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   ΛΛ ΝΙΚ ΝΝ ΜΟΚΡ ΣΙ ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ 
       ΝΟΜΟΝΝΚΟΡΙΝΘΙ                                       ΠΡ ΚΣΙΚΟΝΝ35 
               Ν ΝΜΝΟΝ 
ΛΟΤΣΡ ΚΙΟΤΝ- Π Ρ ΥΧΡ Ν-                                  ββ  ΟΡΘ Ν Π Ν Λ Φ  
           ΓέΝΘ Ο ΧΡΧΝ                                                   (πμΝπλκμΝ κθΝηάθα)                                      
       

ΑΝΠΝΟΝΦΝΑΝΝΗΝΝΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝΝ ΠΙΣΡΟΠΗΝΝΝβ20/2016 
 

Θ ΜΑΝ4κ: δΪγ βΝπέ π βμΝΰδαΝ βθΝυζκπκέβ βΝ βμΝυπβλ έαμΝη  έ ζκ 
                 "Λ δ κυλΰέαΝΦδζαληκθδεάμΝ– Μκυ δεάμΝξκζάμ" εαδ εα Ϊλ δ βΝ 
                 πθ σλπθΝ δ ιαΰπΰάμΝ υθκπ δεκτ δαΰπθδ ηκτέ 

 

  κΝΛκυ λΪεδΝ εαδΝ κΝ βηκ δεσΝΚα Ϊ βηαΝ ΧΙΪ κθκμΝΤΝ γθέΝ θ δ Ϊ πμΨΝ
άη λαΝ βθΝ6β κυΝηβθσμΝ ε ηίλέκυ,Ν κυΝΫ κυμΝβί1θ,ΝβηΫλαΝ βμΝ ί κηΪ κμΝΣλέ β 

εαδΝυλαΝ1ζμ0ί,Ν υθάζγ Ν Ν αε δεάΝ υθ λέα βΝβΝΟδεκθκηδεάΝ πδ λκπά,Νη ΪΝ βθΝ
υπΥΝαλδγέΝ22211/02-12-βί1θΝπλσ εζβ βΝ κυΝΠλκΫ λκυΝεέΝΓ πλΰέκυΝ ζεέΝΓΚΙΧΝ Ν- 

βηΪλξκυ,Ν βΝ κπκέαΝ θσηδηαΝ εδΝ ηπλσγ ηαΝ πδ σγβε Ν Ν εΪγ Ν ΫθαΝ ηΫζκμΝ βμ,Ν
πλκε δηΫθκυΝθαΝ υαβ ά δΝεαδΝθαΝαπκφα έ δΝ αΝγΫηα αΝ βμΝβη λά δαμΝ δΪ αιβμέ 
 

 φκτΝ δαπδ υγβε Νσ δΝυπΪλξ δΝθσηδηβΝαπαλ έα,Ν κηΫθκυΝσ δΝ πέΝ υθσζκυΝ
π ΪΝΧιΨΝη ζυθΝ βμΝΟδεκθκηδεάμΝ πδ λκπάμΝίλΫγβεαθΝπαλσθ αΝ Ϋ λα (4Ψ,ΝκΝεέΝ

Πλσ λκμΝεάλυι Ν βθΝΫθαλιβΝ βμΝ υθ λέα βμέ 
 

ΠΝαΝλΝσΝθΝ Ν ΝμΝμ 1έΓ υλΰδκμΝ ζεέΝΓΚΙΧΝ Ν - άηαλξκμΝ- Πλσ λκμ,Νβέ ζΪ βμΝ
υΪΰΰ ζκμ,Ν γέΡΪ βμΝ πυλέ πθαμ,Ν ζέαε ζζαλέκυΝ θα Ϊ δκμ,Ν κΝ κπκέκμΝ

αθαπζβλυθ δΝ κΝ αε δεσΝηΫζκμ,ΝπκυΝαπκυ δΪα δ,ΝεέΝΠαθ ζΫκυΝΚπθήθκέΝ 
 

ΑΝ πΝ σΝ θΝ Ν Ν μΝ μΝ 1.Γ πλΰέκυΝ ΥαλΪζαηπκμ,Ν βέ ΪηκυΝ Γ υλΰδκμ,Ν γέ σ ξκλβμΝ
Κπθήθκμέ 
 

πέΝ κυΝ4κυ γΫηα κμΝ βμΝβη λά δαμΝ δΪ αιβμ,ΝκΝεέΝΠλσ λκμΝΫγ ΝυπσοβΝ
πθΝη ζυθΝ κυΝυηα κμΝ κθΝκδε έκΝφΪε ζκ,Ν κθΝκπκέκΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝ αΝ ιάμμ 

1. Νυπ’ΝαλδγέΝζκ/2016 η ζΫ β κυΝ υ κ ζκτμΝΣηάηα κμΝΚκδθπθδεάμΝΠλκ α έαμ, 
Παδ έαμΝ εαδ Πκζδ δ ηκτ,Ν βΝ κπκέαΝ αφκλΪ λΰα έ μ, αφ θσμΝ υΰελσ β βμΝ εαδΝ
ζ δ κυλΰέαμΝ ΦδζαληκθδεάμΝ Ολξά λαμΝ ΰδαΝ υηη κξάΝ Ν ε βζυ δμΝ κυΝ άηκυΝ
Λκυ λαεέκυΝ - Π λαξυλαμΝ - ΰέπθΝ Θ κ υλπθ,Ν θ σμΝ εαδΝ ε σμΝ πθΝ κλέπθΝ κυΝ

άηκυ,Ν σπκυΝ βΝ υηη κξάΝ βμΝ ελέθ αδΝ απαλαέ β β,Ν εδΝ αφ ΫλκυΝ βθΝ τλυγηβΝ
ζ δ κυλΰέαΝ βμΝ Μκυ δεάμΝ ξκζάμΝ η Ν βθΝ παλκξάΝ κζκεζβλπηΫθβμΝ Μκυ δεάμΝ
Παδ έαμΝεαδΝαθΪζκΰπθΝ δπζπηΪ πθ, εαγσ δΝκδΝυπβλ έ μΝ κυΝ άηκυΝ Ν δαγΫ κυθΝ
ι δ δε υηΫθκΝ πλκ ππδεσΝ ΰδαΝ βΝ υΰελσ β βΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυμ,Ν υθκζδεκτΝ

πλκςπκζκΰδ ηκτΝ Π59.960,0ίΠ€Ν εαδΝ πλκ δγ ηΫθκυΝ κυΝ ΦΠ Ν βζΣΝ ιΝ €ΝΝ
#14.390,4ίΠ€Ν υθκζδεάμΝ απΪθβμΝΝΠ74.350,4ίΠΝ€έ 
2. ΟΝ βηκ δεσμΝπλκςπκζκΰδ ησμΝ λΫξκθ κμΝΫ κυμΝσπκυΝ κθΝΚέ έ00-6131.005 κυΝ

εΫζκυμΝ πθΝ ισ πθΝ κυ,Νη Ν έ ζκΝ«Λ δ κυλΰέαΝφδζαληκθδεάμΝεαδΝηκυ δεάμΝ ξκζάμ» 
πλκίζΫπ αδΝπέ π βΝπκ κτΝΠ28.93ί,ίίΠΝ€, πμΝσλδκΝπζβλπηάμΝΰδαΝ κΝΫ κμΝβί16.  
3. Ν υπ’Ν αλδγέΝ -674/2-12-βί1θΝ Πλσ α βΝ θΪζβοβμΝ ΤπκξλΫπ βμΝ πκ κτΝ
βκέλγί,ίί€Ν Ν ίΪλκμΝ κυΝ αθπ ΫλπΝ Κέ έΝ κυΝ εΫζκυμΝ πθΝ ισ πθΝ βηκ δεκτΝ
πλκςπκζκΰδ ηκτΝ λΫξκθ κμΝΫ κυμέ 
4. Ν απσΝ β-12-βί1θΝ δ άΰβ βΝ βμΝ ήθ βμΝ ΟδεκθκηδευθΝ Τπβλ δυθΝ πλκμΝ βθΝ
ΟδεκθκηδεάΝ πδ λκπά,Νη Ν βθΝκπκέαΝπλκ έθ δΝ 
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 βΝ δΪγ βΝ πέ π βμΝ πκ κτΝ 28.930,00 €Ν Ν ίΪλκμΝ κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ
λΫξκθ κμΝΫ κυμ,ΝΰδαΝ βθΝαθπ ΫλπΝυπβλ έα,Ν 

 βθΝ Ϋΰελδ βΝ εαδΝ Ϋ η υ βΝ απΪθβμΝ υθκζδεκτΝ πκ κτΝ 74.350,4ίΝ€Ν ΰδαΝ βθΝ θΝ
ζσΰπΝυπβλ έαΝπκυΝαφκλΪΝ αΝΫ βΝβί1θΝΤΝβί1ι,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ
ΪλγλπθΝθθΝΤΝθιΝ κυΝΝέΝζβιίήβί1ζέ 

 
Ν ΟδεκθκηδεάΝ πδ λκπά,Ν αφκτΝ Ϋζαί Ν υπσοβΝ βμΝ αΝ αθπ ΫλπΝ εαδΝ δμΝ

δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝιβΝ κυΝθέΝγκηβήβί1ίΝεδΝ ε έθ μΝ κυΝθέΝζζ1βήβί1θ,Νη ΪΝαπσΝ
υαά β βΝεδΝαθ αζζαΰάΝαπσο πθΝη αιτΝ πθΝη ζυθΝ βμ,Ν 

 
ΑΝπΝκΝφΝαΝ ΝέΝαΝ ΝδΝΝΝΝΝΝΟΝηΝσΝφΝπΝθ α 

1. ΰελέθ δΝ εαδ η τ δΝ πέ π βΝ υθκζδεκτΝ πκ κτΝ Π74.350,40 ΠΝ €Ν ΰδαΝ βθΝ
υζκπκέβ βΝ βμΝπαλκξάμΝυπβλ έαμΝη Ν έ ζκΝ«Λ δ κυλΰέαΝΦδζαληκθδεάμΝ- Μκυ δεάμΝ
ξκζάμ»,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ δ άΰβ βΝ βμΝ ήθ βμΝ ΟδεκθκηδευθΝ Τπβλ δυθΝ εαδΝ δμΝ

δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝθιΝ κυΝΝέΝζβ70ήβί1ζΝσππμΝαθ δεα α ΪγβεαθΝαπσΝαυ ΫμΝ κυΝ
ΪλγλκυΝ1ίΝ κυΝΝέΝζγγιήβί1η,Ν κΝκπκέκΝεα αθΫη αδΝ αΝΫ βΝβί1θΝΤΝβί1ιΝπμΝ ιάμμ 
 κΝ λΫξκθΝκδεκθκηδεσΝΫ κμΝπκ σΝΝ28.930,00 €,ΝπμΝσλδκΝπζβλπηάμΝ 
 κΝΫ κμΝβί1ιΝπκ σΝ45.420,40 € 
 Μ Ν βθΝΫθαλιβΝ κυΝ πση θκυΝκδεκθκηδεκτ Ϋ κυμ,ΝπκυΝαφκλΪΝ βθΝυζκπκέβ βΝ
βμΝ απΪθβμΝαυ άμ,ΝγαΝ ε κγκτθΝεαδΝγαΝεα αξπλβγκτθΝαηΫ πμΝεαδΝεα ’Ναπσζυ βΝ

πλκ λαδσ β α,Ν κδΝ απκφΪ δμΝ αθΪζβοβμΝ βμΝ παλκτ αμΝ πκζυ κτμΝ υπκξλΫπ βμ,Ν
εα ΪΝ κΝηΫλκμΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝ θαπκη έθα αΝπέ π βΝΰδαΝ βΝ απΪθβΝπκυΝγαΝ
πλαΰηα κπκδβγ έΝ θ σμΝ κυΝΫ κυμΝαυ κτέ 
2. δαγΫ δΝ πέ π βΝ πκ κτΝ #28.930,00ΠΝ €Ν Ν ίΪλκμΝ κυΝ Κέ έ00-6131.005 κυΝ

εΫζκυμΝ πθΝ ισ πθΝ βηκ δεκτΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ λΫξκθ κμΝ Ϋ κυμ,Ν η Ν έ ζκΝ
«Λ δ κυλΰέαΝ φδζαληκθδεάμΝ εαδΝ ηκυ δεάμΝ ξκζάμ», τηφπθαΝ η Ν βθΝ υπ’Ν αλδγέΝ -
674/2-12-2016 Πέ έΤέ,Ν πμΝ σλδκΝ πζβλπηάμΝ ΰδαΝ κΝ βί1θ,Ν πλκμΝ εΪζυοβΝ πθΝ

απαθυθΝ βμΝ θΝζσΰπΝυπβλ έαμέ 
3. ΰελέθ δΝ κθΝ λσπκΝ ε Ϋζ βμ βμΝ αθπ ΫλπΝ υπβλ έαμ εα σπδθΝ δ ιαΰπΰάμΝ

υθκπ δεκτΝ δαΰπθδ ηκτ η Ν φλαΰδ ηΫθ μΝ πλκ φκλΫμΝ εαδΝ η Ν ελδ άλδκΝ
εα αετλπ βμΝ βθΝ πζΫκθΝ υηφΫλκυ αΝ απσΝ κδεκθκηδεάΝ ΪπκοβΝ πλκ φκλΪ,Ν ησθκΝ
ίΪ δΝ βμΝ δηάμ. 
4. ΰελέθ δ δμΝ ξθδεΫμΝ πλκ δαΰλαφΫμ βμΝ υπ’Ν αλδγέΝ ζκ/2016 η ζΫ βμΝ κυΝ

υ κ ζκτμΝ Σηάηα κμΝ ΚκδθπθδεάμΝ Πλκ α έαμ,Ν Παδ έαμΝ εαδΝ Πκζδ δ ηκτ κυΝ
άηκυ,ΝεαγυμΝεαδΝ κυμΝσλκυμΝ δαεάλυιβμΝ υθκπ δεκτΝ δαΰπθδ ηκτ,ΝκΝκπκέκμΝγαΝ
δ ιαξγ έΝ η Ν φλαΰδ ηΫθ μΝ πλκ φκλΫμΝ εαδΝ η Ν ελδ άλδκΝ εα αετλπ βμΝ βΝ

ξαηβζσ λβΝ δηά, ΰδαΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ βμΝυπβλ έαμ,ΝΰδαΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ θθΫαΝΧλΨΝ
ηβθυθ ΰδαΝ βΝ Μκυ δεάΝ ξκζάΝ εαδ θσμΝ Χ1ΨΝ Ϋ κυμΝ ΰδαΝ βΝ ΦδζαληκθδεάΝ Ολξά λα, 
απσΝ βθΝ υπκΰλαφάΝ βμΝ ξ δεάμΝ τηία βμ,Ν πλκςπκζκΰδ ηκτΝ απΪθβμΝ
#59.960,0ίΠ€Ν εαδΝ πλκ δγ ηΫθκυΝ κυΝ ΦΠ Ν βζΣΝ ιΝ €Ν Ν Π14.390,4ίΠ€Ν υθκζδεάμΝ

απΪθβμΝΝΠ74.350,4ίΠΝ€,ΝκδΝκπκέκδΝΫξκυθΝπμΝαεκζκτγπμμ 
 

ΆλγλκΝ1 
Ι ξτκυ μΝ δα Ϊι δμ 

Ν πλκ κδηα έα,Ν αθΪγ β,Ν τθαοβΝ εαδΝ ε Ϋζ βΝ βμΝ θΝ ζσΰπ βησ δαμΝ τηία βμΝ
παλκξάμΝυπβλ έαμΝΝΝ δΫπ αδΝαπσΝ δμΝ δα Ϊι δμμ 
 ΣκυΝΝέΝγζθγήβίίθΝ«Κτλπ βΝ κυΝΚυ δεαΝ άηπθΝεαδΝΚκδθκ ά πθ».  

 ΣκυΝ ΝέΝ γκηβήβί1ίΝ «ΝΫαΝ αλξδ ε κθδεάΝ βμΝ αυ κ δκέεβ βμΝ εαδΝ βμΝ απκε θ λπηΫθβμΝ
δκέεβ βμΝ– ΠλσΰλαηηαΝΚαζζδελΪ βμ»έ 

 ΣκυΝΝέΝβθλίή1λλλ «Κτλπ βΝΚυ δεαΝ δκδεβ δεάμΝ δα δεα έαμΝεαδΝΪζζ μΝ δα Ϊι δμ»έ 
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 ΣκυΝNέΝγκθ1ήβί1ίΝ« θέ ξυ βΝ βμΝ δαφΪθ δαμΝη Ν βθΝυπκξλ π δεάΝαθΪλ β βΝθσηπθΝεαδΝ
πλΪι πθΝ πθΝ ευί λθβ δευθ,Ν δκδεβ δευθΝ εαδΝ αυ κ δκδεβ δευθΝ κλΰΪθπθΝ κΝ δα έε υκΝ
«ΠλσΰλαηηαΝ δατΰ δα»ΝεαδΝΪζζ μΝ δα Ϊι δμ»έ 

 ΣκυΝ ΝέΝ γηζκήβίίιΝ «Κα αξυλβ βΝ βηκ δ τ πθΝ πθΝ φκλΫπθΝ κυΝ βηκ έκυΝ κΝ
θκηαλξδαεσΝεαδΝ κπδεσΝΣτπκΝεαδΝΪζζ μΝ δα Ϊι δμ»έ 

 ΣκυΝ ΝέΝ ζβιίήβί1ζΝ « λξΫμΝ βηκ δκθκηδεάμΝ δαξ έλδ βμΝ εαδΝ πκπ έαΝ Χ θ πηΪ π βΝ βμΝ
Ο βΰέαμΝβί11ήκηή ΨΝ- βησ δκΝζκΰδ δεσΝεαδΝΪζζ μΝ δα Ϊι δμ»έ 

 ΣκυΝ ΝέΝ ζζ1βήβί1θΝ « βησ δ μΝ υηίΪ δμΝ Έλΰπθ,Ν Πλκηβγ δυθΝ εαδΝ Τπβλ δυθΝ
Χπλκ αληκΰάΝ δμΝΟ βΰέ μΝβί1ζήβζή ΝεαδΝβί1ζήβηή Ψ»έ 

 

ΆλγλκΝβ 
ΧλσθκμΝεαδΝ σπκμΝ δ ιαΰπΰάμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτ 

1έΝΟΝ δαΰπθδ ησμΝγαΝ δ ιαξγ έΝ βθΝ27η ε ηίλέκυΝ2016 βηΫλα Σλέ β εαδΝυλα 10:00 - 
10:30 πη.,Ν θυπδκθΝ βμΝ πδ λκπάμΝ δαΰπθδ ηκτΝ κΝ βηκ δεσΝεα Ϊ βηαέ 
βέΝ ΟδΝ θ δαφ λση θκδΝ εαζκτθ αδΝ θαΝ εα αγΫ κυθΝ ΰλαπ άΝ φλαΰδ ηΫθβΝ πλκ φκλΪΝ κΝ
αλησ δκΝ ΰλαφ έκΝ κυΝ άηκυ,Ν αλησ δκμΝ υπΪζζβζκμΝ ΡΓΤΡ Ν Παθαΰδυ βμ ηΫξλδΝ εαδΝ βθΝ
27β/12/2016 βηΫλαΝΣλέ β εαδΝυλαΝ1ίμγίΝπηέ 
γέΝΜ ΪΝ βθΝπαλΫζ υ βΝ βμΝεα αζβε δεάμΝβη λκηβθέαμΝεαδΝυλαμ,Ν θΝγαΝΰέθ αδΝαπκ ε άΝ
εαηέαΝπλκ φκλΪέΝ 

ΆλγλκΝγ 
ΣλσπκμΝζάοβμΝ πθΝ ΰΰλΪφπθΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτΝεαδΝπζβλκφκλδυθΝάΝ δ υελδθέ πθΝ

πέΝσλπθΝ δαεάλυιβμ 
1έΝ ΟδΝ κδεκθκηδεκέΝ φκλ έμΝ πκυΝ πδγυηκτθΝ θαΝ υηη ΫξκυθΝ κΝ υθκπ δεσΝ δαΰπθδ ησΝ
ηπκλκτθΝθαΝζΪίκυθΝΰθυ βΝ κυΝπζάλκυμΝ τξκυμΝ βμΝ δαεάλυιβμΝ Νβζ ε λκθδεάΝηκλφά,Ν
απσΝ βθΝ δ κ ζέ αΝ κυΝ άηκυΝ Λκυ λαεέκυ-Π λαξυλαμ- ΰέΝ Θ κ υλπθ,Ν κθΝ δε υαεσΝ
σπκμΝhttp://. www.loutraki-agioitheodoroi.gr. 

