝ Ν - άηαλξκμΝ - Πλσ λκμ,Ν
2.Γ πλΰέκυΝ ΧαλΪζαηπκμ,Ν γέΠαθ ζΫκυΝ Κπθήθκμ, ζέΡΪ βμΝ πυλέ πθ,Ν
5. σ ξκλβμΝΚπθήθκμ,Νθέαε ζζαλέκυΝ θα Ϊ δκμ,ΝκΝκπκέκμΝαθαπζβλυθ δΝ κΝ
αε δεσΝηΫζκμ,ΝπκυΝαπκυ δΪα δ,ΝεέΝ ζΪ βΝ υΪΰΰ ζκ. 

 

ΝπΝόΝθΝ Ν ΝμΝμΝ ΪηκυΝΓ υλΰδκμέ 
 

πέΝ κυΝ βκυ γΫηα κμΝ βμΝ βη λά δαμΝ δΪ αιβμ,Ν κΝ εέΝ Πλσ λκμΝ Ϋγ Ν
υπσοβΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ υηα κμ κθΝ κδε έκΝ φΪε ζκΝ κθΝ κπκέκΝ
π λδζαηίΪθκθ αδΝ αΝ ιάμμ 
1. Ν υπ’Ν αλδγέΝ 158/13-06-2016 (A μιΤΝγΩΛγ-ΛΜΤ) απσφα βΝ βηκ δεκτΝ
υηίκυζέκυ,Ν η Ν βθΝ κπκέαΝ ΰελέγβε Ν βΝ επκέβ βΝ πθΝ ΰεα αζ ζ δηηΫθπθΝ
κξβηΪ πθΝ πκυΝ γαΝ π λδ υζζ ΰκτθΝ απσΝ δΪφκλαΝ βη έαΝ κυΝ άηκυΝ ηαμ,Ν
εα σπδθΝ δ θΫλΰ δαμΝ φαθ λάμ,Ν πλκφκλδεάμ, πζ δκ κ δεάμΝ βηκπλα έαμ,Ν
υθΪη δΝ βμΝ απσΝ 1ήγήβί1θΝ δ βΰβ δεάμΝ Ϋεγ βμΝ βμΝ κδε έαμΝ βηκ δεάμΝ
υθκηέαμΝ εαδΝ πθΝ υπ’Ν αλδγ. 28/2016, 20/2016, 15/2016 & 16/2016 

πκφΪ πθΝ πθΝ έΚέΝΛκυ λαεέκυΝ– Π λαξυλαμ,Ν ΰέπθ Θ κ υλπθ,Ν Ι γηέαμΝ
ΤΝ βμΝΣέΚέΝΠδ έπθ,Ναθ έ κδξα. 
2. ΣκΝ απσΝ βκ-06-βί1θΝ πλαε δεσΝ ε έηβ βμΝ βμΝ λησ δαμΝ πδ λκπάμΝ
τηφπθαΝ η Ν κΝ κπκέκΝ εαγκλέα αδ,Ν τ λαΝ απσΝ υζζκΰάΝ κδξ έπθΝ ΤΝ

πζβλκφκλδυθ,ΝΝπμΝπλυ βΝπλκ φκλΪ,ΝπκυΝγαΝαπκ ζ έΝεαδΝ βθΝ δηάΝ εεέθβ βμΝ
βμΝ αθπ ΫλπΝ βηκπλα έαμΝ επκέβ βμΝ πθΝ ΰεα αζ ζ δηηΫθπθΝ κξβηΪ πθΝ
κθΝ άηκΝηαμ,Ν κΝπκ σθΝ πθ 

 γί,ίίΝ€ΝΰδαΝ αΝκξάηα αΝδ δπ δεάμΝξλά βμ 
 1η,ίίΝ€ΝΰδαΝ αΝ έευεζα 

 ηη,ίίΝ€ΝΰδαΝ αΝφκλ βΰΪΝκξάηα αΝΝΪθπΝ πθΝγ,ηΝ σθπθέ 
 

ΝΟδεκθκηδεάΝ πδ λκπά,ΝαφκτΝ Ϋζαί ΝυπσοβΝ βμΝ αΝαθπ Ϋλπ,Ν εαγυμΝ
εαδΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝιβΝΝέΝγκηβήβί1ίΝεαδΝ ε έθ μΝ κυΝΠέ ή κμΝβιίήκ1,Ν
η ΪΝαπσΝαθ αζζαΰάΝαπσο πθΝη αιτΝ πθΝη ζυθΝ βμ 

 
 



ΝπΝοΝφΝαΝ ΝέΝαΝ ΝδΝΝΝ   ΟΝηΝόΝφΝωΝθΝα 
 

Κα αλ έα δ κυμΝσλκυμΝφαθ λάμ,Νπλκφκλδεάμ, πζ δκ κ δεάμΝ βηκπλα έαμΝΰδαΝ
βΝ τθαοβΝ τηία βμΝ υζζκΰάμΝ ΰεα αζ ζ δηηΫθπθΝ κξβηΪ πθΝ (ΟέΣέΚέ έ)Ν
θ σμΝ πθΝ κλέπθΝ κυΝ άηκυ,Ν η Ν αδλ έαΝ π ι λΰα έαμΝ εαδΝ αθαετεζπ βμΝ
κξβηΪ πθ- πέ βηκΝηΫζκμΝ κυΝ δε τκυΝ βμΝ έ έΟέ έ, πμΝεΪ πγδμ 

 

ΆλγλοΝ1 

Γ ΝΙΚ ΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙ  
τηφπθαΝ η Ν κΝ Πέ έ11θήβίίζΝ ( ’Ν κ1)Ν εΪγ Ν σξβηαΝ πκυΝ ΰεα αζ έπ αδΝ Ν
βησ δκυμ,Ν βηκ δεκτμΝάΝεκδθκ δεκτμΝ λσηκυμΝΰδαΝη ΰΪζαΝξλκθδεΪΝ δα άηα αΝ
(αλέβ,Ν παλέΝ β)Ν ξαλαε βλέα αδΝ πμΝ ΰεα αζ ζ δηηΫθκέΝ ΈθαΝ ΰεα αζ ζ δηηΫθκΝ
σξβηαΝ πκυΝ θΝ Ϋξ δΝ αθααβ βγ έΝ απσΝ κθΝ δ δκε ά βΝ κυΝ θ σμΝ πθΝ ξλκθδευθΝ
κλέπθΝ κυΝΠέ έΝ11θήβίίζΝ(αλέΝλ,ΝπαλέΝ1)Ν έθαδΝσξβηαΝ κΝ ΫζκμΝετεζκυΝαπάμΝ
(ΟέΣέΚέ έ),Ναπκ ζ έΝ λ σΝαπσίζβ κΝ(εα ΪΝ βθΝΫθθκδαΝ βμΝπαλέΝζΝ κυΝαλέΝβΝ
κυΝ θέβλγλήβίί1Ν – ’1ιλ),Ν π λδΫλξ αδΝ Ν βθΝ εα κξάΝ κυΝ κδε έκυΝ άηκυΝ
τηφπθαΝ η Ν βθΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλέΝ λΝ κυΝ Πέ έΝ 11θήβίίζέ 

