
 

 σελ. 1 

 

 

         www.eetep.gr 

Θ  Ι 
 

πέΝ κυΝ ξ έκυΝθσηκυΝΰδαΝ δμΝΣβζ κπ δεΫμΝΆ δ μΝ 
         Χ τΰκυ κμΝβί1ηΨ  

   
 
 

 
 δμΝ ηΝ Αυΰκτ κυΝ βί1ηΝ υθάζγ Ν  Γ θδεάΝ υθΫζ υ βΝ βΝ θπ άΝ ηαμΝ η Ν γΫηαΝ

βη λά δαμΝ δΪ αιβμμΝ «υαά β βΝ εαδΝ ζάοβΝ απσφα βμΝ ΰδαΝ δμΝ γΫ δμΝ βμΝ θπ βμΝ πέΝ κυΝ
εα α γΫθ κμΝΰδαΝ δαίκτζ υ βΝΝ ξ έκυΝθσηκυΝΰδαΝ δμΝΣβζ κπ δεΫμΝΪ δ μ»Ν  δμΝ λΰα έ μΝ βμΝ
ΓέέΝ έξαθΝ θ λΰσ υηη κξάΝ σζαΝ ξ σθΝ αΝηΫζβΝ βμΝ θπ βμέΝΠαλ υλΫγβεαθΝ επλσ ππκδ 
πθΝεκηηΪ πθ εαδΝΪζζπθΝ θυ πθέΝΟδΝγΫ δμ,ΝπκυΝαεκζκυγκτθ,Ναπκ ζκτθΝ βΝ τθγ βΝ πθΝ

απσο πθΝ σζπθΝ πθΝ η ζυθΝ ηαμΝ Ν ΫθαΝ δΪζκΰκΝ πκυΝ έθαδΝ δαλεάμ,Ν ΰσθδηκμ,Ν δζδελδθάμΝ εαδΝ
Ϋθ δηκμέΝ 
 
 
Ιέ Γ θδεΫμΝΘΫ δμέΝ 
 
 
Πλυ βμΝ  Ν έ έΣέ έΠέΝ υηφπθ έΝ εαδΝ υπ λγ ηα έα δΝ ΰδαΝ βΝ γ ηδεάΝ αθαΰεαδσ β αΝ θαΝ
βηδκυλΰβγ έΝ ΫθαΝ ι εΪγαλκ,Ν αφΫμΝ εαδΝ ζ δ κυλΰδεσΝ θκηκ ξθδεσΝ πζαέ δκΝ κΝ

λα δκ βζ κπ δεσΝ κπέκΝ βμΝ ξυλαμέΝ υ υξυμ,Ν κΝ ΝσηκμΝ γηλβήβίίι,Ν παλσζαΝ αΝ ζζ έηηα αΝ
εαδΝπλκίζάηα ΪΝ κυ,Ν θΝ φαλησ βε ΝΰδαΝσζκΝαυ σΝ κΝ δΪ βηαΝηΫξλδΝ άη λαέΝ Να λΪθ δαΝ
βμΝθκηκγ δεάμΝεαδΝ ε ζ δεάμΝ ικυ έαμΝ θΝκφ έζ αδΝ Ν δεάΝηαμΝυπαδ δσ β ΪΝεαγυμΝκδΝ

π λδφ λ δαεκέΝΣήΝκτ Νηπκλκτ αθΝκτ Νάγ ζαθΝθαΝ βθΝ ηπκ έ κυθΝέΝ θ έγ αΝ έηα ΝκδΝ
πλυ κδΝ πκυ πδηΫθκυη Ν Ν απσΝ κΝ 1λλί (ΰδαΝ βηΝ ξλσθδαΞΨ εαδΝ  πδγυηκτη Ν ηδαΝ ησθδηβ,Ν
ίδυ δηβΝεαδΝ έεαδβΝζτ βέΝ 
 

τ λβμΝ Ν Ν ΓδαΝ βθΝ εα Ϊλ δ βΝ κυ Νκηκ ξ έκυΝ θΝ υπάλι Ν σξδΝ ησθκΝ δΪζκΰκμΝ η Ν δμΝ
υζζκΰδεσ β μΝ κυΝ ξυλκυΝ αζζΪΝ κτ Ν εαθΝ βΝ κδξ δυ βμΝ θβηΫλπ βέΝ ζπέακυη Ν αυ άΝ βΝ
κίαλάΝπαλΪζ δοβΝθαΝγ λαπ υ έΝ κΝ Ϊ δκΝ βμΝ βησ δαμΝ υαά β βμΝπκυΝγαΝαεκζκυγά δέ 

 

Σλέ βΝμ ΣκΝΝκηκ ξΫ δκΝπκυΝ Ϋγβε Ν Ν δαίκτζ υ βΝ θΝΫζαί ΝυπσοβΝεαδΝ θΝαιδκπκέβ Ν δμΝ
λαΰ αέ μΝ ι ζέι δμΝπκυΝ ΫξκυθΝ βη δπγ έΝ κΝ ξυλκΝ πθΝ βζ πδεκδθπθδυθέΝΟΝ υθ Ϊε βμΝ κυΝ
θκηκ ξ έκυΝ φαέθ αδΝ θαΝ αΰθκ έΝ σ δΝ έηα ,Ν ά βΝ απσΝ εαδλσ,Ν βθΝ πκξάΝ βμΝ οβφδαεάμΝ
βζ σλα βμέΝ ξκυη Ν πλκ π λΪ δΝ κλδ δεΪΝ βθΝ πκξάΝ βμΝ αθαζκΰδεάμΝ βζ σλα βμ,Ν πκυΝ

ξαλαε βλδασ αθΝαπσΝ κΝπ λδκλδ ηΫθκΝ βμΝ δαγ δησ β αμΝ υξθκ ά πθέΝ 
 

 



 

 σελ. 2 

ΣΫ αλ βμ Μ Ν κΝ πκζδ δεΪΝ εαδΝ γθδεΪΝ πλκίζβηα δεσΝ εαδΝ γ ηδεΪΝ παλΪ κικΝ τ βηαΝ
πζ δκ κ έαμΝ ΰδαΝ βθΝπαλαξυλβ βΝ πθΝ α δυθ,Ν ΝσπκυΝΪ δαΝ Ν παέλθ δΝ Ν αυ σμ πκυΝ έθ δΝ αΝ
π λδ σ λα,Ναΰθκ έ αδΝπζάλπμΝάΝά βΝ δαηκλφπηΫθβΝεα Ϊ α βΝεαδΝ θΝζαηίΪθκθ αδΝ
υπσοβΝ κίαλκέΝ παλΪΰκθ μΝ σππμΝ κδΝ π θ τ δμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ πλαΰηα κπκδβγ έΝ ηΫξλδΝ
άη λαΝεαδΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ βηκ δκΰλαφδεκτΝ υθαηδεκτΝεαδΝ ξθδεκτΝ πλκ ππδεκτΝ πκυΝ

εα αιδυγβε ΝηΫ αΝαπσΝ κΝεκδθσΝπκυΝ αΝαθΫ δι ΝεαδΝ αΝαθαΰθπλέα δ ΰδαΝπΪθπΝαπσΝηδαΝ
βη έα. Αΰθκ έ αδΝ πέ βμΝεαδΝβΝ υηίκζάΝ πθΝπ λδφ λ δαευθΝ αγηυθΝ βθΝ θβηΫλπ β,Ν κθΝ
πκζδ δ ησΝ βθΝ ουξαΰπΰέαΝ αζζΪΝ εαδΝ βθΝ κπδεάΝ αθΪπ υιβΝ ΟδΝ π λδφ λ δαεκέΝ αγηκέΝ πκυΝ
ζ δ κυλΰκτθΝ θσηδηαΝ ηΫξλδΝ άη λαΝ γαΝ ίλέ εκθ αδΝ Ϋ δΝ Ν υ η θΫ λβΝ γΫ βΝ απΫθαθ δΝ Ν
φδζσ κικυμΝ π θ υ Ϋμ,ΝπκυΝ θΝγαΝΫξκυθΝυπκ έΝ αΝπζάΰηα αΝηέαμΝπκζυ κτμΝκδεκθκηδεάμΝ
ελέ βμέΝΠκυ,Νξ τπβ ,ΝηΪζδ α,Νδ δαέ λα,Ν αΝΜΜ έΝ 
 

