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Θ Μ  2κ: δ άΰβ βΝ κΝ έέΝ κυΝξ έκυΝΚαθκθδ ηκτΝΛ δ κυλΰέαμΝ βηκ δευθ 
                 δίζδκγβευθΝ κυΝ άηκυΝΛκυ λαεέκυ- Π λαξυλαμΝ- ΰέπθΝΘ κ υλπθ  
 

  κΝ Λκυ λΪεδΝ εαδΝ κΝ βηκ δεσΝ Κα Ϊ βηαΝ (ΙΪ κθκμΝ ΤΝ γθέΝ θ δ Ϊ πμ)Ν
άη λαΝ βθΝ8β κυΝηβθσμ Νκ ηίλέκυ,Ν κυΝΫ κυμΝβί1θ,ΝβηΫλαΝ βμΝ ί κηΪ κμΝΣλέ βΝ

εαδΝυλαΝ1βμίί,Ν υθάζγ Ν Ν αε δεάΝ υθ λέα βΝβΝ πδ λκπάΝΠκδσ β αμΝ πάμ,Νη ΪΝ
βθΝ υπΥΝ αλδγέΝ 20275/4-11-201θΝ πλσ εζβ βΝ βμΝ ΠλκΫ λκυΝ εαμΝ ΠΡΩΣΟΠ ΠΠ  

ΜαλέαμΝ - θ δ βηΪλξκυ,Ν βΝ κπκέαΝ θσηδηαΝ εδΝ ηπλσγ ηαΝ πδ σγβε Ν Ν εΪγ Ν ΫθαΝ
ηΫζκμΝ βμ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝ υαβ ά δΝεαδΝθαΝαπκφα έ δΝ αΝγΫηα αΝ βμΝβη λά δαμΝ

δΪ αιβμέ 
 

 φκτΝ δαπδ υγβε Νσ δΝ υπΪλξ δΝ θσηδηβΝ απαλ έα,Ν κηΫθκυΝ σ δΝ πέΝ υθσζκυΝ
π ΪΝ (ι)Νη ζυθΝ βμΝ πδ λκπάμΝΠκδσ β αμΝ πάμ,Ν ΝίλΫγβεαθΝ παλσθ αΝ ΝπΫθ  (5), βΝ

εαέΝΠλσ λκμΝεάλυι Ν βθΝΝΫθαλιβΝ βμΝ υθ λέα βμέ 
 

Π α λ σ θ   μ μ 1έΠλπ κπαππΪΝ Μαλέα,Ν Πλσ λκμΝ – θ δ άηαλξκμ,Ν βέπτλκυΝ
Κπθήθκμ, 3.Παπαγαθα έκυΝ γαθΪ δκμ,Ν ζέΘυηάμ Μδξαάζ, 5έΓ πλΰέκυΝ ΧαλΪζαηπκμΝ
(1κ αθαπζβλπηα δεσΝηΫζκμ βμΝη δκοβφέαμ βΝγΫ βΝ κυΝ αε δεκτΝεέΝΠλπ κθκ ΪλδκυΝ

βηβ λέκυ,ΝπκυΝαπκυ έαα ) 
 

 π σ θ   μ μ 1.Γ πλΰέκυΝ γαθΪ δκμ,Ν βέΘ κ υλκυΝ ΰΰ ζδεά, κδΝ κπκέκδΝ θΝ
πλκ άζγαθΝαθΝεαδΝεζάγβεαθΝθσηδηαέ 
  

 ΠλδθΝ βΝ υαά β βΝ κυΝ βκυ γΫηα κμΝ βμΝ βη λά δαμΝ δΪ αιβμΝ πλκ άζγ Ν κΝ
βηκ δεσμΝ τηίκυζκμΝ εέΝ Παθ ζΫκυΝ ΚπθήθκμΝ (1κ αθαπζβλπηα δεσΝ ηΫζκμ βμΝ

πζ δκοβφέαμ βΝγΫ βΝ κυΝ αε δεκτΝεέΝΓ πλΰέκυΝ γαθΪ δκυ,ΝπκυΝαπκυ έαα ). 
 
 πέΝΝ κυΝβκυ γΫηα κμ βμΝβη λά δαμΝ δΪ αιβμ,Νβ εαέΝΠλσ λκμΝΫγ ΝυπσοβΝ πθΝ
η ζυθΝ βμΝ πδ λκπάμΝ Πκδσ β αμΝ πάμ κθΝ κδε έκΝ φΪε ζκ,Ν κθΝ κπκέκΝ
π λδζαηίΪθκθ αδΝ αΝ ιάμμ 
1. ΣκΝ ξΫ δκΝΚαθκθδ ηκτΝΛ δ κυλΰέαμΝ βηκ δευθΝ δίζδκγβευθΝ άηκυ Λκυ λαεέκυ- 
Π λαξυλαμΝ- ΰέπθΝΘ κ υλπθ,ΝσππμΝεα αλ έ γβε ΝαπσΝ βθΝαλησ δαΝυπβλ έαέΝΝ 
2. Οδ υπΥΝαλδγέΝκηή26-9-2016 εαδΝβιήίι-10-2016  πκφΪ δμ βηκ δευθ Κκδθκ ά πθ 
Λκυ λαεέκυΝ - Π λαξυλαμ ΤΝ Ι γηέαμ, αθ έ κδξα,Ν εαγυμΝ  εαδΝβ υπΥΝαλδγέΝγ1ήγ1-10-
βί1θΝ πσφα β ΣκπδεάμΝ Κκδθσ β αμΝ Πδ έπθ,Ν η Ν δμ κπκέ μ δ βΰάγβεαθ γ δεΪΝ πέΝ
κυΝ αθπ ΫλπΝ Καθκθδ ηκτΝ Λ δ κυλΰέαμΝ δίζδκγβευθΝ άηκυΝ Ν Λκυ λαεέκυ- 

Π λαξυλαμΝ- ΰέπθΝΘ κ υλπθ. 
3. Ν υπΥΝ αλδγέΝ γκήη-10-2016 ( Ν κλγάΝ παθΪζβοβ)Ν πσφα βΝ βηκ δεάμΝ Κκδθσ β αμΝ

ΰέπθΝ Θ κ υλπθ,Ν η Ν βθΝ κπκέαΝ δ βΰάγβε  γ δεΪΝ πέΝ κυΝ αθπ ΫλπΝ Καθκθδ ηκτΝ
Λ δ κυλΰέαμΝ δίζδκγβευθΝ άηκυΝ Ν Λκυ λαεέκυ- Π λαξυλαμΝ - ΰέπθΝ Θ κ υλπθ,Ν

υηπζβλυθκθ αμΝ βθΝ§ΝηέγΝ κυΝΪλγλκυΝηΝαυ κτ,ΝπμΝ ιάμμ 
ΟΚα ΥΝ ιαέλ βΝ βΝ βηκ δεάΝ δίζδκγάεβΝ έΚέΝ ΰέπθΝ Θ κ υλπθΝ γαΝ
πλαΰηα κπκδκτθ αδΝ εγΫ δμ,Ν πθΝκπκέπθΝ κΝαθ δε έη θκΝ υθΪ δΝη Ν κΝ εκπσΝεαδΝ βΝ
ζ δ κυλΰέαΝ βμΝ δίζδκγάεβμ,ΝΫπμΝσ κυΝ βθΝ θΝζσΰπΝ έ έΝ ια φαζδ έΝεα ΪζζβζκμΝ
εγ δαεσμΝξυλκμΟέ 

 



4. Ν υπ’Ν αλδγέΝ 1λλλ1ήί1-11-βί1θΝ θαεκέθπ β βηΪλξκυ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ
θβη λπγκτθΝ πέΝ κυΝ ξ δεκτΝγΫηα κμΝκδΝ θ δαφ λση θκδΝφκλ έμΝΤΝπκζέ μΝεαδΝθαΝ

υπκίΪζκυθΝ βθΝαλησ δαΝυπβλ έαΝ κυΝ άηκυΝ δμΝπλκ Ϊ δμ-παλα βλά δμΝ κυμέ 
5. ΣκΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ εαηέαΝ πλσ α βΝ άΝ παλα άλβ βΝ θΝ υπκίζάγβε Ν ξ δεΪΝ η Ν κΝ
γΫηαΝ απσΝ θ δαφ λση θκυμ,Ν θ σμΝ βμΝ αξγ έ αμΝ η Ν βθΝ αθπ ΫλπΝ αθαεκέθπ βΝ
πλκγ ηέαμέ 

 

  βΝ υθΫξ δαΝ κΝζσΰκΝπάλ ΝκΝεέΝΓ πλΰέκυΝΧαλΪζαηπκμ,Νκ κπκέκμΝπλσ δθ  θαΝ
αθ δεα α αγ έΝ βΝ ζ υ αέαΝ παλΪΰλαφκμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηέγΝ κυΝ ξ έκυ,Ν η Ν έ ζκΝ
«ΘΫηα αΝκλΰΪθπ βμΝ ε βζυ πθ,Ν εγΫ πθΝεζπ)»,ΝβΝκπκέαΝαθαφΫλ δΝσ δΝ"Σκθέα αδΝ
σ δΝ κδΝ βηκ δεΫμΝ δίζδκγάε μΝ θΝ απκ ζκτθΝ εαδΝ Ν εαηέαΝ π λέπ π βΝ θΝ γαΝ
ζ δ κυλΰά κυθΝ πμΝ εγ δαεκέΝ ξυλκδ",Ν η Ν βθΝ παλΪΰλαφκΝ "Όζ μΝ κδΝ βηκ δεΫμΝ

δίζδκγάε μΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ζ δ κυλΰκτθΝ πμΝ ξυλκδΝ εγΫ πθ,Ν κΝ αθ δε έη θκΝ πθΝ
κπκέπθΝ θΝγαΝαθαδλ έΝ κθΝξαλαε άλαΝεαδΝ κθΝ εκπσΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ δίζδκγβευθ"     

Νπλσ α άΝ κυΝΫΰδθ ΝκησφπθαΝαπκ ε άέ 
 

 εκζκτγπμΝβΝεαΝΠλσ λκμΝπλσ δθ Ν θαΝ υηπζβλπγκτθΝ κΝΪλγλκΝηέζΝ κυΝ
ξ έκυ,Νη Ν έ ζκΝ«ΩλΪλδκΝΛ δ κυλΰέαμ»,ΝκδΝυλ μΝζ δ κυλΰέαμΝΰδαΝ κΝεκδθσ,ΝπμΝ ιάμμ 
Χ δη λδθσΝπλΪλδκΝεαδΝΘ λδθσΝπλΪλδκμ 
- υ ΫλαΝΤΝΣ Ϊλ β: 18.00 – 20.00 
- Σλέ β,ΝΠΫηπ βΝΤΝΠαλα ε υά: 11.00 – 14.00, 

