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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

 βθΝ  ζέ αΝ ιΝ βμΝ θαζυ δεάμΝ Πλσ εζβ βμΝ λΪ βμΝ αθαφΫλ αδΝ σ δΝ Ο κΝ πζαέ δκΝ βμΝ παλκτ αμΝ λΪ βμΝ
ηπκλ έΝ θαΝ γ πλκτθ αδΝπμΝ δαφκλ δεκέΝ λ υθβ δεκέΝ φκλ έμμΝ - δαφκλ δεΪΝ Σηάηα αΝ ξκζάμΝ κυΝ έ δκυΝ ΙΝ άΝ
Σ ΙΟέΝΕλυ βηαμ ΤπΪλξ δΝπ λδκλδ ησμΝ κθΝαλδγησΝ πθΝπλκ Ϊ πθΝ δμΝκπκέ μΝΫθαμΝ λ υθβ δεσμΝκλΰαθδ ησμΝ
ΧίζΫπ ΝΣηάηαΨΝηπκλ έΝθαΝ υηη Ϋξ δςΝ 

 ΑπΪθ β β ΌξδΫΝ θΝυπΪλξ δΝπ λδκλδ ησμέΝ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

ΜΠΟΡ ΙΝ ΜΙ Ν ΠΙΥ ΙΡΗΗΝ Μ Ν ΣΗΝΝ ΝΟΜΙΚΗΝ ΜΟΡΦΗΝ ΣΙΚΗΝ ΜΗΝ Κ Ρ ΟΚΟΠΙΚΗΝ Ν Ν Κ Σ Θ ΗΝ
ΠΡΟΣ ΗΝΣΟΝ ΝΝΛΟΓΧΝΠΡΟΓΡ ΜΜ νΝ 

 

ΑπΪθ β β ΝαδέΝ υθβ δεσμΝ δεαδκτξκμΝ έθαδΝηδαΝ πδξ έλβ βΝΚ Θ ΝθκηδεάμΝηκλφάμέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

1έΗΝ πδξ έλβ βΝ τθα αδ θαΝ έθαδΝ δεαδκτξκμΝ φσ κθΝ δαγΫ δΝ εα ΪΝ βθΝ υπκίκζάΝ ΦΜΝ άΝ VχTΝ Χ βζα άΝ
λα βλδκπκδ έ αδΝ έ Ν βθΝ ζζΪ αΝ έ Ν ε σμΝ ζζΪ αμΝ αζζΪΝ πλκ έγ αδ θαΝ δαγΫ δΝ υπκεα Ϊ βηαΝ βθΝ
ζζΪ αΝεα ΪΝ βθ εα αίκζάΝ βμΝ θέ ξυ βμέΝ πδξ δλά δμΝυπσΝ τ α βΝ θΝαπκ ζκτθΝ υθβ δεκτμΝ δεαδκτξκυμέΝΝ

βέΝ κηδεΫμΝ πδξ δλά δμΝ έθαδΝ πδζΫιδη μέΝ θΝ υπΪλξ δ δα δεα έαΝ αθΪε β βμΝ απσΝ κΝ φυ δεσΝ πλσ ππκ πκυΝ
αυ έα αδΝ η Ν βθΝ α κηδεάΝ πδξ έλβ βΫΝ βΝ α κηδεάΝ πδξ έλβ βΝ θΝ έθαδΝ πδζΫιδηβέΝ γέΝ Πσ Ν έθαδΝ βΝ πλκγ ηέαΝ
υπκίκζάμέΝ υξαλδ υέΝ βη δυθ αδΝ σ δΝ βΝ αδλέαΝ ίίίΝ γαΝ Ϋξ δΝ know-howΝ εαδΝ know-whyΝ απσΝ πλκβΰκτη θβΝ
αδλέαΫΝ αδλέαΝ ίίίΫΝ εαδΝ απσΝ πλκ ππδεάΝ θα ξσζβ βΝ η Ν βθΝ ία δεάΝ Ϋλ υθαέΝ 4. πέ βμΝ γαΝ άγ ζαΝ θαΝ η Ν
θβη λυ Ν Ν πκδαΝ εα βΰκλέαΝ γαΝ λα βλδκπκδ έ αδΝ βΝ αδλέαΝ ίίίΝ αθΝ α ξκζ έ αδΝ η Ν βθΝ αθΪπ υιβΝ
αζΰκλέγηπθΝεαδΝηαγβηα δευθΝηκθ ΫζπθΝΰδαΝι θκ κξ έαΝεαδΝΰ θδεΪΝεζΪ κυμΝυπβλ δυθΝΰδα έΝυπΪλξ δΝεα βΰκλέαΝ
Σκυλδ ησμΝεαδΝεα βΰκλέαΝΣ ξθκζκΰέαμέ 

 

ΑπΪθ β β 

1. ΤπσΝ τ α βΝ αδλ έαΝ θΝαπκ ζ έΝ υθβ δεσΝ δεαδκτξκέΝΗΝ πδξ έλβ βΝ– υθβ δεσμΝ δεαδκτξκμΝπλΫπ δΝεα ΪΝ
βθΝ υπκίκζάΝ θαΝ δαγΫ δΝ έ Ν ΦΜΝ έ Ν VχTΫΝ βζα άΝ έ Ν θαΝ λα βλδκπκδ έ αδΝ βθΝ ζζΪ αΝ έ Ν θαΝ
λα βλδκπκδ έ αδΝ ε σμΝ ζζΪ κμΝ εαδΝ θαΝ δαγΫ δΝ υπκεα Ϊ βηαΝ βθΝ ζζΪ αΝ εα ΪΝ βθΝ ξλκθδεάΝ δΰηάΝ
εα αίκζάμΝ βμΝ θέ ξυ βμ. 

2. ΗΝα κηδεάΝ πδξ έλβ βΝΧοΝφυ δεσΝπλσ ππκΨΝαπκ ζ έΝ υθβ δεσΝ δεαδκτξκέΝ ΪθΝ εελ η έΝαθΪε β βΝαπσΝ κΝ
φυ δεσΝπλσ ππκΝ σ Ν εελ η έΝεαδΝαπσΝ βθΝα κηδεάΝ πδξ έλβ βΝΧέ δκΝ ΦΜΨέ 

3. Η πλκγ ηέαΝυπκίκζάμ γαΝαθαφΫλ αδΝ βθΝ βηκ έ υ βΝ βμΝκλδ δεκπκδβηΫθβμΝαθαζυ δεάμΝπλσ εζβ βμέ 
4. ΘαΝ κΝελέθ δΝκΝ υθβ δεσμΝ δεαδκτξκμΝ τηφπθαΝη Ν βθΝπ λδΰλαφάΝ πθΝυπκ κηΫπθέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

ΜπκλκτθΝκδΝ υθ λΰααση θ μΝ πδξ δλά δμΝάΝ λ υθβ δεκέΝκλΰαθδ ηκέΝθαΝ έθαδΝιΫθκδΝΧθαΝΫξκυθΝ βθΝΫ λαΝ κυμΝ Ν
ΪζζβΝξυλαΨνΝ 



 

ΑπΪθ β β 

ΗΝ πδξ έλβ βΝ-  υθβ δεσμΝ δεαδκτξκμΝπλΫπ δΝεα ΪΝ βθΝυπκίκζάΝθαΝ δαγΫ δΝ έ Ν ΦΜΝ έ ΝVχTΫΝ βζα άΝ έ ΝθαΝ
λα βλδκπκδ έ αδΝ βθΝ ζζΪ αΝ έ ΝθαΝ λα βλδκπκδ έ αδΝ ε σμΝ ζζΪ κμΝεαδΝθαΝ δαγΫ δΝυπκεα Ϊ βηαΝ βθΝ
ζζΪ αΝεα ΪΝ βθΝξλκθδεάΝ δΰηάΝεα αίκζάμΝ βμΝ θέ ξυ βμέΝΟΝ λ υθβ δεσμΝΟλΰαθδ ησμΝπλΫπ δΝθαΝΫξ δΝΫ λαΝ
βθΝ ζζΪ αέΝ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β ΟδΝ δεΫμΝΜβΝΚ λ κ εκπδεΫμΝ πδξ δλά δμΝΧΝΠΙ ΝηβΝε λ κ εκπδεκτΝξαλαε άλαΨΝ έθαδΝ δεαδκτξκδςΝ 

 

ΑπΪθ β β ΝαδέΝ υθβ δεσμΝ δεαδκτξκμΝ έθαδΝηδαΝ πδξ έλβ βΝΚ Θ ΝθκηδεάμΝηκλφάμέ 

6 

Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

ΘαΝ άγ ζαΝ θαΝ λπ ά πΝ αθΝ βΝ πδ άηβΝ πθΝ ΟδεκθκηδευθΝ Τΰ έαμΝ υπΪΰ αδΝ βΝ γ ηα δεάΝ θσ β αΝ ΤΓ Ι -
Φ ΡΜ Κ έΝΠδκΝ υΰε ελδηΫθαΫΝγαΝάγ ζαΝθαΝη Ν θβη λυ ΝαθΝβΝ βηδκυλΰέαΝθΫπθΝεαδθκ σηπθΝκδεκθκηδευθΝ
ηκθ ΫζπθΝ Ν σξκΝ βΝ η έπ βΝ κυΝ εσ κυμΝ εαδΝ αυ σξλκθαΝ ί ζ έπ βΝ πθΝ υπβλ δυθΝ υΰ έαμΝ κυΝ γθδεκτΝ
υ άηα κμΝΤΰ έαμΝαπκ ζ έΝαθ δε έη θκΝξλβηα κ σ β βμΝ κυΝ θΝζσΰπΝπλκΰλΪηηα κμέ 

 

ΑπΪθ β β 

ΟΝ υθβ δεσμΝ δεαδκτξκμΝαπκφα έα δΝ ΝπκδκθΝγ ηα δεσΝ κηΫαΝ ΧεαδΝ ΝπκδσθΝ γ ηα δεσ υπκ κηΫαΨΝ ηπέπ δΝ κΝ
λ υθβ δεσΝ ΫλΰκΝ κυΝ κπκέκυΝ βΝ ξλβηα κ σ β βΝ πδγυη έΝ θαΝ αδ βγ έέΝ βη δυθ αδΝ σ δΝ κδΝ γ ηα δεκέΝ υπκ κη έμΝ
ζκτθΝυπσΝ δαησλφπ βΝεαδΝγαΝκλδ δεκπκδβγκτθΝη Ν βθΝ βηκ έ υ βΝ βμΝπλσ εζβ βμΝ βμΝπαλκτ αμΝ λΪ βμέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

ΘαΝ άγ ζαΝ θαΝ λπ ά πΝ ΪθΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝ λΪ βΝ τθαθ αδΝ θαΝ υηη ΫξκυθΝ Ι λτηα αΝ Σλδ κίΪγηδαμΝ
επαέ υ βμέ 

 
ΑπΪθ β β Ν ΙέΝ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

Μδελκη αέαΝ πδξ έλβ βΝΧθκηδεάμΝηκλφάμΝ Π ΨΝη ΝΫ λαΝ ΝξυλαΝ βμΝ ΝΫξ δΝυπκεα Ϊ βηαΝ βθΝ ζζΪ α. 
πσΝ αΝΰλαφση θαΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝΙέ1έζέΝ βμΝαθαζυ δεάμΝπλσ εζβ βμΝ λΪ βμΝ« Ρ ΤΝΧΝ– ΗΜΙΟΤΡΓΧΝ– 

Κ ΙΝΟΣΟΜΧ»Νεα αζαίαέθπΝσ δΝβΝ πδξ έλβ βΝ τθα αδΝ θαΝ έθαδΝ δεαδκτξκμΝ βμΝ λΪ βμέΝΠαλαεαζυΝσππμΝ κΝ
πδί ίαδυ ΝεαδΝσππμΝ δ υελδθέ  αθΝ βθΝπ λέπ π βΝαυ άΫΝ δεαδκτξκμΝγ πλ έ αδ εαδΝ βζυθ αδΝΝβΝ αδλέαΝ
Χη Ν Ϋ λαΝ ε σμΝ ζζΪ αμΨΝάΝ κΝ ζζβθδεσΝ υπκεα Ϊ βηαέΝ δ υελδθέα αδΝσ δΝ κδΝ λΪ δμΝγαΝπλαΰηα κπκδβγκτθΝ
κΝ ζζβθδεσΝυπκεα Ϊ βηαέΝ 

 
ΑπΪθ β β υθβ δεσμΝ δεαδκτξκμΝ βζυθ αδΝ κΝ ζζβθδεσΝυπκεα Ϊ βηαέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

ΚΤΡΙΟΙ 
ΡΧΣΧΝ  Ν ΠΟ Ν ΠΡΟΣ  ΙΝ ΜΠΟΡ ΙΝ Ν Ν ΤΜΜ Σ Υ ΙΝ Ν Ν ΣΜΗΜ Ν ΝΟΝ ΙήΣ ΙέΝ ΠΙΟΝ

ΤΓΚ ΚΡΙΜ Ν Ν ΠΟΝ ΣΟΝ ίίίΝ ΣΜΗΜ Ν Π Ν ΠΙΣΗΜΙΟΤΝ ίίίμΝ Ν ΜΠΟΡ ΙΝ ΣΟΝ ΤΠΟΣΜΗΜ Ν ίίίΝ ΧΝ
Ρ ΤΝΗΣΙΚΟΝ Κ ΝΣΡΟΝ Ν Ν ΤΜΜ Σ Υ ΙΝ  Ν Ν Ν ΥΗΜ ΫΝ ΣΟΝ ΤΠΟΣΜΗΜ Ν ί1ί1Ν ΧΝ Ρ ΤΝΗΣΙΚΟΝ

Κ ΝΣΡΟΝ Ν ΛΛΟΝΥΗΜ ΝΚ ΙΝΣΟΝΤΠΟΣΜΗΜ Ν1111ΝΧΝ Ρ ΤΝΗΣΙΚΟΝΚ ΝΣΡΟΝ Ν ΛΛΟΫΝΚΟΚέ 

 
ΑπΪθ β β 

θΝ υπΪλξ δΝ π λδκλδ ησμΝ κθΝ αλδγησΝ πλκ Ϊ πθΝ δμΝ κπκέ μΝ ηπκλ έΝ θαΝ υπκίΪζζ δΝ ΫθαμΝ λ υθβ δεσμΝ
κλΰαθδ ησμέΝ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

έηα Ν Ν αθαηκθάΝ πθΝ βη λκηβθδυθΝ κυΝ πλκ βηκ δ υηΫθκυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ Ο Ρ ΤΝΧ 
ΗΜΙΟΤΡΓΧΝ Κ ΙΝΟΣΟΜΧΟέΝ ΘαΝ γΫζαη Ν θαΝ λπ ά κυη Ν ΪθΝ ηπκλ έΝ ΫθαΝ Σ ξθκζκΰδεσΝ λυηα 
θυ α βμΝ επαέ υ βμΝ θαΝ εα ίΪ δΝ ηδαΝ εαδθκ σηαΝ πλσ α βΝ κθΝ γ ηα δεσΝ κηΫα 

ΟΣκυλδ ησΫΝ Πκζδ δ ησΝ εαδ βηδκυλΰδεΫμΝ δκηβξαθέ μΟΝ η Ν ηδαΝ δ δπ δεάΝ πδξ έλβ βΝ πκυΝ θ 
α ξκζ έ αδΝ η Ν κθΝ υΰε ελδηΫθκΝ κηΫαΝ αζζΪΝ πδγυη έΝ θαΝ υηη Ϊ ξ δΝ Ν αυ σθΝ η Ν σξκΝ βθ 
ιπ λΫφ δαέΝ πέ βμΝ γαΝ γΫζαη Ν θαΝ ΰθπλέακυη Ν πκδσμΝ έθαδΝ κΝ Τπ τγυθκμΝ κυΝ υΰε ελδηΫθκυ 
πλκΰλΪηηα κμΝ κτ πμΝ υ Ν Ν π λέπ π βΝ πκυΝ αβ ά κυη Ν πδπλσ γ μΝ πζβλκφκλέ μΝ θα 
πδεκδθπθά κυη Νκθκηα δεΪέΝ 



 

ΑπΪθ β β 

Ν ΙΫΝ ΫθαΝΣ ξθκζκΰδεσΝ λυηαΝ θυ α βμΝ επαέ υ βμΝηπκλ έΝ θαΝ εα ίΪ δΝ ηδα λ υθβ δεά πλσ α β κθΝ
γ ηα δεσΝ κηΫαΝ ΟΣκυλδ ησΫΝ Πκζδ δ ησΝ εαδΝ βηδκυλΰδεΫμΝ δκηβξαθέ μΟΝ η Ν ηδαΝ δ δπ δεάΝ πδξ έλβ βΝ σ αθΝ κΝ
αθ δε έη θκ κυΝπλκ δθση θκυΝΫλΰκυΝ ηπέπ δΝ Ν υΰε ελδηΫθκΝυπκ κηΫαΝ κυΝγ ηα δεκτΝ κηΫαΝΝΟΣκυλδ ησΫΝ
Πκζδ δ ησΝ εαδΝ βηδκυλΰδεΫμΝ δκηβξαθέ μΟέΝ ΟΝ υπ τγυθκμΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ γαΝ αθαεκδθπγ έΝ εα ΪΝ βθΝ
κλδ δεκπκέβ βΝ εαδΝ βηκ έ υ βΝ βμΝ πλσ εζβ βμΝ βμΝ παλκτ αμΝ λΪ βμέΝ Παλαεαζ έ γ Ν θαΝ πδεκδθπθ έ Ν
ηΫ πΝ βμΝπαλκτ αμΝβζ ε λκθδεάμΝ δ τγυθ βμέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

ΘαΝάγ ζαΝπ λδ σ λ μΝπζβλκφκλέ μΝ ξ δεΪΝη Ν κυμΝ δεαδκτξκυμΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝΟ λ υθυΝ- βηδκυλΰυΝ- 
Καδθκ κηυΟέΝ ΘαΝ ηπκλκτ α Ν θαΝ ηκυΝ υ Ν εΪπκδκΝ βζΫφπθκΝ εαδΝ Ϊ κηκΝ πδεκδθπθέαμΝ ΰδαΝ π λδ σ λ μΝ
πζβλκφκλέ μς 

 

ΑπΪθ β β 

 ΟΝυπ τγυθκμΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝγαΝαθαεκδθπγ έΝεα ΪΝ βθΝκλδ δεκπκέβ βΝεαδΝ βηκ έ υ βΝ βμΝπλσ εζβ βμΝ
βμΝπαλκτ αμΝ λΪ βμέΝΠαλαεαζ έ γ ΝθαΝ πδεκδθπθ έ ΝηΫ πΝ βμΝπαλκτ αμΝβζ ε λκθδεάμΝ δ τγυθ βμέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

θαφΫλ αδΝ βθΝ ζέΝ κΝ βμΝ αθαζυ δεάμΝπλσ εζβ βμ: "ΚΪγ  πδχ έλβ β ηπκλ έ θα υηη Ϋχ δ ωμ υθβ δεσμ 
δεαδκτχκμ  Ϋωμ λ δμ (γ) πλκ Ϊ δμ εΪγ  ετεζκυ αγλκδ δεΪ αθ ιαλ ά ωμ παλΫηία βμΟέ Παλα άλβ βμ θΝ
γαΝΫπλ π  θαΝυπΪλξ δΝπ λδκλδ ησμΝπμΝπλκμΝ κθΝηΫΰδ κΝαλδγησΝυπκίαζζση θπθΝπλκ Ϊ πθΝαθΪΝ πδξ έλβ βΝ
- υθβ δεσΝ δεαδκτξκΝ αζζΪΝ έ πμ πμΝ πλκμΝ κθΝ αλδγησΝ πθΝ πδξκλβΰκτη θπθΝ πλκ Ϊ πθΝ αθΪΝ φκλΫαέ  αΝ
υλππαρεΪ ΫλΰαΝ κυΝώτRIZτσΝβίβίΝ θΝυπΪλξ δΝ Ϋ κδκυΝ έ κυμΝπ λδκλδ ησμΝκτ ΝπμΝπλκμΝ κθΝαλδγησΝ πθΝ
υπκίαζζση θπθΝπλκ Ϊ πθΝκτ ΝπμΝπλκμΝ κθΝαλδγησΝ πθΝ πδξκλβΰκτη θπθΝΫλΰπθΝαθΪΝφκλΫαέΝ 

 

ΑπΪθ β β 

ΗΝ ΪπκοάΝ αμΝ γαΝ ζβφγ έΝ υπσοβΝ εα ΪΝ βθΝ κλδ δεκπκέβ βΝ εαδΝ βηκ έ υ βΝ βμΝ πλσ εζβ βμΝ βμΝ παλκτ αμΝ
λΪ βμέΝ 

13 Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

ΟΝπ λδκλδ ησμΝ πθΝ γΝ πλκ Ϊ πθΝ βθΝ λΪ βΝ λ υθυ- βηδκυλΰυ-Καδθκ κηυΝ π λδζαηίΪθ δΝ εαδΝ βθΝ δ δεάΝ
λΪ βΝΟ δκηβξαθδεΪΝεαδΝΠλκβΰηΫθαΝΛ δ κυλΰδεΪΝΤζδεΪΟΝςΝ 

 

ΑπΪθ β β 

ΣκΝ ξΫ δκΝ βμΝπαλκτ αμΝπλσ εζβ βμΝαφκλΪΝαπκεζ δ δεΪΝεαδΝησθκΝ βθΝ θδαέαΝ λΪ βΝ Ο λ υθυ- βηδκυλΰυ-
Καδθκ κηυ". 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