ΠΫηπ βμ ΣκΝ κίαλσ λκΝπλσίζβηαΝη Ν κΝυπσΝελέ βΝθκηκ ξΫ δκΝ έθαδΝσ δΝαΰθκ έΝπζάλπμΝεαδΝ
θΝ ζαηίΪθ δΝεαγσζκυΝυπσοβΝ βθΝ λΪ δαΝ Ι ΥΧΡΙΣΙΚ ΝΓΡ ΜΜ ΝπκυΝυπΪλξ δΝ

η αιτΝ πθΝ βζ κπ δευθΝ αγηυθΝ γθδεάμΝεαδΝπ λδφ λ δαεάμΝ ηίΫζ δαμέ έθαδΝσξδΝησθκΝ
Ϊ δεκΝ αζζΪΝ εαδΝ εα αφαθυμΝ ζαθγα ηΫθκΝ θαΝ « κυίαζδΪακθ αδ»Ν εαδΝ κδΝ η θΝ εαδΝ κδΝ Ν
α δαελέ πμΝ κΝ έ δκΝ πζαέ δκΝ λυγηέ πθΝ ξπλέμΝ εαηδΪΝ δαφκλκπκέβ βΝ αεσηβΝ εαδΝ ε έΝ πκυΝ
αυ άΝ έθαδΝ ισφγαζηαΝ αθαΰεαέαέΝ ΣαΝ υηφΫλκθ αΝ βμΝ π λδφ λ δαεάμΝ βζ σλα βμΝ θΝ
αυ έακθ αδΝ η Ν αΝ υηφΫλκθ αΝ πθΝ βζ κλΪ πθΝ γθδεάμΝ ηίΫζ δαμέΝ Οτ Ν Ϋπκθ αδΝ αυ υθ. 
ξκυη Νδ δαδ λσ β μέΝΚαδΝπμΝπλκμΝ κΝηΫΰ γκμέΝΚαδΝπμΝπλκμΝ κΝεκδθσΝπκυΝ αΝ ζΫΰξ δΝη ΝηέαΝ

εαγβη λδθσ β αΝ εαδΝ δαλεάΝ αη σ β αέΝ Ν λτγηδ βΝ πθΝ γ ηΪ πθΝ ηαμΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ
η αεδθβγ έΝ κΝηΫζζκθέΝΝ 
 

Έε βμΝ ΝΣκΝ ξΫ δκΝ θσηκυΝπαλΫξ δΝ ικυ δκ σ β βΝ Ν ηέαΝ υπ λίκζδεάΝ ΰεΪηαΝαληκ δκ ά πθΝ
κθΝ ΤπκυλΰσΝ πδελα έαμέΝ ΧπλέμΝ πλκςπκγΫ δμέΝ ΧπλέμΝ σλκυμέΝ ΥπλέμΝ ελδ άλδαέΝ Αυ σΝ

υθδ ΪΝ πδεέθ υθβΝ εαδΝ α δεαδκζσΰβ βΝ αυγαδλ έαΝ εαδΝ έΰκυλαΝ έθαδΝ αθ δ υθ αΰηα δεσέΝ
Αυ άΝ βΝ αε δεάΝ έθαδΝ ιαδλ δεΪΝ θκξζβ δεάΝ εαδΝ βΝ ακλδ έαΝ πδ έθ αδ, σ αθΝ κδΝ
ικυ δκ κ δεΫμΝ δα Ϊι δμΝ αφκλκτθΝ ησθκΝ βθΝ π λδφ λ δαεάΝ βζ σλα βέΝ βζα ά,Ν

αθ δη ππέα αδΝΰδαΝηδαΝαεσηβΝφκλΪΝπμΝ κΝαπκπαέ δΝ πθΝβζ ε λκθδευθΝηΫ πθΝ θβηΫλπ βμΝ
Ϋθαθ δΝ πθΝ αγηυθΝ γθδεάμΝ ηίΫζ δαμέ 
 

Έί κηβμΝ Ν Ν ΑπσΝ κΝ ξΫ δκΝ θσηκυΝ απκυ δΪα δΝ κπκδα άπκ Ν αθαφκλΪΝ κΝ πδγυηβ σΝ εαδΝ
υε αέκΝ θ ξση θκΝ πθΝ υθ λΰ δυθΝεαδΝ υηπλΪι πθΝη αιτΝ πθΝπ λδφ λ δαευθΝΣήΝΰδαΝ
βΝη έπ βΝ κυΝυοβζκτΝζ δ κυλΰδεκτΝεσ κυμΝεαδΝ βθΝπλαΰηα κπκέβ βΝκδεκθκηδυθΝεζέηαεαμΝ

ηΫ αΝ απσΝ βθΝ απσΝ εκδθκτΝ δαξ έλδ βΝ πσλπθ,Ν ηΫ πθ,Ν ικπζδ ηκτΝ άΝ εαδΝ π λδ ξκηΫθκυΝ
(πλκΰλΪηηα κμΝ βΝ επκηπυθΝ πκζδ δ ηκτΝ ,Ν ζσΰκυΝ εζπέ)Ν άΝ βθΝ αιδκπκέβ βΝ δαφβηδ δευθΝ
υθα κ ά πθΝ υπσΝ βθΝ αυ κθσβ βΝ πλκςπσγ βΝ σ δΝ θΝ παλαίδΪακθ αδΝ κδΝ εαθσθ μΝ π λέΝ

αγΫηδ κυΝαθ αΰπθδ ηκτέΝΝ 
Όΰ κβμΝΝΣκΝΝήΝπ λδζαηίΪθ δΝησθκΝπλκςπκγΫ δμ,Νπλκαπαδ κτη θαΝεαδΝΰ θδεΪΝυπκξλ υ δμΝ
ΰδαΝ κυμΝπ λδφ λ δαεκτμΝΣήέΝΠλΫπ δΝσηπμΝεαδΝβΝπκζδ έαΝ θαΝ βλ έΝ δμΝυπκξλ υ δμΝπκυΝβΝ
θκηκγ έαΝ βμΝ πδίΪζζ δΝ σ αθΝ πέξΝ εα αθΫη δΝ βθΝ ελα δεάΝ δαφάηδ βΝ εαδΝ «ζβ ηκθ έ»Ν θαΝ
φαλησ δΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ Π βθ1ήλιΝ εαδΝ κυΝ Νβγβκήλη πκυΝ πδίΪζζκυθΝ βθΝ εα αθκηάΝ
κυζΪξδ κθΝ κυΝγίΣΝ βμΝ υθκζδεάμΝ δαφβηδ δεάμΝ απΪθβμΝεΪγ ΝφκλΫαΝ κυΝ βηκ έκυΝ αΝ

π λδφ λ δαεΪΝ ΜΜ έΝ ΠλΫπ δΝ κΝ ΝήΝ θαΝ πλκίζ φγ έΝ κΝ Ϋζ ΰξκμΝ εαδΝ βΝ δα φΪζδ βΝ βμΝ
φαληκΰάμΝ πθΝ ξ δευθΝ δα Ϊι πθΝη Ν πδίκζάΝευλυ πθΝΰδαΝσ κυμΝ βθΝαΰθκκτθέ 
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Έθα βΝμΝΝTo θκηκ ξΫ δκΝΝ εκπ τ δΝθαΝλυγηέ δΝγΫηα αΝ κυΝΡα δκ βζ κπ δεκτΝπ έκυέΝΓδα έΝ
σηπμΝ αΰθκ έΝ αΝ π λδφ λ δαεΪΝ λα δσφπθαΝ θυΝ π λδζαηίΪθ δΝ κυμΝ π λδφ λ δαεκτμΝΝ
βζ κπ δεκτμΝ αγηκτμνΝ κΝξυλκΝαυ σΝβΝαθΪΰεβΝγ ηδεάμΝ ΪιβμΝ έθαδΝαεσηβΝη ΰαζτ λβΝ

εαγυμΝπΪθπΝαπσΝ1βίίΝΡήΝ επΫηπκυθΝαπσΝπΪθπΝαπσΝβίίίΝ ζ τγ λαΝεαδΝπαλΪθκηαΝεΫθ λαΝ
επκηπάμΝ εαδΝ παλΪζζβζαΝ κΝ η ΰαζτ λκΝ ηΫλκμΝ αυ υθΝ δε υυθκθ αδΝ παλΪθκηα η Ν

