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ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ υΰξλβηα κ κ έ αδΝ απσΝ κΝ υλππαρεσΝ ΚκδθπθδεσΝ Σαη έκΝ
κΝ πζαέ δκΝ κυΝ
πδξ δλβ δαεκτΝ ΠλκΰλΪηηα κμΝ « θΪπ υιβΝ θγλυπδθκυΝ υθαηδεκτΝ βίίιΝ – βί1γ»,Ν σ κθΝ αφκλΪΝ δμΝ
Π λδφΫλ δ μΝ θα κζδεάμΝ Μαε κθέαμΝ ΘλΪεβμ,Ν υ δεάμΝ ζζΪ αμ,Ν Π ζκπκθθά κυ,Ν Ηπ έλκυ,Ν Θ
αζέαμ,Ν
Κλά βμ,Ν κλ έκυΝ δΰαέκυΝ εαδΝ ΙκθέπθΝ Νά πθΝ εαδΝ απσΝ γθδεκτμΝ ΠσλκυμΝ σ κθΝ αφκλΪΝ δμΝ Π λδφΫλ δ μΝ
δεάμ,ΝΚ θ λδεάμΝΜαε κθέαμ,Ν υ δεάμΝΜαε κθέαμ,ΝΝκ έκυΝ δΰαέκυΝεαδΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμέ
ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ αυ σΝ π λδζαηίΪθ δ
Ν
μΝ κΝ πλυ κμΝ αφκλΪΝ δμΝ πδξ δλά δμΝ πκυΝ βηδκτλΰβ αθΝ
θΫ μΝ γΫ δμΝ λΰα έαμΝ ηΫ αΝ κΝ αθ έικκΝ κδεκθκηδεσΝ π λδίΪζζκθΝ ζσΰπΝ βμΝ ΰ θδε υηΫθβμΝ κδεκθκηδεάμΝ
ελέ βμ,Ν εαδΝ κΝ τ λκμΝ αφκλΪΝ πλυβθΝ αθΫλΰκυμΝ πκυΝ ΫεαθαθΝ ΫθαλιβΝ λα βλδσ β αμΝ εα ΪΝ αΝ τκΝ
πλκβΰκτη θαΝΫ βέΝΗΝ βηκ έ υ βΝ βμΝ ζδεάμΝπλσ εζβ βμΝγαΝΰέθ δΝη ΪΝ βθΝΫε κ βΝ βμΝ ξ δεάμΝΚκδθάμΝ
ΤπκυλΰδεάμΝ πσφα βμΝ(ΚΤ ),ΝβΝκπκέαΝαθαηΫθ αδΝ θαΝ ε κγ έΝ θ σμΝ βμΝπλκ ξκτμΝ ί κηΪ αμ,ΝεαδΝβΝ
κπκέαΝ πέ βμΝγαΝαθαλ βγ έΝ δμΝπαλαπΪθπΝδ κ ζέ μέ
ΣκΝθΫκΝπλσΰλαηηαΝαφκλΪΝ
1.
2.

βθΝ πδξκλάΰβ βΝ

ΝσζβΝ βθΝ πδελΪ δαμ

λέίίίΝθΫπθΝγΫ πθΝ ιβλ βηΫθβμΝ λΰα έαμΝακλέ κυΝξλσθκυΝκδΝκπκέ μΝ βηδκυλΰάγβεαθΝαπσΝ βθΝ1βΝ
ΙαθκυαλέκυΝβί1ηΝηΫξλδΝεαδΝ βθΝγ1βΝ υΰκτ κυΝβί1η,
γέιίίΝπλυβθΝ ΰΰ ΰλαηηΫθπθΝαθΫλΰπθΝκδΝκπκέκδΝ βηδκτλΰβ αθΝ βΝ δεάΝ κυμΝ πδξ έλβ βΝαπσΝ βθΝ1βΝ
ΙαθκυαλέκυΝβί1ζΝηΫξλδΝεαδΝ βθΝγ1Ν υΰκτ κυΝβί1ηέ

