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Κ Σ Σ ΣΙΚΟΝΟΜΟΠΟΝ Ι   

ΤΝ ΜΩΝΝΓΟΝ ΩΝ ΗΜΟΣΙΚΩΝΝΧΟΛ ΙΩΝ  

Λ Μ ΟΤ 

---------------------------------------------- 
 

ΡΘΡΟΝ1 

ΠΩΝΤΜΙ  

 

Ι λτ αδΝ θδαέαΝΟλΰΪθπ βΝ πθΝ υθ Ϋ ηπθΝΓκθΫπθΝ πθΝ βηκ δευθΝξκζ έπθΝ βμΝ
πσζβμΝεαδΝ παλξέαμΝΛ η κτΝη Ν βθΝ ππθυηέαΝ«Οηο ποθ ίαΝυθ έ ηωθΝΓοθέωθΝ
ηηο δεώθΝ χοζ ίωθΝ Λ Μ ΟΤ» πκυΝ απσΝ υλαΝ εαδΝ η ΪΝ γαΝ αθαφΫλ αδΝ

απζυμΝη Ν βΝζΫιβΝ«ΟΜΟΠΟΝ Ι ». 
 

ΡΘΡΟΝ2 

ΤΣ ΗΝΚ ΙΝΛ ΙΣΟΤΡΓΙ  

 

α) ΗΝ Οηκ πκθ έαΝ απκ ζ έ αδΝ απ΄Ν σζκυμΝ κυμΝ υθ Ϋ ηκυμΝ ΓκθΫπθΝ πθΝ
βηκ δευθΝ βμΝπσζβμΝεαδΝ παλξέαμΝΛ Μ ΟΤέ 
υ άΝζ δ κυλΰ έΝ τηφπθαΝη Ν δμΝπλσθκδ μΝ κυΝπαλσθ κμΝΚα α α δεκτΝεαδΝ

η Ν κυμΝ «ΟδΝ π λέΝ υθ Ϋ ηπθΝ ΰκθΫπθΝ ΝσηκδΝ κυΝ 1λλβΝ εαδΝ 1λλιΝ εαδΝ κυμΝ
Καθκθδ ηκτμΝ κυΝ 1λλη» σππμΝ αυ κέΝ ε σγβεαθΝ απσΝ κΝ ΤπκυλΰδεσΝ
υηίκτζδκΝεαδΝ ΰελέγβεαθΝαπσΝ βΝίκυζάΝ πθΝ θ δπλκ υππθ. 

ΗΝΟηκ πκθ έαΝ έθαδΝ κΝαθυ α κΝ υθ κθδ δεσΝεαδΝεαγκ βΰβ δεσΝυηαΝ πθΝ
υθ Ϋ ηπθΝΜ ζυθΝ βμΝπσζβμΝεαδΝ παλξέαμΝ βμέ 

ί) ΗΝΟηκ πκθ έαΝ επλκ ππ έΝ κυμΝυθ Ϋ ηκυμ,ΝΜΫζβΝ βμΝ παλξέαμΝ βμ,Ν βθΝ
ΠαΰετπλδαΝ υθκηκ πκθ έαΝ υθ Ϋ ηπθΝ ΓκθΫπθΝ ξκζ έπθΝ βηκ δεάμΝ

επαέ υ βμΝ εαδΝ πδζαηίΪθ αδΝ σζπθΝ πθΝ αβ βηΪ πθΝ πκυΝ γαΝ
παλκυ δΪακθ αδΝεαδΝαφκλκτθΝ κυμΝυθ Ϋ ηκυμΝεαδΝ βθΝΟηκ πκθ έαέ 

 

ΡΘΡΟΝ3 

Ρ  

 

ΗΝΫ λαΝ βμΝΟηκ πκθ έαμΝ έθαδΝ κΝ ΄Ν βηκ δεσΝξκζ έκΝ βΝΛ η σ,Ν κΝκπκέκΝ
γαΝ υΰεαζκτθ αδΝκδΝ υθ λέ μΝεαδΝ υΰε θ λυ δμέΝΝ πδ κζΫμΝεαδΝΈΰΰλαφαΝπλκμΝ
βθΝΟηκ πκθ έαΝαπ υγτθκθ αδΝ βθΝπδκΝπΪθπΝΫ λαΝάΝσπκυΝάγ ζ Ναπκφα έ δΝ κΝ
δκδεβ δεσΝυηίκτζδκέ 

Σo δκδεβ δεσΝυηίκτζδκΝηπκλ έΝθαΝ υΰεαζΫ δΝ υθ λέ μΝεαδΝ υΰε θ λυ δμΝ ΄Ν
κπκδκ άπκ ΝΪζζκΝηΫλκμέ 
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ΡΘΡΟΝ4 

ΚΟΠΟΙΝΚ ΙΝ ΡΜΟ ΙΟΣΗΣ  

 

ΗΝΟηκ πκθ έαΝ 
(αΨ πδ δυε δΝ βΝ ί ζ έπ βΝ πθΝ υθγβευθΝ η ζΫ βμ,Ν ησλφπ βμ,Ν α φΪζ δαμΝΝ

υΰ έαμ,Ν υβη λέαμΝεαδΝουξαΰπΰέαμΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝηαγβ υθΝ πθΝ ξκζ έπθΝ
βμΝ παλξέαμέ 

(ίΨ ΠαλΫξ δΝ υθ λκηάΝ εαδΝ ίκάγ δαΝ ΰδαΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ πδηΫλκυμΝ
πλκίζβηΪ πθΝ πθΝυθ Ϋ ηπθΝΜ ζυθΝ δμΝπ λδπ υ δμΝπκυΝαυ σΝγαΝαβ βγ έΝ
απσΝ κθΝ θ δαφ λση θκΝτθ ηκέΝΝ 

(ΰΨ υθ κθέα δΝ βΝ λΪ βΝ πθΝ υθ Ϋ ηπθ-Μ ζυθΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ εαδΝ
πλκυγβ βΝεκδθυθΝ κυμΝπλκίζβηΪ πθέ 

( Ψ επλκ ππ έΝ κυμΝ υθ Ϋ ηκυμΝ ΓκθΫπθΝ βμΝ παλξέαμΝ βθΝ ΠαΰετπλδαΝ
υθκηκ πκθ έαΝυθ Ϋ ηπθΝΓκθΫπθΝξκζ έπθΝ βηκ δεάμΝ επαέ υ βμέ 

( Ψ ΤπκίΪζζ δΝ αΝ πλκίζάηα αΝ βμΝ παλξέαμΝ βθΝ ΠαΰετπλδαΝ υθκηκ πκθ έαΝ
υθ Ϋ ηπθΝ ΓκθΫπθΝ βθΝ κπκέαΝ αθάε δΝ εαδΝ η αφΫλ δΝ αβ άηα αΝ πκυΝ
αφκλκτθΝ κυμΝυθ Ϋ ηκυμΝ– ΜΫζβΝ βμΝεαδΝ αΝκπκέαΝ ξλάακυθΝ ΰ θδεσ λβμΝ
αθ δη υπδ βμ. 

(αΨ θαπ τ δΝ ξΫ δμΝ η Ν Ϊζζ μΝ Ολΰαθυ δμΝ ΓκθΫπθΝ εαδΝ η Ν Ολΰαθυ δμΝ
επαδ υ δευθΝ σ κΝ βθΝ ΚτπλκΝ σ κΝ εαδΝ κΝ ιπ λδεσ,Ν η Ν δμΝ ξκζδεΫμΝ
φκλ έ μΝ βμΝ παλξέαμΝ εαδΝ ΪζζκυμΝ φκλ έμ,Ν κΝ υθ κθδ άΝ δ υγυθ άΝ πθΝ

ξκζ έπθΝ εαδΝ κθΝ αλησ δκΝ ΰδαΝ βθΝ παλξέαΝ ζ δ κυλΰσΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ
Παδ έαμΝ εαδΝ Πκζδ δ ηκτΝ ΰδαΝ πλκαΰπΰάΝ πθΝ εκπυθΝ βμ,Ν σππμΝ
πλκίζΫπκθ αδΝαπσΝ κΝεα α α δεσΝ βμέΝΝ 

(βΨ δαγΫ δΝ κδεκθκηδεκτμΝ πσλκυμ,Ν πκυΝ απκε ΪΝ σππμΝ πλκθκ έ αδΝ κΝ
εα α α δεσΝ βμΝεαδΝ κυμΝκπκέκυμΝξλβ δηκπκδ έΝΰδαΝπλκυγβ βΝ πθΝ εκπυθΝ
βμέΝ 

(γΨ ε έ δΝ εαδΝ ευεζκφκλ έΝ θβη λπ δεΪΝ πθΝ λα βλδκ ά πθΝ βμΝ ζ έα,Ν
φυζζΪ δα,Ν π λδκ δεΪΝ άΝ ίδίζέαέΝ βηδκυλΰ έΝ Ι κ ζέ μΝ εαδΝ πλκπγ έΝ κυμΝ
εκπκτμΝ βμΝηΫ πΝοβφδαευθΝεαδΝβζ ε λκθδευθΝηΫ πθΝ πδεκδθπθέαμέ 

(δΨ Ολΰαθυθ δΝ ΚκδθπθδεΫμΝ εαδΝ Πκζδ δ δεΫμΝ υΰε θ λυ δμ,Ν δαζΫι δμ,Ν
ιδυ δμ,Ν εδθβηα κΰλαφδεΫμΝ παλα Ϊ δμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ Ϊζζ μΝ πθ υηα δεΫμΝ

ε βζυ δμΝ Ν υθ λΰα έαΝη Ν κυμΝυθ Ϋ ηκυμ-ΜΫζβΝ βμέΝ 
(εΨ πδ δυε δΝ βθΝ έ λυ βΝ υθ Ϋ ηπθΝ ΓκθΫπθΝ βηκ δευθΝ ξκζ έπθΝ εαδΝ βθΝ

Ϋθ αιβΝ κυμΝ βθΝΟηκ πκθ έαΝεαδΝεαγκ άΰβ βΝ κυμΝ βθΝαθ δη υπδ βΝεαδΝ
πέζυ βΝ πθΝπλκίζβηΪ πθΝ κυμέ 

(ζΨΝ Ν Ν Ν Ολΰαθυθ δΝ εαδΝ ζ δ κυλΰ έΝ εα α εβθπ δεκτμΝ ξυλκυμΝ βθΝ ΚτπλκΝ άΝ εαδΝ
αθαζαηίΪθ δΝ βθΝ απκ κζάΝ ηαγβ υθΝ Ν εα α εβθπ δεκτμΝ ξυλκυμ,Ν βθΝ
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ζζΪ αΝ άΝ εαδΝ αζζκτ,Ν σπκυΝ άγ ζ Ν εαγκλέ δΝ πλκμΝ κτ κΝ κΝ δκδεβ δεσΝ
υηίκτζδκΝ βμΝΟηκ πκθ έαμέ 

(ηΨ τθα αδΝ θαΝ πλκ ζαηίΪθ δΝ πλκ ππδεσΝ ΰδαΝ βθΝ υπκίκάγβ βΝ πθΝ
λα βλδκ ά πθΝ βμΝ άΝ εαδΝ αθαγΫ δΝ π΄Ν αηκδίάΝ βθΝ δ ιαΰπΰάΝ βμΝ

αζζβζκΰλαφέαμΝ βθΝ ε τππ βΝεαδΝ δαθκηάΝ πθΝ δαφσλπθΝ θ τππθΝ βμέ 
(θΨ ΣδμΝ λα βλδσ β μΝ κυΝ έΝέΝη Νσλκυμ γαΝεαγκλέα δΝ κΝ εΪ κ Ν δκδεβ δεσΝ

υηίκτζδκέΝ 
 

ΡΘΡΟΝ5 

Μ  ΝΓΙ Ν ΠΙΣ ΤΞΗΝΣΩΝΝΚΟΠΩΝΝΚ ΙΝ ΡΜΟ ΙΟΣΗΣΩΝ 

 

ΟδΝ εκπκέΝεαδΝαληκ δσ β μΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝ κΝΪλγλκΝζΝ πδ δυεκθ αδμ 
(αΨ Μ Ν αε δεΫμΝ υΰε θ λυ δμΝ εαδΝ υ εΫο δμΝ πθΝ αθ δπλκ υππθΝ πθΝ

υθ Ϋ ηπθΝΜ ζυθΝ βμέ 
(ίΨ Μ Νεα Ϊζζβζ μΝ δαζΫι δμΝαπσΝΰκθ έμΝεαδΝ επαδ υ δεκτμέ 
(ΰΨ Μ Ν βθΝ δκλΰΪθπ βΝ επαδ υ δευθΝ άΝ ουξαΰπΰδευθΝ ε λκηυθΝ εαδΝ ΪζζπθΝ

ε βζυ πθΝ(φδζαθγλππδεΫμ,Ναγζβ δεΫμ,Νγ α λδεΫμ,Νεδθβηα κΰλαφδεΫμΝεέαέΨ 
( Ψ Μ Ν βθΝ Ϋε κ β,Ν ε τππ βΝ εαδΝ ευεζκφκλέαΝ κπκδκυ άπκ Ν ζ έκυ,Ν

φυζζα έκυ,Νπ λδκ δεκτ,ΝίδίζέκυΝεαδΝοβφδαευθΝεαδΝβζ ε λκθδευθΝηΫ πθέΝ 
( Ψ Μ Ν βθΝ έ λυ βΝ αη έκυΝ ΰδαΝ βθΝ τλυγηβΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝΟηκ πκθ έαμΝεαδΝ