ε θ λδεκτμΝ ΑγβθαρεκτμΝ αγηκτμΝ αεσηβΝ εαδΝ ΰδαΝ βζΝ υλ μ,Ν παλ ηίαέθκθ αμΝ ησθκΝ ΰδαΝ
η Ϊ κ βΝ κπδευθΝ δαφβηέ πθΝ εα ΪΝ αυγαέλ κΝ εαδΝ παλΪθκηκΝ λσπκέΝ ΧπλέμΝ θαΝ ΫξκυθΝ
πλκ ππδεσΝ βΝ εαδΝ ΰεα α Ϊ δμΝ υηη ΫξκυθΝ κΝ λα δκ βζ κπ δεσΝ π έκΝ εα ΪΝ παλΪθκηκΝ
εαδΝαθ ιΫζ ΰε κΝ λσπκέΝΝΑυ σΝ βηδκυλΰ έΝαγΫηδ κΝαθ αΰπθδ ησΝ ε σμΝ πθΝΪζζπθ,ΝεαδΝ κυμΝ
δεκτμΝηαμΝπ λδφ λ δαεκτμΝ βζ κπ δεκτμΝ αγηκτμέΝΝ 

 

ΙΙέ ΟδΝγΫ δμΝηαμΝαθΪΝΪλγλκέΝ 
 
 
 
       πέΝ κυΝΪλγλκυΝ1 
 

1. δαφπθκτη Ν λβ ΪΝ εαδΝ απσζυ αΝ η Ν κΝ πδζ ΰΫθΝ τ βηαΝ « βμΝ δαΰπθδ δεάμΝ
δα δεα έαμΝ ηΫ πΝ πζ δκ κ έαμ»έΝ Πλκ έθκυη Ν κΝ τ βηαΝ αιδκζκΰδεάμΝ πδζκΰάμΝ

ηΫ πΝηκλδκ σ β βμΝ υθ υα ηΫθπθΝΚΡΙΣ ΡΙΧΝέΝΌππμ,Ν π θ τ δμΝπκυΝΫξκυθΝά βΝΝ
πλαΰηα κπκδβγ έ,Ν ηπ δλέαΝεαδΝ παζαδσ β α,Ν Ν πλκ φκλΪΝεαδΝ υηίκζάΝ βθΝαθΪπ υιβΝΝ
βμΝ ζζβθδεάμΝΝπ λδφΫλ δαμΝ Ν ξΫ βΝη Ν κυμΝ σξκυμΝπκυΝπλκίζΫπ δΝεαδΝ πδίΪζζ δΝ κΝ

τθ αΰηαΝεζπέ 
 

2. Ν παλκξάΝ υπβλ δυθΝ πέΰ δαμΝ οβφδαεάμΝ βζ κπ δεάμΝ υλυ επκηπάμΝ θΝ πλΫπ δΝ θαΝ
απκ ζ έ ησθκθΝ εαδΝ απκεζ δ δεΪ «υπη ε ία γε ού ο ο ο ού υ φέ ο ο ». 

πέ βμΝεαδΝευλέπμΝ υθδ ΪΝυπβλ έαΝυοβζάμΝαιέαμΝεαδΝ βηκ έκυΝ θ δαφΫλκθ κμΝπκυΝ
αφκλΪΝ βθΝέ δαΝ βθΝπκδσ β αΝ βμΝ βηκελα έαμΝηαμέ 

 
3. Νλτγηδ β Ϋλξ αδΝεαδΝ Ναθ έγ βΝη Ν βθΝ δαεβλυΰηΫθβΝ ΝπκζζΫμΝ υθ θ τι δμΝγΫ βΝ

κυΝ αλησ δκυΝ ΤπκυλΰκτΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪΰεβΝ πκδσ β αμΝ δμΝ βζ κπ δεΫμΝ υπβλ έ μέΝ Ν
πκδσ β αΝ θΝ δα φαζέα αδΝαπσΝ αΝζ φ Ϊ,Ν Ν υλυΝάΝ ΝΪζζκΝθσηδ ηα,ΝπκυΝ δαγΫ δΝκΝ
πλυ κμΝ υξυθΝ πδξ δλβηα έαμΝαθΝαυ σΝ έθαδΝ κΝΫθαΝεαδΝηκθα δεσΝελδ άλδκΝ πδζκΰάμ! 

 
4. Νκλδαση θβΝεΪζυοβΝ κυΝλκΣΝ βμΝΰ πΰλαφδεάμΝπ λδκξάμΝηαμΝΝπλΫπ δΝθαΝΝαφκλΪΝεαδΝθαΝ

η τ δΝ υηία δεΪΝΝ κθΝΠΪλκξκΝ δε τκυΝεαδΝσξδΝ κυμΝπ λδφ λ δαεκτμΝ αγηκτμέ 
 
 

 
πέΝ κυΝΪλγλκυΝβ 

 
1. ΟδΝ «δ ξτκθ μΝ ξΪλ μΝ υξθκ ά πθ»Ν παλκυ δΪακυθΝ κίαλΪΝζ δ κυλΰδεΪΝ πλκίζάηα αΝ Ν

αλε ΫμΝ π λδκξΫμΝ η Ν απκ Ϋζ ηαΝ Ν εΪπκδ μΝ θαΝ βηδκυλΰκτθ αδΝ λαΰ ζαφδεΫμΝ
εα α Ϊ δμΝ άΝ δαξ δλδ δεΪΝ εαδΝ κδεκθκηδεΪΝ α δΫικ αέΝ Απαδ έ αδΝ βΝ Ϊη βΝ δσλγπ βΝ
αυ υθΝ πθΝεα α Ϊ πθέ ΘαΝαεκζκυγά κυθΝ υΰε ελδηΫθ μΝπλκ Ϊ δμΝηαμ,ΝΝαθΪΝπ λδκξάέ 

 
2. Ν αθΪγ βΝ βθΝ απκεζ δ δεάΝαληκ δσ β αΝ κυΝ αλησ δκυΝ ΰδαΝ αΝΜΜ Ν ΤπκυλΰκτΝ βμΝ

αθ ιΫζ ΰε βμΝ ικυ έαμΝθαΝαπκφα έα δΝευλέαλξα,ΝξπλέμΝεαθΝ βθΝ τηφπθβΝΰθυηβΝΪζζκυΝ
κλΰΪθκυΝ εαδΝ ξπλέμΝ εαθΝ βθΝ απαέ β βΝ βμΝ τπαλιβμΝ ξ δευθΝ η ζ υθΝ άΝ ΪζζβμΝ



 

 σελ. 4 

πδ βηκθδεάμΝ εηβλέπ βμ,ΝΰδαΝ κθΝαλδγησΝ πθΝ βηκπλα κτη θπθΝα δυθΝαζζΪΝεαδΝΰδαΝ
βθΝ δηάΝ εεέθβ βμΝ αθΪΝ εα βΰκλέαΝ α δυθ,Ν υθδ ΪΝ πδεέθ υθβΝ εαδΝ α δεαδκζσΰβ βΝ

αυγαδλ έαέΝΠλΫπ δΝ αΝεκλυφαέαΝαυ ΪΝαβ άηα αΝθαΝλυγηέακθ αδΝ κθΝέ δκΝ κΝθσηκΝΰδα θαΝ
ηβθΝεα αζ έπ αδΝπ λδγυλδκΝπαλ ιβΰά πθΝεαδΝ υθα σ β αΝ κυΝ εΪ κ ΝΤπκυλΰκτΝθαΝ
«παέα δΝπκζδ δεΪΝπαδξθέ δα»Ν αθΝαυ ΪΝπκυΝξλσθδαΝ υλαΝεα αΰΰΫζζ δΝπμΝαθ δπκζέ υ βΝβΝ
βη λδθάΝευίΫλθβ β!ΝΑθΝαυ σΝ θΝΰέθ δΝ σ Ν κΝ ζΪξδ κΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝβΝαπαέ β βΝ βμΝ
τηφπθβμΝΰθυηβμΝ κυΝ ΡΝη ΝίΪ βΝ ξθκελα δεΪΝελδ άλδαέ 

 
3. Ν δηάΝ εεέθβ βμΝ θΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝ«εα ΪΝεα βΰκλέαΝ βηκπλα κτη θπθΝα δυθ»Νΰδα έΝ

βθΝ π λέπ π βΝ βμΝ π λδφΫλ δαμΝ υφέ αθ αδΝ λΪ δ μΝ δαφκλκπκδά δμΝ εΪγ Ν έ κυμΝ
η αιτΝ πθΝ πδηΫλκυμΝ π λδφ λ δυθ (εαδΝ σξδΝ ησθκΝ πζβγυ ηδαεΫμ)Ν πκυΝ α φαζυμΝ γαΝ
πλΫπ δΝθαΝζβφγκτθΝυπσοβέΝ 