ΗΝπ λδφ λ δαεάΝεα αθκηάΝ πθΝαθπ ΫλπΝγΫ

πθΝγαΝπλκ

δκλέα αδΝ

βθΝ βησ δαΝπλσ εζβ βέ

ΟδΝία δεκέΝΪικθ μΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝ έθαδμ

ΣΝ έΝ π χ
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α χ μΝ ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ απ υγτθ αδΝ Ν δ δπ δεΫμΝ πδξ δλά δμΝ εαδΝ ΰ θδεΪΝ λΰκ σ μΝ κυΝ δ δπ δεκτΝ
κηΫα,ΝπκυΝα εκτθΝκδεκθκηδεάΝ λα βλδσ β αΝεαγυμΝεαδΝ ΝΚκδθπθδεΫμΝυθ αδλδ δεΫμΝ πδξ δλά δμΝ ΚΟΙΝ ΠΝ ( κυΝ ΝέΝ ζί1λήβί11)Ν ΰδαΝ αΝ ηΫζβΝ κυμέΝ φκλΪΝ Ν πδξκλάΰβ βΝ θΫπθΝ γΫ πθΝ ιαλ βηΫθβμΝ
λΰα έαμΝ πζάλκυμΝ άΝ η λδεάμΝ απα ξσζβ βμΝ ακλέ κυΝ ξλσθκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ βηδκυλΰάγβεαθΝ απσΝ
ί1έί1έβί1ηΝΫπμΝεαδΝγ1έίκέβί1ηέ
π
Ν
Συ
χ μ
ΓδαΝθαΝ θ αξγ έΝηδαΝ πδξ έλβ βΝ κΝπλσΰλαηηα,ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝΫξ δΝπλκί έΝ βΝ βηδκυλΰέαΝθΫπθΝγΫ πθΝ
λΰα έαμ,Ν Ν ξΫ βΝη Ν κθΝαθυ α κΝαλδγησΝ πθΝγΫ πθΝ λΰα έαμΝπκυΝ έξ Ν κΝ εΫηίλδκΝβί1ζ,Νη Ν βθΝ
πλσ ζβοβΝπλυβθΝαθΫλΰπθΝεα ΪΝ κΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝαπσΝ1-1-βί1ηΝΫπμΝεαδΝγ1-8-2015.

πδξ δλά δμΝ κδΝ κπκέ μΝ έξαθΝ αυικη δυ δμΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ κυμΝ εα ΪΝ κΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ απσΝ 1-1βί1ηΝΫπμΝγ1-8-βί1η,Ν Ν ξΫ βΝη Ν κθΝαθυ α κΝαλδγησΝ πθΝγΫ πθΝ λΰα έαμΝπκυΝ έξαθΝ κθΝ εΫηίλδκΝ
κυΝ βί1ζ,Ν γαΝ πδξκλβΰβγκτθΝ ΰδαΝ κθΝ πδπζΫκθΝ αλδγησΝ πθΝγΫ πθΝ λΰα έαμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ βηδκυλΰά δΝ
κπκδα άπκ ΝξλκθδεάΝ δΰηάΝεα ΪΝ κΝαθπ ΫλπΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝεαδΝ δα βλκτθΝηΫξλδΝ βθΝυπκίκζάΝ βμΝ
αέ β βμΝΰδαΝυπαΰπΰάΝ κΝπλσΰλαηηαΝεαδΝΰδαΝσζβΝ βθΝ δΪλε δαΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμέ
ΟδΝπλκ ζβφγΫθ μΝ
1.
2.

δμΝθΫ μΝγΫ

δμΝγαΝπλΫπ δμ

θαΝ ά αθΝ ΰΰ ΰλαηηΫθκδΝ αΝ ηβ λυαΝ αθΫλΰπθΝ κυΝ Ο
Ν αθ ιαλ ά πμΝ ξλκθδεάμΝ δΪλε δαμ, εα ΪΝ κΝ
ιΪηβθκΝπκυΝπλκβΰάγβε Ν βμΝπλσ ζβοάμΝ κυμΝεαδ
θαΝ ηβθΝ έξαθΝ εαηέαΝ απα ξσζβ βΝ ( ιαλ βηΫθβΝ άΝ ηβ)Ν εα ΪΝ βθΝ βηΫλαΝ πκυΝ πλκβΰάγβε Ν βμΝ
βη λκηβθέαμΝπλσ ζβοάμΝ κυμΝαπσΝ βθΝ πδξ έλβ βέ