βθΝ επζάλπ βΝ πθΝ εκπυθΝεαδΝαληκ δκ ά πθΝ βμέ 
(αΨ ΟδεκθκηδεάΝ ίκάγ δαΝ απσλπθΝ ηαγβ υθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ ηαγβ υθΝ κδΝ κπκέκδΝ

ξλάακυθΝκδεκθκηδεάμΝΝίκάγ δαμΝΰδαΝζσΰκυμΝυΰ έαμέ 
(βΨ Μ Ν βΝ τθαοβΝ αθ έκυΝάΝ αθ έπθΝεα σπδθΝαπκφΪ πθΝ βμΝπζ δκοβφέαμΝ κυΝ

δκδεβ δεκτΝυηίκυζέκυέ 
(γΨ Μ Ν βΝ υθ λΰα έαΝη Ν δΪφκλ μΝ λξΫμΝάΝΦκλ έμέΝΝ 
(δΨ Μ Ν βΝη ζΫ βΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝάΝΪζζβμΝθκηκγ έαμ,Νεαθκθδ ηυθΝηΫ λπθΝάΝ

επαδ υ δεάμΝ πκζδ δεάμΝ εαδΝ βθΝ υπκίκζάΝ πθΝ δ βΰά πθΝ βμΝ
Οηκ πκθ έαμέ 

(εΨ Μ Ν βθΝ παλκξάΝ υηίκυζάμΝ άΝ υπβλ δυθΝ εαδΝ βθΝ εα αίκζάΝ κδεκθκηδευθΝ
πφ ζβηΪ πθΝπλκμΝ κυμΝυθ Ϋ ηκυμ-ΜΫζβΝ βμέΝ 

(ζΨ Μ Ν βθΝ επλκ υπβ βΝ πθΝ υθ Ϋ ηπθΝ ΓκθΫπθ Ν κπκδ άπκ Ν λξΫμΝ
πδ λκπΫμΝάΝυηα αέ 

(ηΨ Μ Ν βθΝπλσ ζβοβΝπλκ ππδεκτΝάΝεαδΝαθΪγ βΝ λΰα έαμΝ Ν λέ κυμΝΝάΝαΰκλΪΝ
λΰα έαμΝαπσΝ λέ κυμΝΰδαΝυπκίκάγβ βΝ κυΝΫλΰκυΝ βμΝΟηκ πκθ έαμέ 

(θΨ Μ Ν βθΝ θγΪλλυθ βΝΰδαΝ δα άλβ βΝ κυΝγ ηκτΝ πθΝξκζδευθΝΣλκξκθσηπθέ 
(ιΨ Μ Νκπκδκ άπκ ΝΪζζκΝθσηδηκΝηΫ κέΝ 



                                                                              4 

ΡΘΡΟΝ6 

Μ ΛΗ 

 

(αΨ ΜΫζβΝ βμΝ Οηκ πκθ έαμΝ ηπκλκτθΝ θαΝ έθαδΝ σζκδΝ κδΝ τθ ηκδΝ ΓκθΫπθΝ πθΝ
βηκ δευθΝ ξκζ έπθΝ βμΝ πσζβμΝ εαδΝ παλξέαμΝ Λ Μ ΟΤ,Ν πκυΝ έθαδΝ
ΰΰ ΰλαηηΫθκδΝ κΝ Μβ λυκΝ υθ Ϋ ηκυΝ ΓκθΫπθΝ ίΪ βΝ πθΝ ΝσηπθΝ εαδΝ

Καθκθδ ηυθΝ Π λέ υθ Ϋ ηκυΝ ΓκθΫπθΝ κυΝ 1λλβΝ ΫπμΝ 1λλι,Ν εαδΝ αφκτΝ
υπκίΪζκυθΝ ΰλαπ άΝ αέ β βΝ πλκμΝ βΝ ΰλαηηα έαΝ βμΝ Οηκ πκθ έαμ,Ν πκυΝ θαΝ
υθκ τ αδΝη Ν κΝ δεαέπηαΝ ΰΰλαφάμ,ΝσππμΝ κτ κΝεαγκλέα αδΝ κΝπαλσθΝ

Κα α α δεσέΝ 
(ίΨ ΗΝδ δσ β αΝ κυΝηΫζκυμΝπατ δΝθαΝδ ξτ δΝεα ΪΝ βθΝαπκξυλβ βΝ κυΝυθ Ϋ ηκυΝ

απσΝ βθΝΟηκ πκθ έαΝάΝεαδΝεα σπδθΝ δΪζυ βμΝ κυΝυθ Ϋ ηκυέ 
(ΰΨΝ ΗΝ έ κ κμΝ θΫπθΝ η ζυθΝ πδ λΫπ αδΝ πΪθ κ έΝ Ν ΣαΝ ηΫζβΝ δεαδκτθ αδΝ εΪγ Ν

δΰηάΝ θαΝ απκξπλά κυθΝ απσΝ βθΝ Οηκ πκθ έαΝ τ λαΝ απσΝ ΫΰΰλαφβΝ
πδ κζάΝ κυμΝπλκμΝ κΝΓλαηηα ΫαΝ βμΝΟηκ πκθ έαμΝ ιβΰυθ αμΝ κυμΝζσΰκυμΝ
βμΝαπκξυλβ βμΝ κυμέ 

( Ψ  Ν π λέπ π βΝ πκυΝ ηΫζκμΝ θ λΰ έΝ εα ΪΝ παλΪία βΝ πθΝ πλκθκδυθΝ κυΝ
Κα α α δεκτΝ εαδΝ κυΝ ΝσηκυΝ ΰ θδεσ λα,Ν άΝ εα ΪΝ λσπκΝ αθ έγ κΝ η Ν αΝ
υηφΫλκθ αΝ βμΝ Οηκ πκθ έαμ,Ν τ λαΝ απσΝ πδ αηΫθβΝ ιΫ α βΝ βμΝ

υπσγ βμΝ κυΝ υθ Ϋ ηκυΝ – ΜΫζκυμΝ εαδΝ αφκτΝ κυΝ παλΪ ξ δΝ βθΝ υεαδλέαΝ
υπ λΪ πδ βμΝ κυ,Ν τθα αδΝθαΝ κυΝ πδίΪζ δΝ δμΝπδκΝεΪ πΝπκδθΫμέ 

i. Παλα άλβ βΝ 
ii. πκίκζά,ΝβΝκπκέαΝπλΫπ δΝθαΝ ΰελδγ έΝαπσΝ βΝΓ θδεάΝυθΫζ υ βέ 

( Ψ ΜΫζκμΝ πκυΝ απκίζάγβε Ν απσΝ βθΝ Οηκ πκθ έαΝ τθα αδΝ θαΝ παθ ΰΰλαφ έΝ
αφκτΝαλγκτθΝπλκβΰκυηΫθπμΝκδΝζσΰκδΝπκυΝκ άΰβ αθΝ βθΝαπκίκζάΝ κυέ 

 

ΡΘΡΟΝι 

ΙΚ ΙΩΜ Σ ΝΚ ΙΝΤΠΟΧΡ Ω Ι 

 

(αΨ ΌζκδΝκδΝτθ ηκδΝ– ΜΫζβΝΫξκυθΝέ αΝ δεαδυηα αΝεαδΝυπκξλ υ δμέ 
(ίΨ ΌζκδΝ κδΝτθ ηκδΝ – ΜΫζβΝ βμΝΟηκ πκθ έαμΝ υηη ΫξκυθΝ κΝ δκδεβ δεσΝ

υηίκτζδκΝη Ν κυμΝαθ δπλκ υπκυμΝ κυμέ 
(ΰΨ ΌζκδΝ κδΝ αθ δπλσ ππκδΝ πθΝ υθ Ϋ ηπθΝ – Μ ζυθΝ ΫξκυθΝ κΝ δεαέπηαΝ θαΝ

εζΫΰκυθΝ εαδΝ θαΝ εζΫΰκθ αδΝ αφκτΝ κΝ τθ ηκμΝ κυμΝ Ϋξ δΝ αε κπκδά δΝ
πλκβΰκυηΫθπμ,Ν δμΝκδεκθκηδεΫμ κυμΝυπκξλ υ δμΝπλκμΝ βθΝΟηκ πκθ έαέΝ 

( Ψ ΚΪγ Ν τθ ηκμΝ – ΜΫζκμΝ ηπκλ έΝ θαΝ υπκίΪζζ δΝ πλκμΝ κΝ δκδεβ δεσΝ
υηίκτζδκΝ δ βΰά δμΝ άΝ εαδΝ θαΝ πλκίαέθ δΝ Ν παλα Ϊ δμΝ ΰδαΝ βΝ η ζΫ βΝ
πλκυγβ βΝεδΝ πέζυ βΝπλκίζβηΪ πθΝπκυΝεα ΪΝ βΝΰθυηβΝ κυΝαθ δη ππέακυθΝ
κδΝτθ ηκδΝ– ΜΫζβΝάΝεαδΝκΝτθ ηκμΝκΝέ δκμέΝΝ 
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( Ψ ΟδΝ τθ ηκδΝ – ΜΫζβΝ πλΫπ δΝ θαΝ ζαηίΪθκυθΝ ηΫλκμΝ δμΝ δΪφκλ μΝ
ε βζυ δμΝ βμΝΟηκ πκθ έαμέ 

( Ψ ΟδΝτθ ηκδΝ– ΜΫζβΝκφ έζκυθΝθαΝ υηηκλφυθκθ αδΝπλκμΝ δμΝπλσθκδ μΝ κυΝ
παλσθ κμΝ εα α α δεκτΝ εαδΝ δμΝ απκφΪ δμΝ πθΝ υθ λδΪ πθΝ κυΝ

δκδεβ δεκτΝυηίκυζέκυ,Ν βμΝΓ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝεαδΝθαΝ υηίΪζζκυθΝ βθΝ
πλσκ κΝ βμΝΟηκ πκθ έαμέ 

(αΨ ΟδΝ τθ ηκδΝ – ΜΫζβΝ έθαδΝ αζζβζΫΰΰυαΝ υπ τγυθκδΝ ΰδαΝ αΝ ξλΫβΝ εαδΝ δμΝ
υπκξλ υ δμΝ βμΝΟηκ πκθ έαμ,ΝθκκυηΫθκυΝσ δΝΫξκυθΝζΪί δΝπλκ Ϋλαθ ΰθυ βΝ
εαδΝ( ξ δεάΝ Ϋ η υ βΨέΝ 

(βΨ τθ ηκμΝ – ΜΫζκμΝ πκυΝ δαΰλΪφ αδ,Ν απκξπλ έΝ άΝ απκίΪζζ αδΝ απσΝ βθΝ
Οηκ πκθ έα,Ν θ Ϋξ δΝ εαθΫθαΝ δεαέπηαΝ πΪθπΝ βθΝ π λδκυ έαΝ βμΝ
Οηκ πκθ έαμΝ εαδΝ θΝ απαζζΪ αδΝ πθΝ κφ δζυθΝ κυΝ πλκμΝ βθΝ
Οηκ πκθ έαέ 

(γΨ τθ ηκμΝ – ΜΫζκμΝ πκυΝ απκξπλ έΝ λ έ αδΝ σζπθΝ πθΝ πφ ζβηΪ πθΝ εαδΝ
δεαδπηΪ πθΝ κυ,Ν αζζΪΝ ηπκλ έΝ θαΝ παθ ΰΰλαφ έΝ εα σπδθΝ απσφα βμΝ κυΝ
δκδεβ δεκτΝυηίκυζέκυΝεαδΝεα αίκζάμΝσζπθΝ πθΝκφ δζυθΝ κυέΝ 

(δΨ ΟδΝτθ ηκδΝ – ΜΫζβΝκφ έζκυθΝ θαΝεα αίΪζζκυθΝ δμΝ υθ λκηΫμΝ κυμΝπλδθΝ
βθΝΫθαλιβΝ πθΝ λΰα δυθΝ βμΝ ά δαμΝΣαε δεάμΝΓ θδεάμΝυθΫζ υ βμέΝ 

           Ν π λέπ π βΝ Ν ηβΝ ΫΰεαδλβμΝ εα αίκζάμΝ πθΝ υθ λκηυθΝ κυμΝ γαΝ
απκ λκτθ αδΝ κυΝ δεαδυηα κμΝ κυΝ εζΫΰ δθΝ εαδΝ εζΫΰ γαδέΝ ΪθΝ βΝ
εαγυ Ϋλβ βΝ υθ ξέα αδΝ Ν γαΝ δ κπκδκτθ αδΝ απσΝ κθΝ Γλαηηα ΫαΝ βμΝ
Οηκ πκθ έαμΝ η Ν πδ κζάΝ Ν εαδΝ ΪθΝ θΝ υηηκλφπγκτθΝ υ Ν θαΝ
επζβλυ κυθΝ δμΝυπκξλ υ δμΝ κυμΝ θ σμΝ λδυθΝηβθυθΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝ
δ ιαΰπΰάμ βμΝ ά δαμΝ Σαε δεάμΝ Γ θδεάμΝ υθΫζ υ βμ,Ν κΝ δκδεβ δεσΝ

υηίκτζδκΝγαΝΫξ δΝ βθΝ υξΫλ δαΝθαΝπΪλ δΝ ξ δεΪΝηΫ λα,ΝηβΝαπκεζ δση θβμ 

εαδΝ βμΝ δαΰλαφάμΝ κυΝυθ Ϋ ηκυΝαπσΝηΫζκμΝ βμΝΟηκ πκθ έαμέΝΝΜΫζβΝπκυΝ
δαΰλΪφκθ αδΝ σ ΝησθκΝηπκλκτθΝθαΝ παθ ΰΰλαφκτθΝαφκτΝεα αίΪζκυθΝσζ μΝ
δμΝεαγυ λβηΫθ μΝ υθ λκηΫμΝεαδΝκφ δζΫμΝ κυμέΝ 