Χ1ΨΝ  βθΝ εκδθκπλαιέαΝ κΝ πζαέ δκΝ βμΝ ΠαλΫηία βμΝ ΙΙΫΝ ηπκλ έΝ θαΝ υηη Ϋξ δΝ λ υθβ δεσμΝ φκλΫαμΝ άΝ
Παθ πδ άηδκΝ βμΝ αζζκ απάμΝ Χ βμΝ υλππαρεάμΝ θπ βμΨΝ πΫλαθΝ βμΝ υθ λΰα έαμΝ πκυΝ γαΝ υπΪλξ δΝ η Ν
λ υθβ δεσΝ φκλΫαήΠαθ πδ άηδκ βμΝ ζζΪ αμνΝ ΧβΨΝ ΗΝ υηη κξάΝ λ υθβ δεκτΝ φκλΫαμΝ βμΝ αζζκ απάμΝ γαΝ

αυιά δΝ δμΝ πδγαθσ β μΝ βμΝ πδζ ιδησ β αμ βμΝ πλσ α βμνΝ ΧγΨΝ θΝ βΝ υηη κξάΝ λ υθβ δεκτΝ φκλΫαΝ βμΝ
αζζκ απάμΝ θΝ πδ λΫπ αδΫΝ γαΝ ηπκλκτ αη Ν θαΝ πλκ ζΪίκυη Ν κΝ υΰε ελδηΫθκΝ ε έθκΝ λΰα άλδκΝ πμΝ
ιπ λδεσΝπΪλκξκΝΧπέξέΫΝΰδαΝΫλ υθαΝ πέΝ υηίΪ δΨνΝ υ σΝ θ Ϊ αδΝ δμΝ πδζΫιδη μΝ απΪθ μν 

 

ΑπΪθ β β 

1. ΟΝ λ υθβ δεσμΝΟλΰαθδ ησμΝπλΫπ δΝθαΝΫξ δΝΫ λαΝ βθΝ ζζΪ αέΝ λ υθβ δεσμΝΟλΰαθδ ησμΝ ΰεα βηΫθκμΝ
ε σμΝ ζζΪ αμΝ θΝαπκ ζ έΝ υθβ δεσΝ δεαδκτξκΝεαδΝ θΝξλβηα κ κ έ αδέ 

2. ΣκΝ πλκ δθση θκΝ λ υθβ δεσΝ ΫλΰκΝ γαΝ αιδκζκΰβγ έΝ τηφπθαΝ η Ν αΝ ελδ άλδαΝ αιδκζσΰβ βμΝ σππμΝ
π λδΰλΪφκθ αδΝ κΝ ξΫ δκΝπλσ εζβ βμΝ βμΝπαλκτ αμΝ λΪ βμέ 

3. θΝυπΪλξ δΝπ λδκλδ ησμΝπμΝπλκμΝ κθΝ σπκΝ ΰεα Ϊ α βμΝπαλσξκυΝυπβλ δυθέ 

15 Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β ΠαλαεαζυΝ δ υελδθέ ΝηκυΝαθΝηπκλ έΝθαΝυπκίζβγ έΝβΝπλσ α βΝ βθΝαΰΰζδεάΝΰζυ αέ 

 

ΑπΪθ β β 

ΗΝ ΰζυ αΝ υπκίκζάμΝ έθαδΝ αΝ ζζβθδεΪέΝ Π λαδ ΫλπΝ δ υελδθέ δμΝ γαΝ κγκτθΝ Ν εα ΪΝ βθΝ κλδ δεκπκέβ βΝ εαδΝ
βηκ έ υ βΝ βμΝπλσ εζβ βμΝ βμΝπαλκτ αμΝ λΪ βμέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

πσΝ βθΝπλκ βηκ έ υ βΝ βμΝαθαζυ δεάμΝπλσ εζβ βμΝ υθΪΰ αδΝσ δΝ ΝΝυπΪλξ δΝαθυ α κΝσλδκΝΰδαΝ βΝηΫ βΝ
Ϋθ α βΝ θέ ξυ βμΝ Χπκ κ σΝ βησ δαμΝ απΪθβμΝ πμΝ πλκμΝ κΝ υθκζδεσΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝ ΫλΰκυΨΝ ΰδαΝ κΝ
υθκζδεσΝΫλΰκΝ βθΝπ λέπ π βΝΫλΰπθΝΫλ υθαμΝεαδΝαθΪπ υιβμΝ βμΝΠαλΫηία βμΝIIμΝυηπλΪι δμΝ πδξ δλά πθΝ

η Ν λ υθβ δεκτμΝΟλΰαθδ ηκτμέ 
  
ΚαγυμΝαθαφΫλ αδΝλβ ΪΝησθκΝσ δμ 
 
Έθ α β θέ χυ βμ ΰδα πδχ δλά δμ 
Η Ϋθ α β θέ χυ βμ κυ Ϋλΰκυ θσμ δεαδκτχκυ ΰδα εΪγ  έ κμ πδζΫιδηβμ λα βλδσ β αμ έθαδ έ β ΰδα σζ μ δμ 
εα βΰκλέ μ απΪθβμ πκυ υηπ λδζαηίΪθ δ β λα βλδσ β αέ Η Ϋθ α β θέ χυ βμ εαγκλέα αδ χωλδ Ϊ ΰδα 
εΪγ  δεαδκτχκ θέ χυ βμ βθ π λέπ ω β υθ λΰα δευθ Ϋλΰωθέ 
Η Ϋθ α β βμ θέ χυ βμ αθΪ πδζΫιδηβ λα βλδσ β α ιαλ Ϊ αδ απσ κ ηΫΰ γκμ βμ πδχ έλβ βμέ δ δεΪ ΰδα 
λα βλδσ β μ Ϋλ υθαμ εαδ αθΪπ υιβμ, κ θδ χυση θκ Ϋλΰκ πλΫπ δ θα ηπέπ δ  ηέα ά π λδ σ λ μ απσ δμ 

αεσζκυγ μ εα βΰκλέ μ (κδ κλδ ηκέ έθκθ αδ κ ΠαλΪλ βηα ί)μ 
α) ία δεά Ϋλ υθα ί) ίδκηβχαθδεά Ϋλ υθα ΰ) π δλαηα δεά αθΪπ υιβ ) η ζΫ μ εκπδησ β αμέ 
 βθ π λέπ ω β αυ ά, βζα ά ΰδα λα βλδσ β μ Ϋλ υθαμ εαδ αθΪπ υιβμ, β Ϋθ α β βμ θέ χυ βμ ιαλ Ϊ αδ 
εαδ απσ κθ χαλαε βλδ ησ ωθ θκ ά ωθ λΰα έαμ τηφωθα η  βθ εα βΰκλδκπκέβ β αυ άμ βμ παλαΰλΪφκυέ 
θυ βθ πση θβ θσ β αμ 
βησ δα χλβηα κ σ β β ηβ κδεκθκηδευθ λα βλδκ ά ωθ λ υθβ δευθ Ολΰαθδ ηυθ 

αθαφΫλ δ σ δ αυ ά φ Ϊθ δ κ 1ίίΣ  
 
τηφπθαΝη Ν αΝπαλαπΪθπΝΰδαΝπαλΪ δΰηαΝαθΝ υηη Ϋξ δΝηέαΝ πδξ έλβ βΝη ΝηΫ κΝσλκΝΫθ α βμΝ θέ ξυ βμΝ
θηΣΝεαδΝΫθαμΝ λ υθβ δεσμΝφκλΫαμΝη ΝΫθ α βΝ θέ ξυ βμΝ1ίίΣΝη Νέ βΝ υηη κξάΝ κθΝ υθκζδεσΝ
πλκςπκζκΰδ ηκΝΧηί-ηίΨΫΝ σ ΝβΝηΫ βΝΫθ α βΝ θέ ξυ βμΝΰδαΝσζκΝ κΝΫλΰκΝγαΝπλκετο δμΝίΫηxίΫθη+ίΫηx1οίΫκβηΝ
ά κδΝκβΫηΣέ 
 
έθαδΝ π άΝβΝπαλαπΪθπΝπαλα άλβ βν 

 

ΑπΪθ β β Ν ΙέΝ υξαλδ κτη ΝΰδαΝ κΝ πδ υξβηΫθκΝπαλΪ δΰηαέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

1β λέ  δμΝΝυηπλΪι δμΝ πδξ δλά πθΝη Ν λ υθβ δεκτμΝΟλΰαθδ ηκτμΝκΝπλκςπκζκΰδ ησμΝ έθαδΝ1έίίίέίίίέΝΣκΝ
πκ σΝ αυ σΝ έθαδΝ βΝ βησ δαΝ απΪθβΝ άΝ κΝ Ϊγλκδ ηαΝ βησ δαμΝ εαδΝ Ι δπ δεάμνΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
ββ λέ  Ν υηπλΪι δμΝη ΝΫ λαΝ δαφκλ δεΫμΝπ λδφΫλ δ μΝππμΝυπκζκΰέα αδΝκΝπλκςπκζκΰδ ησμΝηδαμΝπλσ α βμνΝ 



 

ΑπΪθ β β 

1. θαφ λσηα Ν κθΝ υθκζδεσΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝ πλκ δθση θκυΝ λ υθβ δεκτΝ ΫλΰκυΫΝ βζα άΝ κΝ
Ϊγλκδ ηαΝ βησ δαμΝ εαδΝ Ι δπ δεάμ απΪθβμέΝ ΟΝ ηΫΰδ κμΝ πδ λ π σμΝ υθκζδεσμΝ πλκςπκζκΰδ ησμΝ κυΝ
πλκ δθση θκυΝ λ υθβ δεκτΝΫλΰκυΝ βθΝπ λέπ π βΝ βμΝπαλΫηία βμΝIIΝ έθαδΝ1έίίίέίίίέ 

2. ΟΝ υθκζδεσμΝπλκςπκζκΰδ ησμΝ βμΝπλσ α βμΝ θΝπ λδκλέα αδΝαπσΝ βθΝπ λδφΫλ δαΝ κυΝεαγ θσμΝφκλΫαέΝΗΝ
Ϋθ α βΝ θέ ξυ βμ θσμΝφκλΫαΝ θΝπ λδκλέα αδΝαπσΝ βθΝπ λδφΫλ δαΝ κυΝφκλΫαέΝΗΝ βησ δαΝ απΪθβΝπκυΝ
αθαζκΰ έΝ κθΝφκλΫαΝ Ναθ ζ έ αδΝαπσΝ βθΝπ λδφΫλ δαΝ κυΝφκλΫαΝ ΫΝβΝ βησ δαΝ απΪθβΝπκυΝαθαζκΰ έΝ κθΝ
φκλΫαΝ Ναθ ζ έ αδΝαπσΝ βθΝπ λδφΫλ δαΝ κυΝφκλΫαΝ ΫΝεκεέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

Μ ΰΪζβΝ ΠαλαΰπΰδεάΝ δκηβξαθέαΝ εκπ τ δΝ θαΝ πλκξπλά δΝ Ν πλσΰλαηηαΝ Ϋλ υθαμΝ εαδΝ ίδκηβξαθδεάμΝ
αθΪπ υιβμΝ ΰδαΝ βθΝ απκ ζ ηα δεσ λβΝ αθ δη υπδ βΝ πθΝ υΰλυθΝ απκίζά πθΝ πκυΝ παλΪΰ δέΝ Μπκλ έΝ θαΝ
γ πλβγ έΝ σ δΝ βΝ ξ δεάΝ πλσ α βΝ θ Ϊ αδΝ κθΝ γ ηα δεσΝ κηΫαΝ Οπ λδίΪζζκθΝ εαδΝ ίδυ δηβΝ αθΪπ υιβΝ ΟΝ κυΝ
παλαλ άηα κμΝ ΙΙΙΝ βμΝ πλσ εζβ βμΝ εαδΝ πδκΝ ι δ δε υηΫθα  βθΝ αθΪπ υιβΝ εαδθκ σηπθΝ φαληκΰυθΝ εαδΝ
ξθκζκΰδυθΝ αδξηάμΝ ΰδαΝ βθΝ δαξ έλδ βΝ ίδκηβξαθδευθΝ απκίζά πθνΝ βη δυθ αδ σ δΝ βΝ φαληκΰάΝ πθΝ

απκ ζ ηΪ πθΝ βμΝΫλ υθαμΝεαδΝίδκηβξαθδεάμΝαθΪπ υιβμΝγαΝαφκλΪΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ πθΝυΰλυθΝαπκίζά πθΝ
βμΝ υΰε ελδηΫθβμΝίδκηβξαθέαμΝ βμΝκπκέαμΝαθ δε έη θκΝ έθαδΝβΝπαλαΰπΰάΝξΪλ κυέ 

 

ΑπΪθ β β 

ΟΝ υθβ δεσμΝ δεαδκτξκμΝαπκφα έα δΝ ΝπκδκθΝγ ηα δεσΝ κηΫαΝ ΧεαδΝ ΝπκδκθΝ γ ηα δεσΝυπκ κηΫαΨΝ ηπέπ δΝ κΝ
λ υθβ δεσΝ ΫλΰκΝ κυΝ κπκέκυΝ βΝ ξλβηα κ σ β βΝ πδγυη έΝ θαΝ αδ βγ έέΝ βη δυθ αδΝ σ δΝ κδΝ γ ηα δεκέΝ υπκ κη έμΝ
ζκτθΝυπσΝ δαησλφπ βΝεαδΝγαΝκλδ δεκπκδβγκτθΝη Ν βΝ βηκ έ υ βΝ βμΝπλσ εζβ βμΝ βμΝπαλκτ αμΝ λΪ βμέΝ

ΗΝ πδζκΰάΝ κυΝ γ ηα δεκτΝ υπκ κηΫαΝ απκ ζ έΝ αθ δε έη θκΝ αιδκζσΰβ βμΝ εαδΝ υθ ε δηΪ αδΝ απσΝ βθΝ πδ λκπάΝ
αιδκζσΰβ βμ. 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

Θα γΫζαη ΝθαΝ δ υελδθέ κυη ΝαθΝ βΝ λΪ βΝΟ λ υθυ- βηδκυλΰυ-Καδθκ κηυΟΝ έθαδΝ δεαδκτξκμΝ ΝεΪπκδαΝαπσΝ
δμ γΝ παλ ηίΪ δμΝ βΝ ίίίΝ εαδΝ υΰε ελδηΫθαΝ κΝ ίίίίΝ κΝ κπκέκΝ έθαδΝ θκηδεσΝ πλσ ππκΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυΫΝ
εκδθπφ ζΫμΝεαδΝµβΝε λ κ εκπδεσΝεαδΝ πκπ τ αδΝαπσΝ κθΝΤπκυλΰσΝΠκζδ δ ηκτέ 



 

ΑπΪθ β β 

υθβ δεσμΝ δεαδκτξκμΝ έθαδΝ έ ΝΥ πδξ έλβ βΥΝ έ ΝΥ λ υθβ δεσμΝκλΰαθδ ησμΥέ  
πδξ δλά δμΝ απκ ζκτθΝ κθ σ β μΝ πκυΝ α εκτθΝ κδεκθκηδεάΝ λα βλδσ β αΝ αθ ιΪλ β αΝ απσΝ κΝ θκηδεσΝ

εαγ υμΝπκυΝ δμΝ δΫπ δΝεαδΝ κθΝ λσπκΝξλβηα κ σ β άμΝ κυμέΝυθ πυμΝκΝξαλαε βλδ ησμΝηδαμΝ υΰε ελδηΫθβμΝ
κθ σ β αμΝ πμΝ πδξ έλβ βμΝ ιαλ Ϊ αδΝ απκεζ δ δεΪΝ απσΝ βΝ φτ βΝ πθΝ λα βλδκ ά πθΝ πκυΝ α ε έέΝ 
 κΝ ξΫ δκΝ βμΝ Ν θαζυ δεάμΝ Πλσ εζβ βμΝ βμΝ παλκτ αμΝ λΪ βμΝ αθαφΫλ αδΝ «Ωμ λ υθβ δεσμ κλΰαθδ ησμ 
θκ έ αδ Ϋθαμ φκλΫαμ, σπωμ Α Ι, Σ Ι, λ υθβ δεσ εΫθ λκ, δθ δ κτ κ ά φκλ έμ κυ αλέ γ παλέ β κυ Νέ 
ζγ1ίήβί1ζ, αθ ιΪλ β α απσ κ θκηδεσ εαγ υμ κυ ( βηκ έκυ ά δ δω δεκτ δεαέκυ) ά κθ λσπκ 
χλβηα κ σ β άμ κυ, πλω αλχδεσμ εκπσμ κυ κπκέκυ έθαδ β αθ ιΪλ β β δ ιαΰωΰά ία δεάμ Ϋλ υθαμ, 
ίδκηβχαθδεάμ Ϋλ υθαμ ά π δλαηα δεάμ αθΪπ υιβμ ά β υλ έα δΪ κ β ωθ απκ ζ ηΪ ωθ ωθ θ ζσΰω 
λα βλδκ ά ωθ η  β δ α εαζέα, β βηκ έ υ β ά β η αφκλΪ ΰθυ ωθ…» 
πκηΫθπμΫΝκΝ υθβ δεσμΝ δεαδκτξκμΝγαΝπλΫπ δΝησθκμΝ κυΝθαΝαιδκζκΰά δΫΝζαηίΪθκθ αμΝυπσοβΝ κθΝεα α α δεσΝ
εκπσΝ κυΝεαδΝ δμΝ λα βλδσ β μΝπκυΝα ε έΫΝαΨΝ ΪθΝα ε έΝάΝ θΝα ε έΝκδεκθκηδεάΝ λα βλδσ β αΝΧ βζα άΝ ΪθΝ

ζκΰέα αδΝάΝσξδΝ πδξ έλβ βΨΝ εαδΝίΨΝ ΪθΝ Ϋξ δΝπλπ αλξδεσΝ εκπσΝ β δ ιαΰπΰάΝΫλ υθαμΝεζπΝ Χ βζέΝαθΝ ηπέπ δΝ
κθΝκλδ ησΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝκλΰαθδ ηκτΨέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β ΠαλαεαζυΝσππμΝηαμΝ θβη λυ ΝαθΝΫθαΝΝκ κεκη έκΝγ πλ έ αδΝ λ υθβ δεσμΝφκλΫαμέ 

 

ΑπΪθ β β 

 κΝ ξΫ δκΝπλσ εζβ βΝ βμΝπαλκτ αμΝ λΪ βμΝαθαφΫλ αδΝ ΟΩμ λ υθβ δεσμ κλΰαθδ ησμ θκ έ αδ Ϋθαμ φκλΫαμ, 
σπωμ Α Ι, Σ Ι, λ υθβ δεσ εΫθ λκ, δθ δ κτ κ ά φκλ έμ κυ αλέ γ παλέ β κυ Νέ ζγ1ίήβί1ζ, αθ ιΪλ β α απσ κ 
θκηδεσ εαγ υμ κυ ( βηκ έκυ ά δ δω δεκτ δεαέκυ) ά κθ λσπκ χλβηα κ σ β άμ κυ, πλω αλχδεσμ εκπσμ 
κυ κπκέκυ έθαδ β αθ ιΪλ β β δ ιαΰωΰά ία δεάμ Ϋλ υθαμ, ίδκηβχαθδεάμ Ϋλ υθαμ ά π δλαηα δεάμ αθΪπ υιβμ ά 

β υλ έα δΪ κ β ωθ απκ ζ ηΪ ωθ ωθ θ ζσΰω λα βλδκ ά ωθ η  β δ α εαζέα, β βηκ έ υ β ά β 
η αφκλΪ ΰθυ ωθέ  βθ π λέπ ω β πκυ β κθ σ β α αυ ά α ε έ πέ βμ κδεκθκηδεΫμ λα βλδσ β μ, β 
χλβηα κ σ β β, κδ απΪθ μ εαδ α Ϋ κ α απσ δμ κδεκθκηδεΫμ αυ Ϋμ λα βλδσ β μ πλΫπ δ θα βζυθκθ αδ 
χωλδ ΪέΟΝ βζα άΫΝ κΝ Ϊθ κΝ υΰε ελδηΫθκμΝφκλΫαμΝαπκ ζ έΝ λ υθβ δεσΝκλΰαθδ ησΝάΝ σξδΫΝ ιαλ Ϊ αδΝαπσΝ κΝ
θκηδεσΝεαγ υμΝ κυΝφκλΫαΫΝ κυμΝ εκπκτμΝεαδΝ δμΝ λα βλδσ β ΫμΝ κυμΫΝσππμΝπ λδΰλΪφκθ αδΝ κΝεα α α δεσΝ
κυΝεαδΝ δμΝπδγαθΫμΝ δα Ϊι δμΝπκυΝ δΫπκυθΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ κυέΝ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

τηφπθαΝ η Ν αΝ κδξ έαΝ βμΝ πλκ βηκ έ υ βμΫΝ ΪθΝ ηδαΝ η ηκθπηΫθβΝ ΜΜ Ν θ αξγ έΝ Ν βθΝ παλΫηία βΝ ΙΙΙΝ
ιδκπκέβ βΝ λ υθβ δευθΝ πκ ζ ηΪ πθΝΫξ δΝσλδκΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝ1έίίίέίίίΝ υλυέΝ ΪθΝβΝέ δαΝ πδξ έλβ βΝ
ε σμΝ απσΝ π δλαηα δεάΝ αθΪπ υιβΝ γ ζά δΝ θαΝ εΪθ δΝ εαδΝ ίδκηβξαθδεάΝ Ϋλ υθαΝ σ Ν πλΫπ δΝ θαΝ θ αξγ έΝ βθΝ
παλΫηία βΝ ΙΝ Ν λ υθαΝ εαδΝ θΪπ υιβΝαπσΝΜδελκη αέ μΝ πδξ δλά δμΝ η Ν σλδκΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝ δμΝ βίίέίίίΝ
υλυέΝΣκΝΫξπΝεα αζΪί δΝ π ΪΫΝεαδΝαθΝθαδΝ θΝ έθαδΝζέΰκΝπαλΪι θκν 