τηφπθαΝ η Ν βθΝ ε έη θβΝ θκηκγ έα,Ν κΝ ΰεα αζ ζ δηηΫθκΝ σξβηαΝ πκυΝ
ξαλαε βλέα αδΝ πμΝ λ σΝ απσίζβ κ,Ν π λδ υζζΫΰ αδΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ
αθαευεζπγ έΝ εαδΝ ε έ αδΝ ΰδαΝ αυ σΝ πδ κπκδβ δεσΝ εα α λκφάμΝ απσΝ βθΝ
έ έΟέ έΝ η Ν εκπσΝ βθΝ κλδ δεάΝ δαΰλαφάΝ κυΝ εαδΝ απκ αιδθσηβ βέΝ Ν
βηκπλα έα αφκλΪΝ βθΝ πδζκΰάΝ αδλέαμΝβΝκπκέαΝγαΝπ λδ υζζΫΰ δ,Νη Ν δεΪΝ
βμΝηΫ αΝ (ΰ λαθκτμ),Ν αΝκξάηα αΝπκυΝΫξκυθΝξαλαε βλδ έΝπμΝΟέΣέΚέ έΝ κΝ
άηκΝ Λκυ λαεέκυ-Π λαξυλαμ- ΰέΝ Θ κ υλπθΝ εαδΝ γαΝ αΝ η αφΫλ δΝ δμΝ
ΰεα α Ϊ δμΝ βμΝ ΰδαΝ π ι λΰα έαΝ αθαετεζπ βμέΝ ΣκΝ ΫλΰκΝ αυ σΝ απκίζΫπ δΝ
βθΝ πλσζβοβΝ βηδκυλΰέαμΝ απκίζά πθΝ απσΝ αΝ κξάηα α,Ν βθΝ
παθαξλβ δηκπκέβ β- αθαετεζπ βΝεαδΝπ λαδ ΫλπΝαιδκπκέβ βΝ πθΝκξβηΪ πθΝ
κΝ ΫζκμΝ κυΝ ετεζκυΝ απάμΝ κυμΝ εαδΝ πθΝ εα α ε υα δευθΝ κυμΝ κδξ έπθέΝ

ΠαλΪζζβζαΝ κξ τ αδΝ βΝ η έπ βΝ βμΝ πκ σ β αμΝ πθΝ πλκμΝ δΪγ βΝ
απκίζά πθέ 
πυ λκμΝ εκπσμΝ έθαδΝβΝα φΪζ δαΝεαδΝβΝί ζ έπ βΝ βμΝπκδσ β αμΝαπάμΝ πθΝ

πκζδ υθ,Ν βΝ ια φΪζδ βΝ γΫ πθΝ Ϊγη υ βμΝ εαδΝ βΝ πλκ α έαΝ βμΝ βησ δαμΝ
υΰ έαμΝεαδΝ κυΝπ λδίΪζζκθ κμέ 

ΆλγλοΝ2 

ΣΟΠΟΝΚ ΙΝΥΡΟΝΟΝ Ι Ξ ΓΧΓΗΝΣΟΤΝ Ι ΓΧΝΙΜΟΤ 

Ν βηκπλα έαΝ έθαδΝ φαθ λά,Ν πζ δκ κ δεάΝ εαδΝ πλκφκλδεά,Ν γαΝ δ ιαξγ έΝ Ν
τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΠέ έΝβιίή1λκ1Ν( ’Νιι)Ν δμΝ2 Νο ηβλέου 2016 

βηΫλαΝ Σ Ϊλ β εαδΝ υλαΝ 10:00 - 10:30 πηέΝ βθΝ αέγκυ αΝ κυΝ βηαλξ έκυΝ
Λκυ λαεέκυ,ΝαπσΝ βθΝαλησ δαΝ πδ λκπάέ 
ΪθΝβΝ βηκπλα έαΝ θΝφΫλ δΝαπκ Ϋζ ηα,Ν παθαζαηίΪθ αδΝ τηφπθαΝη Ν αΝ

αθαφ λση θαΝ κΝΪλγλκ 1ζΝ βμΝπαλκτ αμέΝ θΝεαδΝβΝ τ λβΝ βηκπλα έαΝ θΝ
φΫλ δΝ απκ Ϋζ ηαΝ σ Ν τθα αδΝ θαΝ αθα γ έΝ η Ν απ υγ έαμΝ υηφπθέα,Ν βμΝ
κπκέαμΝ κυμΝσλκυμΝεαγκλέα δΝ κΝ βηκ δεσΝυηίκτζδκέ 
 

ΆλγλοΝ3 

Λ ΥΙΣΟΝΟΡΙΟΝΠΡΧΣΗΝΠΡΟΦΟΡ  

ζΪξδ κΝσλδκΝπλυ βμΝπλκ φκλΪμΝΰδαΝεΪγ Νεα βΰκλέαΝκλέα αδΝπμΝ ιάμμ 
1. ΰδαΝφκλ βΰΪΝεαδΝΰ θδεσ λαΝίαλΫαΝκξάηα αμΝηη,ίίΝ€ΝαθΪΝ ηΪξδκ 
2. ΰδαΝαυ κεέθβ αΝΙέΧέμΝγί,ίίΝ€ΝαθΪΝ ηΪξδκέ 
γέΝΰδαΝ έευεζαΝεΪγ Ν έ κυμμΝ1η,ίίΝ€ΝαθΪΝ ηΪξδκΝ 
Πλκ φκλΫμΝυπκίΪζζκθ αδΝ Νι ξπλδ ΪΝΰδαΝεΪγ ΝηέαΝαπσΝ δμΝπαλαπΪθπΝ λ δμΝ
εα βΰκλέ μ. Πλκ φκλΫμΝηδελσ λ μΝ κυΝπαλαπΪθπΝπκ κτΝΰδαΝεΪγ Νεα βΰκλέαΝ
θΝγαΝΰέθκυθΝαπκ ε ΫμΝαπσΝ βθΝ πδ λκπάΝ δ θΫλΰ δαμΝ βμΝ βηκπλα έαμέΝ 
Ν Ϋεα βΝ πζ δκ κ κτ αΝ πλκ φκλΪΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ δαφΫλ δΝ απσΝ βθΝ

πλκβΰκτη θβΝεα ΪΝ κυζΪξδ κθΝΫθαΝ υλυΝ(1€),Ν ΝεΪγ Νεα βΰκλέαέ 
 



ΆλγλοΝζ 

ΓΓΤΗΣΗ 

ΟΝ ζ υ αέκμΝ πζ δκ σ βμΝ υπκξλ κτ αδΝ θαΝ παλκυ δΪ δΝ αιδσξλ κΝ ΰΰυβ ά,Ν κΝ
κπκέκμΝ γαΝ υπκΰλΪο δΝ αΝ πλαε δεΪΝ βμΝ βηκπλα έαμΝ εαγδ Ϊη θκμΝ Ϋ δΝ
αζζβζ ΰΰτπμΝεαδΝ δμΝκζσεζβλκθΝυπ τγυθκμΝη Ναυ σθΝΰδαΝ βθΝ επζάλπ βΝ πθΝ
σλπθΝ βμΝ τηία βμέ 

ΆλγλοΝη 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙΝΟΡΟΙ 
ΝαθΪ κξκμΝγαΝεα αίΪζζ δΝπμΝαπκαβηέπ βΝ κΝ άηκΝ κΝ υηφπθβηΫθκΝπκ σΝ