βέΝΟδΝ θ δαφ λση θκδΝηπκλκτθΝαεσηαΝθαΝ θβη λυθκθ αδΝΰδαΝ κθΝπαλσθ αΝ δαΰπθδ ησΝ βθΝ
αξυ λκηδεάΝ δ τγυθ βμΝΙΪ κθκμΝ1 ΣέΚέΝ20 300, βζΫφπθκμ2744066030, Fax: 2744067978, 

e-mail: info@loutraki.gr, δμΝ λΰΪ δη μΝ ηΫλ μΝ εαδΝ υλ μ,Ν η ΪΝ βΝ βηκ έ υ βΝ βμΝ
δαεάλυιβμέ 

ΆλγλκΝζ 
Γζυ αΝ τθ αιβμΝ πθΝπλκ φκλυθ 

1έΝ ΣαΝ απαδ κτη θα,Ν τηφπθαΝ η Ν κΝ πση θκΝ ΪλγλκΝ βμΝ παλκτ αμΝ δαεάλυιβμ,Ν
δεαδκζκΰβ δεΪΝ ΰδαΝ βΝ υηη κξάΝ βΝ υθκπ δεάΝ δα δεα έα,Ν κδΝ ξθδεΫμΝ εαδΝ κδεκθκηδεΫμΝ

πλκ φκλΫμΝ υθ Ϊ κθ αδΝ βθΝ ζζβθδεάΝΰζυ αέΝ 
βέΝ αΝαζζκ απΪΝ βησ δαΝΫΰΰλαφαΝεαδΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ φαλησα αδΝβΝυθγάεβΝ βμΝΥΪΰβμΝ
βμΝηέ1ίέ1λθ1,ΝπκυΝευλυγβε Νη Ν κΝΝέΝ1ζλιή1λκζέΝ 

γέΝ ΜΫλκμΝ πθΝ ξθδευθΝ κδξ έπθΝ πθΝ πλκ φκλυθΝ ΧπέξέΝ φυζζΪ δαΝ η Ν πζάλβΝ ξθδεΪΝ
κδξ έαΝ πθΝ πλκ φ λση θπθΨ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ υπκίζβγ έΝ Ν πλπ σ υπβΝ ηκλφάΝ Ν ιΫθβΝ

ΰζυ α,Ν αζζΪΝ θαΝ υθκ τ αδΝ κππ άπκ Ν απσΝ πέ βηβΝ η Ϊφλα βΝ βθΝ ζζβθδεάΝ
ΰζυ αέΝΧμΝ πέ βη μΝη αφλΪ δμΝξαλαε βλέακθ αδΝκδΝη αφλΪ δμΝπκυΝΫξκυθΝ πδευλπγ έΝ
απσΝ κΝΤπκυλΰ έκΝ ιπ λδευθ,ΝεαγυμΝεαδΝαυ ΫμΝπκυΝΫξκυθΝ πδευλπγ έΝαπσΝ δεβΰσλκΝάΝ
απσΝ ικυ δκ κ βηΫθαΝπλκμΝ κτ κΝπλσ ππαέ 

ΆλγλκΝη 
δεαδκζκΰβ δεΪΝ υηη κξάμ 

1έΝ ΟδΝ δεαδκτη θκδΝ υηη κξάμΝ κθΝ υθκπ δεσΝ δαΰπθδ ησ,Ν κδΝ κπκέκδΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ
Φυ δεΪΝεαδΝΝκηδεΪΝπλσ ππα,Νβη απΪΝεδΝ αζζκ απΪΝεαγυμΝεαδΝυθ αδλδ ηκέ,Ν θυ δμΝ
Πλκηβγ υ υθΝπκυΝ λα βλδκπκδκτθ αδΝ κθΝ κηΫαΝπαλκξάμΝπκζδ δ δευθΝυπβλ δυθΝεαδΝ
ΫξκυθΝ ηπ δλέαΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ ΦδζαληκθδεάμΝ Ολξά λαμΝ εαδΝ Μκυ δεάμΝ ξκζάμ, 
υπκίΪζζκυθΝ ηααέΝ η Ν βθΝ πλκ φκλΪΝ κυμ,Ν πέΝ πκδθάΝ απκεζ δ ηκτ εαδΝ αΝ ιάμΝ

δεαδκζκΰβ δεΪμ 
AΨΝ ΣκΝ TυπκπκδβηΫθκΝ Ϋθ υπκΝ υπ τγυθβμΝ άζπ βμΝ ΧΣ Τ ΨΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ιλΝ παλέΝ ζΝ κυΝ
θέζζ1βήβί1θΧΝ ’Ν 1ζιΨΝ ,Ν πκυΝ Ϋξ δΝ ΰελδγ έΝ η Ν βθΝ αλέΝ 1ηκήβί1θΝ βμΝ έ έ έ έΤέΧΦ ΚΝ

’ήγθλκή1κέ11έβί1θΨέ 
ΣκΝ Σ Τ Ν υλέ ε αδΝ κΝ παλΪλ βηαΝ ’Ν βμΝ κδε έαμΝ η ζΫ βμΝ εαδΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ

υηπζβλπγκτθΝΝαπσΝ κυμΝυπκοβφέκυμΝ θα σξκυμΝ αΝπαλαεΪ πΝΜΫλβμ 

http://www.loutraki-agioitheodoroi.gr/
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 Μ ΡΟΝ ΙΙΝ (Πζβλκφκλέ μΝ ξ δεΪΝ η Ν κθΝ ΟδεκθκηδεσΝ ΦκλΫα)έ υΰε ελδηΫθαΝ γαΝ
πλΫπ δΝθαΝ υηπζβλπγκτθΝκδΝπαλαεΪ πΝ θσ β μμ 
1. θσ β αΝ μΝΠζβλκφκλέ μΝ ξ δεΪΝη Ν κθΝΟδεκθκηδεσΝΦκλΫα 
2. θσ β αΝ μΝΠζβλκφκλέ μΝ ξ δεΪΝη Ν κυμΝθσηδηκυμΝ επλκ υπκυμΝ κυΝΟδεκθκηδεκτΝ

ΦκλΫα 
3. θσ β αΝΓμΝΠζβλκφκλέ μΝ ξ δεΪΝη Ν βΝ άλδιβΝ δμΝδεαθσ β μΝΪζζπθΝΦκλΫπθ 

 Μ ΡΟΝ ΙΙΙΝ (ΛσΰκδΝ απκεζ δ ηκτ)έ υΰε ελδηΫθαΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ υηπζβλπγκτθΝ κδΝ
παλαεΪ πΝ θσ β μμ 
1. θσ β α μΝΛσΰκδΝαπκεζ δ ηκτΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη ΝπκδθδεΫμΝεα α έε μ 
2. θσ β αΝ μΝΛσΰκδΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη Ν βθΝεα αίκζάΝφσλπθΝάΝ δ φκλυθΝεκδθπθδεάμΝ

α φΪζδ βμΝ 
3. θσ β αΝΓμΝΛσΰκδΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη Ναφ λ ΰΰυσ β α,Ν τΰελκυ βΝ υηφ λσθ πθΝάΝ

παΰΰ ζηα δεσΝπαλΪπ πηα 
4. θσ β αΝ μΝΆζζκδΝζσΰκδΝαπκεζ δ ηκτ 

 Μ ΡΟΝΙV (Κλδ άλδαΝ πδζκΰάμ)έ  
ΟΝ ΤπκοάφδκμΝ θΪ κξκμΝ υηπζβλυθ δΝ ησθκΝ βθΝ θσ β αΝα ΧΓ θδεάΝ Ϋθ διβΝ ΰδαΝ σζαΝ αΝ
ελδ άλδαΝ πδζκΰάμΨ,Ν ξπλέμΝ θαΝ υπκξλ κτ αδΝ θαΝ υηπζβλυ δΝ κπκδα άπκ Ν ΪζζβΝ
θσ β αΝ κυΝ ΜΫλκυμΝ ΙV Ν πδ λκπάΝ δαΰπθδ ηκτΝ θ Ϋξ αδΝ βΝ υθΫξ δαΝ θαΝ αβ ά δΝ

π λαδ ΫλπΝπζβλκφκλέ μΝεαδΝ εηβλέπ βέ 
 Μ ΡΟΝVI (T ζδεΫμΝ βζυ δμ) 

Ψ Τπ τγυθβΝ άζπ βΝ κυΝ ΝέΝ 1ηλλή1λκθ  σ δΝ Ϋξ δΝ ζΪί δΝ ΰθυ βΝ πθΝ ξθδευθΝ
πλκ δαΰλαφυθ,Ν πθΝ σλπθΝ βμΝ παλκτ αμΝ δαεάλυιβμΝ εαδΝ πθΝ ξ δευθΝ η Ν αυ άθΝ

δα Ϊι πθΝεαδΝε έη θπθΝθσηπθΝεαδΝ κυμΝαπκ Ϋξ αδΝπζάλπμΝεαδΝαθ πδφτζαε αέ 
2. πδπζΫκθ,ΝκδΝ υηη Ϋξκθ μΝυπκίΪζζκυθ,Ν πέΝπκδθάΝαπκεζ δ ηκτ,Ν αΝαεσζκυγα: 
Π λδΰλαφάΝ βμΝ πδξ δλβηα δεάμΝ κηάμΝ εαδΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝ λα βλδκ ά πθΝ κυΝ

δαΰπθδακηΫθκυ,ΝεαδΝ υΰε ελδηΫθαμ 
(α)έΠλκ εσηδ β αθαζυ δεκτΝ πέθαεαΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ άΝ πθΝ υθ λΰα υθΝ κυΝ

δαΰπθδακηΫθκυ,Ν κθΝ κπκέκΝ γαΝ αθαφΫλκθ αδΝ αθαζυ δεΪΝ κδΝ ξθδεΫμΝ ΰθυ δμΝ εαδΝ ηπ δλέαΝ
πκυΝεα ΫξκυθΝ Ν ξΫ βΝη Ν κΝαθ δε έη θκΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτέΝΣκΝπλκ ππδεσΝπκυΝαπαδ έ αδΝ
ΰδαΝ βθΝκζκεζβλπηΫθβΝ δαξ έλδ βΝ κυΝΫλΰκυΝ έθαδΝ ι δ δε υηΫθκΝπμΝπλκμΝ βθΝΰθυ βΝεαδΝ κΝ
ξ δλδ ησΝ κυΝηκυ δεκτΝκλΰΪθκυ,ΝαζζΪΝΫξ δΝεαδΝ ηπ δλέαΝ Νσηκδ μΝ λΰα έ μέ 
OδΝ λΰααση θκδΝ άΝ κδΝ υθ λΰΪ μΝ κυΝ δαΰπθδακηΫθκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ ΫξκυθΝ πλκςπβλ έαΝ Ν
φδζαληκθδεάΝκλξά λαΝφκλΫαΝ κυΝ βηκ έκυ,ΝΝΠ ΝάΝΟΣ ΝεαδΝθαΝ έθαδΝξ δλδ ΫμΝηκυ δεκτΝ
κλΰΪθκυΝ Χ κΝ κπκέκΝ θαΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ Ν φδζαληκθδεάΝ κλξά λαΨ,Ν δ δσ β μΝ πκυΝ γαΝ
πδ κπκδκτθ αδΝαπσΝί ίαέπ βΝ λΰκ σ βΝΰδαΝ υηη κξάΝ ΝφδζαληκθδεάΝκλξά λαέ 

θ δε δεΪΝαθαφΫλκθ αδΝκδΝ δ δεσ β μΝΰδαΝ βθΝ υΰελσ β βΝ βμΝΦδζαληκθδεάμΝΟλξά λαμμ 
αισφπθκΝ– TENORO 1 
ΦζΪκυ κΝ1 
ΜπΪ κΝ– TUBA 1 
Κλκυ ΪΝ1 
ΣλκηπΫ μΝ1 
ΚζαλέθκΝ1 
(ί)έΝΚα Ϊ α β απσΝ βθΝκπκέαΝθαΝαπκ δεθτ αδΝσ δΝκΝ δαΰπθδαση θκμΝΫξ δΝαθαζΪί δΝέ δκυΝ
αθ δε δηΫθκυΝ Ν λΰα έ μΝ Ν ΫθαθΝ κυζΪξδ κθΝ φκλΫαΝ κυΝ βηκ έκυ, ΝΠ Ν άΝ ΟΣ ,Ν

υθκ υση θβΝαπσΝ δμΝαθ έ κδξ μΝί ίαδυ δμΝεαζάμΝ ε Ϋζ βμΝεαδΝ υηίΪ δμέ 
(ΰ)έΝ Πδ κπκδβ δεσ πκδσ β αμΝ παλ ξση θπθΝ υπβλ δυθΝ απσΝ αθαΰθπλδ ηΫθκΝ φκλΫαΝ ISO 
λίί1έβίίκή δαξ έλδ βΝ θγλυπδθκυΝ υθαηδεκτ 
( )ΝΠδ κπκδβ δεσΝ δαξ έλδ βμΝυΰ έαμΝεαδΝα φΪζ δαμΝ βθΝ λΰα έαΝ ΛΟΣΝ1κί1μβίίκ 
( )έ Τπ τγυθβΝ άζπ β κυΝΝέΝ1ηλλήκθΝάΝυπ τγυθβΝ άζπ βΝ θυπδκθΝαλησ δαμΝ δεα δεάμΝ
άΝ δκδεβ δεάμΝ αλξάμΝ άΝ υηίκζαδκΰλΪφκυΝ κυΝ ελΪ κυμΝ εα αΰπΰάμΝ άΝ πλκΫζ υ βμΝ κυΝ

δαΰπθδακηΫθκυΝ σ δΝ εαγ’Ν σζβΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ τηία βμΝ γαΝ Ϋξ δΝ βΝ δΪγ άΝ κυΝ κΝ
απαλαέ β κΝπλκ ππδεσΝήΝ υθ λΰΪ μΝπκυΝαπαδ κτθ αδΝΰδαΝ βΝεΪζυοβΝ πθΝυπβλ δυθ,Ν κΝ
κπκέκΝαθΫλξ αδΝ κυζΪξδ κθΝ ΝβίΝΪ κηαΝαθΪΝ ε άζπ β,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝυπ’ΝαλδγέΝζκΝήΝ
βί1θΝΜ ζΫ βέ 
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 Ν π λέπ π βΝ Ϋθπ βμΝ πλκηβγ υ υθΝ άΝ τηπλαιβμ,Ν αΝ παλαπΪθπΝ κδξ έαΝ παλΫξκθ αδΝ
αυ κ ζυμΝΰδαΝεαγΫθαθΝαπσΝ κυμΝ υηη Ϋξκθ μΝ βθΝΫθπ βΝάΝ βΝ τηπλαιβέ 
 

3.Γ θδεΪΝΰδαΝ αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ υηη κξάμ 
 

3.1. ΣαΝπαλαπΪθπΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝηπκλ έΝ θαΝηβθΝυπκίΪζζκθ αδΝηααέΝη Ν βθΝπλκ φκλΪ,Ν
φσ κθΝΫξκυθΝεα α γ έΝ κΝ άηκΝΛκυ λαεέκυ-Π λαξυλαμ- ΰέπθΝΘ κ υλπθΝεαδΝ φσ κθΝ
θΝ Ϋξ δΝ ζάι δΝ βΝ δ ξτμΝ κυμέΝ  Ν Ϋ κδαΝ π λέπ π βΝ γαΝ ΰέθ αδΝ ξ δεάΝ λβ άΝ ηθ έαΝ βθΝ

πλκ φκλΪΝ εαδΝ γαΝ υπκίΪζζκθ αδΝ αΝ αθ έ κδξαΝ αθ έΰλαφαΝ πθΝ πλπ κ τππθΝ πκυΝ έθαδΝ
εα α γ δηΫθαΝ κθΝ άηκέΝ Νπ λέπ π βΝπκυΝβΝπλκ φκλΪΝ θΝυπκίΪζζ αδ-υπκΰλΪφ αδΝ
απσΝ κθΝ έ δκΝ κθΝ πλκ φΫλκθ αΝ άΝ απσΝ κθΝ θσηδηκΝ επλσ ππκΝ βμΝ πλκ φΫλκυ αμΝ
πδξ έλβ βμ,Ν σ Ν πλΫπ δΝ θαΝ υθυπκίζβγ έΝ ξ δεάΝ ικυ δκ σ β βΝ κυΝ πλκ φΫλκθ αΝ άΝ
κυΝ θκηέηκυΝ επλκ υπκυΝ βμΝ πλκ φΫλκυ αμΝ πλκμΝ κθΝ υπκΰλΪφκθ α,Ν γ πλβηΫθβΝ

αληκ έπμΝΰδαΝ κΝΰθά δκΝ βμΝυπκΰλαφάμΝ κυΝθκηέηκυΝ επλκ υπκυέ 
3.2. ΟδΝ θυθυη μΝ αδλ έ μΝ επλκ ππκτθ αδΝαπσΝηΫζκμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ κυμΝυηίκυζέκυΝ
άΝαπσΝΪζζκΝθσηδηαΝ ικυ δκ κ βηΫθκΝπλσ ππκ,ΝκδΝ αδλ έ μΝΠ λδκλδ ηΫθβμΝ υγτθβμΝεαδΝκδΝ
Οησλλυγη μΝεαδΝ λσλλυγη μΝ αδλ έ μΝ επλκ ππκτθ αδΝαπσΝ κΝ δαξ δλδ άΝ κυμΝάΝαπσΝ
ΪζζκΝ θσηδηαΝ ικυ δκ κ βηΫθκΝ πλσ ππκέΝ ΚαθΫθαμΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ επλκ ππ έΝ κΝ

