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Σ Ν( ) 141/2010 

 

( `Ν ΜΟΙ Τ ΝΝΟΜΟ) 
πσφα βΝ1ζ1ήβί1ίΝ βμΝ πδ λκπάμΝ θα κζυθΝ κυΝ έΝ έ β βΝαθα κζάμΝ ε ζΫ πμ 

πλΪι πθΝ ξ δευθΝη Ν βθΝεα α ε υάΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝΫλΰπθΝη λδεάμΝ ε λκπάμ 

κυΝΪθπΝλκυΝ κυΝ ξ ζυκυΝπκ αηκτΝπλκμΝ βΝΘ αζέαΝεαδΝ βθΝ θ λΰ δαεά 

αιδκπκέβ βΝ πθΝυ Ϊ πθ κυ,ΝκδΝκπκέ μΝπ λδίζάγβεαθΝ κΝΫθ υηαΝ υπδεκτΝθσηκυέΝΟ 

εκδθσμΝθκηκγΫ βμΝυπκξλ κτ αδΝθαΝ ια φαζέα δΝ βθΝ υθα σ β αΝ θθσηκυΝπλκ α έαμ 

Ϋθαθ δΝ πθΝ ε ζ υθΝπλΪι πθΝ πθΝ δκδεβ δευθΝαλξυθΝεαδΝ Ν πέπ κΝπλκ πλδθάμ 

δεα δεάμΝπλκ α έαμέΝ ΝαλξάΝ βμΝαπκ ζ ηα δεάμΝΫθ δεβμΝπλκ α έαμ,ΝβΝκπκέα 

απκ ζ έΝΰ θδεάΝαλξάΝ κυΝεκδθκ δεκτΝ δεαέκυ,Ν πδίΪζζ δΝ αΝ γθδεΪΝ δεα άλδα 

θαΝ ια φαζέακυθΝ βθΝΫθ δεβΝπλκ α έαΝ πθΝ δεαδπηΪ πθΝπκυΝκδΝπκζέ μΝαθ ζκτθ 

απσΝ κΝεκδθκ δεσΝ έεαδκ,Ν δα Ϊ κθ αμΝ αΝεα ΪζζβζαΝπλκ πλδθΪΝηΫ λαΝπκυΝγα 

δα φαζέ κυθΝ βθΝπζάλβΝαπκ ζ ηα δεσ β αΝ βμΝαπκφΪ πμΝ κυΝ έ έΚέΝπκυ 

πλσε δ αδΝθαΝ ε κγ έΝ πέΝ δα υππγΫθ πθΝπλκ δεα δευθΝ λπ βηΪ πθέΝΚλέ βΝ κυ 

δεα βλέκυΝσ δΝη ΰΪζκΝ ηάηαΝ κυΝΫλΰκυΝ βμΝ ε λκπάμΝ έθαδΝαεσηβΝαθ ε Ϋζ κ, 
βΝ Ν υθΫξδ βΝ πθΝ λΰα δυθΝεαδΝ υξσθΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝεα α ε υα γΫθ πθ 

πδηΫλκυμΝΫλΰπθΝγαΝ πδφΫλ δΝπ λαδ ΫλπΝ πδ έθπ βΝ κυΝφυ δεκτΝπ λδίΪζζκθ κμέ 
Ϋξ αδΝ βθΝαέ β βέ 

 

λδγησμΝ1ζ1ήβί1ί 

 

Ν πδ λκπάΝ θα κζυθΝ κυΝυηίκυζέκυΝ βμΝ πδελα έαμ 

(ΪλγλκΝηβΝ κυΝπέ ή κμΝ1κή1λκλ,ΝσππμΝαθ δεα α Ϊγβε Νη  

κΝΪλγλκΝγηΝ κυΝθέΝβιβ1ή1λλλ) 
 

 

υθ λέα Ν Ν υηίκτζδκΝ δμΝιΝεαδΝ11ΝΙαθκυαλέκυΝβί1ίΝεαδΝ δμΝζΝΦ ίλκυαλέκυ 

βί1ίΝη Ν βθΝ ιάμΝ τθγ βμΝΠέΝΠδελαηηΫθκμ,ΝΠλσ λκμ,Ν δεέΝυΰΰκτθα,Ν δεέ 
αε ζζαλκπκτζκυ,ΝτηίκυζκδέΝΩμΝΓλαηηα ΫαμΝΫζαί ΝηΫλκμΝβΝ έΝΚκυη θ Ϋλβέ 
 

ΓδαΝθαΝαπκφα έ δΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝαπσΝβγΝΟε πίλέκυΝβίίλΝαέ β βμ 
 

κυΝεκδθπφ ζκτμΝδ λτηα κμΝη Ν βθΝ ππθυηέαΝΟέέέέέέέΟ,ΝπκυΝ λ τ δΝ βθΝ γάθα, 
κ σμΝέέέέέέέέέ,ΝαλέΝέέέ,Ν κΝκπκέκΝπαλΫ βΝη Ν κυμΝ δεβΰσλκυμμΝ1)ΝΝέΝ ζδίδαΪ κ 

( έΜέΝθλιθ),Νβ)Ν ζέΝΚδκυ σπκυζκυΝ( έΜέΝ1βίββ),Νγ)ΝΜα έΝ βηαεκπκτζκυΝ( έΜέ 
11η1ι),Νζ)ΝΓ πλΰέΝΧλδ κφκλέ βΝ( έΜέΝ1ηθη1)ΝεαδΝη)Ν α έΝ πλκίέθβΝ( έΜέΝγ1ιι), 
 

εα Ϊ πθμΝ1)ΝΤΠΟΤΡΓΟΤΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟ,ΝΧΩΡΟΣ ΞΙ ΝΤΝ ΜΟΙΩΝΝ
ΡΓΩΝΝεαδΝά βΝα) 

αληκ δσ β αμΝΤΠΟΤΡΓΟΤΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟ,Ν Ν ΡΓ Ι ΝΚ ΙΝΚΛΙΜ ΣΙΚ Ν
ΛΛ Γ ,Νβ 

κπκέαΝπαλΫ βΝη Ν κθΝΦέΝΚα λΫζζβ,ΝΝκηδεσΝτηίκυζκΝ κυΝΚλΪ κυμΝεαδΝί) 
αληκ δσ β αμΝΤΠΟΤΡΓΟΤΝΤΠΟ ΟΜΩΝ,ΝΜ Σ ΦΟΡΩΝΝΚ ΙΝ ΙΚΣΤΩΝ,ΝκΝκπκέκμΝ

παλΫ βΝη  

κυμμΝi)ΝΧλέΝΠαπα σπκυζκ,ΝΝκηδεσΝτηίκυζκΝ κυΝΚλΪ κυμΝεαδΝii)ΝΧλέΝΜβ εέ β, 
ΠΪλ λκΝ κυΝΝκηδεκτΝυηίκυζέκυΝ κυΝΚλΪ κυμ,Νβ)ΝΤΠOΤΡΓΟΤΝ Ν ΠΣΤΞ ,ΝεαδΝ

ά β 

αληκ δσ β αμΝΤΠΟΤΡΓΟΤΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΣΟ,Ν Ν ΡΓ Ι ΝΚ ΙΝΚΛΙΜ ΣΙΚ Ν
ΛΛ Γ ,Νκ 

κπκέκμΝπαλΫ βΝη Ν κυμμΝα)ΝΧλέΝΠαπα σπκυζκ,ΝΝκηδεσΝτηίκυζκΝ κυΝΚλΪ κυμΝεαδ 
ί)ΝΧλέΝΜβ εέ β,ΝΠΪλ λκΝ κυΝΝκηδεκτΝυηίκυζέκυΝ κυΝΚλΪ κυμ,Νγ)ΝΤΠΟΤΡΓΟΤ 
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ΓΡΟΣΙΚ Ν Ν ΠΣΤΞ ΝΤΝΣΡΟΦΙΜΩΝ,Νζ)ΝΤΠΟΤΡΓΟΤΝΠΟΛΙΣΙΜΟΤ,Νη)Ν
ΤΠΟΤΡΓΟΤ 

ΩΣ ΡΙΚΩΝΝεαδΝθ)ΝΤΠΟΤΡΓΟΤΝΟΙΚΟΝΟΜΙ ΝΤΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,ΝκδΝκπκέκδΝ θ 

παλΫ β αθέ 
 

 βΝ έεβΝπαλ ηίαέθκυθμΝ έΝη Ν κΝαπσΝ1γΝΝκ ηίλέκυΝβίίλΝυπσηθβηαΝ κυμμΝ1)Νβ 

ΝκηαλξδαεάΝ υ κ δκέεβ βΝΛΪλδ αμ,ΝπκυΝ λ τ δΝ βΝΛΪλδ α,Νκ σμΝΠαπαθα α έκυ 

εαδΝΚκυηκυθ κτλκυ,Ν δκδεβ άλδκ,Νβ)ΝβΝΣκπδεάΝ θπ βΝ άηπθΝεαδΝΚκδθκ ά πθΝ(Σ Κ) 
κυΝΝέΝΣλδεΪζπθ,ΝπκυΝ λ τ δΝ αΝΣλέεαζα,Νκ σμΝ εζβπδκτ,ΝαλέΝζ,Νγ)ΝβΝΣκπδεά 

θπ βΝ άηπθΝεαδΝΚκδθκ ά πθΝ κυΝΝέΝΛΪλδ αμ, πκυΝ λ τ δΝ βΝΛΪλδ α,Νκ σμ 

Παθσμ,ΝαλέΝ1ζ,Νζ)ΝβΝΣκπδεάΝ θπ βΝ άηπθΝεαδΝΚκδθκ ά πθΝ(Σ Κ)Ν κυΝΝέ 
Καλ έ αμ,ΝπκυΝ λ τ δΝ βθΝΚαλ έ α,Νκ σμΝΜ ΰΪζκυΝ ζ ιΪθ λκυ,ΝαλέΝγζ,Νη)Ν κ 