πκυΝαθαΰλΪφ αδΝ βΝ τηία β,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθκυΝ κυΝΦέΠέ έ,ΝΰδαΝεΪγ Ν
παλα δ ση θκΝ ΟέΣέΚέ έ,Ν θ σμΝ πθΝ πΫθ Ν πλυ πθΝ βη λυθΝ εΪγ Ν ηάθα,Ν
ιαδλκυηΫθπθΝ πθΝ κξβηΪ πθΝ πκυΝ πδ λΫφκθ αδΝ κυμΝ δ δκε ά μέΝ υ σΝ
απκ δεθτ αδΝαπσΝ βθΝ αδλέαΝη Ναθ έΰλαφκΝ άζπ βμΝπαλαζαίάμΝκξάηα κμΝ
απσΝ κθΝ δ δκε ά βΝ άΝ Ν απκυ έαΝ κυ,Ν η Ν ζ έκΝ πκ κζάμΝ πκυΝ βΝ αδλέαΝ
κφ έζ δΝ θαΝ πλκ εκηέ δΝ βθΝ αλησ δαΝ υπβλ έαΝ κυΝ άηκυέΝ Οπκδα άπκ Ν
εαγυ Ϋλβ βΝ βθΝ εα αίκζάΝ βμΝ απκαβηέπ βμΝ υθ πΪΰ αδΝ βθΝ αυ κ έεαδβΝ
ζτ βΝ βμΝ τηία βμΝ εαδΝ κΝ άηκμΝ Ϋξ δΝ κΝ δεαέπηαΝ θαΝ εβλτι δΝ Ϋεπ π κΝ κθΝ
αθΪ κξκΝ η ΪΝ απσΝ απσφα βΝ κυΝ βηκ δεκτΝυηίκυζέκυΝ εαδΝ θαΝ αβ ά δΝ βθΝ
εα Ϊπ π βΝ βμΝ ΰΰυβ δεάμΝ πδ κζάμΝυπΫλΝ κυΝέ δκυέ 
 

ΆλγλοΝθ 

ΥΡΟΝΙΚΗΝ Ι ΡΚ Ι ΝΤΜ Η 

Ν πδγυηβ άΝ ξλκθδεάΝ δΪλε δαΝ βμΝ υθ λΰα έαμΝ η αιτΝ κυΝ άηκυΝ εαδΝ βμΝ
αδλέαμΝ έθαδΝΫθαΝ(1)ΝΫ κμ,ΝαπσΝ βθΝυπκΰλαφάΝ βμΝ τηία βμ,ΝΝη Ν υθα σ β αΝ
πΫε α βμΝ– αθαθΫπ βμΝΰδαΝΪζζκΝΫθαΝ(1)ΝΫ κμ,Ν ΪθΝεαδΝ φσ κθΝ κΝ πδγυηκτθΝ
αηφσ λκδΝκδΝ υηίαζζση θκδέ 

ΆλγλοΝι 

Γ ΝΙΚΟΙΝΟΡΟΙ 
1)Ν Ν αλησ δαΝ υπβλ έαΝ κυΝ άηκυΝ Ν γαΝ θ κπέα δΝ εαδΝ γαΝ εα αΰλΪφ δΝ αΝ
ξαλαε βλδαση θαΝ πμΝ « ΰεα αζ ζ δηηΫθαΝ κξάηα α»Ν κΝ ΫζκμΝ ετεζκυΝ απάμΝ
κυμ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΠέ έΝ11θήβίίζΝ αΝκπκέαΝίλέ εκθ αδΝηΫ αΝ αΝσλδαΝ κυΝ
άηκυΝεαδΝ δμΝ τκΝ(β)Ν βηκ δεΫμΝ θσ β μ. 

β)Ν Ν αλησ δαΝ υπβλ έαΝ κυΝ άηκυΝ Ν γαΝ πλκί έΝ Ν σζ μΝ δμΝ απαλαέ β μΝ
θΫλΰ δ μ,ΝσππμΝαυ ΫμΝπλκίζΫπκθ αδΝαπσΝ κΝΪλγλκΝλΝ κυΝΠέ έ11θήβίίζΝεαδΝ
πθΝπαλαΰλΪφπθΝ1,β,γΝΫ δΝυ Ν αΝξαλαε βλδαση θαΝπμΝ ΰεα αζ ζ δηηΫθαΝ
κξάηα αΝ θαΝ π λδΫζγκυθΝ βθΝ εα κξάΝ κυΝ άηκυΝ πμΝ σξβηαΝ ΫζκυμΝ απάμΝ
(ΟέΣέΚέ έ)Νη ΪΝ βθΝπαλΫζ υ βΝ πθΝαπαδ κτη θπθΝπλκγ ηδυθέ 
γ)Ν Ν αλησ δαΝ υπβλ έαΝ κυΝ άηκυΝ γαΝ υπκ δεθτ δΝ αΝ ΰεα αζ ζ δηηΫθαΝ
κξάηα αΝ (σππμ αυ ΪΝκλέακθ αδΝ κΝΠέ έΝ 11θήβίίζ)ΝπλκμΝ απκηΪελυθ β,Ν γαΝ
πδίζΫπ δΝ δμΝ δα δεα έ μΝ παλΪ κ βμΝ πθΝ κξβηΪ πθΝ εαδΝ γαΝ ε έ δΝ αΝ
απαλαέ β αΝ δπζσ υπαΝ παλα α δεΪΝ (πλαε δεΪΝ παλΪ κ βμ- παλαζαίάμΝ
κξβηΪ πθ)έΝ Ν θβηΫλπ βΝ βμΝ αδλέαμΝΰδαΝ αΝπλκμΝαπκηΪελυθ βΝκξάηα α,ΝγαΝ
ΰέθ αδΝη ΝεΪγ Νπλσ φκλκΝ λσπκ,Ν κθΝκπκέκΝγαΝ υηφπθά κυθΝκΝ άηκμΝη Ν
κθΝ αθΪ κξκΝ (fax, e-mail,Ν βζ φπθδεάΝ πδεκδθπθέα,Ν ΰλαπ άΝ πδεκδθπθέα)έ 
ζ)ΝΣαΝαθπ ΫλπΝπαλα α δεΪΝγαΝπ λδΫξκυθΝ αΝπαλαεΪ πΝ κδξ έαμΝα)ΝξλσθκμΝ
εαδΝ σπκμΝπαλΪ κ βμΝ(κ σμ,Ναλδγησμ),Νί)Ν κδξ έαΝκξάηα κμμΝ έ κμΝ( ΙΧ,ΝΦΙΧ,Ν
άΝ έευεζκ),Ν ηΪλεαΝ κυΝ κξάηα κμ,Ν ηκθ Ϋζκ,Ν ξλυηα,Ν αλδγησΝ πδθαεέ πθΝ
ευεζκφκλέαμΝ( φσ κθΝφΫλ δ),Νκπκδκ άπκ ΝΪζζκΝ κδξ έκΝδεαθσΝθαΝ δ υεκζτθ δΝ
κθΝ θ κπδ ησΝ κυΝ ΟέΣέΚέ έ,Ν ΰ)Ν π λδΰλαφάΝ εα Ϊ α βμΝ κυΝ κξάηα κμ,Ν )Ν
κδξ έαΝ κυΝΰ λαθκτΝεαδΝ κυΝκ βΰκτΝ βμΝ αδλ έαμέ 

η)ΝΣαΝπαλα α δεΪΝαφκτΝ υηπζβλπγκτθΝαπσΝ κυμΝαλησ δκυμΝυπαζζάζκυμ,Ν
υπκΰλΪφκθ αδΝ εαδΝ φλαΰέακθ αδΝ απσΝ κθΝ επλσ ππκΝ κυΝ άηκυΝ εαδΝ κθΝ
κ βΰσΝ βμΝ αδλέαμέ 
 