(εΨ ΣκΝ δκδεβ δεσΝυηίκτζδκΝ βμΝΟηκ πκθ έαμΝηπκλ έΝθαΝαπκίΪζζ δΝτθ ηκΝ
– ΜΫζκμΝ βμ,Ν αθΝ αυ σμΝ εα σπδθΝ ΰλαπ άμΝ πλκ δ κπκέβ βμΝ ιαεκζκυγ έΝ θαΝ
εαγυ λ έΝ δμΝ υθ λκηΫμΝ κυΝάΝΪζζ μΝκφ δζΫμΝ κυΝπλκμΝ βθΝΟηκ πκθ έαΝάΝ
αλθ έ αδΝθαΝ υηηκλφπγ έΝπλκμΝ δμΝπλσθκδ μΝ κυΝπαλσθ κμΝεα α α δεκτΝάΝ
εαδΝ κυΝ ξ δεκτΝΝσηκυέΝΝ 
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ΡΘΡΟΝκ 

ΠΟΡΟΙ 
 

(αΨ ΣκΝ δεαέπηαΝ ΰΰλαφάμΝ εαγκλέα αδΝ κΝ πκ σθΝ πθΝ €ηίέίίΝ άΝ κπκδκ άπκ Ν
ΪζζκΝ πκ σΝ άγ ζ Ν εαγκλέ δΝ βΝ ά δαΝ Γ θδεάΝ υθΫζ υ βΝ τ λαΝ απσΝ
δ άΰβ βΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝυηίκυζέκυέ 

(ίΨ ΠΪΰδαΝ ά δαΝ εαδΝ αγ λάΝ υθ λκηάΝ €ηίέίίΝ ΰδαΝ σζκυμΝ κυμΝ υθ Ϋ ηκυμΝ
ΓκθΫπθΝ πθΝ βηκ δευθΝ ξκζ έπθΝ βΝ κπκέαΝ πζβλυθ αδΝ πλδθΝ βθΝ ά δαΝ
Γ θδεάΝ υθΫζ υ βΝ βμΝΟηκ πκθ έαμ ά εαδΝκπκδκθ άπκ ΝΪζζκΝπκ σΝάγ ζ Ν
εαγκλέ δΝ βΝ ά δαΝ Γ θδεάΝ υθΫζ υ βΝ βμΝ Οηκ πκθ έαμ τ λαΝ απσΝ
δ άΰβ βΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝυηίκυζέκυέ 

(ΰΨ Έε αε μΝ δ φκλΫμΝ πθΝ υθ Ϋ ηπθΝ – Μ ζυθΝ πκυΝ γαΝ άγ ζ Ν εαγκλέ δΝ κΝ
δκδεβ δεσΝυηίκτζδκέΝ 

( Ψ ΣκΝ πλκρσθΝ κπκδπθ άπκ Ν πκζδ δ δευθ,Ν αγζβ δευθ,Ν εδθβηα κΰλαφδευθ,Ν
ηκυ δευθΝάΝΪζζπθΝ ε βζυ πθΝ βμΝΟηκ πκθ έαμέ 

( Ψ δ φκλΫμ,Ν πλ Ϋμ,ΝπλκρσθΝ λΪθκυ,ΝάΝΪζζκΝ δ σ βηαΝπκυΝπ λδΫλξ αδΝθσηδηαΝ
βθΝΟηκ πκθ έαέΝ 

( Ψ ΣκΝπλκρσθΝαπσΝ ε λκηΫμΝάΝεα α εβθυ δμΝ βθΝΚτπλκΝάΝ κΝ ιπ λδεσέΝ 
(αΨ ΣκΝπλκρσθΝαπσΝ βθΝπυζβ βΝ πθΝαθ δΰλΪφπθΝ κυΝΚα α α δεκτΝπκυΝκλέα αδΝ

Ν€1ίέίίΝ κΝεαγΫθαέΝΝΝκ έ αδΝσ δΝκδΝτθ ηκδΝ– ΜΫζβΝεα ΪΝ βθΝ ΰΰλαφάΝ
κυμΝ δεαδκτθ αδΝ πλ ΪθΝ θσμΝαθ δ τπκυέ 

 

ΡΘΡΟΝλ 

Κ Φ Λ Ι ΝΚ ΙΝ Π Ν  

 

(αΨ ΣαΝ ε φΪζαδαΝ βμΝ Οηκ πκθ έαμΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ικ τκθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ
εα ΪΝεαδλκτμΝαπκφΪ δμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝυηίκυζέκυΝΰδαΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝ
Οηκ πκθ έαμΝ εαδΝ βθΝ πέ υιβΝ πθΝ εκπυθΝ εαδΝ αληκ δκ ά πθΝ βμ,Ν σππμΝ
αυ κέΝπ λδΫξκθ αδΝ κΝπαλσθΝεα α α δεσέΝ 

(ίΨ ΣαΝ ε φΪζαδαΝ βμΝ Οηκ πκθ έαμΝ ηπκλκτθ,Ν η ΪΝ απσΝ απσφα βΝ κυΝ
δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ θαΝ εα α έγ θ αδΝ Ν ΰε ελδηΫθαΝ λαπ αδεΪΝ άΝ

υθ λΰα δεΪΝδ λτηα α,ΝπκυΝγαΝ ΰελέθ δΝ κΝ δκδεβ δεσΝυηίκτζδκέΝΝ 
 

ΡΘΡΟΝ10 

ΟΡΓ Ν Ν ΙΟΙΚΗΗ 

 

(αΨ Γ θδεάΝυθΫζ υ β 

(ίΨ ΣκΝ δκδεβ δεσΝυηίκτζδκ 

(ΰΨ ΗΝΓλαηηα έαΝ( ε ζ δεσΝυηίκτζδκΨ 
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ΡΘΡΟΝ11 

ΣΗΙ ΝΓ ΝΙΚΗΝΤΝ Λ ΤΗ 

 

(αΨ ΗΝ ά δαΝ Γ θδεάΝ υθΫζ υ βΝ έθαδΝ κΝ αθυ α κΝ υηαΝ βμΝ Οηκ πκθ έαμέΝΝ
υ άΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ λέαΝ ηΫζβΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ εΪγ Ν

υθ Ϋ ηκυΝ - ΜΫζκυμΝ βμ, αΝ κπκέαΝ πλΫπ δΝ απαλαέ β αΝ θαΝ έθαδΝ
ικυ δκ κ βηΫθαΝαπσΝ κΝ δκδεβ δεσΝυηίκτζδκΝ κυΝυθ Ϋ ηκυΝ κυμέ 

 υ άΝ υθΫλξ αδΝηδαΝφκλΪΝ κΝξλσθκΝαηΫ πμΝη ΪΝ βθΝΫθαλιβΝ βμΝ ξκζδεάμΝ
ξλκθδΪμΝαζζΪΝσξδΝ θπλέ λαΝαπσΝ βθΝΝ1ίβΝΟε πίλέκυΝεαδΝσξδΝαλΰσ λαΝαπσΝ
βθΝ γ1β

 Οε πίλέκυ,Ν Ν Ν βη λκηβθέα,Ν υλαΝ εαδΝ σπκΝ πκυΝ κλέα αδΝ απσΝ κΝ
δκδεβ δεσΝ υηίκτζδκΝ βμΝΟηκ πκθ έαμέΝ 

(ίΨΝ ΗΝ ά δαΝ Γ θδεάΝ υθΫζ υ βΝ ι Ϊα δ,Ν η ζ ΪΝ εαδΝ απκφα έα δΝ πΪθπΝ Ν
κπκδκ άπκ Ν αά βηαΝ παλξδαεάμΝ άΝ κπδεάμΝ φτ βμΝ πκυΝ αφκλΪΝ κυμΝ
υθ Ϋ ηκυμΝ –ΜΫζβΝ βμΝ εδΝ πδζαηίΪθ αδΝ κπκδκυ άπκ Ν ΪζζκυΝ αβ άηα κμΝ
εκδθκτΝάΝΠαΰετπλδκυΝ θ δαφΫλκθ κμ,Ν κΝκπκέκΝυπκίΪζζ δΝ βθΝ ε ζ δεάΝ

πδ λκπάΝ άΝ κΝ δκδεβ δεσΝ υηίκτζδκΝ άΝ βθΝ Γ θδεάΝ υθΫζ υ β,Ν βμΝ
ΠαΰετπλδαμΝ υθκηκ πκθ έαμΝ πθΝ υθ Ϋ ηπθΝ ΓκθΫπθΝ πθΝ βηκ δευθΝ
ξκζ έπθ,Νη Ν δ βΰά δμΝ βμΝΰδαΝζάοβΝ πθΝ θ δεθυκηΫθπθΝηΫ λπθέ 

(ΰΨΝ ΗΝ ά δαΝΓ θδεάΝυθΫζ υ βΝπαέλθ δΝαπκφΪ δμΝπΪθπΝ ΝσζαΝ αΝγΫηα αΝ βμΝ
βη λά δαμΝ δΪ αιβμΝ βθΝκπκέαΝπλΫπ δΝθαΝπ λδζαηίΪθκθ αδμ 

i. Λκΰκ κ έαΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝυηίκυζέκυΝπΪθπΝ αΝπ πλαΰηΫθαΝ κυΝ
ζάιαθ κμΝΫ κυμΝαπσΝ κθΝΠλσ λκΝ κυέ 

ii. Κα Ϊγ βΝ ζ ΰηΫθβμΝ αη δαεάμΝ εα Ϊ α βμΝ απσΝ κθΝ αηέαΝ κυΝ
απ λξση θκυΝ δκδεβ δεκτΝυηίκυζέκυ,ΝβΝκπκέαΝθαΝ έθαδΝ ζ ΰηΫθβΝεαδΝ
υπκΰλαηηΫθβΝαπσΝ θ ιΪλ β κΝ ΰε ελδηΫθκΝ ζ ΰε άέΝ 

iii. πδετλπ βΝ πθΝ πλαε δευθΝ βμΝ πλκβΰκτη θβμΝ ά δαμΝ Γ θδεάμΝ
υθΫζ υ βμέ 

iv. πδετλπ βΝ πθΝ λδυθΝ ικυ δκ κ βηΫθπθΝ αθ δπλκ υππθΝ κυΝ εΪγ Ν
υθ Ϋ ηκυ-ΜΫζκυμΝ βθΝ ά δαΝΓ θδεάΝυθΫζ υ βέ 

v. υαά β βΝ πΪθπΝ βΝ Λκΰκ κ έαΝ εαδΝ βθΝ ζ ΰηΫθβΝ αη δαεάΝ
Κα Ϊ α βέ 

vi. Έΰελδ βΝ βμΝΛκΰκ κ έαμΝεαδΝ βμΝ αηδαεάμΝεα Ϊ α βμέ 
vii. υαά β βΝ γ ηΪ πθΝ πκυΝ ΰΰλΪφκθ αδΝ απσΝ υθ Ϋ ηκυμ-ΜΫζβΝ

κυζΪξδ κθΝηΝβηΫλ μΝπλδθΝ βθΝΓ θδεάΝυθΫζ υ βέ 
viii. ΤπκίκζάΝΰλαπ υμΝγ ηΪ πθΝεαδΝ δ βΰά πθΝΰδαΝξ δλδ ησΝαπσΝ κΝθΫκΝ

δκδεβ δεσΝυηίκτζδκέΝ 
ix. πδετλπ βΝ πθΝη ζυθΝ κυΝθΫκυΝ δκδεβ δεκτΝυηίκυζέκυέ 
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x. δκλδ ησμΝ θ ιΪλ β κυΝ ΰε ελδηΫθκυΝ ζ ΰε άΝ ηβΝ ηΫζκυμΝ βμΝ
Οηκ πκθ έαμ,Ν κΝ κπκέκμΝ θαΝ ηβθΝ Ϋξ δΝ ηΫξλδΝ γκυ

 ίαγηκτ υΰΰΫθ δαΝ η Ν
κπκδκθ άπκ Ν ηΫζκμΝ βμΝ ΰλαηηα έαμΝ βΝ η Ν κπκδκθ άπκ Ν
λΰκ κ έ αδΝαπσΝ βθΝΟηκ πκθ έα,    κΝκπκέκμΝγαΝα ε έΝ αΝεαγάεκθ αΝ
κυΝηΫξλδΝ βθΝ πση θβΝ ά δαΝΣαε δεάΝΓ θδεάΝυθΫζ υ βΝ ε σμΝ ΪθΝ

κδΝ υπβλ έ μΝ κυΝ δαεκπκτθΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ
υηίκυζέκυέΝ 

εζκΰάΝ τκΝ π λδευθΝ ζ ΰε υθΝκδΝκπκέκδΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝηΫζβΝβΝ
σξδ βμΝ ά δαμΝ Γ θδεάμΝ υθΫζ υ βμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ
παλσθ μΝ Ν αυ άΝ αζζΪΝ θΝ γαΝ έθαδΝ ηΫζβΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ
υηίκυζέκυ. 