δαΰπθδ ησΝπ λδ σ λ μΝαπσΝηέαΝΧ1ΨΝ αδλ έ μΝάΝΫθπ βΝπλκηβγ υ υθΝκτ ΝθαΝ υηη Ϋξ δΝ
ξπλδ ΪΝ ΰδαΝ κθΝ αυ σΝ κυΝ εαδΝ θαΝ επλκ ππ έΝ ΪζζκΝ φυ δεσΝ πλσ ππκ,Ν αδλ έα,Ν

υθ αδλδ ησΝ άΝ εαδΝ Ϋθπ βΝ πλκηβγ υ υθέΝ  βθΝ π λέπ π βΝ αυ άΝ απκεζ έκθ αδΝ σζ μΝ κδΝ
πλκ φκλΫμ,Ν ε σμΝ ΪθΝαπκ τλ δΝκΝ θ δαφ λση θκμΝσζ μΝ δμΝπλκ φκλΫμΝ ε σμΝαπσΝηέα,Νη Ν
βθΝ κπκέαΝ γαΝ υηη Ϊ ξ δΝ κΝ δαΰπθδ ησέΝ πέ βμ,Ν θΝ ηπκλ έΝ θαΝ υηη Ϋξ δΝ κΝ
δαΰπθδ ησΝΰδαΝζκΰαλδα ησΝ κυ,ΝυπΪζζβζκμΝ αδλ έαμΝπκυΝ υηη Ϋξ δΝ Ναυ σθΝάΝ δ δεσμΝ
τηίκυζκμΝαη δίση θκμΝαπσΝαυ άΝη Νηδ γσΝάΝεαδΝη ΝΪζζκΝ λσπκΝαηκδίάμέ 

3.3. ΪθΝ ΝεΪπκδαΝξυλαΝ θΝ ε έ κθ αδΝ αΝπαλαπΪθπΝπδ κπκδβ δεΪΝάΝΫΰΰλαφα,ΝάΝ θΝ
εαζτπ κυθ σζ μΝ δμΝ παλαπΪθπΝ π λδπ υ δμ,Ν ηπκλκτθΝ θαΝ αθ δεα α αγκτθΝ απσΝ ΫθκλεβΝ

άζπ βΝ κυΝ πλκηβγ υ άΝ πκυΝ ΰέθ αδΝ θυπδκθΝ δεα δεάμΝ άΝ δκδεβ δεάμΝ αλξάμΝ άΝ
υηίκζαδκΰλΪφκυέΝΓδαΝ κυμΝπλκηβγ υ ΫμΝπκυΝ βΝξυλαΝ κυμΝ θΝπλκίζΫπ αδΝαπσΝ κθΝ

θσηκΝΫθκλεβΝ άζπ β,Ναυ άΝηπκλ έ θαΝαθ δεα α αγ έΝη Νυπ τγυθβΝ άζπ β,Νί ίαδκυηΫθκυΝ
κυΝΰθά δκυΝ βμΝυπκΰλαφάμΝ Ν κυΝ βζκτθ κμΝαπσΝαλησ δαΝ δεα δεάΝάΝ δκδεβ δεάΝαλξάΝάΝ
υηίκζαδκΰλΪφκέ 

3.4. θαφκλδεΪΝ η Ν κΝ γΫηαΝ βμΝ πδετλπ βμΝ αθ δΰλΪφπθΝ ΰΰλΪφπθ,Ν ΰδαΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ
απαδ κτη θπθΝ απσΝ βθΝ παλκτ αΝ δαεάλυιβΝ δεαδκζκΰβ δευθΝ εαδΝ κδξ έπθΝ βμΝ
πλκ φκλΪμ,Ν δ ξτκυθΝ κδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1Ν κυΝ Νέζβηίή1ζΝ ΧΦ ΚΝ ’Ν ιζήβθ-03-14).     
« θ έΝπλπ κ τππθΝάΝ πδευλπηΫθπθΝαθ δΰλΪφπθ,ΝυπκίΪζζκθ αδΝεαδΝΰέθκθ αδΝυπκξλ π δεΪΝ

ε ΪΝ υελδθάΝ φπ καθ έΰλαφαΝ πθΝ πλπ κ τππθΝ ΰΰλΪφπθΝ πκυΝ ε σγβεαθΝ απσΝ δμΝ
υπβλ έ μΝ εαδΝ κυμΝ φκλ έμΝ αυ κτμΝ άΝ πθΝ αελδίυθΝ αθ δΰλΪφπθΝ κυμέΝ Ν Οηκέπμ,Ν
υπκίΪζζκθ αδΝεαδΝΰέθκθ αδΝυπκξλ π δεΪΝαπκ ε ΪΝ υελδθάΝφπ καθ έΰλαφαΝαπσΝαθ έΰλαφαΝ
δ δπ δευθΝ ΰΰλΪφπθΝ αΝ κπκέαΝ ΫξκυθΝ πδευλπγ έΝ απσΝ δεβΰσλκ,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 μΝεαδΝφκλ έμΝ βμΝπ λέπ π βμΝ έΝΟηκέπμ,ΝυπκίΪζζκθ αδΝεαδΝΰέθκθ αδΝυπκξλ π δεΪΝ
απκ ε ΪΝ υελδθάΝ φπ καθ έΰλαφαΝ απσΝ αθ έΰλαφαΝ ΰΰλΪφπθΝ πκυΝ ΫξκυθΝ ε κγ έΝ απσΝ
αζζκ απΫμΝαλξΫμΝεαδΝΫξκυθΝ πδευλπγ έΝαπσΝ δεβΰσλκέ»Ν 
 Ν π λέπ π βΝ Ϋθπ βμΝ πλκηβγ υ υθΝ άΝ τηπλαιβμ,Ν αΝ παλαπΪθπΝ κδξ έαΝ παλΫξκθ αδΝ
αυ κ ζυμΝΰδαΝεαγΫθαθΝαπσΝ κυμΝ υηη Ϋξκθ μΝ βθΝΫθπ βΝάΝ βΝ τηπλαιβέ 
 

ΆλγλκΝθ 
ΰΰυά δμ 

1. ΰΰτβ βΝ υηη κξάμ 
τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπ λέπ π βμΝα΄Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝιβΝ κυΝΝέΝζζ1βήβί1θ,Ν
βΝ ΰΰτβ βΝ υηη κξάμΝ Ν υθκπ δεσΝ δαΰπθδ ησΝ θ απαδ έ αδέ 
2. ΰΰτβ βΝεαζάμΝ ε Ϋζ βμ 
αΨ Ν ΰΰτβ βΝ εαζάμΝ ε Ϋζ βμΝ κλέα αδΝ Ν πκ κ σΝ πΫθ Ν κδμΝ εα σΝ ΧηΣΨΝ πέΝ βμΝ
αιέαμΝ βμΝ τηία βμ,Ν ε σμΝ ΦέΠέ έΝ εαδΝ εα α έγ αδΝ πλδθΝ άΝ εα ΪΝ βθΝ υπκΰλαφάΝ βμΝ

τηία βμέ 
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ίΨ Ν ΰΰτβ βΝεαζάμΝ ε Ϋζ βμΝεα απέπ δΝ βθΝπ λέπ π βΝπαλΪία βμΝ πθΝσλπθΝ βμΝ
τηία βμ,ΝσππμΝαυ άΝ δ δεσ λαΝκλέα δέ 

ΰΨ Ν ΰΰυβ δεάΝ εαζάμΝ ε Ϋζ βμΝ πδ λΫφ αδΝ η ΪΝ βθΝ κλδ δεάΝ παλαζαίάΝ βμΝ
υπβλ έαμΝ Ν εαδΝ τ λαΝ απσΝ βθΝ εεαγΪλδ βΝ πθΝ υξσθΝ απαδ ά πθΝ απσΝ κυμΝ τκΝ

υηίαζζση θκυμέΝ ΪθΝ κΝπλπ σεκζζκΝπαλαζαίάμΝαθαφΫλκθ αδΝπαλα βλά δμΝάΝυπΪλξ δΝ
επλσγ ηβΝ παλΪ κ β,Ν βΝ παλαπΪθπΝ α δαεάΝ απκ Ϋ η υ βΝ ΰέθ αδΝ η ΪΝ βθΝ

αθ δη υπδ β,Νεα ΪΝ αΝπλκίζ πση θα, πθΝπαλα βλά πθΝεαδΝ κυΝ επλκγΫ ηκυέ 
Ψ Ν ΰΰτβ βΝ εαζάμΝ ε Ϋζ βμΝ ε έ αδΝ απσΝ πδ π δεΪΝ δ λτηα αΝ πκυΝ ζ δ κυλΰκτθΝ

θσηδηαΝ αΝελΪ βΝ- ηΫζβΝ βμΝΈθπ βμΝάΝ κυΝ υλππαρεκτΝΟδεκθκηδεκτΝΥυλκυΝάΝ αΝελΪ β-
ηΫλβΝ βμΝυηφπθέαμΝπ λέΝ βηκ έπθΝυηίΪ πθ,ΝβΝκπκέαΝευλυγβε Νη Ν κΝΝέΝβη1γή1λλιΝ
εαδΝΫξκυθ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ δ ξτκυ μΝ δα Ϊι δμ,Ν κΝ δεαέπηαΝαυ σέΝΜπκλκτθ,Ν πέ βμ,ΝθαΝ
ε έ κθ αδΝ απσΝ κΝ έΣέ έ έΝ - ΣέέΜέ έ έ έΝ άΝ θαΝ παλΫξ αδΝ η Ν ΰλαηηΪ δκΝ κυΝ Σαη έκυΝ

Παλαεα αγβευθΝ εαδΝ αθ έπθΝ η Ν παλαεα Ϊγ βΝ Ν αυ σΝ κυΝ αθ έ κδξκυΝ ξλβηα δεκτΝ
πκ κτέΝ θΝ υ αγ έΝ παλαεα αγάεβΝ η Ν ΰλαηηΪ δκΝ παλαεα Ϊγ βμΝ ξλ κΰλΪφπθΝ κΝ
Σαη έκΝ Παλαεα αγβευθΝ εαδΝ αθ έπθ,Ν αΝ κεκη λέ δαΝ άΝ η λέ ηα αΝ πκυΝ ζάΰκυθΝ εα ΪΝ βΝ

δΪλε δαΝ βμΝ ΰΰτβ βμΝ πδ λΫφκθ αδΝ η ΪΝ βΝ ζάιβΝ κυμΝ κθΝ υπΫλΝ κυΝ βΝ ΰΰτβ βΝ
κδεκθκηδεσΝφκλΫαέ 
ΨΝ Ν ΰΰτβ βΝεαζάμΝ ε Ϋζ βμΝπ λδζαηίΪθ δΝεα ’Ν ζΪξδ κθΝ αΝαεσζκυγαΝ κδξ έαμ 

αΨΝ βθΝβη λκηβθέαΝΫε κ βμ, 
ίΨΝ κθΝ ε σ β, 
ΰΨΝ βθΝαθαγΫ κυ αΝαλξάΝπλκμΝ βθΝκπκέαΝαπ υγτθκθ αδ, 

ΨΝ κθΝαλδγησΝ βμΝ ΰΰτβ βμ, 
ΨΝ κΝπκ σΝπκυΝεαζτπ δΝβΝ ΰΰτβ β, 

ΨΝ βθΝπζάλβΝ ππθυηέα,Ν κθΝ έΦέΜέΝεαδΝ βΝ δ τγυθ βΝ κυΝκδεκθκηδεκτΝφκλΫαΝυπΫλΝ κυΝ
κπκέκυΝ ε έ αδΝβΝ ΰΰτβ β, 
αΨΝ κυμΝσλκυμΝσ δμ 
- βΝ ΰΰτβ βΝ παλΫξ αδΝ αθΫεεζβ αΝ εαδΝ αθ πδφτζαε α,Ν κΝ Ν ε σ βμΝ παλαδ έ αδΝ κυΝ

δεαδυηα κμΝ βμΝ δαδλΫ πμΝεαδΝ βμΝ δαά πμ,Νεαδ 
- σ δΝ Νπ λέπ π βΝεα Ϊπ π βμΝαυ άμ,Ν κΝπκ σΝ βμΝεα Ϊπ π βμΝυπσε δ αδΝ κΝ εΪ κ Ν
δ ξτκθΝ ΫζκμΝξαλ κ άηκυέ 
βΨΝ αΝ κδξ έαΝ βμΝ ξ δεάμΝ δαεάλυιβμΝεαδΝ βθΝβη λκηβθέαΝ δ θΫλΰ δαμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτ, 
γΨΝ βθΝβη λκηβθέαΝζάιβμΝάΝ κθΝξλσθκΝδ ξτκμΝ βμΝ ΰΰτβ βμ, 
δΨΝ βθΝ αθΪζβοβΝ υπκξλΫπ βμΝ απσΝ κθΝ ε σ βΝ βμΝ ΰΰτβ βμΝ θαΝ εα αίΪζ δΝ κΝ πκ σΝ βμΝ
ΰΰτβ βμΝκζδεΪΝάΝη λδεΪΝ θ σμΝπΫθ ΝΧηΨΝβη λυθΝη ΪΝαπσΝαπζάΝΫΰΰλαφβΝ δ κπκέβ βΝ κυΝ
άηκυΝεαδΝ 

δαΨΝ βθΝπ λέπ π βΝ πθΝ ΰΰυά πθΝεαζάμΝ ε Ϋζ βμΝεαδΝπλκεα αίκζάμ,Ν κθΝαλδγησΝεαδΝ
κθΝ έ ζκΝ βμΝ ξ δεάμΝ τηία βμέ 

 ΟδΝ ΰΰυά δμΝεαζάμΝ ε Ϋζ βμ,Ναθ ιΪλ β αΝαπσΝ κΝσλΰαθκΝπκυΝ δμΝ ε έ δ,ΝπλΫπ δΝ
απαλαέ β αΝθαΝαθαφΫλκυθΝσ δΝΝεαδΝκδΝ ΰΰυά δμΝ υηη κξάμ,Νη Ν δμΝ ιάμΝ δαφκλκπκδά δμμ 
1. θΝ απαδ έ αδΝ αθαφκλΪΝ κθΝ αλδγησΝ πλπ κεσζζκυΝ βμΝ ξ δεάμΝ δαεάλυιβμΝ εαδ βθΝ

βη λκηβθέαΝ δ ιαΰπΰάμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτέ 
2. ΘαΝαθαφΫλκυθΝ δμΝπλκμΝπαλκξάΝυπβλ έ μέ 
3. Ό κθΝαφκλΪΝ κΝξλσθκΝδ ξτκμΝ βμΝ ΰΰτβ βμΝεαζάμΝ ε Ϋζ βμ,Ναυ σμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝ

η ΰαζτ λκμΝαπσΝ κθΝ υηία δεσΝξλσθκΝπαλΪ κ βμ,Νεα ΪΝ κθΝξλσθκΝπκυΝη ΝίΪ βΝ βΝ
τηία βΝκΝ άηκμΝυπκξλ κτ αδΝ βθΝπαλαζαίάΝ βμΝυπβλ έαμΝεα ΪΝ τκΝΧβΨΝηάθ μέ 

 

Ψ ΟδΝ υπβλ έ μΝ κυΝ άηκυΝ πδεκδθπθκτθΝ η Ν κυμΝ φκλ έμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ ε υ δΝ δμΝ
ΰΰυβ δεΫμΝ πδ κζΫμΝπλκε δηΫθκυΝθαΝ δαπδ πγ έΝβΝ ΰευλσ β ΪΝ κυμέ 

 

ΆλγλκΝι 
ΣλσπκμΝυπκίκζάμΝεαδΝ τθ αιβμΝπλκ φκλυθ 

          1έΝ ΟδΝ πλκ φκλΫμΝ γαΝ υπκίΪζζκθ αδ,Ν εα ΪΝ δμΝ λΰΪ δη μΝ βηΫλ μΝ εαδΝ υλ μ,Ν κΝ
βηαλξ έκΝ Λκυ λαεέκυΝ ΧΙΪ κθκμΝ 1ΨΝ απσΝ κυμΝ πλκ φΫλκθ μΝ άΝ επλκ υπκυμΝ κυμ,Ν πέΝ

απκ έι δΝ ΧαλδγησμΝ πλπ κεσζζκυ,Ν βη λκηβθέαΝ εαδΝ υλαΝ παλαζαίάμΨέΝ Ν πλκγ ηέαΝ
υπκίκζάμΝ πθΝ πλκ φκλυθΝ έθαδΝ ηΫξλδΝ βθΝ βηΫλαΝ εαδΝ υλαΝ βμΝ δ θΫλΰ δαμΝ κυΝ

δαΰπθδ ηκτ,ΝσππμΝαυ άΝαθαφΫλ αδΝ βΝ ξ δεάΝπαλΪΰλαφκΝ βμΝ δαεάλυιβμΝάήεαδΝ βθΝ
π λδζβπ δεάΝ δαεάλυιβέ 
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         βέΝ Ν Πλκ φκλΫμΝ πκυΝ γαΝ εα α γκτθΝ η Ν κπκδκθ άπκ Ν λσπκ,Ν πλδθΝ απσΝ βθΝ
εα αζβε δεάΝ βη λκηβθέαΝ υπκίκζάμΝ πθΝ πλκ φκλυθ,Ν θΝ απκ φλαΰέακθ αδ,Ν αζζΪΝ
παλα έ κθ αδΝ κΝαλησ δκΝσλΰαθκΝπλκΝ βμΝ επθκάμΝ βμΝπλκγ ηέαμΝ 
         γέΝ Ν ΫθαλιβΝ υπκίκζάμΝ πθΝ πλκ φκλυθΝ εαδΝ πθΝ αδ ά πθΝ υηη κξάμ,Ν πκυΝ
εα α έγ θ αδΝεα ΪΝ βθΝεα αζβε δεάΝβη λκηβθέαΝ κΝαλησ δκΝΝσλΰαθκ,Νεβλτ αδΝαπσΝ κθΝ
πλσ λκΝαυ κτ,Νηδ άΝυλαΝπλδθΝαπσΝ βθΝυλαΝζάιβμέΝ ΝπαλαζαίάΝηπκλ έΝθαΝ υθ ξδ γ έΝεαδΝ
η ΪΝ βθΝ υλαΝ ζάιβμ,Ν αθΝ βΝ υπκίκζά,Ν πκυΝ Ϋξ δΝ ηπλσγ ηαΝ αλξέ δ,Ν υθ ξέα αδΝ ξπλέμΝ