θ)Ν Ν αδλέαΝ θΝΫξ δΝ δεαέπηαΝθαΝαλθβγ έΝθαΝη αφΫλ δΝ δμΝ ΰεα α Ϊ δμΝ βμΝ
κξάηα αΝ πκυΝ υπκ δεθτ δΝ πμΝ ΟέΣέΚέ έΝ κΝ άηκμ,Ν αθ ιαλ ά κυΝ αλδγηκτέ 
ι)ΝΟυ ηέαΝ υγτθβΝαθαζαηίΪθ δΝκΝ άηκμΝΫθαθ δΝ κυΝδ δκε ά βΝ κυΝΟέΣέΚέ έΝΰδαΝ
κπκδα άπκ Ν αβηδΪΝ άγ ζ Ν πλκι θβγ έΝ κΝ σξβηαΝ εα ΪΝ βθΝ απκεκηδ ά- 
η αφκλΪΝ εαδΝ εφσλ π βΝ ( θ δε δεσμ αθαφ λκηΫθπθΝ αΝ παλαεΪ π)μΝ
α τξβηα,ΝυζδεΫμΝαβηδΫμΝ Νπαλαε έη θαΝκξάηα α,Ν λαυηα δ ησμΝάΝγαθΪ π βΝ
πλκ υπκυΝεέ έζέ)έ 
κ)Ν Ν υζζκΰά,ΝβΝη αφκλΪΝεαδΝβΝφτζαιβΝ κυΝΟέΣέΚέ έΝ(πκυΝίλέ εκθ αδΝ θ σμΝ
πθΝ κλέπθΝ κυΝ άηκυΝ ηαμ)Ν γαΝ πλαΰηα κπκδβγ έΝ η Ν η αφκλδεΪΝ ηΫ αΝ πκυ 
δαγΫ δΝΰδαΝ κΝ εκπσΝαυ σΝβΝ τ λβΝ πθΝ υηίαζζση θπθΝ αδλέαΝεαδΝη Ν δεΫμΝ
βμΝ απΪθ μέΝ Ν απΪθβΝ απκεκηδ άμΝ – η αφκλΪμΝ εαδΝ φτζαιβμΝ γαΝ ίαλτθ δΝ
απκεζ δ δεΪΝ βθΝ τ λβΝ πθΝ υηίαζζκηΫθπθέ 
λ)Ν Ν αδλέαΝ υπκξλ κτ αδΝ θαΝ δαξ δλδ έΝ κΝ ΟέΣέΚέ έΝ απσΝ βΝ δΰηάΝ βμΝ
υζζκΰάμΝ άΝ εαδΝ παλαζαίάμΝ κυΝ απσΝ κΝ άηκΝ εαδΝ η ΪΝ βθΝ παλΫζ υ βΝ πθΝ

απαδ κτη θπθΝ ξλκθδευθΝ πλκγ ηδυθ,Ν θαΝ ε υ δΝ κΝ πλκίζ πση θκΝ
πδ κπκδβ δεσΝ εα α λκφάμΝ κυΝ κξάηα κμΝ ΰδαΝ ζκΰαλδα ησΝ κυΝ άηκυ,Ν βμΝ
έ έΟέ έΝ θβη λυθκθ αμΝ αυ σξλκθαΝ δμΝαλησ δ μΝ βησ δ μΝυπβλ έ μέΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ

1ί)Ν Νπ λδ υζζκΰάΝ πθΝ ΰεα αζ ζ δηηΫθπθΝκξβηΪ πθΝπλκΰλαηηα έα αδΝ ΰδαΝ
κυζΪξδ κθΝ ηδαΝ (1)Ν φκλΪΝ κΝ ηάθαΝ εα σπδθΝ υθ θθσβ βμΝ εαδΝ η Ν βθΝ ξλά βΝ
ΰ λαθυθΝ βμΝ αδλέαμέΝ Ν π λδ υζζκΰάΝ ηπκλ έΝ θαΝ αευλπγ έΝ εαδΝ απσΝ αΝ τκΝ
ηΫλβΝ ΰδαΝ ζσΰκυμΝ αθπ ΫλαμΝ ίέαμ,Ν σππμΝ έθαδΝ κδΝ απ λΰέ μ,Ν κδΝ γ κηβθέ μ,Ν κδΝ
φυ δεΫμΝ εα α λκφΫμΝ εέ έζέΝ υπσΝ βθΝ πλκςπσγ βΝ σ δΝ υπΪλξ δΝ ΫΰεαδλβΝ
θβηΫλπ βΝ κυζΪξδ κθΝηδαΝβηΫλαΝπλδθΝ βθΝπλκΰλαηηα δ ηΫθβΝ υθ θθσβ βέ 

 

ΆλγλοΝ8 

ΙΚ ΙΩΜ ΝΤΜΜ ΣΟΥΗ 

δεαέπηαΝ υηη κξάμΝ κΝ δαΰπθδ ησΝ ΫξκυθΝ κδΝ αδλέ μΝ – εΫθ λαΝ
π ι λΰα έαμΝ κξβηΪ πθΝ ΟέΣέΚέ έΝ πκυΝ έθαδΝ πέ βηαΝ ηΫζβΝ κυΝ δε τκυΝ βμΝ
έ έΟέ έΝεαδΝηπκλκτθΝθαΝ ΰΰυβγκτθΝ βθΝΪλδ βΝ ε Ϋζ βΝσζπθΝ πθΝ λΰα δυθΝ

πκυΝπ λδΰλΪφκθ αδΝ κυμΝσλκυμΝ κυΝπαλσθ κμέ 
 

ΆλγλοΝλ 

ΙΚ ΙΟΛΟΓΗΣΙΚ ΝΤΜΜ ΣΟΥΗ 

ΓδαΝ θαΝ ΰέθ δΝ εΪπκδκμΝ ε σμΝ βΝ βηκπλα έαΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ εα αγΫ δ,Ν πέΝ
πκδθάΝαπκεζ δ ηκτ,Ν αΝεΪ πγδΝ δεαδκζκΰβ δεΪμ 
1)Ν θ έΰλαφκΝπδ κπκδβ δεκτΝηΫζκυμΝ βμΝ έ έΟέ έ 
β)Ν θ έΰλαφκΝ βμΝΪ δαμΝζ δ κυλΰέαμΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝ θΝδ ξτΝεα ΪΝ βθΝβηΫλαΝ
κυΝ δαΰπθδ ηκτ 
γ)Ν θ έΰλαφκΝ κυΝ εα α α δεκτΝ βμΝ αδλέαμΝ απσΝ κΝ κπκέκΝ θαΝ πλκετπ δΝ κΝ
θσηδηκμΝ επλσ ππκμΝ βμΝ αδλέαμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ πδευλπηΫθκΝ φπ καθ έΰλαφκΝ
βμΝ α υθκηδεάμΝ αυ σ β ΪμΝ κυέΝ δ δεΪΝ ΰδαΝ δμΝ έ έΝ πκυΝ γαΝ εα αγΫ κυθΝ
πλκ φκλΪ,Ν ε σμΝ βμΝ αυ σ β αμΝ κυΝ εα αγΫ κθ κμΝ εαδΝ βμΝ ί ίαέπ βμΝ
επλκ υπβ βμΝ η ΪΝ κυΝ ΰθβ έκυΝ υπκΰλαφάμΝ ( βθΝ π λέπ π βΝ
επλκ υπβ βμΝ απσΝ λέ κΝ Ϊ κηκΝ πζβθΝ κυΝ θσηδηκυΝ επλκ υπκυΝ βμΝ
αδλ έαμ),Ν γαΝ πλκ εκηέ δΝ πλαε δεσΝ κυΝ δκδεβ δεκτ υηίκτζδκυΝ βμΝ
αδλ έαμ,ΝσπκυΝγαΝ ΰελέθ αδΝβΝ υηη κξάΝ βμΝ κΝ υΰε ελδηΫθκΝ δαΰπθδ ησΝ

εαδΝσπκυΝγαΝκλέα αδΝσ δΝ επλσ ππκμΝ βμΝ αδλ έαμΝάΝ κυΝ υθ αδλδ ηκτΝΰδαΝ
θαΝ παλα υ δΝ βθΝ πλκ φκλΪΝ έθαδΝ κΝ εα αγΫ πθΝ αυ άέΝ (ΟδΝ Οησλλυγη μΝ
αδλ έ μΝ εαδΝ λσλλυγη μΝ αδλέ μ,Ν επλκ ππκτθ αδΝ απσΝ κΝ θσηδηκΝ