πδ βηαέθ αδΝ ππμΝ κΝ υθκζδεσΝ πκ σΝ πθΝ θδ ξτ πθΝ ά κθκμΝ βηα έαμΝ υηπ λδζαηίαθκηΫθβμΝ βμΝ
θέ ξυ βμΝ απσΝ αυ άΝ βΝ λΪ βΝ θΝ υπ λίαέθ δΝ κΝ πκ σΝ πθΝ βίίέίίίΝ υλυΝ (άΝ 1ίίέίίίΝ υλυΝ ΰδαΝ κθΝ
κηΫαΝ πθΝη αφκλυθ)Ν βθΝ λδ έαΝ( λΫξκθΝκδεκθκηδεσΝΫ κμΝεαδΝ αΝ τκΝ(β)Νπλκβΰκτη θαΝκδεκθκηδεΪΝΫ β)Ν
πλδθΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝΫΰελδ βμΝ βμΝαέ β βμ υπαΰπΰάμέ
Ν πχ
γ
μΝΩμΝπκ σΝ πδξκλάΰβ βμΝΰδαΝεΪγ ΝβηΫλαΝπζάλκυμΝαπα ξσζβ βμΝκλέα αδΝ κΝπκ σΝ
πθΝ1κΝ υλυΝ βθΝβηΫλαΝεαδΝη Ναθυ α κΝσλδκΝ δμΝβηΝβηΫλ μΝα φΪζδ βμΝ κΝηάθαέΝΗΝ πδξκλάΰβ βΝΰδαΝεΪγ Ν
βηΫλαΝ η λδεάμΝ απα ξσζβ βμΝ κλέα αδΝ κΝ πκ σΝ πθΝ λΝ υλυΝ βθΝ βηΫλαΝ εαδΝ η Ν αθυ α κΝ σλδκΝ δμΝ βγΝ
βηΫλ μΝ
α φΪζδ βμΝ
κΝ
ηάθαέ
ΣκΝπκ σΝ πδξκλάΰβ βμΝεαζτπ δΝ ηάηαΝ κυΝηδ γκζκΰδεκτΝεαδΝηβΝηδ γκζκΰδεκτΝεσ κυμέ
αΝ π χ
γ
Ν–
μΝ ΗΝ αθυ α βΝ δΪλε δαΝ πδξκλάΰβ βμΝ ΰδαΝ δμΝ θΫ μΝ γΫ δμΝ
λΰα έαμΝπκυΝ βηδκτλΰβ ΝβΝ πδξ έλβ βΝ έθαδΝΫθ εαΝ(11)Νηάθ μΝεαδΝαφκλκτθΝ κΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝαπσΝ
ί1έί1έβί1ηΝΫπμΝεαδΝγίέ11έβί1ηέ
 Ν π λέπ π βΝ πκυΝ βΝ θΫαΝ γΫ βΝ άΝ γΫ δμΝ λΰα έαμΝ πκυΝ βηδκτλΰβ Ν βΝ πδξ έλβ βΝ έθαδΝ η ΪΝ βθΝ 1-1βί1η,Ν σ ΝγαΝζαηίΪθ δΝ κΝαθΪζκΰκΝπκ σΝπκυΝαθ δ κδξ έΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝπλσ ζβοβμΝ κυΝα σηκυΝάΝ
α σηπθΝεαδΝηΫξλδΝ βθΝγί-11-2015.
ΟδΝ πδξ δλά δμΝ κφ έζκυθΝ θαΝ δα βλά κυθΝ η ΪΝ βΝ ζάιβΝ βμΝ πδξκλάΰβ βμΝ σ κΝ κθΝ αλδγησΝ
πδξκλβΰκτη θπθΝ σ κΝ εαδΝ πθΝ ηβΝ πδξκλβΰκτη θπθΝ γΫ πθΝ λΰα έαμΝ ΰδαΝ δΪ βηαΝ δ σξλκθκΝ βμΝ
δΪλε δαμΝ βμΝ πδξκλάΰβ βμέ
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α χ μΝ ΠλυβθΝ ΰΰ ΰλαηηΫθκδΝ Ϊθ λΰκδΝ πκυΝ ΫεαθαθΝ ΫθαλιβΝ λα βλδσ β αμΝ εα ΪΝ κΝ ξλκθδεσΝ
δΪ βηαΝ απσΝ ί1έί1έβί1ζΝ ΫπμΝ εαδΝ γ1έίκέβί1η,Ν εαδΝ ιαεκζκυγκτθΝ θαΝ βΝ δα βλκτθΝ εα ΪΝ βθΝ βηΫλαΝ
υπκίκζάμΝ βμΝαέ β βμΝυπαΰπΰάμΝ κΝπλσΰλαηηαέ
π
Ν
ΟδΝ θ δαφ λση θκδΝγαΝπλΫπ δΝθαΝπζβλκτθΝ υθκζδεΪΝ δμΝαεσζκυγ μΝπλκςπκγΫ
1.