 
 
4.  κΝ τ λκΝ ΪφδκΝ βμΝ παλέιΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βΝ βΝ « υθα σ β α»Ν κυΝ ΡΝ θαΝ ε έ δΝ

ξπλδ ΫμΝ πλκεβλτι δμΝ αθΪΝ εα βΰκλέαΝ α δυθ,Ν θαΝ αθ δεα α αγ έΝ απσΝ ξ δεάΝ
«υπκξλΫπ β»,ΝΰδαΝ κυμΝζσΰκυμΝπκυΝΫξκυθΝά β αθαζυγ έέ 

 
 

πέΝ κυΝΪλγλκυΝγ 
 

1. θΝπλκίζΫπ αδΝβΝ υθα σ β αΝ υΰξπθ υηΫθπθΝάΝυπσ  υΰξυθ υ βΝ αδλ δυθΝπκυΝά βΝ
λα βλδκπκδκτθ αδΝ κΝ ξυλκΝ θαΝ υπκίΪζζκυθΝ ξ δεάΝ αέ β βΝ σππμΝ πλκΫίζ π Ν

Ϊζζπ ΝεαδΝκΝθσηκμΝγηλβήίιΝ(ΪλγλκΝθΝπαλέΝκ )έΝΝ δΝηδαΝ πδγυηβ άΝ ιΫζδιβ αθ έΝθαΝ
θδ ξτ αδΝαπκγαλλτθ αδΝαεσηβΝπ λδ σ λκέ 

 
2. ΚαδΝ υΝσππμΝεαδΝ αΝυπσζκδπαΝΪλγλαΝπκυΝαφκλκτθΝ δμΝπλκςπκγΫ δμΝα δκ σ β βμΝκΝ

θκηκγΫ βμ,Ν εδθκτη θκμΝ βθΝ αελδίυμΝ αθ έγ βΝ ζκΰδεάΝ βμΝ αιδκζσΰβ βμΝ βμΝ ά βΝ
υφδ Ϊη θβμΝ εα Ϊ α βμ,Ν δ υεκζτθ δΝ υπΫλη λαΝ εαδΝ α δεαδκζσΰβ αΝ βθΝ
δ ε έεβ βΝ α δυθΝ εαδΝ βθΝ έ κ κΝ κΝ ξυλκΝ σξδΝ ησθκΝ κθ κ ά πθΝ παθ ζυμΝ

Ϊ ξ πθΝ βΝ αεσηβΝ εαδΝ πλκίζβηα δευθΝ η Ν κΝ αθ δε έη θκΝ αζζΪΝ αεσηβΝ εαδΝ
αθτπαλε πθ!ΝΜ ΝίΪ βΝ βΝλτγηδ βΝ κυΝΪλγλκυΝαυ κτΝαζζΪΝεαδΝ πθΝΪλγλπθΝζ,Νι,Νκ,ΝλΝ
ηπκλ έΝ θαΝ δ ε δεά δΝ εαδΝ θαΝ ζΪί δΝ Ϊ δαΝ αδλ έαΝ πκυΝ θΝ Ϋξ δΝ υ αγ έ,Ν θΝ Ϋξ δΝ
ικπζδ ησ,Ν θΝ Ϋξ δΝ ε βλδαεΫμΝ ΰεα α Ϊ δμ,Ν θΝ υπκίΪζζ δΝ πλσΰλαηηα,Ν θΝ Ϋξ δΝ

πλκ ππδεσ,Ν η Ν ησθκΝ δεαδκζκΰβ δεσΝ βθΝ υπκίκζάΝ υπ τγυθβμΝ άζπ βμΝ σ δΝ γαΝ αΝ
« δαγΫ δΝ σζαΝ αυ ΪΝ πλκ ξυμ»!Ν η έμΝ κδΝ π λδφ λ δαεκέΝ αγηκέΝ Ν ΰδαΝ βηΝ ξλσθδαΝ αΝ
Ϋξκυη Ν σζαΝ αυ ΪέΝ Γδα έΝ Ν σ κΝ πδ δε δεΪΝ θαΝ αΰθκκτθ αδνΝ Ν ΠλΫπ δΝ ία δεσΝ κδξ έκΝ
πθΝελδ βλέπθΝθαΝ έθαδΝβΝ ΜΠ ΙΡΙ ΝΝεαδΝβΝΠ Λ ΙΟΣ Σ Ν πθΝ  π λδφ λ δαευθΝ
βζ κπ δευθΝ αγηυθΝ 

 
 

 πέΝ κυΝΪλγλκυΝζ 
 

1. ΚαδΝ κΝ βη έκΝ αυ σΝ δαφπθκτη Ν απσζυ αΝ η Ν βθΝ αθΫζ ΰε βΝ υθα σ β αΝ κυΝ εΪγ Ν
αλησ δκυΝΤπκυλΰκτΝθαΝεαγκλέα δΝηκθκη λυμ,Ναυγαέλ αΝεαδΝξπλέμΝ βΝ τηφπθβΝΰθυηβΝ
ΪζζκυΝκλΰΪθκυΝηδαΝαπσΝ δμΝ βηαθ δεσ λ μΝπλκςπκγΫ δμΝα δκ σ β βμ. ΣκΝ ζΪξδ κΝ
εα αί ίζβηΫθκΝ ε φΪζαδκΝ πλΫπ δΝ θαΝ εαγκλέα αδ εαδΝ βθΝ π λέπ π βΝ πθΝ
π λδφ λ δαευθΝΣήΝαπ υγ έαμΝαπσΝ κΝθσηκ. 

 



 

 σελ. 5 

2. έθαδΝ Ϊ δεβΝ εαδΝ αυγαέλ βΝ βΝ πλκίζ πση θβΝ εα βΰκλδκπκέβ βΝ κυΝ κλδαση θκυΝ
ζΪξδ κυΝ εα αί ίζβηΫθκυΝ ε φαζαέκυΝ αθΪζκΰαΝ η Ν κθΝ πζβγυ ησΝ εαδΝ ησθκΝ βμΝ εΪγ Ν

π λδφΫλ δαμέΝ θΝζαηίΪθκθ αδΝυπσοβΝ κίαλσ α κδΝπαλΪΰκθ μΝσππμΝ κΝαθΪΰζυφκΝ βμΝ
π λδφΫλ δαμΝεαδΝκδΝκδεκθκηδεΫμΝεαδΝεκδθπθδεΫμΝΝ υθγάε μ.  

 
3. Ν απαέ β βΝ βμΝ δα άλβ βμΝ κυΝ ζΪξδ κυΝ εα αί ίζβηΫθκυΝ ε φαζαέκυΝ εαδΝ πθΝ δ έπθΝ

ε φαζαέπθΝεαγ σζβΝ βΝ δΪλε δαΝδ ξτκμΝ βμΝΪ δαμΝ βηαέθ δΝΪλαΰ Νσ δΝαπκεζ έκθ αδΝκδΝ
αβηδκΰσθ μΝξλά δμ,ΝξπλέμΝΫ πΝ βθΝπλσίζ οβΝθαΝεαζτπ κθ αδΝαπσΝέ δαΝ υηη κξάΝκδΝ
αβηδΫμΝη ΝΫθαΝΝΫ κμΝΝπέξέ δΪ βηαΝγ λαπ έαμν 

 
4. ΑφκτΝηδζΪη ΝΰδαΝΑέ Ν θΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ φαληκ έΝεαδΝ υΝβΝ ξ δεάΝθκηκγ έαΝπ λέΝ

Αέ Νσ κθΝαφκλΪΝ βΝ ξΫ βΝέ δπθΝε φαζαέπθΝεαδΝΜέΚν  ξ δεκέΝθσηκδΝυπΪλξκυθέ 
 
 

πέΝ κυΝΪλγλκυΝη 
 

θΝ ζαηίΪθκθ αδΝ Ν κυ σζπμΝ υπσοβΝ  γΫηα αΝ γθδεάμΝ δ δαδ λσ β αμΝ εαδΝ βηα έαμ,Ν
δ δεσ λαΝ δμΝ παλαη γσλδ μΝ π λδκξΫμΝ σ κθΝ αφκλΪΝ βθΝ δ δκε β έαΝ πθΝ ΣήΝ έΝΝ