( Ψ ΗΝ τΰεζδ βΝ βμΝ ά δαμΝ Γ θδεάμΝ υθΫζ υ βμΝ ΰθπ κπκδ έ αδΝ κυμΝ
υθ Ϋ ηκυμ-ΜΫζβΝ απσΝ κΝ δκδεβ δεσΝ υηίκτζδκΝ 1ηΝ κυζΪξδ κΝ ηΫλ μΝ
πλκβΰκυηΫθπμ,Νη Νΰλαπ άΝ δ κπκέβ β,ΝεαδΝη Ναΰΰ ζέαΝ δμΝ φβη λέ μΝπκυΝ
θαΝεαγκλέα δΝ κθΝ σπκΝβη λκηβθέαΝεαδΝυλαΝ τΰεζβ βμΝ βμΝ ά δαμΝΓ θδεάμΝ
υθΫζ υ βμΝεαδΝθαΝαθαφΫλ αδΝβΝβη λά δαΝ δΪ αιβέ 

( Ψ ΗΝ ά δαΝ Γ θδεάΝ υθΫζ υ βΝ ίλέ ε αδΝ Ν απαλ έαΝ αθΝ παλ υλέ εκθ αδΝ κδΝ
ηδ κέΝ κυζΪξδ κθΝ τθ ηκδ-ΜΫζβΝ υθΝ Ϋθαμ,Ν θκκυηΫθκυΝ σ δΝ ΫξκυθΝ
αε κπκδά δΝ δμΝ κδεκθκηδεΫμΝ κυμΝ υπκξλ υ δμΝ εαδΝ παέλθ δΝ απκφΪ δμΝ
ε σμΝ απσΝ δμΝ π λδπ υ δμΝ πκυΝ πλκθκ έ αδΝ δ δεΪΝαπσΝ κΝΚα α α δεσ,Ν η Ν

πζ δκοβφέαΝ πθΝπαλσθ πθΝη ζυθέ 
θΝ θΝυπΪλξ δΝαπαλ έαΝβΝ ά δαΝΓ θδεάΝυθΫζ υ βΝαθαίΪζζ αδΝΝΰδαΝηδ άΝ

υλα,Ν κπσ Ν αυ άΝ ίλέ ε αδΝ Ν απαλ έαΝ αθ ιΪλ β αΝ απσΝ κθΝ αλδγησΝ πθΝ
παλ υλδ εκηΫθπθΝυθ Ϋ ηπθ- Μ ζυθΝ βμέ 

( Ψ ΟΝ Πλσ λκμΝ κυ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ εβλτ δΝ βθΝ ΫθαλιβΝ πθΝ
λΰα δυθΝ βμΝ ά δαμΝ Γ θδεάμΝ υθΫζ υ βμΝ εαδΝ εαζ έΝ κυμΝ πδ άηκυμΝ

πλκ ε εζβηΫθκυμΝσππμΝξαδλ ά κυθΝ βΝυθΫζ υ βέ 
 Μ Ν δ άΰβ βΝ κυΝ Γλαηηα ΫαΝ εζΫΰ αδΝ λδη ζΫμΝ Πλκ λ έκ,Ν ΰδαΝ θαΝ

εα υγτθ δΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ πθΝ λΰα δυθΝ βμΝΓ θδεάμΝυθΫζ υ βμέΝ 
ΣαΝ ΜΫζβΝ κυΝ Πλκ λ έκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ ηΫζβΝ βμΝ ά δαμΝ Γ θδεάμΝ
υθΫζ υ βμΝ βμΝΟηκ πκθ έαμΝαζζΪΝ θΝγαΝ έθαδΝηΫζβΝ βμΝΓλαηηα έαμΝ κυΝ
απ λξση θκυΝ έΝέ 

(αΨ ΗΝοβφκφκλέαΝπΪθπΝ ΝεΪγ ΝγΫηαΝ δ ιΪΰ αδΝη ΝαθΪ α βΝ κυΝξ λδκτΝ ε σμΝ
αθΝ βΝ πζ δκοβφέαΝ πθΝ αθ δπλκ υππθΝ πθΝ παλσθ πθΝ υθ Ϋ ηπθ-Μ ζυθΝ
αβ ά κυθΝσππμΝαυ άΝ δ ιαξγ έΝη Νηυ δεάΝοβφκφκλέαέ 

(βΨΝ ΟδΝ απκφΪ δμΝ ζαηίΪθκθ αδΝ η Ν πζ δκοβφέαΝ πθΝ αθ δπλσ πππθΝ πθΝ
παλσθ πθΝυθ Ϋ ηπθ-Μ ζυθέ 
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(γΨ δεαέπηαΝ οάφκυΝ ΫξκυθΝ σζκδΝ κδΝ παλσθ μΝ ικυ δκ κ βηΫθκδΝ αθ δπλσ ππκδΝ
εΪγ Ν υθ Ϋ ηκυ-ΜΫζκυμΝ βμΝ Οηκ πκθ έαμΝ θκκυηΫθκυΝ σ δΝ κδΝ τθ ηκδ-
ΜΫζβΝΫξκυθΝ αε κπκδά δΝπλκβΰκυηΫθπμΝ δμΝυπκξλ υ δμΝ κυμέΝ 

 

ΡΘΡΟΝ12 

ΚΣ ΚΣ ΝΓ ΝΙΚ ΝΤΝ Λ Τ Ι 

 

ΟδΝΈε αε μΝΓ θδεΫμΝυθ ζ τ δμΝ υΰεαζκτθ αδμ- 
(αΨ πσΝ κΝ δκδεβ δεσΝυηίκτζδκΝ βμΝΟηκ πκθ έαμέ 
(ίΨ Ύ λαΝαπσΝΫΰΰλαφβΝαέ β βΝ κυΝ1ήγΝ πθΝυθ Ϋ ηπθ-Μ ζυθΝ βθΝκπκέαΝγαΝ

αθαφΫλκθ αδΝκδΝ ζσΰκδΝεαδΝ αΝγΫηα αΝ βμΝ τΰεζβ βμΝ βμΝ Ϋε αε βμΝΓ θδεάμΝ
υθΫζ υ βμέΝΝΣκΝ δκδεβ δεσΝυηίκτζδκΝΫξ δΝυπκξλΫπ βΝθαΝ υΰεαζΫ δΝ βθΝ
Έε αε βΝΓ θδεάΝυθΫζ υ βΝηΫ αΝ Νβ1ΝβηΫλ μΝαπσΝ βθΝζάοβΝ βμΝαέ β βμέ 

 ΗΝ τΰεζβ βΝΰέθ αδΝη Ν κθΝέ δκΝ λσπκΝπμΝαθαφΫλ αδΝ κΝΪλγλκΝ11( ΨΝπδκΝ
πΪθπέ 

(ΰΨ ΗΝΈε αε βΝΓ θδεάΝυθΫζ υ βΝίλέ ε αδΝ Ναπαλ έαΝσππμΝπλκθκ έ αδΝαπσΝ
κΝΪλγλκΝ11( ΨΝπδκΝπΪθπέ 

( Ψ ΣβμΝ Ν Έε αε βμΝ Γ θδεάμΝ υθΫζ υ βμΝ πλκ λ τ δΝ κΝ Πλσ λκμΝ κυΝ
δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ ε σμΝ αθΝ βΝ Ν Έε αε βΝ Γ θδεάΝ υθΫζ υ βΝ

απκφα έ δΝ δαφκλ δεΪΝεαδΝ υαβ κτθ αδΝησθκΝγΫηα αΝπκυΝ έθαδΝΰλαηηΫθαΝ
βθΝβη λά δαΝ δΪ αιβΝεαδΝζαηίΪθκθ αδΝκδΝ ξ δεΫμΝαπκφΪ δμέ 

 

ΡΘΡΟΝ13 

ΙΟΙΚΗΣΙΚΟΝΤΜ ΟΤΛΙΟ 

 

(α) ΣκΝ δκδεβ δεσΝυηίκτζδκΝ βμΝΟηκ πκθ έαμΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝΫθαΝαπσΝ κυμΝ
αθ δπλκ υπκυμΝεΪγ Νυθ Ϋ ηκυΝΜΫζκυμΝ βμ,ΝκΝκπκέκμΝγαΝ έθαδΝεα ΪζζβζαΝ
ικυ δκ κ βηΫθκμΝαπσΝ κΝ δκδεβ δεσΝυηίκτζδκΝ κυΝυθ Ϋ ηκυΝ κυέ 

(ίΨ ΣκΝ δκδεβ δεσΝ υηίκτζδκΝ υθΫλξ αδΝ αηΫ πμΝ η ΪΝ βθΝ πδετλπ βΝ πθΝ
αθ δπλκ υππθΝ πθΝυθ Ϋ ηπθ-Μ ζυθΝ κυΝΰδαΝθαΝεα αλ δ γ έΝ Νυηαέ 

(ΰΨ ΣαΝ ΜΫζβΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ εζΫΰκυθΝ λδη ζάΝ φκλ υ δεάΝ
πδ λκπάΝΰδαΝθαΝεα υγτθ δΝεαδΝ πκπ τ δΝ βθΝοβφκφκλέαΝΰδαΝαθΪ διβΝ πθΝ

η ζυθΝ βμΝ Γλαηηα έαμΝ πκυΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ κθΝ Πλσ λκ,Ν θ δπλσ λκ,Ν
Γλαηηα Ϋα,Ν κβγσΝ Γλαηηα Ϋα,Ν Σαηέα,Ν κβγσΝ ΣαηέαΝ εαδΝ πΫθ Ν
υηίκτζκυμέ 

 ΗΝ λδη ζάμΝ φκλ υ δεάΝ πδ λκπάΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝΪ κηαΝηΫζβΝ κυΝ έέΝαζζΪΝ
σξδΝυπκοάφδαΝηΫζβΝ βμΝΓλαηηα έαμΝάΝκπκδα άπκ ΝΪζζαΝΪ κηαΝ εζΫι δΝβΝ
Γ θδεάΝυθΫζ υ βέΝ 

 ΗΝοβφκφκλέαΝΰδαΝαθΪ διβΝ πθΝη ζυθΝ βμΝΓλαηηα έαμΝ έθαδΝηυ δεάΝεαδΝ
Ν π λέπ π βΝ πκυΝ τκΝ άΝ π λδ σ λαΝ υπκοάφδαΝ ηΫζβ,Ν ΰδαΝ κπκδα άπκ Ν
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γΫ βΝ βμΝ ΰλαηηα έαμ,Ν δ κοβφά κυθ,Ν σ Ν γαΝ δ ιΪΰ αδΝ παθαζβπ δεάΝ
οβφκφκλέαΝ η αιτΝ πθΝ δ κοβφβ Ϊθ πθΝ εαδΝ Ν π λέπ π βΝ πκυΝ γαΝ ιαθΪΝ
δ κοβφά κυθ,ΝΝ σ ΝγαΝ δ ιΪΰ αδΝεζάλπ βΝη αιτΝ κυμΝεαδΝ Ν ε έθκθΝπκυΝ
Ϋπ ΝκΝεζάλκμΝεα αζαηίΪθ δΝ βθΝαθ έ κδξβΝγΫ βΝ βΝΓλαηηα έαέ 

 ΣαΝηΫζβΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝυηίκυζέκυΝ εζΫΰκυθΝεαδΝ ΫθαΝ επλσ ππκΝ βθΝ
ΠαΰετπλδαΝξκζάΝΓκθΫπθΝη Ν βθΝέ δαΝ εζκΰδεάΝ δα δεα έαΝπκυΝπλκθκ έ αδΝ
ΰδαΝ βθΝ εζκΰάΝ πθΝη ζυθΝ βμΝΰλαηηα έαμέΝ 

 ΦβφκφκλέαΝ ΰέθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ εΪγ Ν γΫ βΝ ξπλδ ΪΝ εαδΝ η ΪΝ κΝ πΫλαμΝ βμΝ
οβφκφκλέαμΝ βΝ φκλ υ δεάΝ πδ λκπάΝ αθαεβλτ δΝ κυμΝ εζ ΰΫθ μΝ πκυΝ
απκ ζκτθΝ βΝΓλαηηα έαΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝυηίκυζέκυέ 

( Ψ ΣκΝ δκδεβ δεσΝυηίκτζδκΝ υθ λδΪα δΝ κυζΪξδ κΝηδαΝφκλΪΝεΪγ Ν τκΝηάθ μΝ
άΝσ μΝφκλΫμΝάγ ζ Ν υΰεζβγ έΝαπσΝ βΝΓλαηηα έαΝάΝσ αθΝαβ βγ έΝΰλαπ υμΝ
απσΝ κΝ1ήγΝ πθΝη ζυθΝ κυέΝ 

 ε ζ έΝ δμΝ απκφΪ δμΝ βμ Γ θδεάμΝ υθΫζ υ βμΝ εαδΝ πδζαηίΪθ αδΝ
κπκδκυ άπκ Ν αβ άηα κμΝ κΝ κπκέκΝ άγ ζ Ν αθαφ λγ έΝ βθΝ Οηκ πκθ έαΝ άΝ
άγ ζ Ν υπκίζβγ έΝ απσΝ κπκδκ άπκ Ν τθ ηκ-ΜΫζκμΝ βμέΝ Ν πκφα έα δΝ ΰδαΝ
εΪγ Ν αά βηαΝπκυΝαφκλΪΝ βθΝΟηκ πκθ έαΝάΝ κυμΝυθ Ϋ ηκυμΝ – ΜΫζβΝ βμΝ
εαδΝ ι Ϊα δΝεαδΝυπκίΪζζ δΝκπκδκ άπκ Ναά βηαΝεκδθκτΝ θ δαφΫλκθ κμΝ βθΝ

ε ζ δεάΝ πδ λκπάΝ βμΝ υθκηκ πκθ έαμΝ η Ν δμΝ ξ δεΫμΝ υ Ϊ δμΝ ΰδαΝ
ζάοβΝ πθΝαθαΰεαέπθΝηΫ λπθέ 

( Ψ ΣκΝ δκδεβ δεσΝυηίκτζδκΝίλέ ε αδΝ Ναπαλ έαΝσ αθΝπαλ υλέ ε αδΝ κΝ1ήβΝ
πθΝη ζυθΝ κυΝ υθΝΫθαΝεδ΄Ναπκφα έα δΝη Νπζ δκοβφέαΝ πθΝπαλσθ πθΝη ζυθέΝΝ