2.
3.

Συ
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ΝαΝ έξαθΝ βθΝ δ δσ β αΝ κυΝ αθΫλΰκυΝ ΰδαΝ κ κ άπκ Ν ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ εα ΪΝ κΝ ιΪηβθκΝ πκυΝ
πλκβΰ έ αδΝ βμΝΫθαλιβμΝ πδ β τηα κμΝεαδΝ αυ σξλκθαΝθαΝ ηβθΝά αθΝ απα ξκζκτη θκδΝη Ν εαγ υμΝ
ιαλ βηΫθβμΝάΝηβΝαπα ξσζβ βμΝεα ΪΝ βθΝβηΫλαΝπκυΝπλκβΰάγβε Ν βμΝΫθαλιβμΝ πδ β τηα κμ
ΝαΝ δαγΫ κυθΝαλδγησΝφκλκζκΰδεκτΝηβ λυκυΝ( ΦΜ)ΝεαδΝ(κδΝΪθ λ μΝυπκοάφδκδ)ΝθαΝΫξκυθΝ επζβλυ δΝ
άΝθσηδηαΝαπαζζαΰ έΝαπσΝ δμΝ λα δπ δεΫμΝ κυμΝυπκξλ υ δμέ
ΗΝ ΫθαλιβΝ λα βλδσ β αμΝ βΝ ΟΤΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ Ϋξ δΝ πλαΰηα κπκδβγ έΝ απσΝ ί1έί1έβί1ζΝ ΫπμΝ εαδΝ
31.08.2015.

 κΝπλσΰλαηηαΝ θ Ϊ κθ αδΝα κηδεΫμΝ πδξ δλά δμ,ΝεαγυμΝεαδΝηΫζκμΝ(η Ν βθΝπλκςπσγ
πκ κ σΝ κυζΪξδ κθΝη1ΣΝ κΝ αδλδεσΝε φΪζαδκ)μ




χ

ΟησλλυγηβμΝ αδλέαμΝ(Οέ έ)
λσλλυγηβμΝ αδλέαμΝ( έ έ),ΝησθκΝΰδαΝ κΝκησλλυγηκΝηΫζκμΝ βμ

βΝσ δΝη Ϋξ δΝη Ν




αδλέαμΝΠ λδκλδ ηΫθβμΝ υγτθβμΝ( έΠέ έ)Νεαδ
Ι δπ δεάμΝΚ φαζαδκυξδεάμΝ αδλέαμΝ(ΙέΚέ έ)
πέ βμ,Ν ΫξκυθΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ υπαξγκτθΝ εαδΝ ΚκδθπθδεΫμΝ υθ αδλδ
κυΝθέζί1λήβί11έ