Σ ξθδεσΝ πδη ζβ άλδκΝ ζζΪ αμήΠ λδφ λ δαεσΝΣηάηαΝΚ θ λδεάμΝεαδΝ υ δεάμ 

Θ αζέαμ,ΝπκυΝ λ τ δΝ βΝΛΪλδ α,Νκ σμΝΚαζζδγΫαμ,ΝαλέΝιΝεαδΝΣααίΫζζα,Νκδ 
κπκέκδΝπαλΫ β αθΝη Ν κυΝ δεβΰσλκυμμΝα)ΝπέΝΦζκΰα βΝ( έΜέΝιίζγ)ΝεαδΝί) 

πσ έΝέθβΝ( έΜέΝβί1λκ),Ν έΝη Ν κΝαπσΝ1θΝΝκ ηίλέκυΝβίίλΝυπσηθβηΪΝ βμΝβ 

αθυθυηβΝ αδλ έαΝη Ν βθΝ ππθυηέαΝ« βησ δαΝ πδξ έλβ βΝ ζ ε λδ ηκτΝ θυθυηβ 

αδλ έα»,ΝπκυΝ λ τ δΝ βθΝ γάθα,ΝβΝκπκέαΝπαλΫ βΝη Ν κυμΝ δεβΰσλκυμμΝα) 
ΧαλέΝΧλυ αθγΪεβΝ( έΜέΝ11κηη)ΝεαδΝί)ΝΧαλέΝυθκ δθσΝ( έΜέΝ1γκθγ)ΝεαδΝΓέΝη Ν κ 

απσΝ11ΝΝκ ηίλέκυΝβίίλΝυπσηθβηΪΝ βμΝβΝΝκηαλξδαεάΝ υ κ δκέεβ βΝΜαΰθβ έαμ,Νβ 

κπκέαΝπαλΫ βΝη Ν κθΝ δεβΰσλκΝΧαλέΝυθκ δθσΝ( έΜέΝ1γκθγ)έ 
 

Μ Ν βθΝαέ β βΝαυ άΝ κΝεκδθπφ ζΫμΝέ λυηαΝ πδ δυε δΝθαΝαθα αζ έΝβΝ ε Ϋζ βμ 
α)Ν βμΝυπ`ΝαλέΝηθιή1ζέλέβίίηΝπλΪι πμΝ βμΝ δ δεάμΝΤπβλ έαμΝ βηκ έπθΝ λΰπθ 

( έΤέ έ έΝΟέέΤέ έ)Ν κυΝΤέΠ έΧΩέ έ έ,Νί)Ν βμΝ ΰελέ βμΝ πθΝπ λδίαζζκθ δευθ 

σλπθΝεαδΝπ λδκλδ ηυθΝΰδαΝ βθΝεα α ε υάΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝΫλΰπθΝη λδεάμ 

ε λκπάμΝ κυΝΪθπΝλκυΝ κυΝ ξ ζυκυΝπκ αηκτΝπλκμΝ βΝΘ αζέαΝεαδΝΰδαΝ βθ 

θ λΰ δαεάΝαιδκπκέβ βΝ πθΝυ Ϊ πθΝ κυ,ΝβΝκπκέαΝπ λδίζάγβε Ν κΝΫθ υηαΝ υπδεκτ 

θσηκυ,Νά κδΝ κυΝΪλγλκυΝ1γΝπαλέΝγΝ κυΝθέΝγζκ1ήβίίθ,Νΰ)Ν πθΝα δυθΝεα α ε υάμ, 
απκπ λΪ π βΝμεαδΝζ δ κυλΰέαμΝ βηκπλα βγΫθ πθΝ βηκ έπθΝΫλΰπθΝεαδΝΫλΰπθΝ βμ 

έ έ έΝπκυΝαφκλΪΝ ΝΫλΰαΝ ε λκπάμΝ κυΝΪθπΝλκυΝ κυΝ ξ ζυκυΝπλκμΝ βΝΘ ζέαΝά 

ΝΫλΰαΝπαλαΰπΰάμΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμ,ΝκδΝκπκέ μ π λδ ίζάγβεαθΝ κΝΫθ υηα 

υπδεκτΝθσηκυ,Νά κδΝ κυΝΪλγλκυΝ1γΝπαλέΝζΝ κυΝΝέΝγζκ1ήβίίθΝ )Ν βμΝ ΰελέ πμ 

κυΝ επκθβγΫθ κμΝαπσΝ βΝΓ θδεάΝΓλαηηα έαΝ βηκ έπθΝΫλΰπθΝ κυΝΤΠ ΧΩ Νξ έκυ 

δαξ έλδ βμΝ πθΝζ εαθυθΝαπκλλκάμΝ πθΝπκ αηυθΝ ξ ζυκυΝεαδΝΠβθ δκτ,ΝβΝκπκέα 

π λδίζάγβε Ν κΝΫθ υηαΝ υπδεκτΝθσηκυ,Νά κδΝ κυΝΪλγλκυΝ1γΝπαλέΝβΝ κυΝθέ 
γζκ1ήβίίθΝεαδΝεΪγ ΝΪζζβΝ ξ δεάΝπλΪιβΝάΝπαλΪζ δοβΝ βμΝ δκδεά πμέ 
 

Κα ΪΝ βΝ υθ λέα άΝ βμΝβΝ πδ λκπάΝΪεκυ Ν βθΝ δ βΰά λδα,ΝτηίκυζκΝ δεέ 
αε ζζαλκπκτζκυέ 
 

Κα σπδθΝ κΝ δεα άλδκΝΪεκυ Ν κυμΝπζβλ ικυ έκυμΝ κυΝαδ κτθ κμΝεκδθπφ ζκτμ 

δ λτηα κμ,ΝκδΝκπκέκδΝαά β αθΝθαΝΰέθ δΝ ε άΝβΝαέ β β,Ν κυμΝπζβλ ικυ έκυμΝ πθ 

παλ ηίαδθσθ πθΝεαδΝ κυμΝαθ δπλκ υπκυμΝ πθΝΤπκυλΰυθ,ΝκδΝκπκέκδΝαά β αθΝ βθ 

απσλλδοάΝ βμέ 
 

 

φκτΝη ζΫ β Ν αΝ ξ δεΪΝΫΰΰλαφα 

εΫφγβε Νεα ΪΝ κΝΝσηκ 

 

1έΝ π δ ά,ΝΰδαΝ βθΝΪ εβ βΝ βμΝυπσΝελέ βΝαδ ά πμΝεα αίζάγβε Ν κΝθσηδηκ 

παλΪίκζκΝ(υπ`ΝαλδγηέΝβηβηγβζήβίίλ,Ν δλΪμΝ `,Ν δ δεσΝΰλαηηΪ δκΝπαλαίσζκυ)έ 
 

βέΝ π δ ά,Νη Ν βθΝαέ β βΝαυ άΝαβ έ αδΝβΝαθα κζάΝ ε ζΫ πμΝα)Ν βμ 

ηθιή1ζέλέβίίθΝπλΪι πμΝ βμΝ δ δεάμΝΤπβλ έαμΝ βηκ έπθΝ λΰπθΝ( έΤέ έ έ 
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ΟέέΤέ έ)Ν κυΝΤέΠ έΧΩέ έ έ,Νη Ν βθΝκπκέαΝ σγβε Ν θ κζά,Ν υθΪη δΝ βμΝ δα Ϊι πμ 

βμΝπαλέΝζΝ κυΝΪλγλκυΝ1γΝ κυΝθέΝγζκ1ήβίίθ,Ν κθΝαθΪ κξκΝ κυΝΫλΰκυ 

« πκπ λΪ π βΝΦλΪΰηα κμΝυεδΪμ»ΝθαΝ υθ ξέ δΝ δμΝ λΰα έ μΝπκυΝ έξαθΝ δαεκπ έ 
ζσΰπΝ βμΝ11κθήβίίθΝαπκφΪ πμΝ κυΝυηίκυζέκυΝ βμΝ πδελα έαμ,Νί)Ν βμΝ ΰελέ πμ 

πθΝπ λδίαζζκθ δευθΝσλπθΝεαδΝπ λδκλδ ηυθΝΰδαΝ βθΝεα α ε υάΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ πθ 

ΫλΰπθΝη λδεάμΝ ε λκπάμΝ κυΝΪθπΝλκυΝ κυΝ ξ ζυκυΝπκ αηκτΝπλκμΝ βΝΘ αζέαΝεαδ 
ΰδαΝ βθΝ θ λΰ δαεάΝαιδκπκέβ βΝ πθΝυ Ϊ πθΝ κυ,ΝβΝκπκέαΝπ λδίζάγβε Ν κΝΫθ υηα 

υπδεκτΝθσηκυ,Νά κδΝ κυΝΪλγλκυΝ1γΝπαλέΝγΝ κυΝθέΝγζκ1ήβίίθ,Νΰ)Ν πθΝα δυθ 

εα α ε υάμ,Ναπκπ λΪ π βμΝεαδΝζ δ κυλΰέαμΝ βηκπλα βγΫθ πθΝ βηκ έπθΝΫλΰπθΝεαδ 
ΫλΰπθΝ βμΝ έ έ έΝπκυΝαφκλκτθΝ ΝΫλΰαΝ ε λκπάμΝ κυΝΪθπΝλκυ κυΝ ξ ζυκυΝπλκμΝ β 

Θ αζέαΝάΝ ΝΫλΰαΝπαλαΰπΰάμΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμ,ΝκδΝκπκέ μΝπ λδίζάγβεαθΝ κ 