δαεκπάΝζσΰπΝ κυΝπζάγκυμΝ πθΝπλκ ζγσθ πθΝ θ δαφ λκηΫθπθΝκδεκθκηδευθ φκλΫπθέΝ Ν
ζάιβΝ βμΝ παλαζαίάμΝ εβλτ αδΝ πέ βμΝ απσΝ κθΝ πλσ λκΝ κυΝ αλησ δκυΝ Ν κλΰΪθκυ,Ν η Ν
πλκ δ κπκέβ βΝκζέΰπθΝζ π υθΝ βμΝυλαμΝεαδΝη ΪΝ βθΝεάλυιβΝ βμΝζάιβμΝ θΝΰέθ αδΝ ε άΝ
ΪζζβΝπλκ φκλΪΝάΝαέ β βΝ υηη κξάμέ 
         4.Πλκ φκλΫμΝάΝαδ ά δμΝ υηη κξάμΝπκυ υπκίΪζζκθ αδΝ επλσγ ηα,Ν πδ λΫφκθ αδΝ
ξπλέμΝθαΝαπκ φλαΰδ γκτθΝάΝθαΝαιδκζκΰβγκτθΝαθ δ κέξπμέΝ 
         ηέΝΟδΝπλκ φκλΫμΝεαδΝκδΝαδ ά δμΝ υηη κξάμΝυπκΰλΪφκθ αδΝεαδΝηκθκΰλΪφκθ αδΝαθΪΝ
φτζζκΝαπσΝ κθΝκδεκθκηδεσΝφκλΫαΝά,Ν Νπ λέπ π βΝθκηδευθΝπλκ υππθ,ΝαπσΝ κΝθσηδηκΝ
επλσ ππκΝαυ υθέ 

         θέΝ ΝΫθπ βΝκδεκθκηδευθΝφκλΫπθΝυπκίΪζζ δΝεκδθάΝπλκ φκλΪ,ΝβΝκπκέαΝυπκΰλΪφ αδΝ
υπκξλ π δεΪΝ έ ΝαπσΝσζκυμΝ κυμΝκδεκθκηδεκτμΝφoλ έμΝπκυΝαπκ ζκτθΝ βθΝΫθπ βΝ έ ΝαπσΝ
επλσ ππσΝ κυμΝ θκηέηπμΝ ικυ δκ κ βηΫθκέΝ  βθΝ πλκ φκλΪΝ απαλαδ ά πμΝ πλΫπ δΝ θαΝ

πλκ δκλέα αδΝ βΝ Ϋε α βΝ εαδΝ κΝ έ κμΝ βμΝ υηη κξάμΝ κυΝ Χ υηπ λδζαηίαθκηΫθβμΝ βμΝ
εα αθκηάμΝ αηκδίάμΝ η αιτΝ κυμΨΝ εΪγ Ν ηΫζκυμΝ βμΝ Ϋθπ βμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κΝ
επλσ ππκμή υθ κθδ άμΝαυ άμέ 

         ιέΝΟδΝ δαΰπθδαση θκδΝκφ έζκυθΝθαΝυπκίΪζζκυθΝ δμΝπλκ φκλΫμΝ κυμΝ ΝΣΟΝ ΝΙ ΙΟΤ 
Κ ΙΝΦΡ ΓΙΜ ΝΟΤΝΦ Κ ΛΟΤΝ Ν τκΝαθ έ υπα,Ν κθΝκπκέκΝγαΝαθαΰλΪφ αδΝ υελδθυμμΝ 
αΨΝβΝζΫιβΝΠλκ φκλΪΝάΝ έ β βΝ υηη κξάμ,Ν 
ίΨΝβΝ ππθυηέαΝ βμΝαθαγΫ κυ αμΝαλξάμΧ άηκμΝΛκυ λαεέκυ-Π λαξυλαμ- ΰέΝΘ κ υλπθΨ 
ΰΨΝκΝ έ ζκμΝ βμΝ τηία βμΝ(«ΝΛ ΙΣΟΤΡΓΙ  ΦΙΛ ΡΜΟΝΙΚ -ΜΟΤΙΚ ΝΥΟΛ έ») 

ΨΝ βΝ εα αζβε δεάΝ βη λκηβθέαΝ Χβη λκηβθέαΝ ζάιβμΝ πλκγ ηέαμΝ υπκίκζάμΝ πλκ φκλυθΝ άΝ
αδ ά πθΝ υηη κξάμΨ,Ν 
ΨΝ αΝ κδξ έαΝ κυΝκδεκθκηδεκτΝφκλΫαέ 

ΟΝυπκφΪε ζκμ,ΝκΝκπκέκμΝγαΝφΫλ δΝ βθΝΫθ διβΝ«ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ»,ΝγαΝΫξ δΝαλδγηβηΫθ μΝ δμΝ
ζέ μΝ κυΝ εαδΝ εΪγ Ν ζέ αΝ κυΝ γαΝ έθαδΝ ηκθκΰ ΰλαηηΫθβΝ απσΝ κθΝ έ δκΝ άΝ κΝ θσηδηκΝ

επλσ ππκΝ κυΝ δαΰπθδακηΫθκυΝ εαδΝ γαΝ π λδΫξ δΝ ησθκΝ πλπ σ υπαΝ άΝ πδευλπηΫθαΝ
αθ έΰλαφα,Ν θυΝ αυ ΪΝ πκυΝ γαΝ ίλέ εκθ αδΝ κθΝ ΪζζκΝ υπκφΪε ζκΝ η Ν βθΝ Ϋθ διβΝ
« ΝΣΙΓΡ ΦΟ»Νηπκλ έΝθαΝπ λδΫξ δΝαπζΫμΝφπ κ υπέ μΝ πθΝπλπ σ υππθΝ ΰΰλΪφπθέ 
          κέΝΣκΝ«ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ»ΝεαδΝησθκΝαυ σΝ πδελα έΝεαδΝ δ ξτ δΝΫθαθ δΝσζπθΝ πθΝΪζζπθ,Ν

Ν π λέπ π βΝ δαφπθδυθΝ άΝ δαφκλΪμΝ η αιτΝ αυ κτΝ εαδΝ πθΝ αθ δΰλΪφπθΝ άΝ ΪζζπθΝ
κδξ έπθΝάΝ ΰΰλΪφπθέ 

          λέΝΟδΝ δαΰπθδαση θκδΝγαΝπλΫπ δΝθαΝζΪίκυθΝυπσοβΝ κυμΝεαδΝ αΝπαλαεΪ πμΝ 
ΨΝ Ν πλκ φκλΪΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ θαληκθδ ηΫθβΝ η Ν αΝ πλκίζ πση θαΝ βθΝ υπ’Ν αλδγέΝ

ζκήβί1θΝη ζΫ βέ 
ΨΝ ΚΪγ Ν πλκ φκλΪΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ υπκΰ ΰλαηηΫθβΝ απσΝ κΝ δαΰπθδαση θκΝ εαδΝ θαΝ έθαδΝ
δα υππηΫθβΝ η Ν αφάθ δαέΝ ΟδΝ αλδγηκέΝ θΝ πλΫπ δΝ θαΝ ΫξκυθΝ ίβ έηα α,Ν δαΰλαφΫμ,Ν

υπκ βη δυ δμ,Νη σ δξα,Νε θΪ,Ν υθ κη τ δμέΝ 
Όζ μΝ κδΝ δκλγυ δμ,Ν δαΰλαφΫμ,Ν πλκ γάε μ,Ν ηπκλκτθΝ θαΝ ΰέθκθ αδΝ κΝ π λδγυλδκΝ εαδΝ
δ ξτκυθΝ φσ κθΝυπκΰλΪφκθ αδΝαπσΝ κΝ δαΰπθδαση θκέ 
ΓΨΝ ΟδΝ πλκ φκλΫμΝ σππμΝ αθαφΫλ αδΝ παλαπΪθπΝ υπκίΪζζκθ αδΝ ηΫ αΝ Ν φΪε ζκΝ

φλαΰδ ηΫθκΝ Ν τκΝΧβΨΝαθ έ υπα,ΝΧπλπ σ υπα,Ναθ έΰλαφαΨέ 
ΧαΨέ- υΰε ελδηΫθαΝ κθΝευλέπμΝφΪε ζκΝεαδΝ ΝεΪγ ΝυπκφΪε ζκΝ βμΝπλκ φκλΪμΝπλΫπ δΝθαΝ
αθαΰλΪφκθ αδΝ υελδθυμμ 
-  ΝζΫιβΝΠλκ φκλΪΝάΝ έ β βΝ υηη κξάμ,Ν 
-  Ν ππθυηέαΝ βμΝαθαγΫ κυ αμΝαλξάμΧ άηκμΝΛκυ λαεέκυ-Π λαξυλαμ- ΰέΝΘ κ υλπθΨ 
- ΟΝ έ ζκμΝ βμΝ τηία βμΝΧ«ΝΛ ΙΣΟΤΡΓΙ ΝΦΙΛ ΡΜΟΝΙΚ -ΜΟΤΙΚ ΝΥΟΛ ») 
- ΟΝπζάλβμΝ έ ζκμΝ βμΝαλησ δαμΝΤπβλ έαμΝπκυΝ δ θ λΰ έΝ κθΝ δαΰπθδ ησΝεαδΝκΝαλδγησμΝ
βμΝπλκεάλυιβμέ 
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- Νβη λκηβθέαΝ δ θΫλΰ δαμ κυΝ δαΰπθδ ηκτ 
- ΣαΝ κδξ έαΝ κυΝ δαΰπθδακηΫθκυέ 
 Νπ λέπ π βΝπκυΝ ξθδεΪΝ κδξ έαΝ βμΝπλκ φκλΪμΝ θΝ έθαδΝ υθα σθ,Ν ζσΰπΝ κυΝσΰεκυΝ
κυμ,Ν θαΝ κπκγ βγκτθΝ κθΝ ευλέπμΝ φΪε ζκΝ πλκ φκλΪμ,Ν σ Ν αυ ΪΝ υ ε υΪακθ αδΝ

δ δαέ λαΝ εαδΝ αεκζκυγκτθΝ κθΝ ευλέπμΝ φΪε ζκΝ πλκ φκλΪμΝ η Ν βθΝ Ϋθ διβΝ «ΠαλΪλ βηαΝ
πλκ φκλΪμ»ΝεαδΝ δμΝζκδπΫμΝ θ έι δμΝ κυΝευλέπμΝφαεΫζκυΝπλκ φκλΪμέ 
ΧίΨέ- ΜΫ αΝ κθΝ ευλέπμΝ φΪε ζκΝ βμΝ πλκ φκλΪμΝ εα ΪΝ πλκ έηβ βΝ κπκγ κτθ αδΝ λ δμΝ
υπκφΪε ζκδΝπμΝ ιάμμ 
ίέ1έ ΤπκφΪε ζκμΝΧ1ΨΝη Ν βθΝΫθ διβΝ« ΙΚ ΙΟΛΟΓ ΣΙΚ ΝΤΜΜ ΣΟΥ »έΝ κΝ π λδεσΝ
κυΝπαλαπΪθπΝφαεΫζκυ  γαΝπ λδΫξκθ αδΝ αΝ κδξ έαΝπκυΝαβ κτθ αδΝ τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝ

ηΝ βμΝπαλκτ αμΝ δαεάλυιβμέ 
τκΝ υπκφΪε ζκδ,Ν απσΝ κυμΝ κπκέκυμΝ κθΝ ΫθαΝ ιπ λδεΪΝ γαΝ αθαΰλΪφ αδΝ άΝ ζΫιβΝ

«ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ»Ν εαδΝ ηΫ αΝ γαΝ υπΪλξκυθΝ σζαΝ αΝ πλπ σ υπαΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ σππμΝ αυ ΪΝ
αθαφΫλκθ αδΝ κΝΪλγλκΝηΝ βμΝπαλκτ αμΝ δαεάλυιβμέΝ κθΝΪζζκΝφΪε ζκΝγαΝαθαΰλΪφ αδΝβΝ
ζΫιβΝ« ΝΣΙΓΡ ΦΟ»ΝεαδΝγαΝυπΪλξκυθΝσζαΝ αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ Ναθ έΰλαφαέ 
ίέβέ ΤπκφΪε ζκμΝ ΧβΨΝ η Ν βθΝ Ϋθ διβΝ «Σ ΥΝΙΚ Ν ΠΡΟΦΟΡ »έΝ  κΝ π λδεσΝ κυΝ
παλαπΪθπΝφαεΫζκυΝγαΝπ λδΫξκθ αδμ 
 τκΝ υπκφΪε ζκδ,Ν απσΝ κυμΝ κπκέκυμΝ κθΝ ΫθαΝ Ν ιπ λδεΪΝ γαΝ αθαΰλΪφ αδΝ άΝ ζΫιβΝ
«ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ»Ν εαδΝ ηΫ αΝ γαΝ υπΪλξ δΝ βΝ πλπ σ υπβΝ Σ ξθδεάΝ πλκ φκλΪΝ εαδΝ κθΝ ΪζζκΝ
φΪε ζκΝ γαΝ αθαΰλΪφ αδΝ βΝ ζΫιβΝ « ΝΣΙΓΡ ΦΟ»Ν εαδΝ γαΝ υπΪλξκυθΝ σζαΝ αΝ ΫΰΰλαφαΝ Ν
αθ έΰλαφαέΝ  βθΝ ξθδεάΝ πλκ φκλΪΝ κυμΝ κδΝ υπκοάφδκδ,Ν εαδΝ κυμΝ τκΝ υπκφαεΫζκυμΝ γαΝ
αθαΰλΪφκυθΝ υελδθυμΝεαδΝΝαθαζυ δεΪΝ αΝΫΰΰλαφαΝεαδΝ αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝπκυΝ εηβλδυθκυθΝ
βθΝ ξθδεάΝ πΪλε δαΝ πθΝ πλκ φ λση θπθΝ υπβλ δυθΝ πθ,Ν σππμΝ αυ ΫμΝ αθαζυ δεΪΝ

π λδΰλΪφκθ αδΝ κΝΪλγλκΝηΝπαλέΝβΝ βμΝπμΝΪθπΝ δαεάλυιβμέΝ αΝπ λδ ξση θαΝ θΝπλΫπ δΝ
Ν εαηέαΝ π λέπ π βΝ θαΝ ηφαθέακθ αδΝ κδεκθκηδεΪΝ κδξ έαέΝ θ ξση θβΝ ηφΪθδ βΝ

κδεκθκηδευθΝ κδξ έπθΝαπκ ζ έΝζσΰκΝαπσλλδοβμΝ βμΝπλκ φκλΪμέ 
ίέγέ ΤπκφΪε ζκμΝΧγΨΝη Ν βθΝΫθ διβΝ«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΝΠΡΟΦΟΡ »έ  
 κΝ π λδεσΝ κυΝπαλαπΪθπΝφαεΫζκυΝγαΝπ λδΫξκθ αδμ 

τκΝ υπκφΪε ζκδ,Ν απσΝ κυμΝ κπκέκυμΝ κθΝ ΫθαΝ ιπ λδεΪΝ γαΝ αθαΰλΪφ αδΝ άΝ ζΫιβΝ
«ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ»ΝεαδΝηΫ αΝγαΝυπΪλξ δΝβΝπλπ σ υπβΝΟδεκθκηδεάΝπλκ φκλΪΝεαδΝ κθΝΪζζκΝ
φΪε ζκΝγαΝαθαΰλΪφ αδΝβΝζΫιβΝ« ΝΣΙΓΡ ΦΟ»ΝεαδΝγαΝυπΪλξ δΝβΝκδεκθκηδεάΝπλκ φκλΪΝ Ν
αθ έΰλαφκέΝ  βθΝ κδεκθκηδεάΝ πλκ φκλΪΝ πθΝ υπκοβφέπθ,Ν εαδΝ κυμΝ τκΝ υπκφαεΫζκυμΝ
αθαΰλΪφ αδΝ υελδθυμ,Ν αλδγηβ δεΪΝ εαδΝ κζκΰλΪφπμΝ κΝ πκ σΝ βμΝ υθκζδεάμΝ αιέαμΝ βμΝ
πλκ φ λση θβμΝυπβλ έαμέΝ Ν δηάΝπλΫπ δΝθαΝπ λδζαηίΪθ δΝ δμΝ θ ξση θ μ υπΫλΝ λέ πθΝ
ελα ά δμΝ πμΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζβΝ πδίΪλυθ β,Ν σππμΝ πλκίζΫπ αδΝ βΝ δαεάλυιβ,Ν ε σμΝ κυΝ
ΦέΠέ έ,ΝκΝκπκέκμΝγαΝαθαφΫλ αδΝξπλδ ΪέΝ Ν υθκζδεάΝ δηάΝξπλέμΝΦέΠέ έΝγαΝζβφγ έΝυπσοβΝ
ΰδαΝ βΝ τΰελδ βΝ πθΝπλκ φκλυθέ 

ΨΝΝΟδΝυπκφΪε ζκδΝγαΝφΫλκυθΝ δμΝ θ έι δμΝ κυΝευλέπμΝφαεΫζκυέ 
ΨΝ Πλκ φκλΫμΝ πκυΝ θΝ γαΝ εαζτπ κυθΝ κΝ τθκζκΝ βμΝ πλκμΝ αθΪγ βΝ υπβλ έαμΝ Ν άΝ πκυΝ

εαζτπ κυθΝηΫλκμΝαυ υθ,ΝγαΝαπκλλέπ κθ αδΝπμΝαπαλΪ ε μέ 
ΨΝ Μ ΪΝ βθΝ εα Ϊγ βΝ βμΝ πλκ φκλΪμΝ θΝ ΰέθ αδΝ απκ ε άΝ αζζΪΝ απκλλέπ αδΝ πμΝ

απαλΪ ε βΝ λκπκπκέβ βΝ άΝ απσελκυ βΝ σλκυΝ βμΝ δαεάλυιβμΝ άΝ βμΝ πλκ φκλΪμέΝ
δ υελδθέ δμΝ έθκθ αδΝ απσΝ κθΝ πλκ φ τΰκθ αΝ ησθκΝ σ αθΝ αβ κτθ αδΝ απσΝ βθΝ πδ λκπάΝ
δαΰπθδ ηκτΝεαδΝη Ν κθΝ λσπκΝπκυΝυπκ δεθτ αδΝαπσΝαυ άθέΝ 
πσΝ δμΝ δ υελδθέ δμΝπκυΝ έθκθ αδΝ τηφπθαΝη Ν αΝπαλαπΪθπ,ΝζαηίΪθκθ αδΝυπσοβΝησθκΝ
ε έθ μΝ πκυΝ αθαφΫλκθ αδΝ αΝ βη έαΝ πκυΝ αβ άγβεαθέΝ δ δεσ λα,Ν εα ΪΝ βΝ δα δεα έαΝ

αιδκζσΰβ βμΝ πθΝπλκ φκλυθ,ΝβΝ πδ λκπάΝηπκλ έΝθαΝεαζ έΝ ΰΰλΪφπμΝ κυμΝπλκ φΫλκθ μΝ
θαΝ δ υελδθέακυθΝ αΝ ΫΰΰλαφαΝ άΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ βμΝ πλκ φκλΪμΝ κυμΝ Χ δεαδκζκΰβ δεΪΝ

υηη κξάμ,Ν ξθδεάΝ άΝ κδεκθκηδεάΝ πλκ φκλΪΨΝ πκυΝ ΫξκυθΝ υπκίΪζ δέΝ Ν δ υελέθδ βΝ άΝ βΝ
υηπζάλπ βΝ αφκλΪΝ ησθκΝ δμΝ α Ϊφ δ μ,Ν πκυ δυ δμΝ πζβηηΫζ δ μΝ άΝ πλσ βζαΝ υπδεΪΝ
φΪζηα αΝπκυΝ πδ Ϋξκθ αδΝ δσλγπ βΝάΝ υηπζάλπ β,Ν δ έπμΝ ΝπαλΪζ δοβΝηκθκΰλαφυθ,Ν
δαε εκηηΫθβΝ αλέγηβ β,Ν ζα υηα αΝ υ ε υα έαμΝ εαδΝ άηαθ βμΝ κυΝ φαεΫζκυΝ εαδΝ πθΝ