Νπλσ α άΝ βμΝΫΰδθ ΝκησφπθαΝαπκ ε άέ 
 

Ν πδ λκπά Πκδσ β αμΝ πάμ,ΝαφκτΝΫζαί ΝυπσοβΝ βμΝ αΝαθπ Ϋλπ,Νη ΪΝαπσΝ
δαζκΰδεάΝ υαά β βΝεαδΝαθ αζζαΰάΝαπσο πθΝη αιτΝ πθΝη ζυθΝ βμ 

 

 π κ φ α  έ α  δ   Ο η σ φ ω θ α 
 

δ βΰ έ αδ κΝ βηκ δεσΝυηίκτζδκ κΝξΫ δκΝΚαθκθδ ηκτΝΛ δ κυλΰέαμΝ βηκ δευθΝ
δίζδκγβευθΝ κυΝ άηκυΝΛκυ λαεέκυΝ - Π λαξυλαμΝ - ΰέπθ Θ κ υλπθ,ΝσππμΝαυ σΝ

πλκ Ϊγβε Ν απσΝ βθΝ αλησ δαΝ Τπβλ έαΝ εαδΝ λκπκπκδάγβε Ν απσ δμΝ
πλκαθαφ λση θ μΝπλκ Ϊ δμΝ βμΝεαμΝΠλκΫ λκυΝεαδΝ κυΝεέΝΓ πλΰέκυΝΧαλΪζαηπκυ,Ν
πμΝεΪ πγδ:   

Κ ΝΟΝΙΜΟΝΛ ΙΣΟΤΡΓΙ Ν ΗΜΟΣΙΚΩΝΝ Ι ΛΙΟΘΗΚΩΝΝ 
ΗΜΟΤΝΛΟΤΣΡ ΚΙΟΤ-Π Ρ ΧΩΡ - ΓΙΩΝΝΘ Ο ΩΡΩΝ 

Άλγλκ 1κ 
εκπσμ εαδ σχκδ 

 

Ν βηκ δεάΝ δίζδκγάεβΝ κυΝ άηκυΝΛκυ λαεέκυ-Π λαξυλαμ- ΰέπθΝ Θ κ υλπθΝ αθΝ
ζαρεάΝ δίζδκγάεβΝ έθαδΝ ΫθαμΝ βηκελα δεσμΝ γ ησμΝ ηΪγβ βμ,Ν παδ έαμΝ εαδΝ
πζβλκφσλβ βμέΝ εκπσμΝ βμΝ δίζδκγάεβμΝ έθαδΝ βΝ υΰεΫθ λπ β,Ν δα άλβ β,Ν
κλΰΪθπ βΝ εαδΝ πλκυγβ βΝ βμΝ ΰθυ βμΝ εαγυμΝ εαδΝ βΝ υθ ξάμΝ ί ζ έπ βΝ πθΝ
παλ ξκηΫθπθ,ΝπλκμΝ κθΝξλά β,Νυπβλ δυθΝΰδαΝ βθΝπλκαΰπΰάΝ βμΝπζβλκφσλβ βμ,Ν
βμΝ επαέ υ βμΝεαδΝ κυΝπκζδ δ ηκτέΝ 
εκζκυγυθ αμΝπδ ΪΝ βθΝ δαεάλυιβΝ βμΝUnescoΝΫξ δΝαθκδξ ΫμΝ δμΝπσλ μΝ βμΝ βθ 
ζ τγ λβΝ εαδΝ δ σ δηβΝξλά βΝ απσΝ σζαΝ αΝ ηΫζβΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ αθ ιαλ ά πμΝ φυζάμ,Ν

ξλυηα κμ,Ν γθδεσ β αμ,Νβζδεέαμ,Νφτζκυ,Νγλβ ε τηα κμ,Νΰζυ αμ,ΝεκδθπθδεάμΝγΫ βμΝ
εαδΝ επαδ υ δεκτΝ πδπΫ κυέ 
 σξκμΝ βμΝ δίζδκγάεβμΝ έθαδμ 
 Ν πδζκΰά,Ναπσε β β,Ν δΪγ βΝεαδΝαπκ ζ ηα δεάΝ δαξ έλδ βΝ κυΝαπαλαέ β κυΝ

υζδεκτ,Ν υ Ν θαΝ υπκ βλέα δΝ δμΝ πζβλκφκλδαεΫμΝ αθΪΰε μΝ πθΝ εα κέεπθΝ κυΝ
άηκυΝ εαδΝ βΝ παλκξάΝ πζβλκφκλδυθΝ ΰδαΝ βθΝ εΪζυοβΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ εαδΝ
λ υθβ δευθ αθαΰευθΝ κυμ, 

 Ν δΪγ β υζδεκτΝΰδαΝ θβηΫλπ β,Ν δα εΫ α β,Νπζβλκφσλβ β,Ν πδησλφπ βΝη Ν
σξκΝ βθΝπλκ κδηα έαΝ πθΝπκζδ υθΝΰδαΝ βΝ δαΝίέκυΝ επαέ υ β, 

 
 



  υηη κξάΝ βμΝ δίζδκγάεβμΝ αΝπκζδ δ δεΪΝ λυη θαΝ βμΝπ λδκξάμΝ βμ,ΝεαγυμΝ
εαδΝ Ν απ δεΪΝ εκδθπθδεΪΝ αβ άηα αΝ άΝ εαδΝ βθΝ δκλΰΪθπ βΝ πκζδ δ δευθΝ εαδΝ
ζκδπυθΝ ε βζυ πθΝΰδαΝ βθΝαθτοπ βΝ κυΝπθ υηα δεκτΝ πδπΫ κυΝ πθΝεα κέεπθΝ
βμΝπ λδκξάμ, 

 Ν ια φΪζδ βΝ θΫπθ λα βΰδευθΝ εαδΝ η γσ πθ ΰδαΝ τεκζβ πλσ ία βΝ βθΝ
ΰθυ βΝεαδΝ βθΝπζβλκφσλβ β, 

 Ν ξλά βΝ βζ ε λκθδευθΝ ηΫ πθΝ ΰδαΝ βθΝ πλσ ία βΝ Ν δΪφκλ μΝ πβΰΫμΝ
πζβλκφσλβ βμέ 

Άλγλκ βκ 
υζζκΰά Τζδεκτ 

 

2.1: θΪζυ β πζβλκφκλδαευθ αθαΰευθ εκδθκτ 
 

Μ Ν κθΝσλκΝ υζζκΰάΝυζδεκτΝθκ έ αδΝεΪγ ΝπβΰάΝηΪγβ βμ,Νπζβλκφσλβ βμΝεαδΝΰθυ βμΝ
Ν Ϋθ υπβ,Ν κπ δεκαεκυ δεάΝ άΝ κπκδα άπκ Ν ΪζζβΝ ηκλφάΝ σππμΝ πέξέΝ ίδίζέα, 

π λδκ δεΪ,Ν φβη λέ μ,Ν αθΪ υπαήΝ φυζζΪ δα,Ν ξΪλ μ,Ν βη λκζσΰδα,Ν φπ καθ έΰλαφα,Ν
πΪθδ μΝ ε σ δμ,Νξ δλσΰλαφα,Νίδθ κεα Ϋ μ,Νωϊ-romήΝϊVϊ,Νφπ κΰλαφέ μέ 

ΟΝπλκ δκλδ ησμ,ΝβΝαθΪζυ βΝεαδΝβΝαδ δκζσΰβ βΝ πθΝπζβλκφκλδαευθΝαθαΰευθΝ κυΝ
εκδθκτ,Ν απκ ζκτθΝ ΰδαΝ δμΝ δίζδκγάε μΝ βΝ ίΪ βΝ βμΝ πκζδ δεάμΝ αθΪπ υιβμΝ βμΝ

υζζκΰάμΝ βμέΝΟΝπλκ δκλδ ησμΝαυ σμΝ βλέα αδΝ Νη γσ κυμΝΫλ υθαμΝ κυΝεκδθκτΝ
πέξέΝ λπ βηα κζσΰδα,Ν α δ δεΫμΝξλά βμΝ εηβλέπθ,Ν υθ ξάμΝαθααά β β,ΝαθΪΰε μΝ
απσΝ βΝ ξκζδεάΝ εκδθσ β αΝ εζπέΝ πδ βηαέθ αδΝ σ δΝ βΝ ία δεάΝ αλξάΝ βθΝ κπκέαΝ

βλέα αδΝκΝπλκ δκλδ ησμΝαυ σμΝ έθαδΝσ δΝσζ μΝκδΝκηΪ μΝξλβ υθ,Ναθ ιαλ ά πμΝ
βζδεέαμ,Νφτζκυ,Νφυζάμ,Νγλβ ε έαμ,Ν γθδεσ β αμ,Ν ΰζυ αμΝάΝηκλφπ δεκτΝ πδπΫ κυ,Ν
πλΫπ δΝθαΝίλέ εκυθΝυζδεσΝαθΪζκΰαΝη Ν δμΝαθΪΰε μΝεαδΝ αΝ θ δαφΫλκθ ΪΝ κυμέ 
 

βέβμ ηπζκυ δ ησμ 
 

ΟΝ ηπζκυ δ ησμΝ βμΝ υζζκΰάμΝ βμΝ βηκ δεάμΝ δίζδκγάεβμΝ Ϋξ δΝ πΪΰδκΝ εαδΝ δαλεάΝ
ξαλαε άλα,Ν ία έα αδΝ βθΝ ζζβθδεάΝ ε κ δεάΝ παλαΰπΰάΝ εαδΝ ΰέθ αδΝ η Ν αΰκλΫμΝ εαδΝΝ

πλ Ϋμέ 
ΝξΪλαιβΝ βμΝπκζδ δεάμΝαθΪπ υιβμΝ βμΝ υζζκΰάμΝΰέθ αδΝαπσΝ κθΝΠλκρ Ϊη θκΝ βμΝ
δίζδκγάεβμΝ εαδΝ κΝ πλκ ππδεσ,Ν κδΝ κπκέκδΝ δα υπυθκυθΝ δμΝ αθΪΰε μΝ εαγυμΝ εαδΝ δμΝ
ζζ έο δμΝ θΝΰΫθ δΝ πθΝ δίζδκγβευθΝεαδΝ κδηΪακυθΝ κυμΝεα αζσΰκυμέ 

ΓδαΝ κθΝΪλ δκ,Ναθ δπλκ ππ υ δεσΝεαδΝ τηφπθαΝη Ν δμΝαθΪΰε μΝ βμΝ κπδεάμΝεκδθπθέαμΝ
ηπζκυ δ ησΝ κυΝυζδεκτΝ βμΝ δίζδκγάεβμΝζαηίΪθκθ αδΝυπσοβΝ αΝπαλαεΪ πμ 
 Ι κη λάμΝαθΪπ υιβΝσζπθΝ πθΝγ ηα δευθΝεα βΰκλδυθΝ κυΝυζδεκτ, πκυΝ δαγΫ δΝβΝ