επλσ ππκΝ βμΝ αδλέαμ,Ν σππμΝ κλέα αδΝ κΝ εα α α δεσΝ κυμΝ εαδΝ δμΝ υξσθΝ
λκπκπκδά δμΝαυ κτΝΫπμΝεαδΝ βθΝβηΫλαΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτέΝ 
ΟδΝ αδλέ μΝΠ λδκλδ ηΫθβμΝ υγτθβμ,Ν απσΝ κΝ δαξ δλδ άΝ κυμΝσππμΝκλέα αδΝ
κΝ εα α α δεσ κυμΝεαδΝ δμΝ υξσθΝ λκπκπκδά δμΝαυ κτΝ ΫπμΝεαδΝ βθΝβηΫλαΝ

κυΝ δαΰπθδ ηκτέΝΓδαΝ αΝφυ δεΪΝπλσ ππα,ΝβΝπλκ φκλΪΝεα α έγ αδΝαπσΝ αΝ
έ δαΝάΝαπσΝθσηδηαΝ ικυ δκ κ βηΫθκΝπλσ ππκ)έΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ 



ζ)Ν Τπ τγυθβΝ άζπ βΝ κυΝ θκηέηκυΝ εα ΪΝ αΝ αθπ ΫλπΝ αθαφ λση θα,Ν
επλκ υπκυΝ βμΝ αδλέαμήφυ δεκτΝπλκ υπκυΝγ πλβηΫθβΝΰδαΝ κΝΰθά δκΝ βμΝ
υπκΰλαφάμ,Ν πκυΝ θαΝ αθαΰλΪφ δΝ σ δΝ Ϋζαί Ν ΰθυ βΝ πθΝ σλπθΝ βμΝ παλκτ αμΝ
πλκεάλυιβμΝ εαδΝ απκ Ϋξ αδΝ κυμΝ σλκυμΝ αυ άμΝ πζάλπμΝ εαδΝ αθ πδφτζαε αΝ
εαγυμΝεαδΝσ δΝ θΝυπάλι Ν ΫθκξκμΝ κίαλκτΝ παΰΰ ζηα δεκτΝπαλαπ υηα κμ,Ν
κΝκπκέκΝβΝ θαγΫ κυ αΝ λξάΝηπκλ έΝθαΝ δαπδ υ δΝη Νκπκδκθ άπκ Ν λσπκΝ
εαγυμΝ εαδΝ σ δΝ θΝ έθαδΝ ΫθκξκμΝ ο υ υθΝ βζυ πθΝ εα ΪΝ βθΝ παλκξάΝ πθΝ
πζβλκφκλδυθΝπκυΝ κυΝαβ κτθ αδΝη Ν βθΝπαλκτ αέ 
η)Ν Τπ τγυθβΝ άζπ βΝ κυΝ υηη Ϋξκθ αΝ γ πλβηΫθβΝ ΰδαΝ κΝ ΰθά δκΝ βμΝ
υπκΰλαφάμΝσ δμ 
•Ν θΝΫξ δΝεδθβγ έΝ δα δεα έαΝπ υξ υ βμΝ ΝίΪλκμΝ κυ,Νκτ ΝΫξ δΝεβλυξγ έΝ Ν
π υξ υ βΝάΝίλέ ε αδΝ Νπ πξ υ δεσΝ υηίδία ησ 
•Ν Νίλέ ε αδΝ Ν δα δεα έαΝζτ βμΝάΝεαδΝ εεαγΪλδ βμ 
•Ν θΝ ζ έΝυπσΝαθαΰεα δεάΝ δαξ έλδ β 
•Ν θΝΫξ δΝεβλυξγ έΝΫεπ π κμΝαπσΝ υθαφγ έ αΝ τηία βΝη αιτΝ βμΝ αδλέαμ 
  κυΝεαδΝ βηκ έκυ,ΝΟέΣέ έΝάΝΝέΠέ έ έ 
•Ν θΝΫξ δΝαπκεζ δ γ έΝαπσΝ δαΰπθδ ηκτμΝ βηκ έκυΝάΝΟέΣέ έ 
6) ΰΰυβ δεάΝ πδ κζάΝ υηη κξάμΝ κΝ δαΰπθδ ησΝαθαΰθπλδ ηΫθβμΝ λΪπ ααμΝ
άΝ τ α βΝπαλαεα αγάεβμΝ κυΝΣαη έκυΝΠαλαεα αγβευθΝΤΝ αθ έπθΝέ βΝη Ν κΝ
1ίΣΝ βμΝπλυ βμΝπλκ φκλΪμΝΰδαΝσζ μΝ δμΝεα βΰκλέ μΝκξβηΪ πθΝ(€Νηη,ίίΝ+Ν€Ν
γί,ίίΝ +Ν €Ν 1η,ίίΝ ο1ίίΝ €Ν )Ν πέΝ γίΝ (υπκζκΰέα αδΝ σ δΝ Ν ά δαΝ ίΪ βΝ γαΝ
υζζΫΰκθ αδΝ λδΪθ αΝ -30- κξάηα α)Νά κδΝ Νγέίίί,ίίΝ€. ΝπαλαπΪθπΝ ΰΰυβ δεάΝ
πδ κζάΝαθ δεαγέ α αδΝη ΪΝ βθΝυπκΰλαφάΝ βμΝ τηία βμ,ΝαπσΝΪζζβΝεαζάμΝ
ε Ϋζ βμΝ πθΝ σλπθΝ αυ άμ,Ν έ βΝ η Ν κΝ 1ίΣΝ κυΝ υθκζδεκτΝ πδ υξγΫθ κμΝ
δηάηα κμΝπκυΝπλκΫευο ΝαπσΝ βΝ βηκπλα έα,ΝβΝ ΝξλκθδεάΝ βμΝ δΪλε δαΝγαΝ
έθαδΝ κυζΪξδ κθΝ ΫιδΝ (θ)Ν ηβθυθΝ η ΪΝ κΝ πΫλαμΝ βμΝ τηία βμέ 
Ό κθΝαφκλΪΝ κυμΝζκδπκτμΝ υηη Ϋξκθ μ,ΝκδΝ ΰΰυά δμΝ υηη κξάμΝ κυμ,ΝγαΝ
πδ λαφκτθΝ α σεπμΝ θ σμΝ εαβηΫλκυΝ απσΝ βθΝ εα αετλπ βΝ κυΝ
απκ ζΫ ηα κμΝ βμΝ βηκπλα έαμέ 
ι)Ν φαζδ δεάΝεαδΝφκλκζκΰδεάΝ θβη λσ β αέ 
κ)Ν ίαέπ βΝ βμΝΣαη δαεάμΝΤπβλ έαμΝ κυΝ άηκυΝσ δΝκΝ υηη ΫξπθΝ θΝΫξ δΝ
ζβιδπλσγ η μΝί ίαδπηΫθ μΝκφ δζΫμΝάΝσ δΝΫξ δΝυπαξγ έΝ Νλτγηδ βΝεαδΝ βλ έΝ
κυμΝσλκυμΝαυ άμΝ( βηκ δεάΝ θβη λσ β α) 
λ)Ν πσ πα ηαΝ πκδθδεκτΝ ηβ λυκυΝ κυζΪξδ κθΝ ζ υ αέκυΝ λδηάθκυΝ κυΝ
φυ δεκτΝπλκ υπκυΝπκυΝ υηη Ϋξ δΝ βΝ βηκπλα έα,ΝάΝ πθΝ δαξ δλδ υθΝ Ν
π λέπ π βΝ Οέ έ,Ν έ έΝ εαδΝ έΠέ έ,Ν άΝ κυΝ πλκΫ λκυΝ εαδΝ δ υγτθκθ αΝ
υηίκτζκυΝ Νπ λέπ π βΝ έ έ 
1ί)Ν θ έΰλαφκΝα φαζδ βλέπθΝ υηίκζαέπθΝ Νδ ξτΝ πθΝκξβηΪ πθΝ– ΰ λαθυθΝ
πκυΝγαΝξλβ δηκπκδ έΝβΝ αδλέαΝΰδαΝ βθΝπ λδ υζζκΰάΝ πθΝκξβηΪ πθ,Ν( ΪθΝαυ ΪΝ
ζάικυθΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ τηία βμΝγαΝπλκ εκηέ κυθΝ υπκξλ π δευμΝ αΝ
αθαθ πγΫθ αΝα φαζδ άλδαΝ υηίσζαδα)έ 
ΌζαΝαθ ιαλ ά πμΝ αΝΫΰΰλαφαΝπκυΝγαΝεα α γκτθ,ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝ Νδ ξτΝ
εα ΪΝ βθΝβηΫλαΝ δ ιαΰπΰάμΝ βμΝ βηκπλα έαμ,ΝκδΝ Νυπ τγυθ μΝ βζυ δμΝγαΝ
πλΫπ δΝθαΝφΫλκυθΝ κΝΰθά δκΝ βμΝυπκΰλαφάμΝ κυΝυπκΰλΪφκθ κμέ 
 