δεΫμΝ πδξ δλά

δμΝ (Κκδθέέ πέ)Ν

πδ βηαέθ αδΝ ππμΝ κΝ υθκζδεσΝ πκ σΝ πθΝ θδ ξτ πθΝ ά κθκμΝ βηα έαμΝ υηπ λδζαηίαθκηΫθβμΝ βμΝ
θέ ξυ βμΝ απσΝ αυ άΝ βΝ λΪ βΝ θΝ υπ λίαέθ δΝ κΝ πκ σΝ πθΝ βίίέίίίΝ υλυΝ (άΝ 1ίίέίίίΝ υλυΝ ΰδαΝ κθΝ
κηΫαΝ πθΝη αφκλυθ)Ν βθΝ λδ έαΝ( λΫξκθΝκδεκθκηδεσΝΫ κμΝεαδΝ αΝ τκΝ(β)Νπλκβΰκτη θαΝκδεκθκηδεΪΝΫ β)Ν
πλδθΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝΫΰελδ βμΝ βμΝαέ β βμΝυπαΰπΰάμέ
Ν πχ
γ
μΝΣκΝπκ σΝ βμΝ πδξκλάΰβ βμΝΰδαΝεΪγ ΝθΫκΝ ζ τγ λκΝ παΰΰ ζηα έαΝπκυΝυπΪΰ αδΝ
κΝ πλσΰλαηηαΝ αθΫλξ αδΝ εα ΥΝ αθυ α κΝ σλδκΝ αΝ 1ίέίίί,ίίΝ €,Ν τηφπθαΝ η Ν αΝ πλκ εκηδαση θαΝ
δεαδκζκΰβ δεΪΝ πθΝ πδζΫιδηπθΝ απαθυθΝ (ηβΝ υηπ λδζαηίαθκηΫθκυΝ κυΝ αθαζκΰκτθ κμΝ ΦέΠέ έ)Ν πκυΝ
ΫξκυθΝ πλαΰηα κπκδβγ έΝ απσΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ ΫθαλιβμΝ βμΝ λα βλδσ β αμΝ ηΫξλδΝ εαδΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ
δ ιαΰπΰάμΝ κυΝ πδ σπδκυΝ ζΫΰξκυέ
ΗΝεα αίκζάΝ βμΝ πδξκλάΰβ βμΝγαΝπλαΰηα κπκδ έ αδΝ φΪπαι,Ν Ν υθΫξ δαΝ βμΝ ΰελδ δεάμΝαπσφα βμΝ βμΝ
Τπβλ έαμΝεα σπδθΝγ δεκτΝ πδ κπέκυΝ ζΫΰξκυΝεαδΝίΪ δΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ ζΫΰξκυέ
δΪ

μΝ ΟδΝ δεαδκτξκδΝ
η τκθ αδΝ ΰδαΝ βΝ δα άλβ βΝ βμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝ ΰδαΝ ξλκθδεσΝ
βηαΝ υ εαΝ(1β)Ν πδπζΫκθΝηβθυθΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝ βμΝ ΰελδ δεάμΝαπσφα βμέ

ΟδΝ αδ ά δμΝ υπαΰπΰάμΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ γαΝ υπκίΪζζκθ αδΝ βζ ε λκθδεΪΝ βθΝ ξ δεάΝ πζα φσληαΝ κυΝ
Ο
Ν βΝ κπκέαΝ γαΝ θ λΰκπκδβγ έΝ ΰδαΝ αυ σΝ κθΝ εκπσΝ θ σμΝ κυΝ πλυ κυΝ εαπ θγβηΫλκυΝ κυΝ
Νκ ηίλέκυΝ (βΝ αελδίάμΝ βη λκηβθέαΝ γαΝ κλέα αδΝ βθΝ ζδεάΝ πλσ εζβ β)έΝ ΟδΝ βζ ε λκθδεΫμΝ αδ ά δμΝ γαΝ
ι α κτθΝεα ΪΝπλκ λαδσ β α,ΝίΪ δΝ κυΝξλσθκυΝυπκίκζάμΝ βμΝαέ β βμέΝΗΝαιδκζσΰβ βΝγαΝ έθαδΝΪη βΝ
εαδ κδΝ ξ δεΫμΝ ΰελέ δμΝγαΝ υθ ξδ κτθΝηΫξλδΝ ιαθ ζά πμΝ κυΝπλκςπκζκΰδ ηκτέ

Σύ βου ος ε ιχει ήσεω
Κο ι έ η Αι ι ία