 

ΑπΪθ β β 

ΣκΝ δα υπυθ  κλγΪΝ η Ν ηδαΝ δσλγπ βμΝ ΣκΝ αθυ α κΝ σλδκΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ πλκ δθση θκυΝ ΫλΰκυΝ ΰδαΝ βθΝ
παλΫηία βΝ IIIΝ έθαδΝ βέίίίέίίίέΝ  Ν απΪθ β βΝ κυΝ λπ άηα σμΝ αμΫΝ πδ βηαέθ αδΝ σ δ βΝ σχ υ β πθΝ
παλ ηίΪ πθΝIΝεαδΝIIIΝ έθαδΝ δαφκλ δεάέΝ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

ΟδΝ λα βλδσ β μΝπκυΝπ λδΰλΪφκθ αδΝ αΝπ λδ ξση θαΝ κυΝπαλαλ άηα κμΝΙΙΙΝ έθαδΝαπκεζ δ δεΫμΝάΝ
θ δε δεΫμνΝΤπΪλξ δΝπδγαθσ β αΝΰδαΝ δ υελδθά δμΝάΝ ληβθ έαΝ πθΝ υΰε ελδηΫθπθΝ λα βλδκ ά πθνΝΘαΝ
ηπκλκτ ΝΰδαΝ υΰε ελδηΫθ μΝπλκ Ϊ δμΝθαΝΫξκυη Ναπαθ ά δμΝΰδαΝ κΝαθΝ θ Ϊ κθ αδΝ δμΝ λα βλδσ β μΝ κυΝ
παλαλ άηα κμνΝΠξ 
•Ν αδλ έαΝπαλαΰπΰάμΝκπ δευθΝ δ υθΝΧβΝπζάλβμΝπαλαΰπΰδεάΝ λα βλδσ β αΝ έθαδΝβΝ ιάμμ 
• π ι λΰα έαΝκφγαζηδευθΝφαευθΝΧελτ αζζαΝεαδΝκλΰαθδεκέΝφαεκέΨέ 
•Κα α ε υάΝ δ δευθΝπαλαΰΰ ζδυθΝκφγαζηδευθΝφαευθέ 
• φαληκΰάΝη γσ κυΝπκζζαπζυθΝ πδ λυ πθΝΧεultiΝcoatΨΝ κυμΝφαεκτμΝπκυΝπαλΪΰ δΝσππμμΝ
αθ δαθαεζα δεΫμΝ πδ λυ δμΝφαευθΝΧχntiΝReflectiveΨΫΝαθ δξαλαε δεΫμΝ πδ λυ δμΝΧώardΝωoatΨΫΝυ λσφκί μΝ
πδ λυ δμΝΧώydrophobicΨΫΝ πδ λυ δμΝ ΜΙΝΧϋlectromagneticΝInterferenceΨΝ πδ λυ δμ 
• αφάΝκφγαζηδευθΝφαευθΝΧΰυαζδΪΝβζέκυΨ 
•Ν αδλ έαΝπαλαΰπΰάμΝφπ δ δευθΝυζδευθΝεαδΝ δ δευθΝφπ δ δευθΝεα α ε υυθΝ ιπ λδευθΝξυλπθΝΰδαΝ κθΝ
κζδ ησΝ– φπ αΰυΰβ βΝ ιπ λδευθΝξυλπθ 

 

ΑπΪθ β β 

ΟδΝγ ηα δεκέΝυπκ κη έμΝ ζκτθΝυπσΝ δαησλφπ βΝηΫ πΝ βμΝ δα δεα έαμΝ βμΝ Υ πδξ δλβηα δεάμΝαθαεΪζυοβμΥΫΝβΝ
κπκέαΝπ λδΰλΪφ αδΝ κθΝδ σ κπκΝ βμΝΓ θδεάμΝΓλαηηα έαμΝ λ υθαμΝεαδΝΣ ξθκζκΰέαμΝΧΓΓ ΣΨΝwwwέgsrtέgrΝεαδΝ
υζκπκδ έ αδΝ απσΝ βθΝ ΓΓ ΣΫΝ εαδΝ γαΝ κλδ δεκπκδβγκτθΝ η Ν βθΝ βηκ έ υ βΝ βμΝ πλσ εζβ βμΝ βμΝ παλκτ αμΝ
λΪ βμέΝ ΟΝ υθβ δεσμΝ δεαδκτξκμΝ απκφα έα δΝ Ν πκδκθΝ γ ηα δεσΝ κηΫαΝ ΧεαδΝ Ν πκδκθΝ γ ηα δεσΝ υπκ κηΫαΨΝ
ηπέπ δΝ κΝ λ υθβ δεσΝ ΫλΰκΝ κυΝ κπκέκυΝ βΝ ξλβηα κ σ β βΝ πδγυη έΝ θαΝ αδ βγ έέΝ ΗΝ πδζκΰάΝ κυΝ γ ηα δεκτΝ
υπκ κηΫαΝαπκ ζ έΝαθ δε έη θκΝαιδκζσΰβ βμΝεαδΝ υθ ε δηΪ αδΝαπσΝ βθΝ πδ λκπάΝαιδκζσΰβ βμ. 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

γαΝάγ ζαΝ θαΝ αμΝ απ υγτθπΝ τκΝ λπ άηα αΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝΠλκ βηκ έ υ βΝ δ δεάμΝ λΪ βμΝ θκδε άμΝ
Καδθκ κηέαμΝ κθΝΠκζδ δ ησμΝ 1ΨΝ ΓδαΝ βθΝπαλΫηία βΝ ΄μΝΟδΝ φκλ έμΝΠκζδ δ ηκτΝ υηη ΫξκυθΝ κδεκθκηδεΪΝ κΝ
ΫλΰκΝΧεαδΝ Ν δΝτοκμΝγαΝευηαέθ αδΝβΝ υηη κξάΝ κυμΨΝάΝ έθαδΝαπαλαέ β κδΝησθκΝπμΝφκλ έμΝ πέίζ οβμΝΧζσΰπΝΝ
κυΝ σ δΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝπκζδ δ δεΪΝ ΫλΰαΨέΝ βΨΝ ΓδαΝ βθΝπαλΫηία βΝ ΄μΝ  βθΝπ λέπ π βΝ πθΝ πδξ δλά πθΝπκυΝ
λα βλδκπκδκτθ αδΝ κθΝ πκζδ δ ησΫΝ Ν δΝ τοκμΝ γαΝ ευηαέθ αδΝ βΝ κδεκθκηδεάΝ υηη κξάΝ κυμέΝ ΘαΝ υπΪλξ δΝ
εΪπκδκΝπζαφσθΝυπκξλ π δεάμΝκδεκθκηδεάμΝ υηη κξάμνΝ 

 

ΑπΪθ β β 

ΟΝ ξ δα ησμΝ βμΝ δ δεάμΝ λΪ βμΝ θκδε άμΝΚαδθκ κηέαμΝ κθΝΠκζδ δ ησΝ ζ έΝυπσΝ δαησλφπ βέΝΗΝ δ τγυθ βΝ
πδεκδθπθέαμΝ ΰδαΝ βθΝ υΰε ελδηΫθβΝ λΪ βΝ γαΝ αθαεκδθπγ έΝ εα ΪΝ βθΝ κλδ δεκπκέβ βΝ εαδΝ βηκ έ υ βΝ βμΝ
πλσ εζβ βμΝ βμΝ λΪ βμέΝ Παλαεαζ έ γ Ν ηβθΝ πδεκδθπθ έ Ν ηΫ πΝ βμΝ παλκτ αμΝ βζ ε λκθδεάμΝ δ τγυθ βμΝ
Χunitχέeyde@gsrtέgrΨΫΝεαγυμΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝ λΪ βΝ δαξ δλέα αδΝβΝΓΓ ΣΝεαδΝσξδΝβΝ Τ Ν Σ Κέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

θαφΫλ αδΝ Ν κΝ ε έη θκΝ Παλαλ άηα αΝ I-VIIΝ ΰδαΝ κη έμΝ εΝ υπκ κη έμΝ ΫΝ σηπμΝ η ΪΝ απσΝ ε έΝ ίζΫπκυη Ν ηέαΝ
πλκ βηκ έ υ βΝ ΰδαΝ κθΝ υπκ κηΫαΝ θέ ξυ βΝ υπκ κηυθΝ Ϋλ υθαμΝ εαδΝ εαδθκ κηέαμΝ ηέαΝ ΪζζβΝ Ν πλκ βηκ έ υ βΝ
δ δεάμΝ λΪ βμΝίδκηβξαθδεΪΝ εαδΝ Ν ΝΠλκβΰηΫθαΝ ζ δ κυλΰδεΪΝ υζδεΪΝηέαΝ ΪζζβΝπλκ βηκ έ υ βΝ λΪ βμΝαθκδξ άμΝ
εαδθκ κηέαμΝ κθΝ πκζδ δ ησέ 
ΗΝ Ν λυ β άΝ ηκυΝ έθαδΝ σζκδΝ κδΝ κη έμΝ εαδΝ κδΝ υπκ κη έμΝ πκυΝ έθαδΝ ηΫ αΝ βθΝ πλκ βηκ έ υ βΝ « λ υθυΝ -
βηδκυλΰυΝ-εαδθκ κηυ»ΝΝγαΝίΰκυθΝσζκδΝηααέΝβΝΝΫθαμΝΫθαμέ 

 

ΑπΪθ β β 

Όζκδ κδΝ κη έμΝεαδΝκδΝυπκ κη έμΝπκυΝ έθαδΝηΫ αΝ βθΝπλκ βηκ έ υ βΝ« λ υθυΝ - βηδκυλΰυΝ -εαδθκ κηυ»ΝΝγαΝ
ίΰκυθΝηααέέΝΤπ θγυηέα αδΝσηπμΫΝσ δ κδΝγ ηα δεκέΝυπκ κη έμΝ ζκτθΝυπσΝ δαησλφπ βΝηΫ πΝ βμΝ δα δεα έαμΝ
βμΝΥ πδξ δλβηα δεάμΝαθαεΪζυοβμΥΫΝβΝκπκέαΝπ λδΰλΪφ αδΝ κθΝδ σ κπκΝ βμΝΓ θδεάμΝΓλαηηα έαμΝ λ υθαμΝεαδΝ
Σ ξθκζκΰέαμΝΧΓΓ ΣΨΝwwwέgsrtέgrΝεαδΝυζκπκδ έ αδΝαπσΝ βθΝΓΓ ΣΫΝεαδΝγαΝκλδ δεκπκδβγκτθ η Ν βθΝ βηκ έ υ βΝ
βμΝπλσ εζβ βμΝ βμΝπαλκτ αμΝ λΪ βμέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

ΟδΝεζΪ κδΝ Ϋθ υ βμΝεαδΝυπσ β βμΫΝ κη έμΝΜσ αμΫΝαθάεκυθΝ δμΝ βηδκυλΰδεΫμΝίδκηβξαθέ μΫΝ έθαδΝ Ν κη έμΝη Ν
πκζτΝ κίαλάΝ ιαΰπΰδεάΝ λα βλδσ β αέΝ κΝπαλΪλ βηαΝγΝ - Θ ηα δεκέΝΣκη έμΫΝσπκυΝαθαφΫλκθ αδΝκδΝ κη έμΝ
π θ υ δεάμΝ πλκ λαδσ β αμΝ ΧδίΝ ζέΝ λΨΝ εαδΝ κδΝ σξκδ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ Ν θΝ ΰέθ αδΝ αθαφκλΪΝ κυμΝ
παλαπΪθπΝ κη έμΫΝ κΝπζαέ δκΝ πθΝΝ βηδκυλΰδευθΝίδκηβξαθδυθέΝ 



 

ΑπΪθ β β 

ΟδΝγ ηα δεκέΝυπκ κη έμΝ ζκτθΝυπσΝ δαησλφπ βΝηΫ πΝ βμΝ δα δεα έαμΝ βμΝ Υ πδξ δλβηα δεάμΝαθαεΪζυοβμΥΫΝβΝ
κπκέαΝπ λδΰλΪφ αδΝ κθΝδ σ κπκ βμΝΓ θδεάμΝΓλαηηα έαμΝ λ υθαμΝεαδΝΣ ξθκζκΰέαμΝΧΓΓ ΣΨΝwwwέgsrtέgrΝεαδΝ
υζκπκδ έ αδΝ απσΝ βθΝ ΓΓ ΣΫΝ εαδΝ γαΝ κλδ δεκπκδβγκτθΝ η Ν βθΝ βηκ έ υ βΝ βμΝ πλσ εζβ βμΝ βμΝ παλκτ αμΝ
λΪ βμέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

 κΝπαλΪλ βηαΝγΝ- Θ ηα δεκέΝΣκη έμΫΝσπκυΝαθαφΫλκθ αδΝκδΝ κη έμΝ π θ υ δεάμΝπλκ λαδσ β αμΝΧδίΝ ζέΝλΨΝεαδΝ
κδΝ σξκδΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ Ν θΝ ΰέθ αδΝ εαηέαΝ απκζτ πμΝ αθαφκλΪΝ κυμΝ εζΪ κυμ Ϋθ υ βμ- 

εζω κςφαθ κυλΰέαμ - υπσ β βμ ( εζΪ κδ ησ αμ) κΝ πζαέ δκΝ πθΝ Ν βηδκυλΰδευθΝ ίδκηβξαθδυθέΝ ΟδΝ
υΰε ελδηΫθκδΝ εζΪ κδΝ γαΝ πλΫπ δΝ κππ άπκ  θαΝ υηπ λδζβφγκτθΝ αφκτΝ απκ ζκτθΝ κυμΝ βηαθ δεσ λκυμ 

εζΪ κυμΝαπσ πζ υλΪμΝαπα ξσζβ βμΫΝετεζκυΝ λΰα δυθΝεαδΝ ιαΰπΰυθΝ πθΝ βηδκυλΰδευθΝ δκηβξαθδυθέ 

 

ΑπΪθ β β 

ΟδΝγ ηα δεκέΝυπκ κη έμΝ ζκτθΝυπσΝ δαησλφπ βΝηΫ πΝ βμΝ δα δεα έαμΝ βμΝ Υ πδξ δλβηα δεάμΝαθαεΪζυοβμΥΫΝβΝ
κπκέαΝπ λδΰλΪφ αδΝ κθΝδ σ κπκΝ βμΝΓ θδεάμΝΓλαηηα έαμΝ λ υθαμΝεαδΝΣ ξθκζκΰέαμΝΧΓΓ ΣΨΝwwwέgsrtέgrΝεαδΝ
υζκπκδ έ αδΝ απσΝ βθΝ ΓΓ ΣΫΝ εαδΝ γαΝ κλδ δεκπκδβγκτθΝ η Ν βθΝ βηκ έ υ βΝ βμΝ πλσ εζβ βμΝ βμΝ παλκτ αμΝ
λΪ βμέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

 βθΝ π λέπ π βΝ πκυΝ βηδκυλΰβγ έΝ ηδαΝ πζα φσληαΝ ΰδαΝ ζκΰδ ηδεσΝ εαδΝ ξλά βΝ κυΝ βΝ ίδκηβξαθέαΫΝ αυ σΝ κΝ
ξΫ δκΝ ηπέπ δΝ βθΝεα βΰκλέαΝ βμΝίδκηβξαθδεάμΝΫλ υθαμΝεαδΝ Νπ λέπ π β πκυΝυπΪλξ δΝά βΝπζα φσληαΫΝβΝ
λκπκπκέβ βΝ βμΝ π λδζαηίΪθ αδΝ βθΝ εα βΰκλέαΝ π δλαηα δεάμΝ αθΪπ υιβμν 
ΟΝ κηΫαμΝη ζΫ μΝ εκπδησ β αμΝ δΝαφκλΪΝ δ δεσ λαν 

 

ΑπΪθ β β 

Παλα έγ θ αδΝκδΝκλδ ηκέΫΝσππμΝαθαφΫλκθ αδ κΝΠ Ρ ΡΣΗΜ Νίέ 
 
«ία δεά Ϋλ υθα»μΝβΝπ δλαηα δεάΝάΝγ πλβ δεάΝ λΰα έαΝπκυΝαθαζαηίΪθ αδΝευλέπμΝΰδαΝ βθΝαπσε β βΝθΫπθΝ
ΰθυ πθΝ ξ δεΪΝ η Ν αΝ ία δεΪΝ αέ δαΝ φαδθκηΫθπθΝ εαδΝ παλα βλά δηπθΝ ΰ ΰκθσ πθΫΝ ξπλέμΝ θαΝ πλκίζΫπ αδΝ
Ϊη βΝ ηπκλδεάΝ φαληκΰάΝάΝξλά βέ 
 
«ίδκηβχαθδεά Ϋλ υθα»μΝβΝ ξ δα ηΫθβΝ Ϋλ υθα άΝελδ δεάΝ δ λ τθβ βΝπκυΝαπκ εκπ έΝ βθΝαπσε β βΝ θΫπθΝ
ΰθυ πθΝ εαδΝ ιδκ ά πθΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ θΫπθΝ πλκρσθ πθΫΝ δ λΰα δυθΝ άΝ υπβλ δυθΝ άΝ ΰδαΝ βΝ βηαθ δεάΝ
ί ζ έπ βΝ υφδ Ϊη θπθΝ πλκρσθ πθΫΝ δ λΰα δυθΝ άΝ υπβλ δυθέΝ Π λδζαηίΪθ δΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ υ α δευθΝ
κδξ έπθ πκζτπζκεπθΝ υ βηΪ πθΝ εαδΝ ηπκλ έΝ θαΝ υηπ λδζαηίΪθ δΝ βθΝ εα α ε υάΝ πλπ κ τππθΝ Ν
λΰα βλδαεσΝπ λδίΪζζκθΝάΝ Νπ λδίΪζζκθΝπλκ κηκέπ βμΝ δ παφυθΝη Νυφδ Ϊη θαΝ υ άηα αΫΝεαγυμΝεαδΝ
κεδηα δεΫμΝΰλαηηΫμΝπαλαΰπΰάμΫΝ φσ κθΝελέθ αδΝαθαΰεαέκΝΰδαΝ βΝίδκηβξαθδεάΝΫλ υθαΝεαδΝδ δαέ λαΝΰδαΝ βθΝ
πδετλπ βΝ ξθκζκΰέαμΝπκζζαπζυθΝ φαληκΰυθέ 



 
«π δλαηα δεά αθΪπ υιβ»μΝ βΝ απσε β βΫΝ κΝ υθ υα ησμΫΝ βΝ δαησλφπ βΝ εαδΝ βΝ ξλά βΝ υφδ αηΫθπθ 
πδ βηκθδευθΫΝ ξθκζκΰδευθΫΝ πδξ δλβηα δευθΝ εαδΝ ΪζζπθΝ υθαφυθΝ ΰθυ πθΝ εαδΝ ιδκ ά πθΝ πκυΝ
απκ εκπκτθΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ θΫπθΝ άΝ ί ζ δπηΫθπθΝ πλκρσθ πθΫΝ δα δεα δυθΝ άΝ υπβλ δυθέΝ Μπκλ έΝ θαΝ
π λδζαηίΪθκθ αδΫΝ ΰδαΝπαλΪ δΰηαΫΝ εαδΝ Ϊζζ μΝ λα βλδσ β μΝη Ν σξκΝ κθΝ θθκδκζκΰδεσΝπλκ δκλδ ησΫΝ κθΝ
ξ δα ησΝεαδΝ βθΝ εηβλέπ βΝθΫπθΝπλκρσθ πθΫΝ δ λΰα δυθΝάΝυπβλ δυθέ 

ΗΝ π δλαηα δεάΝ αθΪπ υιβΝ ηπκλ έΝ θαΝ π λδζαηίΪθ δΝ βθΝ εα α ε υάΝ πλπ κ τππθΫΝ βθΝ πέ διβΫΝ βθΝ πδζκ δεάΝ
ζ δ κυλΰέαΫΝ βΝ κεδηάΝ εαδΝ πδετλπ βΝ θΫπθΝ άΝ ί ζ δπηΫθπθΝ πλκρσθ πθΫΝ δ λΰα δυθΝ άΝ υπβλ δυθΝ Ν
αθ δπλκ ππ υ δεΪΝ π λδίΪζζκθ αΝ πλαΰηα δευθΝ υθγβευθΝ ζ δ κυλΰέαμΫΝ αΝ κπκέαΝ κΝ πλπ αλξδεσμΝ σξκμΝ
υθέ α αδΝ βθΝ υζκπκέβ βΝπ λαδ ΫλπΝ ξθδευθΝί ζ δυ πθΝ Νπλκρσθ αΫΝ δ λΰα έ μΝ άΝυπβλ έ μΝπκυΝ θΝ