ΆλγλοΝ1ί 

Ι Ξ ΓΧΓΗΝΣΟΤΝ Ι ΓΧΝΙΜΟΤΝ- ΚΡΙΣΗΡΙ ΝΚ Σ ΚΤΡΩΗ 

Ν βηκπλα έαΝ έθαδΝπζ δκ κ δεά,Νφαθ λάΝεαδΝπλκφκλδεάΝεαδΝ δ ιΪΰ αδΝ εα ΪΝ
βθΝεαγκλδ ηΫθβΝβηΫλαΝεαδΝυλαΝαπσΝ βθΝαλησ δαΝ πδ λκπάΝ βηκπλα δυθέΝ Ν
βηκπλα έαΝ τθα αδΝ θαΝ υθ ξέα αδΝ εαδΝ πΫλαθΝ βμΝ υλαμΝ ζάιβμΝ κυΝ
δαΰπθδ ηκτ,Ν φσ κθΝ ιαεκζκυγκτθΝΪθ υΝ δαεκπάμΝκδΝπλκ φκλΫμέΝ 
ξ δεΪΝ η Ν βΝ υθΫξδ βΝ βμΝ βηκπλα έαμΝ πΫλαθΝ βμΝ κλδαση θβμΝ υλαμ,Ν
απκφα έα δΝβΝ πδ λκπάΝ βηκπλα δυθΝεαδΝβ απσφα βΝ βμΝεα αξπλ έ αδΝ αΝ
πλαε δεΪέ 



Ν πδ λκπάΝ βηκπλα έαμΝ παλαζαηίΪθ δΝ αΝ δεαδκζκΰβ δεΪ,Ν αΝ κπκέαΝ γαΝ
πλΫπ δΝθαΝίλέ εκθ αδΝ ΝφΪε ζκ,Ν κΝ ιυφυζζκΝ κυΝκπκέκυΝγαΝαθαΰλΪφ αδΝ
κΝ σθκηαΝ κυΝ υηη Ϋξκθ κμή ππθυηέαΝ αδλέαμ,Ν υελδθυμ,Ν εαδΝ εα αξπλέα δΝ
κΝπλαε δεσΝ δ θΫλΰ δαμΝ βμΝ βηκπλα έαμΝ κυμΝ θ δαφ λση θκυμΝεα ΪΝ δλΪΝ

πλκ Ϋζ υ βμέ 
 βΝ υθΫξ δαΝ βΝ πδ λκπάΝ ηκθκΰλΪφ δΝ ΫθαΝ πλκμΝ ΫθαΝ αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ εαδΝ
ζΫΰξ δΝ βθΝ πζβλσ β αΝ πθΝ δεαδκζκΰβ δευθέΝ Ν υξσθΝ απσφα βΝ βμΝ π λέΝ
απκεζ δ ηκτΝ θ δαφ λση θκυΝ θαΝ υηη Ϊ ξ δΝ βΝ βηκπλα έα,Ν πμΝ ηβΝ
πζβλκτθ κμΝ κυμΝ σλκυμΝ βμΝ παλκτ αμΝ δαεάλυιβμ,Ν αθαΰλΪφ αδΝ αΝ
πλαε δεΪέΝ εκζκτγπμΝ Ϋξ αδΝπλκφκλδεΪΝκδεκθκηδεΫμΝπλκ φκλΫμΝησθκθΝαπσΝ
ε έθκυμΝπκυΝ ΫξκυθΝυπκίΪζζ δΝ θκηέηπμΝσζαΝ αΝαπαδ κτη θαΝ δεαδκζκΰβ δεΪέΝ
ΚΪγ Ν πλκ φκλΪΝ έθαδΝ η υ δεάΝ ΰδαΝ κθΝ πζ δκ σ βέΝ Ν Ϋ η υ βΝ Ν αυ άΝ
η αίαέθ δΝ δα κξδεΪΝ απσΝ κθΝ πλυ κΝ κυμΝ αεκζκτγκυμΝ εαδΝ πδίαλτθ δΝ
κλδ δεΪΝ κθΝ ζ υ αέκΝ πζ δκ σ βέΝ Μ ΪΝ βΝ ζάιβΝ βμΝ βηκπλα έαμ,Ν κΝ
πλαε δεσΝ δ θΫλΰ δαμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτΝ υπκΰλΪφ αδΝ απσΝ αΝ ηΫζβΝ βμΝ
πδ λκπάμ,Ν κθΝ ζ υ αέκΝ πζ δκ σ βΝ εαδΝ κθΝ ΰΰυβ άΝ κυέΝ θΝ κΝ πζ δκ σ βμΝ
αλθβγ έΝθαΝυπκΰλΪο δΝ αΝπλαε δεΪΝεαζ έ αδΝαπσΝ κθΝπλσ λκΝ βμΝ πδ λκπάμΝ
ΰΰλΪφπμΝ θαΝ υηηκλφπγ έΝ θ σμΝ πλκγ ηέαμΝ ζκΝ πλυθέΝ θΝ παλΫζγ δΝ
Ϊπλαε βΝ βΝ πλκγ ηέα,Ν κΝ δαΰπθδ ησμΝ παθαζαηίΪθ αδΝ Ν ίΪλκμΝ κυ 
αθα δξγΫθ κμΝπζ δκ σ βΝεαδΝ ΰΰυβ άΝαυ κτ,Νη Ν ζΪξδ κΝσλδκΝπλκ φκλΪμΝ κΝ
π’Ν κθσηα δΝ κυΝ εα αευλπγΫθΝ πκ σΝ εαδΝ εα απέπ δΝ Ν ίΪλκμΝ κυΝ βΝ
εα α γ έ αΝ ΰΰτβ βΝ υηη κξάμΝ(ίζέΝεαδΝΪλέΝ1ζΝ βμΝπαλκτ αμ)έ 
ΓδαΝ βθΝ ζδεάΝαπκ κξάΝ κυΝαθα σξκυΝελδ άλδκΝ έθαδμ 
α)Ν Ν πλκ φκλΪΝ η Ν βθΝ η ΰαζτ λβΝ απκαβηέπ βΝ πλκμΝ κΝ άηκΝ ΰδαΝ εΪγ Ν
παλα δ ση θκΝσξβηα,Ν ΝεΪγ Νεα βΰκλέαΝ 
ί)Ν  Ν π λέπ π βΝ δ κοβφέαμ,Ν αιδκζκΰκτθ αδΝ π λαδ ΫλπΝ αΝ κυ δα δεΪΝ εαδΝ
υπδεΪΝ πλκ σθ αΝ βμΝ αδλέαμέΝ  Ν π λέπ π βΝ π λαδ ΫλπΝ δ κοβφέαμΝ γαΝ
δ θ λΰβγ έΝεζάλπ βΝαπσΝ βθΝ πδ λκπάΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτέΝ 
ΰ)Ν  Ν π λέπ π βΝ υηη κξάμΝ ησθκΝ ηδαμΝ αδλ έαμΝ βΝ βηκπλα έα,Ν βΝ
πδ λκπάΝ δαΰπθδ ηκτΝγαΝ Ϋξ αδΝπλκ φκλΪΝκππ άπκ Ναθυ λβΝαπσΝ αΝ