δίζδκγάεβέ 
 Π λαδ ΫλπΝαθΪπ υιβΝσ πθΝγ πλκτθ αδΝεα ΪΝπ λέπ π βΝ βηαθ δεΫμέΝ 
 Γθυ βΝ πθΝ θ δαφ λσθ πθ,Ν πθΝ απαδ ά πθΝ δ δευθΝ κηΪ πθΝ σππμΝ

επαδ υ δευθ,Ν λ υθβ υθ,Ν η δκθκ ά πθΝ εαγυμΝ εαδΝ πθΝ πλκ Ϊ πθΝ πθΝ
ξλβ υθέΝ 

 Ν υΰελσ β βΝεαδΝαθΪπ υιβΝ υζζκΰυθΝ κπδεκτΝάΝ δ δεκτΝ θ δαφΫλκθ κμέ 
Νυζκπκέβ βΝ πθΝπαλαπΪθπΝ σξπθΝαπαδ έΝ υθ ξάΝ θβηΫλπ βΝ πθΝυπ υγτθπθ,Ν

κδΝ κπκέκδΝ ΰδαΝ κΝ εκπσΝ αυ σΝ κφ έζκυθΝ θαΝ υηη ΫξκυθΝ εαδΝ θαΝ παλαεκζκυγκτθΝ
ξ δεΪΝ υθΫ λδαΝ,Νβη λέ μ,Ν ηδθΪλδα,Ν εγΫ δμΝεέζπέ 

 

βέγμ Πλσ ε β β Τζδεκτ 
 

Ν δίζδκγάεβΝ κυΝ άηκυΝΛκυ λαεέκυ-Π λαξυλαμ- ΰέπθΝΘ κ υλπθΝ Ϋξ αδΝ πλ ΫμΝ
αθαΰθπ υθΝαπσΝ αΝηΫζβΝ βμ,ΝαπσΝφκλ έμ,Ν υζζσΰκυμ,ΝεζπέΝ βθΝπ λέπ π βΝ πθΝ

πλ υθΝβΝ δίζδκγάεβΝΫξ δΝ βθΝ υθα σ β αμ 
 ΝαΝαπκ Ϋξ αδΝ κΝ τθκζκΝάΝηΫλκμΝ υζζκΰυθέ 
 ΝαΝ πδζΫΰ δΝ αΝ εηάλδαΝ βμΝ πλ Ϊμ, πκυΝγαΝ θ Ϊι δΝ βΝ υζζκΰάΝ βμέ 
 ΝαΝ ηβθΝ απκ Ϋξ αδΝ πλ Ϋμ, πκυΝ ΰέθκθ αδΝ η Ν πλκφαθάΝ εκπσΝ πκζδ δεάμΝ άΝ

γλβ ε υ δεάμΝπλκπαΰΪθ αμέ 
 
 



 ΝαΝ ηβθΝ απκ Ϋξ αδΝ σλκυμΝ π λέΝ απκγάε υ βμΝ εαδΝ δΪγ βμΝ πθΝ πλβγΫθ πθΝ
εηβλέπθΝ φσ κθΝ θΝ θαληκθέακθ αδΝ η Ν κυμΝ ζ δ κυλΰδεκτμΝ εκπκτμΝ βμΝ

ίδίζδκγάεβμέ 
 ΝαΝηβθΝαπκ Ϋξ αδΝίδίζέαΝ Νεα Ϊ α βΝφγκλΪμΝ( βη δπηΫθα,Ν ξδ ηΫθα)έ 
 

βέζμ άηαθ β κυ υζδεκτ – φλαΰέ μ 
Ν δίζδκγάεβΝ κυΝ άηκυΝ βλ έΝ δεάΝ βμΝ φλαΰέ αΝη Ν βθΝκπκέαΝ φλαΰέα αδΝ κΝυζδεσέΝ 

 

βέημ π ι λΰα έα Τζδεκτ 
Ν απκ κ δεάΝ ιυπβλΫ β βΝ κυΝ εκδθκτΝ βμΝ δίζδκγάεβμ,Ν βΝ αιδκπκέβ βΝ πθΝ
υθα κ ά πθΝ εΪγ Ν δίζδκγάεβμΝ εαδΝ βΝ Ϋθ αιάΝ βμΝ κΝ έε υκΝ δίζδκγβευθΝ

πλκςπκγΫ δΝ βθΝ υπκπκδβηΫθβΝεαδΝ υ βηα δεάΝκλΰΪθπ βΝ κυΝυζδεκτΝαυ άμέΝ 
Ν αθΪπ υιβΝ πθΝ υζζκΰυθΝ η Ν λσπκΝ πκυΝ θαΝ ια φαζέα δΝ βθΝ υπκπκδβηΫθβΝ εαδΝ

κηκδκΰ θάΝ κλΰΪθπ βΝ κυΝ υζδεκτΝ κυμΝ απαδ έΝ βΝ φυ δεά,Ν ίδίζδκγβεκθκηδεάΝ εαδΝ
βζ ε λκθδεάΝ π ι λΰα έαΝ κυΝ η Ν βθΝ φαληκΰάΝ δ γθυθΝ ίδίζδκγβεκθκηδευθΝ
πλκ τππθΝεαδΝ βΝξλά βΝ πθΝαθΪζκΰπθΝ λΰαζ έπθέΝ 
 

Ν φυ δεάΝ π ι λΰα έαΝ κυΝ υζδεκτΝ βμΝ δίζδκγάεβμΝ κυΝ άηκυΝ αφκλΪΝ βθΝ
πλκ κδηα έαΝ κυΝ υζδεκτΝ ΰδαΝ Ϋθ αιάΝ κυΝ βΝ υζζκΰάΝ βμΝ εαδΝ π λδζαηίΪθ δΝ
αθαζυ δεΪμΝ φλΪΰδ ηα,Ν ΰΰλαφάΝ κΝ ίδίζέκΝ δ αΰπΰάμΝ η  απσζυ βΝ εαδΝ υθ ξάΝ
αλδγηβ δεάΝ δλΪ,Ν πδεσζζβ βΝ δε υθΝ αιδθκηδεκτΝαλδγηκτ,Νεζπέ 
 

 ΟΝπμΝΪθπΝαθαφ λση θκμΝατιπθΝαλδγησμΝ έθαδΝηκθα δεσμΝΰδαΝεΪγ Ν εηάλδκέ 
 

Ν ίδίζδκγβεκθκηδεάΝ π ι λΰα έαΝ κυΝ υζδεκτΝ βμΝ βηκ δεάμΝ δίζδκγάεβμΝ ΰέθ αδ 
τηφπθαΝη Ν γθδεΪΝεαδΝ δ γθάΝπλσ υπαΝεαδΝ κυμΝ δ ξτκθ μΝεαθσθ μέΝ δ δεσ λα,ΝβΝ

εα αζκΰκΰλΪφβ βΝ δ θ λΰ έ αδΝ η Ν φαληκΰάΝ βμΝ ζ υ αέαμΝ αθαγ πλβηΫθβμΝ
Ϋε κ βμΝ πθΝ αΰΰζκαη λδεαθδευθΝ εαθσθπθΝ εα αζκΰκΰλΪφβ βμΝ απσΝ πλπ σ υπκΝ
αΰΰζδεσΝε έη θκΝάΝαπσΝαθ έ κδξβΝ ζζβθδεάΝη Ϊφλα βέΝ Ναπσ κ βΝγ ηα δευθΝσλπθΝ
ΰέθ αδΝη ΝίΪ βΝ δ γθάΝεαδΝ γθδεΪΝπλσ υπαΝ(Νγ ηα δεΫμΝ πδε φαζέ μΝ βμΝ δίζδκγάεβμΝ
κυΝ ΚκΰελΫ κυΝ βμΝ γθδεάμΝ δίζδκγάεβμΝ βμΝ ζζΪ αμ)έΝ Ν αιδθσηβ βΝ ΰέθ αδΝ
τηφπθαΝη Ν κΝ αιδθκηδεσΝ τ βηαΝϊeweyΝ εαδΝαεκζκυγ έ αδΝ βΝ εΪ κ Ν ζ υ αέαΝ

Ϋε κ βΝ κυΝ ΫλΰκυΝ η Ν δμΝ αθ έ κδξ μΝ ζζβθδεΫμΝ ΰε ελδηΫθ μΝ πλκ γάε μΝ εαδΝ
η αφλΪ δμέ 
 

βέθμ πκΰλαφά 
ΝαπκΰλαφάΝ κυΝυζδεκτΝαπκίζΫπ δΝ κθΝ θ κπδ ησΝ πθΝαππζ δυθ,Ν πθΝφγκλυθΝεαδΝ

ΰ θδεΪΝ βθΝαθαθΫπ βΝ κυΝυζδεκτέ 
 

ΣκΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ η αιτΝ πθΝ απκΰλαφυθΝ θΝ ηπκλ έ θαΝ υπ λίαέθ δΝ αΝ πΫθ Ν
ξλσθδαΝεαδΝβΝ δΪλε δαΝαπκΰλαφάμΝ κυμΝ λ δμΝηάθ μέ 
 

ΝαπκΰλαφάΝΰέθ αδΝ ΝξλκθδεάΝπ λέκ κΝεα ΪΝ βθΝκπκέαΝβΝ δίζδκγάεβΝπαλκυ δΪα δΝ
ζδΰσ λβΝεέθβ βέ 
 

Μ ΪΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ βμΝ λΰα έαμΝ υθ Ϊ αδΝαπκζκΰδ δεάΝΫεγ βΝ βθΝκπκέαΝ
αθαφΫλκθ αδΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝσππμΝυζδεσΝπκυΝΫξ δΝξαγ έΝ,εα α λαφ έΝάΝπλΫπ δΝθαΝ
απκ υλγ έΝαθ έΰλαφκΝ βμΝκπκέαμΝπαλα έ αδΝ κθΝ λησ δκΝ θ δ άηαλξκέ 
 

βέιμ πσ υλ β 
πσ υλ βΝ έθαδΝ βΝ πλαε δεάΝ βμΝ απαζζαΰάμΝ άΝ βμΝ απκγάε υ βμΝ πκζζαπζυθΝ