Φ Ϊθ δΝησθκΝβΝκθκηα δεκπκέβ βΝ πθΝη κξυθΝάΝ έθαδΝ Νυπσγ βΝ γθδεάμΝ βηα έαμΝβΝΝ
ΰθυ βΝεαδΝ δα φΪζδ βΝσ δΝκδΝΪ δ μΝ θΝγαΝπΪθ Ν ΝΝ αδλ έ μΝεαδΝπλσ ππαΝπκυΝηπκλ έΝ
θαΝΫξκυθΝ«ΪζζκυμΝ εκπκτμ»έΝ δμΝΝπαλαη γσλδ μΝπ λδκξΫμΝπλΫπ δΝθαΝ δα φαζδ έΝσ δΝ
αΝΜΜ ΝΝγα έθαδΝ ζζβθδευθΝ υηφ λσθ πθέΝΟΝ λσπκμΝθκηδεΪΝηπκλ έΝθαΝίλ γ έέΝ ΝΚαδΝ

αυ σΝ ηπκλ έΝ θαΝ ΰέθ δΝ ησθκΝ η Ν κυμΝ ά βΝ ΰθπ κτμΝ βθΝ πκζδ έαΝ υπΪλξκθ μΝ εαδΝ
ζ δ κυλΰκτθ μ π λδφ λ δαεκτμΝ βζ κπ δεκτμΝ αγηκτμΝ 

 
 
 
 

πέΝ κυΝΪλγλκυΝθ 
     

1. ΟδΝ δα υπυ δμΝπ λέΝα υηίδίΪ κυ πλΫπ δΝ θαΝ ΫξκυθΝ βΝηΫΰδ βΝ υθα άΝ αφάθ δαΝεαδΝ
αελέί δαΝυ ΝθαΝηβθΝυπΪλικυθΝπλκίζάηα αΝ θαλησθδ βμΝη Ν κΝ έεαδκΝ βμΝ έ έΝ 

 
2. Μ Ν βθΝ πδφτζαιβΝ βμΝπλκβΰκτη θβμΝπαλαΰλΪφκυΝπλΫπ δ,ΝΰδαΝζσΰκυμΝπζβλσ β αμΝ κυΝ

θκηκγ άηα κμΝ θαΝ πλκίζ φγ έΝ βΝ απαΰσλ υ βΝ υΰεΫθ λπ βμΝ πθΝΜΫ πθ αθ ιΪλ β αΝ
απσΝ κΝαθΝεαδΝ ΝπκδκΝίαγησΝαυ άΝπλκίζΫπ αδΝαπσΝΪζζ μΝ δα Ϊι δμέΝ 

 
 

πέΝ κυΝΪλγλκυΝι 
 

  κΝΪλγλκΝαυ σΝδ ξτκυθΝσζ μΝκδΝΰ θδεΫμΝγΫ δμΝηαμΝεαδΝδ έπμΝαυ ΫμΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝ
αθΪΰεβΝ ε έηβ βμΝ βμΝ ά βΝ δαηκλφπηΫθβμΝ εα Ϊ α βμέΝ έθαδΝ υθα σθΝ θαΝ αΰθκ έ αδΝ βΝ
θσηδηβΝζ δ κυλΰέαΝηαμΝ πέΝβηΝΫ βνΝ ΝΣαΝπΪΰδαΝεαδΝαβ κτη θαΝ Ν ΝζκδπΪΝκδεκθκηδεΪΝ κδξ έαΝ
πθΝ αγηυθΝηαμΝυπΪλξκυθ,Ναιδκπκδκτθ αδΝεαδΝαθαθ υθκθ αδΝ Ν ΰδαΝβηΝ υθ ξάΝξλσθδαέΝ Ν Ν

υπΪλξκυ αΝυπκ κηάΝηαμΝπλΫπ δΝθαΝζβφγ έΝυπσοβέΝ ξκυθΝά βΝΝυπκίζβγ έΝαεσηβΝεαδΝ Ν
φπ καθ έΰλαφαΝ πθΝ δηκζκΰέπθΝαΰκλΪμΝ κΝ ΡΝΝ(Ν κΝ1λλκΝεαδΝ κΝβίίγ)ΝεαδΝΝ ηφαθέακθ αδΝ

κυμΝΙ κζκΰδ ηκτμΝηαμέΝΝ 
 
 
 



 

 σελ. 6 

πέΝ πθΝΪλγλπθΝκΝεαδΝλ 
 
ΣαΝ ΪλγλαΝ αυ ΪΝ αφκλκτθΝ κΝ π λδ ξση θκΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ εαδΝ κΝ απα ξκζκτη θκΝ

πλκ ππδεσέΝ ξκυη Νία δεΫμΝαθ δλλά δμέΝΑΰθκκτθΝ βθΝπλαΰηα δεσ β αΝ πθΝπ λδφ λ δαευθΝ
βζ κπ δευθΝ αγηυθΝπκυΝαπκ ζκτθΝ βθΝαηφέ λκηβΝ ξΫ βΝαθΪη αΝ κυμΝ αγηκτμΝεαδΝ κΝ

εκδθσέΝΚαδΝφυ δεΪΝι π λθκτθΝ δμΝκδεκθκηδεΫμΝ υθα σ β μΝ βμΝπ λδφ λ δαεάμΝ βζ σλα βμέ 
 
 

πέΝ κυΝΪλγλκυΝ1ί 
 
Θ πλκτη Ν υπ λίκζδεάΝ εαδΝ α φυε δεάΝ βθΝ πκδθάΝ απκεζ δ ηκτΝ εαδΝ αθΪεζβ βμΝ βμΝ

Ϊ δαμΝ Ν ξΫ βΝ η Ν βθΝ ιΫζδιβΝ πθΝ αθ δαευθΝ υπκξλ υ πθΝ κυΝ βζ κπ δεκτΝ αγηκτΝ
εαδΝ πθΝη σξπθΝ κυέΝΝΟδΝ βη λδθΫμΝ αθ δαεΫμΝυπκξλ υ δμΝ πθΝπ λδφ λ δαευθΝ αδλ δυθΝ
ηαμΝ έθαδΝ ζΪξδ μΝβΝεαδΝαη ζβ Ϋ μέΝΚαηέαΝΣλΪπ ααΝ θΝηαμΝΫ δθ Ν Ϊθ δαέΝΝ έθαδΝ υθα σθΝ
η Ν ηέαΝ θ κζάΝ λαπ αυθΝ θαΝ εζ έθ αδΝ ΫθαμΝ βζ κπ δεσμΝ αγησμΝ εαδΝ θαΝ π δσθ αδΝ κΝ
λσηκΝ ΫθαΝ πλσΝ λΰααση θκδνΝ θΝ γαΝ ζαηίΪθκθ αδΝ υπσοβΝ κδΝ κδεκθκηδεΫμΝ υθγάε μΝ εαδΝ

π λδ Ϊ δμ,Ν σππμΝ κδΝ βη λδθΫμνΝ Ν ΓδαΝ κΝ Ν παλΪίκζκΝ ά βΝ υκΝ φκλΫμΝ Ϋξκυη Ν πζβλυ δΝ
ξπλέμΝθαΝ υκ πγ έΝβΝα δκ κ δεάΝ δα δεα έαέΝΑυ ΪΝ αΝά βΝπζβλπηΫθαΝπαλΪίκζαΝπλΫπ δΝθαΝ
υηοβφδ κτθΝαφκτΝΝβΝαετλπ βΝ πθΝπαζαδυθΝ δα δεα δυθΝ θΝΫΰδθ Νη Ν υγτθβΝηαμέΝ 

 
 

πέΝ κυΝΪλγλκυΝ11 
 

 βθΝ παλΪΰλαφκΝ γΝ αθαφΫλ δΝ σ δΝ « υξσθΝ κδξ έαΝ πκυΝ ΫξκυθΝ υπκίζβγ έΝ κΝ ΡΝ κΝ
πζαέ δκΝ παζαδκ ΫλπθΝ δα δεα δυθΝ θΝ ζαηίΪθκθ αδΝ υπσοβ»έΝ ΣαΝ αβ κτη θαΝ κυΝ ΪλγλκυΝ
π λέΝ δαφΪθ δαμΝπσγ θΝ Ϋ ξ μΝεζπέΝ έθαδΝπζάλπμΝαπκ ε Ϊ. ΌηπμΝ πέ βηΝξλσθδαΝ η έμΝκδΝ
π λδφ λ δαεκέΝ αγηκέΝ ζ ΰξσηα ΝΝπζάλπμΝεαδΝ εζβλΪΝεαδΝαπσΝ κΝ ΡΝΧΝεΪγ ΝξλσθκΝ
υπκίΪζζκυη Ν πζάλβΝ κδξ έαΝ κδεκθκηδεάμΝ εα Ϊ α βμΝ πθΝ η σξπθΝ εαδΝ πθΝ