υπκφαεΫζπθΝ πθΝπλκ φκλυθΝάΝαδ ά πθΝ υηη κξάμ,Νζ ε δεΫμΝεαδΝφλα δεΫμΝαπκεζέ δμΝ
πθΝ ΰΰλΪφπθΝ βμΝπλκ φκλΪμΝαπσΝ βθΝκλκζκΰέαΝ πθΝ ΰΰλΪφπθΝ βμΝ τηία βμ,ΝπκυΝ θΝ
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πδφΫλκυθΝ Ϋθθκη μΝ υθΫπ δ μΝ πμΝ πλκμΝ κΝ π λδ ξση θσΝ κυμ,Ν ζζ έο δμΝ πμΝ πλκμΝ αΝ
θκηδηκπκδβ δεΪΝ κδξ έαέ 

ΆλγλκΝκ 
ΧλσθκμΝδ ξτκμΝ πθΝπλκ φκλυθ 

1έΝ ΟδΝ πλκ φκλΫμΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ κΝ δαΰπθδ ησΝ δ ξτκυθΝ εαδΝ η τκυθΝ κυμΝ
δαΰπθδαση θκυμΝΰδαΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ κυζΪξδ κθΝ λδυθΝΧγΨΝηβθυθΝαπσΝ βθΝ πκηΫθβΝ βμΝ
δ θΫλΰ δαμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτέ 

2. Πλκ φκλΪΝπκυΝκλέα δΝξλσθκΝδ ξτκμΝηδελσ λκΝ κυΝπλκίζ πση θκυΝαπσΝ βθΝ δαεάλυιβ,Ν
απκλλέπ αδΝπμΝαπαλΪ ε βέ 
γέΝΟΝπλκ φΫλπθΝ θΝΫξ δΝ δεαέπηαΝθαΝαπκ τλ δΝ βθΝπλκ φκλΪΝ κυΝάΝηΫλκμΝ βμΝη ΪΝ βθΝ
εα Ϊγ άΝ βμ,Ν φσ κθΝαυ άΝ έθαδΝ Ν δ ξτέΝ Νπ λέπ π βΝπκυΝβΝπλκ φκλΪΝάΝηΫλκμΝ βμΝ
απκ υλγ έ,ΝκΝπλκ φΫλπθΝξΪθ δΝεΪγ Ν δεαέπηαΝΰδαΝεα αετλπ βέ 

ΆλγλκΝλ 
θαζζαε δεΫμΝπλκ φκλΫμ 

          1έΝΚΪγ Ν δαΰπθδαση θκμΝ υηη Ϋξ δΝ κΝ δαΰπθδ ησΝη ΝηέαΝεαδΝηκθα δεάΝπλκ φκλΪΝ
εαδΝ η Ν ηέαΝ εαδΝ ηκθα δεάΝ πλσ α βέΝ ΪθΝ υπκίΪζ δΝ π λδ σ λ μΝ απσΝ ηέαΝ πλκ φκλΫμΝ άΝ
πλκ Ϊ δμΝ σ ΝγαΝαπκλλδφγκτθΝσζ μΝ κΝ τθκζσΝ κυμέ 
          βέΝ θαζζαε δεΫμΝ πλκ φκλΫμ,Ν αθ δπλκ φκλΫμΝ ά θαζζαε δεΫμΝ πλκ Ϊ δμΝ άΝ
αθ δπλκ Ϊ δμΝΧζτ δμΨΝ θΝΰέθκθ αδΝαπκ ε ΫμΝεαδΝ ΪθΝυπκίζβγκτθ,ΝγαΝαπκλλδφγκτθΝπμΝ
απαλΪ ε μέ 

ΆλγλκΝ1ί 
θ Ϊ δμ 

          1έΈθ α βΝεα ΪΝ βμΝ δαεάλυιβμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτΝάΝ βμΝθκηδησ β αμΝ δ θΫλΰ δΪμΝ κυΝ
υπκίΪζζ αδΝ ΰΰλΪφπμΝπμΝ ιάμμ 
αΨΝ Κα ΪΝ βμΝ δαεάλυιβμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτ,Ν κΝ άηκΝ Λκυ λαεέκυ-Π λαξυλαμ- ΰέΝ
Θ κ υλπθ,ΝηΫξλδΝπΫθ ΝΧηΨΝβηΫλ μΝπλδθΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝ δ θΫλΰ δαμΝ κυΝ υθκπ δεκτΝ

δαΰπθδ ηκτέΝΓδαΝ κθΝεαγκλδ ησΝ βμΝπλκγ ηέαμΝαυ άμΝ υθυπκζκΰέακθ αδΝεαδΝκδΝβη λκηβθέ μΝ
βμΝ βηκ δκπκέβ βμΝ βμΝ π λέζβοβμΝ δαεάλυιβμΝ εαδΝ βμΝ δ θΫλΰ δαμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτέΝ θΝ

πλκετπ δΝ εζΪ ηαΝ γ πλ έ αδΝ κζσεζβλβΝ βηΫλαέΝ Ν Ϋθ α βΝ ι Ϊα αδΝ απσΝ βθΝ ΟδεκθκηδεάΝ
πδ λκπάΝ κυΝ άηκυ Λκυ λαεέκυ-Π λαξυλαμ- ΰέΝ Θ κ υλπθ ,Ν εα σπδθΝ δ άΰβ βμΝ βμΝ

αλησ δαμΝυπβλ έαμέΝ Ναπσφα βΝαθαλ Ϊ αδΝ κΝπλσΰλαηηαΝ« Ι ΤΓ Ι »ΝεαδΝκδΝ θδ Ϊη θκδΝ
ζαηίΪθκυθΝΰθυ βΝ βμΝ ξ δεάμΝαπσφα βμΝη Ν δεάΝ κυμΝφλκθ έ αέΝ 
ίΨΝ Κα ΪΝ πλΪιβμΝ βμΝ αθαγΫ κυ αμΝ αλξάμΝ θ σμΝ πλκγ ηέαμΝ πΫθ Ν ΧηΨΝ βη λυθΝ απσΝ βθΝ
εκδθκπκέβ βΝ βμΝ πλκ ίαζζση θβμΝ πλΪιβμΝ κθΝ θ δαφ λση θκΝ κδεκθκηδεσΝ φκλΫαέΝ Ν
Ϋθ α βΝ υπκίΪζζ αδΝ θυπδκθΝ βμΝ αθαγΫ κυ αμΝ αλξάμ,Ν βΝ κπκέαΝ ι Ϊα αδΝ απσΝ βθΝ
ΟδεκθκηδεάΝ πδ λκπά,Ν η ΪΝ απσΝ ΰθπηκ σ β βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ αιδκζσΰβ βμΝ θ Ϊ πθ,Ν
θ σμΝπλκγ ηέαμΝ ΫεαΝΧ1ίΨΝβη λυθ,Νη ΪΝ βθΝΪπλαε βΝπΪλκ κΝ βμΝκπκέαμ εηαέλ αδΝβΝ

απσλλδοβΝ βμΝΫθ α βμέΝ 
ΓδαΝ κΝ παλα ε σΝ βμΝ Ϊ εβ βμΝ Ϋθ α βμ,Ν απαδ έ αδ,Ν η Ν βθΝ εα Ϊγ βΝ βμΝ Ϋθ α βμ,Ν βΝ
εα αίκζάΝπαλαίσζκυΝυπΫλΝ κυΝ βηκ έκυΝπκ κτΝ έ κυΝη Ν κΝΫθαΝ κδμΝ εα σΝΧ1ΣΨΝ πέΝ βμΝ
ε δηυη θβμΝ αιέαμΝ βμΝ τηία βμέΝ ΣκΝ παλΪίκζκΝ αυ σΝ απκ ζ έΝ βησ δκΝ Ϋ κ κέΝ ΣκΝ

παλΪίκζκΝ πδ λΫφ αδΝη ΝπλΪιβΝ βμΝαθαγΫ κυ αμΝαλξάμ,ΝαθΝβΝΫθ α βΝΰέθ δΝ ε άΝαπσΝ
βθΝκδεκθκηδεάΝ πδ λκπάέ 

            βέΝ θ Ϊ δμΝ πκυΝ υπκίΪζζκθ αδΝ ΰδαΝ κπκδκυ άπκ Ν ΪζζκυμΝ απσΝ κυμΝ
πλκαθαφ λση θκυμΝζσΰκυμΝπλδθΝ βθΝυπκΰλαφάΝ βμΝ τηία βμΝ θΝΰέθκθ αδΝ ε Ϋμέ 
            γέΝ ΟδΝ θ Ϊ δμΝ εκδθκπκδκτθ αδΝ πέΝ πκδθάΝ απκεζ δ ηκτ ,Ν απσΝ κθΝ θδ Ϊη θκΝ Ν
αυ σθΝεα ΪΝ κυΝκπκέκυΝ λΫφκθ αδΝεαδΝ κΝαθ έ κδξκΝαπκ δε δεσΝαπκ Ϋζζ αδΝ Νφυ δεάΝ
ηκλφάΝ κΝαλησ δκΝσλΰαθκΝ κυΝ άηκυΝΛκυ λαεέκυ-Π λαξυλαμ- ΰέΝΘ κ υλπθ. 
            ζέΝ θ Ϊ δμΝπκυΝ θΝυπκίΪζζκθ αδΝ τηφπθαΝη Ν αΝπαλαπΪθπΝγ πλκτθ αδΝπμΝηβΝ
υπκίζβγ έ μέ 
            ηέΝ Κα ΪΝ βμΝ εα αευλπ δεάμΝ απσφα βμΝ ηπκλ έΝ θαΝ υπκίζβγ έΝ θ δεκφαθάμΝ
πλκ φυΰάΝ άΝ θαΝ α εβγ έΝ πλκ φυΰάΝ θυπδκθΝ κυΝ Γ θδεκτΝ Γλαηηα Ϋα πκε θ λπηΫθβμΝ

δκέεβ βμΝΠ ζκπκθθά κυ- υ δεάμΝ ζζΪ αμΝεαδΝΙκθέπθΝΝά πθ,Νεα ΪΝ αΝπλκίζ πση θαΝ αΝ
ΪλγλαΝ1ηίΝ– 1ηβΝ κυΝΝέγζθγήβίίθέ 

ΆλγλκΝ11 
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Πλκ φ λση θβΝ δηά 
1έΝ Ν κδεκθκηδεάΝ πλκ φκλΪ,Ν βζα άΝ βΝ πλκ φ λση θβΝ δηάΝ έ αδΝ Ν υλυΝ εαδΝ γαΝ
αθαφΫλ αδΝβΝ δηάΝξπλέμΝΦέΠέ έΝ Ν υλυΝαλδγηβ δεΪ,ΝεαγυμΝεαδΝαλδγηβ δεΪΝεαδΝκζκΰλΪφπμΝ
ΰδαΝ κΝ τθκζκέ 
βέΝ  βθΝ δηάΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ κδΝ υπΫλΝ λέ πθΝ ελα ά δμ,Ν πμΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζβΝ θσηδηβΝ
πδίΪλυθ β,ΝηβΝ υηπ λδζαηίαθκηΫθκυΝΦέΠέ έ,ΝΰδαΝπαλΪ κ βΝ βμΝυπβλ έαμ,ΝΝ κθΝ σπκΝ

εαδΝη Ν κθΝ λσπκ πκυΝπλκίζΫπ αδΝ αΝΫΰΰλαφαΝ βμΝ τηία βμέ 
γέΝΠλκ φκλΪΝπκυΝγΫ δΝσλκΝαθαπλκ αληκΰάμ,Ναπκλλέπ αδΝπμΝαπαλΪ ε βέΝΠλκ φκλΪΝ
πκυΝ θΝ πλκετπ δΝ η Ν αφάθ δαΝ βΝ πλκ φ λση θβΝ δηάΝ άΝ θΝ έ αδΝ θδαέαΝ δηάΝ
απκλλέπ αδΝπμΝαπαλΪ ε βέΝ 
ζέΝ Πλκ φκλΪΝ πκυΝ έθαδΝ ασλδ β εαδΝ αθ πέ ε βΝ ε έηβ βμΝ άΝ έθαδΝ υπσΝ αέλ β,Ν
απκλλέπ αδΝ πμΝ απαλΪ ε β,Ν η ΪΝ απσΝ πλκβΰκτη θβΝ ΰθπηκ σ β βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ

δαΰπθδ ηκτέ 
ηέΝΠλκ φκλΫμΝπκυΝπαλκυ δΪακυθ,Νεα ΪΝ βθΝελέ βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ δαΰπθδ ηκτ,Νκυ δυ δμΝ
απκεζέ δμΝαπσΝ κυμΝσλκυμΝ βμΝ δαεάλυιβμΝεαδΝ δμΝ ξθδεΫμΝπλκ δαΰλαφΫμΝαπκλλέπ κθ αδΝ
πμΝαπαλΪ ε μέ 

ΆλγλκΝ1β 
Αιδκζσΰβ βΝπλκ φκλυθ 

Ν πδ λκπάΝ δ θΫλΰ δαμΝεαδΝαιδκζσΰβ βμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝ1ίίΝ κυΝ
Νέζζ1βήβί1θ,Ν ι εδθΪΝ βθΝ απκ φλΪΰδ βΝ πθΝ πλκ φκλυθέΝ Ν απκ φλΪΰδ βΝ δ θ λΰ έ αδΝ
βησ δα,Νπαλκυ έαΝ πθΝπλκ φ λσθ πθή υηη ξσθ πθΝάΝ πθΝθκηέηπμΝ ικυ δκ κ βηΫθπθΝ
επλκ υππθΝ κυμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ ζαηίΪθκυθΝ ΰθυ βΝ πθΝ ζκδπυθΝ υηη ξσθ πθΝ βΝ
δα δεα έαΝ εαδΝ πθΝ κδξ έπθΝπκυΝυπκίζάγβεαθΝαπσΝαυ κτμ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝβ1Ν
κυΝΝέζζ1βήβί1θέΝ 
έθαδΝ υθα σθ,Ν εα ΪΝ βθΝ ελέ βΝ βμΝ πδ λκπάμ,Ν βΝ απκ φλΪΰδ βΝ κυΝ φαεΫζκυΝ πθΝ
δεαδκζκΰβ δευθΝ υηη κξάμ,Ν πθΝ ξθδευθΝπλκ φκλυθΝεαδΝ πθΝκδεκθκηδευθΝπλκ φκλυθΝ

ηπκλκτθΝθαΝΰέθκυθΝ ΝηέαΝ βησ δαΝ υθ λέα β. 
έΝ Ναπκ φλΪΰδ βΝΰέθ αδΝη Ν βθΝπαλαεΪ πΝ δα δεα έαμ 

        1.Απκ φλαΰέα αδΝκΝευλέπμΝφΪε ζκμ πκυΝπ λδΫξ δΝ αΝ δεαδκζκΰβ δεΪ,ΝεαγυμΝεαδΝκΝ
φΪε ζκμΝ βμΝ ξθδεάμΝ πλκ φκλΪμ,Ν ηκθκΰλΪφκθ αδΝ Ν εαδΝ φλαΰέακθ αδΝ απσΝ βθΝ

πδ λκπάΝ σζαΝ αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ εαδΝ βΝ ξθδεάΝ πλκ φκλΪΝ εα ΪΝ φτζζκέΝ ΟδΝ φΪε ζκδΝ πθΝ
κδεκθκηδευθΝ πλκ φκλυθΝ θ απκ φλαΰέακθ αδΝ αζζΪΝ ηκθκΰλΪφκθ αδΝ εαδΝ φλαΰέακθ αδΝ
απσΝ βθΝ πδ λκπάΝ εαδΝ κπκγ κτθ αδΝ Ν θΫκΝ φΪε ζκ,Ν κΝ κπκέκμΝ πέ βμΝ φλαΰέα αδΝ εαδΝ
υπκΰλΪφ αδΝ απσΝ κΝ έ δκΝ σλΰαθκΝ εαδΝ παλα έ αδΝ βθΝ Τπβλ έαΝ πκυΝ δ θ λΰ έΝ κΝ

δαΰπθδ ησ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝαπκ φλαΰδ έΝ βθΝβη λκηβθέαΝεαδΝυλαΝπκυΝγαΝκλδ γ έΝαπσΝ
βθΝ πδ λκπάέ 

       βέ βΝ υθΫξ δαΝβΝ πδ λκπάΝπλκ έθ δΝ κθΝαπκεζ δ ησΝπ λδπ υ πθΝπαλαίέα βμΝ πθΝ
σλπθΝ άΝ Ϋζζ δοβμΝ δεαδκζκΰβ δευθ,Ν ξαλαε βλέα δΝ πκδ μΝ πλκ φκλΫμΝ ελέθκθ αδΝ « υπδεΪΝ
απκ ε ΫμΝάΝηβ»ΝεαδΝ υθ Ϊ δΝΠλαε δεσέΝΠλκ φκλΫμΝπκυΝ έθαδΝασλδ μΝεαδΝαθ πέ ε μΝ
ε έηβ βμΝάΝ έθαδΝυπσΝαέλ βΝάΝπαλαπΫηπκυθΝαπσΝΫθαΝ βη έκΝ βμΝπλκ φκλΪμΝ ΝΪζζκΝ

ΧαπσΝ βθΝ κδεκθκηδεάΝ βθΝ ξθδεάΝ εαδΝ αθ έ λκφαΨΝ άΝ Ν ΰξ δλέ δκΝ άΝ ηβΝ τηφπθ μΝ η Ν
κπκδκθ άπκ ΝσλκΝ βμΝπλκεάλυιβμΝαπκλλέπ κθ αδΝπμΝαπαλΪ ε μΝαπσΝ βθΝ πδ λκπάέ 
        γέΟΝ πζάλβμΝ φΪε ζκμΝ βμΝ πλκ φκλΪμΝ κπκδκυ άπκ Ν δαΰπθδαση θκυΝ κυΝ κπκέκυΝ βΝ
πλκ φκλΪΝελέγβε Ν ζ δ έεπμΝπμΝ« υπδεΪΝηβΝαπκ ε ά»Ν πδ λΫφ αδΝ Ναυ σθέ 
         ζέΣ ξθδεάμΝαιδκζσΰβ βμΝ υΰξΪθκυθΝησθκθΝ κδΝ αλξδεΪΝ υπδεΪΝ απκ ε ΫμΝπλκ φκλΫμ,Ν
εαγυμΝεαδΝκδΝπλκ φκλΫμΝπκυΝαλξδεΪΝελέγβεαθΝ«πμΝ υπδεΪΝηβΝαπκ ε Ϋμ»,ΝαζζΪΝη ΪΝαπσΝ
υπκίκζάΝΝΫθ α βμΝ δεαδυγβεαθέ 
         ηέ Ν ξθδεάΝαιδκζσΰβ βΝ πθΝπλκ φκλυθΝγαΝΰέθ δΝ τηφπθαΝη Ν κΝ υθβηηΫθκΝ βθΝ
παλκτ αΝ πλκεάλυιβΝ «Σ ΧΝΙΚ Ν ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦ »έ Ϊ δΝ πθΝ απκ ζ ηΪ πθΝ βμΝ