αθ δ τππθΝεαδΝυζδεκτΝπκυΝ πΪθδαΝξλβ δηκπκδ έ αδΝάΝ θΝξλβ δηκπκδ έ αδΝεαγσζκυέ 
ΟΝ ευλδσ λκμΝ σξκμΝ απσ υλ βμΝ κυΝ υζδεκτΝ έθαδΝ θαΝ δα βλβγ έΝ βΝ υζζκΰάΝ
απθ αθά,Ν πέεαδλβΝεαδΝ τξλβ βέ 
 

έ δαΝαπσ υλ βμΝ κυΝυζδεκτΝαπκ ζκτθμ 
 παθαπλκ δκλδ ησμΝ πθΝ εκπυθΝεαδΝ πθΝ σξπθΝ βμΝ δίζδκγάεβμέ 
 Νφυ δεάΝφγκλΪΝ κυΝυζδεκτΝεαδΝβΝαθ δεα Ϊ α άΝ κυέ 
 Νπαζαδσ β αΝ κυΝυζδεκτΝεαδΝβΝΫζζ δοβΝ πδεαδλσ β αμέ 
 
 
 
 
 



ΣκΝ πμΝ ΪθπΝ αθαφ λση θκΝ υζδεσΝ απκηαελτθ αδΝ απσΝ αΝ αθκδξ ΪΝ λΪφδαΝ άΝ αΝ
ίδίζδκ Ϊ δαΝ ΝΪζζκυμΝίκβγβ δεκτμΝάΝαπκγβε υ δεκτμΝξυλκυμΝ βμΝ δίζδκγάεβμΝάΝ

έθ αδΝπλκμΝεα α λκφάΝ φσ κθΝ έθαδΝαεα ΪζζβζκΝπλκμΝξλά βΝάΝ δα έγ αδΝ πλ ΪθΝ
κυμΝαθαΰθυ μΝάΝ ΝΪζζ μΝίδίζδκγάε μέ 

ΤζδεσΝ κΝ κπκέκΝ ελέθ αδΝ σ δΝ γαΝ Ϋξ δΝ η ζζκθ δεάΝ δ κλδεάΝ αιέαΝ δα βλ έ αδΝ Ν
απκγβε υ δεσΝξυλκΝάΝ θΝαπκ τλ αδΝεαγσζκυέΝ 
 

 δα δεα έα απσ υλ βμ π λδζαηίΪθ δ λέα Ϊ δαμ  
 ΣβθΝ πδζκΰάΝ κυΝυζδεκτΝπκυΝαπκ τλ αδΝίΪ δΝ υΰε ελδηΫθπθΝελδ βλέπθέ 
 ΣβθΝαπαζζαΰάΝ βμΝ υζζκΰάμΝαπσΝ κΝ πδζ ΰηΫθκΝυζδεσέ 
 ΣβθΝαπκγάε υ άΝ κυέ 
Κα ΪΝ βθΝ απσ υλ βΝ κυΝ υζδεκτΝ υθ Ϊ αδΝ Ϋεγ βΝ βΝ κπκέαΝ υπκίΪζζ αδΝ βθΝ
« πδ λκπάΝ ξλά κυΝ Τζδεκτ»Ν κυΝ άηκυ,Ν πκυΝ υΰελκ έ αδΝ ΰδΝ αυ σΝ κΝ εκπσέΝ Ν
απσ υλ βΝ ΰέθ αδΝ απσΝ κΝ πλκ ππδεσΝ βμΝ δίζδκγάεβμέΝ Σ εηάλδαΝ πκυΝ ΫξκυθΝ
εα α λαφ έΝάΝξαγ έΝαθ δεαγέ αθ αδέΝ 
Σα ελδ άλδα πδζκΰάμ υζδεκτ ΰδα απσ υλ β έθαδμ 
 Νπ λδκλδ ηΫθβΝάΝεαδΝαθτπαλε βΝπαλκτ αΝεαδΝπδγαθάΝη ζζκθ δεάΝξλά βέ 
 Νφυ δεάΝ κυΝεα Ϊ α βέ 
 ΟΝαλδγησμΝ πθΝαθ δ τππθΝπκυΝυπΪλξκυθΝ βΝ υζζκΰάέ 
 ΝαθαθΫπ βΝ βμΝΫε κ άμΝ κυέ 

Άλγλκ γκ 
δαχ έλδ β Τζδεκτ 

 

Ν δαξ έλδ βΝ κυΝυζδεκτΝ βμΝ δίζδκγάεβμΝαπκ ζ έΝ βθΝεαγ αυ σΝ λΰα έαΝαπσ κ βμΝ
υπβλ δυθΝ κΝ εκδθσΝ εαδΝ βθΝ φαληκΰάΝ λα βλδκ ά πθΝ ΰδαΝ βθΝ πκδκ δεάΝ
ιυπβλΫ β άΝ κυέΝ Ν δαξ έλδ βΝ κυΝυζδεκτΝπ λδζαηίΪθ δμ 

 

γέ1μ Πλσ ία β 
 

Ν υζζκΰάΝ βμΝ δίζδκγάεβμΝ έθαδΝ βΝ δΪγ βΝ σζκυΝ κυΝ άηκυΝ ΰδαΝ ξλά βΝ κΝ
αθαΰθπ άλδκΝάΝεαδΝΰδαΝ αθ δ ησέ  
ΟδΝ υζζκΰΫμΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ξαλαε βλδ κτθΝ αθΪζκΰαΝ η Ν βΝ υθα σ β αΝ πλσ ία βμΝ
πθΝξλβ υθΝ Νεζ δ ΫμΝεαδΝαθκδξ ΫμέΝ δμΝεζ δ ΫμΝ υζζκΰΫμ,ΝβΝ δίζδκγάεβΝηπκλ έΝ

θαΝ θ Ϊι δΝ πΪθδαΝ εαδΝ πκζτ δηαΝ εηάλδα,Ν ξ δλσΰλαφα,Ν παζαδσ υπα,Ν αλξ έα,Ν
βηκ δ τ δμΝ π λδκλδ ηΫθκυΝ αλδγηκτΝ αθ δ τππθ,Ν παζαδσ λ μ ε σ δμΝ κπδευθΝ

δ κλδευθΝ αθ δ τππθΝ εζπέΝ Πλσ ία βΝ δμΝ εζ δ ΫμΝ υζζκΰΫμΝ ΫξκυθΝ ησθκΝ κδΝ
υπΪζζβζκδΝ βμΝ δίζδκγάεβμΝ εαδΝ έθκθ αδΝ κΝ εκδθσΝ ησθκΝ ΰδαΝ ξλά βΝ κΝ
αθαΰθπ άλδκέ 

Ν δίζδκγάεβΝ ηπκλ έΝ θαΝ ηβθΝ πδ λΫπ δΝ πλκ πλδθΪΝ βΝ ξλά βΝ εηβλέπθΝ πκυΝ
θ Ϊ κθ αδΝ δμΝεζ δ ΫμΝ υζζκΰΫμΝ βμΝδ δαέ λαΝσ αθΝ αΝ εηάλδαμ 

α)Ν η τκθ αδΝΰδαΝζσΰκυμΝπθ υηα δεάμΝδ δκε β έαμΝ(αθΫε κ αΝΫλΰα)έΝ 
ί)Ν λέ εκθ αδΝ Ν Ϊ δκΝ υθ άλβ βμέ 

Ν δίζδκγάεβΝ Ϋξ δΝ βθΝ υπκξλΫπ βΝ κυΝ ξ δα ηκτΝ δΪ π βμΝ πθΝ παθέπθΝ
εηβλέπθΝ βμΝ Ν π λδπ υ δμΝ Ϋε αε βμΝ αθΪΰεβμέΝ Σ εηάλδαΝ αΝ κπκέαΝ θΝ

π λδζαηίΪθκθ αδΝ δμΝ παλαπΪθπΝ εα βΰκλέ μΝ θ Ϊ κθ αδΝ δμΝ ζ ΰση θ μΝ αθκδξ ΫμΝ
υζζκΰΫμ,Ν δμΝκπκέ μΝκΝξλά βμΝηπκλ έΝθαΝξλβ δηκπκδ έΝξπλέμΝπ λδκλδ ησΝ θ σμΝ βμΝ
δίζδκγάεβμΝάΝθαΝ αθ έα αδΝ τηφπθαΝη Ν κυμΝεαθκθδ ηκτμΝ βμΝίδίζδκγάεβμέ 

 

γέβμ δα άλβ β – θαπαλαΰωΰά εηβλέωθ 
 

 Μ Ν κθΝσλκΝ δα άλβ β θκκτθ αδΝσζ μΝ ε έθ μΝκδΝ θΫλΰ δ μΝ δμΝκπκέ μΝκφ έζ δΝ
θαΝ πλαΰηα κπκδ έΝ εΪγ Ν δίζδκγάεβΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ ια φαζέ δΝ βθΝ εαζάΝ
εα Ϊ α βΝ πθΝ εηβλέπθΝ βμΝ ΰδαΝ σ κΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ ελέθ δ ππμΝ έθαδΝ
απαλαέ β αΝ ΰδαΝ βΝ υζζκΰάΝ βμέΝ Ι δαέ λβΝ φλκθ έ αΝ πλΫπ δΝ θαΝ πδ δεθτ δΝ ΰδαΝ δμΝ

πΪθδ μΝ υζζκΰΫμΝ βμέΝ  
  
 



 Ν πλκζβπ δεάΝ υθ άλβ βΝ πθΝ εηβλέπθΝ απκ ζ έΝ αθ δε έη θκΝ δαλεκτμΝ
ηΫλδηθαμΝ εαδΝ φλκθ έ αμΝ εαδΝ π λδζαηίΪθ δΝ θΫλΰ δ μΝ σππμΝ βθΝ ια φΪζδ βΝ πθΝ
εα ΪζζβζπθΝεζδηα κζκΰδευθΝ υθγβευθΝεαδΝ υθγβευθΝφπ δ ηκτΝ πθΝξυλπθΝ κυμΝ
κπκέκυμΝ φυζΪ κθ αδΝ αΝ εηάλδα,Ν βθΝ πδ έπιβΝ ΰδαΝ π άΝ ξλά βΝ πθΝ εηβλέπθΝ
απσΝ κυμΝ έ δκυμΝ κυμΝ ξλά μ,Ν κθΝ πδφαθ δαεσΝ εαγαλδ ησΝ πθΝ εηβλέπθ,Ν βθΝ
φαληκΰάΝ θσμΝ κλΰαθπηΫθκυΝ υ άηα κμΝ απκζτηαθ βμΝ κυΝ ξυλκυΝ εαδΝ πθΝ
εηβλέπθΝη Να κιδεΫμΝεα ΪΝ κΝ υθα σθΝη γσ κυμέ 