Ϋθ υηαΝ υπδεκτΝθσηκυ,Νά κδΝ κυΝΪλγλκυΝ1γΝπαλέΝζΝ κυΝθέΝγζκ1ήβίίθΝεαδΝ )Ν βμ 

ΰελέ πμΝ κυΝ επκθβγΫθ κμΝαπσΝ βΝΓ θδεάΝΓλαηηα έαΝ βηκ έπθΝ λΰπθΝ κυ 

ΤέΠ έΧΩέ έ έΝξ έκυΝ δαξ έλδ βμΝ πθΝζ εαθυθΝαπκλλκάμΝ πθΝπκ αηυθΝ ξ ζυκυΝεαδ 
Πβθ δκτ,ΝβΝκπκέαΝπ λδίζάγβε Ν κΝΫθ υηαΝ υπδεκτΝθσηκυ,Νά κδΝ κυΝΪλγλκυΝ1γΝπαλέ 
βΝ κυΝθέΝγζκ1ήβίίθέΝΚα ΪΝ πθΝαθπ ΫλπΝπλΪι πθΝ κΝαδ κτθΝΙ λυηαΝΫξ δΝα εά δ 
αέ β βΝαευλυ πμ,ΝβΝκπκέαΝ υθ ε δεΪ γβε Νη Ν τκΝΪζζ μΝαδ ά δμΝαευλυ πμ, 
ε κγ έ βμΝ ζδευμΝ βμΝγίηγήβίίλΝαπκφΪ πμΝ βμΝΟζκη ζ έαμΝ κυΝυηίκυζέκυΝ βμ 

πδελα έαμ,Νη Ν βθΝκπκέαΝ κΝ δεα άλδκΝαθΫίαζ Ν βθΝκλδ δεάΝελέ βΝ κυΝ πέ 
βμΝυπκγΫ πμΝ θΝσο δΝ βμΝ δα υπυ πμΝπλκ δεα δευθΝ λπ βηΪ πθΝπλκμΝ κΝ έ έΚέ 
ξ δεΪΝη Ν βΝ υηία σ β αΝ πθΝαθπ ΫλπΝλυγηέ πθΝ κυΝθέΝγζκ1ήβίίθΝη Ν κ 

εκδθκ δεσΝ έεαδκέ 
 

γέΝ π δ ά,Ν βθΝαπσλλδοβΝ βμΝυπσΝελέ βΝαδ ά πμΝαβ κτθΝη Νυπκηθάηα ΪΝ κυμΝβ 

αθυθυηβΝ αδλ έαΝ« βησ δαΝ πδξ έλβ βΝ ζ ε λδ ηκτ»Ν( έ έ έ),ΝβΝΝκηαλξδαεά 

υ κ δκέεβ βΝΜαΰθβ έαμ,ΝβΝΝκηαλξδαεάΝ υ κ δκέεβ βΝΛΪλδ αμ,ΝκδΝΣκπδεΫμΝ θυ δμ 

άηπθΝεαδΝΚκδθκ ά πθΝΝέΝΣλδεΪζπθ,ΝΛΪλδ αμΝεαδΝΚαλ έ αμΝεαδΝ κΝΠ λδφ λ δαεσ 

ΣηάηαΝΚ θ λδεάμΝεαδΝ υ δεάμΝΘ αζέαμΝ κυΝΣέ έ έ,ΝπκυΝΫξκυθΝπαλΫηί δΝ βθ 

αευλπ δεάΝ έεβΝ πέΝ βμΝκπκέαμΝ ε σγβε ΝβΝπλκαθαφ λγ έ αΝαπσφα βΝ(γίηγήβίίλ) 
βμΝΟζκη ζ έαμέ 

 

ζέΝ π δ ά,Νπ λδίαζζκθ δεκέΝσλκδΝΰδαΝ πδηΫλκυμΝ ξθδεΪΝΫλΰα,Ν θ α ση θαΝ κ 

υθκζδεσΝ ξΫ δκΝ ε λκπάμΝυ Ϊ πθΝ κυΝπκ αηκτΝ ξ ζυκυΝπλκμΝ βΝΘ αζέα, 
( άλαΰΰαΝ δκξΫ υ βμΝυ Ϊ πθ,ΝφλΪΰηα αΝεαδΝ αηδ υ άλ μ,Νη αιτΝ πθΝκπκέπθΝεαδ 
κΝ πέηαξκΝφλΪΰηαΝυεδΪμ),Ν έξαθΝ ΰελδγ έΝαλξδεΪΝη ΝεκδθΫμΝυπκυλΰδεΫμ 

απκφΪ δμΝ(θ1ζ1ζήβ1έζέ1λλβΝεαδΝ1θίηκήλέ1ίέ1λλ1)έΝΟδΝαπκφΪ δμΝαυ Ϋμ 

αευλυγβεαθ,Ντ λαΝαπσΝαέ β βΝπκυΝΪ εβ αθ,Νη αιτΝΪζζπθ,ΝκδΝά βΝαδ κτθ μ,Νη  

δμΝαπκφΪ δμΝβιηλή1λλζΝεαδΝ2760/1994 κυΝυηίκυζέκυΝ βμΝ πδελα έαμ,ΝΰδαΝ κ 

ζσΰκΝσ δΝ θΝ έξαθΝ βλδξγ έΝ Ν υθγ δεάΝη ζΫ βΝπ λδίαζζκθ δευθΝ πδπ υ πθ 

ΰδαΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ πδηΫλκυμΝΫλΰπθ,Νυ ΝθαΝεα α έΝ υθα σΝθαΝ δαΰθπ γ έΝεαδ 
αιδκζκΰβγ έΝβΝ υθκζδεάΝ πέ λα βΝ κΝπ λδίΪζζκθΝαπσΝ βθΝαζζκέπ βΝ κυ 

υ λκζκΰδεκτΝδ καυΰέκυΝη αιτΝ υ δεάμΝ ζζΪ αμΝεαδΝΘ αζέαμΝεαδΝθαΝ ε δηβγκτθ 

ΝσζβΝ κυμΝ βθΝΫε α βΝκδΝπ λδίαζζκθ δεΫμΝ πδπ υ δμΝ βμΝ ε λκπάμέΝ β 

υθΫξ δα,Ν ΰελέγβεαθΝθΫκδΝπ λδίαζζκθ δεκέΝσλκδΝ(εκδθάΝαπσφα β 

23271/15.12.1995) ΰδαΝ βθΝεα α ε υάΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝΫλΰπθΝη λδεάμΝ ε λκπάμΝ κυ 

ΪθπΝλκυΝ κυΝ ξ ζυκυΝπκ αηκτΝπλκμΝ βΝΘ αζέαΝπλκμΝ κΝ εκπσΝ βμΝ θέ ξυ βμΝ κυ 

αλ υ δεκτΝ υθαηδεκτΝεαδ,Νεα `Ν πΫε α β,Ν βμΝπαλαΰπΰδεάμΝδεαθσ β αμΝ βμ 

γ αζδεάμΝπ δΪ αμ,ΝκδΝκπκέκδΝσηπμΝαευλυγβεαθΝη Ν βθΝγζικήβίίίΝαπσφα βΝ βμ 

Οζκη ζ έαμΝ κυΝυηίκυζέκυΝ βμΝ πδελα έαμ,ΝΰδαΝ κΝζσΰκΝσ δΝ θΝ έξαθ 

ι α γ έΝ θαζζαε δεΫμΝζτ δμ,ΝπμΝπλκμΝ κθΝ λσπκΝεα α ε υάμ,Ν βΝ δΪλγλπ βΝεαδ 
κΝηΫΰ γκμΝ πθΝ πέηαξπθΝΫλΰπθ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝπλαΰηα κπκδβγ έΝβΝ ε λκπάΝ κυ 

ξ ζυκυΝεα ΪΝ λσπκ,Νυ ΝθαΝαπκ λαπ έΝβΝεα α λκφά,Ν κυζΪξδ κθΝ πθ 

π λδ σ λκΝαιδσζκΰπθΝαπσΝ αΝηθβη έαΝ βμΝπ λδκξάμΝ πθΝΫλΰπθ,Νη αιτΝ πθ 

κπκέπθΝ κΝΜκθα άλδΝ κυΝ ΰέκυΝΓ πλΰέκυΝΜυλσφυζζκυΝΣλδεΪζπθΝ( βθΝπ λδκξάΝ κυ 

φλΪΰηα κμΝυεδΪμ),Ν εεζβ έ μΝεαδΝ κιπ ΪΝΰ φτλδαΝεαδΝθαΝη δπγκτθΝκδΝ υ η θ έμ 
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πδπ υ δμΝαπσΝ αΝΫλΰαΝαυ Ϊ,ΝβΝπζβηηΫζ δαΝ Ναυ άΝά αθΝελέ δηβΝΰδαΝ κ 

υθκζδεσΝ ξ δα ησΝ πθΝΫλΰπθέΝ Ν δκέεβ βΝ παθάζγ ΝεαδΝ ιΫ π ΝθΫκυμ 

π λδίαζζκθ δεκτμΝσλκυμΝΰδαΝ αΝ πέηαξαΝΫλΰαΝ(εκδθάΝυπκυλΰδεάΝαπσφα βΝ έΠέ 
131957/19.3έβίίγ),ΝκδΝκπκέκδΝαευλυγβεαθΝεαδΝπΪζδΝη Ν βθΝ1θκκήβίίηΝαπσφα βΝ βμ 

Οζκη ζ έαμΝ κυΝυηίκυζέκυΝ βμΝ πδελα έαμέ 
 

Μ Ν βθΝ ζ υ αέαΝαυ άΝαπσφα βΝελέγβε ,Ν θσο δΝ πθΝδ ξυκυ υθ,Νεα ΪΝ κθ 

ελέ δηκΝξλσθκ,Ν δα Ϊι πθΝ κυΝθέΝ1ιγλή1λκι,ΝυπσΝ κΝφπμΝ βμΝΟ βΰέαμΝβίίίήθίή Κ 

ΰδαΝ βΝγΫ πδ βΝπζαδ έκυΝεκδθκ δεάμΝ λΪ βμΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝπκζδ δεάμΝ πθΝυ Ϊ πθ 

( ΝL γβι),Νσ δΝ τηφπθαΝη Ν δμΝαλξΫμΝ βμΝίδυ δηβμΝ δαξ έλδ βμΝ πθΝυ Ϊ πθ, 
κυ δυ κυμΝ κδξ έκυΝ κυΝφυ δεκτΝπ λδίΪζζκθ κμ,ΝβΝ ε Ϋζ βΝΫλΰκυΝαιδκπκέβ βμ 