ΫξκυθΝ δαηκλφπγ έΝ κυ δα δεΪέΝ θΝ πλκε δηΫθπΫΝ ηπκλ έΝ θαΝ π λδζαηίΪθ αδΝ βΝ αθΪπ υιβΝ πλπ κ τππθΝ άΝ
πδζκ δευθΝ ξ έπθΝ πκυΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ξλβ δηκπκδβγκτθΝ ηπκλδεΪΝ δμΝ π λδπ υ δμΝ πκυΝ αΝ πλπ σ υπαΝ
υθδ κτθΝ εα ΥΝ αθΪΰεβΝ κΝ ζδεσΝ ηπκλδεσΝ πλκρσθΝ εαδΝ έθαδΝ υπ λίκζδεΪΝ απαθβλσΝ θαΝ παλαξγκτθΝ εαδΝ θαΝ

ξλβ δηκπκδβγκτθΝησθκΝΰδαΝ εκπκτμΝ πέ διβμΝεαδΝ πδετλπ βμέ 
ΗΝπ δλαηα δεάΝαθΪπ υιβΝ θΝπ λδζαηίΪθ δΝ δμΝ υθάγ δμΝάΝπ λδκ δεΫμΝ λκπκπκδά δμΝ Νυφδ Ϊη θαΝπλκρσθ αΫΝ
ΰλαηηΫμΝ παλαΰπΰάμΫΝ η απκδβ δεΫμΝ η γσ κυμΫΝ υπβλ έ μΝ εαδΝ Ϊζζ μΝ ζ δ κυλΰέ μΝ Ν ιΫζδιβΫΝ αεσηβΝ εαδΝ αθΝ
αυ ΫμΝκδΝ λκπκπκδά δμΝαπκ ζκτθΫΝ θ ξκηΫθπμΫΝί ζ δυ δμέ 
 
«η ζΫ β εκπδησ β αμ»μ βΝ αιδκζσΰβ βΝ εαδΝ βΝ αθΪζυ βΝ πθΝ υθα κ ά πθΝ θσμΝ ΫλΰκυΝ η Ν σξκΝ βθΝ
υπκ άλδιβΝ βμΝ δα δεα έαμΝ ζάοβμΝ απκφΪ πθΝ βθΝ κπκέαΝ απκεαζτπ κθ αδΝ εα ΪΝ λσπκΝ αθ δε δη θδεσΝ εαδΝ
κλγκζκΰδεσΝ αΝ υθα ΪΝ κυΝ βη έαΝεαδΝκδΝα υθαηέ μΝ κυΫΝκδΝ υεαδλέ μΝεαδΝκδΝαπ δζΫμΝπκυΝπλκετπ κυθΝαπσΝαυ σΫΝ
εαδΝπλκ δκλέακθ αδΝκδΝπσλκδΝπκυΝαπαδ κτθ αδΝΰδαΝ βθΝ ε Ϋζ άΝ κυΝεαδΫΝ ζδεΪΫΝκδΝπλκκπ δεΫμΝ πδ υξέαμΝ κυέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

1.  κΝαλξ έκΝ βμΝαθαζυ δεάμΝπλσ εζβ βμΝαθαφΫλ αδΝσ δΝ υθβ δεκέΝ δεαδκτξκδΝ έθαδΝ έ ΝΜΜ Ν ΧΠαλΫηία βΝ
ΙΨΫΝ έ Ν υηπλΪι δμΝ πδξ δλά πθΝ ΧΠαλΫηία βΝ ΙΙΨΫΝ έ Ν η ηκθπηΫθ μΝ πδξ δλά δμΝ ΧΠαλΫηία βΝ ΙΙΙΨΫΝ
αθ ιαλ ά πμΝ θκηδεάμΝ ηκλφάμέΝ ΤπΪλξ δΝ π λδκλδ ησμΝ Ν π λέπ π βΝ πκυΝ βΝ Ϋ λαΝ ηδαμΝ α κηδεάμΝ
πδξ έλβ βμΝ θΝξλβ δηκπκδ έ αδΝαπκεζ δ δεΪΝπμΝ παΰΰ ζηα δεσμΝξυλκμν 

2.  βθΝΠαλΫηία βΝΙΙΝ- υηπλΪι δμΝ πδξ δλά πθΝη Ν λ υθβ δεκτμΝΟλΰαθδ ηκτμΫΝκδΝ λ υθβ δεκέΝκλΰαθδ ηκέΝ
δΝπκ κ σΝ βησ δαμΝ απΪθβμΝζαηίΪθκυθν 

3.  βθΝΠαλΫηία βΝΙΙΝ- υηπλΪι δμΝ πδξ δλά πθΝη Ν λ υθβ δεκτμΝΟλΰαθδ ηκτμΫΝκδΝ λ υθβ δεκέΝκλΰαθδ ηκέΝ
τθα αδΝθαΝ έθαδΝεαδΝα δεΫμΝηβΝε λ κ εκπδεΫμνΝ 

4.  βθΝΠαλΫηία βΝΙΙΙΝ- ιδκπκέβ βΝ λ υθβ δευθΝ πκ ζ ηΪ πθΫΝαθαφΫλ αδΝπμΝ σξκμμΝβΝπλκυγβ βΝ βμΝ
Ϋλ υθαμΝ Ν πση θκΝ πέπ κΝ ξθκζκΰδεάμΝ κδησ β αμΫΝ Ϋξκθ αμΝ πμΝ ίΪ βΝ απκ ζΫ ηα αΝ πκυΝ ΫξκυθΝ
παλαξγ έΝ Νπλκβΰκτη θαΝ λ υθβ δεΪΝΫλΰαέΝΤπΪλξ δΝεΪπκδκμΝπ λδκλδ ησμΝσ κθΝαφκλΪΝ κΝ ξθκζκΰδεσΝ
πέπ κΝαπσΝ κΝκπκέκΝγαΝι εδθά δΝβΝΫλ υθαΝεαδΝ ΝπκδκΝ ξθκζκΰδεσΝ πέπ κΝπλΫπ δΝθαΝφ Ϊ δν 

 

ΑπΪθ β β 

1. ΌξδΫΝ θΝυπΪλξ δΝπ λδκλδ ησμΝ Νπ λέπ π βΝπκυΝβΝΫ λαΝηδαμΝα κηδεάμΝ πδξ έλβ βμΝ θΝξλβ δηκπκδ έ αδΝ
απκεζ δ δεΪΝ πμΝ παΰΰ ζηα δεσμΝ ξυλκμέΝ βη δυθ αδΝ σ δΝ πλΫπ δΝ θαΝ εηβλδυθ αδΝ βΝ δεαθσ β αΝ βμΝ
α κηδεάμΝ πδξ έλβ βμΝθαΝ ε ζΫ δΝ κΝ λ υθβ δεσΝΫλΰκΝη ΝίΪ βΝ βθΝπλσ λβΝ ηπ δλέαΝεαδΝ βθΝυζδεκ ξθδεάΝ
υπκ κηάΝπκυΝ δαγΫ δΝεαγυμΝεαδ αΝκδεκθκηδεΪΝ βμ κδξ έαέ 

2. ΟδΝ λ υθβ δεκέΝ κλΰαθδ ηκέΝ ξλβηα κ κ κτθ αδΝ εα ΪΝ 1ίίΣΝ υπσΝ δμΝ πλκςπκγΫ δμΝ πκυΝ πκυΝ αθαφΫλκθ αδΝ
βθΝ θσ β αΝ Ν Ιέ1έιΝ – ΥΡΗΜ ΣΟ ΟΣΙΚΟΝ ΥΗΜ Ν Χ βησ δαΝ ξλβηα κ σ β βΝ ηβΝ κδεκθκηδευθΝ
λα βλδκ ά πθΝ λ υθβ δευθΝΟλΰαθδ ηυθΨέ 

3.  κΝ ξΫ δκΝ πλσ εζβ βΝ βμΝ παλκτ αμΝ λΪ βμΝ αθαφΫλ αδΝ ΟΧμΝ λ υθβ δεσμΝ κλΰαθδ ησμΝ θκ έ αδΝ ΫθαμΝ
φκλΫαμΫΝ σππμΝ ΙΫΝ Σ ΙΫΝ λ υθβ δεσΝ εΫθ λκΫΝ δθ δ κτ κΝ άΝ φκλ έμΝ κυΝ αλέΝ γΝ παλέΝ βΝ κυΝ ΝέΝ ζγ1ίήβί1ζΫΝ
αθ ιΪλ β αΝ απσΝ κΝ θκηδεσΝ εαγ υμΝ κυΝ Χ βηκ έκυΝ άΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυΨΝ άΝ κθΝ λσπκΝξλβηα κ σ β άμΝ
κυΫΝ πλπ αλξδεσμΝ εκπσμΝ κυΝ κπκέκυΝ έθαδΝ βΝ αθ ιΪλ β βΝ δ ιαΰπΰάΝ ία δεάμΝ Ϋλ υθαμΫΝ ίδκηβξαθδεάμΝ
Ϋλ υθαμΝάΝπ δλαηα δεάμΝαθΪπ υιβμΝάΝβΝ υλ έαΝ δΪ κ βΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθΝ πθΝ θΝζσΰπΝ λα βλδκ ά πθΝ
η Ν βΝ δ α εαζέαΫΝ βΝ βηκ έ υ βΝάΝ β η αφκλΪΝΰθυ πθέΝ βθΝπ λέπ π βΝπκυΝβΝκθ σ β αΝαυ άΝα ε έΝ
πέ βμΝκδεκθκηδεΫμΝ λα βλδσ β μΫΝβΝξλβηα κ σ β βΫΝκδΝ απΪθ μΝεαδΝ αΝΫ κ αΝαπσΝ δμΝκδεκθκηδεΫμΝαυ ΫμΝ
λα βλδσ β μΝ πλΫπ δΝ θαΝ βζυθκθ αδΝ ξπλδ ΪέΟΝ βζα άΝ κΝ Ϊθ ΫθαμΝ υΰε ελδηΫθκμΝ φκλΫαμΝ απκ ζ έ 
λ υθβ δεσΝ κλΰαθδ ησΝ άΝ σξδΫΝ ιαλ Ϊ αδΝ απσΝ κΝ θκηδεσΝ εαγ υμΝ κυΝ φκλΫαΫΝ κυμΝ εκπκτμΝ εαδΝ δμΝ
λα βλδσ β ΫμΝ κυΫΝσππμΝπ λδΰλΪφκθ αδΝ κΝεα α α δεσΝ κυΝεαδΝ δμΝπδγαθΫμΝ δα Ϊι δμΝπκυΝ δΫπκυθΝ βΝ
ζ δ κυλΰέαΝ κυέ 

4. ΌξδΝ θΝυπΪλξ δΝεΪπκδκμΝπ λδκλδ ησμΝσ κθΝαφκλΪ κΝ ξθκζκΰδεσΝ πέπ κΝαπσΝ κΝκπκέκΝγαΝι εδθά δΝβΝ
Ϋλ υθαΝεαδΝ ΝπκδκΝ ξθκζκΰδεσΝ πέπ κΝπλΫπ δΝθαΝφ Ϊ δέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β ΰλκ δεκέΝυθ αδλδ ηκέΝπκυΝ βλκτθΝίδίζέαΝΓΥΝεα βΰκλέαμΝεαδΝαπα ξκζκτθΝ λΰααση θκυμΝγ πλκτθ αδΝΜΜ ν 

 

ΑπΪθ β β 

θαμΝαΰλκ δεσμΝ υθ αδλδ ησμΝαπκ ζ έΝ πδξ έλβ βέΝΓδαΝ κθΝκλδ ησΝ βμΝΜΜ ΫΝαθα λΫι Ν κΝπαλΪλ βηαΝ IέΝ
ΤπΪλξκυθΝ ΰλκ δεσΝυθ αδλδ ηκέΝπκυΝαπκ ζκτθΝΜ ΰΪζ μΝ πδξ δλά δμέΝ π υγυθγ έ Ν εαδΝ κΝ ζκΰδ άλδκΝ
κυΝ υθ αδλδ ηκτέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

 βΝ ζέΝ 1ζΝ κυΝ αλξ έκυΝ ΟPχRχRTώεχΝ VIIIΝ ϋσTYPτ_YPτVτδIS_Kϋ_ϋTχK_ί1ίκβί1θέpdfΟΫΝ αθαφΫλ αδΝ
δμ Ο βΰέ μ: 

1. ΌζαΝ αΝπλκαθαφ λγΫθ αΝπ έαΝ υηπζβλυθκθ αδΝΫπμΝζίίίΝξαλαε άλ μέ 
2. υθκπ δεάΝ Ϋεγ βΝ πθΝ κδξ έπθΝ ζαΫΝ ζίΫΝ ζΰΝ εαδΝ ζ Ν ΫπμΝ ΫεαΝ Χ1ίΨΝ ζέ μ 

πδ υθΪπ αδΝπμΝΫθαΝ θκπκδβηΫθκΝαλξ έκΝPϊόέΝΜπκλ έ Ν αμΝπαλαεαζυΝθαΝηαμΝ δ υελδθέ ΝαθΝ κΝ
ε έη θκΝπκυΝγαΝ υηπζβλπγ έΝ βΝφσληαΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδ κΝέ δκΝη Ναυ σΝ κΝpdfΝαλξ έκΝάΝαβ έ αδΝ
εΪ δΝ δαφκλ δεσΝ Χπλσ γ μΝ πζβλκφκλέ μΝ πκυΝ γαΝ ι π λθκτθΝ κυμΝ ζέίίίΝ ξαλαε άλ μΝ άΝ τθκοβΝ
αυ υθνΨ 

 

ΑπΪθ β β 

ΣκΝε έη θκΝπκυΝγαΝ υηπζβλπγ έΝ αΝπ έαΝ κυΝΠΚ ΝΧΫπμΝζίίίΝξαλαε άλ μΝαθΪΝπ έκΨΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΫΝ
εα ΪΝ κΝ υθα σθΫΝ υθκπ δεσΝεαδΝπ λδ ε δεσέΝΣκΝpdfΝαλξ έκΝγαΝπλΫπ δΝθαΝπ λδζαηίΪθ δ η ΰαζτ λβΝαθΪζυ βΫΝ
εα ΪΝ βθΝελέ βΝ κυΝ υθβ δεκτΝ δεαδκτξκυέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

ΠαλαεαζυΝ σππμΝ η Ν θβη λυ Ν ΪθΝ έθαδΝ υθα άΝ βΝ υηη κξάΝ πθΝ βηκ δευθΝ πδξ δλά πθΝΎ λ υ βμΝ
πκξΫ υ βμΝ Χ Τ ΨΝ Ν εΪγ Ν ηέαΝ απσΝ δμΝ λ δμΝ παλ ηίΪ δμΝ Χ λ υθαΝ εαδ αθΪπ υιβΝ απσΝ ηδελκη αέ μΝ
πδξ δλά δμΫΝ υηπλΪι δμΝ πδξ δλά πθΝ η Ν λ υθβ δεκτμΝ κλΰαθδ ηκτμΫΝ ιδκπκέβ βΝ λ υθβ δευθΝ
απκ ζ ηΪ πθΨέ 

 

ΑπΪθ β β 

ΟδΝ βηκ δεΫμΝ πδξ δλά δμΝαπκ ζκτθΝ πδξ δλά δμέΝ ΪθΝβΝ υΰε ελδηΫθβΝ βηκ δεάΝ πδξ έλβ βΝαπκ ζ έΝΜΜ Ν
Χ μΝ κλδ ησμΝ Ν Π Ρ ΡΣΗΜ Ν IΨΫΝ σ Ν ηπκλ έΝ θαΝ υηη Ϋξ δΝ Ν κπκδα άπκ Ν παλΫηία βέΝ ΪθΝ βΝ
υΰε ελδηΫθβΝ βηκ δεάΝ πδξ έλβ βΝ απκ ζ έΝ Μ ΰΪζβΝ πδξ έλβ βΝ Χ μΝ κλδ ησμΝ Ν Π Ρ ΡΣΗΜ Ν IΨΫΝ σ Ν

ηπκλ έΝθαΝ υηη Ϋξ δΝ δμΝπαλ ηίΪ δμΝIIΝεαδΝIIIέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

ΗΝ λ υθβ δεάΝπλσ α βΝ έθαδΝ κΝίδίζέκΝπκυΝ αμΝαπκ ΫζζπΝεαδΝ κΝκπκέκΝίδίζέκΝ Ϊζβ ΝπΪθπΝαπσΝιίέίίίΝ
ηΫζβΝ ΠΝ πθΝ γ δευθΝ πδ βηυθΝ αθΪΝ κθΝ εσ ηκέΝ ΘαΝ άγ ζαΝ θαΝ αμΝ λπ ά πΝ ΰδαΝ βΝ υθα σ β αΝ
ξλβηα κ σ β βμΝ βμΝ πδξ έλβ βμΫΝ ΰδαΝ βΝ δΪ κ βΝ βμΝΝΫαμΝ πδ βηκθδεάμΝ Γθυ βμέΝΜ ΪΝίζΫπκυη Ν ΰδαΝ βΝ
γ πλβ δεάΝ υζκπκέβ βέΝ Ό αθΝ α κηδεάΝ ε κ δεάΝ πδξ έλβ βΝ Ϋξ δΝ κζκεζβλυ δΝ βθΝ Ϋε κ βΝ εκλυφαέκυΝ
λ υθβ δεκτΝ ΫλΰκυΝ κθΝ κηΫαΝ πθΝ Μαγβηα δευθΝ εαδΝ βμΝ Θ πλβ δεάμΝ Φυ δεάμΝ ΫΝ ηπκλ έΝ θαΝ υπκίΪζζ δΝ κΝ
λ υθβ δεσΝ λΰκΝΧ αΝίδίζέαΨΝπλκμΝ ιδκζσΰβ βΝεαδΝΥλβηα κ σ β βΝΰδαΝ βΝ δΪ κ βΝ βμΝΝΫαμΝ πδ βηκθδεάμΝ

Γθυ βμΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ Ο λ υθυΝ - βηδκυλΰυΝ - Καδθκ κηυΟν  
ΧΝΫαΝΓθυ βΝ- Θ πλβ δεάΝΤζκπκέβ βΝ- Πλαε δεάΝ φαληκΰάΨ 

 

ΑπΪθ β β 

ΗΝ λΪ βΝ Ο λ υθυΝ - βηδκυλΰυΝ - Καδθκ κηυΟΝξλβηα κ κ έΝ πδξ δλά δμΝ εαδΝ λ υθβ δεκτμΝ κλΰαθδ ηκτμ ΰδαΝ
βθΝυζκπκέβ βΝ λ υθβ δευθ ΫλΰπθΝ αΝκπκέαΝ θ Ϋχκυθ ά β ε ζ γ έ. 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

Μπκλ έΝθαΝ έθαδΝ δεαδκτξκμΝηδαΝ πδξ έλβ βΝπκυΝ τηφπθαΝη Ν κθΝ αέλκΝεαδΝ κυμΝ λΰααση θκυμΝεα α Ϊ αδΝ
δμΝ πκζτΝ ηδελΫμΝ πδξ δλά δμνΝ βζα άΝ ηδαΝ πδξ έλβ βΝ η Ν αέλκΝ εΪ πΝ απσΝ βΝ εΝ η Ν ζδΰσ λκυμΝ απσΝ 1ίΝ
λΰααση θκυμνΝΗΝ πδξκλάΰβ βΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝγαΝ υθαλ Ϊ αδΝαπσΝ κθΝ αέλκΝ βμν 

 

ΑπΪθ β β 

ΝαδΫΝηδαΝΥπκζτΝηδελάΥΝ πδξ έλβ β απκ ζ έΝ υθβ δεσΝ δεαδκτξκέΝΛαηίΪθ δΝ κΝέ δκΝπκ κ σΝ πδξκλάΰβ βμΝη Ν κΝ
πκ κ σΝπκυΝζαηίΪθ δΝβΝΥηδελάΥΝ πδξ έλβ βέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β π δ άΝπ λδζαηίΪθ αδΝβΝ άζπ βΝ πθΝ υθ λΰααση θπθή υθ ηΫθπθΝ πδξ δλά πθΝΰδαΝ κθΝξαλαε βλδ ησΝ
ηέαμΝ πδξ έλβ βμΝπμΝηδελκη αέαμΫΝπαλαεαζκτη Ν δ υελδθέ Ν ΪθΝκΝπ λδκλδ ησμΝΟΚΪγ  πδχ έλβ β ηπκλ έ θα 

υηη Ϋχ δ ωμ υθβ δεσμ δεαδκτχκμ  Ϋωμ λ δμ (γ) πλκ Ϊ δμ εΪγ  ετεζκυ αγλκδ δεΪ αθ ιαλ ά ωμ 
παλΫηία βμΟ, αφκλΪΝ βθΝ εΪγ Ν πδξ έλβ βΝ ξπλδ ΪΝ άΝ π ε έθ αδΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ
υθ λΰααση θπθή υθ ηΫθπθΝ πδξ δλά πθΝ Χ βζέΝ αθΝ σζ μΝ κδΝ υξσθΝ υθ λΰααση θ μή υθ ηΫθ μΝ
πδξ δλά δμΝ τθα αδΝθαΝυπκίΪζζκυθΝαγλκδ δεΪΝΫπμΝ λ δμΝΧγΨΝπλκ Ϊ δμΝάΝαθΝ λ δμΝΧγΨΝπλκ Ϊ δμΝηπκλ έΝθαΝ
υπκίΪζζ δΝεΪγ ΝηέαΝ ιΝαυ υθΨέ 

 