ΣΫζκμ,Ν κΝ ξ δα ησΝ ΰδαΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ εα α λκφυθ,Ν βΝ ζάοβΝ πλκζβπ δευθΝ
ηΫ λπθΝεα ΪΝ βμΝπαλαίέα βμΝ βμΝα φΪζ δαμΝ κυΝξυλκυΝεαδΝ πθΝ εηβλέπθΝεαδΝ βΝ
ΰ θδεάΝαιδκζσΰβ βΝεαδΝεα αΰλαφάΝφγκλυθέ 

 

Ν ΫθθκδαΝ αθαπαλαΰωΰά ηπ λδΫξ αδΝ εαδΝ π λδζαηίΪθ αδΝ βΝ δα δεα έαΝ
βμΝ δα άλβ βμΝ κυΝπθ υηα δεκτΝπ λδ ξκηΫθκυΝ κυΝυζδεκτΝ βμΝ δίζδκγάεβμέΝ 
Ν αθαπαλαΰπΰάΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ η Ν πκζζκτμΝ λσπκυμΝ (φπ καθ δΰλαφά,Ν

φπ κΰλΪφβ β,Νηδελκφπ κΰλΪφβ β,Νοβφδκπκέβ βΝεέζέπ)ΝεαδΝΫξ δΝ εκπσΝαφ θσμΝ βΝ
δα άλβ βΝ θσμΝαθ δΰλΪφκυΝ εηβλέκυΝαπσΝ βθΝέ δαΝ βΝ δίζδκγάεβΝεαδΝαφ ΫλκυΝ βθΝ
ιυπβλΫ β βΝ πθΝαθαΰευθΝ πθΝξλβ υθέΝ ΝαθαπαλαΰπΰάΝΰέθ αδΝη ΝπλκςπκγΫ δμΝ

εαδΝ π λδκλδ ηκτμ,Ν σππμΝ αυ ΫμΝ εαγκλέακθ αδΝ απσΝ βθΝ υφδ αηΫθβΝ θκηκγ έαΝ εαδΝ
δ δεσ λαΝαπσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΝέΝβ1β1ή1λλγΝ«π λέΝπθ υηα δεάμΝδ δκε β έαμ»έ 

ΣαΝ πΪθδαΝ εηάλδαΝ αθαπαλΪΰκθ αδΝ ησθκΝ απσΝ βθΝ έ δαΝ βθΝ ίδίζδκγάεβ,Ν
φΪπαι,Ν η Ν η γσ κυμΝ πκυΝ απκεζ έκυθΝ βΝ φγκλΪΝ κυμέΝ ΣβθΝ πκζδ δεάΝ βμΝ

αθαπαλαΰπΰάμΝ εηβλέπθΝ ΰδαΝ βθΝ ιυπβλΫ β βΝ πθΝ ξλβ υθΝ εαγκλέα δΝ βΝ έ δαΝ βΝ
ίδίζδκγάεβΝ αθΪζκΰαΝ η Ν κΝ υζδεσΝ ΰδαΝ κΝ κπκέκΝ υπΪλξ δΝ αέ βηαΝ αθαπαλαΰπΰάμΝ εαδΝ
ηΫ αΝ αΝπζαέ δαΝ κυΝθσηκυΝ κυΝΝέβ1β1ή1λλγΝ«π λέΝ βμΝπθ υηα δεάμΝδ δκε β έαμ»έ 

Γ θδεΪ,Ν θΝ πδ λΫπ αδΝβΝφπ καθ δΰλαφάΝ πΪθδπθΝάΝφγαληΫθπθΝ εηβλέπθΝ
Ν ιυπβλΫ β βΝ πθΝ ξλβ υθΝ βθΝ π λέπ π βΝ αυ άΝ ηπκλ έΝ θαΝ ΰέθ δΝ η Ν
θαζζαε δεκτμΝ λσπκυμΝ (Ν πέξέΝ φπ κΰλΪφβ β)Ν βΝ φαληκΰάΝ πθ κπκέπθΝ σηπμΝ γαΝ
δα φαζέα δΝ βΝηβΝπ λαδ ΫλπΝφγκλΪΝ κυΝ εηβλέκυέ 

 

Άλγλκ ζκ 
Παλκχά Τπβλ δυθ απσ δμ δίζδκγάε μ 

Ν δίζδκγάεβΝ παλΫξ δΝ δμΝ αεσζκυγ μΝ υπβλ έ μΝ ηΫ πΝ πθΝ αθ έ κδξπθΝ ηβηΪ πθΝ
βμμ 

ζέ1μ ΠζβλκφκλδαεΫμ 
 

Ν δίζδκγάεβΝ αθ απκελέθ αδΝ Ν πζβλκφκλδαεΫμ,Ν θβη λπ δεΫμ,Ν επαδ υ δεΫμ,Ν
πκζδ δ δεΫμΝαθΪΰε μΝ κυΝεκδθκτΝ βμΝξλβ δηκπκδυθ αμμ 
 υζζκΰΫμΝ πκυΝ Ϋξ δΝ βΝ δΪγ άΝ βμ, ηΫ πΝ πθΝ εα αζσΰπθΝ βμ εαγυμΝ εαδΝ 

υζζκΰΫμΝ ΪζζπθΝ ίδίζδκγβευθ, πκυΝ ια φαζέα δΝ ηΫ πΝ πθΝ υθ λκηυθΝ εαδΝ πθΝ
υθ λΰα δυθΝ βμΝεαδΝ κυΝ θδαέκυΝΚα αζσΰκυέ 

 Σκθ δα αθ δ ησ. 

 ΣβθΝ φαληκΰάΝ θσμΝκλΰαθπηΫθκυΝ υ άηα κμΝυπκ άλδιβμΝ πθΝξλβ υθΝ βμΝη Ν
σξκΝ βΝί ζ έπ βΝ πθΝπζβλκφκλδαευθΝυπβλ δυθΝπκυΝπαλΫξ δέ 

 ΝΫ μΝ ξθκζκΰέ μ. 

 ΣδμΝπβΰΫμΝπκυΝ έθαδΝ δαγΫ δη μΝ κΝ δα έε υκέ 
πέ βμ,ΝβΝ δίζδκγάεβΝ δα βλ έΝαλξ έκΝη ΝυζδεσΝπκυΝαφκλΪΝ κΝ άηκΝάΝ βθΝεκδθσ β αΝ

( φβη λέ μ,Νπ λδκ δεΪΝεζπ.)Νδ κλδεκτΝάΝΪζζκυΝπ λδ ξκηΫθκυέ 
 

ζέβμ αθ δ δεΫμ 
 

ΓδαΝ κθΝ αθ δ ησΝ πθΝίδίζέπθΝ έθαδΝαπαλαέ β κΝκΝ θ δαφ λση θκμΝθαΝΰέθ δΝηΫζκμΝ βμΝ
αθ δ δεάμΝ δίζδκγάεβμέΝ υ σΝΰέθ αδΝη ΪΝαπσΝαέ β βΝ ΰΰλαφάμΝ βθΝ δίζδκγάεβ,Ν

η Ν βθΝπλκ εσηδ βΝα υθκηδεάμΝ αυ σ β αμΝεαδΝ πέ διβΝ θσμΝ πέ βηκυΝ ΰΰλΪφκυΝ
πκυΝθαΝί ίαδυθ δΝ βΝησθδηβ δ τγυθ βΝ κυΝ θ δαφ λση θκυΝ(ζκΰαλδα ηκέΝ ΚΟΝάΝ
ΪζζκΝΫΰΰλαφκ)έΝΣβθΝ ΰΰλαφάΝαθβζέεκυΝ θ λΰ έΝκΝεβ ησθαμΝ κυέΝ Ν ΰΰλαφάΝ δαλε έΝ

τκΝΫ βΝεαδΝεκ έα δΝβ €.  



Μ ΪΝ βθΝ παλΫζ υ βΝ πθΝ τκΝ υθ,Ν ΰέθ αδΝ αθαθΫπ βΝ βμΝ ΰΰλαφάμΝ η ΪΝ απσΝ
πδί ίαέπ βΝ πθΝ κδξ έπθΝ κυΝ ηΫζκυμέ ΣαΝ πλκ ππδεΪΝ κδξ έαΝ πθΝ η ζυθ,Ν πκυΝ

ελα ΪΝβΝ δίζδκγάεβΝ έθαδΝ ηπδ υ δεΪέ 
 

ΚΪγ ΝηΫζκμΝ βμΝ αθ δ δεάμΝ δίζδκγάεβμΝ δεαδκτ αδΝθαΝ αθ δ έΝΫπμΝεαδΝ λέαΝίδίζέαΝ
εΪγ Ν φκλΪέΝ Ν δΪλε δαΝ αθ δ ηκτΝ έθαδΝ εαπΫθ Ν (15) βηΫλ μΝ θυΝ παλΫξ αδΝ βΝ

υθα σ β αΝ παλΪ α βμΝ κυΝ αθ δ ηκτΝ ΰδα εαπΫθ  (15) πδπζΫκθΝ βηΫλ μΝ η ΪΝ
απσΝ ξ δεσΝ αέ βηαΝ κυΝ ηΫζκυμΝ (εαδΝ βζ φπθδεΪ) εαδΝ φσ κθΝ κΝ ίδίζέκΝ θΝ Ϋξ δΝ
αβ βγ έΝαπσΝΪζζκΝξλά βΝ βμΝ δίζδκγάεβμέ 
 Ν π λέπ π βΝ εαγυ Ϋλβ βμΝ πδ λκφάμΝ θσμΝ ίδίζέκυ,Ν κΝ θΝ ζσΰπΝ ξλά βμΝ
πδίαλτθ αδΝη Νπλσ δηκΝί,ηίΝ€ΝαθΪΝβηΫλαΝεαγυ Ϋλβ βμέΝ 

 δμΝπ λδπ υ δμΝπκυΝπαλα βλ έ αδΝεαγυ Ϋλβ βΝ πδ λκφάμΝίδίζέκυ Νηπκλ έΝθαΝ
ΰέθ δΝαθαθΫπ βΝ αθ δ ηκτέ 
 

ΟΝ ξλά βμΝ Ϋξ δΝ δεαέπηαΝ θαΝ εΪθ δΝ ελΪ β βΝ ηΫξλδΝ εαδΝ τκΝ ίδίζέπθΝ πκυΝ έθαδΝ
αθ δ ηΫθαέΝ δ κπκδ έ αδΝ βζ φπθδεΪΝ ΰδαΝ βθΝ πδ λκφάΝ κυμΝ εαδΝ αΝ ίδίζέαΝ

φυζΪ κθ αδΝ κΝλΪφδΝ πθΝελα ά πθΝΰδαΝηέαΝ ί κηΪ αέΝ ΝελΪ β βΝηπκλ έ θαΝΰέθ δΝ
εαδΝ βζ φπθδεΪΝάΝηΫ πΝβζ ε λκθδεκτΝ αξυ λκη έκυέ 
 