αλξδεΪΝ σλδαΝ ΰδαΝ εΪγ Ν εα βΰκλέαΝ επκδκτη θκυΝ κξάηα κμ,Ν πλκε δηΫθκυΝ βΝ
πλκ φκλΪΝ θαΝ ελδγ έΝ υηφΫλκυ αΝ ΰδαΝ κΝ άηκΝ ( δ δεΪΝ αδ δκζκΰβηΫθβΝ
απσφα β) 
)Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ παλέΝ 1Ν κδξέΝ ’Ν κυΝ ΪλγλκυΝ ιβΝ κυΝ θέΝ γκηβήβί1ίΝ
(πλσΰλαηηαΝΚαζζδελΪ βμ)ΝβΝ δ ιαΰπΰάΝεαδΝβΝεα αετλπ βΝ βμΝ βηκπλα έαμΝ
απκ ζ έΝαθ δε έη θκΝαληκ δσ β αμΝ βμΝΟδεκθκηδεάμΝ πδ λκπάμέ 
 

ΆλγλοΝ11 

Ν ΚΟΙΝΩΗΝΚ Σ ΚΤΡΩΗΝ– ΤΠΟΓΡ ΦΗΝΤΜ Η 

Ν εα αευλπ δεάΝ απσφα βΝ βμΝ ΟδεκθκηδεάμΝ πδ λκπάμΝ απκ Ϋζζ αδΝ κθΝ
Γ θδεσΝ Γλαηηα ΫαΝ βμΝ πκε θ λπηΫθβμΝ δκέεβ βμΝ Π ζκπκθθά κυ,Ν υ έΝ
ζζΪ αμΝ εαδΝ ΙκθέκυΝ ΰδαΝ Ϋζ ΰξκΝπμΝ πλκμΝ βθΝ θκηδησ β ΪΝ βμέΝ  κθΝ αθΪ κξκΝ
κθΝκπκέκ Ϋΰδθ Ν βΝ εα αετλπ βΝεαγυμΝ εαδΝ κθΝ ΰΰυβ άΝ κυ,Ναπκ Ϋζζ αδΝ

εκδθκπκέβ βΝ βμΝ ξ δεάμΝ απσφα βμέΝ ΟΝ αθΪ κξκμΝ υπκξλ κτ αδΝ θ σμΝ ΫεαΝ
(1ί)Ν βη λυθΝ απσΝ βθΝ παλαζαίάΝ βμΝ εκδθκπκέβ βμ,Ν θαΝ πλκ Ϋζγ δΝ η ΪΝ κυΝ
ΰΰυβ άΝ κυΝΰδαΝ βθΝυπκΰλαφάΝ βμΝ τηία βμ,ΝαζζδυμΝβΝεα α γ έ αΝ ΰΰτβ βΝ
εα απέπ δΝυπΫλΝ κυΝ άηκυέΝ ΪθΝκΝαθΪ κξκμΝαπκίδυ δΝάΝ γ έΝυπσΝ δεα δεάΝ
αθ έζβοβΝ άΝ δεα δεάΝ απαΰσλ υ βΝ πλδθΝ θαΝ υπκΰλαφ έΝ βΝ τηία β,Ν κΝ
δαΰπθδ ησμΝγ πλ έ αδΝπμΝηβΝΰ θση θκμέΝ 
ΟΝ άηκμΝ Λκυ λαεέκυ-Π λαξυλαμ- ΰέΝ Θ κ υλπθΝ κυ σζπμΝ υγτθ αδ,Ν βθΝ
π λέπ π βΝπκυΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ βμΝ βηκπλα έαμΝ θΝ ΰελδγκτθΝ απσΝ βθΝ
πκε θ λπηΫθβΝ ή βΝ Π ζκπκθθά κυ,Ν υ έΝ ζζΪ αμΝ εαδΝ ΙκθέκυΝ κτ Ν κΝ
ζ υ αέκμΝ πζ δκ σ βμΝ ηπκλ έΝ θαΝ ΰ έλ δΝ αιέπ βΝ απκαβηέπ βμΝ άΝ Ϊζζ μΝ

αιδυ δμΝΰδαΝ κΝζσΰκΝαυ σέ 
 



ΆλγλοΝ12 

ΚΠΣΩΗΝ Ν ΟΥΟΤ 

Ο αθΪ κξκμΝεβλτ αδΝ Ϋεπ π κμΝη Ναπσφα βΝ βμΝΟδεκθκηδεάμΝ πδ λκπάμΝ
σ αθμ 
- θΝπλκ Ϋζγ δΝΰδαΝ βθΝυπκΰλαφάΝ κυΝπλαε δεκτΝ βμΝ τηία βμΝηΫ αΝ βθΝ
πλκεαγκλδ ηΫθβΝπλκγ ηέα 
-  αλθβγ έΝθαΝυπκΰλΪο δΝ βθΝ τηία βέ 
 

ΆλγλοΝ13 

ΝΣ  Ι 

ΟδΝ πέΝ βμΝ δ ιαΰπΰάμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτΝ θ Ϊ δμ,Ν εα α έγ θ αδΝ βθΝ
πδ λκπάΝ πκυΝ δ θ λΰ έΝ κΝ δαΰπθδ ησΝ ηΫξλδΝ βθΝ πση θβΝ λΰΪ δηβΝ βηΫλαΝ
απσΝ βθΝβηΫλαΝ δ ιαΰπΰάμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτΝάΝ βθΝ πκηΫθβΝ βμΝαθαεκέθπ βμΝ
κυΝ απκ ζΫ ηα κμΝ δμΝ π λδπ υ δμΝ ι Ϊ πμΝ εαδΝ αιδκζκΰά πμΝ πθΝ
πλκ φκλυθ,Ν εαδΝ ησθκΝ απσΝ ε έθκυμΝ πκυΝ υηη έξαθΝ κΝ δαΰπθδ ησΝ άΝ
απκεζ έ βεαθΝαπσΝαυ σθΝ Νκπκδκ άπκ Ν Ϊ δκΝ βμΝ δα δεα έαμΝ κυΝεαδΝΰδαΝ
ζσΰκυμΝ πκυΝ αθαετπ κυθΝ εα ΪΝ κΝ αθ έ κδξκΝ Ϊ δκ,Ν βθΝ αλησ δαΝ ΰδαΝ βΝ
δ θΫλΰ δαΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτΝ υπβλ έαέΝ ΟδΝ θ Ϊ δμΝ πλπ κεκζζκτθ αδΝ εαδΝ
δαίδίΪακθ αδΝ βΝ δ θ λΰά α αΝ κΝ δαΰπθδ ησΝ πδ λκπάέ 

 