ΑπΪθ β β 

ΟΝ σλκμΝ ΟΚΪγ  πδχ έλβ β ηπκλ έ θα υηη Ϋχ δ ωμ υθβ δεσμ δεαδκτχκμ  Ϋωμ λ δμ (γ) πλκ Ϊ δμ εΪγ  
ετεζκυ αγλκδ δεΪ αθ ιαλ ά ωμ παλΫηία βμΟΫΝαφκλΪΝ βθΝεΪγ  πδξ έλβ βΝξπλδ ΪΝεαδΝ θ π ε έθ αδΝ κΝ
τθκζκΝ πθΝ υθ λΰααση θπθή υθ ηΫθπθΝ πδξ δλά πθέΝ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

πδξ έλβ βΝ η Ν δ γθάΝ πα Ϋθ αΝ Ν δα λκφδεσΝ πλκρσθΝ ηπκλ έΝ θαΝ υπκίΪζζ δΝ πλσ α βΝ ΰδαΝ δ ιαΰπΰάΝ
δα λκφδεάμΝη ζΫ βμΝ κυΝπλκρσθ κμνΝ ξ δΝ βΝ υθα σ β αΝυπ λΰκζαίέαμ λ υθβ δεκτΝΦκλΫαΝΰδαΝ βΝ δ ιαΰπΰά 
βμΝη ζΫ βμΝάΝγαΝπλΫπ δΝθαΝπλκί έ Ν τηπλαιβ η Ν λ υθβ δεσΝΦκλΫαν 

 

ΑπΪθ β β 

ΜδαΝ πδξ έλβ βΝ Νηπκλ έΝ θαΝυπκίΪζζ δΝπλσ α βΝΰδαΝ δ ιαΰπΰάΝ λ υθβ δεκτΝΫλΰκυέΝΟλδ ηκέΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝ
ΫλΰκυΝ εαδΝ κυΝ έ κυμΝ Ϋλ υθαμΝ π λδΫξκθ αδΝ κΝ ξΫ δκΝ βμΝ θαζυ δεάμΝ Πλσ εζβ βμΝ βμΝ παλκτ αμΝ λΪ βμΝ
ΧΠ Ρ ΡΣΗΜ ΝίμΝΟλδ ηκέΨέΝΝαδΫΝΫξ δΝ βΝ υθα σ β αΝθαΝπλκ ζΪί δΝπμΝυπ λΰκζΪίκΝ λ υθβ δεσΝΦκλΫαΝΰδαΝ βΝ
δ ιαΰπΰάΝ ηΫλκυμΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝ ΫλΰκυέΝΝαδΫΝ Ϋξ δΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝπλκί έΝ Ν τηπλαιβΝ η Ν λ υθβ δεσΝ
ΦκλΫαΝ βθΝπαλΫηία βΝ IIέΝ πκ ζ έΝ πδζκΰάΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝ - υθβ δεκτΝ δεαδκτξκυΝ εαδΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝ
Ολΰαθδ ηκτέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

1. ΤπΪλξ δΝ ηΫΰδ κΝ πδζΫιδηκΝ πκ κ σΝ - πκ σΝ κθΝ πδξκλβΰκτη θκΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝ ΫλΰκυΝ αθΪ 
εα βΰκλέαΝ απΪθβμΝάΝαθΪ φκλΫαΝεαδΝαθΝθαδΝπκδαΝ έθαδΝαυ Ϊν 

2. ΠλκίζΫπ αδΝζάοβΝπλκεα αίκζάμΝ αΝπζαέ δαΝ βμΝ λΪ βμΝεαδΝαθΝθαδΝπκυΝαθαφΫλ αδν 
3. έθαδΝ πδζΫιδη μΝ κδΝ απΪθ μΝ ΰδαΝ βθΝ δαησλφπ βΝ ε δλδαευθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ ΧπέξέΝ ΰεα Ϊ α βΝ

βζ ε λκθδεκτΝ ικπζδ ηκτΝ δ δεκτΝ ΰδαΝ Μ ΫΝ δαησλφπ βΝ ε δλδαευθ υπκ κηυθ υ Ν θαΝ εα α κτθΝ
εα Ϊζζβζ μΝΰδαΝ Μ ΝεζπΨΝεαδΝηΫξλδΝ δΝπκ κ σΝ έθαδΝ πδζΫιδη μν 

 

ΑπΪθ β β 

1έΝΝαδΫΝυπΪλξ δΝηΫΰδ κμΝπλκςπκζκΰδ ησμΝΫλΰκυΝΧ μΝΙέ1έθέβΝ– ΤΝΟΛΙΚΟΝΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΡΓΧΝΝ– 
Ι ΡΚ Ι ΝΤΛΟΠΟΙΗΗΨέΝΝαδΫΝυπΪλξ δΝηΫΰδ κΝπκ κ σΝ θέ ξυ βμΝαθΪΝεα βΰκλέαΝ λα βλδσ β αμΝεαδΝαθΪΝ

ηΫΰ γκμΝ πδξ έλβ βμΝΧ μΝΙέ1έθέβΝ– ΤΝΟΛΙΚΟΝΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟΝ ΡΓΧΝΝ– Ι ΡΚ Ι ΝΤΛΟΠΟΙΗΗΨέ 
βέΝΝαδΫΝπλκίζΫπ αδΝ ζάοβΝπλκεα αίκζάμΝ αΝπζαέ δαΝ βμΝ λΪ βμΝ Χ μΝ Ιέ1έ11έγΝ – Κ Σ ΟΛΗΝ ΗΜΟΙ Ν
ΥΡΗΜ ΣΟ ΟΣΗΗΨέ 
γέΝΌξδΫΝκδΝ απΪθ μΝΰδαΝ βθΝ δαησλφπ βΝε δλδαευθΝ ΰεα α Ϊ πθΝυ ΝθαΝεα α κτθΝεα Ϊζζβζ μΝΰδαΝ Μ Ν
θΝ έθαδΝ πδζΫιδη μΫΝ ε σμΝ ΪθΝβΝ δαησλφπ βΝαυ άΝαπαδ έ αδΝΰδαΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ κυΝ υΰε ελδηΫθκυΝ λ υθβ δεκτΝ

Ϋλΰκυέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

ΗΝ λυ β βΝαφκλΪΝ βθΝτπαλιβΝdeΝminimisΝπ λδκλδ ηκτΝΰδαΝ βΝξλβηα κ σ β βΝ αδλ δυθέΝ πσΝ κΝπ λδ ξση θκ 
βμΝπλσ εζβ βμ θΝπλκετπ δΝ Ϋ κδκμΝπ λδκλδ ησμέΝ έθαδΝ π σΝαυ σςΝ εσηαΝεαδΝ βθΝπ λέπ π βΝπκυΝ θΝ
δ ξτ δΝdeΝminimisΝΰδαΝ κΝπλσΰλαηηαΫΝβΝ υξσθΝξλβηα κ σ β βΝηδαμΝ αδλ έαμΝαπσΝ κΝπλσΰλαηηαΝγαΝ πβλ Ϊ δΝ
βΝ υηη κξάΝ βμΝ αδλ έαμΝ ΝΪζζκΝπλσΰλαηηαΝΰδαΝ κΝκπκέκΝδ ξτ δΝκΝdeΝminimisΝπ λδκλδ ησμς 



 

ΑπΪθ β β 

1έΝ ΣκΝ εαγ υμΝ θέ ξυ βμΝ ΰδαΝ βθΝ παλκτ αΝ λΪ βΝ θΝ έθαδΝ κΝ εαθκθδ ησμΝ deΝ mininmisέΝ Χ μΝ Ιέ1έιΝ – 
ΥΡΗΜ ΣΟ ΟΣΙΚΟΝ ΥΗΜ μΝ Καγ υμΝ θέ ξυ βμμΝ ΟδΝ θδ ξτ δμΝ βμΝ παλκτ αμΝ πλσ εζβ βμΝ απκ ζκτθΝ
πδξκλβΰά δμΝεαδΝγαΝ δα γκτθΝ κΝπζαέ δκΝ κυΝΚαθκθδ ηκτΝ Χ ΨΝαλδγέΝθη1ήβί1ζΝ βμΝ πδ λκπάμΝ βμΝ1ιβμΝ
ΙκυθέκυΝβί1ζΝΰδαΝ βθΝεάλυιβΝκλδ ηΫθπθΝεα βΰκλδυθΝ θδ ξτ πθΝπμΝ υηία υθΝη Ν βθΝ π λδεάΝαΰκλΪΝεα ΥΝ
φαληκΰάΝ πθΝ ΪλγλπθΝ 1ίιΝ εαδΝ 1ίκΝ βμΝ υθγάεβμΝ ΧΓ θδεσμΝ Καθκθδ ησμΝ παζζαΰάμΨΝ εαδΝ κΝ βη έκΝ 1λΝ βμΝ
θαεκέθπ βμΝ βμΝ υλππαρεάμΝ πδ λκπάμΝ «Πζαέ δκΝ ξ δεΪΝ η Ν δμΝ ελα δεΫμΝ θδ ξτ δμΝ ΰδαΝ βθΝ Ϋλ υθαΝ εαδΝ

αθΪπ υιβΝεαδΝ βθΝεαδθκ κηέα»ΝΧβί1ζήωΝ1λκήί1ΨέΨ 
βέΝ πδζΫιδη μΝ απΪθ μΝ κδΝ κπκέ μΝ θδ ξτκθ αδΝ κΝ πζαέ δκΝ βμΝ παλκτ αμΝ Πλσ εζβ βμΫΝ έθαδΝ υθα σθΝ θαΝ
θδ ξυγκτθΝ κΝπζαέ δκΝΪζζπθΝελα δευθΝ θδ ξτ πθΝάΝ θδ ξτ πθΝά κθκμΝ βηα έαμΫΝυπσΝ βθΝπλκςπσγ βΝ
σ δΝβΝ υλ υ βΝαυ άΝ θΝκ βΰ έΝ ΝυπΫλία βΝ βμΝυοβζσ λβμΝΫθ α βμΝάΝ κυΝυοβζσ λκυΝπκ κτΝ θέ ξυ βμΝ
πκυΝ φαλησα αδΝ δμΝ θδ ξτ δμΝ κυΝαθ έ κδξκυΝΪλγλκυΝ κυΝ Νθη1ήβί1ζΝΧΪλγλαΝ1λΫΝβηΝεαδΝβκΨέΝΧ μΝΙέ1έιΝ– 
ΥΡΗΜ ΣΟ ΟΣΙΚΟΝΥΗΜ Ν- υλ υ βΨέ 

38 Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β ΤπΪλξ δΝεΪ πΝσλδκΝΰδαΝ κθΝπλκςπκζκΰδ ησΝ θσμΝΫλΰκυνΝ 

 

ΑπΪθ β β ΌξδΫΝ θΝυπΪλξ δΝεΪ πΝσλδκΝΰδαΝ κθΝπλκςπκζκΰδ ησΝ θσμΝΫλΰκυέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

θαφΫλ αδΝ σ δΝ κδΝ πλκ Ϊ δμΝ υπκίΪζζκθ αδΝ βθΝ ζζβθδεάΝ ΰζυ αΝ απσΝ κυμΝ υθβ δεκτμΝ δεαδκτξκυμέΝ
κηΫθκυΝ κυΝ δ γθκτμΝ π λδίΪζζκθ κμΝ εαδΝ βμΝ υλππαρεάμΝ γΫ βμΝ βμΝ ξυλαμΫΝ Ν γαΝ Ϋπλ π Ν σ κΝ κδΝ

πλκ Ϊ δμΝ σ κΝ εαδΝ αΝ παλα κ ΫαΝ θαΝ υπκίΪζζκθ αδΝ βθΝ ΰΰζδεάΝ ΰζυ αΝπλκε δηΫθκυΝ θαΝ υπΪλξ δΝ Ϊη βΝ
δΪξυ βΝεαδΝ βηκ δκπκέβ βΝ πθΝ λ υθβ δευθΝαπκ ζ ηΪ πθΝεαδΝ βμΝαπκε βγ έ αμΝ ξθκΰθπ έαμΝαπσΝ κυμΝ
ζζβθδεκτμΝφκλ έμΝ βθΝ υλππαρεάΝ λ υθβ δεάΝεαδΝαεα βηαρεάΝεκδθσ β ανΝΗΝξλά βΝ βμΝ ΰΰζδεάμΝΰζυ αμΝγαΝ
θδ ξτ δΝ βθΝαθ αΰπθδ δεσ β αΝεαδΝ βΝγΫ βΝ πθΝ ζζβθδευθΝ πδξ δλά πθΝεαδΝ δ λυηΪ πθΝ βθΝ υλππαρεάΝ
Ϋλ υθαΝεαδΝ εα ΄Ν πΫε α βΝ κΝπλσΰλαηηαΝώorizonΝβίβίΫΝ π ε έθκθ αμΝ δμΝ υθβ δεΫμΝ κυμΝ υθ λΰα έ μΝ εαδΝ
πλκ ζετκθ αμΝθΫαΝεαδΝπ λδ σ λαΝεκθ τζδαέΝ 

 

ΑπΪθ β β ΗΝΪπκοάΝ αμΝγαΝ ε δηβγ έέ 

40 
Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β ΠΡΟ Λ ΠΟΝΣ ΙΝ Μ  ΝΚΟΣΗΝΧτVϋRώϋχϊSΨς 



 

ΑπΪθ β β 

ΌξδΫΝ θΝ πλκίζΫπκθ αδΝ Ϋηη αΝ εσ βΝ ΧoverheadsΨΫΝ πλκμΝ κΝ παλσθέΝ ΟδΝ πδζΫιδη μΝ απΪθ μΝ αθαφΫλκθ αδΝ
αθαζυ δεΪΝ βθΝ θσ β αΝ Ιέ1έθέ1έ ΠλκίζΫπ αδΝ σηπμΝ βΝ αιδκπκέβ βΝ πθΝ υθα κ ά πθΝ κυΝ ΥαπζκπκδβηΫθκυΝ
εσ κυμΥέΝΗΝ ξ δεάΝΫΰελδ βΝ υλέ ε αδΝ Ν ιΫζδιβέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

ξ δΝ ι εδθά δ κΝ πλυ κμΝ ετεζκμΝ κΝ ΠλσΰλαηηαΝ Ρ ΤΝΧ- ΗΜΙΟΤΡΓΧ-Κ ΙΝΟΣΟΜΧνΝ 
ΠκδαΝ έθαδΝβΝεα αζβε δεάΝβη λκηβθέαΝ κυΝπλυ κυΝετεζκυν 

 

ΑπΪθ β β 

ε δηΪ αδΝσ δΝβΝαθαζυ δεάΝΠλσ εζβ βΝ βμΝ λΪ βμΝγαΝ βηκ δ υγ έΝ κΝαλΰσ λκΝΫπμΝ ΫζβΝΟε πίλέκυέΝΘαΝ κγ έΝ
δεαθσμΝξλσθκμΝΰδαΝ βθΝυπκίκζάΝπλκ Ϊ πθΝΧη ΰαζτ λκμΝ πθΝγίΝβη λυθΨέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

ΜδαΝ πλσ α β ηπκλ έΝ θαΝ ηπέπ δΝ Ν υκΝ άΝ π λδ σ λκυμΝ απσΝ ΫθαθΝ Θ ηα δεκτμΝ Σκη έμΝ Πλκ λαδσ β αμνΝΝ
Χ έθαδΝ υηία άΝη Ν απ λδ ξση θαΝ πθΝ υΰε ελδηΫθπθΝγ ηα δευθΝ κηΫπθΨέ 

 

ΑπΪθ β β 

ΟΝ υθβ δεσμΝ δεαδκτξκμΝαπκφα έα δΝ κθΝΫθαΝΝγ ηα δεσΝυπκ κηΫαΝ κθΝκπκέκΝ ηπέπ δΝ κΝ λ υθβ δεσΝΫλΰκΝ κυΝ
κπκέκυΝ βΝξλβηα κ σ β βΝ πδγυη έΝθαΝαδ βγ έέΝΚα ΪΝ βΝ δα δεα έαΝ βμΝΥ πδξ δλβηα δεάμΝαθαεΪζυοβμΥΝη Ν σξκΝ
βΝ δα τππ βΝ πθΝ γ ηα δευθΝ κηΫπθΝ εαδΝ υπκ κηΫπθΫΝ πκυΝ θ λΰΪΝ δ ιΪΰ αδΝ απσΝ βθΝ ΓΓ ΣΫΝ Ϋξ δΝ ζβφγ έΝ
υπσοβΝ βΝ δαγ ηα δεσ β αΝ εαδΝ Ϋξ δΝ εα αίζβγ έΝ πλκ πΪγ δαΝ ΫθαμΝ υπκ κηΫαμΝ θαΝ ηβθΝ ηφαθέα αδΝ Ν τκΝ
δαφκλ δεκτμΝ κη έμέΝΟδΝ υηίκυζ υ δεΫμΝκηΪ μΝ λΰα έαμΝ πθΝπζα φκληυθΝ δαηκλφυθκυθΝ κυμΝγ ηα δεκτμΝ
υπκ κη έμ η Ν ελδ άλδκΝ βΝ αά β βΝ ΧοΝ ζδεσΝπλκρσθήΝ υπβλ έαΨΝ εαδΝ σξδΝ βθΝ ξθκζκΰέαΝ πέ υιβμΝ κυΝ ζδεκτΝ
απκ ζΫ ηα κμέ 

43 Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β ΟδΝ σ δμΝ έθαδΝγΝάΝ ι Ϊα αδΝθαΝ φαληκ κτθΝεαδΝπ λδ σ λ μν 

 

ΑπΪθ β β 

 
ΟδΝ σ δμΝ έθαδΝγέΝ θΝ ι Ϊα αδΝθαΝ φαληκ κτθΝεαδΝπ λδ σ λ μέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β Μπκλ έΝθαΝυπκίζβγ έΝπλσ α βΝη Ν βΝ υηη κξάΝαΰλκ δεκτΝ υθ αδλδ ηκτν 

 

ΑπΪθ β β 

Ν ΙέΝ ΟΝ αΰλκ δεσμΝ υθ αδλδ ησμΝ απκ ζ έΝ πδξ έλβ βέΝ ΧΠαλαεαζυΫΝ θαΝ υηίκυζ τ Ν δμΝ απαθ ά δμΝ πκυΝ
βηκ δ τκυη Ν βθΝδ κ ζέ αΝηαμέΝΣκΝ λυ βηαΝαυ σΝΫξ δΝά βΝαπαθ βγ έέΨ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

θαφκλδεΪΝ η Ν βθΝ πλκ βηκ έ υ βΝ βμΝ θδαέαμΝ λΪ βμΝ Ν ελα δευθΝ θδ ξτ πθΝ « Ρ ΤΝΧΝ - ΗΜΙΟΤΡΓΧΝ - 
Κ ΙΝΟΣΟΜΧ»ΫΝαθ δζαηίΪθκηαδΝσ δΝ βΝπλσ α βΝαζζΪΝεαδΝκδΝαθαφκλΫμΝπλκσ κυΝ Χπαλα κ ΫαΨΝ Νπ λέπ π βΝ
πδ υξέαμΝ βμΝ πλσ α βμΝ εαδΝ υζκπκέβ βμΝ ΫλΰκυΫΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ υπκίΪζζκθ αδΝ βθΝ ζζβθδεάΝ Γζυ αέΝ ΘαΝ
πλσ δθαΝ θαΝ αθαζκΰδ έ Ν βθΝ παλκξάΝ βμΝ υθα σ β αμΝ ξλά βμΝ βμΝ ΰΰζδεάμΝ ΰζυ αμΝ ΰδαΝ αυ κτμΝ κυμΝ
εκπκτμΫΝ δ δαέ λαΝσ κθΝαφκλΪΝ αΝπαλα κ ΫαέΝΗΝαθαφκλΪΝ βμΝ αυ σ β αμΝ βμΝ λΪ βμΝ βθΝ ιπ λΫφ δαΝ
σ κΝ πθΝ πδξ δλά πθΝ σ κΝ εαδΝ πθ λ υθβ δευθΝ κλΰαθδ ηυθΝπλκςπκγΫ δΝ βθΝ αθαζυ δεάΝ εα αΰλαφάΝ πθΝ
σπκδπθΝεαδθκ κηδυθΝ Ν υλΫπμΝεα αθκβ άΝΰζυ αέΝ πδπζΫκθΫΝβΝ δΪξυ βΝ πθΝ λ υθβ δευθΝαπκ ζ ηΪ πθΝΝ
Ν δ γθάΝ πδ βηκθδεΪΝ υθΫ λδαΝεαδΝπ λδκ δεΪΝ πδίΪζζ δΝ βΝξλά βΝ βμΝ ΰΰζδεάμΝΰζυ αμέΝ 

 

ΑπΪθ β β 

ΗΝΰζυ αΝυπκίκζάμΝεαδΝπαλαεκζκτγβ βμΝ έθαδΝ αΝ ζζβθδεΪέΝΠ λαδ ΫλπΝ δ υελδθέ δμΝγαΝ κγκτθΝ Νεα ΪΝ βθΝ
κλδ δεκπκέβ βΝεαδΝ βηκ έ υ βΝ βμΝπλσ εζβ βμΝ βμΝπαλκτ αμΝ λΪ βμέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