ΟΝ ξλά βμΝ κφ έζ δΝ θαΝ δα βλ έΝ αΝ ίδίζέαΝ Ν εαζάΝ εα Ϊ α βΝ ξπλέμΝ θαΝ αφαδλ έΝ
ζέ μΝάΝθαΝ βη δυθ δΝ Ναυ ΫμέΝ Νπ λέπ π βΝεα α λκφάμΝάΝαπυζ δαμΝίδίζέκυ,Ν

κφ έζ δΝθαΝ κΝαθ δεα α ά δΝη ΝεαδθκτλΰδκΝ έ δκυΝ έ ζκυΝ θ σμΝ βμΝπλκεαγκλδ ηΫθβμΝ
πλκγ ηέαμΝ πδ λκφάμΝ κυέΝ Ν δίζδκγάεβΝ δα βλ έΝ κΝ δεαέπηαΝ θαΝ αφαδλ έΝ
πλκ πλδθΪΝ κΝ δεαέπηαΝ αθ δ ηκτΝ εηβλέπθΝ βμΝ απσΝ αθ δαση θκΝ πκυΝ Ϋξ δΝ
εελ ησ β μΝ η Ν κφ δζΫμ,Ν ηΫξλδΝ αυ σμΝ θαΝ πδ λΫο δΝ άΝ θαΝ αθ δεα α ά δΝ κήαΝ

ίδίζέκήαέ 
 

 Νπ λέπ π βΝπκυΝκΝ αθ δαση θκμΝεα ΥΝ ιαεκζκτγβ βΝ θΝ βλ έΝ κυμΝσλκυμΝεαδΝ αΝ
ξλκθδεΪΝσλδαΝ κυΝ αθ δ ηκτ,Ν δαΰλΪφ αδΝαπσΝ κθΝεα ΪζκΰκΝη ζυθΝ βμΝ αθ δ δεάμΝ

δίζδκγάεβμΝεαδΝξΪθ δΝπζΫκθΝ κΝ δεαέπηαΝ αθ δ ηκτΝίδίζέπθέ 
 

ΣκΝ αθ δ δεσΝΣηάηαΝ δα βλ έΝεαδΝ θβη λυθ δΝ κυμΝ ιάμΝεα αζσΰκυμμ 
 Κα ΪζκΰκμΝ αθ δακηΫθπθΝη ζυθΝπκυΝ υηπ λδζαηίΪθ δΝ κΝσθκηα,Ν κΝ πέγ κ,Ν βθΝ

δ τγυθ βΝ βμΝ κδεέαμ,Ν κθΝ αλδγησΝ βζ φυθκυ,Ν κΝ πΪΰΰ ζηα,Ν βθΝ δ τγυθ βΝ
λΰα έαμ,Ν κδξ έαΝ κυΝ ζ έκυΝ υθκηδεάμΝ Σαυ σ β αμ,Ν κθΝ ατικθ αΝ αλδγησΝ

ηΫζκυμέ 
 Κα ΪζκΰκμΝ λ ξσθ πθΝ αθ δ ηυθΝαθΪΝηάθαέ 
 Κα ΪζκΰκμΝεαγυ λβηΫθπθΝ πδ λκφυθέΝ 
 

ζέγμ Τπβλ έ μ θαΰθω βλέκυ 
 

ΣκΝ θαΰθπ άλδκΝ έθαδΝ δαγΫ δηκΝ κΝ εκδθσΝ έ Ν αυ σΝ εΪθ δΝ ξλά βΝ υζζκΰάμΝ βμΝ
δίζδκγάεβμΝ έ Ν δεκτΝ κυΝυζδεκτΝ(ΝπέξέΝηαγβ Ϋμ,Ν πκυ α ΫμΝεζπέ).  

 κΝ ξυλκΝ αυ σΝ κΝ αθαΰθυ βμΝ Ϋξ δΝ βΝ υθα σ β αΝ πδ σπδαμΝ η ζΫ βμΝ σζκυΝ κυΝ
Ϋθ υπκυΝ υζδεκτΝ πκυΝ δαγΫ δΝ βΝ δίζδκγάεβΝ η Ν βθΝ εα Ϊγ βΝ ζ έκυΝ α υθκηδεάμΝ
αυ σ β αμΝ άΝ ΪζζκυΝ ξ δεκτΝ ΰΰλΪφκυΝ πκυΝ θαΝ απκ δεθτ δΝ βθΝ αυ σ β ΪΝ κυέΝ

Χλά βΝ κυΝ αθαΰθπ βλέκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ εΪθ δΝ κπκδκ άπκ Ν αεσηαΝ εδΝ αθΝ θΝ έθαδΝ
ηΫζκμΝ βμΝίδίζδκγάεβμέ 
 

Ν δίζδκγάεβΝ κφ έζ δΝ θαΝ ια φαζέα δΝ δεαθκπκδβ δεΫμΝ υθγάε μΝ ΰδαΝ βΝ ξλά βΝ κυΝ
αθαΰθπ βλέκυ,Ν σππμΝ εα ΪζζβζκΝ ικπζδ ησΝ ( λαπΫαδα,Ν εαλΫεζ μΝ εζπέ),Ν
π λδίαζζκθ δεΫμΝ υθγάε μΝ(Νφπ δ ησ,Νεζδηα δ ησ,Ν ικπζδ ησ,ΝΫζ ΰξκΝγκλτίκυΝεζπέ)έ 
 

Ν ιυπβλΫ β βΝ λ υθβ υθΝ η Ν πΪθδαΝ ίδίζέαΝ εαδΝ ξ δλσΰλαφαΝ ΰέθ αδΝ απκεζ δ δεΪΝ
κΝαθαΰθπ άλδκΝ τηφπθαΝ η Ν κυμΝ εαθσθ μΝ βμΝ πδ βηκθδεάμΝ κθ κζκΰέαμΝ ΰδαΝ

βθΝπλκυγβ βΝ βμΝΫλ υθαμΝεαδΝ τηφπθαΝη Ν κθΝ π λδεσ Ο βΰσΝΛ δ κυλΰέαμΝ βμΝ
δίζδκγάεβμ. 

 

ΟδΝ αθαΰθυ μΝ κφ έζκυθΝ θαΝ ΫξκυθΝ αθΪζκΰβΝ υηπ λδφκλΪΝ κυΝ ξυλκυΝ κυΝ
αθαΰθπ βλέκυΝ(θαΝηβθΝεαπθέακυθ,ΝθαΝηβθΝεα αθαζυθκυθΝφαΰβ ΪΝεαδΝπκ Ϊ,ΝθαΝηβθΝ
γκλυίκτθ)έΝ 



ΠλδθΝηπκυθΝ κΝαθαΰθπ άλδκΝυπκξλ κτθ αδΝθαΝαφά κυθΝ αΝ δ δεΪΝθ κυζαπΪεδαΝ
βμΝ δ σ κυΝ πκυΝ γαΝ εζ δ υθκυθΝ η Ν αΝ αθ έ κδξαΝ εζ δ δΪ,Ν βθΝ πλκ ππδεάΝ κυμΝ άΝ

ΪζζβΝ Ϊθ αΝπαέλθκθ αμΝηααέΝ κυμΝησθκΝ αΝπλκμΝξλά βΝυζδεΪέΝ 
Ν ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ εδθβ κτΝ πλΫπ δΝ θαΝ ίλέ ε αδΝ βθΝ αγσλυίβΝ λτγηδ βΝ εαδΝ κδΝ
υθκηδζέ μΝθαΝΰέθκθ αδΝΫιπΝαπσΝ κΝξυλκΝ βμΝ δίζδκγάεβμέ 

 

ΟΝ ξυλκμΝ κυΝ αθαΰθπ βλέκυΝ πλκ φΫλ αδΝ ησθκΝ ΰδαΝ η ζΫ βΝ εαδΝ αθΪε β βΝ
πζβλκφκλδυθΝαπσΝ δμΝ υζζκΰΫμΝ βμΝ δίζδκγάεβμέΝ 
Ο πσπ βμΝ Ϋξ δΝ δεαέπηαΝ θαΝ απκίΪζζ δΝ κπκδκθ άπκ Ν πδ έι δΝ αθΪληκ βΝ

υηπ λδφκλΪέΝΝ 
 

ζέζ Φω κ-αθ έΰλαφα 
 

ΠαλΫξ αδΝ βΝ υθα σ β αΝ ζάοβμΝ πλ ΪθΝ ηΫξλδΝ ΪλπθΝ (ζ)Ν ζέ πθΝ
φπ καθ δΰλΪφπθ,Ν ησθκΝ απσΝ κΝ υζδεσΝ βμΝ δίζδκγάεβμΝ κΝκπκέκΝ θΝ αθ έα αδΝ εαδΝ
πδπζΫκθΝ θΝΫξ δΝΪζζκΝπ λδκλδ ησΝ βθΝξλά βΝ κυΝ(πέξέΝζσΰπΝ παθδσ β αμ)έ 

ΟδΝ ξλά μΝ έθαδΝ υπκξλ πηΫθκδΝ θαΝ Ϋίκθ αδΝ βθΝ δ ξτκυ αΝ θκηκγ έαΝ πκυΝ αφκλΪΝ
βθΝπλκ α έαΝ πθΝπθ υηα δευθΝ δεαδπηΪ πθΝ(copyright). 