ξθδεάμΝαιδκζσΰβ βμΝβΝαλησ δαΝ πδ λκπάΝ δ θΫλΰ δαμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτΝγαΝ δαξπλέ δΝ δμΝ
πλκ φκλΫμΝ Ν« ξθδεΪΝαπκ ε ΫμΝπλκ φκλΫμ»ΝεαδΝ« ξθδεΪΝαπαλΪ ε μΝπλκ φκλΫμ»,Ν

υθ Ϊ κθ αμΝ κΝ ζδεσΝ Πλαε δεσΝ ξθδεάμΝ αιδκζσΰβ βμΝ πθ πλκ φκλυθέΝ «Σ ξθδεΪΝ
απκ ε άΝπλκ φκλΪ»Ν Ν ελέθ αδΝ ε έθβΝβΝκπκέαΝ εαζτπ δΝπζάλπμΝ δμΝ ΰ θδεΫμΝαπαδ ά δμ,Ν
σππμΝαυ ΫμΝ ξ δεΪΝπλκ δκλέακθ αδέ 
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           θέΝΟΝφΪε ζκμΝ βμΝκδεκθκηδεάμΝπλκ φκλΪμΝ πθΝ ξθδεΪΝαπκ ε υθΝπλκ φκλυθ,ΝαθΝ
θ απκ φλαΰδ έΝ βθΝ έ δαΝ βησ δαΝυθ λέα β,ΝγαΝαπκ φλαΰδ έΝ Νβη λκηβθέαΝεαδΝ

υλαΝ πκυΝ γαΝ ΰθπ κπκδβγ έΝ ΰΰλΪφπμΝ Ν αυ κτμΝ η Ν αθαεκέθπ β,Ν βΝ κπκέαΝ εαδΝ γαΝ
αθαλ βγ έΝ Ν ηφαθΫμΝηΫλκμΝ βμΝυπβλ έαμΝπκυΝ δ θ λΰ έΝ κΝ δαΰπθδ ησ,Ν 
πΫθ Ν ΧηΨΝ κυζΪξδ κθΝ βηΫλ μΝ πλδθΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ πκυΝ γαΝ απκ φλαΰδ κτθΝ κδΝ
κδεκθκηδεΫμΝπλκ φκλΫμέ 
          ιέΝ ΟδΝ φΪε ζκδΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ πλκ φκλυθΝ ΰδαΝ σ μΝ πλκ φκλΫμΝ θΝ ελέγβεαθΝ – 
εα ΪΝ βθΝ αιδκζσΰβ βΝ πθΝ ξθδευθΝ εαδΝ ζκδπυθΝ κδξ έπθΝ – απκ ε Ϋμ,Ν θΝ
απκ φλαΰέακθ αδΝαζζΪΝ πδ λΫφκθ αδέ 
          κέ βΝ υθΫξ δα, βΝ πδ λκπάΝ γαΝ ζΫΰι δΝ βθΝ τπαλιβΝ εαδΝ βθΝ πΪλε δαΝ πθΝ
κδεκθκηδευθΝ κδξ έπθΝ πθΝ πλκ φκλυθΝ εαδΝ γαΝ ελέθ δΝ δμΝ κδεκθκηδεΫμΝ πλκ φκλΫμΝ πμΝ
« υπδεΪΝαπκ ε ΫμΝάΝηβ»έ 
         λέΟδεκθκηδεάμΝαιδκζσΰβ βμΝ υΰξΪθκυθΝησθκΝκδΝπλκ φκλΫμΝ ε έθ μΝπκυΝ τηφπθαΝη Ν
αΝΝαθαφ λση θαΝπαλαπΪθπΝελέγβεαθΝ« υπδεΪΝαπκ ε Ϋμ»έ 

        1ίέΝΜ Ν κΝΪθκδΰηαΝ σ κΝ πθΝ ξθδευθΝσ κΝεαδΝ πθΝκδεκθκηδευθΝπλκ φκλυθΝ έθ αδΝβΝ
υθα σ β αΝ Ν σ κυμΝ ΫξκυθΝ ζΪί δΝ ηΫλκμΝ κΝ δαΰπθδ ησΝ θαΝ ζΪίκυθΝ ΰθυ βΝ θ σμΝ βμΝ

βηΫλαμΝ άΝ κΝ αλΰσ λκΝ θ σμΝ βμΝ πκηΫθβμΝ κυΝ αθκέΰηα κμΝ πθΝ πλκ φκλυθΝ πκυΝ ΫξκυθΝ
εα αγΫ δΝκδΝυπσζκδπκδΝ δαΰπθδαση θκδέ 

έΝΤΜΠΛΗΡΩΗ-ΑΠΟΑΦΗΝΙΗΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΝΚΑΙΝ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 
1έΚα ΪΝ βΝ δα δεα έαΝαιδκζσΰβ βμΝ πθΝπλκ φκλυθΝ,ΝβΝαθαγΫ κυ αΝαλξάΝηπκλ έΝθαΝεαζ έΝ
ΰΰλΪφπμΝ κυμΝπλκ φΫλκθ μΝάΝ κυμΝυπκοβφέκυμΝθαΝ δ υελδθέακυθΝάΝθαΝ υηπζβλυθκυθΝ
αΝ ΫΰΰλαφαΝάΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝπκυΝ ΫξκυθΝυπκίΪζ δ,Ν ηΫ αΝ Ν τζκΰβΝπλκγ ηέα,Ν βΝκπκέαΝ

θΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝηδελσ λβΝαπσΝ π ΪΝΧιΨΝβηΫλ μΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝεκδθκπκέβ βμΝ Ν
αυ κτμΝ βμΝ ξ δεάμΝ πλσ εζβ βμέΝ Οπκδα άπκ Ν δ υελέθδ βΝ άΝ υηπζάλπ βΝ πκυΝ
υπκίΪζζ αδΝ απσΝ κυμΝ πλκ φΫλκθ μΝ άΝ υπκοβφέκυμ,Ν ξπλέμΝ θαΝ Ϋξ δΝ αβ βγ έΝ απσΝ βθΝ
αθαγΫ κυ αΝαλξά,Ν θΝζαηίΪθ αδΝυπσοβέΝ 
 

βέ Ν πδκΝ πΪθπΝ δ υελέθδ βΝ άΝ βΝ υηπζάλπ βΝ αφκλΪΝ ησθκΝ δμΝ α Ϊφ δ μ,Ν πκυ δυ δμΝ
πζβηηΫζ δ μΝ άΝ πλσ βζαΝ υπδεΪΝ φΪζηα αΝ πκυΝ πδ Ϋξκθ αδΝ δσλγπ βΝ άΝ υηπζάλπ β,Ν
δ έπμΝ ΝπαλΪζ δοβΝηκθκΰλαφυθ,Ν δαε εκηηΫθβΝαλέγηβ β,Ν ζα υηα αΝ υ ε υα έαμΝεαδΝ

άηαθ βμΝ κυΝ φαεΫζκυΝ εαδΝ πθΝ υπκφαεΫζπθΝ πθΝ πλκ φκλυθ,Ν ζ ε δεΫμΝ εαδΝ φλα δεΫμΝ
απκεζέ δμΝ πθΝ ΰΰλΪφπθΝ βμΝ πλκ φκλΪμΝ απσΝ βθΝ κλκζκΰέαΝ πθΝ ΰΰλΪφπθΝ βμΝ

τηία βμ,ΝπκυΝ θΝ πδφΫλκυθΝΫθθκη μΝ υθΫπ δ μΝπμΝπλκμΝ κΝπ λδ ξση θσΝ κυμ,Ν ζζ έο δμΝ
πμΝ πλκμΝ αΝ θκηδηκπκδβ δεΪΝ κδξ έα,Ν πζβηη ζάμΝ άηαθ βΝ αθ δΰλΪφπθΝ πκυΝ ε έ κθ αδ,Ν

τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1Ν κυΝ θέΝ ζβηίήβί1ζΝ Χ ΥΝ ιζΨ,Ν η αφλΪ πθΝ εαδΝ
ζκδπυθΝ πδ κπκδβ δευθΝ άΝ ί ίαδυ πθ,Ν δαφκλκπκέβ βΝ βμΝ κηάμΝ πθΝ ΰΰλΪφπθΝ βμΝ
πλκ φκλΪμΝ απσΝ αΝ υπκ έΰηα α,Ν υπκξλ π δεΪΝ άΝ ηβ,Ν πκυΝ γ πέακθ αδΝ η Ν θσηκ,Ν
εαθκθδ δεΫμΝπλΪι δμΝάΝ αΝΫΰΰλαφαΝ βμΝ τηία βμέΝ Ν υηπζάλπ βΝάΝβΝ δ υελέθδ β,Νεα ΪΝ
κΝ πλυ κΝ Ϊφδκ,Ν θ πδ λΫπ αδΝ θαΝ Ϋξ δΝ πμΝ υθΫπ δαΝ η αΰ θΫ λβΝ αθ δεα Ϊ α βΝ άΝ

υπκίκζάΝ ΰΰλΪφπθΝ Ν υηησλφπ βΝ η Ν κυμΝ σλκυμΝ βμΝ δαεάλυιβμ,Ν αζζΪΝ ησθκΝ βΝ
δ υελέθδ βΝάΝ υηπζάλπ β,ΝαεσηβΝεαδΝη ΝθΫαΝΫΰΰλαφα,Ν ΰΰλΪφπθΝάΝ δεαδκζκΰβ δευθΝπκυΝ

ΫξκυθΝά βΝυπκίζβγ έέΝ 
 

γέ Ν δ υελέθδ βΝάΝβΝ υηπζάλπ βΝ θΝπλΫπ δΝθαΝ δ Ϊΰ δΝ δαελέ δμΝΪθδ βΝη αξ έλδ βΝ πθΝ
κδεκθκηδευθΝ φκλΫπθΝ άΝ θαΝ Ϋξ δΝ πμΝ υθΫπ δαΝ υθκρεάΝ η αξ έλδ βΝ υΰε ελδηΫθκυΝ
κδεκθκηδεκτΝφκλΫαΝ βΝ δα δεα έαΝαθΪγ βμΝ βμΝ βησ δαμΝ τηία βμέ   

ζέ Ν αθαγΫ κυ αΝ αλξάΝ ηπκλ έΝ θαΝ εαζ έΝ ΰΰλΪφπμΝ κυμΝ πλκ φΫλκθ μΝ θαΝ δ υελδθέ κυθ,Ν
ηΫ αΝ Ν τζκΰβΝπλκγ ηέαΝβΝκπκέαΝ θΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝηδελσ λβΝαπσΝ π ΪΝΧιΨΝβηΫλ μΝ
απσΝ βθΝβη λκηβθέαΝεκδθκπκέβ βμΝ βμΝ ξ δεάμΝπλσ εζβ βμ,Ν κΝπ λδ ξση θκΝ βμΝ ξθδεάμΝ
άΝκδεκθκηδεάμΝπλκ φκλΪμΝπκυΝΫξκυθΝυπκίΪζ δ,ΝαθΝπ λδΫξ δΝα Ϊφ δ μΝά κθκμΝ βηα έαμΝ
α Ϋζ δ μ,Ν πκυ δυ δμΝ παλαζ έο δμΝ άΝ πλσ βζαΝ υπδεΪΝ άΝ υπκζκΰδ δεΪΝ φΪζηα αΝ πκυΝ βΝ
αθαγΫ κυ αΝ αλξάΝ ελέθ δΝ σ δΝ ηπκλ έΝ θαΝ γ λαπ υγκτθέΝ Ν δ υελέθδ βΝ αυ άΝ θΝ πλΫπ δΝ θαΝ
Ϋξ δΝπμΝαπκ Ϋζ ηαΝ βθΝκυ δυ βΝαζζκέπ βΝ βμΝπλκ φκλΪμΝεαδΝ θΝπλΫπ δΝθαΝπλκ έ δΝ
αγΫηδ κΝαθ αΰπθδ δεσΝπζ κθΫε βηαΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝπλκ φκλΪΝ Ν ξΫ βΝη Ν δμΝζκδπΫμέΝ 
 

ηέ ΝπαλκξάΝ βμΝ υθα σ β αμΝ δ υελδθέ πθΝ κθΝπλκ φΫλκθ αΝάΝυπκοάφδκ,Ν τηφπθαΝη Ν
δμΝ αθπ ΫλπΝ παλαΰλΪφκυμΝ 1Ν ΫπμΝ ζ,Ν έθαδΝ υπκξλ π δεάΝ ΰδαΝ βθΝ αθαγΫ κυ αΝ αλξά,Ν αθΝ
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πέε δ αδΝ απκεζ δ ησμΝ κυΝ απσΝ βΝ δα δεα έα,Ν ζσΰπΝ α αφ δυθΝ πθΝ δεαδκζκΰβ δευθΝ εαδΝ
ΰΰλΪφπθΝ βμΝπλκ φκλΪμέΝ 

         ΓδαΝ βθΝ πδεκδθπθέαΝ βμΝ πδ λκπάμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτΝ η Ν κυμΝ δαΰπθδαση θκυμΝ
πδ λΫπ αδΝεαδΝβΝαπκ κζάΝ βζ κηκδκ υπβηΪ πθΝΧFAX). 

         ΣκΝ απκ Ϋζ ηαΝ πθΝ αθπ ΫλπΝ α έπθ,Ν πκυΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ΰέθκυθΝ Ν ηέαΝ βησ δαΝ
υθ λέα β,Ν πδευλυθκθ αδΝ η Ν απσφα βΝ βμΝ ΟδεκθκηδεάμΝ πδ λκπάμ,Ν βΝ κπκέαΝ

εκδθκπκδ έ αδΝ κυμΝπλκ φΫλκθ μέ 
           Κα ΪΝ βμΝ αθπ ΫλπΝ απσφα βμΝ ξπλ έΝ Ϋθ α β,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ
ΪλγλκυΝ1βιΝ κυΝΝέΝζζ1βήβί1θέ 

ΆλγλκΝ1γ 
δεαδκζκΰβ δεΪΝεα αετλπ βμ 

1έΝ Μ ΪΝ βθΝ αιδκζσΰβ βΝ πθΝ πλκ φκλυθ,Ν βΝ αθαγΫ κυ αΝ αλξάΝ δ κπκδ έΝ ΰΰλΪφπμΝ κθΝ
πλκ φΫλκθ α,Ν κθΝ κπκέκΝ πλσε δ αδΝ θαΝ ΰέθ δΝ βΝ εα αετλπ βΝ Χπλκ πλδθσΝ αθΪ κξκΨ,Ν θαΝ
υπκίΪζ δΝ θ σμΝ κλδ ηΫθβμΝ πλκγ ηέαμ,Ν αΝ πλπ σ υπαΝ άΝ αθ έΰλαφαΝ Ν σζπθΝ πθΝ

δεαδκζκΰβ δευθΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηΝ βμΝ παλκτ αμ,Ν πμΝ απκ δε δεΪΝ κδξ έαΝ ΰδαΝ βΝ ηβΝ
υθ λκηάΝ πθΝ ζσΰπθΝ απκεζ δ ηκτΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ πζάλπ βΝ πθΝ ελδ βλέπθΝ πκδκ δεάμΝ
πδζκΰάμέΝ 

βέΝ ΣαΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ πκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ πλκ εκηέ δΝ κΝ πλκ πλδθσμΝ αθΪ κξκμΝ έθαδΝ αΝ
αεσζκυγαμ 
 πσ πα ηαΝπκδθδεκτΝηβ λυκυ,ΝΫε κ βμΝ κυζΪξδ κθΝ κυΝ ζ υ αέκυΝ λδηάθκυ,ΝαπσΝ κΝ

κπκέκΝπλκετπ δΝσ δΝ θΝ ΫξκυθΝεα α δεα γ έΝΰδαΝα έεβηαΝ ξ δεσΝη Ν βθΝΪ εβ βΝ βμΝ
παΰΰ ζηα δεάμΝ κυμΝ λα βλδσ β αμέΝ 

 Τπ τγυθβΝ άζπ βΝ κυΝΝέΝ1ηλλή1λκθ,Ν βθΝκπκέαΝγαΝ βζυθ δΝσζκυμΝ κυμΝκλΰαθδ ηκτμΝ
εκδθπθδεάμΝα φΪζδ βμΝ κυμΝκπκέκυμΝκφ έζ δ θαΝεα αίΪζζ δΝ δ φκλΫμΝ σ κΝΰδαΝ αΝηΫζβΝ
κυμΝσ κΝΰδαΝ κΝαπα ξκζκτη θκΝ Ναυ κτμΝπλκ ππδεσέ 

 Πδ κπκδβ δεσΝαλησ δαμΝ δεα δεάμΝάΝ δκδεβ δεάμΝαλξάμΝαπσΝ κΝκπκέκΝθαΝπλκετπ δΝσ δΝ
θΝ ζκτθΝ υπσΝ π υξ υ β,Ν εεαγΪλδ β,Ν αθαΰεα δεάΝ δαξ έλδ β,Ν π πξ υ δεσΝ

υηίδία ησΝ άΝ ΪζζβΝ αθΪζκΰβΝ εα Ϊ α βΝ εαδΝ πέ βμΝ σ δΝ θΝ ζκτθΝ υπσΝ δα δεα έαΝ
εάλυιβμΝ Ν π υξ υ βΝ άΝ Ϋε κ βμΝ απσφα βμΝ αθαΰεα δεάμΝ εεαγΪλδ βμΝ άΝ
αθαΰεα δεάμΝ δαξ έλδ βμΝ άΝ π πξ υ δεκτΝ υηίδία ηκτΝ άΝ υπσΝ ΪζζβΝ αθΪζκΰβΝ

δα δεα έαέ 
 Πδ κπκδβ δεΪΝ σζπθΝ πθΝ κλΰαθδ ηυθΝ εκδθπθδεάμΝ α φΪζδ βμΝ Χα φαζδ δεΫμΝ

θβη λσ β μΨΝ σ κΝΰδαΝ κυμΝέ δκυμΝ κυμΝ λΰκ σ μΝσ κΝεαδΝΰδαΝσζκΝ κΝαπα ξκζκτη θκΝ
Ναυ κτμΝπλκ ππδεσ,ΝαπσΝ αΝκπκέαΝθαΝπλκετπ κυθΝσ δΝ έθαδΝ θάη λκδΝπμΝπλκμΝ δμΝ

υπκξλ υ δμΝ κυμΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝεα αίκζάΝ πθΝ δ φκλυθΝεκδθπθδεάμΝα φΪζδ βμΝ
Ναυ κτμΝ κυμΝκλΰαθδ ηκτμΝεα ΪΝ βθΝβη λκηβθέαΝ δ θΫλΰ δαμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτέΝ πσΝ

αΝπ λδ ξση θαΝ πθΝπδ κπκδβ δευθΝξλ δΪα αδΝθαΝπλκετπ δΝ αφυμΝβΝ δΪλε δαΝδ ξτκμΝ
κυμ,ΝΫ δΝυ ΝθαΝ έθαδΝι εΪγαλκΝσ δΝ αΝπδ κπκδβ δεΪΝαυ ΪΝ έθαδΝ Νδ ξτΝ κυζΪξδ κθΝ