 Νπ λέπ π βΝπκυΝ θΝυπΪλξ δΝαπαλ έαΝ σ ΝβΝ υθ λέα βΝαθαίΪζζ αδΝΰδαΝ
1ηΝζ π ΪΝκπσ αθΝσζαΝ αΝπαλ υλδ εση θαΝηΫζβΝαπκ ζκτθΝαπαλ έαέ 

  Νπ λέπ π βΝδ κοβφέαμΝ βΝθδευ αΝοάφκΝΫξ δΝκΝΠλσ λκμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ
υηίκυζέκυ άΝκΝΠλκ λ τπθΝαυ κτέ 

( Ψ Κβλτ δΝε θάΝγΫ βΝκπκδκυ άπκ ΝηΫζκυμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝυηίκυζέκυΝ κΝ
κπκέκΝ παλαδ έ αδ,Ν πατ αδΝ άΝ απκυ δΪα δΝ α δεαδκζσΰβ αΝ ΰδαΝ τκΝ υθ ξ έμΝ
υθ λέ μΝ άΝ υηπζβλυ δΝ λ δμΝ υθκζδεΪΝ α δεαδκζσΰβ μΝ απκυ έ μΝ εαδΝ

εαζ έΝ κθΝ κδε έκΝ τθ ηκ-ΜΫζκμΝ θαΝ υπκ έι δΝ αθ δεα α Ϊ βΝ κΝ
δκδεβ δεσΝυηίκτζδκέΝ 

(αΨ ΓδαΝ εαζτ λβΝ ιυπβλΫ β βΝ πθΝ εκπυθΝ βμΝ Οηκ πκθ έαμΝ κΝ δκδεβ δεσΝ
υηίκτζδκΝηπκλ έΝθαΝκλέα δΝ πδ λκπΫμΝ λΰα έαμΝη Νκλδ ηΫθβΝαληκ δσ β αΝ
εδ΄Ν θ κζάΝ εΪ πΝ απσΝ βθΝ πκπ έαΝ βμΝ Γλαηηα έαμέΝ Ν ΚΪγ Ν πδ λκπάΝ γαΝ
έθαδΝυπσζκΰβΝΰδαΝ δμΝπλΪι δμΝ βμΝ κΝ δκδεβ δεσΝυηίκτζδκέΝ 

(βΨ ΓδαΝυπκίκάγβ βΝ πθΝ λα βλδκ ά πθΝ κυ,Ν κΝ δκδεβ δεσΝυηίκτζδκΝηπκλ έΝ
θαΝ δκλέα δΝ ε ζ δεσΝ Γλαηηα ΫαΝ εαδΝ εαγκλέα δΝ κυμΝ σλκυμΝ θ κζάμΝ
αυ κτέ 
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(γΨ ΜΫζκμΝ κυΝ έΝ θΝ Ϋξ δΝ δεαέπηαΝ οάφκυΝ Ν π λέπ π βΝ πκυΝ βΝ απσφα βΝ
ΪφκλαΝκπκδα άπκ ΝηκλφάμΝ ξΫ βΝη αιτΝαυ κτΝάΝηΫζκυμΝ βμΝκδεκΰ θ έαμΝ
κυΝ άΝ υΰΰ θδεκτΝ κυΝ πλκ υπκυΝ ηΫξλδΝ εαδΝ λέ κυΝ ίαγηκτΝ υΰΰΫθ δαμΝ εαδΝ
βμΝΟηκ πκθ έαμέ 

(δΨ δεαδκπλαιέ μΝπκυΝΫΰδθαθΝαπσΝΜΫζκμΝ κυΝ έέΝη ΪΝαπσΝ ικυ δκ σ β βΝ κυΝ
δκδεβ δεκτΝυηίκυζέκυΝ η τκυθΝ βθΝΟηκ πκθ έα,Ν αΝΜΫζβΝ βμΝκπκέαμΝ
υγτθκθ αδΝ αθΪζκΰαΝ ΰδαΝ δμΝ πλΪι δμΝ άΝ παλαζ έο δμΝ κυΝ ηΫζκυμΝ αυ κτ,Ν φ΄Ν

σ κθΝβΝπλΪιβΝάΝπαλΪζ δοβΝΫΰδθ Νεα ΪΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ πθΝεαγβεσθ πθΝ κυΝ
εαδΝ υπκξλ κτθ αδΝ Ν εα αίκζάΝ απκαβηέπ βμ,Ν ΪθΝ πδ δεα έΝ Ϋ κδαΝ
απσφα βέΝΝΝ 

 

ΡΘΡΟΝ14 

ΓΡ ΜΜ Σ Ι  

 

ΗΝΝΓλαηηα έαΝ υθ λδΪα δΝ κυζΪξδ κΝηδαΝφκλΪΝ κΝηάθαΝάΝσ μΝφκλΫμΝάγ ζ Ν 
ελδγ έΝαθαΰεαέκέΝΝ ε ζ έΝ δμΝαπκφΪ δμΝ πθΝΓ θδευθΝυθ ζ τ πθΝεαδΝ κυΝ 

δκδεβ δεκτΝυηίκυζέκυέ 
 

πδζαηίΪθ αδΝγ ηΪ πθΝ π δΰκτ βμΝφτ πμΝεαδΝ ε ζ έΝ δμΝαπκφΪ δμΝ κυΝ 
δκδεβ δεκτΝυηίκυζέκυΝ βμΝΟηκ πκθ έαμέΝ 

Κα αλ έα δΝ δμΝβη λά δ μΝ δα Ϊι δμΝ βμΝΓ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝεαδΝ κυΝ δκδεβ δεκτ 

υηίκυζέκυΝεαδΝ υΰεαζ έΝ δμΝ υθ λέ μΝ κυέΝ 
 

ΡΘΡΟΝ15 

ΠΡΟ ΡΟ 

 

ΟΝΠλσ λκμΝπλκ λ τ δΝ πθΝ υθ λδυθΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝυηίκυζέκυΝ βμ 

Γλαηηα έαμΝεαδΝ πθΝ ε Ϊε πθΝΓ θδευθΝυθ ζ τ πθ,Ν πκπ τ δΝ βΝζ δ κυλΰέα 

βμΝΟηκ πκθ έαμΝεαδΝ υθυπκΰλΪφ δΝη Ν κΝΓλαηηα ΫαΝσζαΝ αΝΫΰΰλαφαΝ βμΝ 
Οηκ πκθ έαμΝεαδΝ υΰεαζ έΝη Ν κΝΓλαηηα Ϋα,Ν δμΝΓ θδεΫμΝυθ ζ τ δμΝεαδΝ δμ 

υθ λέ μΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝυηίκυζέκυΝεαδΝ βμΝΓλαηηα έαμέ 
 

ΡΘΡΟΝ16 

ΝΣΙΠΡΟ ΡΟ 

 

ΟΝ θ δπλσ λκμΝίκβγΪΝ κθΝΠλσ λκΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ πθΝεαγβεσθ πθΝ κυΝεαδΝ κθΝ
αθαπζβλυθ δΝσ αθΝαπκυ δΪα δΝάΝεπζτ αδ,Νη Ν δμΝέ δ μΝ ικυ έ μΝεαδΝ δεαδυηα αέ 
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ΡΘΡΟΝ1ι 

ΓΡ ΜΜ Σ  

 

(αΨ ΟΝ Γλαηηα ΫαμΝ βλ έΝ κΝ Μβ λυκΝ Μ ζυθΝ σπκυΝ δεθτκθ αΝ σζκδΝ κδΝ
τθ ηκδ-ΜΫζβΝΝ βμΝΟηκ πκθ έαμέ 

(ίΨ Σβλ έΝ αΝ πλαε δεΪΝ πθΝ υθ λδΪ πθΝ πθΝ Γ θδευθΝ υθ ζ τ πθΝ κυΝ
δκδεβ δεκτΝυηίκυζέκυ,ΝεαδΝ βμΝΓλαηηα έαμΝεαδΝεκδθκπκδ έΝαυ ΪΝπλκμΝ αΝ

ΜΫζβΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝυηίκυζέκυέ 
(ΰΨ ΜααέΝη Ν κθΝΠλσ λκΝ υΰεαζ έΝ δμΝΓ θδεΫμΝυθ ζ τ δμΝεαδΝ δμΝ υθ λέ μΝ

κυΝ δκδεβ δεκτΝυηίκυζέκυΝεαδΝ βμΝΓλαηηα έαμέ 
( Ψ δ ιΪΰ δΝσζβΝ βθΝαζζβζκΰλαφέα,Ν βλ έΝαλξ έα,Νελα έΝαλξ έα,Ν βΝ φλαΰέ αΝ

εαδΝ υθυπκΰλΪφ δΝη Ν κθΝΠλσ λκΝσζαΝ αΝΫΰΰλαφαΝ βμΝΟηκ πκθ έαμέ 
( Ψ πκπ τ δΝ δμΝ λΰα έ μΝ πθΝ « πδ λκπυθΝ λΰα έαμ»Ν εαδΝ εα αξπλ έΝ αΝ

πλαε δεΪΝ πθΝ υθ λδΪ πθΝ πθΝ πδ λκπυθέ 
 

ΡΘΡΟΝ1κ 

ΟΗΘΟΝΓΡ ΜΜ Σ  

 

ΟΝ κβγσμΝΓλαηηα ΫαμΝίκβγΪ δΝ κθΝΓλαηηα ΫαΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ πθΝεαγβεσθ πθ 

 κυΝεαδΝ κθΝαθαπζβλυθ δΝσ αθΝαπκυ δΪα δΝάΝεπζτ αδέ 
 

ΡΘΡΟΝ1λ 

Σ ΜΙ  

 

(αΨ ΟΝ ΣαηέαμΝ βλ έΝ ίδίζέκΝ αη έκυ,Ν κΝ κπκέκΝ εα αξπλ έΝ ηβθδαέαΝ εαδΝ η Ν
αελέί δαΝσζ μΝ δμΝ δ πλΪι δμΝεαδΝ πζβλπηΫμΝ βμΝΟηκ πκθ έαμέΝ Ν δ πλΪ δΝ
ξλάηα αΝ η Ν δπζσ υπ μΝ απκ έι δμΝ εαδΝ εΪθ δΝ πζβλπηΫμΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ
απκφΪ δμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝυηίκυζέκυΝεαδΝ βμΝΓλαηηα έαμέ 

(ίΨ ΟΝ ΣαηέαμΝ βλ έΝ ίδίζέκΝ π λδκυ έαμΝ εαδΝ αλξ έαΝ ΰδαΝ σζαΝ αΝ π λδκυ δαεΪΝ
κδξ έαΝ βμΝΟηκ πκθ έαμΝεΪθκθ αμΝ δμΝεα Ϊζζβζ μΝεα αξπλά δμΝκδΝκπκέ μΝ

πλκ υπκΰλΪφκθ αδΝαπσΝ κθΝΠλσ λκΝεαδΝΓλαηηα Ϋαέ 

(ΰΨ ΟΝΣαηέαμΝεα αγΫ δΝ Ν λΪπ ααΝ βμΝΫΰελδ βμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝυηίκυζέκυ,Ν
εΪγ Ν πκ σΝ πκυΝ Ν δ πλΪ δ,Ν θ σμΝ π ΪΝ βη λυθΝ Ν απσΝ βθΝ βηΫλαΝ βμΝ
έ πλαιβμΝεαδΝαπκ τλ δΝξλάηα αΝη Ν βΝ υθυπκΰλαφάΝ κυΝΠλκΫ λκυΝάΝ κυΝ

Γλαηηα Ϋαέ 

( ΨΝ έθ δΝζ π κη λάΝ κδξ έαΝΰδαΝ βθΝκδεκθκηδεάΝεα Ϊ α βΝ βμΝΟηκ πκθ έαμΝ
βθΝ ά δαΝ Γ θδεάΝ υθΫζ υ β,Ν κΝ δκδεβ δεσΝ υηίκτζδκΝ εαδΝ βΝ

Γλαηηα έαΝσ αθΝ κυΝαβ βγ έέ 
( Ψ υθυπκΰλΪφ δΝηααέΝη Ν κθΝΠλσ λκΝ βθΝ ά δαΝΣαη δαεάΝΚα Ϊ α βέ 
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ΡΘΡΟΝ20 

ΟΗΘΟΝΣ ΜΙ  

 

ΟΝ κβγσμΝΣαηέαμΝίκβγΪΝ κθΝΣαηέαΝ βθ έ πλαιβΝ πθΝ υθ λκηυθΝεαδΝΰ θδεΪ 

βθΝ ε Ϋζ βΝ πθΝεαγβεσθ πθΝ κυΝεαδΝ κθΝαθαπζβλυθ δΝσ αθΝαυ σμΝαπκυ δΪα δΝ 
άΝεπζτ αδέ 
 

 

ΡΘΡΟΝ21 

ΤΜ ΟΤΛΟΙΝΚ ΙΝ ΚΠΡΟΩΠΟΝΣΗΝΠ ΓΚΤΠΡΙ ΝΧΟΛΗΝΓΟΝ ΩΝ 

 

αΨ ΟδΝ τηίκυζκδΝ ίκβγκτθΝ κΝ ΫλΰκΝ βμΝ Γλαηηα έαμΝ εαδΝ κυμΝ αθα έγ θ αδ 
εαγάεκθ αΝεαδΝ υγτθ μΝπκυΝγαΝάγ ζ Νεαγκλέ δΝπλκμΝ κτ κΝβΝΓλαηηα έαΝ
ΰδαΝ δ υεσζυθ βΝ κυΝΫλΰκυΝ βμέ 

 