αδλ δυθΝηαμΨ έΝΟδΝφΪε ζκδΝ έθαδΝ κΝαλξ έκΝ κυΝ ΡέΝ έθαδΝ υθα σθΝθαΝαΰθκ έ αδΝσζβΝ
αυ άΝβΝβηξλκθβΝ ζ ΰε δεάΝ εζβλάΝ δα δεα έαΝεαδΝθαΝΝαπαδ έ αδΝπλκ εσηδ βΝκδεκθκηδευθΝ

κδξ έπθΝαπσΝΝ κΝ1λλί; (απσΝ σ ΝπκυΝζ δ κυλΰκτη ).  έθαδΝ υθα σθΝθαΝ ικηκδυθκθ αδΝκδΝ
αδλ έ μΝ ηαμ, πκυΝ ΰδαΝ βηΝ ξλσθδαΝ ζ δ κυλΰκτθΝ εαδΝ ζΫΰξκθ αδΝ η Ν θ κ δ λξση θκυμΝ κΝ

ξυλκΝ η Ν δμΝ απζΫμΝ βζυ δμΝ πκυΝ απαδ κτθ αδΝ άη λανΝ Ν Αυ ά βΝ δα δεα έαΝ πλΫπ δΝ θαΝ
αζζΪι δΝΝεαδΝθαΝζβφγκτθΝυπσοβΝσζκδΝκδΝφΪε ζκδΝ ζΫΰξκυΝηαμ,ΝπκυΝυπΪλξκυθΝ κΝ Ρέ 
ΘαΝίκβγβγ έΝεαδΝβΝ δα δεα έαΝαζζΪΝΝεαδΝ κΝελα δεσμΝ ζ ΰε δεσμΝΝηβξαθδ ησμ. 

 
 
 
 

πέΝ πθΝΪλγλπθΝ1βΝεαδΝ1γ 
 

Ι ξτκυθΝ σζ μΝ κδΝ ΰ θδεΫμΝ γΫ δμΝ ηαμΝ σ κθΝ αφκλΪΝ κΝ ίΫζ δ κΝ τ βηαΝ πδζκΰάμΝ πθΝ
θ δαφ λκηΫθπθΝ πλκμΝ α δκ σ β βέΝ  βθΝ π λέπ π βΝ πκυΝ παλαη έθ δΝ βΝ δα δεα έαΝ
βηκπλΪ β βμΝπμΝΫξ δΝπλΫπ δΝ κυζΪξδ κθΝθαΝ λκπκπκδβγ έΝβΝ δΪ αιβΝπ λέΝυπκξλ π δεάμΝ

εα αίκζάμΝ κυΝ δηάηα κμΝαπσΝ κθΝυπ λγ ηα δ άΝΪη α,Ν θ σμΝ1ηΝβη λυθΝεαδΝ φΪπαι!Ν
Αυ σΝ έθαδΝα τθα κθΝη Ν δμΝ βη λδθΫμΝ υθγάε μΝπκυΝ πδελα κτθΝ βθΝαΰκλΪ,ΝαθΝηδζΪη Ν
ί ίαέπμΝ ΰδαΝ πδξ δλβηα έ μΝ πκυΝ εδθκτθ αδΝ θ σμΝ αυ άμέΝ έθαδΝ α τθα κθΝ κδΝ
π λδφ λ δαεκέΝ αγηκέΝ θαΝ πλκεα αίΪζκυθΝ κΝ έηβηαΝ εα έαμέΝ Αλε έΝ ηδαΝ ηα δΪΝ

κυμΝ Ι κζκΰδ ηκτμΝηαμΝ ΰδαΝ θαΝ Ν δαπδ υ δΝ εαθ έμΝ σ δΝ έθαδΝ αθ δε δη θδεΪΝα τθα βΝβΝ
εα αίκζάΝ φΝΪπαιΝκπκδκυ άπκ Ν δηάηα κμ. 



 

 σελ. 7 

 
πέΝ κυΝΪλγλκυΝ1ζΝ 

 
 
αφυμΝΝεαδΝ παελδίυμΝπλΫπ δΝθαΝπλκ δκλδ κτθΝ υκΝαβ άηα αμΝ 
 

1. ΣκΝ αά βηαΝ βμΝ δε τπ βμΝ εαδΝ πθΝ υθ λΰα δυθΝ σπκυΝ βΝ Ν ζκΰδεάΝ βμΝ
θγΪλλυθ βμΝ πθΝ υθ λΰ δυθΝεαδΝ υηπλΪι πθΝη αιτΝπ λδφ λ δαευθΝΣήΝ βθΝ

κπκέαΝά βΝαθαφ λγάεαη ,ΝεαδΝ αυ σξλκθαΝθαΝυπΪλι δΝαθαζυ δεά,ΝαελδίάμΝΝεαδΝ
αφάμΝ π λδΰλαφάΝ κΝ θσηκ, βμΝ ΫθθκδαμΝ εαδΝ κυΝ π λδ ξκηΫθκυΝ πθΝ ξ δευθΝ

σλπθΝ βμ δε τπ βμΝεαδΝ πθΝ υθ λΰα δυθ, υ ΝθαΝαπκ λαπ έΝ κΝφαδθση θκΝ
εα αξλβ δευθΝ εαδΝ αυγαέλ πθΝ ληβθ δυθΝ εαδΝ βμΝ πδίκζάμΝ υπΫλκΰεπθΝ
πλκ έηπθΝ απσΝ κΝ ΡΝ σππμΝ υηίαέθ δ ηΫξλδ άη λαέΝ βΝ κθΝ θΝ δ ξτΝΝ
Νζβιλήβί1ζΝΪλγλκΝθΝπ λδΰλΪφκθ αδΝκλδ ηΫθ μΝπαλσηκδ μΝ δα δεα έ μέΝ 

 
2. ΌππμΝ πλκαθαφΫλγβε Ν βΝ Ν κλδαση θβΝ εΪζυοβΝ κυΝ λκΣΝ βμΝ ΰ πΰλαφδεάμΝ

π λδκξάμΝ ηαμΝ Ν πλΫπ δΝ θαΝ Ν αφκλΪΝ εαδΝ θα η τ δΝ υηία δεΪΝ Ν κθΝΠΪλκξκΝ
δε τκυΝεαδΝΟΥΙΝ κυμΝπ λδφ λ δαεκτμΝ αγηκτμ. 

 
 

 
 

πέΝ κυΝΪλγλκυΝ1η 
 

 
1. ΝαΝ πλκίζ φγ έΝ πμΝ ζσΰκμΝ αθΪεζβ βμΝ βμΝ Ϊ δαμΝ βΝ ηβΝ ξλβ δηκπκέβ άΝ βμΝ ΰδαΝ βθΝ

ζ δ κυλΰέαΝ κυΝΣήΝηΫ αΝ Ν τζκΰκΝεαδΝπΪθ πμΝ τθ κηκΝξλκθδεσΝ δΪ βηαέΝ θΝ έθαδΝ
υθα σθΝθαΝ υθκκτθ αδΝ υθ ξυμΝκδΝπλκ δγΫη θκδΝθαΝ δ ΫζγκυθΝ κΝξυλκΝΫθαθ δΝ πθΝά βΝ

απσΝΝβη έαμΝζ δ κυλΰκτθ πθέ 
 
2. Μ ΝίΪ βΝ κΝέ δκΝ ε π δεσΝπλΫπ δΝθαΝπλκίζ φγ έΝπμΝζσΰκμΝαθΪεζβ βμΝ βμΝΪ δαμ,ΝβΝηβΝ

υζκπκέβ βΝ πθΝ η τ πθΝ πκυΝ αφ δ υμΝ αθαζαηίΪθκθ αδΝ απσΝ θ δαφ λση θκυμΝ η Ν
υπ τγυθ μΝ βζυ δμέ 

 
 
ΛΟΙΠ Ν Ι Σ Ξ Ι 
 
 