πμΝεαδΝ βθΝεα αζβε δεάΝβη λκηβθέαΝυπκίκζάμΝ πθΝπλκ φκλυθέ 
 Πδ κπκδβ δεσΝ πκυΝ ε έ αδΝ απσΝ αλησ δαΝ εα ΪΝ π λέπ π βΝ αλξά,Ν απσΝ κΝ κπκέκΝ θαΝ

πλκετπ δΝσ δΝ έθαδΝ θάη λκδΝπμΝπλκμΝ δμΝφκλκζκΰδεΫμΝ κυμΝυπκξλ υ δμΝΧφκλκζκΰδεάΝ
θβη λσ β αΨ,Ν κΝκπκέκΝξλ δΪα αδΝθαΝ έθαδΝ Νδ ξτΝ κυζΪξδ κθΝπμΝεαδΝ βθΝεα αζβε δεάΝ

βη λκηβθέαΝυπκίκζάμΝ πθΝπλκ φκλυθέ 
 

γέΝ  Ν π λέπ π βΝ ΰεα Ϊ α άμΝ κυΝ βθΝ αζζκ απά,Ν αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ πθΝ παλαπΪθπΝ
αφέπθΝ ε έ κθ αδΝη ΝίΪ βΝ βθΝδ ξτκυ αΝθκηκγ έαΝ βμΝξυλαμΝπκυΝ έθαδΝ ΰεα βηΫθκδ,Ν

απσΝ βθΝκπκέαΝεαδΝ ε έ αδΝ κΝ ξ δεσΝπδ κπκδβ δεσέ 
ΣαΝ θκηδεΪΝ πλσ ππα,Ν βη απΪΝ άΝ αζζκ απΪΝ πλκ εκηέακυθΝ σζαΝ αΝ παλαπΪθπΝ

δεαδκζκΰβ δεΪ,Ν ε σμΝ κυΝ απκ πΪ ηα κμΝ πκδθδεκτΝ ηβ λυκυ,Ν η Ν βθΝ αεσζκυγβΝ
λκπκπκέβ βμΝ 

Πδ κπκδβ δεΪΝσζπθΝ πθΝκλΰαθδ ηυθΝεκδθπθδεάμΝα φΪζδ βμΝΧα φαζδ δεΫμΝ θβη λσ β μΨ,Ν
απσΝ αΝ κπκέαΝ θαΝ πλκετπ κυθΝ σ δΝ έθαδΝ θάη λκδΝ πμΝ πλκμΝ δμΝ υπκξλ υ δμΝ κυμΝ πκυΝ
αφκλκτθΝ βθΝεα αίκζάΝ πθΝ δ φκλυθ εκδθπθδεάμΝα φΪζδ βμΝ Ναυ κτμΝ κυμΝκλΰαθδ ηκτμΝ
εα ΪΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ δ θΫλΰ δαμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτέΝ πσΝ αΝ π λδ ξση θαΝ πθΝ
πδ κπκδβ δευθΝξλ δΪα αδΝθαΝπλκετπ δΝ αφυμΝβΝ δΪλε δαΝδ ξτκμΝ κυμ,ΝΫ δΝυ ΝθαΝ έθαδΝ



 

13 
 

ι εΪγαλκΝ σ δΝ αΝ πδ κπκδβ δεΪΝ αυ ΪΝ έθαδΝ Ν δ ξτΝ κυζΪξδ κθΝ πμΝ εαδΝ βθΝ εα αζβε δεάΝ
βη λκηβθέαΝυπκίκζάμΝ πθΝπλκ φκλυθέ 
ΟδΝ κησλλυγη μΝ αδλ έ μΝ ΧΟέ έΨΝ γαΝ πλκ εκηέ κυθΝ πδ κπκδβ δεΪΝ σζπθΝ πθΝ κλΰαθδ ηυθΝ
εκδθπθδεάμΝα φΪζδ βμΝ σ κΝΰδαΝσζαΝ αΝηΫζβΝ κυμΝσ κΝεαδΝΰδαΝσζκΝ κΝαπα ξκζκτη θκΝ Ν
αυ ΫμΝπλκ ππδεσ 
ΟδΝ λσλλυγη μΝ αδλ έ μΝΧ έ έΨΝγαΝπλκ εκηέ κυθΝπδ κπκδβ δεΪΝσζπθΝ πθΝκλΰαθδ ηυθΝ
εκδθπθδεάμΝα φΪζδ βμΝησθκΝΰδαΝ αΝκησλλυγηαΝηΫζβΝ κυμΝεαδΝΰδαΝσζκΝ κΝαπα ξκζκτη θκΝ

Ναυ ΫμΝπλκ ππδεσέ 
ΟδΝ αδλ έ μΝ π λδκλδ ηΫθβμΝ υγτθβμΝ Χ έΠέ έΨΝ γαΝπλκ εκηέ κυθΝ πδ κπκδβ δεΪΝ σζπθΝ πθΝ
κλΰαθδ ηυθΝεκδθπθδεάμΝα φΪζδ βμΝ πθΝ δαξ δλδ υθΝ κυμΝεαδΝΰδαΝσζκΝ κΝαπα ξκζκτη θκΝ

Ναυ ΫμΝπλκ ππδεσέΝ 
ΟδΝ αθυθυη μΝ αδλ έ μΝ Χ έ έΨΝ γαΝ πλκ εκηέ κυθΝ πδ κπκδβ δεΪΝ σζπθΝ πθΝ κλΰαθδ ηυθΝ
εκδθπθδεάμΝ α φΪζδ βμΝ ΰδαΝ σζκΝ κΝ απα ξκζκτη θκΝ Ν αυ ΫμΝ πλκ ππδεσέ θΝ γαΝ
πλκ εκηέ κυθΝαθ έ κδξαΝπδ κπκδβ δεΪΝΰδαΝ αΝηΫζβΝ πθΝ δκδεβ δευθΝυηίκυζέπθΝ κυμέ 
 ΣκΝ απσ πα ηαΝ πκδθδεκτΝ ηβ λυκυ αφκλΪΝ κυμΝ δαξ δλδ ΫμΝ ΰδαΝ δμΝ αδλ έ μΝ
π λδκλδ ηΫθβμΝ υγτθβμΝ Χ έΠέ έΨ,Ν κυμΝ δαξ δλδ ΫμΝ εαδΝ αΝ κησλλυγηαΝ ηΫζβΝ ΰδαΝ δμΝ
πλκ ππδεΫμΝ αδλ έ μΝ ΧΟέ Ν εαδΝ έ Ψ,Ν κθΝ πλσ λκΝ εαδΝ δ υγτθκθ αΝ τηίκυζκΝ ΰδαΝ δμΝ
αθυθυη μΝ αδλ έ μΝ Χ έ ΨΝ εαδΝ Ν εΪγ Ν ΪζζβΝ π λέπ π βΝ θκηδεκτΝ πλκ υπκυΝ κυμΝ
θσηδηκυμΝ επλκ υπκυμΝ κυέ 
ζέΝΝ πέ βμΝπλκ εκηέακθ αδΝ αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝ κΝΪλγλκΝηΝπαλέβΝ βμΝπμ 
ΪθπΝ δαεάλυιβμέ 
ηέΝ ΣαΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ πλκ εκηέακθ αδΝ Ν φλαΰδ ηΫθκΝ φΪε ζκ,Ν κΝ κπκέκμΝ παλα έ αδΝ
ηπλσγ ηαΝ βθΝ πδ λκπάΝ δαΰπθδ ηκτέ 

θέΝ θΝ θΝ πλκ εκηδ γκτθΝ αΝ παλαπΪθπΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ άΝ υπΪλξκυθΝ ζζ έο δμΝ Ν αυ ΪΝ
πκυΝυπκίζάγβεαθΝάΝεα ΪΝ κθΝΫζ ΰξκΝ πθΝπαλαπΪθπΝ δεαδκζκΰβ δευθΝ δαπδ πγ έΝσ δΝ αΝ

κδξ έαΝ πκυΝ βζυγβεαθΝ έθαδΝ ο υ άΝ άΝ αθαελδίάΝ άΝ πλκ εκηέ γβεαθΝ θκηέηπμΝ εαδΝ
ηπλκγΫ ηπμ,Ν θΝαπκ δεθτ αδΝβΝηβΝ υθ λκηάΝ πθΝζσΰπθΝαπκεζ δ ηκτΝάΝβΝπζάλπ βΝ

ηδαμΝάΝπ λδ σ λπθΝαπσΝ δμΝαπαδ ά δμΝ πθΝελδ βλέπθΝπκδκ δεάμΝ πδζκΰάμ,ΝκΝπλκ πλδθσμΝ
αθΪ κξκμΝ εβλτ αδΝ Ϋεπ π κμΝ εαδΝ βΝ εα αετλπ βΝ ΰέθ αδΝ κθΝ πλκ φΫλκθ αΝ πκυΝ
υπΫίαζ Ν βθΝ αηΫ πμΝ πση θβΝ πζΫκθΝ υηφΫλκυ αΝ απσΝ κδεκθκηδεάΝ ΪπκοβΝ πλκ φκλΪΝ
ίΪ δΝ δηάμ,Ν ξπλέμΝ θαΝ ζαηίΪθ αδΝ υπσοβΝ βΝ πλκ φκλΪΝ κυΝ πλκ φΫλκθ κμΝ πκυΝ
απκλλέφγβε έΝ θΝεαθΫθαμΝαπσΝ κυμΝπλκ φΫλκθ μΝ θΝυπΫίαζ ΝαζβγάΝάΝαελδίάΝ άζπ βΝ
βΝ δα δεα έαΝαθΪγ βμΝηα αδυθ αδέ 
ιέΝ Ν δα δεα έαΝ ζΫΰξκυΝ πθΝ παλαπΪθπΝ δεαδκζκΰβ δευθΝ κζκεζβλυθ αδΝ η Ν βΝ τθ αιβΝ
πλαε δεκτΝαπσΝ βθΝ πδ λκπάΝεαδΝ βΝ δαίέία βΝ κυΝφαεΫζκυΝ βθΝΟδεκθκηδεά πδ λκπάΝ
ΰδαΝ βΝζάοβΝαπσφα βμΝ έ ΝΰδαΝ βθΝεάλυιβΝ κυΝπλκ πλδθκτΝαθα σξκυΝπμΝ επ υ κυΝ έ Ν
ΰδαΝ βΝ ηα αέπ βΝ βμΝ δα δεα έαμΝ έ Ν εα αετλπ βμΝ βμΝ τηία βμέΝ ΣκΝ απκ Ϋζ ηαΝ κυΝ
ζΫΰξκυΝ πθΝ παλαπΪθπΝ δεαδκζκΰβ δευθ,Ν πδευλυθκθ αδΝ η Ν βθΝ εα αευλπ δεάΝ

εα αετλπ βμ. 
κέΝ Ό κδΝ υπΫίαζαθΝ παλα ε ΫμΝ πλκ φκλΫμΝ ζαηίΪθκυθΝ ΰθυ βΝ πθΝ παλαπΪθπΝ

δεαδκζκΰβ δευθΝπκυΝεα α Ϋγβεαθέ 
λέΝΠλκ φκλΫμΝπκυΝπαλκυ δΪακυθ,Νεα ΪΝ βθΝελέ βΝ βμΝ πδ λκπάμΝαιδκζσΰβ βμ,Νκυ δυ δμΝ
απκεζέ δμΝαπσΝ κυμΝσλκυμΝ βμΝ δαεάλυιβμΝεαδΝ δμΝ ξθδεΫμΝπλκ δαΰλαφΫμΝαπκλλέπ κθ αδΝ
πμΝαπαλΪ ε μέ 
1ίέΝ ΝεΪγ Νπ λέπ π βΝΰδαΝ βθΝεα αετλπ βΝαπκφα έα δΝβΝΟδεκθκηδεάΝ πδ λκπάΝ κυΝ άηκυ 
εαδΝ βΝ ξ δεάΝ απσφα βΝ υπκίΪζζ αδΝ κΝ υθ κθδ άΝ πκε θ λπηΫθβμΝ δκέεβ βμΝ ΰδαΝ
Ϋζ ΰξκΝθκηδησ β αμέΝ Ναπσφα βΝΰδαΝ βθΝεα αετλπ βΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτ ηπκλ έΝθαΝζβφγ έΝ
εαδΝη ΪΝ βθΝπΪλκ κΝ δ ξτκμΝ πθΝπλκ φκλυθΝεαδΝβΝ τηία βΝθαΝεα αλ δ έΝΫΰευλα,Ν ΪθΝ

υηφπθ έΝεαδΝκΝη δκ σ βμέ 
 

ΆλγλκΝ1ζ 
Κλέ βΝαπκ ζΫ ηα κμΝ δαΰπθδ ηκτ 

Ν πδ λκπάΝ ιδκζσΰβ βμΝ κυΝαπκ ζΫ ηα κμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτΝη Νΰθπηκ σ β άΝ βμΝπλκμΝ
βθΝΟδεκθκηδεάΝ πδ λκπάΝπκυΝαπκφα έα δΝ ξ δεΪ,Νηπκλ έΝθαΝπλκ έθ δμ  

αΨΝΣβθΝεα αετλπ βΝ βμΝ τηία βμΝΰδαΝκζσεζβλβΝ βθΝπκ σ β αΝάΝηΫλκμΝαυ άμΝηΫξλδΝεαδΝηίΣΝ
άΝΰδαΝη ΰαζτ λβΝπκ σ β αΝεα ΪΝγίΣΝπκυΝπλκ φΫλ δΝκΝ δαΰπθδαση θκμέΝ 
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ίΨΝΣβΝηα αέπ βΝ κυΝαπκ ζΫ ηα κμΝεαδΝ παθΪζβοβΝη Ν λκπκπκέβ βΝάΝηβΝ πθΝσλπθΝεαδΝ πθΝ
ξθδευθΝπλκ δαΰλαφυθέ 

ΰΨΝΣβΝ δ θΫλΰ δαΝεζάλπ βμΝη αιτΝδ σ δηπθΝπλκ φκλυθέ 
 
 
 

ΆλγλκΝ1η 
Αθαεκέθπ βΝεα αετλπ βμΝεαδΝυπκΰλαφάΝ τηία βμ 

1έΝ Ναπσφα βΝεα αετλπ βμΝ θΝπαλΪΰ δΝ αΝΫθθκηαΝαπκ ζΫ ηα ΪΝ βμ,Ν φσ κθΝκΝ άηκμ 
Λκυ λαεέκυ-Π λαξυλαμ- ΰέΝ Θ κ υλπθ θΝ βθΝ εκδθκπκδά δΝ Ν σζκυμΝ κυμΝ
πλκ φΫλκθ μέΝ 
βέΝΟΝ άηκμΝΛκυ λαεέκυ-Π λαξυλαμ- ΰέΝΘ κ υλπθ πλκ εαζ έΝ κθΝαθΪ κξκΝθαΝπλκ Ϋζγ δΝ
ΰδαΝ βθΝ υπκΰλαφάΝ κυΝ υηφπθβ δεκτ,Ν θ σμΝ ΫεαΝ Χ1ίΨΝ βη λυθΝ απσΝ βθΝ εκδθκπκέβ βΝ

ξ δεάμΝΫΰΰλαφβμΝ δ δεάμΝπλσ εζβ βμέ 
 
γέΝ Ν υπκΰλαφάΝ κυΝ υηφπθβ δεκτΝ Ϋξ δΝ απκ δε δεσΝ ξαλαε άλαέΝ ΪθΝ κΝ αθΪ κξκμΝ θΝ
πλκ Ϋζγ δΝθαΝυπκΰλΪο δΝ κΝ υηφπθβ δεσ,ΝηΫ αΝ βθΝπλκγ ηέαΝπκυΝκλέα αδΝ βθΝ δ δεάΝ
πλσεζβ β,Ν εβλτ αδΝ Ϋεπ π κμΝ εαδΝ βΝ εα αετλπ βΝ ΰέθ αδΝ κθΝ πλκ φΫλκθ αΝ πκυΝ
υπΫίαζ Ν βθΝαηΫ πμΝ πση θβΝπζΫκθΝ υηφΫλκυ αΝαπσΝκδεκθκηδεάΝΪπκοβΝπλκ φκλΪέΝ θΝ
εαθΫθαμΝαπσΝ κυμΝπλκ φΫλκθ μΝ θΝπλκ Ϋζγ δΝΰδαΝ βθΝυπκΰλαφάΝ κυΝ υηφπθβ δεκτ,ΝβΝ

δα δεα έαΝαθΪγ βμΝηα αδυθ αδέ 
ζέΝ Σλκπκπκέβ βΝ βμΝ τηία βμΝ έθαδΝ υθα άΝ τηφπθαΝ η Ν αΝ πλκίζ πση θαΝ κΝ ΪλγλκΝ
1γβΝ κυΝθέζζ1βήβί1θέ 

ΆλγλκΝ1θ 
ΠαλαζαίάΝ κυΝαθ δε δηΫθκυΝ βμΝ τηία βμ 

 1έΝΟΝξλσθκμΝπαλΪ κ βμΝ πθΝυπβλ δυθΝκλέα αδΝ Ν θθΫαΝΧλΨΝηάθ μΝαπσΝ βθΝυπκΰλαφάΝ
βμΝ τηία βμΝ άΝ εαδΝ π λδ σ λκΝ φσ κθΝ ΰέθ δΝ ξλά βΝ βμΝ υθα σ β αμΝ ατιβ βμΝ πθΝ

πκ κ ά πθΝ βμΝη ζΫ βμΝάΝεαδΝπαλα αγ έΝπμΝαθπ Ϋλπέ 
βέΝΟΝαθΪ κξκμΝυπκξλ κτ αδΝθαΝπαλΫξ δΝ δμΝυπβλ έ μΝ κυΝηΫ αΝ αΝξλκθδεΪΝσλδαΝεαδΝη Ν
κθΝ λσπκΝπκυΝκλέα δΝβΝ τηία βέ 

γέΝ Ν παλαζαίάΝ πθΝ υπβλ δυθ,Ν βΝ δα δεα έαΝ παλαζαίάμΝ αυ υθΝ εαδΝ βΝ υΰελσ β βΝ βμΝ
πδ λκπάμΝπαλαζαίάμ,Νΰέθ αδΝ τηφπθαΝη Νσ αΝεαγκλέακθ αδΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝΪλγλπθΝ

216-ββ1Ν κυΝΝέΝζζ1βήβί1θέ 
ζέΝ Ν παλαζαίάΝ πθΝ παλ ξση θπθΝ υπβλ δυθΝ ΰέθ αδΝ απσΝ πδ λκπάΝ παλαζαίάμΝ πκυΝ