υ α δευθΝπσλπθΝ πδ λΫπ αδ,ΝησθκθΝ φσ κθΝαυ σΝ θ Ϊ αδΝ Νπλσΰλαηηα 

αθαπ τι πμΝυ α δευθΝπσλπθ,Ν αΝ Ν πέηαξαΝΫλΰα,ΝπαλΪΝ κΝσ δΝαθαηΫθ αδΝθα 

ΫξκυθΝ βηαθ δεΫμΝ πδπ υ δμΝ βθΝυ λκζκΰδεάΝζ εΪθβΝ τκΝπκ αηυθ,Ν κυΝ ξ ζυκυ 

εαδΝ κυΝΠβθ δκτ,ΝεαγυμΝεαδΝ αΝξ λ αέαΝεαδΝυ Ϊ δθαΝκδεκ υ άηα αΝ βμ 

π λδκξάμ,Νκυ Ϋπκ Ν θ ΪξγβεαθΝ ΝπλσΰλαηηαΝ δαξ έλδ βμΝυ α δευθΝπσλπθ,Ν κ 

κπκέκ,ΝσππμΝΪζζπ ΝπλκΫευπ ,Ν θΝ έξ Νεα αλ δ γ έέΝΜ Ν βθΝέ δαΝαπσφα βΝβ 

υπσγ βΝαθαπΫηφγβε Ν βΝ δκέεβ βΝΰδαΝθαΝελέθ δ,Ν ΪθΝ ηηΫθ δΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ κυ 

Ϋλΰκυ,Ν θσο δΝ πθΝθΫπθΝπλαΰηα δευθΝεαδΝθκηδευθΝ κηΫθπθΝ( έξ Νά β 

βηκ δ υγ έΝκΝθέΝγ1λλήβίίγΝΰδαΝ βΝη αφκλΪΝ βμΝπμΝΪθπΝΟ βΰέαμ)ΝπκυΝδ ξτκυθ 

ΰδαΝ κΝ πέ δεκΝΫλΰκ,Νεα `Ν ε έηβ βΝ πθΝυ α δευθΝαθαΰευθΝ βμΝΘ αζέαμΝεαδΝ βμ 

υ δεάμΝ λ ΪμΝπμΝεαδΝ βμΝπλκίζ πση θβμΝηκλφάμΝαθΪπ υιβμΝ πθΝπ λδκξυθΝαυ υθ, 
κΝπζαέ δκΝπΪθ κ Ν βμΝίδυ δηβμΝ δαξ έλδ βμΝ πθΝυ α δευθΝπσλπθέΝ θσο δΝ βμ 

αευλπ δεάμΝαυ άμΝαπκφΪ πμ,Νη Ν βθΝ11κθήβίίθΝαπσφα βΝ κυΝυηίκυζέκυΝ βμ 

πδελα έαμΝαευλυγβε ΝβΝυπ`ΝαλδγέΝγιηήΚέ Ν1λίίΓή1κέγέβίίηΝαπσφα βΝ κυ 

ΤπκυλΰκτΝΠ ΧΩ ,Νη  βθΝκπκέαΝ ΰελέγβε Ν κΝαπκ Ϋζ ηαΝ βμΝ βηκπλα έαμΝΰδαΝ κ 

ΫλΰκΝ« πκπ λΪ π βΝΦλΪΰηα κμΝυεδΪμ»ΝεαδΝαθα Ϋγβε ΝβΝεα α ε υάΝ κυΝ βθ 

αδλ έαΝ«έέέέέέέέέέέ»,Ν δσ δΝη ΪΝ βθΝαετλπ βΝ βμΝπλΪι πμΝ ΰελέ πμ 

π λδίαζζκθ δευθΝσλπθΝ ιΫζδπ ΝβΝθσηδηβΝπλκςπσγ βΝ δ θΫλΰ δαμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτ 

εαδΝαθαγΫ πμΝ βμΝ ε ζΫ πμΝ κυΝ πέηαξκυΝΫλΰκυέΝΜ ΪΝ βθΝαευλπ δεάΝαπσφα β, 
βΝ δκέεβ βΝη Ν κΝη ΝαλέΝπλπ έΝζ1ηήβκέθέβίίθΝΫΰΰλαφκΝ βμΝ έΤέ έ έΝΟέέΤέ έ 
δΫ αι Ν κθΝαθΪ κξκΝ κυΝ θΝ πΝη αιτΝ ε ζκτη θκυΝΫλΰκυΝθαΝ δαεσο δΝσζ μΝ δμ 

ε ζκτη θ μΝ λΰα έ μέ 
 

εκζκτγβ ΝκΝθέΝγζκ1ήβίίθΝ( `Ν1θβήβέκέβίίθ),Νη Ν κΝΪλγλκΝλΝ κυΝκπκέκυ 

λκπκπκδάγβεαθΝκδΝλυγηέ δμΝ κυΝΪλέΝιΝ κυΝθέΝγ1λλήβίίγΝεαδΝπλκίζΫφγβε Νσ δ 
ηΫξλδΝ βθΝΫΰελδ βΝ κυΝ γθδεκτΝΠλκΰλΪηηα κμΝ δαξ έλδ βμΝεαδΝΠλκ α έαμΝ κυ 

υ α δεκτΝ υθαηδεκτΝ βμ ΧυλαμΝεαδΝ πθΝξ έπθΝ δαξ έλδ βμΝ πθΝΠ λδφ λ δυθ, 
ηπκλκτθΝθαΝ ΰελέθκθ αδΝξΫ δαΝ δαξ έλδ βμΝ πθΝυ Ϊ πθΝ υΰε ελδηΫθβμΝζ εΪθβμ 

απκλλκάμΝεαδΝ πδ λΫπ αδΝβΝη αφκλΪΝτ α κμΝ ΝΪζζβΝζ εΪθβ,Ν αΝ ξΫ δαΝ Ναυ Ϊ, 
πλκε δηΫθκυΝΰδαΝΫλΰαΝη ΰΪζβμΝεζέηαεαμΝάΝ γθδεάμΝ βηα έαμ,Ν ΰελέθκθ αδΝη  

θσηκέΝΜ Ν κΝΪλγλκΝ1γΝ κυΝέ δκυΝθσηκυ,Ν αΝΫλΰαΝη λδεάμΝ ε λκπάμΝ κυΝΪθπΝλκυ 

κυΝπκ αηκτΝ ξ ζυκυΝπλκμΝ βΝΘ αζέαΝξαλαε βλέ γβεαθΝπμΝΫλΰαΝη ΰΪζβμΝεζέηαεαμ 

εαδΝ γθδεάμΝ βηα έαμΝη Ν εκπσ,Νεα ΪΝ βθΝαδ δκζκΰδεάΝΫεγ β,ΝσξδΝησθκΝ βθ 

εΪζυοβΝ πθΝαλ υ δευθΝαθαΰευθΝ βμΝγ αζδεάμΝπ δΪ αμ,ΝαζζΪΝεαδΝ πθΝαθαΰευθ 

τ λ υ βμΝ υΰε ελδηΫθπθΝα δευθΝ υΰελκ βηΪ πθΝ βμΝΘ αζέαμ,Ν βθΝ θέ ξυ βΝ βμ 

παλκξάμΝ κθΝπκ αησΝΠβθ δσΝπλκμΝαθαίΪγηδ βΝ πθΝκδεκ υ βηΪ πθΝ κυΝεαδΝ βθ 

υζκπκέβ βΝ κυΝπ λδίαζζκθ δεκτΝΫλΰκυΝ βμΝ παθα βηδκυλΰέαμΝ βμΝζέηθβμΝΚΪλζαμέ 
Μ Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝέ δκυΝπμΝΪθπΝΪλγλκυΝ ΰελέγβεαθΝαφ`Ν θσμΝ κΝξΫ δκ 

δαξ έλδ βμΝ πθΝζ εαθυθΝαπκλλκάμΝ πθΝπκ αηυθΝ ξ ζυκυΝεαδΝΠβθ δκτΝεαδΝαφ` 
ΫλκυΝκδΝπ λδίαζζκθ δεκέΝσλκδΝΰδαΝ βθΝεα α ε υάΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝ πέηαξπθ 

Ϋλΰπθ,Ν θυΝη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝζΝ κυΝΪλγλκυΝαυ κτΝκλέ γβεαθΝ αΝ ιάμμΝ«έέέΝζέ 
βησ δαΝΫλΰα,ΝεαγυμΝεαδΝΫλΰαΝ βμΝ βησ δαμΝ πδξ έλβ βμΝ ζ ε λδ ηκτΝ( έ έ έ), 
αΝκπκέαΝ βηκπλα άγβεαθΝεαδΝεα α ε υΪ γβεαθΝάΝίλέ εκθ αδΝ κΝ Ϊ δκ 

εα α ε υάμΝεαδΝαφκλκτθΝ ΝΫλΰαΝ ε λκπάμΝ κυΝΪθπΝλκυΝ κυΝπκ αηκτΝ ξ ζυκυΝπλκμ 
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Θ αζέαΝεαδΝΫλΰαΝπαλαΰπΰάμΝβζ ε λδεάμΝ θΫλΰ δαμ,Ν πδ λΫπ αδΝθα 

ζ δ κυλΰά κυθΝάΝθαΝκζκεζβλπγ έΝβΝεα α ε υάΝ κυμΝ τηφπθαΝη Ν κΝ ΰελδθση θκ 

ξΫ δκΝ δαξ έλδ βμΝεαδΝ κυμΝ ΰελδθση θκυμΝεα ΪΝ βθΝπλκβΰκτη θβΝπαλΪΰλαφκ 

π λδίαζζκθ δεκτμΝσλκυμ»έΝ θσο δΝ βμΝ ζ υ αέαμΝαυ άμΝ δα Ϊι πμΝ ε σγβε Ν κΝη  

αλέΝπλπ έΝηθιή1ζέλέβίίθΝΫΰΰλαφκΝ βμΝ έΤέ έ έΝΟέέΤέ έ,Νη Ν κΝκπκέκΝεζάγβε Νβ 

αθΪ κξκμΝ αδλ έαΝθαΝπλκί έΝ βΝ υθΫξδ βΝ πθΝ λΰα δυθΝπκυΝ έξαθΝ δαεκπ έ 
πλκ πλδθΪΝη ΪΝ βθΝηθβηκθ υγ έ α,Ν11κθήβίίθ,Ναευλπ δεάΝαπσφα βέ 
 