ΝυπΪλξκυ αΝπκζτξλκθβΝ ηπ δλέαΝ Ν κθΝξυλκ,ΝΫξ δΝ έι δΝσ δΝ δαλευμΝηαμΝαπα ξκζκτθΝ αΝ
πδκΝεΪ πΝγΫηα αΝπκυΝαπαδ κτθΝ αφάΝεαδΝ ηπ λδ α πηΫθβΝεα αΰλαφάΝεαδΝ π ιάΰβ βμ 
            

1. ΠΝ ΤΜ ΣΙΚ ΝΙ ΙΟΚΣ Ι  μΝΝΟδΝα Ϊφ δ μ,Ν αΝ λδαση θαΝ βη έαΝαζζΪΝεαδΝκδΝ
υπ λίκζΫμΝ βμΝθκηκγ έαμΝπ λέΝπθ υηα δεάμΝδ δκε β έαμΝσ κθΝαφκλΪΝ κυζΪξδ κθΝ
κυμΝ θβη λπ δεκτμΝ π λδφ λ δαεκτμΝ ΣήέΝ Οδ ηπκλδεΫμΝ αδλ έ μΝ δαξ έλδ βμΝ
δεαδπηΪ πθΝ εη αζζ τκθ αδ, σζ μΝ αυ ΫμΝ δμΝ α Ϊφ δ μ,Ν ξλβ δηκπκδκτθ 

π λδφ λκηΫθκυμΝ παΰΰ ζηα έ μΝ ηΪλ υλ μ αΝ δεα άλδα,  αεσηβΝ εαδΝ Ν κθΝ
ελα δεσΝ ηβξαθδ ησΝ ΧπξΝ βθΝ υθκηέαΨΝ η Ν ησθκΝ σξκΝ βθΝ αθαΰεα δεάΝ
έ πλαιβΝεαδΝ κΝεΫλ κμέΝΠπμΝ κΝαθΫξ αδΝαυ σΝΫθαΝ υθκηκτη θκΝελΪ κμνΝΝΝΠκδαΝ
έθαδΝ αΝαλξδεΪΝεαδΝ υΰΰ θδεΪΝ δεαδυηα αΝ πκυΝπλκ α τκθ αδ,Νπκδπθ πλκ υππθ,Ν

αθΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ άΝ σξδΝ αΝ Ϋ κ αΝ ηαμΝ απσΝ κΝ θβη λπ δεσΝ εΫζκμΝ κυΝ
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πλκΰλΪηηα κμΝ ηαμΝ άΝ σξδΝ (αφκτΝ αυ σΝ Ν θΝ π λδζαηίΪθ δΝ  εαθΫθα πθ υηα δεσ 
δεαέπηα),Ν η Ν πσ κυμΝ εαδΝ πκδκυμΝ φκλ έμΝ υζζκΰδεάμΝ δαξ έλδ βμΝ πλΫπ δΝ θαΝ
υηίζβγκτθΝκδΝΣήΝεζπέΝ   πδίΪζζ αδ  αελδίάμ εαδΝαθαζυ δεσμ εαγκλδ ησμ πθΝ
υΰε ελδηΫθπθΝ δα υπυ πθΝεαδΝπλΫπ δ θαΝυπΪλι δΝκΝαθαΰεαέκμΝ δΪζκΰκμΝΰδαΝ δμΝ
δα αφβθέ δμΝαυ Ϋμέ 

 
 

2. Υ  ΙΝΜ ΝΦ ΦΙ ΚΟΝΠ ΡΟΥΟμΝ κΝ θκηκ ξΫ δκΝ θΝ υπΪλξ δΝ πλσίζ οβΝ
ΰδαΝ βΝ λτγηδ βΝ πθΝ ξΫ πθΝ η αιτΝ οβφδαεκτΝ παλσξκυΝ εαδΝ κυΝ παλσξκυΝ
πλκΰλΪηηα κμέΝ H ξΫ βΝ αυ άΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ λυγηδ ηΫθβΝ δσ δΝ κΝ οβφδαεσμΝ
πΪλκξκμΝαπκζαηίΪθ δΝ πθΝ υθα κ ά πθΝ κυΝηκθκππζδαεκτΝάΝ κυΝκζδΰκππζδαεκτΝ
ζΫΰξκυΝ βμΝ αΰκλΪμέΝ δΝ η έμ,Ν πμΝ π λδφ λ δαεάΝ βζ σλα βΝ γαΝ ίλ γκτη Ν Ν

πζάλβΝ α υθαηέαΝ θαΝ δαπλαΰηα υ κτη Ν έεαδκυμΝ εαδΝ εκδθΪΝ απκ ε κτμΝ σλκυμέΝ
Σ ξθδεκτμ,Ν ηίΫζ δαμΝ Ν εαδΝ κδεκθκηδεκτμέΝ Αυ σΝ πλΫπ δΝ θαΝ αθ δη ππδ έΝ έ Ν
απ υγ έαμΝ απσΝ κθΝ θσηκΝ έ Ν δαΝ ηΫ κυΝ αθ ιΪλ β βμΝ αλξάμ,Ν βΝ κπκέαΝ γαΝ ζΪί δΝ
υπσοβΝ βμΝσζαΝ αΝ κηΫθα,ΝπκυΝ άη λαΝ έθαδΝεα ’Ν ικξάθΝκδεκθκηδεΪέΝΝΘαΝπλΫπ δΝ
θαΝ ζβφγ έΝ υπσοβΝ σ δΝ εαθΫθαΝ εΝ πθΝ η ζυθΝ βμΝ θπ άμΝ ηαμΝ θΝ Ϋξ δΝ η λέ δκΝ άΝ
η κξάΝ κθΝ θ λΰσΝ άη λαΝοβφδαεσΝπΪλκξκέΝΑθ δγΫ πμΝσζκδΝ Ϋξκυη ΝυπκΰλΪο δΝ
1η δμΝ η υ δεΫμΝ Ν υηίΪ δμΝ ηααέΝ κυέΝ  Ν π λέπ π βΝ αζζαΰάμΝ πζαδ έκυΝ κυΝ
οβφδαεκτΝ παλσξκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ ζβφγ έΝ υπσοβ εαδΝ θαΝ ζυγ έΝ  κΝ παλαπΪθπέΝ ΟδΝ
π λδφ λ δαεκέΝ αγηκέΝ θΝ δ Ϋλξκθ αδΝκυ σζπμΝ κΝγΫηαΝ ξΫ πθ βμΝπκζδ έαμΝ
η Ν κθΝοβφδαεσΝπΪλκξκέ  ΣΟΤΜ  σηπμΝαπσΝ βθΝπκζδ έαΝθαΝ παθ ι Ϊ δΝ κΝ
ξ δεσΝ τπκΝη Ν κΝκπκέκΝπζβλυθκυη Ν βθΝ DIGEAέΝΑυ σμΝκΝ ΝκδεκθκηδεσμΝ τπκμΝ
επκθάγβε ΝεαδΝ πδίζάγβε ΝαπσΝ βθΝ ΣΣΝΝη Ναυγαέλ κΝ λσπκΝεαδΝξπλέμΝεαθΫθαΝ
δΪζκΰκέΝ Κα ΪφκλβΝ βΝ α δεέαΝ πκυΝ δαπδ υθ αδΝ Ν ίΪλκμΝ πθΝ π λδφ λ δαευθΝ
βζ κπ δευθΝ αγηυθΝαφκτ κΝθυθΝπΪλκξκμΝ Ν δ πλΪ δΝ ΝίΪγκμΝ εαπ θ α έαμΝ

πΪθπΝαπσΝηβ εέΝ υλυΝ θυΝ κΝ βησ δκΝ δ πλΪ δΝησθκΝβ,θΝ εΝ υλυ ιΝαυ κτ.  
πέ βμΝ  Μ ΝΣΙΚΟΝ  Μ ΙΟΝ Ν βθΝ ξΫ βΝ η Ν κθΝ θυθΝ οβφδαεσΝ πΪλκξκΝ
έθαδΝ βΝ υθκζδεάΝ ξπλβ δεσ β αΝ Ν Μbps αθΪΝ π λδφ λδεάΝ Ν αυθβΝ πκυΝ έθ δΝ
κυμΝ αγηκτμΝ βμΝ Π λδφΫλ δαμέΝ Έ δΝ παλα βλ έ αδΝ ΝΙ Ν