ίΨ ΟΝ επλσ ππκμΝ βθΝ ΠαΰετπλδαΝ ξκζάΝ ΓκθΫπθΝ υηη Ϋξ δ Ν σζ μ δμΝ
υθ λδΪ δμ,Ν ε βζυ δμ,Ν δ λΰα έ μΝ βμΝ ξκζάμΝ εαδΝ η αφΫλ δΝ σζ μΝ δμΝ

απσο δμ,Ν δ βΰά δμ,Ν απκφΪ δμ,Ν βμΝ Οηκ πκθ έαμΝ πλκμΝ βθΝ ΠαΰετπλδαΝ
ξκζάΝΓκθΫπθέΝΝ θβη λυθ δΝ βθΝΟηκ πκθ έαΝΰδαΝσζ μΝ δμΝ απκφΪ δμ,Ν
δ βΰά δμΝεαδΝΝαπσο δμ,Ν βμΝΠαΰετπλδαμΝξκζάμΝΓκθΫπθέ 

 

ΡΘΡΟΝ22 

ΠΙΘ ΩΡΗΗΝ Ι ΛΙΩΝΝΚ ΙΝ ΡΧ ΙΩΝ 

 

Οπκδκ άπκ Ν ηΫζκμΝ κυΝ έΝ έ,Ν κπκδκ άπκ Ν ικυ δκ κ βηΫθκμΝ επλσ ππκμΝ
υθ Ϋ ηκυΝ ΜΫζκυμΝ βμ,Ν πκυΝ Ϋξ δΝ υηφΫλκθΝ αΝ ε φΪζαδαΝ βμΝ Οηκ πκθ έαμΝ
ηπκλ έΝ η ΪΝ απσΝ αέ β βΝ βΝ Γλαηηα έα,Ν θαΝ ι Ϊ δΝ αΝ ζκΰδ δεΪΝ ίδίζέαΝ εαδΝ
αλξ έαΝ βμΝΟηκ πκθ έαμΝ Νβη λκηβθέαΝίκζδεάΝΰδαΝ κθΝΣαηέαΝεαδΝ δ β άΝεαδΝσξδΝ
αλΰσ λκ κυΝ θσμΝηβθσμέ 

ΡΘΡΟΝ23 

Λ ΓΧΟΝΛΟΓ ΡΙ ΜΩΝ 

 

(αΨΝΝΝΝΝ βθΝ ά δαΝΓ θδεάΝυθΫζ υ βΝ δκλέα αδΝαθ ιΪλ β κμΝ ΰε ελδηΫθκμΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ 
         ζ ΰε άμΝκΝκπκέκμΝ ζΫΰξ δΝεαδΝυπκΰλΪφ δΝΝ κυμΝζκΰαλδα ηκτμΝ βμΝΝΝΝ 
         Οηκ πκθ έαμέ 
 

(ίΨ  βθΝ ά δαΝ Γ θδεάΝ υθΫζ υ βΝ εζΫΰκθ αδΝ τκΝ π λδεκέΝ ζ ΰε ΫμΝ ΰδαΝ
Ϋζ ΰξκΝ πθΝζκΰαλδα ηυθΝ βμΝΟηκ πκθ έαμέ 

(ΰΨ ΟδΝ ζ ΰε ΫμΝ γαΝ ΫξκυθΝ ικυ έαΝ θαΝ ι ΪακυθΝ ζ τγ λαΝ σζαΝ αΝ ίδίζέαΝ εαδΝ
ΫΰΰλαφαΝ πκυΝ ξλ δΪακθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ πθΝ εαγβεσθ πθΝ κυμΝ εαδΝ γαΝ

κδηΪακυθΝ ά δαΝ Έεγ βΝ ΰδαΝ βθΝ ΟδεκθκηδεάΝ Κα Ϊ α βΝ βμΝ
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Οηκ πκθ έαμΝ εαδΝ ΰδαΝ κθΝ λσπκΝ πκυΝ ελα άγβεαθΝ κδΝ ζκΰαλδα ηκέέΝ Ν ΗΝ
Έεγ βΝαυ άΝγαΝυπκίΪζζ αδΝ βθΝ ά δαΝΓ θδεάΝυθΫζ υ βΝΰδαΝΫΰελδ βέ 

 ( Ψ ΟδεκθκηδεσΝ Ϋ κμ,Ν ΰδαΝ κυμΝ εκπκτμΝ βμΝ Οηκ πκθ έαμΝ βηαέθ δΝ π λέκ κμΝΝΝΝΝΝ
1βΝηβθυθΝπκυΝαλξέα δΝαπσΝ βθΝ1β

 Οε πίλέκυΝεΪγ Νξλσθκυέ 
 

ΡΘΡΟΝ24 

ΠΙΣΡΟΠ Ν ΡΓ Ι  

 

ΓδαΝεαζτ λβΝ ιυπβλΫ β βΝ πθΝ εκπυθΝ βμΝΟηκ πκθ έαμΝ κΝ έΝέΝηπκλ έΝθα 

κλέα δΝ πδ λκπΫμΝ λΰα έαμΝ η Ν κλδ ηΫθβΝ αληκ δσ β αΝ εαδΝ θ κζάΝ εΪ πΝ απσΝ βθΝ
πκπ έαΝ βμΝ Γλαηηα έαμΝ κυΝ έΝ έέΝ  ΚΪγ Ν πδ λκπάΝ γαΝ έθαδΝ υπσζκΰβΝ ΰδαΝ δμΝ

πλΪι δμΝ βμΝ κΝ έέέΝ ΝΜΫζβΝ πθΝ πδ λκπυθΝ λΰα έαμΝηπκλκτθΝθαΝκλδ γκτθΝεαδΝ
ηβΝηΫζβΝ κυΝ έέΝΝαζζΪΝξπλέμΝ δεαέπηαΝοάφκυέΝ 
 

ΚΪγ Ν πδ λκπάΝ λΰα έαμΝγαΝεα αλ έα αδΝ ΝυηαΝεαδΝγαΝ εζΫΰ δΝ κΝυθ κθδ άΝ
βμΝεαδΝ κΝΓλαηηα ΫαμΝ βμΝ πδ λκπάμέ 

 

ΘαΝ υθΫλξ αδΝ Ν αε δεΫμΝ υθ λέ μΝ εαδΝ γαΝ υπκίΪζζ δΝ η ζΫ μΝ εαδΝ δ βΰά δμΝ
πλκμΝ κΝ έΝέΝΰδαΝζάοβΝαπκφΪ πθέ 
 

ΟΝ υθ κθδ άμΝ γαΝ εαζ έΝ δμΝ εα ΪΝ εαδλκτμΝ υθ λέ μΝ εαδΝ κΝ Γλαηηα ΫαμΝ βμΝ
πδ λκπάμΝ γαΝ βλ έΝ αΝ πλαε δεΪΝ πθΝ υθ λδΪ πθ,Ν αΝ κπκέαΝ βΝ υθΫξ δαΝ γαΝ

υπκίΪζζ δΝπλκμΝ κΝΓλαηηα ΫαΝ κυΝ έΝέέ 
 

ΡΘΡΟΝ25 

ΚΠΡΟΩΠΟΙΝΣΗΝΝΤΝΟΜΟΠΟΝ Ι  

 

(αΨ ΗΝ Οηκ πκθ έαΝ επλκ ππ έ αδΝ βΝ Γ θδεάΝ υθΫζ υ βΝ βμΝ ΠαΰετπλδαμΝ
υθκηκ πκθ έαμΝυθ Ϋ ηπθΝΓκθΫπθΝξκζ έπθ βηκ δεάμΝ επαέ υ βμΝη Ν
11(Ϋθ εαΨΝαθ δπλκ υπκυμέ 

 ΧμΝ επλσ ππκδΝ κΝ δκδεβ δεσΝυηίκτζδκΝ βμΝυθκηκ πκθ έαμΝγαΝ έθαδΝκΝ
Πλσ λκμ,ΝκΝ θ δπλσ λκμ,ΝκΝΓλαηηα Ϋαμ,ΝκΝΣαηέαμ,ΝκΝ έΝΓλαηηα Ϋα,ΝκΝ έΝ
Σαηέα,ΝεαδΝεπζυκηΫθκυΝεΪπκδκυΝαπσΝαυ κτμ,Νΰέθ αδΝ εζκΰάΝ εΝ πθΝ 

 11Ν επλκ υππθέ 
(ίΨ επλσ ππκμΝ βμΝ Οηκ πκθ έαμΝ κΝ ε ζ δεσΝ υηίκτζδκΝ βμΝ

υθκηκ πκθ έαμΝ γαΝ έθαδΝ κΝ Πλσ λκμΝ εαδΝ επζυκηΫθκυΝ αυ κτΝ κΝ αηΫ πμΝ
πση θκμΝ βθΝδ λαλξέαΝ βμΝΓλαηηα έαμΝεαδΝκτ πΝεαγ΄Ν ιάμέΝ 

(ΰΨ ΟδΝ επλσ ππκδΝκφ έζκυθΝθαΝη αφΫλκυθΝ βΝυθκηκ πκθ έαΝκπκδα άπκ Ν
δ άΰβ βΝάΝπλκίζάηα αΝ βμΝΟηκ πκθ έαμΝπκυΝαθ δπλκ ππ τκυθ,Νη ΪΝαπσΝ

απσφα βΝ κυΝ έέΝ βμΝΟηκ πκθ έαμέ 
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( Ψ ΝαΝ θβη λυθκυθΝ αθ ζζδπυμΝ βθΝ Οηκ πκθ έαΝ ΰδαΝ δμΝ απσο δμΝ γΫ δμΝ εαδΝ
απκφΪ δμΝ βμΝυθκηκ πκθ έαμΝπΪθπΝ αΝ δ δεΪΝγΫηα αΝπκυΝαφκλκτθΝαυ άΝ
εαγυμΝ εαδΝ πΪθπΝ Ν γΫηα αΝ ΰ θδεάμΝ φτ πμΝ πκυΝ απα ξκζκτθΝ βΝ
υθκηκ πκθ έαέ 

( Ψ ΝαΝπαέλθκυθΝ θ λΰσΝηΫλκμΝ δμΝ δΪφκλ μΝ υθ λδΪ δμ,Ν λα βλδσ β μΝεαδΝ
ΰ θδεΪΝ δμΝ λΰα έ μΝ βμΝυθκηκ πκθ έαμέΝ 

 

ΡΘΡΟΝ26 

ΙΚ ΣΙΚΗΝΚ ΙΝ ΞΩ ΙΚΗΝ ΝΣΙΠΡΟΩΠ ΤΗ 

 

ΗΝΟηκ πκθ έαΝαθ δπλκ ππ τ αδΝαπσΝ κθΝΠλσ λκΝάΝ κΝΓλαηηα ΫαΝάΝ κθΝΣαηέαΝ 
άΝεαδΝαπσΝσζκυμ,ΝκδΝκπκέκδΝεαδΝ βθΝ η τκυθ,Ν ε σμΝαπσΝ δμΝπ λδπ υ δμΝπκυΝ 
εαγκλέακθ αδΝ δ δεΪΝαπσΝ κΝπαλσθΝεα α α δεσέ 
 

ΡΘΡΟΝ2ι 

Π Τ ΙΝ ΞΙΩΜ ΣΟΤΧΩΝ 

 

Οπκδκ άπκ Ν ιδπηα κτξκμΝηπκλ έΝθαΝπαυγ έΝαπσΝ κΝυηαΝ κΝκπκέκΝ κθΝ ιΫζ ι Ν
ΰδαΝαθδεαθσ β αΝάΝαηΫζ δαΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ πθΝεαγβεσθ πθΝ κυέΝΝ 
ΟΝαιδπηα κτξκμΝαθ δεαγέ α αδΝαπσΝ κΝέ δκΝ κΝυηα, ε σμΝαθΝπλκθκ έ αδ 
δαφκλ δεΪΝ κΝπαλσθΝεα α α δεσέΝ 

 

ΡΘΡΟΝ2κ 

Ν ΚΗΡΤΞΗΝ ΩΡΗΣΩΝΝΚ ΙΝ Τ ΡΓ ΣΩΝ 

 

ΣκΝ δκδεβ δεσΝυηίκτζδκΝαθαεβλτ δΝ πλβ ΫμΝσ κυμΝπλκ φΫλκυθΝ Ν έ κμΝάΝ  

ξλάηαΝ€1ίίίέίίΝΝεαδΝΪθπΝεαδΝπμΝ υ λΰΫ μΝσ κυμΝπλκ φΫλκυθΝ€βίίίέίίΝεαδΝΪθπέ 
ΘαΝ βλ έ αδΝπλκμΝ κτ κΝ δ δεσΝίδίζέκΝ« πλβ υθΝεαδΝ υ λΰ υθ»έ 
 

ΡΘΡΟΝ2λ 

Π Ρ ΚΟΛΟΤΘΗΗΝΤΝ ΡΙ  ΩΝΝΣΟΤΝ .Ν. 
 