ηέΝ π δ ά,Ν ιΝΪζζκυ,Ναέ β βΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ αδλ έαμΝΰδαΝ βθΝΠλκ α έαΝ κυ 

Π λδίΪζζκθ κμΝεαδΝ βμΝΠκζδ δ δεάμΝΚζβλκθκηδΪμ,Ν πθΝ άηπθΝΜ κζκΰΰέκυΝεαδ 
δ πζδεκτΝεαδΝ βμΝΣκπδεάμΝ θπ βμΝ άηπθΝεαδΝΚκδθκ ά πθΝΝέΝ δ πζκαεαλθαθέαμΝ(κδ 

κπκέκδΝ έξαθΝα εά δΝαυ κ ζάΝαέ β βΝαευλυ πμΝεα ΪΝ πθΝεαδΝά β 

πλκ ίαζζκηΫθπθΝπλΪι πθ,ΝβΝκπκέα,Νεα ΪΝ αΝπλκαθαφ λγΫθ α,Ν υθ ε δεΪ γβε Νη  

αυ άθΝ κυΝά βΝαδ κτθ κμΝΙ λτηα κμ)ΝΰδαΝ βθΝαθα κζάΝ ε ζΫ πμΝ βμΝυπ`Ναλδγέ 
γιηήΚ 1λίίή1κέγέβίίηΝαπκφΪ πμΝ κυ ΤπκυλΰκτΝΠ έΧΩέ έ έΝπ λέΝ ΰελέ πμΝ κυ 

απκ ζΫ ηα κμΝ βμΝ βηκπλα έαμΝπκυΝ παθάζγ Ν Νδ ξτΝη Ν βΝ δΪ αιβΝ κυΝΪλγλκυ 

1γΝπαλέΝζΝ κυΝθέΝγζκ1ήβίίθΝεαδΝεα αευλυ πμΝ κυΝΫλΰκυΝ«απκπ λΪ π βΝφλΪΰηα κμ 

υεδΪμ»Ναπ λλέφγβΝη Ν βθΝαπσφα βΝλλλήβίίιΝ βμΝ πδ λκπάμΝ θα κζυθ,Νη Ν βθ 

αδ δκζκΰέαΝσ δΝβΝίζΪίβ,Ν βθΝκπκέαΝδ ξυλέακθ αδΝσ δΝυφέ αθ αδΝκδΝαδ κτθ μ, 
πλκεαζ έ αδΝαπσΝ βθΝ φαληκΰάΝ δα Ϊι πμΝ υπδεκτΝθσηκυΝ(ΪλγλκΝ1γΝπαλέΝζΝ κυΝθέ 
γζκ1ήβίίθ)ΝεαδΝ υθ πυμ,Ν θσο δΝ κυΝαπαλα Ϋε κυΝ βμΝπλκ ίκζάμΝ υπδεκτΝθσηκυΝη  

αέ β βΝαευλυ πμ,Ν θΝ έθαδΝ πδ λ π άΝκτ ΝβΝαθα κζάΝ ε ζΫ πμΝπλΪι πμΝ βμ 

θκηκγ δεάμΝζ δ κυλΰέαμ,ΝαζζΪΝκτ ΝεαδΝβΝ πδίκζάΝ ξ δεκτΝεα ΪζζβζκυΝηΫ λκυέ 
παεκζκτγβ ,Νσηπμ,ΝβΝαπσφα βΝγίηγήβίίλΝ βμΝΟζκη ζ έαμΝ κυΝυηίκυζέκυΝ βμ 

πδελα έαμ,Νη Ν βθΝκπκέαΝελέγβε Νσ δΝ κΝη ΝαλέΝπλπ έΝηθιή1ζέλέβίίθΝΫΰΰλαφκ 

βμΝ έΤέ έ έΝΟέέΤέ έΝ έθαδΝ ε ζ άΝ δκδεβ δεάΝπλΪιβΝπαλα ε υμ 

πλκ ίαζζση θβΝη Ναέ β βΝαευλυ πμ,Ν δσ δΝ πάΰ κΝη αίκζάΝ κΝθκηδεσΝεσ ηκ, 
αφκτΝ πΫφ λ Ν βΝ υ η θάΝΰδαΝ κυμΝαδ κτθ μΝ υθΫπ δαΝ βμ,Ν υθΪη δΝ πθ 

πλκίζΫο πθΝ κυΝθσηκυΝεαδΝ πθΝ ΰελδγΫθ πθΝη Ναυ σθΝπ λδίαζζκθ δευθΝσλπθ, 
υθ ξέ πμΝ βμΝ ε ζΫ πμΝ κυΝ υθσζκυΝ κυΝ πέηαξκυΝΫλΰκυΝ βμΝ ε λκπάμέ 

Π λαδ Ϋλπ,ΝαφκτΝ ζάφγβΝυπ`ΝσοδθΝσ δΝ κΝ ΰξ έλβηαΝ βμΝ ε λκπάμΝ κυΝΪθπΝλκυΝ κυ 

πκ αηκτΝ ξ ζυκυ,Νεαέ κδΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ πδηΫλκυμΝΫλΰα,ΝπΪθ πμ,Νσππμ 

πλκετπ δΝαπσΝ αΝ κδξ έαΝ κυΝφαεΫζκυ,Ν ξ δΪ βε ΝεαδΝη ζ άγβε ΝαπσΝ β 

δκέεβ βΝεα ΪΝ λσπκΝ υθκζδεσΝεαδΝ θδαέκ,Νελέγβε Νη Ν βθΝέ δαΝαπσφα βΝσ δ, 
παλΪΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝβΝπλκ ίαζζση θβΝπλΪιβΝαθαφΫλ αδΝ Ν ηάηαΝ κυΝ πέηαξκυ 

Ϋλΰκυ,Νά κδ κΝφλΪΰηαΝ βμΝυεδΪμ,Ν φ`Νσ κθΝη Ναυ άΝεαγέ α αδΝ υθα άΝβ 

ε Ϋζ βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝ υθσζκυΝ κυΝΫλΰκυΝ βμΝ ε λκπάμΝεα ΪΝ α 

αθ ε Ϋζ αΝ ηάηα ΪΝ κυ,Ναθ δε έη θκΝ βμΝ έεβμΝαπκ ζ έΝβΝθκηδησ β αΝ κυ 

θδαέκυΝΫλΰκυΝ βμΝ ε λκπάμΝ κυΝπκ αηκτΝ ξ ζυκυέ 
 

Μ ΝίΪ βΝ αΝαθπ Ϋλπ,ΝβΝΟζκηΫζ δαΝΫελδθ Νσ δΝα εάγβεαθΝπαλα ε υμΝκδ 
υθ ε δεα γ έ μΝαδ ά δμΝαευλυ πμ,Νεα ΪΝ βθΝ ιΫ α βΝ Ν πθΝυπκγΫ πθΝ βθ 

κυ έαΝ κυμΝελέγβε ΝαθαΰεαέαΝβΝ δα τππ βΝπλκμΝ κΝ έ έΚέΝ υΰε ελδηΫθπθ 

πλκ δεα δευθΝ λπ βηΪ πθΝ ξ δεΪΝη Ν βΝ υηία σ β α πθΝΪλγλπθΝλΝεαδΝ1γΝ κυΝθέ 
γζκ1ήβίίθΝη Ν κΝεκδθκ δεσΝ έεαδκΝεαδΝ βΝη Ν δμΝκ βΰέ μΝβίίίήθίή ΚΝ«ΰδαΝ β 

γΫ πδ βΝπζαδ έκυΝεκδθκ δεάμΝ λΪ βμΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝπκζδ δεάμΝ πθΝυ Ϊ πθ», 
κηήγγιή ΟΚΝ«ΰδαΝ βθΝ ε έηβ βΝ πθΝ πδπ υ πθΝκλδ ηΫθπθΝ ξ έπθΝ βηκ έπθΝεαδ 
δ δπ δευθΝΫλΰπθΝ κΝπ λδίΪζζκθ»ΝπμΝ λκπκπκδβγ έ αΝδ ξτ δ,Νβίί1ήζβή ΚΝ« ξ δεΪ 

η Ν βθΝ ε έηβ βΝ πθΝπ λδίαζζκθ δευθΝ πδπ υ πθΝκλδ ηΫθπθΝ ξ έπθΝεαδ 
πλκΰλαηηΪ πθ»ΝεαδΝλβήζγή ΟΚΝ«ΰδαΝ βΝ δα άλβ βΝ πθΝφυ δευθΝκδεκ σππθΝεαγυμΝεαδ 
βμΝΪΰλδαμΝπαθέ αμΝεαδΝξζπλέ αμ»έΝ δ δεσ λα,ΝΫθαΝ εΝ πθΝ δα υππγΫθ πθ 

πλκ δεα δευθΝ λπ βηΪ πθΝαφκλΪΝ κΝ ΪθΝ έθαδΝ πδ λ π άΝη ΝίΪ βΝ δμΝ δα Ϊι δμ 

βμΝκ βΰέαμΝπ λέΝυ Ϊ πθΝβΝ ε λκπάΝτ α κμΝαπσΝηέαΝΠ λδκξάΝΛ εΪθβμΝ πκλλκάμ 

Πκ αηκτΝ ΝΪζζβΝεαδ,Ν Νεα αφα δεάΝπ λέπ π β,Ν ΪθΝ εκπσμΝ βμΝη αφκλΪμΝηπκλ έ 
θαΝ έθαδΝησθκΝβΝεΪζυοβΝαθαΰευθΝυ λ τ πμΝάΝεαδΝΪζζπθΝαθαΰευθΝ(Ϊλ υ β, 
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παλαΰπΰάΝ θΫλΰ δαμ),ΝαφκλΪΝ βζα άΝ κΝεα `ΝαλξάθΝ πδ λ π σΝ κυΝ υθκζδεκτ 