Μ Σ Υ ΙΡΙ Ν Ν Ν ξΫ βΝ η Ν κυμΝ αγηκτμΝ Παθ ζζάθδαμΝ ηίΫζ δαμέΝ  Ν
αυ κτμΝ κΝ ζΪξδ κμΝ λυγησμΝ η Ϊ κ βμΝ έθαδΝ ργΝ Μbps Ν SD θυΝ βθΝ
π λδφΫλ δαΝ έ αδΝαπσΝ1έιΝΫπμΝΝβΝΜbpsέΝΝΈ δΝφαέθ αδΝεαγαλΪΝβΝπλκ έηβ β 

κυμΝ  η ΰΪζκυμΝ  αγηκτμΝ  δμΝ ίΪλκμΝηαμΝεαδΝηαμΝαφάθ δΝ ξπλέμΝπλκκπ δεάΝ
αθΪπ υιβμΝΝ(High Definition εζπέΨΝ 
 
 

 
 
Π ΡΙΦ Ρ Ι ΚΟΙΝΡ ΙΟΦΧΝΙΚΟΙΝΣ ΘΜΟΙέ 
 
ΣκΝΝυπσΝ δαίκτζ υ βΝ ξΫ δκΝΝσηκυ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝευί λθβ δεΫμΝπλκγΫ δμΝεαδΝ βζυ δμ,ΝΝ
Ϋξ δΝ βθΝ πλσγ βΝ θαΝ δ υγ ά δΝ εαδΝ θαΝ ζτ δΝ Ν ξλσθδαΝ αβ άηα αΝ κυΝ λα δκ βζ κπ δεκτΝ
π έκυέΝ Ρα δκ βζ κπ δεσΝ π έκΝ σηπμΝ θΝ έθαδΝ ησθκΝ βΝ Σβζ σλα βΝ αζζΪΝ εαδΝ κΝ
Ρα δσφπθκέΝ ΚΪθαη Ν ά βΝ ζσΰκΝ ΰδαΝ κΝ ΰθπ σΝ π λδίΪζζκθΝ αυγαδλ έαμΝ εαδΝ παλαθκηέαμΝ η Ν
βθΝ αθ ιΫζ ΰε βΝ επκηπάΝ εα κθ Ϊ πθΝ ΡήΝ Ν σζβΝ βΝ ξυλαέΝ Ν  δμΝ Σβζ κλΪ δμΝ η Ν βθΝ

αθΪγ βΝ επκηπάμΝ άηα κμΝ κθΝ οβφδαεσΝ πΪλκξκΝ ζτγβε Ν η Ν ηδαμΝ κΝ πλσίζβηαέΝ  αΝ
Ρα δσφπθα βμΝ π λδφΫλ δαμΝ  σηπμΝ ευλδαλξ έΝ βΝ παλαθκηέαέΝ έθαδΝ απκλέαμΝ ΪιδκΝ ΰδα έΝ κΝ
θκηκγΫ βμΝ αΝ αΰθκ έΝ θυΝ έθαδΝ απκζτ πμΝ υθυφα ηΫθαΝ η Ν βθΝ ΰ θδεάΝ λτγηδ βΝ κυΝ
Ρα δκ βζ κπ δεκτΝ π έκυέΝ ΣβθΝ έ δαΝ Ν υλαΝ κΝ θκηκγΫ βμΝ π λδζαηίΪθ δΝ βθΝ Π λδφ λ δαεάΝ
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βζ σλα βΝ Ν δαΰπθδ δεάΝ δα δεα έαΝη Ν αΝ γθδεάμΝ ηίΫζ δαμΝεαθΪζδαέΝΌξδΝσηπμΝεαδΝ αΝ
λα δσφπθαέΝ τζκΰβΝεαδΝαπκζτ πμΝ δεαδκζκΰβηΫθβΝβΝαπκλέαΝηαμέ 
 
ΣβθΝ έ δαΝ υλαΝ αΝ π λδ σ λαΝ λα δσφπθαΝ βμΝ παλξέαμΝ έθαδΝ παλΪθκηαΝ δε υπηΫθαΝ
αεσηβΝ εαδΝ βζΝ υλ μΝ η Ν αΝ ε θ λδεΪΝ λα δσφπθαΝ πκζδ δεΪ,Ν ηκυ δεΪ,Ν αγζβ δεΪΝ εαδΝ
επΫηπκυθΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ ξπλέμΝ πλκ ππδεσ,Ν ξπλέμΝ ΰεα α Ϊ δμΝ ξπλέμΝ υπκ κηΫμέΝ
θ ζυμΝπαλΪθκηαΝεαδΝαυγαέλ αΝεαδΝξπλέμΝΫζ ΰξκΝαπσΝεαθΫθαέΝΝΠκυΝ έθαδΝ υΝ κΝ ΡΝεαδΝβΝΝ

ΣΣνΝ Ν Αυ ΪΝ αΝ λα δσφπθαΝ Ν παλ ηίαέθκυθΝ Ν ησθκΝ ΰδαΝ επκηπάΝ δαφβηδ δευθΝ Ν κπδεσΝ
πέπ κΝεαδΝ λυθ αμΝ κπδεΪΝΫ κ αΝαπσΝ κυμΝΠ λδφ λ δαεκτμΝ αγηκτμέ ΠλΫπ δΝΪη αΝθαΝ

λυγηδ έΝ κΝσζκΝαά βηαΝεαδΝθαΝεαγκλδ κτθΝεαθσθ μΝεαδΝ αΝλα δσφπθαΝδ έπμΝΝ Ν δμΝΝ
παλΪθκη μΝ δε υυ δμΝπκυΝ βηδκυλΰκτθΝπαλΪθκηκΝαθ αΰπθδ ησΝεαδΝίΪακυθΝ Νεέθ υθκΝ
βθΝΝζ δ κυλΰέαΝηαμέΝΝΝ 

 
 
 
 
ΙΙΙέΝ πέη λκ 
 
  Ν αφάμΝ εαδΝ ζ π κη λάμΝ δα τππ βΝ πθΝ ΰ θδευθΝ γΫ υθΝ ηαμΝ εαδΝ πθΝ
γΫ υθΝηαμΝ ΝεΪγ ΝΪλγλκΝη ΝεαθΫθαΝ λσπκΝ θΝαευλυθ δΝηέαΝία δεάΝπλσίζ οβΝ
βμΝ δα δεα έαμΝ βμΝ δαίκτζ υ βμέΝ β Ϊη Ν απσΝ βθΝ πκζδ δεάΝ ικυ έαΝ Ϊη βΝ
παφάΝεαδΝ δΪζκΰκΝη Ν κθΝαλησ δκΝΤπκυλΰσΝεαδΝ κυμΝ υθ Ϊε μΝ κυΝθκηκ ξ έκυέΝ 
δαίκτζ υ βΝη Ν έπκ αΝ θΝ βηαέθ δΝ έ Νΰλαπ κέΝηκθσζκΰκδΝ έ Ν«ση α έ οι» 

πλκφκλδεκέΝ δΪζκΰκδέΝ 
 
 
ΟΙΝΘ  ΙΝΜ  
 
ΟδΝ ΘΫ δμΝ βμΝ Σ ΠΝ γαΝ Ν δαθ ηβγκτθΝ αΝ ηΫζβ εαδΝ Ν γαΝ αθαλ βγκτθ κΝ site βμΝ
Έθπ βμ:   www.eetep.gr.    

πέ βμΝ  γαΝ εα α γκτθ εαδΝ γαΝ κγκτθ Ν εΪγ Ν φκλΫαΝ δαίκτζ υ βμ, κΝ ΰλαφ έκΝ
Πλπγυπκυλΰκτ, κθΝ ΤπκυλΰσΝ πδελα έαμ,  αΝ αλησ δαΝ Τπκυλΰ έα,Ν Ν αλησ δκυμΝ
φκλ έμ Χ Ρ- ΣΣΝεζπέΨ,  αΝεσηηα αΝεαδΝ κυμΝ κυζ υ ΫμΝβΝυπκοβφέκυμΝ κυζ υ Ϋμέ 
 

   Αθή α 5 Α ούσ ο  5 

ια ο ιοι η ι ό Σ βού ιο 

Α ώ ης η η ίο      ιώ ος Σι ό ο ος 

Π οέ ος      . α α έας 

 

Η Ο Ο Ι  - ΙΟ Ο Ο  – Ο Ο Ο ΙΑ   π.  Ο SITE:           

www.eetep.gr 
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