ΪθΝ δκλδ γ έΝ ε ζ δεσμΝΓλαηηα ΫαμΝ τθα αδΝθαΝπαλ υλέ ε αδΝ Νσζ μΝ δμΝ 
υθ λδΪ δμΝ κυΝ έέΝ βμΝΓλαηηα έαμΝεαδΝ δμΝ δΪφκλ μΝ πδ λκπΫμΝ λΰα έαμ,ΝθαΝ

ίκβγΪ δ,Ν υηίκυζ τ δΝεαδΝ δ βΰ έ αδΝ δΪφκλαΝγΫηα αΝΰδαΝ βθΝεαζτ λβΝ 
δ επ λαέπ βΝ πθΝ εκπυθΝ βμΝΟηκ πκθ έαμ,ΝαζζΪΝ θΝγαΝΫξ δΝ δεαέπηαΝοάφκυέ 

 

 δμΝ υθ λδΪ δμΝ ηπκλκτθΝ θαΝ παλ υλέ εκθ αδ,Ν φ΄Ν σ κΝ εζβγκτθΝ απσΝ βΝ
Γλαηηα έαΝεαδΝ κπκδα άπκ ΝηΫζβΝ πθΝ πδ λκπυθΝ λΰα έαμΝπκυΝ θΝ έθαδΝηΫζβΝ
κυΝ έέΝάΝεαδΝκδΝ τκΝ ζ ΰε ΫμΝηβΝηΫζβΝ κυΝ έΝέΝξπλέμΝθαΝΫξκυθΝ δεαέπηαΝοάφκυΝ

άΝεαδΝκπκδκυ άπκ ΝΪζζκυμΝαπκφα έ δΝβΝΓλαηηα έαέ 
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ΡΘΡΟΝ30 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ,Ν ΡΜΗΝ Ι ΝΚ ΙΝ Ι Θ ΗΝΚ Σ Σ ΣΙΚΟΤ 

 

(αΨ ΣκΝ παλσθΝ Κα α α δεσΝ ηπκλ έΝ θαΝ λκπκπκδβγ έΝ απσΝ δ δεάΝ Κα α α δεάΝ
υθΫζ υ βΝπκυΝΰέθ αδΝΰδαΝ κΝ εκπσΝαυ σέΝ 

(ίΨ ΚΪγ Ν λκπκπκέβ βΝ κυΝΚα α α δεκτΝδ ξτ δΝαπσΝ βθΝεα αξυλβ βΝ βμΝ κΝ
Μβ λυκΝβΝκπκέα ΰέθ αδΝτ λαΝαπσΝαέ β βΝ κυΝ έέΝπκυΝυπκίΪζζ αδΝηΫ αΝ

Ν τκΝηάθ μΝαπσΝ βθΝοάφδ βΝ βμέΝ 
(ΰΨ ΓδαΝ εΪγ Ν αά βηαΝ αηφέίκζβμΝ ληβθ έαμΝ άΝ ΰδαΝ υξσθΝ γΫηα αΝ πκυΝ θΝ

πλκίζΫπκθ αδΝαπσΝ κΝπαλσθΝεα α α δεσΝαπκφα έα δΝ εα ΪΝπλυ κΝζσΰκΝ κΝ
δκδεβ δεσΝυηίκτζδκέΝ 

 ΣΫ κδαΝ απσφα βΝ έθαδΝ η υ δεάΝ ε σμΝ ΪθΝ πλκ ίζβγ έΝ βΝ Γ θδεάΝ
υθΫζ υ βΝ βμΝκπκέαμΝβΝαπσφα βΝ έθαδΝ ζ έ δεβέ 

( Ψ ΣκΝ παλσθΝ εα α α δεσΝ γαΝ υππγ έΝ απσΝ κΝ δκδεβ δεσΝ υηίκτζδκΝ εαδΝ γαΝ
δα έγ αδΝπλκμΝ€1ίέίίΝ ΝεΪγ Ν θ δαφ λση θκέΝ 

( Ψ ΗΝΚα α α δεάΝυθΫζ υ βΝίλέ ε αδΝ Ναπαλ έαΝσ αθΝπαλ υλέ ε αδΝ κΝ½Ν
πθΝ υθ Ϋ ηπθΝ – Μ ζυθΝ βμΝ υθΝ ΫθαέΝ Ν  Ν π λέπ π βΝ ηβΝ απαλ έαμΝ βθΝ

εαγκλδ ηΫθβ υλα βΝ υθΫζ υ βΝ αθαίΪζζ αδΝ ΰδαΝ ηδ άΝ υλα,Ν κπσ Ν αυ άΝ
ίλέ ε αδΝ Ν απαλ έαΝ αθ ιΪλ β αΝ απσΝ κθΝ αλδγησΝ πθΝ παλ υλδ εκηΫθπθΝ
η ζυθ βμέΝ 

 

πκφΪ δμΝζαηίΪθκθ αδΝη ΝαπζάΝπζ δκοβφέαΝ κυΝκζδεκτΝαλδγηκτΝ πθΝοάφπθΝ πθΝ
παλσθ πθΝ η ζυθέΝ Ν ΓδαΝ βΝ η αίκζάΝ πθΝ εκπυθΝ βμΝ Οηκ πκθ έαμΝ απαδ έ αδΝ βΝ
πζ δκοβφέαΝ πθΝ¾Ν κυΝ υθκζδεκτΝαλδγηκτΝ πθΝ υθ Ϋ ηπθΝ- Μ ζυθέ 
 

ΡΘΡΟΝ31 

ΦΡ ΓΙ Ν– Λ ΡΟΝ– Μ ΛΗΜ  

 

ΗΝΟηκ πκθ έαΝγαΝΫξ δΝ βθΝ πέ βηβΝ φλαΰέ αΝ βμΝπκυΝγαΝφΫλ δΝ βθΝ ππθυηέαΝεαδΝ
κΝΫ κμΝέ λυ βμΝ βμέΝΝ 

Μπκλ έΝ πέ βμΝθαΝΫξ δΝζΪίαλκΝεαδΝΫηίζβηαέ 
 

ΡΘΡΟΝ32 

ΗΜ ΡΟΜΗΝΙ Ν– Ι ΡΤΗΝΚ ΙΝ ΓΚΡΙΗΝΚ Σ Σ ΣΙΚΟΤ 

 

(αΨ ΗΝΟηκ πκθ έαΝδ λτγβε Ν κΝ1λθλ 

(ίΨ ΗΝ Οηκ πκθ έαΝ ΰΰλΪφβε Ν κθΝ ΈφκλκΝ υθ Ϋ ηπθΝ ΓκθΫπθ,Ν υθΪη δΝ πθΝ
«ΟδΝ π λέΝ υθ Ϋ ηπθΝ ΓκθΫπθΝ ΝσηκδΝ κυΝ 1λλβΝ ηΫξλδΝ 1λλι»ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
βθΝβζβ

 κυΝηάθαΝ πλδζέκυΝβίί1.  

(ΰΨ ΣκΝ παλσθΝ εα α α δεσΝ οβφέ γβε Ν απσΝ βθ Κα α α δεάΝ υθΫζ υ βΝ βθΝ
23

βθ
 ΙκυθέκυΝ 1λλλΝ εαδΝ λκπκπκδάγβε Ν δμΝ βλΝ πλδζέκυΝ βί1ίΝ απσΝ

Κα α α δεάΝυθΫζ υ βΝ πθΝη ζυθΝ βμΝΟηκ πκθ έαμέΝ 



                                                                              17 

 

( ΨΝ      Οδ εα α α δεΫμΝ  λκπκπκδά δμΝ βμΝβλβμ
 πλδζέκυΝβί1ίΝ ΰελέγβεαθΝαπσΝ

βθΝ ΈφκλκΝ υθ Ϋ ηπθΝ ΓκθΫπθΝ βθΝ 1ββθ
 υΰκτ κυΝ βί1ίΝ εαδΝ ΫξκυθΝ

εα αξπλβγ έΝ κΝ Μβ λυκΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Πκζδ δ ηκτ,Ν
τηφπθαΝη Ν βΝ ξ δεάΝθκηκγ έαέ 

 

ΡΘΡΟΝΝ33 

Ι ΛΤΗΝΟΜΟΠΟΝ Ι  

 

(αΨ ΗΝ Οηκ πκθ έαΝ δαζτ αδΝ σ αθΝ κΝ αλδγησμΝ πθΝ υθ Ϋ ηπθΝ – Μ ζυθΝ βμΝ
η δπγ έΝεΪ πΝ πθΝηέ 

(ίΨ ΗΝΟηκ πκθ έαΝ δαζτ αδΝη Ναπσφα βΝ πθΝζήηΝ πθΝυθ Ϋ ηπθΝ– Μ ζυθΝ βμΝ
πκυΝζαηίΪθ αδΝ ΝΈε αε βΝΓ θδεάΝυθΫζ υ βΝπκυΝ υΰεαζ έ αδΝ δεΪΝΰδαΝ
κΝ εκπσΝαυ σέΝ 

(ΰΨ Μ Ν απσφα βΝ κΝ δεα βλέκυΝ τ λαΝ απσΝ αέ β βΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ
υηίκυζέκυΝ κυΝ θσμΝ υ ΫλκυΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ έέΝ άΝ κυΝ Γ θδεκτΝ

δ αΰΰ ζΫαΝ βμΝ βηκελα έαμέΝ 
( Ψ θΝζσΰπΝΪζζπθΝαδ δυθΝ έθαδΝα τθα βΝβΝαθΪ διβΝ δκδεβ δεκτΝυηίκυζέκυΝάΝ

ΰ θδεΪΝ έθαδΝ α τθα βΝ βΝ ιαεκζκτγβ βΝ βμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ βμΝ Οηκ πκθ έαμ,Ν
τηφπθαΝη Ν κθΝπαλσθΝεα α α δεσέΝΝ 

( Ψ θΝ επζβλυγβε ΝκΝ εκπσμΝ βμΝΟηκ πκθ έαμΝάΝαθΝζσΰπΝηαελΪμΝα λΪθ δαμΝ
ΰεα αζ έφγβε ΝκΝ εκπσμ αυ σμέΝ 

( Ψ θΝβΝΟηκ πκθ έαΝ πδ δυε δΝ εκπσΝ δαφκλ δεσΝαπσΝαυ σθΝπκυΝεαγκλέα αδΝ
κΝεα α α δεσέ 

(αΨ ΗΝ Οηκ πκθ έαΝ σ αθΝ δαζυγ έ,Ν αυ κ δεαέπμΝ ίλέ ε αδΝ υπσΝ εεαγΪλδ βέΝΝ
ΜΫξλδΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝ εεαγΪλδ βμΝ εαδΝ ΰδαΝ δμΝ αθΪΰε μΝ βμΝ βΝ Οηκ πκθ έαΝ
γ πλ έ αδΝσ δΝ ιαεκζκυγ έΝθαΝυφέ α αδέ 

(βΨ θΝ απκφα δ γ έΝ βΝ δΪζυ βΝ βμΝ Οηκ πκθ έαμ,Ν αυ άΝ γαΝ π λδΫζγ δΝ Ν
εα Ϊ α βΝ εεαγαλέ πμΝ,ΝβΝκπκέαΝγαΝαθα έγ αδΝ ΝΝ εεαγαλδ ά,ΝπκυΝγαΝ
δκλέα αδΝ απσΝ κΝ δεα άλδκέΝ Ν Μ ΪΝ βθΝ πζβλπηάΝ πθΝ ξλ υθΝ εαδΝ

υπκξλ υ πθΝ βμΝ Οηκ πκθ έαμ,Ν κΝ θαπκη έθαθΝ ε φΪζαδκΝ εαδΝ π λδκυ έαΝΝ
π λδΫλξ αδΝ ιέ κυΝ κυμΝυθ Ϋ ηκυμΝΝΓκθΫπθΝ– ΜΫζβΝ βμ. 

  

(γΨ ΟΝ εεαγαλδ άμΝ υπκξλ κτ αδΝ Ν εα αίκζάΝ απκαβηέπ βμ, ΰδαΝ εΪγ Ν
παλΪία βΝ πθΝυπκξλ υ πθΝ κυΝ ζσΰπΝ φΪζηα κμΝ κυ,Νπ λδ σ λκδΝσηπμΝ
εεαγαλδ ΫμΝ υγτθκθ αδΝ δμΝκζσεζβλκθ. 

(δΨΝΝΝΝΝ Νπ λέπ π βΝ δΪζυ βμΝ βμΝΟηκ πκθ έαμΝβΝπ λδκυ έαΝη ΪΝ βθΝ επζάλπ βΝ
πθΝ θκηέηπθΝ υπκξλ υ πθΝ δαθΫη αδΝ ιέ κυΝ η αιτΝ πθΝ υθ Ϋ ηπθ- 

Μ ζυθΝ βμέΝ 
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ΡΘΡΟΝ34 

Ι ΙΚΗΝ Ι Σ ΞΗ 

 

θ ιΪλ β αΝαπσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ«ΟδΝπ λέΝυθ Ϋ ηπθΝΰκθΫπθΝΝσηκδΝ κυΝ1λλβΝ
ΫπμΝ1λλι»Ν Νπ λέπ π βΝ παλξέαμΝσπκυΝ υθΫπ δαΝ βμΝΫελυγηβμΝεα Ϊ α βμμ 
(αΨ θΝ ζ δ κυλΰκτθ βηκ δεΪΝ ξκζ έα,Ν υ Ν θαΝ έθαδΝ υθα άΝ βΝ τ α βΝ

υθ Ϋ ηπθΝΓκθΫπθΝ βηκ δευθΝξκζ έπθ,ΝάΝ 
(ίΨ Λ δ κυλΰκτθ βηκ δεΪΝ ξκζ έα,Ν αζζΪΝ έθαδΝ ζδΰσ λαΝ απσΝ πΫθ Ν Ν εΪγ Ν

ίαγηέ αΝ επαέ υ βμέ 
έεκ δΝ κυζΪξδ κθΝΰκθ έμΝηαγβ υθΝπκυΝφκδ κτθΝ Ν βηκ δεΪΝξκζ έαΝ δμΝ 
ζ ΰξση θ μΝαπσΝ κΝελΪ κμΝπ λδκξΫμΝηπκλκτθΝαθ ιΪλ β αΝαπσΝ κθΝαλδγησΝαυ υθΝ
πθΝ βηκ δευθΝ ξκζ έπθ,Ν θαΝ ΰΰλΪοκυθΝ Οηκ πκθ έαΝ υθ Ϋ ηπθΝ ΓκθΫπθΝ
βηκ δευθΝ ξκζ έπθΝ βμΝ παλξέαμΝ αυ άμ,Ν άΝ κπκέαΝ γαΝ η Ϋξ δΝ βΝ ΠαΰετπλδαΝ

υθκηκ πκθ έαΝυθ Ϋ ηπθΝΓκθΫπθΝξκζ έπθΝ βηκ δεάμΝ επαέ υ βμέ   
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ΚΑΝΟΝΙΜΟΙΝΣΑΜ ΙΟΤΝ ΤΗΜ ΡΙΑ 

 
--------------------------- 

 

ΣΑΜ ΙΟΝ ΤΗΜ ΡΙΑ 

 

1.      (α) Μ Ν ίΪ βΝ κυμΝ  παλσθ μΝ εαθκθδ ηκτμΝ δ λτ αδΝ Σ Μ ΙΟΝ
ΤΗΜ ΡΙ  Π Ι ΙΟΤΝ ΟΜΟΠΟΝ Ι Ν ΤΝ ΜΩΝΝ

ΓΟΝ ΩΝ,Ν κΝκπκέκΝγαΝαθαφΫλ αδΝπδκΝεΪ πΝπμΝ«Σαη έκ». 