ΚαζβηΫλαΝ αμέΝ έηα Ν ηδαΝ πδξ έλβ βΝ βΝ κπκέαΝ αθαπ τ αδΝ εαδΝ αΝ πζαέ δαΝ αυ ΪΝ π ε δθσηα Ν Ν
πδπζΫκθΝσλκφκΝσπκυΝγαΝ ΰεα α αγ έΝ ικπζδ ησμΝΧεζδηα δ ησμΝε ζΨέΝΜπκλκτη ΝθαΝ θ αξγκτη Ν ΝεΪπκδκΝ
απσΝ αΝ πλκΰλΪηηα αΝ Χ φσ κθΫΝπζβλκτη Ν αΝ υπσζκδπαΝ ελδ άλδαΨςΝ έθαδΝ πδζΫιδηβΝ απΪθβςΝ ΚαδΝ αθΝ θαδΫΝ Ν
πκδκΝπλσΰλαηηαή λΪ βΝεαδΝπκδκΝ έθαδΝ κΝπ λδγυλδκΝυπκίκζάμςΝαμΝ υξαλδ υΝπκζτέ 

 

ΑπΪθ β β 

ΣκΝ ξΫ δκΝ βμΝ παλκτ αμΝ πλσ εζβ βμΝ αφκλΪΝ απκεζ δ δεΪΝ εαδΝ ησθκΝ ΫλΰαΝ λ υθαμΝ εαδΝ Καδθκ κηέαμέΝ θΝ
αφκλΪΝ π θ τ δμέΝ ΪθΝ πλκ έγ Ν θαΝ ε ζΫ Ν λ υθβ δεσΝ ΫλΰκΫΝ σ Ν βΝ απσ ί βΝ κυΝ απαδ κτη θκυΝ
ικπζδ ηκτΝΰδαΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝΫλΰκυΝαπκ ζ έ πδζΫιδηβΝ απΪθβέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

 Ν ΠΡΟΧΠΙΚ Ν ΠΙΥ ΙΡΗ ΙΝ Χ ΣΟΜΙΚ ΫΝ Ο ΫΝ ΨΝ ΣΟΝ ΦΤΙΚΟΝ ΠΡΟΧΠΟ-Ι ΙΟΚΣΗΣΗΝ ΧΣΗΝΝ
Π ΡΙΠΣΧΗΝ ΣΟΜΙΚΗΨΝ Κ ΙΝ Σ Ν ΦΤΙΚ Ν ΠΡΟΧΠ - Σ ΙΡΟΙΝ Χ Ν Π ΡΙΠΣΧΗΝ Ο ΫΝ ΨΝ ΝΝ ΥΟΤΝΝ
Κ ΠΟΙ ΝΤΜ ΗΝ ΡΓ Ι ΝΜ ΝΣΗΝΝ ΠΙΥ ΙΡΗΗΝ ΛΛ ΝΠΛΗΡΧΝΟΝΣ ΙΝ ΠΌΝΣ ΝΣΤΥΟΝΝΚ Ρ ΗΝΣΗέΝ
 Ν Π ΡΙΠΣΧΗΝ ΠΟΤΝ Κ ΠΟΙ Ν ΠΡΟΧΠΙΚΗΝ ΠΙΥ ΙΡΗΗΝ ΤΜΜ Σ Υ ΙΝ  Ν ΜΙ Ν ΠΡΟΣ ΗΝ Κ ΙΝ ΟΝ
Ι ΙΟΚΣΗΣΗΝ ΧΠ ΡΙΠΣΧΗΝ ΣΟΜΙΚΗΨΝ Ν Κ ΠΟΙΟΝ Σ ΙΡΟΝ ΧΠ ΡΙΠΣΧΗΝ Ο ΫΝ ΨΝ Υ ΙΝ Σ Ν
ΠΡΟΟΝΣ Ν Ν Ν ΡΓ Σ ΙΝ  Ν Κ ΠΟΙΟΝ ΚΟΜΜ ΣΙΝ ΣΟΤΝ Ρ ΤΝΗΣΙΚΟΤΝ ΗΥΝ ΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤΝ ΡΓΟΤΫΝ Μ Ν
ΠΟΙΟΝΝ ΣΡΟΠΟΝ ΜΠΟΡ ΙΝ Ν Ν Μ ΙΦΘ ΙΝ ΓΙ Ν ΣΗΝΝ ΡΓ Ι Ν ΣΟΤΝ ΤΣΗΝ Σ Ν ΠΛ ΙΙ Ν ΣΟΤΝ
ΠΡΟΓΡ ΜΜ ΣΟν 



 

ΑπΪθ β β 

ΤΥ ΡΙΣΟΤΜ ΝΰδαΝ βθΝπκζτΝκυ δα δεάΝ λυ β βέ 
 
Κα ’ΝαλξΪμμ 
 
τηία βΝ λΰα έαμήΝπαλκξάμΝυπβλ δυθΝ έθαδΝθκηδεΪΝα τθα βΝαθΪη αΝ Να κηδεάΝ πδξ έλβ βΝεαδΝ κθΝ έ δκΝ
κθΝ α κηδεσΝ πδξ δλβηα έαΫΝ δσ δΝ σππμΝ εΪγ Ν τηία βΝ Ϋ δΝ εαδΝ βΝ τηία βΝ λΰα έαμΝ ΧΪλγλκΝ θζκΝ δεκτΝ
Κυ δεαΨΝάΝβΝ τηία βΝΫλΰκυΝΧ ΚΝθκ1ΨΝπλκςπκγΫ δΝ βθΝ υηφπθέαΝ τκΝπλκ υππθΫΝ βζα άΝ κυΝ λΰκ σ βΝεαδΝ
κυΝηδ γπ κτΝάΝ κυΝ λΰκζΪίκυΝεαδΝ κυΝ λΰκζάπ βΝαθ δ κέξπμέ 

 
 βθΝ α κηδεάΝ πδξ έλβ βΝ θΝ δ λτ αδΝ θκηδεάΝ πλκ ππδεσ β αΫΝ πμΝ αυ κ ζάμΝ φκλΫαμΝ δεαδπηΪ πθΝ εαδΝ
υπκξλ υ πθΫΝΰδαΝθαΝ υηίΪζζ αδΝαυ κ ζυμΝεαδΝι ξπλδ ΪΝαπσΝ αΝφυ δεΪΝπλσ ππαΝπκυΝη ΫξκυθΝ Ναυ άέΝ
 βθΝα κηδεάΝ πδξ έλβ βΝυπΪλξ δΝηδα εαδΝησθβΝίκτζβ βΫΝ βζα άΝ κΝφυ δεσΝπλσ ππκΝπκυΝ έθαδΝφκλΫαμΝ βμΝ
πδξ έλβ βμΝ εαδΝ πμΝ εΝ κτ κυΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ αυ σ- υηίΪζζ αδΝ η Ν κθΝ αυ σΝ κυέ 

 
Οπσ μ 
 
ΨΝ βθΝα κηδεάΝ πδξ έλβ βΝ θΝ δ λτ αδΝθκηδεάΝπλκ ππδεσ β αΝκπσ Ν θΝηπκλ έΝ θαΝπλκ ζΪί δΝεαθ έμΝ θαΝ

αυ κπλκ ζβφγ έΝΧβΝαυ κ τηία βΝαπαΰκλ τ αδΨέ 
ΨΝ Νσζ μΝ δμΝΪζζ μΝπ λδπ υ δμΝπκυΝδ λτ αδΝθκηδεσΝπλσ ππκΝΧη Ναυ κ ζάΝκθκηα έαΝεαδΝέ δκθΝ ΦΜΨΝ σ Ν

αυ σΝ κΝ πλσ ππκΝ ηπκλ έΝ θαΝ υθΪπ δΝ υηίΪ δμΝ λΰα έαμΝ η Ν ηΫζβΝ κυΝ θκηδεκτΝ πλκ υπκυΝ Χη σξκυμΝ άΝ
αέλκυμΨΝ ε σμΝαθΝυπΪλξ δΝεΪπκδκμΝπ λδκλδ ησμΝ κΝεα α α δεσέΝ Ναυ άΝ βθΝπ λέπ π βΝαβ Ϊη Νσ δΝαβ Ϊη Ν
Ν εΪγ Ν τηία βΝ ΫλΰκυήΝ λΰα έαμΫΝ βζα άΝ ΰλαπ άΝ υηφπθέαΫΝ γ υλβ βΝ εαδΝ σ δΝ πλκίζΫπ δΝ κΝ ξΫ δκΝ βμΝ

παλκτ αμΝαθαζυ δεάμΝπλσ εζβ βμΝ κΝΠ Ρ ΡΣΗΜ μΝΚ ΝΟΝ Ν ΠΙΛ ΞΙΜΟΣΗΣ ΝΤΝ ΙΚ ΙΟΛΟΓΗΣΙΚ Ν
ΓΙ Ν ΣΗΝΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗΝ Π ΝΧΝέΝ ΗΝ τηία βΝ αυ άΝ πλΫπ δΝ θαΝ υπκΰλΪφ αδΝ αφ θσμΝ απσΝ κΝ θκηδεσΝ
πλσ ππκΝΧ βζα άΝΰδαΝπαλΪ δΰηαΝ βθΝξξξξΝΞ ΝΟ ΟΥ Ι ΚΗΨΝαφ ΫλκυΝαπσΝ κθΝ λΰκζάπ βΝάΝ λΰααση θκΝ
Χ βζέΝΰδαΝπαλΪ δΰηαΝ κθΝξξξξξΝπμΝφυ δεσΝπλσ ππκΨέ 
 
ξ δεΪΝη Ν αΝηΫζβΝ Ν Ν Ναυ ΪΝηπκλκτθΝθαΝ υθΪπ κυθΝ δ δεάΝ ξΫ βΝ λΰα έαμΝη Ν βθΝ Νεα ΪΝ κΝΪλγλκΝ
βγαΝ παλΪΰλαφκμΝ βΝ Χβ1λίή1λβίΫΝ θσηκμΝ π λέΝ αθπθτηπθΝ αδλ δυθΨΫΝ βζα άΝ εα σπδθΝ Ϊ δαμΝ βμΝ ΰ θδεάμΝ
υθΫζ υ βμΫΝ ε σμΝαθΝβΝ τηία βΝ θΝ ιΫλξ αδΝαπσΝ αΝσλδαΝ βμΝ λΫξκυ αμΝ υθαζζαΰάμΫΝπλΪΰηαΝπκυΝελέθ αδΝ

απσΝ κΝτοκμΝ βμΝαηκδίάμΝεαδΝ κυμΝζκδπκτμΝκδεκθκηδεκτμΝσλκυμέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

Έ γα α π η η  ε ευ η  απ ε ε ά ω μ πλκίζΫπ αδΝ ηΫΰδ βΝ πδξκλάΰβ βΝ βέίίίέίίίΝ €Ν αθΪΝ
ΫλΰκΝ εαδΝ βΝ λΪ βΝ απ υγτθ αδΝ Ν πδξ δλά δμΝ ΧηέαΝ πδξ έλβ βΝ αθΪΝ λΪ βΨέΝ ΠλκφαθυμΝ απκεζ έ αδΝ βΝ
υηη κξάΝ παθ πδ βηδαευθΝ δ λυηΪ πθΝ εαδΝ λ υθβ δευθΝ εΫθ λπθέΝ θ έ κδξαΫΝ ΰδαΝ υθ λΰα δεΪΝ ΫλΰαΝ η Ν
υηπλΪι δμΝ βησ δπθΝ λ υθβ δευθΝφκλΫπθΝεαδΝ πδξ δλά πθΫΝβΝηΫΰδ βΝ θέ ξυ βΝαθΪΝΫλΰκΝ θΝυπ λίαέθ δΝ κΝ

1έίίίέίίίΝ€έ 

 

ΑπΪθ β β 

Έ γα α π η η  ε ευ η  απ ε ε ά ω μ 
ΛΑΘΟΣμ ΟΝηΫΰδ κμΝπλκςπκζκΰδ ησμΝΫλΰκυΝ θΝυπ λίαέθ δΝ αΝβέίίίέίίίΝ€ΝεαδΝσξδΝβΝηΫΰδ βΝ πδξκλάΰβ βΝ
Χ βησ δαΝ απΪθβΨέΝΗΝΫθ α βΝ θέ ξυ βμΝευηαέθ αδΝαπσΝβηΣΝΫπμΝ~ηίΣέ 
ΝΑΙΫΝβΝ λΪ βΝαπ υγτθ αδΝ Νη ηκθπηΫθ μΝ πδξ δλά δμέΝΟδΝ λ υθβ δεκέΝκλΰαθδ ηκέΝ υθα σθΝθαΝ λΪ κυθΝπμΝ
υπ λΰκζΪίκδΝΧπλκαδλ δεΪέΨ 
Συ π ά ε  επ χε εω  ε ε ευ η  φ ε μ 
ΟΝηΫΰδ κμΝπλκςπκζκΰδ ησμΝΫλΰκυΝΝ θΝυπ λίαέθ δΝ κΝ1έίίίέίίίΝ€έ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

έΝ  κΝ Υ ΙΟΝ βμΝ Ν ΛΤΣΙΚΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗΝ Ρ ΗΝ δμΝ απΪθ μΝ Πλκ ππδεκτΝ αθαφΫλ αδΝ σ δΝ κΝ
ηΫΰδ κΝ πδξκλβΰκτη θκΝηδε σΝεσ κμΝαθΪΝαθγλππκηάθαΝαθΫλξ αδΝ κΝπκ σΝ πθΝζίίίΝ υλυΝξπλέμΝΦΠ έΝ
έθαδΝ υθα σθΝεΪπκδκΝΪ κηκΝθαΝζΪί δΝ κΝπλκαθαφ λγΫθΝπκ σΝ πθΝζίίίΝ υλυΝαγλκδ δεΪΝαπσΝ βθΝ υηη κξάΝ
κυΝ Ν τκΝάΝπ λδ σ λαΝΫλΰαΝ αυ σξλκθανΝ 
έΝ πδπζΫκθΫΝ έθαδΝ υθα σθΝ κΝ έ δκΝ Ϊ κηκΝ θαΝ έθαδΝ πδ βηκθδεσμΝ Τπ τγυθκμΝ άήεαδΝ υθ κθδ άμΝ Ν τκΝ άΝ

π λδ σ λαΝΫλΰαΝ αυ σξλκθαν 

 

ΑπΪθ β β 

έΝΣκΝηΫΰδ κΝ πδξκλβΰκτη θκΝηδε σΝεσ κμΝαθΪΝαθγλωπκηάθα αθΫλξ αδΝ κΝπκ σΝ πθΝζίίίΝ υλυέΝΟΝΦΠ Ν
θΝ απκ ζ έΝ πδζΫιδηβΝ απΪθβέΝ Ν ΙΫΝ εΪπκδκΝ Ϊ κηκΝ ηπκλ έΝ θαΝ υηη Ϋξ δΝ Ν τκΝ άΝ π λδ σ λαΝ ΫλΰαΝ

αυ σξλκθαέΝΟδΝαθγλππκηάθ μΝπκυΝγαΝξλ πγκτθΝ ΝεΪγ ΝΫλΰκΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝπλαΰηα δεκέ Χ βζα άΝκΝξξξξΝ
απα ξκζάγβε ΝΥΝ ΜΝ κΝ ΫλΰκΝ ΥΘ Λ  ΥΝ εαδΝΦΝ ΜΝ κΝ ΫλΰκΝ ΥΚΟΛΤΜΠΙΥΨΝ εαδΝ θαΝαπ δεκθέακθ αδΝ έ Ν αΝ
timesheetsΝ κυΝφκλΫαΝάΝ λΰκ σ βΝ έ ήεαδΝ βΝ τηία βΝΫλΰκυήΝ λΰα έαμέ 
έΝ κΝΥ ΙΟΝ βμΝ Ν ΛΤΣΙΚΗΝΠΡΟΚΛΗΗΝ Ρ ΗΝ θΝυπΪλξ δΝεαθΫθαμΝ ξ δεσμΝπ λδκλδ ησμέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

1. Κα αΰλΪφ αδΝ π λδκλδ ησμΝ ΧmaxΝ αλδγησμΨΝ δμΝ πλκ Ϊ δμΝ δμΝ κπκέ μΝ ηπκλ έΝ θαΝ υηη Ϋξ δΝ Ν ηδαΝ
πδξ έλβ βέΝΓδαΝ βθΝ υηη κξάΝ πθΝ λ υθβ δευθΝφκλΫπθΫΝ δΝδ ξτ δςς 

2. ΣαΝ δαφκλ δεΪΝ Σηάηα αΝ ξκζάμΝ κυΝ έ δκυΝ ΙΝ άΝ Σ ΙΝ γ πλκτθ αδΝ βθΝ πλσ εζβ βΝ πμΝ δαφκλ δεκέΝ
λ υθβ δεκέΝ φκλ έμέΝ ΪθΝ υπΪλξ δΝ αλδγηβ δεσμΝ π λδκλδ ησμΝ δμΝ πλκ Ϊ δμΝ πκυΝ γαΝ Ν υηη Ϊ ξκυθΝ
λ υθβ δεκέΝφκλ έμΝΫΝκΝπ λδκλδ ησμΝαφκλΪΝ κΝεΪγ Ν ηάηαΝάΝ κΝέ λυηαΝ κΝ τθκζσΝ κυΝςς 

3. ΝΝΰέθ αδΝ– βθΝπλκ βηκ έ υ βΝ- εαηδΪ αθαφκλΪΝ Ν εζ ιδησ β α πθΝ λΰα βλέπθ. 
4.  κΝπ έκΝΧ δεαδκτξκδΝεαδΝ δεαέπηαΝ υηη κξάμΨΝαθαφΫλ αδΝΰδαΝ δμΝ πδξ δλά δμΝ ΟΝαΝ δα βλκτθΫΝεα ΪΝ βΝ

ξλκθδεάΝ δΰηάΝεα αίκζάμΝ βμΝ θέ ξυ βμΫΝ ΰεα Ϊ α βΝάΝυπκεα Ϊ βηαΝ βθΝ ζζΪ αΝεαδΝ υΰε ελδηΫθαΫΝ
βθΝπ λδφΫλ δαΝ βθΝκπκέαΝξπλκγ έ αδΝβΝ θέ ξυ βΟέΝ βθ έ δαΝ ζέ αΫΝΰδαΝ αΝ ΙΝ θΝαθαφΫλ αδΝαυ σμΝ

κΝπ λδκλδ ησμέΝ έθαδΝ υθα άΝ θΝ Ϋζ δΝβΝ τηπλαιβΝ πδξ έλβ βμΝ κυΝ δΰαέκυΝη Ν ΙΝ ε σμΝ κυΝ δΰαέκυςς 
5.  ΟΝ λ υθβ δεσμΝφκλΫαμΝ δ ε δε έΝξλβηα κ σ β βΝαπσΝ βθΝπ λδφΫλ δαΝ βθΝκπκέαΝίλέ ε αδΝβΝΫ λαΝ κυΝάΝ

σξδΝςς 
6. βζα άΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ εα Ϋί δΝ πλσ α βΝ απσΝ κΝ ΣηάηαΝ ΜβξαθδευθΝ ξ έα βμΝ Πλκρσθ πθΝ εαδΝ

υ βηΪ πθΝ η Ν Ϋ λαΝ βΝ τλκΝ ΧΝσ δκΝ δΰαέκΨΝ δ ε δευθ αμΝ απσΝ βθΝ εα αθκηάΝ κυΝ πήυΝ Ν αυ άθΝ βθΝ
π λδφΫλ δαΝθκ έκυΝ δΰαέκυςς 

 

ΑπΪθ β β 

1. θΝυπΪλξ δΝπ λδκλδ ησμΝ κθΝαλδγησΝ πθΝπλκ Ϊ πθΝ δμΝκπκέ μΝΫθαμΝ λ υθβ δεσμΝκλΰαθδ ησμΝηπκλ έΝθαΝ
υηη Ϋξ δέ 

2. ζΫπ ΝαπΪθ β βΝ Ν1έ 
3. θΝ έθαδΝ πζάλπμΝ εα αθκβ άΝ βΝ λυ β βέΝ ΧΣκΝ λΰα άλδκΝ υηη Ϋξ δΝ πμΝ ηάηαΝ άΝ ξκζά κήβΝ κπκέκήαΝ
αθάε δΨέ 
4. έθαδΝ υθα σθΝ βθΝπαλΫηία βΝ IIΝ ΫθαΝ ΫλΰκΝ θαΝ ε ζ έ αδ απσ τηπλαιβ πδξ έλβ βμ η Ν Ϋ λαΝ κΝΝσ δκΝ
δΰαέκΝεαδΝ λ υθβ δεκτ κλΰαθδ ηκτ η ΝΫ λαΝ Ν δαφκλ δεάΝπ λδφΫλ δα. 