Ϋλΰκυέ 
 

θέΝ π δ ά,ΝαπσΝ κθΝ υθ υα ησΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ πθΝΪλγλπθΝβίΝπαλέΝ1ΝεαδΝληΝ κυ 

υθ Ϊΰηα κμ,ΝκδΝκπκέ μ εα κξυλυθκυθΝ κΝ δεαέπηαΝπαλκξάμΝ θθσηκυΝπλκ α έαμ 

εαδΝ κΝΫθ δεκΝίκάγβηαΝ βμΝαδ ά πμΝαευλυ πμΝαθ δ κέξπμ,Ν υθΪΰ αδΝσ δΝκ 

εκδθσμΝθκηκγΫ βμΝυπκξλ κτ αδΝθαΝ ια φαζέα δΝ βθΝ υθα σ β αΝ θθσηκυΝπλκ α έαμ 

Ϋθαθ δΝ πθΝ ε ζ υθΝπλΪι πθΝ πθΝ δκδεβ δευθΝαλξυθέΝ Νπλκ α έαΝαυ ά,Νεα Ϊ 

βθΝΫθθκδαΝ πθΝπμΝΪθπΝ δα Ϊι πθ,Ν θΝαφκλΪΝησθκΝ βθΝκλδ δεάΝ πέζυ βΝ βμ 

θ έεκυΝ δαφκλΪμ,Ν βζα άΝ βθΝΫε κ βΝκλδ δεάμΝαπκφΪ πμΝ πέΝ κυΝευλέκυ 

θ έεκυΝίκβγάηα κμ,ΝαζζΪΝπ λδζαηίΪθ δΝεαδΝ βθΝπλκ πλδθάΝ δεα δεάΝπλκ α έα, 
βζα άΝ βθΝζάοβΝ κυΝηΫ λκυ,Ν κΝκπκέκΝελέθ αδΝεα ΪζζβζκΝΰδαΝθαΝαπκ κίβγ έΝβ 

ηα αέπ βΝ κυΝ εκπκτ,ΝΰδαΝ κθΝκπκέκΝπαλΫξ αδΝ κΝΫθ δεκΝίκάγβηαΝ βμΝαδ ά πμ 

αευλυ πμέΝ ιΝΪζζκυ,ΝβΝαλξάΝ βμΝαπκ ζ ηα δεάμΝΫθ δεβμΝπλκ α έαμ,ΝβΝκπκέα 

απκ ζ έΝΰ θδεάΝαλξάΝ κυΝεκδθκ δεκτΝ δεαέκυ,ΝαπκλλΫκυ αΝαπσΝ δμΝεκδθΫμ 

υθ αΰηα δεΫμΝπαλα σ δμΝ πθΝελα υθΝη ζυθ,Ν πδίΪζζ δΝ αΝ γθδεΪΝ δεα άλδαΝθα 

ια φαζέακυθΝ βθΝΫθ δεβΝπλκ α έαΝ πθΝ δεαδπηΪ πθΝπκυΝκδΝπκζέ μΝαθ ζκτθΝαπσ 

κΝεκδθκ δεσΝ έεαδκ,Ν δα Ϊ κθ αμΝ αΝεα ΪζζβζαΝπλκ πλδθΪΝηΫ λαΝπκυ γα 

δα φαζέ κυθΝ βθΝπζάλβΝαπκ ζ ηα δεσ β αΝ βμΝαπκφΪ πμΝ κυΝ έ έΚέΝπκυ 

πλσε δ αδΝθαΝ ε κγ έΝ πέΝ δα υππγΫθ πθΝπλκ δεα δευθΝ λπ βηΪ πθΝ ξ δεΪΝη  

βθΝτπαλιβΝ πθΝπλκίαζζκηΫθπθΝίΪ δΝ κυΝεκδθκ δεκτΝ δεαέκυΝ δεαδπηΪ πθΝ(ίζέ 
απκφΪ δμΝ ΚΝ βμΝ1γέγέβίίι,ΝC-432/2005, Unibet Ltdέ,Ν βμΝ11έ1έβίί1,ΝC- 

226/1999, Siples εαδΝ βμΝ1λέθέ1λλί,ΝC- 213/1989, Factortame). 

 

ιέΝ π δ ά,Νη Ν βθΝελδθση θβΝαέ β βΝπλκίΪζζ αδΝσ δΝβΝΪη βΝ ε Ϋζ βΝ πθ 

πλκ ίαζζση θπθΝπλΪι πθΝεαδΝλυγηέ πθΝγαΝΫξ δΝπμΝαπκ Ϋζ ηαΝα)ΝθαΝεζκθδ γ έ 
αθ παθσλγπ αΝβΝφΫλκυ αΝδεαθσ β αΝ κυΝ ξ ζυκυΝ(αφκτΝκδΝυ λκ αηδ υ άλ μΝ βμ 

Μ κξυλαμΝεαδΝ βμΝυεδΪμΝεα α ε υΪακθ αδΝεαδΝγαΝζ δ κυλΰά κυθΝ κθΝΪθπΝλκυ 

κυΝπκ αηκτ,Ν βζα άΝ βθΝελέ δηβΝπ λδκξά,ΝσπκυΝ ζκτθ αδΝκδΝφυ δεΫμ 

δ λΰα έ μΝ ηπζκυ δ ηκτΝεαδΝ θ υθΪηπ βμΝ κυΝυ Ϊ δθκυΝ κδξ έκυ),Νί)Νθα 

αζζΪι δΝζσΰπΝ βμΝ βηδκυλΰέαμΝ ξθβ υθΝζδηθυθΝ κΝεζέηαΝαπσΝυπκαζπδεσΝ  

ζδηθαέκΝη Ν υθΫπ δαΝ βΝη έπ βΝ πθΝξδκθκπ υ πθΝεαδΝ θΝΰΫθ δΝ βθΝαζζαΰάΝ πθ 

πκ κ δευθΝεαδΝπκδκ δευθΝπαλαηΫ λπθΝπκυΝεαγκλέακυθΝ κΝυ α δεσΝ υθαηδεσΝ κυ 

πκ αηκτΝη Ν πδπ υ δμΝ κΝ Ϋζ αΝεαδΝ βΝΛδηθκγΪζα αΝΜ κζκΰΰέκυ- δ πζδεκτ,Νΰ) 
θαΝαζζκδπγ έΝαθ παθσλγπ αΝ κΝεκδζα δεσΝεαδΝφαλαΰΰδαεσΝ κπέκΝ βμΝΝσ δαμΝΠέθ κυ 

Ν Ϊ δη μΝυ Ϊ δθ μΝ πδφΪθ δ μΝη ΝΫθ κθβΝπ υ βΝ βμΝ ΪγηβμΝεαδΝαθ έ κδξβ 

απκεΪζυοβΝθ ελάμΝαυθβμΝεα ΪΝ βΝγ λδθάΝπ λέκ κ,Ν )ΝθαΝυπκίαγηδ γ έΝβ 

ίδκπκδεδζσ β αΝ βμΝΠέθ κυ,Ν )ΝθαΝ εζ έο δΝκζσεζβλκμΝκΝκδεδ ησμΝ βμΝΜ κξυλαμ 

εαδΝ ηάηα αΝπκζζυθΝΪζζπθΝπαλσξγδπθΝκδεδ ηυθ,Ν )ΝθαΝαφαθδ γκτθΝ Ϊ βΝεαδ 
α δεΫμΝ ε Ϊ δμΝ πδφαθ έαμΝ1ιέη1ίΝ λ ηηΪ πθΝαπσΝ βθΝαπκοέζπ βΝπκυΝγα 

δ θ λΰβγ έΝΰδαΝ βθΝπζάλπ βΝ πθΝ αηδ υ άλπθΝεαδΝθαΝπλκεζβγκτθΝΫθ κθ μ 

π ηίΪ δμΝ βθΝεκέ βΝ κυΝπκ αηκτΝ ξ ζυκυ,Να)ΝθαΝυπκίαγηδ γ έΝ κΝΜθβη έκΝ κυ 

Μκθα βλέκυΝ κυΝ ΰέκυΝΓ πλΰέκυΝΜυλκφτζζκυΝΣλδεΪζπθΝεαδΝβ)ΝθαΝαφαθδ γ έΝπζάγκμ 

ΪζζπθΝπκζδ δ δευθΝαΰαγυθέ 
 

κέΝ π δ ά,ΝκδΝεαδΝά βΝπαλ ηίαέθκθ μΝ βθΝετλδαΝ έεβΝη Ν αΝυπκηθάηα ΪΝ κυμ 

αβ κτθΝ βθΝαπσλλδοβΝ βμΝυπσΝελέ βΝαδ ά πμ,ΝπλκίΪζζκθ αμΝσ δΝβΝπλυ β 

πλκ ίαζζση θβΝ λ έ αδΝ ε ζ σ β αμΝά,Ν θΝπΪ βΝπ λδπ υ δΝΫξ δΝ ε ζ γ έ, 
σ δΝ κΝαδ κτθΝΙ λυηαΝ λ έ αδΝ θθσηκυΝ υηφΫλκθ κμΝεαγ`Νσ κθΝ θΝυφέ α αδ 
ίζΪίβΝαπσΝ δμΝπλκ ίαζζση θ μΝπλΪι δμ,Νσ δ,Ν θΝπΪ βΝπ λδπ υ δ,ΝβΝίζΪίβΝ βμ 