 (ί) ΣκΝ Σαη έκΝ δΫπ αδ απσΝ δμΝ πλσθκδ μΝ εαδΝ κυμΝ σλκυμΝ πθΝ
εαθκθδ ηυθΝπκυΝ ε έγ θ αδΝπδκΝεΪ πέ 

 (ΰ) ΣκΝΣαη έκΝίλέ ε αδΝ Νδ ξτΝαπσΝ βθΝ1βθ
 ΙαθκυαλέκυΝβίί1. 

 

2. ΚΟΠΟΙΝΣΟΤΝΣΑΜ ΙΟΤ 

 (α) εκπκέΝ κυΝ Σαη έκυΝ γαΝ έθαδΝ βΝ κλΰΪθπ β,Ν β ε Ϋζ βΝ εαδΝ βΝ
ξλβηα κ σ β βΝ αθΪζκΰαΝ η Ν δμΝ κδεκθκηδεΫμΝ υθα σ β μΝ κυΝ
Σαη έκυ,Ν Ν εαδΝ βΝ η Ν εΪγ Ν λσπκΝ θέ ξυ βΝ ξ έπθΝ ΰδαΝ εκπκτμΝ
ΰ θδεάμΝ υβη λέαμέ 

    κυμΝ εκπκτμΝΰδαΝ ΰ θδεάΝ υβη λέαΝ έθαδΝ εαδΝ βΝπαλκξάΝ Ϋε αε πθΝ
ίκβγβηΪ πθΝ Νπ λδπ υ δμΝ κίαλάμΝα γΫθ δαμέ 

 (ί) ΗΝ πΫθ υ βΝ ξλβηΪ πθΝ κυΝ Σαη έκυΝ ΰέθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ
πλσθκδ μΝ πθΝπαλσθ πθΝεαθκθδ ηυθέΝ 

 

3. Μ ΛΗΝΣΟΤΝΣΑΜ ΙΟΤ 

 (α) ΌζκδΝκδΝτθ ηκδΝΓκθΫπθΝπκυΝ έθαδΝηΫζβΝ βμΝΟΜΟΠΟΝ Ι έ 
 (ί)  λκτθ αδΝ βμΝ δ δσ β αμΝ κυΝ ηΫζκυμΝ σ κδΝ απκξπλκτθΝ απσΝ βθΝ

ΟΜΟΠΟΝ Ι έ 
 

4.  ΠΟΡΟΙΝΣΟΤΝΣΑΜ ΙΟΤ 

       ΟδΝπσλκδΝ κυΝ αη έκυΝγαΝ έθαδμΝ πλ Ϋμ,Ν δ φκλΫμ,Ν υθ λκηΫμ,    
       εζβλκ κ άηα α,ΝΫλαθκδ,Ν δ πλΪι δμΝεαδΝΫ κ αΝαπσΝπαλα Ϊ δμ,Ν 
       ε βζυ δμΝεαδΝκπκδκ άπκ ΝΪζζκΝ δ σ βηαΝπκυΝπ λδΫλξ αδΝθσηδηαΝ κΝ 
      Σαη έκΝαπσΝ κυμΝυθ Ϋ ηκυμΝΓκθΫπθέ 
 

5.    ΙΑΧ ΙΡΙΗΝΣΟΤΝΣΑΜ ΙΟΤ 

 (α) ΣαΝξλάηα αΝ κυΝΣαη έκυΝεα αγΫ κθ αδΝ Ν λΪπ α μΝ ΰΰ ΰλαηηΫθ μΝ
βθΝΚτπλκ άΝ Νυθ λΰα δεσΝΣαηδ υ άλδκΝάΝεαδΝ Νυθ λΰα δεάΝ

Πδ π δεάΝ αδλέαΝαπσΝ βθΝ πδ λκπάΝ κυΝΣαη έκυέΝΝΗΝεέθβ βΝ πθΝ 
 



[2] 

 

   λαπ αδευθΝ ζκΰαλδα ηυθΝ ΰέθ αδΝ απσΝ τκΝ ηΫζβΝ βμΝ πδ λκπάμ 

βζα ά, κυΝΣαηέαΝεαδΝ κυΝΠλκΫ λκυΝάΝ κυΝΓλαηηα ΫαέΝ 
 (ί) ΟδΝπζβλπηΫμΝαπσΝ κΝΣαη έκΝΰέθκθ αδΝη Ν πδ αΰΫμέ 
 (ΰ) ΌζαΝ αΝ Ϋικ αΝ πκυΝ αφκλκτθΝ βΝ δαξ έλδ βΝ κυΝ αη έκυΝ εαγυμΝ

πέ βμΝ εαδΝ αΝ ζ ΰε δεΪΝ δεαδυηα αΝ εαδΝ αΝ Ϋικ αΝ άλβ βμΝ πθΝ
ίδίζέπθΝεα αίΪζζκθ αδΝαπσΝ κΝ αη έκέ 

 

6.     ΣΗΡΗΗΝΛΟΓΑΡΙΑΜΏΝήΝ ΣΗΙΑΝ ΚΘ ΗΝΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ 

 ΗΝ πδ λκπάΝφλκθ έα δΝΰδαΝ βθΝ άλβ βΝπζάλπθΝζκΰαλδα ηυθΝ κυΝ  
Σαη έκυΝ εαδΝ σζπθΝ πθΝ σ πθΝ εαδΝ ισ πθέΝ πέ βμΝ η λδηθΪΝ ΰδαΝ βθΝ

κδηα έαΝ βμΝ ά δαμΝ Ϋεγ βμΝ πθΝ ζκΰαλδα ηυθ, ηΫξλδΝ βθΝ ά δαΝ
Γ θδεάΝ υθΫζ υ βΝ βΝ κπκέαΝ εαδΝ γαΝ εα α έγ αδΝ κΝ δκδεβ δεσΝ
υηίκτζδκΝ βμΝΟηκ πκθ έαμΝΰδαΝΫΰελδ βέΝ 

 

7. Λ ΓΧΟΝΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ 

 ΟδΝ ζκΰαλδα ηκέΝ κυΝ Σαη έκυΝ ζΫΰξκθ αδΝ απσΝ ζ ΰε ΫμΝ πκυΝ γαΝ
δκλέακθ αδΝαπσΝ βθΝΟΜΟΠΟΝ Ι έ 

 

8. ΙΑΧ ΙΡΙΣΙΚΗΝ ΠΙΣΡΟΠΗ  

 (α) ΣκΝΣαη έκΝγαΝ δαξ δλέα αδΝπ θ αη ζάμΝ δαξ δλδ δεάΝ πδ λκπάΝβΝ    
                κπκέαΝγαΝ εζΫΰ αδΝαπσΝ κΝ δκδεβ δεσΝυηίκτζδκΝ βμΝ  
              ΟΜΟΠΟΝ Ι έ 

 (ί) Πλσ λκμΝ βμΝ δαξ δλδ δεάμΝ πδ λκπάμΝγαΝ έθαδΝκΝ εΪ κ Ν   
            πλσ λκμΝ βμΝΟΜΟΠΟΝ Ι . 

 (ΰ) ΣαηέαμΝ βμΝ δαξ δλδ δεάμΝ πδ λκπάμΝγαΝ έθαδΝκΝ εΪ κ Ν αηέαμΝβΝ
κβγσμΝΣαηέαμΝ βμΝΟΜΟΠΟΝ Ι Ν 

 ( ) ΗΝ δαξ δλδ δεάΝ πδ λκπάΝγαΝ εζΫΰ δΝΓλαηηα έαέ 
 ( ) ΗΝγβ έαΝ βμΝ δαξ δλδ δεάμΝ πδ λκπάμΝγαΝ έθαδΝσ βΝεαδΝβΝγβ έαΝ

κυΝ δκδεβ δεκτΝυηίκυζέκυΝ βμΝΟΜΟΠΟΝ Ι έ 
 

9έΝΤΝ ΡΙΑ ΙΝΣΗΝ ΠΙΣΡΟΠΗ 

 (α) ΗΝ πδ λκπάΝ υθΫλξ αδΝκπκ άπκ Νελδγ έΝαθαΰεαέκέ 
 (ί) Ό αθΝαπκυ δΪα δΝκΝΠλσ λκμΝ κθΝαθ δεαγδ ΪΝκΝ θ δπλσ λκμέ 
 (ΰ) ΚαηδΪΝ λΰα έαΝ θΝγαΝ δ ιΪΰ αδΝ Νκπκδα άπκ Ν υθ λέα βΝ βμΝ

πδ λκπάμΝ αθΝ θΝ παλ υλέ εκθ αδΝ Ϋ λαΝ κυζΪξδ κθΝ ηΫζβΝ
η αιτΝ πθΝ κπκέπθΝ απαλαέ β αΝ θαΝ ίλέ ε αδΝ κΝ Πλσ λκμΝ άΝ κΝ

θ δπλσ λκμέ 
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10έΝΚΑΘΗΚΟΝΣΑΝΠΡΟ ΡΟΤ,ΝΓΡΑΜΜΑΣ ΑΝΚΑΙΝΣΑΜΙΑ 

 (α)Ν ΚαθάκοθταΝΠροΫδρου 

i. ΟΝ Πλσ λκμΝ πλκ λ τ δΝ δμΝ υθ λέ μΝ βμΝ πδ λκπάμΝ εαδΝ
επλκ ππ έ ηααέΝη Ν κθΝΰλαηηα ΫαΝ κ Σαη έκΝ υβη λέαμΝΫθαθ δΝ
λέ πθέ 

ii. Κα αγΫ δΝ βθΝ Ϋεγ βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ δμΝ υθ λέ μΝ βμΝ
ΟζκηΫζ δαμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝυηίκυζέκυΝ βμΝΟηκ πκθ έαμέ 

iii. ΤπκΰλΪφ δΝη Ν κΝΣαηέαΝ ΰδαΝαθΪζβοβΝκπκδκυ άπκ Νπκ κτΝαπσΝ
βθΝΣλΪπ ααήΝΣαηδ υ άλδκέΝ 

 (ί)ΝΚαθάκοθταΝΓραηηατΫα 

i. Κλα ΪΝ αΝ πλαε δεΪΝ πθΝ υθ λδυθΝ βμΝ δαξ δλδ δεάμΝ
πδ λκπάμΝ 

ii. δ ιΪΰ δΝ βθΝαζζβζκΰλαφέαέ 
iii. ΜααέΝη Ν κθΝΠλσ λκΝ επλκ ππ έΝ κΝΣαη έκΝ υβη λέαμΝ Ϋθαθ δΝ

λέ πθέ 
iv. ΤπκΰλΪφ δΝη Ν κθΝΣαηέαΝΰδαΝαθΪζβοβΝκπκδκυ άπκ Νπκ κτΝαπσΝ

βθΝΣλΪπ ααΝήΣαηδ υ άλδκέ 
         (γ) Καθάκοθτα Σαηέα 

i. Κλα ΪΝ ζκΰδ δεΪΝ ίδίζέαΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ απαδ ά δμΝ κυΝ
ζ ΰε άέ 

ii. ΤπκΰλΪφ δΝη Ν κθΝΠλσ λκΝάΝ κθΝΓλαηηα ΫαΝΰδαΝ βθΝαθΪζβοβΝ
κπκυ άπκ Νπκ κτΝαπσΝ βθΝΣλΪπ ααΝήΣαηδ υ άλδκέ 

 

   11έΝΑΠΩΛ ΙΑΝΙ ΙΟΣΗΣΑΝΜ ΛΟΤ 

  ΈθαΝηΫζκμΝ κυΝ αη έκυΝξΪθ δΝ βθΝδ δσ β αΝ κυΝηΫζκυμΝ κυΝΣαη έκυ,     

          απσΝΝ βθΝ δΰηάΝπκυΝπατ δΝθαΝ έθαδΝηΫζκμΝ βμΝΟΜΟΠΟΝ Ι έ 
 

  12.  ΟδΝπαλσθ μΝεαθκθδ ηκέΝγαΝ λκπκπκδκτθ αδΝαπσΝ βΝΓ θδεάΝυθΫζ υ βΝΝΝΝΝ 
         βμΝΟΜΟΠΟΝ Ι , βΝκπκέαΝ έθαδΝ κΝαθυ α κΝ υηαέ 
      

         ΟδΝεαθκθδ ηκέΝ θ ελέγβ αθΝαπσΝ κΝ δκδεβ δεσΝυηίκτζδκΝ βθΝ1β
   

         ΙαθκυαλέκυΝβίί1έΝ 
 

 

 