5. ΟΝ λ υθβ δεσμΝκλΰαθδ ησμΝ δ ε δε έΝξλβηα κ σ β βΝαπσΝ βθΝπ λδφΫλ δαΝ βθΝκπκέαΝίλέ ε αδΝ κΝ ηάηαΝ κυΝ
πκυΝ ε ζ έΝ κΝ ΫλΰκέΝ ΪθΝ κΝ ΫλΰκΝ ε ζ έ αδΝ βθΝ Ϋ λα κυΝ κλΰαθδ ηκτ, σ Ν κΝ κλΰαθδ ησμΝ δ ε δε έΝ
ξλβηα κ σ β βΝαπσΝ βθΝπ λδφΫλ δαΝ βμΝΫ λαμέΝ ΪθΝ κΝΫλΰκΝ ε ζ έ αδΝ ΝπαλΪλ βηα κυΝκλΰαθδ ηκτ, σ ΝκΝ
κλΰαθδ ησμ δ ε δε έΝξλβηα κ σ β βΝαπσΝ βθΝπ λδφΫλ δαΝ κυΝπαλαλ άηα κμ. 
θέΝΠλσ α βΝαπσΝ κΝΣηάηαΝΜβξαθδευθΝξ έα βμΝΠλκρσθ πθΝεαδΝυ βηΪ πθ η ΝΫ λαΝ βΝτλκΝΧΝσ δκΝ δΰαέκΨ 
δ ε δε έΝξλβηα κ σ β βΝαπσΝ βθΝπ λδφΫλ δαΝΝσ δκυΝ δΰαέκυέ 

51 

Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

Μπκλ έΝ ηέαΝ αδλ έαΝ πκυΝ Ϋξ δΝ υηη Ϊ ξ δΝ Ν πλκβΰκτη θκΝ ξλβηα κ κ δεσΝ πλσΰλαηηαΝ Χ θαπ υιδαεσμΝ
ΝσηκμΫΝπλκβΰκτη θκΝ Π Νε ζέΨΝεαδΝ κΝκπκέκΝ λΫξ δΝαεσηβΫΝθαΝ υηη Ϊ ξ δΝπμΝpartnerΝ Νconsortiumς 



 

ΑπΪθ β β 

Ν ΙΫΝηπκλ έΝηέαΝ αδλ έαΝπκυΝ Ϋξ δΝ υηη Ϊ ξ δΝ Νπλκβΰκτη θκΝξλβηα κ κ δεσΝπλσΰλαηηαΝ Χ θαπ υιδαεσμΝ
ΝσηκμΫΝ πλκβΰκτη θκΝ Π Ν ε ζέΨΝ εαδΝ κΝ κπκέκΝ λΫξ δΝ αεσηβΫΝ θαΝ υηη Ϊ ξ δΝ Ν υθ λΰα δεσΝ ΫλΰκέΝ ΣκΝ
πλκ δθση θκΝ λ υθβ δεσΝΫλΰκΝ θΝπλΫπ δΝθαΝΫξ δΝά βΝ ε ζ γ έέΝΣκΝπλκ δθση θκΝ λ υθβ δεσΝ ΫλΰκΝ ΧσζκΝάΝ
ηΫλκμΝ κυΨΝ θΝπλΫπ δΝθαΝΫξ δΝά βΝξλβηα κ κ βγ έΝαπσΝΪζζ μΝπβΰΫμΝΧ γθδεΫμΝβΝ υλππαρεΫμΨέΝ 
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έηα Ν ηδαΝ Μη  πκυΝ λα βλδκπκδ έ αδΝ Ν θΫαμΝ ΰ θδΪμΝ ξθκζκΰέ μΝ π λδίαζζκθ δευθΝ υ βηΪ πθΝ
βζ πδ εσπβ βμΝ εαδΝ αθΪπ υιβΝ αζΰκλέγηπθέΝ έηα Ν ηδαΝ κηΪ αΝ αθγλυππθΝ πκυΝ υθ λΰαασηα Ν η Ν
λ υθβ δεΪΝ εΫθ λαΝ εαδΝ παθ πδ άηδαΝ βθΝ ζζΪ αέΝ ΘαΝ άγ ζαΝ παλαεαζυΝ πκζτΝ θαΝ αμΝ εΪθπΝ εΪπκδ μ 
δ υελδθδ δεΫμΝ λπ ά δμμ 
1έΝ λξδεΪΝ γαΝ άγ ζαΝ θαΝ αμΝ λπ ά πΝ δΝ θθκ έ Ν σ δΝ γαΝ πλΫπ δΝ κδΝ αδλ έ μΝ θαΝ έθαδΝ δαπδ υηΫθ μΝ εαδΝ δΝ
δαπέ υ βΝ έθαδΝ ατ βνΝ θΝ θΝ Ϋξκυη Ν αυ άΝ βθΝ δαπέ υ βΝ ππμΝ ηπκλκτη Ν θαΝ βθΝ απκε ά κυη νΝ
πκεζ δσηα ΝαθΝ θΝ βθΝΫξκυη Νεαγσζκυν 

βέΝ πέ βμΫΝυπΪλξ δΝεΪπκδκμΝπ λδκλδ ησμΝη Ν κθΝετεζκΝ λΰα δυθΝ βμΝ αδλ έαμνΝ θΝηδαΝ αδλ έαΝ θΝΫξ δΝετεζκΝ
λΰα δυθΝαπκεζ έ αδν 

 

ΑπΪθ β β 

1έΝ  κΝ Υ ΙΟΝ βμΝ αθαζυ δεάμΝ πλσ εζβ βμΝ βμΝ λΪ βμΝ θΝ υπΪλξ δΝ εαηδΪΝ ξ δεάΝ αθαφκλΪΫΝ σ δ βζα άΝ
απαδ έ αδΝηδαΝ πδξ έλβ β - υθβ δεσμΝ δεαδκτξκμΝθαΝ έθαδΝΟ δαπδ υηΫθβΟέ 
βέΝ ΟΥΙΫΝ θΝ υπΪλξ δΝ εΪπκδκμΝ π λδκλδ ησμΝ ξ δεΪΝ η Ν κθΝ ετεζκΝ λΰα δυθΝ ηδαμΝ πδξ έλβ βμέΝ ΟΝ ετεζκμΝ
λΰα δυθΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝ ΧεαδΝ πκηΫθπμΝ κΝ ηβ θδεσμΝ ετεζκμΝ λΰα δυθΨΝ ζαηίΪθ αδΝ υπσοβΝ εα ΪΝ βθΝ
αιδκζσΰβ βΝ εαδΝ υΰε ελδηΫθα, εα ΪΝ βθΝ ίαγηκζσΰβ βΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ ελδ άλδκΝ μΝ ηπ δλέαΝ εαδΝ αιδκπδ έαΝ
κυΧπθΨΝ δεαδκτξκυΧπθΨΝεαδΝπκδσ β αΝεαδΝ δεαθσ β αΝ κυΝ λσπκυΝυζκπκέβ βμΝ κυΝΫλΰκυΝΧImplementationΨΫΝεαδΝ
βθΝ π ιάΰβ βμΝ- υθκξάΝεαδΝαπκ ζ ηα δεσ β αΝ κυΝ ξ έκυΝ λΰα έαμΝεαδΝεα αζζβζσ β αΝ δΪγ βμΝπσλπθΫΝ
πλκςπκζκΰδ ηκτΝεαδΝαθΪγ βμΝ λΰα δυθέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

ΠπμΝ ηπκλ έΝ α κηδεάΝ πδξ έλβ βΝ πκυΝ γαΝ υ αγ έΝ άη λαΝ θαΝ εηβλέπ βΝ βθΝ κδεκθκηδεάΝ εαδΝ ξθκζκΰδεάΝ
πΪλε δαΝ υηη κξάμΝ Νπλσ α βΝΠαλΫηία βμΝIIμΝυηπλΪι δμΝ πδξ δλά πθΝη Ν λ υθβ δεκτμΝΟλΰαθδ ηκτμΫΝ
η ΝΫλΰκΝπκυΝγαΝ ηπέπ δΝ έ Ν βΝία δεάΝΫλ υθαΝΧ θέ ξυ βΝ1ίίΣΨΝ έ Ν βθΝπ δλαηα δεάΝαθΪπ υιβΝΧ θέ ξυ βΝ
ζηΣΨΫΝ κηΫθκυΝ σ δΝ θΝ υπΪλξκυθΝ κδεκθκηδεΪΝ κδξ έαΝ πλκβΰκτη θπθΝ υθΝ άΝ πλκβΰκτη θβΝ ηπ δλέαΝ πμΝ
πδξ έλβ βν 

 

ΑπΪθ β β 

κηδεάΝ πδξ έλβ βΝ πκυΝ γαΝ υ αγ έΝ άη λαΝ έθαδΝ τ εκζκΫΝ εΝ πθΝ πλαΰηΪ πθΫΝ θαΝ εηβλδυ δΝ βθΝ
κδεκθκηδεάΝ εαδΝ ξθκζκΰδεάΝ πΪλε δαΝ υηη κξάμ βμΝ Ν πλσ α βέΝ δ υελδθέα αδΫΝ σ δΝ βθΝ εηβλέπ βΝ βμΝ
πΪλε δαμ αυ άμ γαΝ βθΝ ελέθ δΝ βΝ πδ λκπάΝ αιδκζσΰβ βμΝ εα ΪΝ βΝ ίαγηκζσΰβ βΝ κυΝ ελδ βλέκυΝ Ν
πλκ η λυθ αμΝσζαΝ αΝ ξ δεΪΝ κδξ έαΝπκυΝγαΝπαλαγΫ δΝβΝ πδξ έλβ βέ 



54 

Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

Κα ΪΝ βθΝ πλκβΰκτη θβΝ πλκΰλαηηα δεάΝ π λέκ κΫΝ ηΫ αΝ απσΝ παλ ηφ λΫμΝ πλσΰλαηηαΝ – έΠέΝ
θ αΰπθδ δεσ β αΝ – πδξ δλβηα δεσ β αΝ εαδΝ Καδθκ κηέα- έξαθΝ ξλβηα κ κ βγ έΝ εαδΝ υζκπκδβγ έΝ Ϋ λαΝ
θκδε ΪΝΚΫθ λαΝ ηπκλέκυΝ ΧopenΝmallsΨέΝΠλκίζΫπ αδΝεΪ δΝαθΪζκΰκΝηΫ αΝαπσΝ βθΝαθαη θση θβΝπλσ εζβ βΝ

πκυΝ γαΝ εαζτο δΝ σξδΝ υπκ κηΫμΝ –αυ ΫμΝ γαΝ δμΝ υζκπκδά δΝ κ κπδεσμΝ άηκμ- αζζΪΝ λΪ δμΝ πλκίκζάμΝ πθΝ
εα α βηΪ πθΝ ΫΝ λΪ δμΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ ξθκζκΰέαμΫΝ λΪ δμΝ πλκίκζάμΝ κυΝ openΝ mallΝ ΫΝ λΪ δμΝ
δκλΰΪθπ βμΝ ε βζυ πθΝεέζέπέΫΝ βζα άΝσ δΝΫξ δΝ ξΫ βΝη Ν βθΝ σθπ βΝ βμΝαΰκλΪμΝπκυΝγαΝπ λδζβφγ έΝ αΝ
σλδαΝ κυΝ έΚέ έν 

 

ΑπΪθ β β 

ΗΝ λΪ βΝ Ο Ρ ΤΝΧΝ - ΗΜΙΟΤΡΓΧΝ - Κ ΙΝΟΣΟΜΧΟΝ αφκλΪΝ ΫλΰαΝ λ υθαμΫΝ Σ ξθκζκΰδεάμΝ θΪπ υιβμΝ εαδΝ
Καδθκ κηέαμΝ Χ Σ ΚΨ»Ν εαδΝ απ υγτθ αδΝ Ν πδξ δλά δμΝ εαδΝ λ υθβ δεκτμΝ κλΰαθδ ηκυμέΝ θΝ αφκλΪΝ λΪ δμΝ
πλκίκζάμΝ πθΝεα α βηΪ πθΫΝΝ λΪ δμΝπλκίκζάμΝ κυΝopenΝmallΝΫΝ λΪ δμΝ δκλΰΪθπ βμΝ ε βζυ πθέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

 βθΝπαλΫηία βΝ ΙΙΝ ΟυηπλΪι δμΝ πδξ δλά πθΝη Ν λ υθβ δεκτμΝΟλΰαθδ ηκτμΟΫΝ έθαδΝ υθα σθΝκΝ πδε φαζάμΝ
ΧleaderΨΝ βμΝ εκδθκπλαιέαμΝ θαΝ έθαδΝ λ υθβ δεσμΝ Ολΰαθδ ησμΝ άΝ ηάππμΝ γαΝ πλΫπ δΝ αθαΰεα δεΪΝ θα έθαδΝ
πδξ έλβ βν 

 

ΑπΪθ β β 

 βθΝ παλΫηία βΝ ΙΙΝ ΟυηπλΪι δμΝ πδξ δλά πθΝ η Ν λ υθβ δεκτμΝ Ολΰαθδ ηκτμΟΝ πμΝ υθ κθδ άμΝ φκλΫαμΝ
ΧθκηδεσΝ πλσ ππκΨΝ κλέα αδΝ κπκδκ άπκ Ν ηΫλκμΝ βμΝ τηπλαιβμΫΝ έ Ν αυ σΝ έθαδΝ πδξ έλβ βΝ έ Ν αυ σΝ έθαδΝ
λ υθβ δεσμΝΟλΰαθδ ησμέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

ΘαΝάγ ζαΝθαΝλπ ά πΝ ξ δεΪΝη Ν κΝγ ηα δεσΝ κηΫαΝ “Σκυλδ ησμΫΝΠκζδ δ ησμΝεαδΝ βηδκυλΰδεΫμΝ δκηβξαθέ μ”έΝ
βηαθ δεάΝγαΝά αθΝβΝ υηη κξάΝηκυ έπθΝάΝαλξαδκζκΰδευθΝξυλπθέΝΧ σ κΝαυ κέΝκδΝκλΰαθδ ηκέΝ θΝφαέθ αδΝ
θαΝ ηπέπ κυθΝ βθΝεα βΰκλέαΝ πδξ δλά πθΝάΝ λ υθβ δευθΝκλΰαθδ ηυθΫΝΪλαΝ Νφαέθκθ αδΝθαΝ έθαδΝ πδζΫιδηκδέΝ
ΣδΝ έ κυμΝφκλ έμΝγαΝπ λδηΫθα ΝθαΝ έθαδΝ ζδεκέΝξλά μΝ Ναυ σΝ κΝγ ηα δεσΝ κηΫαΝεαδΝ δ δεσ λαΝ κΝεκηηΪ δΝ
κυΝπκζδ δ ηκτν 

 

ΑπΪθ β β 

ΗΝ λΪ βΝ Ο Ρ ΤΝΧΝ - ΗΜΙΟΤΡΓΧΝ - Κ ΙΝΟΣΟΜΧΟΝ αφκλΪΝ ΫλΰαΝ λ υθαμΫΝ Σ ξθκζκΰδεάμΝ θΪπ υιβμΝ εαδΝ
Καδθκ κηέαμΝ Χ Σ ΚΨ»Ν εαδΝ απ υγτθ αδΝ Ν πδξ δλά δμΝ εαδΝ λ υθβ δεκτμΝ κλΰαθδ ηκτμέΝ θΝ έγ αδΝ λυ βηαΝ
Υ ζδεκτΝξλά βΥέΝΗΝ πδξ έλβ βΝπκυΝ υηη Ϋξ δΫΝΰδαΝθαΝ πδίδυ δΝπμ πδξ έλβ βΫΝΰθπλέα δΝ βθΝαΰκλΪΝ βθΝκπκέαΝ
θ δαφΫλ δΝ κΝπλκρσθΝάΝβΝυπβλ έαΝ κή βθΝκπκέκήκπκέαΝαθαπ τ δΝηΫ πΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝΫλΰκυέΝ δ δεσ λαΝ
κΝ γ ηα δεσΝ κηΫαΝ “Σκυλδ ησμΫΝ Πκζδ δ ησμΝ εαδΝ βηδκυλΰδεΫμΝ δκηβξαθέ μ”ΫΝ παλαεαζυΫΝ δα λΫι Ν κθΝ

δ σ κπκΝ βμΝ ΓΓ ΣΝ εαδΝ κυμΝ ε έΝ αθαφ λση θκυμΝ ι δ δε υηΫθκυμΝ γ ηα δεκτμΝ υπκ κη έμέΝ πέ βμΫΝ κθΝ έ δκΝ
δ σ κπκΫΝυπΪλξ δΝπλκ βηκ έ υ βΝ δ δεάμΝ λΪ βμΝΰδαΝ“Σκυλδ ησμΫΝΠκζδ δ ησμΝεαδΝ βηδκυλΰδεΫμΝ δκηβξαθέ μ”έ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

Μ Ν ίΪ βΝ δμΝ λΪ δμΝ πκυΝ αφκλκτθ βθΝ π θ υ δεάΝ πλκ λαδσ β αΝ εαδΝ ΫξκυθΝ αθαεκδθπγ έΝ βθΝ
πλκ βηκ έ υ βΫΝ θΝ υπΪλξ δΝ Ν εαθΫθαΝ κηΫαΝ εΪπκδαΝ λΪ βΝ πκυΝ θαΝ αφκλΪΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ εαδθκ σηπθΝ
ηβξαθκζκΰδευθΝάΝβζ ε λκηβξαθδευθΝ ιαλ βηΪ πθΫΝπλκρσθ πθΝάΝεα α ε υυθΫΝσππμΝεαδΝ βθΝαθΪπ υιβΝθΫπθΝ
ξθκζκΰδυθΝΰτλπΝαπσΝαυ άΝ βθΝπ λδκξάέΝΟπσ ΫΝ π δ άΝ υπΪλξ δΝ βηαθ δεάΝίδκηβξαθδεάΝ Ϋλ υθαΝεαδΝπ έκΝ
βΝ υΰε ελδηΫθβΝ π λδκξάΝ ΧπέξέΝ αθ ζευ άλ μΫΝ κλυξ έαΫΝ ηκθΪ μΝ παλαΰπΰάμΝ θΫλΰ δαμΨΝ γαΝ άγ ζαΝ θαΝ αμΝ



αβ ά πΝθαΝ υηπ λδζΪί Ν κθΝ κηΫαΝ πθΝΚα α ε υυθΝεαδΝΤζδευθΝεΪπκδαΝ λΪ βΝ ξ δεάΝη Ν αΝπαλαπΪθπΝ
αθ δε έη θαέΝ 

 

ΑπΪθ β β 

ΠαλαεαζυΫΝ δα λΫι Ν κθΝ δ σ κπκ βμΝ ΓΓ ΣΝ εαδΝ κυμΝ ε έΝ αθαφ λση θκυμΝ ι δ δε υηΫθκυμΝ γ ηα δεκτμΝ
υπκ κη έμΝ κυΝ κηΫαΝ ΟΚα α ε υΫμΝεαδΝΤζδεΪΟΫΝπκυΝαπκ ζκτθΝαπκ Ϋζ ηαΝ βμΝ πδξ δλβηα δεάμΝαθαεΪζυοβμΝ
ΰδαΝ βθΝ ΫιυπθβΝ ι δ έε υ βέΝ πέ βμΫΝ κθΝ έ δκΝ δ σ κπκΫΝ υπΪλξ δΝ πλκ βηκ έ υ βΝ δ δεάμΝ λΪ βμΝ ΰδαΝ
“ δκηβξαθδεΪΝΤζδεΪ”έ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β ΦκλΫαμΝη ΝθκηδεάΝηκλφάΝαγζβ δεκτΝ πηα έκυΝάΝΫθπ βΝαυ υθΫΝ έθαδΝ υθβ δεσμΝ δεαδκτξκμν 

 

ΑπΪθ β β 

ΪθΝκΝφκλΫαμΝαπκ ζ έΝ πδξ έλβ βΫΝ βζα άΝ ε ζ έΝκδεκθκηδεάΝ λα βλδσ β αΫΝεαδΝπλκ έγ αδΝθαΝ ε ζΫ δΝΫθαΝ
ΫλΰκΝ Σ ΚΝ Ν Ϋθαθ απσΝ κυμΝ γ ηα δεκτμΝ υπκ κη έμ πκυΝ απκ ζκτθΝ απκ Ϋζ ηαΝ βμΝ πδξ δλβηα δεάμΝ
αθαεΪζυοβμΝΰδαΝ βθΝΫιυπθβΝ ι δ έε υ βΫΝΝ ΙΫΝ έθαδΝ υθβ δεσμΝ δεαδκτξκμέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

 βθΝπλσ εζβ βΝαθαφΫλ αδΝσ δΝ πδζΫιδηβΝ λα βλδσ β αΝ έθαδΝεαδΝβΝία δεάΝΫλ υθαΝεαδΝηΪζδ αΝη Ν πδ σ β βΝ
1ίίΣέΝ ΆλαΝ ΫθαμΝ δ Ϊε κλαμΝ Φυ δευθΝ πδ βηυθΝ η Ν ηπ δλέαΝ λ υθβ δεάΝ βΝ ία δεάΝ Ϋλ υθαΫΝ πκυΝ
υθ λΰαασ αθΝη Ν ΫθαθΝ βησ δκΝΦκλΫαΝπξΝ κΝ ΚΠ Νη ΝηπζκεΪεδΫΝ αθΝ α κηδεσμΝ ζ τγ λκμΝ παΰΰ ζηα έαμΫΝ

ηπκλ έΝ εαδΝ αυ σμΝ θαΝ υπκίΪζζ δΝ πλσ α βΝ ΰδαΝ ξλβηα κ σ β βΝ βθΝ εα βΰκλέαΝ ηδελάμΝ α κηδεάμΝ πδξ έλβ βμΝ
ηΫξλδΝβίίέίίί€ν 

 