ΆλγλοΝ1ζ 

Π Ν ΛΗΦΗΝΣΗΝ ΗΜΟΠΡ Ι  

Ν βηκπλα έαΝ παθαζαηίΪθ αδΝ κέεκγ θΝ απσΝ κΝ άηαλξκΝ ΪθΝ θΝ
παλκυ δα έΝ Ναυ άθΝπζ δκ σ βμ,Νά κδμ 
1έΝ ΪθΝκυ έμΝ ηφαθδ γ έ 
2. ΪθΝκυ έμΝαπσΝ κυμΝ ηφαθδ γΫθ μΝεα αγΫ δΝ κΝ τθκζκΝ πθ 
απαδ κτη θπθΝ δεαδκζκΰβ δευθΝ υ Ν εαθ έμΝ θαΝ ηβθΝ π λΪ δΝ κΝ τ λκΝ
Ϊ δκΝ βμΝ βηκπλα έαμΝά κδΝ βθΝπζ δκ κ δεάΝ δα δεα έαέΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ 
Ν βηκπλα έαΝ παθαζαηίΪθ αδΝ εα σπδθΝ απκφΪ πμΝ κυΝ βηκ δεκτΝ

υηίκυζέκυΝσ αθμ 
α)Ν κΝαπκ Ϋζ ηαΝαυ άμΝ θΝ ΰελέγβε ΝαπσΝ βθΝΟδεκθκηδεάΝ πδ λκπάΝάΝαπσ 
κΝ ΓέΝ Γλαηηα ΫαΝ πκε θ λπηΫθβμΝ δκέεβ βμΝ ζσΰπΝ α τηφκλκυ 
απκ ζΫ ηα κμΝάΝ φΪζηα κμΝεα ΪΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ βμΝ βηκπλα έαμ, 
ί)Ν η ΪΝ βθΝ εα αετλπ βΝ βμΝ βηκπλα έαμΝ κΝ ζ υ αέκμΝ πζ δκ σ βμΝ εαδΝ κΝ
ΰΰυβ άμΝ κτ κυΝ αλθκτθ αδΝ θαΝ υπκΰλΪοκυθΝ αΝ πλαε δεΪέΝ  Ν αυ άθΝ βθΝ
π λέπ π β,Ν βΝ βηκπλα έα,Ν παθαζαηίΪθ αδΝ δμΝ ίΪλκμΝ κυΝ ζ υ αέκυΝ
πζ δκ σ βΝ εαδΝ κυΝ ΰΰυβ άΝ κυέΝ ζΪξδ κΝ σλδκΝ πλκ φκλΪμΝ κλέα αδΝ κΝ πΥΝ
κθσηα δΝ κτ κυΝεα αευλπγΫθΝπκ σ,Ν κΝκπκέκΝηπκλ έΝθαΝη δπγ έΝη Ναπσφα βΝ
κυΝ βηκ δεκτΝ υηίκυζέκυέ 
ΰ)Ν η ΪΝ βθΝ εκδθκπκέβ βΝ κθΝ ζ υ αέκΝ πζ δκ σ βΝ βμΝ ΰελδ δεάμΝ πέΝ κυΝ
απκ ζΫ ηα κμΝ βμΝ βηκπλα έαμΝ απκφΪ πμΝ βμΝ δκδεβ δεάμΝ αλξάμΝ αυ σμΝ
θΝ παλκυ δΪ βε Ν ηπλκγΫ ηπμΝ ΰδαΝ βθΝ τθ αιβΝ εαδΝ υπκΰλαφάΝ βμΝ
υηίΪ πμέ 

ΟδΝ παθαζβπ δεΫμΝ βηκπλα έ μΝ ΰθπ κπκδκτθ αδΝ η Ν π λδζβπ δεάΝ δαεάλυιβΝ
κυΝ βηΪλξκυ,Ν πκυΝ αθαφΫλ αδΝ κυμΝ σλκυμΝ βμΝ πλυ βμΝ δαεβλτι πμΝ εαδΝ
βηκ δ υση θβμ,Ν πΫθ Ν (η)Ν κυζΪξδ κθΝ βηΫλαμΝ πλκΝ βμΝ βηΫλαμΝ βμΝ
δ θΫλΰ δαμΝ βμΝ βηκπλα έαμέ 
Ν παθΪζβοβΝ βμΝ βηκπλα έαμΝ θ λΰ έ αδΝ πέΝ βΝ ίΪ δΝ βμΝ κγ έ βμΝ
ζ υ αέαμΝπλκ φκλΪμΝεα ΪΝ βθΝπλκβΰκυηΫθβΝ βηκπλα έαέΝ 
θΝ εαδΝ βΝ τ λβΝ βηκπλα έαΝ Ν φΫλ δΝ απκ Ϋζ ηα,Ν βΝ εηέ γπ βΝ ΰέθ αδΝ

απ υγ έαμΝη Ναπσφα βΝ κυΝ βηκ δεκτΝυηίκυζέκυ. 
 
 
 
 
 
 



ΆλγλοΝ1η 

ΚΥΧΡΗΗΝ ΙΚ ΙΧΜ ΣΧΝΝ ΝΣΡΙΣΟΤ 

παΰκλ τ αδΝ λβ υμΝ βΝ εξυλβ βΝ ηΫλκυμΝ άΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝ δεαδπηΪ πθΝ
πκυΝαπκλλΫκυθΝαπσΝ βΝ τηία βΝπκυΝγαΝυπκΰλαφ έΝ εΝ βμΝ δα δεα έαμΝαυ άμΝ
απσΝ κθΝαθ δ υηίαζζση θκΝ Νκπκδκθ άπκ Ν λέ κέ 
 

ΆλγλοΝ1θ 

ΗΜΟΙ ΤΗ 

Π λέζβοβΝ βμΝπλκεάλυιβμμ 
α)Ν ΘαΝ κδξκεκζζβγ έΝ κΝ βηαλξδαεσΝKα Ϊ βηα 
ί) ΘαΝ αθαλ βγ έΝ κΝ δα έε υκΝ – πλσΰλαηηαΝ Ι ΤΓ Ι - τηφπθαΝ η Ν δμΝ
δα Ϊι δμΝ κυΝθέΝγκθ1ήβί1ίΝ( ’Ν11β)ΝεαδΝ βθΝδ κ ζέ αΝ κυΝ άηκυέ 

 

ΆλγλοΝ1ι 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗΝ Ν Ι Φ ΡΟΜ ΝΧΝ 
Πζβλκφκλέ μΝ ΰδαΝ κΝ δαΰπθδ ησΝ παλΫξκθ αδΝ εα ΪΝ δμΝ λΰΪ δη μΝ βηΫλ μ εαδΝ
υλ μΝ απσΝ βΝ ήθ βΝΟδεκθκηδευθΝ Τπβλ δυθΝ κυΝ άηκυΝ εαδΝ κΝ βζΫφπθκ 
27443 60134 

Μ ΝίΪ βΝσζαΝ αΝαθπ ΫλπΝγαΝεα αλ δ έΝβΝ δαεάλυιβΝ βηκπλα έαμ,ΝβΝκπκέαΝ
γαΝ βηκ δ υ έΝ απσΝ κθΝ άηαλξκ,Ν τηφπθαΝ η Ν σ αΝ κλέα δΝ κΝ ΪλγλκΝ γΝ κυΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Πέ έβιίήκ1έ 
 

Νπαλκτ αΝαπσφα βΝπάλ Νατικθ αΝαλδγησΝΝ185/2016. 

 

     ΟΝ άηαλχομΝ-  Πλό λομ                            ΣαΝΜΫζβ 

    βμΝΟδεκθκηδεάμΝ πδ λκπάμ       ΡΪ βμΝπυλέ πθ 
 
           Παθ ζΫκυΝΚπθ αθ έθκμ 
 
           αε ζζαλέκυΝ θα Ϊ δκμ 
       Γ υλΰδκμΝ ζεέΝΓεδυθβμ 
                                                                           Γ πλΰέκυΝΧαλΪζαηπκμ 
                                                
                                                                           σ ξκλβμΝΚπθ αθ έθκμ 
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