υΰελκ έ αδ,ΝπμΝκλΰαθπ δεάΝηκθΪ αΝ κυΝ άηκυΝΛκυ λαεέκυ-Π λαξυλαμ- ΰέΝΘ κ υλπθ. 
Κα ΪΝ βΝ δα δεα έαΝ παλαζαίάμΝ δ θ λΰ έ αδΝ κΝ απαδ κτη θκμΝ Ϋζ ΰξκμ,Ν τηφπθαΝ η Ν αΝ
κλδαση θαΝ βΝ τηία βΝεαδΝηπκλ έΝθαΝεαζ έ αδΝθαΝπαλα έΝεαδΝκΝαθΪ κξκμέ 
ηέΝ θΝβΝ πδ λκπάΝπαλαζαίάμΝελέθ δΝσ δΝκδΝπαλ ξση θ μΝυπβλ έ μΝάΝεαδΝ αΝπαλα κ ΫαΝ θΝ
αθ απκελέθκθ αδΝ πζάλπμΝ κυμΝ σλκυμΝ βμΝ τηία βμ,Ν υθ Ϊ αδΝ πλπ σεκζζκΝ
πλκ πλδθάμΝ παλαζαίάμ,Ν πκυΝ αθαφΫλ δΝ δμΝ παλ εεζέ δμΝ πκυΝ δαπδ υγβεαθΝ απσΝ κυμΝ
σλκυμΝ βμΝ τηία βμΝ εαδΝ ΰθπηκ κ έΝ αθΝ κδΝ αθαφ λση θ μΝ παλ εεζέ δμΝ πβλ ΪακυθΝ βθΝ
εα αζζβζσ β αΝ πθΝπαλ ξση θπθΝυπβλ δυθΝάΝεαδΝπαλα κ ΫπθΝεαδΝ υθ πυμΝαθΝηπκλκτθΝ
κδΝ ζ υ αέ μΝθαΝεαζτοκυθΝ δμΝ ξ δεΫμΝαθΪΰε μέ 
θέΝ  βθΝ π λέπ π βΝ πκυΝ δαπδ πγ έΝ σ δΝ θΝ πβλ Ϊα αδΝ βΝ εα αζζβζσ β α,Ν η Ν
αδ δκζκΰβηΫθβΝαπσφα βΝ κυΝ βηκ δεκτΝυηίκυζέκυ,Νηπκλ έΝθαΝ ΰελδγ έΝβΝπαλαζαίάΝ πθΝ
παλ ξση θπθΝ υπβλ δυθ άΝ εαδΝ παλα κ Ϋπθ,Ν η Ν Ϋεπ π βΝ πέΝ βμΝ υηία δεάμΝ αιέαμ,Ν βΝ
κπκέαΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ αθΪζκΰβΝ πλκμΝ δμΝ δαπδ πγ έ μΝ παλ εεζέ δμέΝ Μ ΪΝ βθΝ
Ϋε κ βΝ βμΝαπσφα βμΝ κυΝ βηκ δεκτΝυηίκυζέκυ,Ν βΝ πδ λκπάΝπαλαζαίάμΝυπκξλ κτ αδΝ
θαΝπλκί έΝ βθΝκλδ δεάΝπαλαζαίάΝ πθΝπαλ ξση θπθΝυπβλ δυθΝάΝεαδΝπαλα κ ΫπθΝ βμΝ

τηία βμΝ εαδΝ θαΝ υθ Ϊι δΝ ξ δεσΝ πλπ σεκζζκΝ κλδ δεάμΝ παλαζαίάμ,Ν τηφπθαΝ η Ν αΝ
αθαφ λση θαΝ βθΝαπσφα βέ 
ιέΝ ΣκΝ πλπ σεκζζκΝ κλδ δεάμΝ παλαζαίάμΝ ΰελέθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ βηκ δεκτΝ
υηίκυζέκυ,ΝβΝκπκέαΝεκδθκπκδ έ αδΝυπκξλ π δεΪΝεαδΝ κθΝαθΪ κξκέΝ θΝπαλΫζγ δΝξλκθδεσΝ

δΪ βηαΝη ΰαζτ λκΝ πθΝ λδΪθ αΝΧγίΨΝβη λυθΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝυπκίκζάμΝ κυΝεαδΝ θΝ



 

15 
 

ζβφγ έΝ ξ δεάΝαπσφα βΝΰδαΝ βθΝΫΰελδ βΝάΝ βθΝαπσλλδοάΝ κυ,Νγ πλ έ αδΝσ δΝβΝπαλαζαίάΝ
Ϋξ δΝ υθ ζ γ έΝαυ κ έεαδαέ 
κέΝ θ ιΪλ β αΝ απσΝ βθΝ αυ κ έεαδβΝ παλαζαίάΝ εαδΝ βθΝ πζβλπηάΝ κυΝ αθα σξκυ,Ν
πλαΰηα κπκδκτθ αδΝ κδΝ πλκίζ πση θκδΝ απσΝ βΝ τηία βΝ Ϋζ ΰξκδΝ απσΝ πδ λκπάΝ πκυΝ

υΰελκ έ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ βηκ δεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν βθΝ κπκέαΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ
υηη ΫξκυθΝκΝπλσ λκμΝεαδΝ αΝηΫζβΝ βμΝ πδ λκπάμΝπκυΝπλαΰηα κπκέβ Ν βθΝπαλαζαίάΝ
κθΝπλκίζ πση θκΝαπσΝ βθΝ τηία βΝξλσθκέΝ 

Ν παλαπΪθπΝ πδ λκπάΝ παλαζαίάμΝ πλκίαέθ δΝ Ν σζ μΝ δμΝ δα δεα έ μΝ παλαζαίάμΝ πκυΝ
πλκίζΫπκθ αδΝαπσΝ βθΝ τηία βΝεαδΝ υθ Ϊ δΝ αΝ ξ δεΪΝπλπ σεκζζαέΝ 

Ν ΰΰυβ δεάΝ πδ κζάΝεαζάμΝ ε Ϋζ βμΝ θΝ πδ λΫφ αδΝπλδθΝ βθΝκζκεζάλπ βΝσζπθΝ πθΝ
πλκίζ πκηΫθπθΝαπσΝ βΝ τηία βΝ ζΫΰξπθΝεαδΝ βΝ τθ αιβΝ πθΝ ξ δευθΝπλπ κεσζζπθέΝ
Οπκδα άπκ Ν θΫλΰ δαΝ πκυΝ Ϋΰδθ Ν απσΝ βθΝ αλξδεάΝ πδ λκπάΝ παλαζαίάμ,Ν θΝ ζαηίΪθ αδΝ
υπσοβέ 
λέΝ  Ν π λέπ π βΝ κλδ δεάμΝ απσλλδοβμΝ κζσεζβλκυΝ άΝ ηΫλκυμΝ πθΝ παλ ξση θπθΝ
υπβλ δυθ,Ν η Ν Ϋεπ π βΝ πέΝ βμΝ υηία δεάμΝ αιέαμ,Ν η Ν απσφα βΝ κυΝ βηκ δεκτΝ
υηίκυζέκυ,Ντ λαΝαπσΝΰθπηκ σ β βΝ βμΝ πδ λκπάμΝπαλαζαίάμ,Νηπκλ έΝθαΝ ΰελέθ αδΝ
αθ δεα Ϊ α βΝ πθΝυπβλ δυθΝάΝεαδΝπαλα κ ΫπθΝαυ υθΝη ΝΪζζα,ΝπκυΝθαΝ έθαδ τηφπθαΝ
η Ν κυμΝσλκυμΝ βμΝ τηία βμ,ΝηΫ αΝ Ν αε άΝπλκγ ηέαΝπκυΝκλέα αδΝαπσΝ βθΝαπσφα βΝ
αυ άέΝ θΝβΝαθ δεα Ϊ α βΝΰέθ αδΝη ΪΝ βΝζάιβΝ βμΝ υθκζδεάμΝ δΪλε δαμΝ βμΝ τηία βμ,ΝβΝ
πλκγ ηέαΝπκυΝκλέα αδΝΰδαΝ βθΝαθ δεα Ϊ α βΝ θΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝη ΰαζτ λβΝ κυΝ25% 
βμΝ υθκζδεάμΝ δΪλε δαμΝ βμΝ τηία βμΝ εαδΝ κΝ πΪλκξκμΝ πθΝ υπβλ δυθΝ γ πλ έ αδΝ πμΝ
επλσγ ηκμΝ εαδΝ υπσε δ αδΝ δμΝ πλκαθαφ λγ έ μΝ πκδθδεΫμΝ λά λ μ,Ν ζσΰπΝ επλσγ ηβμΝ

παλΪ κ βμέ 
1ίέΝ θΝ κΝ αθΪ κξκμΝ θΝ αθ δεα α ά δΝ δμΝ υπβλ έ μΝ άΝ εαδΝ αΝ παλα κ ΫαΝ πκυΝ
απκλλέφγβεαθΝηΫ αΝ βθΝπλκγ ηέαΝπκυΝ κυΝ Ϊξγβε ΝεαδΝ φσ κθΝΫξ δΝζάι δΝβΝ υθκζδεάΝ

δΪλε δαμ,Νεβλτ αδΝΫεπ π κμΝεαδΝυπσε δ αδΝ δμΝπλκίζ πση θ μΝευλυ δμέ 
 

ΆλγλκΝ1ι 
ΠκδθδεΫμΝλά λ μ 

1έΝ θΝ κδΝ υπβλ έ μΝ παλα ξ γκτθΝ απσΝ υπαδ δσ β αΝ κυΝ αθα σξκυΝ η ΪΝ βΝ ζάιβΝ βμΝ
δΪλε δαμΝ βμΝ τηία βμΝ εαδΝ ηΫξλδΝ ζάιβμΝ κυΝ ξλσθκυΝ βμΝ παλΪ α βμΝ πκυΝ υξσθΝ

ξκλβΰάγβε ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ πδίΪζζκθ αδΝ δμΝ ίΪλκμΝ κυΝ πκδθδεΫμΝ λά λ μ,Ν η Ν αδ δκζκΰβηΫθβΝ
απσφα βΝ κυΝ βηκ δεκτΝυηίκυζέκυέΝΟδΝπκδθδεΫμΝλά λ μΝυπκζκΰέακθ αδΝπμΝ ιάμμ 
αΨΝΰδαΝεαγυ Ϋλβ βΝπκυΝπ λδκλέα αδΝ ΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝπκυΝ θΝυπ λίαέθ δΝ κΝηίΣΝ βμΝ
πλκίζ πση θβμΝ υθκζδεάμΝ δΪλε δαμΝ βμΝ τηία βμΝ άΝ Ν π λέπ π βΝ ηβηα δευθΝ - 
θ δαηΫ πθΝπλκγ ηδυθΝ βμΝαθ έ κδξβμΝπλκγ ηέαμ,Ν πδίΪζζ αδΝπκδθδεάΝλά λαΝβ,ηΣΝ πέΝ
βμΝ υηία δεάμΝαιέαμΝξπλέμΝΦέΠέ έΝ πθΝυπβλ δυθΝπκυΝπαλα ξΫγβεαθΝ επλσγ ηα, 

ίΨΝΰδαΝεαγυ Ϋλβ βΝπκυΝυπ λίαέθ δΝ κΝηίΣΝ πδίΪζζ αδΝπκδθδεάΝλά λαΝηΣ,ΝξπλέμΝΦέΠέ έΝ
πέΝ βμΝ υηία δεάμΝαιέαμΝ πθΝυπβλ δυθΝπκυΝπαλα ξΫγβεαθΝ επλσγ ηα, 

ΰΨΝκδΝπκδθδεΫμΝλά λ μΝΰδαΝυπΫλία βΝ πθΝ ηβηα δευθΝπλκγ ηδυθΝ έθαδΝαθ ιΪλ β μΝαπσΝ δμΝ
πδίαζζση θ μΝ ΰδαΝ υπΫλία βΝ βμΝ υθκζδεάμΝ δΪλε δαμΝ βμΝ τηία βμΝ εαδΝ ηπκλκτθΝ θαΝ

αθαεαζκτθ αδΝη Ναδ δκζκΰβηΫθβΝαπσφα βΝ κυΝ βηκ δεκτΝυηίκυζέκυ,ΝαθΝκδΝυπβλ έ μΝπκυΝ
αφκλκτθΝ δμΝ πμΝ ΪθπΝ ηβηα δεΫμΝ πλκγ ηέ μΝ παλα ξ γκτθΝ ηΫ αΝ βΝ υθκζδεά βμΝ

δΪλε δαΝεαδΝ δμΝ ΰε ελδηΫθ μΝπαλα Ϊ δμΝαυ άμΝεαδΝη Ν βθΝπλκςπσγ βΝσ δΝ κΝ τθκζκΝ βμΝ
τηία βμΝΫξ δΝ ε ζ έΝπζάλπμέ 

βέΝ ΣκΝ πκ σΝ πθΝ πκδθδευθΝ λβ λυθΝ αφαδλ έ αδΝ εαδΝ υηοβφέα αδΝ η Ν βθΝ αηκδίάΝ κυΝ
αθα σξκυέΝ Ν πδίκζάΝπκδθδευθΝλβ λυθΝ θΝ λ έΝαπσΝ βθ αθαγΫ κυ αΝαλξάΝ κΝ δεαέπηαΝ
θαΝεβλτι δΝ κθΝαθΪ κξκΝΫεπ π κέ 

ΆλγλκΝ1κ 
ΣλσπκμΝΠζβλπηάμ 

           1έΝ Ν πζβλπηάΝ γαΝ ΰέθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν αΝ κλδαση θαΝ κΝ ΪλγλκΝ βίίΝ κυΝ
Νέζζ1βήβί1θΝΰδαΝ κΝ1ίίΣΝ βμΝαιέαμΝ κυΝεΪγ Ν δηκζκΰέκυέΝΓδαΝη θΝ βΝΜκυ δεάΝξκζάΝη ΪΝ
βθΝκζκεζάλπ βΝ πθΝηβθδαέπθΝπλκΰλαηηΪ πθΝυζκπκέβ βμΝεαδΝ βθΝΫε κ βΝπδ κπκέβ βμΝ

απσΝ κθΝ αλησ δκΝ υπΪζζβζκΝ Χ πδίζΫπκθ αΨΝ βμΝ αλησ δαμΝ Τπβλ έαμ,Ν βθΝ πλκ εσηδ βΝ
δηκζκΰέκυΝεαδΝ βθΝεα αίκζάΝ πθΝελα ά πθΝαπσΝ κθή κυμΝαθΪ κξκήαθα σξκυμέΝ 
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ΓδαΝ Ν βθΝ ΦδζαληκθδεάΝ η ΪΝ κΝ πΫλαμΝ βμΝ εΪγ Ν πλκΰλαηηα δ ηΫθβμΝ ε άζπ βμΝ βθΝ
κπκέαΝΫξ δΝπαλα έέΝΝβη δυθ αδΝσ δΝ Νπ λέπ π βΝπκυΝΫξ δΝεα αζκΰδ έΝπκδθδεάΝλά λαΝ
δμΝ ίΪλκμΝ κυή πθΝ αθΪ κξκυήαθα σξπθΝ ιαδ έαμΝ υηία δεάμΝ παλΪζ δοβμ,Ν αυ άΝ γαΝ

αφαδλ έ αδΝ απσΝ κΝ πκ σΝ βμΝ κδε έαμΝ πδ κπκέβ βμΝ εαδΝ βΝ δαφκλΪΝ γαΝ απκ ζ έΝ κΝ ζδεΪΝ
πδ κπκδκτη θκΝ πλκμΝ πζβλπηάΝ πκ σέΝ  κΝ ξλβηα δεσΝ Ϋθ αζηαΝ γαΝ πδ υθΪπ κθ αδΝ αΝ

δεαδκζκΰβ δεΪΝπκυΝαπαδ κτθ αδΝεα ΪΝ κΝθσηκέ 
ΝΠζβλπηάΝγαΝ έθαδΝ ηβηα δεάΝΰδαΝ βθΝΜκυ δεάΝξκζά,ΝαθαΝηάθα,Νη Ν δηκζσΰβ βΝ κυΝ1ήλΝ

κυΝ υθκζδεκτΝ υηία δεκτΝπκ κτΝεαδΝΰδαΝ βΝΦδζαληκθδεάΝη ΪΝ κΝπΫλαμΝ βμΝ ε άζπ βμΝ
βθΝκπκέαΝΫξ δΝπαλα έέ 

            βέΝΌζαΝ αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝπζβλπµάμΝ ζΫΰξκθ αδΝαπσΝ βθΝαλµσ δαΝυπβλ έαέ 
            3. ΟδΝ δηΫμΝ θΝ τθαθ αδΝ αθαπλκ αληκΰάμΝ ΰδαΝ κπκδκθ άπκ Ν ζσΰκΝ άΝ αδ έα,Ν αζζΪΝ
παλαηΫθκυθΝ αγ λΫμΝ εαδΝ αη Ϊίζβ μΝ Ν σζβΝ βθΝ δΪλε δαΝ βμΝ τηία βμΝ εαδΝ ΫπμΝ βθΝ

ζδεάΝ ισφζβ βέ 
ΆλγλκΝ1λ 

Καθσθ μΝ βηκ δσ β αμΝ βμΝ δαεάλυιβμΝ- Κλα ά δμ 
  1έΝΟδΝ θ δαφ λση θκδΝηπκλκτθΝθαΝζΪίκυθΝΰθυ βΝ βμΝ δαεάλυιβμΝ δμΝ λΰΪ δη μΝβηΫλ μΝ
εαδΝυλ μΝ κΝ βηκ δεσΝεα Ϊ βηαΝΛκυ λαεέκυΝεαδΝβζ ε λκθδεΪΝ βθΝδ κ ζέ αΝ κυΝ άηκυΝ
Λκυ λαεέκυ-Π λαξυλαμ- ΰέΝΘ κ υλπθμΝwww.loutraki-agioitheodoroi.gr. 
βέΝ Νπ λέζβοβΝ βμΝπαλκτ βμΝθαΝαθαλ βγ έΝ κΝπλσΰλαηηαΝ« δατΰ δα»,ΝθαΝεα αξπλβγ έΝ

κΝ Κέ έΜέ έέΝ εαδΝ θαΝ κδξκεκζζβγ έΝ κθΝ πέθαεαΝ αθαεκδθυ πθΝ κυΝ βηαλξδαεκτΝ
εα α άηα κμέ 
 γέΝ ΌζαΝ αΝ ΫΰΰλαφαΝ βμΝ τηία βμΝ γαΝ εα αξπλβγκτθΝ εαδΝ κΝ δα έε υκ,Ν βΝ δ τγυθ βΝ
www.loutraki-agioitheodoroi.gr. 
           ζέΝΣκθΝαθΪ κξκΝ βμΝπαλκξάμΝυπβλ έαμΝίαλτθκυθΝσζ μΝκδΝθσηδη μΝελα ά δμΝΧυπΫλΝ

βηκ έκυ,Ν έ έ έ έΤέΨΝ ΰδαΝ κυμΝ ΟέΣέ έΝ α΄Ν ίαγηκτ,Ν δ φκλΫμΝ εζπέΝ  Ν π λέπ π βΝ
Ϊλθβ άμΝ κυΝπαλαελα κτθ αδΝαπσΝ κθΝπλυ κΝζκΰαλδα ησΝ κυέ 
ηέΝ ΓδαΝ σ δΝ θΝ πλκίζΫφγβε Ν δ ξτκυθΝ κδΝ ξ δεΫμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΝέΝ ζζ1βήβί1θ,Ν κυΝ ΝέΝ
1ίθλή1λκίΝεαδΝ κυΝΝέΝγζθγήβίίθέ 
 

Νπαλκτ αΝαπσφα βΝπάλ Νατικθ αΝαλδγησΝ 220/2016. 
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