κπκέαμΝΰέθ αδΝ πέεζβ βΝπλκεαζ έ αδΝαπσΝ κΝθσηκΝεαδΝ υΰε ελδηΫθαΝαπσΝ κΝΪλγλκ 

1γΝπαλέΝζΝ κυΝθέΝγζκ1ήβίίθΝεαδΝσ δ,ΝπΪθ πμ,Ν φ`Νσ κθΝβΝπλκ ίαζζση θβΝπλΪιβ 

αφκλΪΝ κΝφλΪΰηαΝ βμΝυεδΪμΝβΝ υξσθΝξκλβΰκτη θβΝαθα κζάΝγαΝπλΫπ δΝθα 

π λδκλδ γ έΝησθκΝ κΝ ηάηαΝαυ σέΝΟππμ,Νσηπμ,ΝαθαφΫλγβε ΝπδκΝπΪθπ,Νη Ν βθ 

απσφα βΝγίηγήβίίλΝ βμΝΟζκη ζ έαμΝ κυΝ δεα βλέκυ,ΝκδΝ υθ ε δεα γ έ μ 
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αδ ά δμΝαευλυ πμ,Νη αιτΝ πθΝκπκέπθΝεαδΝαυ άΝπκυΝα εάγβε ΝαπσΝ κΝαδ κτθ 

Ι λυηα,ΝελέγβεαθΝπαλα ε ΫμΝ σ κΝαπσΝαπσο πμΝ θθσηκυΝ υηφΫλκθ κμΝσ κΝεαδΝαπσ 

απσο πμΝ ε ζ σ β αμΝ βμΝπλΪιβμ,ΝβΝκπκέα,Νπαλ`ΝσζκΝπκυΝαφκλΪΝ κΝφλΪΰηαΝ βμ 

υεδΪμΝ έξ ,Νεα ΪΝ αΝελδγΫθ α,ΝπμΝΫθθκηβΝ υθΫπ δαΝ βΝ υθΫξδ βΝ πθΝ λΰα δυθ 

κΝ τθκζκΝ κυΝΫλΰκυΝ βμΝ ε λκπάμΝεα ΪΝ κΝαθ ε Ϋζ κΝηΫλκμΝ κυέΝΚα σπδθ 

αυ κτ,ΝσζαΝ αΝαθπ ΫλπΝπ λέΝ κυΝαθ δγΫ κυΝπλκίαζζση θαΝ έθαδΝαπκλλδπ ΫαΝπμ 

αίΪ δηαέΝΠ λαδ Ϋλπ,ΝπλκίΪζζ αδΝσ δΝ αΝΫλΰαΝπκυΝίλέ εκθ αδΝ Ν ιΫζδιβΝΫξκυθ 

πλκξπλά δΝ Ν βηαθ δεσΝίαγησΝεα ΪΝ λσπκΝυ ΝβΝίζΪίβΝπκυΝ πδεαζ έ αδΝ κ 

αδ κτθΝθαΝΫξ δΝά βΝ πΫζγ δέΝ δ δεσ λα,Ν κΝ βησ δκΝδ ξυλέα αδΝσ δΝβΝ υθΫξδ β 

πθΝ λΰα δυθΝ αΝ ηάηα αΝ κυΝΫλΰκυΝπκυΝίλέ εκθ αδΝ Ν ιΫζδιβ,Νά κδΝ κΝφλΪΰηα 

βμΝυεδΪμΝεαδΝ βΝ άλαΰΰαΝ ε λκπάμ,Νκυ ηέαΝ υ η θάΝ πέπ π βΝγαΝΫξ δΝ κ 

π λδίΪζζκθ,ΝαφκτΝ κΝη θΝπλυ κΝΫξκυθΝκζκεζβλπγ έΝεα ΪΝληΣΝκδΝ ε εαφΫμΝεαδ 
απκηΫθ δΝησθκΝβΝαθΫΰ λ βΝ κυΝφλΪΰηα κμΝ βθΝεκέ βΝ κυΝπκ αηκτ,ΝβΝκπκέαΝγα 

απκλλκφά δΝ αΝυζδεΪΝ ε εαφυθΝπκυΝΫξκυθΝ θαπκ γ έΝ βθΝεκέ β,Ν θυΝ κΝ τ λκ 

έθαδΝΫλΰκΝ άλδιβμΝ πθΝπλαθυθΝ βμΝά βΝ δαθκδΰηΫθβμΝ άλαΰΰαμΝαθαΰεαέκΝΰδαΝ βθ 

υ Ϊγ δΪΝ βμΝπκυΝ πδίΪζζ αδΝθαΝκζκεζβλπγ έΝυ ΝθαΝαπκφ υξγ έΝβΝεα Ϊλλ υ β 

πθΝ κδξπηΪ πθΝ βμ,Νΰ ΰκθσμΝπκυΝγαΝαυιά δΝ κΝεσ κμΝαπκεα Ϊ α άμΝ βμΝ  

π λέπ π βΝαπκλλέο πμΝ βμΝαδ ά πμΝαευλυ πμέΝ εσηβ,Ν κΝ βησ δκΝπλκίΪζζ δΝσ δ 
θ ξση θβΝξκλάΰβ βΝ βμΝαδ κτη θβμΝαθα κζάμΝεαδΝ δαεκπάΝ πθΝ λΰα δυθΝ βμΝ θ 

ι ζέι δΝ λΰκζαίέαμΝεα α ε υάμΝ κυΝφλΪΰηα κμΝ βμΝυεδΪμΝγαΝ πδφΫλ δΝ υ η θ έμ 

κδεκθκηδεΫμΝ υθΫπ δ μΝ ΝίΪλκμΝ κυΝ βηκ έκυΝζσΰπΝ δΪζυ βμΝ βμΝ τηία βμ 

αθ λξση θ μΝπ λέπκυΝ κΝΫθαΝ(1)Ν εέΝ υλυέΝΣΫζκμ,Νη Ν αΝεα α γΫθ αΝυπκηθάηα Ϊ 

κυμΝ σ κΝβΝ έ έ έΝ έ έΝσ κΝεαδΝ κΝ βησ δκΝαβ κτθΝ βθΝαπσλλδοβΝ βμΝυπσΝελέ β 

αδ ά πμΝεα ΪΝ κΝηΫλκμΝπκυΝη Ναυ άΝαβ έ αδΝβΝηβΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝά β 

εα α ε υα γΫθ κμ φλΪΰηα κμΝ βμΝΜ κξυλαμ,Ν δσ δΝ κΝΫλΰκΝαυ σΝγαΝ υηίΪζ δ 
βηαθ δεΪΝ βθΝπαλαΰπΰάΝπλΪ δθβμΝ θΫλΰ δαμ,Ν θυ,Νεα ΪΝ κυμΝδ ξυλδ ηκτμΝ βμ 

έ έ έ,Νηπκλ έΝθαΝαυ κθκηβγ έΝαπσΝ αΝζκδπΪΝΫλΰαΝ βμΝ ε λκπάμέ 
 

λέΝ π δ ά,ΝσππμΝπλκετπ δΝαπσΝ αΝ κδξ έαΝ κυΝφαεΫζκυ,Ν κΝ υθκζδεσΝΫλΰκΝ βμ 

ε λκπάμΝπ λδζαηίΪθ δΝ αΝ ιάμΝ πδηΫλκυμΝΫλΰαμΝα)ΝφλΪΰηα,Ν αηδ υ άλαΝεαδ 
υ λκβζ ε λδεσΝ αγησΝ βθΝπ λδκξάΝΜ κξυλαμΝΝκηκτΝΣλδεΪζπθ,Νί)Ν άλαΰΰαΝηάεκυμ 

ιέζίίΝηΫ λπθΝαπσΝΜ κξυλαΝΫπμΝ βθΝπ λδκξάΝΓζτ λαμΝεαδΝυ λκβζ ε λδεσΝ αγησ 

Γζτ λαμ,Νΰ)ΝφλΪΰηα,Ν αηδ υ άλαΝεαδΝυ λκβζ ε λδεσΝ αγησΝ βθΝπ λδκξάΝυεδΪμ, 
ΝγΫ βΝπκυΝ ηπέπ δΝ δμΝπ λδφΫλ δ μΝ πθΝΝκηυθΝ λ αμΝεαδΝΚαλ έ αμ,Ν ) 

άλαΰΰαΝ ε λκπάμΝ κυΝλκυΝ κυΝπκ αηκτΝπλκμΝ βΝΘ αζέαΝηάεκυμΝ1ιέζίίΝηΫ λπθ 

εαδΝυ λκβζ ε λδεσΝ αγησΝ βθΝΫικ κΝ βμΝ άλαΰΰαμΝεαδΝ )Ναθαλλυγηδ δεά 

ιαη θάΝεαδΝυ λκβζ ε λδεσΝ αγησΝ βθΝπ λδκξάΝΜαυλκηηα έκυΝΝκηκτΝΚαλ έ αμέ 
πσΝ αΝΫλΰαΝαυ Ϊ,Ν κΝυπκΫλΰκΝ βμΝΜ κξυλαμΝΫξ δΝ ξ σθΝκζκεζβλπγ έέΝΣκ 

υπκΫλΰκΝ κυΝφλΪΰηα κμΝ βμΝυεδΪμΝΫξ δΝπλκξπλά δΝ βηαθ δεΪ,Νυπκζ έπ αδΝσηπμ 

βηαθ δεσΝηΫλκμΝ λΰα δυθΝΰδαΝ βθΝκζκεζάλπ άΝ κυέΝΟππμΝ Νπλκετπ δΝαπσΝ α 

κδξ έαΝ κυΝφαεΫζκυΝ(ίζέΝ κΝη ΝαλέΝπλπ έΝγζβ1ήΚέ έ1λίίέΓήβίέ11έβίίλΝΫΰΰλαφκ 

απσο πθΝ βμΝ έΤέ έ έήΟέέΤέ έΝπλκμΝ κΝ δεα άλδκ),ΝκδΝ λΰα έ μΝαυ Ϋμ 

π λδζαηίΪθκυθΝπ λαδ ΫλπΝ ε εαφΫμ,ΝαζζΪΝεαδ π ηίΪ δμΝ βθΝεκέ βΝ κυΝπκ αηκτ 

ξ ζυκυΝΰδαΝ βΝγ η ζέπ βΝ κυΝπυλάθαΝ κυΝφλΪΰηα κμέΝ πσΝ αΝέ δαΝ κδξ έα 

πλκετπ δΝσ δΝ κΝυπκΫλΰκΝ βμΝ άλαΰΰαμΝ ε λκπάμΝΫξκυθΝκζκεζβλπγ έΝκδΝ λΰα έ μ 

δΪθκδιβμΝεαδΝυπκζ έπκθ αδΝκδΝ λΰα έ μΝ πΫθ υ βμΝη Ν ευλσ ηα,Ν θυΝ αΝζκδπΪ 

υπκΫλΰαΝ θΝΫξκυθΝαεσηβΝι εδθά δέΝ πσΝ αΝπαλαπΪθπΝπλκετπ δΝσ δΝη ΰΪζκΝ ηάηα 

κυΝΫλΰκυΝ βμΝ ε λκπάμΝ έθαδΝαεσηβΝαθ ε Ϋζ κ,ΝβΝ Ν υθΫξδ βΝ πθΝ λΰα δυθ 

εαδΝ υξσθΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝεα α ε υα γΫθ πθΝ πδηΫλκυμΝΫλΰπθΝγαΝ πδφΫλ δ 
π λαδ ΫλπΝ πδ έθπ βΝ κυΝφυ δεκτΝπ λδίΪζζκθ κμ,Ν βζα άΝπ λαδ ΫλπΝαζζκέπ βΝ βμ 