 

ζέη Χλά β H/Y- δα δε τκυ (Internet) 
 

ΣκΝ έε υκΝH/Y βμΝ δίζδκγάεβμΝπαλΫξ δΝ βθΝ υθα σ β αΝ αΝηΫζβΝ βμμ 
 ΝαΝΫξκυθΝπλσ ία βΝ κθΝεα ΪζκΰσΝ βμ 

 ΝαΝ ξλβ δηκπκδκτθΝ φαληκΰΫμΝ εαδΝ πλκΰλΪηηα α,Ν πκυΝ έθαδΝ ΰεα βηΫθαΝ
κυμΝ ήΤ 

 ΝαΝΫξκυθΝπλσ ία βΝ κΝ δα έε υκ 

 ΝαΝξλβ δηκπκδκτθΝκπ δεκ-αεκυ δεσΝυζδεσΝπκυΝΫξ δΝ βθΝ υζζκΰάΝ βμ 

 ΝαΝαπκγβε τκυθΝ Ν δεΪΝ κυμΝηαΰθβ δεΪΝηΫ αΝ(πέξέΝ δ εΫ μ)έ 
 

Π λδκλδ ηκέΝ βθΝξλά β 
 

 παΰκλ τ αδΝκπκδα άπκ Ν πΫηία βΝ Νηβξαθάηα αήΝζκΰδ ηδεσΝάΝαζζαΰάΝ πθΝ
λυγηέ υθΝ κυμέ 

 θΝ πδ λΫπ αδΝβΝαπκγάε υ βΝπλκ ππδευθΝαλξ έπθΝ κθΝ εζβλσΝ έ εκΝ πθΝ
ήΤ,Νκτ ΝβΝξλά βΝπλκΰλαηηΪ πθΝ ηαξδ ηκτ - υηπέ βμΝαλξ έπθέ 

 θΝ πδ λΫπ αδΝβΝαθ δΰλαφάΝκπκδκυ άπκ ΝπλκΰλΪηηα κμΝάΝκπ δεκαεκυ δεκτΝ
ηΫ κυέ 

 Ν ξλβ δηκπκέβ βΝ απκγβε υ δευθΝ ηΫ πθΝ πκυΝ θΝ αθάεκυθΝ βθΝ δίζδκγάεβΝ
ηπκλ έΝθαΝΰέθ δΝησθκΝτ λαΝαπσΝ υθ θθσβ βΝη Ν κΝπλκ ππδεσέ 

δ δεΪΝΰδαΝ βθΝξλά βΝ κυΝ δα δε τκυΝδ ξτκυθΝ πδπζΫκθμ 
 EπέΝ κυΝ παλσθ κμΝ βΝ πλσ ία βΝ κΝ δα έε υκΝ πδ λΫπ αδΝ ησθκΝ ΰδαΝ Ϊθ ζβ βΝ

πζβλκφκλδυθέ 
( πκηΫθπμΝ θΝ πδ λΫπκθ αδ,Ν θ δε δεΪμΝ κΝεα Ϋία ηαΝαλξ έπθΝάΝπλκΰλαηηΪ πθ,ΝβΝ

υηη κξάΝ ΝκηΪ μΝ υαβ ά πθ,ΝβΝ υηη κξάΝ Ν υξ λΪΝπαδξθέ δα,ΝκδΝκδεκθκηδεΫμΝ
κ κζβοέ μ,Ν κΝπαέιδηκΝβζ ε λκθδευθΝπαδξθδ δυθ)έ 
 ΣκΝ ηΫζκμΝ πκυΝ εΪθ δΝ ξλά βΝ αυ άμΝ βμΝ υθα σ β αμΝ Ϋξ δΝ ιΝ κζκεζάλκυΝ βθΝ

υγτθβΝΰδαΝ κΝυζδεσΝη Ν κΝκπκέκΝΫλξ αδΝ Ν παφάέ 
 θΝ πδ λΫπ αδΝ βΝ ηφΪθδ βΝ κπ δεκτΝ υζδεκτΝ η Ν εα αφαθάΝ ικυαζδεάΝ

πλκΫε α βέ 
 

δα δεα έα 
 

ΣαΝ παδ δΪΝ απσΝ 1βΝ ΫπμΝ 1θΝ υθΝ ηπκλκτθΝ θαΝ εΪθκυθΝ ξλά βΝ ησθκΝ παλκυ έαΝ κυΝ
εβ ησθαΝ κυμ. 
ΓδαΝθαΝΫξκυθΝπλσ ία βΝ κΝ δα έε υκΝκδΝαθάζδεκδΝαπσΝ1θΝΫπμΝ1κΝ υθΝπλΫπ δΝθαΝ
φΫλκυθΝ βθΝ δίζδκγάεβΝΫΰΰλαφβΝΪ δαΝ κυΝεβ ησθαΝ κυμέ 

Νξλά βΝηπκλ έΝθαΝ δαλεΫ δΝηΫξλδΝθί΄ ε σμΝ ΪθΝυπΪλξ δΝΪζζκμΝ θ δαφ λση θκμΝ Ν
αθαηκθά,Νκπσ ΝβΝ δΪλε δαΝπ λδκλέα αδΝαθαζσΰπμέ 
 
 
 
 
 



 

ζέθμ Πκζδ δ δεΫμ λα βλδσ β μ  
 

Ν δίζδκγάεβΝζαηίΪθ δΝ θ λΰΪΝηΫλκμΝ Νπκζδ δ δεΫμΝ λα βλδσ β μέΝ πδ βηαέθ αδΝ
σ δΝβΝαθΪπ υιβΝπκζδ δ δευθΝ λα βλδκ ά πθΝΰέθ αδΝπΪθ κ Νη ΝίΪ βΝ κθΝΪικθαΝ βμΝ
θέ ξυ βμΝ κυΝΫλΰκυΝ βμ,Ν βζα άΝ β δαξ έλδ βΝ βμΝΰθυ βμΝεαδΝ βθΝπλκυγβ βΝ βμΝ

αθΪΰθπ βμέ 
Πκζδ δ δεΫμΝ λα βλδσ β μΝ πκυΝ θΝ ηπέπ κυθΝ κθΝ κηΫαΝ αυ σ,Ν θΝ απκ ζκτθΝ
ε θ λδεσΝ βη έκΝ ΰδαΝ βθΝ παλκξάΝ υπβλ δυθΝ βμΝ δίζδκγάεβμΝ αζζΪΝ υπκ βλδε δεΫμΝ

δα δεα έ μΝ κυΝ υλτ λκυΝ επαδ υ δεκτ,Νπκζδ δ δεκτΝεαδΝηκλφπ δεκτΝπ έκυΝ κυμΝ
άΝηκλφΫμΝπλκίκζάμΝ κυΝΫλΰκυΝ κυμΝεαδΝαθ δη ππέακθ αδΝη ΝαθΪζκΰκΝ λσπκέ 
 

ζέιμ δα αθ δ ησμ- θ αζζαΰΫμ 
 

Ν βηκ δεάΝ δίζδκγάεβΝ αθαπ τ δΝ τ βηαΝ δα αθ δ ηκτΝ Ϋθ υπκυΝ υζδεκτΝ
(ίδίζέπθ,Ν π λδκ δευθ)Ν η Ν δμΝ Ϊζζ μΝ τκΝ δίζδκγάε μΝ κυΝ άηκυΝ ΰδαΝ βθΝ εαζτ λβΝ
ιυπβλΫ β βΝ πθΝη ζυθΝ βμέΝ 

ΓδαΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ αυ κτΝ κυΝ εκπκτΝ έθαδΝ απαλαέ β βΝ βΝ υπκΰλαφάΝ η αιτΝ πθΝ
θ δαφ λση θπθΝ δίζδκγβευθ,Ν εα ΪΝ π λέπ π β,Ν θσμΝ ΰΰλΪφκυΝ κΝ κπκέκΝ γαΝ

π λδΰλΪφκθ αδΝκδΝσλκδΝεαδΝκδΝπλκςπκγΫ δμΝπκυΝγαΝΰέθ αδΝκΝ αθ δ ησμΝ κυΝυζδεκτΝ
πκυΝΫξκυθΝ βθΝεα κξάΝ κυμ,Ν τηφπθαΝη Ν κυμΝεαθσθ μΝ αθ δ ηκτ,Νη Ν εκπσΝ βθΝ
εαζτ λβΝ ιυπβλΫ β βΝ κυΝαθαΰθπ δεκτΝ κυμΝεκδθκτέΝ 
ΣαΝΫικ αΝαπκ κζάμΝ δμΝπ λδπ υ δμΝ δα αθ δ ηκτΝίαλτθκυθΝ κθΝξλά β,ΝσππμΝ
αυ σΝ πλκίζΫπ αδΝ απσΝ κθΝ «Καθκθδ ησΝ Λ δ κυλΰέαμΝ βηκ έπθΝ δίζδκγβευθ»,Ν
(Φ Κή ή11ιγήβίέκέβίίγ)έ 
 

ζέκμ Πλσ ία β α Ϊ κηα η  αθαπβλέα ( Μ ) 
 

Ν δίζδκγάεβΝ παλΫξ δΝ δ σ δηαΝ υπβλ έ μΝ Ν Ϊ κηαΝ η Ν δεΫμΝ αθΪΰε μ,Ν σππμΝαυ σΝ
πλκίζΫπ αδΝ απσΝ κθΝ «Καθκθδ ησΝ Λ δ κυλΰέαμΝ βηκ έπθΝ δίζδκγβευθ»,Ν
(Φ Κή ή11ιγήβίέκέβίίγ)έ πδπζΫκθ,Νεα αίΪζ δΝπλκ πΪγ δ μΝυ ΝθαΝ π ε έθ δΝ δμΝ

λα βλδσ β ΫμΝ βμΝπλκε δηΫθκυΝθαΝεαζτπ δΝ δμΝ δ δεΫμΝκηΪ μΝ κυΝπζβγυ ηκτΝπκυΝ
υ λκτθΝζσΰπΝαθαπβλδυθ,ΝβζδεέαμΝεαδΝυΰ έαμέΝ 

έξθκθ αμΝδ δαέ λβΝ υαδ γβ έαΝ αΝΪ κηαΝη Ναθαπβλέα,ΝβΝίδίζδκγάεβΝ βηδκτλΰβ Ν
δμΝ εα Ϊζζβζ μΝ υπκ κηΫμΝ (ε εζδηΫθκΝ πέπ κήλΪηπαΝ εαδΝ υΰ δκθκηδεσμΝ ξυλκμ)Ν ΰδαΝ
βθΝαπλσ εκπ βΝπλσ ία άΝ κυμΝ κΝυζδεσΝ βμέ 

Ά κηαΝη ΝαθαπβλέαΝ ιυπβλ κτθ αδΝεα ΪΝπλκ λαδσ β αέ 
 

Άλγλκ ηκ 
Λ δ κυλΰέα δίζδκγάεβμ 

 

ηέ1μ Τπκχλ υ δμ πλκ ωπδεκτ 
 

 ΣκΝπλκ ππδεσΝ βμΝ δίζδκγάεβμΝ έθαδΝυπκξλ πηΫθκΝθαΝ ιυπβλ έΝεαδΝθαΝίκβγΪΝ
κυμΝξλά μΝ βθΝαθααά β βΝεαδΝ κθΝ θ κπδ ησΝ εηβλέπθέ 

 Πλκίαέθ δΝ βθΝ παλκξάΝ πζβλκφκλδυθΝ πκυΝ κυΝ αβ κτθ αδΝ απσΝ κυμΝ ξλά μΝ
ξλβ δηκπκδυθ αμΝ κΝυζδεσΝ βμΝ δίζδκγάεβμΝεαδΝ δμΝθΫ μΝ ξθκζκΰέ μέ 

 θαζαηίΪθ δΝεαδΝφΫλθ δΝ δμΝπΫλαμΝ βθΝίδίζδκγβεκθκηδεάΝ π ι λΰα έαΝ κυΝυζδεκτ,Ν
βζα άΝ εα αζκΰκΰλαφ έ,Ν αιδθκη έΝ εαδΝ υλ βλδΪα δΝ γ ηα δεΪΝ κΝ υζδεσΝ βμΝ
υζζκΰάμΝ βμΝ δίζδκγάεβμέ 

 ΠαλΫξ δΝ πζάλβ,Ν ΫΰευλβΝ εαδΝ ΫΰεαδλβΝ πζβλκφσλβ βΝ εαδΝ βηδκυλΰ έΝ δμΝ
πλκςπκγΫ δμΝΰδαΝ βθΝ ια φΪζδ βΝαυ υθΝ πθΝυπβλ δυθέ 

 υηη Ϋξ δΝ ΝπλκΰλΪηηα αΝ πδησλφπ βμΝη Ν σξκΝ βΝί ζ έπ βΝ βμΝπκδσ β αμΝ
πθΝυπβλ δυθΝπκυΝπλκ φΫλ δέ 

 ιυπβλ έΝ κυμΝξλά μΝ βμΝ δίζδκγάεβμΝεαδΝ θγαλλτθ δΝ βθΝπλκ Ϋζ υ βΝ κυμΝ
κυμΝξυλκυμΝ βμέ 

 
 
 
 



 υθ λΰΪα αδΝη Ν κυμΝ α εΪζκυμΝ πθΝ ξκζ έπθΝ κυΝ άηκυ,ΝάΝεαδΝΪζζπθΝ άηπθέΝ
 κΝπζαέ δκΝαυ άμΝ βμΝ υθ λΰα έαμΝαθαζαηίΪθ δΝ βθΝι θΪΰβ βΝκηΪ πθΝξλβ υθΝ

κυμΝξυλκυμΝ βμΝ δίζδκγάεβμΝεαδΝ βθΝ επαέ υ βΝ κυμΝ βΝ π άΝξλά βΝ βμέ 
Ξ θαΰά δμΝ άΝ πλκΰλΪηηα αΝ επαέ υ βμ,Ν έθαδΝ υθα σΝ θαΝ πλαΰηα κπκδκτθ αδΝ
εαδΝ πλκμΝ σφ ζκμΝ ΪζζπθΝ κηΪ πθΝ η ΪΝ απσΝ υθ θθσβ βΝ η Ν κΝ πλκ ππδεσΝ βμΝ

δίζδκγάεβμέ 
 πέ βμΝβΝ δίζδκγάεβΝκλΰαθυθ δΝπλκΰλΪηηα αΝ επαέ υ βμΝ( κΝπζαέ δκΝ βμΝ δαΝ

ίέκυΝ επαέ υ βμ)Ν ΰδαΝ κηΪ μΝ άΝ η ηκθπηΫθκυμΝ ξλά μΝ βμΝ δίζδκγάεβμΝ
θγαλλτθκθ αμΝ κυμΝ βθΝ αθααά β βΝ πζβλκφκλδυθΝ η Ν βΝ ξλά βΝ πθΝ θΫπθΝ
ξθκζκΰδυθέΝ 

 

ηέβμ Πλκ φκλΪ λΰα έαμ απσ γ ζκθ Ϋμ εαδ φκδ β Ϋμ 
 

έΝ γ ζκθ ΫμμΝβΝπλκ φκλΪΝ γ ζκθ δεάμΝ λΰα έαμΝ έθαδΝαπκ ε άέΝ Ν λΰα έαΝ πθΝ
γ ζκθ υθΝκλΰαθυθ αδΝαπσΝ κΝπλκ ππδεσ εαδΝαεκζκυγ έΝ κυμΝεαθσθ μΝπκυΝγΫ δΝβΝ
δίζδκγάεβέ 
έΝΦκδ β ΫμμΝβΝπλκ φκλΪΝ λΰα έαμΝαπσΝφκδ β ΫμΝ κΝπζαέ δκΝΠλαε δεάμΝΆ εβ βμΝ
πθΝ ξκζυθΝ κυμΝ έθαδΝ ε άΝΰδαΝ δμΝ δ δεσ β μΝπκυΝ θ Ϊ κθ αδΝ δμΝ
λα βλδσ β μΝ βμΝ δίζδκγάεβμέΝ Ν λΰα έαΝ πθΝφκδ β υθΝΰέθ αδΝ τηφπθαΝη Ν κυμΝ

εαθσθ μΝ βμΝΠλαε δεάμΝΆ εβ βμΝεαδΝ κυμΝεαθσθ μΝ βμΝ δίζδκγάεβμέ 
  

ηέγμ ΘΫηα α κλΰΪθω βμ ε βζυ ωθ, εγΫ ωθ εζπέ 
Ν δίζδκγάεβΝ κυΝ άηκυ,Ν ε σμΝαπσΝ βθΝ π ι λΰα έαΝεαδΝ δΪγ βΝ κυΝυζδεκτΝ βμ,Ν
λα βλδκπκδ έ αδΝ βθΝ κλΰΪθπ βΝ εαδΝ βθΝ Ν δ ιαΰπΰάΝ ε βζυ πθΝ πκυΝ ία δεσΝ
κυμΝ σξκΝΫξκυθμΝΝΝ 
 ΣβΝ δ τλυθ βΝ κυΝαθαΰθπ δεκτΝεκδθκτέ 

 

 ΣβθΝ θέ ξυ βΝ βμΝφδζαθαΰθπ έαμέ 
 

 ΣβθΝπθ υηα δεάΝΝεαζζδΫλΰ δαέ 
 

 ΣβθΝυπκ άλδιβΝεαδΝ δΪ κ βΝ βμΝπαλΪ κ βμέ 
 

 ΣβθΝ αθΪπ υιβΝ εαδΝ υπκ άλδιβΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πκυΝ ξ έακθ αδΝ η Ν κθΝ
αθαζφαίβ δ ησ,Ν βΝ δαΝ ίέκυΝ ηΪγβ β,Ν δμΝ η δκθσ β μ,Ν δμΝ εκδθπθδεΪΝ
απκεζ δ ηΫθ μΝκηΪ μΝεζπέ 
 

 ΣβθΝ αθΪπ υιβΝ εκδθπθδεκτΝ θ δαφΫλκθ κμΝ εαδΝ βθΝ υαδ γβ κπκέβ βΝ Ν γΫηα αΝ
σππμΝθαλεπ δεΪ,Νλα δ ησμ,Νι θκφκίέαέ 
 

 ΣβθΝαθΪ διβΝθΫπθΝεαζζδ ξθυθΝεαδΝ υΰΰλαφΫπθΝη Ν βθΝπαλκυ έα βΝΫλΰπθΝ κυμΝ
κΝξυλκΝ βμΝίδίζδκγάεβμέ 

 

 ΣβθΝπλκίκζάΝ κυΝΫλΰκυΝ βμέ 
 

ΣΫ κδ μΝ λα βλδσ β μΝηπκλ έΝθαΝ έθαδμ 
 

 Παλκυ δΪ δμΝίδίζέπθέ 
 

 υθ δκλΰαθυ δμΝ η Ν επαδ υ δεκτμΝ πθΝ ξκζ έπθΝ κυΝ άηκυΝ ε βζυ πθΝ
θβηΫλπ βμΝεαδΝ υαδ γβ κπκέβ βμΝΰδαΝ τΰξλκθαΝεκδθπθδεΪΝγΫηα αέ 

 

 πδ εΫο δμΝ ξκζδευθΝ Ϊι πθΝεαδΝκηΪ πθΝ βΝίδίζδκγάεβέ 
 

 Πλαΰηα κπκέβ βΝ ε βζυ πθΝη ΝαφκληάΝ δμΝ γθδεΫμΝ π έκυμέ 
 

 ε βζυ δμΝΰδαΝ βθΝΠαΰεσ ηδαΝ ηΫλαΝΠαδ δεκτΝ δίζέκυ,Ν βθΝΠαΰεσ ηδαΝ ηΫλαΝ
Πκέβ βμΝεζπέ 
 

 υθ λΰα έαΝη ΝΪζζαΝ ηάηα αΝ κυΝ άηκυΝεαδΝαπσΝεκδθκτΝκλΰΪθπ βΝ ε βζυ πθέ 
 

 ΣβΝ βηδκυλΰέαΝΟηΪ πθΝ θΪΰθπ βμέ 
 

 ΣβθΝ κλΰΪθπ βΝ δαΰπθδ ηυθΝ αθΪΰθπ βμΝ η αιτΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ Παδ δεκτΝ
Σηάηα κμέ 
 

 υθ λΰα έαΝη ΝΪζζ μΝ δίζδκγάε μέΝ 
 



Ν κλΰΪθπ βΝ εαδΝ δ ιαΰπΰάΝ ε βζυ πθΝ ΰέθ αδΝ εα σπδθΝ υθ θθσβ βμΝ η Ν κθΝ
λησ δκΝ θ δ άηαλξκέΝ 

 

Όζ μΝ κδΝ βηκ δεΫμΝ δίζδκγάε μΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ζ δ κυλΰκτθΝ πμΝ ξυλκδΝ εγΫ πθ,Ν κΝ
αθ δε έη θκΝ πθΝ κπκέπθΝ θΝ γαΝ αθαδλ έΝ κθΝ ξαλαε άλαΝ εαδΝ κθΝ εκπσΝ ζ δ κυλΰέαμΝ
πθΝ δίζδκγβευθ.  

 

ηέζμ ΩλΪλδκ Λ δ κυλΰέαμ 
 

Ν δίζδκγάεβΝ Ϋξ αδΝ κΝεκδθσΝεαγβη λδθΪ,Ν υ ΫλαΝΫπμΝΠαλα ε υάέ 
ΟδΝυλ μΝζ δ κυλΰέαμΝΰδαΝ κΝεκδθσΝ έθαδΝκδΝ ιάμμ 
Χ δη λδθσΝ& Θ λδθσΝπλΪλδκμ 
- υ ΫλαΝΤΝΣ Ϊλ β: 18.00 – 20.00 
- Σλέ β,ΝΠΫηπ βΝΤΝΠαλα ε υά: 11.00 – 14.00 
 
ΟδΝξλά μΝ βμΝ δίζδκγάεβμΝκφ έζκυθΝθαΝ Ϋίκθ αδΝ κθΝεαθκθδ ησΝζ δ κυλΰέαμΝ βμ.  
ΚΪγ Ν λκπκπκέβ βΝ κυΝ παλσθ κμΝ εαθκθδ ηκτΝ άΝ πθΝ πλαλέπθΝ ζ δ κυλΰέαμΝ βμΝ

δίζδκγάεβμΝγαΝαθαεκδθυθ αδΝ ΰεαέλπμΝπλκμΝ θβηΫλπ βΝ πθΝαθαΰθπ υθέ 
 
 

Νπαλκτ αΝαπσφα βΝπάλ Νατικθ αΝαλδγησΝΝ41/2016. 
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