ηκλφάμΝ κυΝ κπέκυ,Νεζκθδ ησΝ κυΝπκ αηέκυΝεαδΝ πθΝπαλαπκ αηέπθΝκδεκ υ βηΪ πθ 

κυΝ ξ ζυκυΝεαδΝ πδίΪλυθ βΝ κυΝυ α δεκτΝ υθαηδεκτΝ κυΝπκ αηκτ,ΝηβΝ υθΪη θβΝθα 

παθκλγπγ έΝ Νπ λέπ π βΝ υ κεδηά πμΝ βμΝαδ ά πμΝαευλυ πμέΝ ιΝΪζζκυ,Ν κ 

ΰ ΰκθσμΝσ δΝ κΝφλΪΰηαΝ βμΝΜ κξυλαμΝΫξ δΝ ξ σθΝκζκεζβλπγ έ,Ν θΝγαΝηπκλκτ  

θαΝκ βΰά δΝ βθΝαπσλλδοβ,Νεα ΪΝ κΝηΫλκμΝαυ σ,Ν βμΝελδθκηΫθβμΝαδ ά πμ,Νυ  



Α Α Σ α 300 

 

θαΝ πδ λαπ έΝβΝπζάλπ βΝ κυΝ αηδ υ άλαΝεαδΝβΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝ ξ δεκτ 

υ λκβζ ε λδεκτΝΫλΰκυ,Ν κηΫθκυΝσ δ,ΝσππμΝπλκετπ δΝαπσΝ αΝ κδξ έαΝ κυ 

φαεΫζκυ,Ν κΝΫλΰκΝαυ σΝαπκ ζ έΝηΫλκμΝ κυΝ θδαέκυΝ ΰξ δλάηα κμΝ βμΝη λδεάμ 

ε λκπάμΝεαδΝΫξ δΝ ξ δα γ έΝεαδΝη ζ βγ έΝαπσΝ βΝ δκέεβ βΝ δαξλκθδεΪΝπμ 

Ϋ κδκ,ΝβΝ Ν πδ λκπάΝ θα κζυθΝ θΝγαΝηπκλκτ ,Νεαγ`Νυπκεα Ϊ α βΝ κυΝΫλΰκυ 

βμΝ δκέεβ βμ,ΝθαΝ κΝαυ κθκηά δΝεαδΝθαΝ πδ λΫο δΝ βθΝκζκεζάλπ βΝεαδ 
ζ δ κυλΰέαΝ κυΝαυ κ ζυμέ 
 

ΠΫλαθΝσηπμΝαυ κτ,ΝβΝαθαΰεαέαΝΰδαΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝυ λκβζ ε λδεκτΝΫλΰκυ 

πζάλπ βΝ κυΝ αηδ υ άλαΝγαΝΫξ δΝπμΝ υθΫπ δαΝ βθΝεα Ϊεζυ βΝη ΰΪζκυΝηΫλκυμΝ κυ 

κδεδ ηκτΝ βμΝΜ κξυλαμ,Νά κδΝίζΪίβμΝβΝκπκέαΝ θΝ τθα αδΝθαΝ παθκλγπγ έΝ  

π λέπ π βΝ υ κεδηά πμΝ βμΝαδ ά πμΝαευλυ πμέΝΓδαΝ κΝζσΰκΝαυ σΝεαδΝεα σπδθ 

αγηέ πμΝ πθΝζσΰπθΝ βηκ έκυΝ υηφΫλκθ κμΝεαδΝ βμΝκδεκθκηδεάμΝίζΪίβμΝπκυ 

πδεαζ έ αδΝ κΝ βησ δκΝεαδΝβΝ έ έ έΝαπσΝ βΝ δαεκπάΝ πθΝ λΰα δυθΝεαδΝ κυ 

ΰ ΰκθσ κμΝσ δΝβΝ υθΫξδ βΝ πθΝ λΰα δυθΝ δμΝ θΝ ι ζέι δΝ λΰκζαίέ μΝγα 

εα α ά δΝΫ δΝ υ ξ λΫ λβΝεαδΝκδεκθκηδεΪΝπδκΝ απαθβλάΝ βθΝ παθαφκλΪΝ κυ 

ξυλκυΝ βθΝπλκ ΫλαΝεα Ϊ α βΝ Νπ λέπ π βΝ υ κεδηά πμΝ βμΝαδ ά πμ 

αευλυ πμ,ΝβΝ πδ λκπάΝελέθ δΝσ δΝβΝυπσΝελέ βΝαέ β βΝγαΝπλΫπ δΝθαΝΰέθ δΝ ε ά 

εαδΝθαΝ δα αξγκτθ,Νεα `Ν φαληκΰάΝ κυΝΪλγλκυΝηβΝ κυΝπέ ή κμΝ1κή1λκλΝ( `Νκ), 
ηΫξλδμΝ ε σ πμΝκλδ δεάμΝαπκφΪ πμΝ πέΝ βμΝαδ ά πμΝαευλυ πμ,ΝπμΝπλσ φκλα 

ηΫ λαμΝα)ΝβΝΪη βΝ δαεκπάΝσζπθΝ πθΝ λΰα δυθΝπκυΝ δ θ λΰκτθ αδΝεαδΝαπκ εκπκτθ, 
αηΫ πμΝάΝ ηηΫ πμ,Ν βθΝεα α ε υάΝ κυΝΫλΰκυΝ βμΝ ε λκπάμ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝαπκξά 

απσΝεΪγ ΝυζδεάΝ θΫλΰ δαΝπκυΝεα α έθ δΝ βθΝκζκεζάλπ βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ πθ 

ΫλΰπθΝπκυΝ υθ Ϋκθ αδΝη Ν κΝ πέηαξκΝ ΰξ έλβηαΝ βμΝ ε λκπάμΝ κυΝΪθπΝλκυΝ κυ 

ξ ζυκυΝπκ αηκτΝεαδΝί)ΝβΝηβΝζ δ κυλΰέαΝσ πθΝ εΝ πθΝΫλΰπθΝξλά βμΝεαδ 
αιδκπκέβ βμΝυ Ϊ πθΝΫξκυθΝά βΝκζκεζβλπγ έέ 
 

 

δαΝ ατ α 

 

Ϋξ αδΝ βθΝαέ β βέ 
 

δα Ϊ δΝ αΝεα ΪΝ κΝ ε π δεσΝαθαφ λση θαΝηΫ λαέ 
 

δα Ϊ δΝ βθΝαπσ κ βΝ κυΝπαλαίσζκυΝεαδ 
 

πδίΪζζ δΝ κΝ ζζβθδεσΝ βησ δκΝεαδΝ κυμΝπαλ ηίαέθκθ μΝθαΝεα αίΪζκυθ 

υηηΫ λπμΝ κΝαδ κτθΝ κΝπκ σΝ πθΝ π αεκ έπθΝ(ιίί)Ν υλυΝπμΝ δεα δεάΝ απΪθβέ 
 

Κλέγβε ΝεαδΝαπκφα έ γβε Ν βθΝ γάθαΝ δμΝιΝεαδΝ11ΝΙαθκυαλέκυΝβί1ίΝεαδΝ δμΝζ 

Φ ίλκυαλέκυΝβί1ίΝεαδΝ ε σγβε Ν δμΝ1ίΝΦ ίλκυαλέκυΝβί1ίέ 
 

 

 

ΟΝΠλσ λκμΝ       ΝΓλαηηα Ϋαμ 

 

ΠέΝΠδελαηηΫθκμΝ       έΝ
Κκυη θ Ϋλβ 

 

 

ΣΟΝΟΝΟΜ ΝΣΟΤΝ ΛΛ ΝΙΚΟΤΝΛ ΟΤ 

 

θ Ϋζζ αδΝπλκμΝεΪγ Ν δεα δεσΝ πδη ζβ άΝθαΝ ε ζΫ δΝσ αθΝ κυΝ κΝαβ ά κυθ 

βθΝπαλαπΪθπΝαπσφα β,Ν κυμΝ δ αΰΰ ζ έμΝθαΝ θ λΰά κυθΝεα ΪΝ βθΝαληκ δσ β Ϊ 

κυμΝεαδΝ κυμΝ δκδεβ ΫμΝεαδΝ αΝΪζζαΝσλΰαθαΝ βμΝ βησ δαμΝ τθαηβμΝθαΝίκβγά κυθ 



Α Α Σ α 301 

 

σ αθΝ κυμΝαβ βγ έέ 
 

Ν θ κζάΝπδ κπκδ έ αδΝη Ν βθΝ τθ αιβΝεαδΝ βθΝυπκΰλαφάΝ κυΝπαλσθ κμέ 
 

γάθα,Νέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέ 
 

 

 

ΟΝΠλσ λκμΝ        ΝΓλαηηα Ϋαμ 

 

 