ΑπΪθ β β 

ΜδαΝα κηδεάΝ πδξ έλβ βΝπκυΝπλκ έγ αδΝθαΝ ε ζΫ δΝΫθαΝΫλΰκΝ Σ ΚΝ ΝΫθαθΝαπσΝ κυμΝγ ηα δεκτμΝυπκ κη έμΝΝ
πκυΝαπκ ζκτθΝαπκ Ϋζ ηαΝ βμΝ πδξ δλβηα δεάμΝαθαεΪζυοβμΝΰδαΝ βθΝΫιυπθβΝ ι δ έε υ βΫΝΝ ΙΫΝ έθαδΝ υθβ δεσμΝ
δεαδκτξκμέΝ ΪθΝαυ σΝ κΝΫλΰκΝ Σ ΚΝαπκ ζ έΝία δεάΝΫλ υθαΝάΝσξδΫΝεα αλξάθΝγαΝ βζπγ έΝ βθΝπλσ α βΝεαδΝ
βΝ υθΫξ δαΝ γαΝ ελδγ έΝ απσΝ βθΝ πδ λκπάΝ ιδκζσΰβ βμέΝ ΪθΝ ηδαΝ κηδεάΝ πδξ έλβ β Ϋξ δΝ βθΝ εα ΪζζβζβΝ
ξθδεκςζδεάΝυπκ κηάΝεαδΝ βθΝκδεκθκηδεάΝ υθα σ β αΝθαΝ ε ζΫ δΝΫθαΝΫλΰκΝ Σ ΚΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝβίίέίίίΝ
υλυΫΝελέθ αδΝαπσΝ βθΝ πδ λκπάΝ ιδκζσΰβ βμέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

 Ν π λέπ π βΝ πκυΝ ηέαΝ πλσ α βΝ πκυΝ γαΝ υπκίζβγ έΝ Ϋξ δΝ πΪλ δΝ ΟSealΝ ofΝ ϋxcellenceΟΝ απσΝ πλκβΰκτη θβΝ
υπκίκζάΝ βμΝ αΝπζαέ δαΝ κυΝΗβίβίΝSεϋΝInstrumentΫΝζσΰπΝ βμΝυοβζάμΝεαδθκ κηέαμΝ βμΝεαδΝπλκ έθ αδΝΰδαΝ
ξλβηα κ σ β βΝαπσΝΪζζ μΝπβΰΫμΫΝεα ΪΝπσ κθΝγαΝζβφγ έΝαυ σΝυπσοβΝ βθΝίαγηκζσΰβ άΝ βμν 

 

ΑπΪθ β β 

ΣκΝ ΪθΝηδαΝπλσ α βΝΫξ δΝά βΝυπκίζβγ έΝ αΝπζαέ δαΝ κυΝΗβίβίΝSεϋΝInstrumentΝεαδΝΫξ δΝζΪί δΝάΝσξδΝΟSeal of 
ϋxcellenceΟΝ θΝ απκ ζ έΝ ελδ άλδκΝ αιδκζσΰβ βμΝ αΝ πζαέ δαΝ βμΝ λΪ βμΝ Ο Ρ ΤΝΧΝ - ΗΜΙΟΤΡΓΧΝ - 
Κ ΙΝΟΣΟΜΧΟέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

πδγυηκτη Ν θαΝ ηαμΝ απαθ ά Ν αθΝ έθαδΝ πδζΫιδηβΝ λ υθβ δεάΝ πλσ α βΝ πδξ έλβ βμΝ ΰδαΝ υηπζβλυηα αΝ
δα λκφάμΝ κθΝ γ ηα δεσΝ κηΫαΝ ΤΓ Ι Ν ΤΝ Φ ΡΜ Κ Ν εαδΝ υΰε ελδηΫθαΝ βθΝ πλκ λαδσ β αΝ ίΨΝ αθΪπ υιβΝ
εαδθκ σηπθΝπλκρσθ πθΝΤΝυπβλ δυθΝυΰ έαμΫΝ κηΫθκυΝσ δΝ αΝ υηπζβλυηα αΝ δα λκφάμΝ υηίΪζζκυθΝ βθΝ
ί ζ έπ βΝ βμΝυΰ έαμέ 



 

ΑπΪθ β β 

ΠαλαεαζυΫΝ απ υγυθγ έ Ν κθΝ δ σ κπκΝ βμΝ ΓΓ ΣΝ η Ν αΝ απκ ζΫ ηα αΝ βμΝ ξ δεάμΝ δαίκτζ υ βμέΝ
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=120I466I1249I646I494779&olID=824&neID=824&neTa=10198&ncID=0&
neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI824I0I120I466I1249I0I2&actionID=load 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

Σηάηα αΝ Ιθ δ κτ πθΝ κυΝ ΛΓΟ- ΗΜΗΣΡ ΫΝ ηπκλκτθΝ Ν υθ λΰα έα η Ν πδξ δλά δμ θαΝ υπκίΪζκυθΝ
πλκ Ϊ δμν 

 

ΑπΪθ β β 

Ν ΙΫΝ υπσΝ βθΝπλκςπσγ βΝσ δ πλπ αλξδεσμΝ εκπσμΝ κυΝ ΛΓΟΝ - ΗΜΗΣΡ Ν έθαδΝβΝαθ ιΪλ β βΝ δ ιαΰπΰάΝ
ία δεάμΝΫλ υθαμΫΝίδκηβξαθδεάμΝΫλ υθαμΝάΝπ δλαηα δεάμΝαθΪπ υιβμΝάΝβΝ υλ έαΝ δΪ κ βΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθΝ
πθΝ θΝ ζσΰπΝ λα βλδκ ά πθΝη Ν βΝ δ α εαζέαΫΝ βΝ βηκ έ υ βΝ άΝ βΝ η αφκλΪΝ ΰθυ πθέΝ βθΝπ λέπ π βΝ
πκυΝ κΝ ΛΓΟΝ - ΗΜΗΣΡ Να ε έΝ πέ βμΝ κδεκθκηδεΫμΝ λα βλδσ β μΫΝ βΝ ξλβηα κ σ β βΫΝ κδΝ απΪθ μΝ εαδΝ αΝ
Ϋ κ αΝαπσΝ δμΝκδεκθκηδεΫμΝαυ ΫμΝ λα βλδσ β μΝπλΫπ δΝθαΝ βζυθκθ αδΝξπλδ Ϊέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

Παλαεαζκτη Ν θαΝ δ υελδθδ έΝ σ δΝ κδΝ πδζΫιδη μΝ απΪθ μΝ πκυΝ αφκλκτθΝ Ν ιπ λδεκτμΝ παλσξκυμΝ
π λδζαηίΪθκυθΝ εαδΝ φυ δεΪΝ άΝ θκηδεΪΝ πλσ ππαΝ ιπ λδεκτΝ θ σμΝ ΫΝ εαγυμΝ πέ βμΝ ΪθΝ υπΪλξ δΝ αθυ α κΝ
σλδκΝ πδζΫιδηβμΝ απΪθβμΝΰδαΝ βθΝεα βΰκλέαΝαυ άέΝΝΝ 

 

ΑπΪθ β β 

ΟδΝ απΪθ μΝυπ λΰκζαίέαμΝαπσΝθκηδεσ πλσ ππκΝπκυΝ λ τ δΝ βθΝ ΝαζζΪΝσξδΝ βθΝ ζζΪ αΫΝ έθαδΝ πδζΫιδη μ 
φσ κθΝ εηβλδυθ αδΝβΝαθΪΰεβΝ υθ λΰα έαμΝη Ν κθΝ υΰε ελδηΫθκΝπΪλκξκΝεαδΝσξδΝη ΝεΪπκδκθΝΪζζκΝπΪλκξκΝ
η ΝΫ λαΝ βθΝ ζζΪ αέΝΘαΝπλΫπ δΝ βζα άΝκΝπΪλκξκμΝθαΝεα κθκηΪα αδΝ βθΝπλσ α βΝεαδΝθαΝ δα υπυθ αδΝβΝ
ξ δεάΝ εηβλέπ βέΝ δ υελδθέα αδΝπ σ κΝσ δΝ σπκμΝυζκπκέβ βμΝ κυΝΫλΰκυΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝ υΰε ελδηΫθβΝ

π λδφΫλ δαΝ βμΝ ζζΪ αμέΝ θΝ υπΪλξ δΝ αθυ α κΝ σλδκΝ πδζΫιδηβμΝ απΪθβμΝ ΰδαΝ κπκδα άπκ Ν εα βΰκλέαΝ
απαθυθέ 

64 

Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

 βθΝπαλΪΰλαφκΝΥΥΠαλΫηία βΝIμΝ λ υθαΝεαδΝ θΪπ υιβΝαπσΝΜδελκη αέ μΝ πδξ δλά δμΥΥΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΫΝ
βθΝ πδζΫιδηβΝ λα βλδσ β αΝΥΥεαδθκ κηέαΝΰδαΝΜΜ ΥΥΝυπΪλξ δΝα λέ εκμΝη Ν δ υελέθβ βΝσ δ: 

ΥΥΗΝ Ϋθ α βΝ θέ ξυ βμΝ ΰδαΝ εαδθκ κηέα ΰδαΝ ΜΜ ΫΝ ΰδαΝ βθΝ εα βΰκλέαΝ υηίκυζ υ δεΫμΝ εαδΝ υπκ βλδε δεΫμΝ
υπβλ έ μΝ αθΫλξ αδΝ κΝ 1ίίΣΝ πθΝ πδζΫιδηπθΝ απαθυθΝ υπσΝ βθΝ πλκςπσγ βΝ σ δΝ κΝ πκ σΝ αυ σΝ θΝ
υπ λίαέθ δΝ αΝβίίέίίί€ΝαθΪΝ πδξ έλβ βΝεαδΝΰδαΝκπκδα άπκ Νπ λέκ κΝ λδυθΝ υθέΥΥ 
Μπκλ έ Ν θαΝ ηκυΝ δ υελδθέ Ν πκδ μΝ θθκ έ Ν πμΝ υηίκυζ υ δεΫμΝ εαδΝ υπκ βλδε δεΫμΝ υπβλ έ μ εαδΝ αθΝ ΰδαΝ
αυ ΫμΝδ ξτκυθΝκδΝ πδζΫιδη μΝ απΪθ μΝπκυΝπ λδΰλΪφκθ αδΝ κθΝ ξ δεσΝπέθαεαΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝΙέ1έθέ1έ 

 

ΑπΪθ β β 

Χ κθΝπέθαεαΝ βμΝ θσ β αμΝΙέ1έθέ1έΝαθαφΫλ αδΨ 
iiiέΝ απΪθ μΝΰδαΝυπβλ έ μΝεαδθκ κηέαμ 
 βθΝυπκεα βΰκλέαΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝ απΪθ μΝΰδαΝ υηίκυζ υ δεΫμΝεαδΝυπκ βλδε δεΫμΝυπβλ έ μΝ κθΝ κηΫαΝ
βμΝεαδθκ κηέαμέΝ δμΝ υηίκυζ υ δεΫμΝυπβλ έ μΝ υΰεα αζΫΰκθ αδΝβΝ υθ λκηάΝεαδΝβΝ παΰΰ ζηα δεάΝεα Ϊλ δ βΝ
κυμΝ κη έμΝ βμΝ η αφκλΪμΝ ΰθυ πθΫΝ βμΝ απσε β βμΫΝ βμΝ πλκ α έαμΝ εαδΝ βμΝ εη Ϊζζ υ βμΝ ΪυζπθΝ
κδξ έπθΝ θ λΰβ δεκτΫΝ βμΝξλά βμΝπλκ τππθΝεαδΝεαθκθδ ηυθΫΝπκυΝ αΝ ηπ λδΫξκυθΫΝεαγυμΝεαδΝκδΝ απΪθ μΝ



η Ϊφλα βμΝ ΰδαΝ υπκίκζάΝ δπζυηα κμΝ υλ δ ξθέαμέΝ ΧμΝ υπκ βλδε δεΫμΝ υπβλ έ μΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ
εαδθκ κηέαμΝ κλέακθ αδΝ βΝ παλκξάΝ ξυλπθΝ ΰλαφ έπθΫΝ ίΪ πθΝ κηΫθπθΫΝ ίδίζδκγβευθΫΝ Ϋλ υθαμΝ αΰκλΪμΫΝ
ξλά βμΝ λΰα βλέκυΫΝ άηαθ βμΝπκδσ β αμΫΝ κεδηυθΝεαδΝπδ κπκέβ βμέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

 βΝπαλΫηία βΝΟυηπλΪι δμΝ πδξ δλά πθΝη Ν λ υθβ δεκτμΝΦκλ έμΟΝ τθα αδΝθαΝ υηη ΫξκυθΝ πδξ δλά δμΝκδΝ
κπκέ μΝ έθαδΝη αιτΝ κυμΝ υθ ηΫθ μΝάΝ υθ λΰααση θ μΝΧ βζα άΝαθάεκυθΝ κθΝέ δκΝσηδζκΝ πδξ δλά πθΨΝεαδΝ
ΪθΝθαδΫΝγαΝυπΪλι δΝεΪπκδκΝαθυ λκΝπκ κ σΝ υηη κξάμΝαθΪΝ αδλ έαΝάΝαθΪΝσηδζκΝ πδξ δλά πθν 

 

ΑπΪθ β β 

Ν ΙΫΝ βθΝ παλΫηία βΝ ΟυηπλΪι δμΝ πδξ δλά πθΝ η Ν λ υθβ δεκτμΝ Φκλ έμΟΝ τθαθ αδΝ θαΝ υηη ΫξκυθΝ
πδξ δλά δμΝκδΝ κπκέ μΝ έθαδΝη αιτΝ κυμΝ υθ ηΫθ μΝάΝ υθ λΰααση θ μΝ Χ βζα άΝαθάεκυθΝ κθΝ έ δκΝσηδζκΝ
πδξ δλά πθΨέΝΟΥΙΫΝ θΝυπΪλξ δΝαθυ λκΝπκ κ σΝ υηη κξάμΝαθΪΝ αδλ έαΝάΝαθΪΝσηδζκΝ πδξ δλά πθέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

ΜπκλκτθΝ θαΝαπκ αφβθδ γκτθΝ κδΝ Ϋθθκδ μΝ ΟίδκηβξαθδεάΝ Ϋλ υθαΝυπσΝπλκςπκγΫ δμΝ εαδΝ Οπ δλαηα δεάΝ Ϋλ υθαΝ
υπσΝπλκςπκγΫ δμΟν 

 

ΑπΪθ β β 

ΟδΝ Ϋθθκδ μΝ ΟίδκηβξαθδεάΝ Ϋλ υθαΝ υπσΝ πλκςπκγΫ δμΝ εαδΝ Οπ δλαηα δεάΝ Ϋλ υθαΝ υπσΝ πλκςπκγΫ δμΟΝ
απκ αφβθέακθ αδΫΝ ΰδαΝ εΪγ Ν ηδαΝ παλΫηία βΝ ξπλδ ΪΫΝ κΝ ξΫ δκΝ θαζυ δεάμΝ πλσ εζβ βμΝ βμ παλκτ αμΝ
λΪ βμΫΝ βθΝπαλΪΰλαφκ πκυΝαεκζκυγ έΝ κθΝπέθαεαΝεαδΝαλξέα δΝΟΗΝπλκ αυιβηΫθβΝΫθ α βΝ βμΝ θέ ξυ βμΝΰδαΝ
βΝ ίδκηβξαθδεάΝ Ϋλ υθαΝ εαδΝ βθΝ π δλαηα δεάΝ αθΪπ υιβΝ δ ξτ δΫΝ ΪθΝ πζβλκτ αδΝ ηέαΝ απσΝ δμΝ αεσζκυγ μΝ
πλκςπκγΫ δμμΝέέέέΝΟ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

ΓδαΝ βΝ υηη κξάΝ πθΝ πδξ δλά πθΝ κΝ υΰε ελδηΫθκΝπλσΰλαηηαΝπΫλαΝ κυΝκλδ ηκτΝ πθΝπλκίζβηα δευθΝ
πδξ δλά πθΫΝ γαΝ υπΪλικυθΝ εΪπκδαΝ ελδ άλδαΝ κδεκθκηδεάμΝ φτ βμΝ ΰδαΝ βθΝ αιδκζσΰβ βΝ βμΝ υηη κξάμΝ πθΝ
αδλ δυθνΝ 

 

ΑπΪθ β β 

ΤπΪλξ δΝ κΝ ελδ άλδκΝ έΝ ηπ δλέαΝ εαδΝ αιδκπδ έαΝ κυΧπθΨΝ δεαδκτξκυΧπθΨΝ εαδΝ πκδσ β αΝ εαδΝ δεαθσ β αΝ κυΝ
λσπκυΝ υζκπκέβ βμΝ κυΝ ΫλΰκυΝ ΧImplementationΨΝ εαδΝ υΰε ελδηΫθαμΝ υθκξάΝ εαδΝ απκ ζ ηα δεσ β αΝ κυΝ
ξ έκυΝ λΰα έαμΝεαδΝεα αζζβζσ β αΝ δΪγ βμΝπσλωθ, πλκςπκζκΰδ ηκτ εαδΝαθΪγ βμΝ λΰα δυθέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

ΣκΝ ξΫ δκΝ κυΝ θ τπκυΝυπκίκζάμΝπλκ Ϊ πθΝγαΝ έθαδΝ κΝ έ δκΝεαδΝΰδαΝ δμΝ λ έμΝπαλ ηίΪ δμνΝΚα ΪΝ βΝΰθυηβΝ
ηαμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ λκπκπκδβγ έΝυ ΝθαΝαπκ υππγκτθΝεα ΪζζβζαΝ αΝελδ άλδαΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθΝεαδΝ πθΝ
πδπ υ πθΝ πθΝ ξ έπθέ 

 

ΑπΪθ β β 

Ν ΙΫΝ κΝ ξΫ δκΝ κυΝ θ τπκυΝ υπκίκζάμΝ πλκ Ϊ πθΝ γαΝ έθαδΝ κΝ έ δκΝ εαδΝ ΰδαΝ δμΝ λ έμΝ παλ ηίΪ δμέΝ ΗΝ
κηκΰ θκπκέβ β πθΝ δα δεα δυθΝ απκ ζ έΝ σξκΝ βμΝ παλκτ αμΝ πλκΰλαηηα δεάμΝ π λδσ κυέΝ ΟδΝ υθβ δεκέΝ
δεαδκτξκδΝ εαζκτθ αδΝ θαΝ εηβλδυ κυθΝ αΝ αθαη θση θαΝ απκ ζΫ ηα αΝ εαδΝ πδπ υ δμΝ κυΝ πλκ δθση θκυΝ
ΫλΰκυΝ Σ ΚΝ ε σμΝ κυΝ θ τπκυΝεαδΝ αΝ πδ υθαπ ση θαΝΧ βμΝβζ ε λκθδεάμΝυπκίκζάμΨΝαλξ έαέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

 κΝ ξΫ δκΝ βμΝ πλκεάλυιβμΝ ΝΙ Ι Ν Ρ ΗΝ ΚΡ ΣΙΚΧΝΝ ΝΙΥΤ ΧΝΝ Σ Κ 
« Ρ ΤΝΧΝ – ΗΜΙΟΤΡΓΧΝ – Κ ΙΝΟΣΟΜΧ»Ν π λδΫξκθ αδΝ πέθαε μΝ η Ν πκ κ ΪΝ βηκ έαμΝ απΪθβμΝ αθΪΝ
παλΫηία βέΝΣαΝπκ κ ΪΝαυ ΪΝαθαφΫλκθ αδΝ βθΝεα βΰκλέαΝ κυΝφκλΫαΝάΝ φαλησακθ αδΝ ΝκζσεζβλκΝ κΝΫλΰκνΝ
ΓδαΝ παλΪ δΰηαμΝ Ν ΫθαΝ ΫλΰκΝ ίδκηβξαθδεάμΝ Ϋλ υθαμΝ βμΝ ΠαλΫηία βμ-ΙΙΝ πκυΝ επκθ έ αδΝ απσΝ γΝ φκλ έμμΝ αΨ  
η ΰΪζβΝ πδξ έλβ β ίΨΝηδελάΝ πδξ έλβ β εαδΝΰΨΝ ηάηαΝπαθ πδ βηέκυΝβΝ βησ δαΝ απΪθβΝγαΝ έθαδΝηίΣΝ πέΝσζκυΝ
κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτ κυΝ ΫλΰκυΝ άΝ ηίΣΝ πέΝ κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτ βμΝ η ΰΪζβμΝ πδξ έλβ βμΫΝ ιίΣΝ πέΝ κυΝ
πλκςπκζκΰδ ηκτ βμΝηδελάμΝ πδξ έλβ βμ εαδΝ1ίίΣΝ πέΝ κυΝπλκςπκζκΰδ ηκτ κυΝαεα βηαρεκτ φκλΫα; 

 

ΑπΪθ β β 

υξαλδ κτη ΝΰδαΝ κΝ πδ υξβηΫθκΝπαλΪ δΰηαέ 
 
 ΝΫθαΝΫλΰκΝίδκηβξαθδεάμΝΫλ υθαμΝ βμΝΠαλΫηία βμ-ΙΙΝπκυΝ επκθ έ αδΝαπσΝγΝφκλ έμμΝαΨΝη ΰΪζβΝ πδξ έλβ βΝίΨΝ
ηδελάΝ πδξ έλβ βΝεαδΝΰΨΝ ηάηαΝπαθ πδ βηέκυΝβΝ βησ δαΝ απΪθβΝγαΝ έθαδμ 
ηίΣΝΧάΝθηΣΝυπσΝπλκςπκγΫ δμΨΝ πέΝ κυΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝ βμΝη ΰΪζβμΝ πδξ έλβ βμΫ 
70% ΧάΝκίΣΝυπσΝπλκςπκγΫ δμΨΝ πέΝ κυΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝ βμΝηδελάμΝ πδξ έλβ βμ 
εαδΝ1ίίΣΝ πέΝ κυΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝ κυΝαεα βηαρεκτΝφκλΫαέ 
 
ΗΝ πλκ αυιβηΫθβΝ Ϋθ α βΝ βμΝ θέ ξυ βμΝ ΰδαΝ βΝ ίδκηβξαθδεάΝ Ϋλ υθαΝ δ ξτ δΫΝ ΪθΝ πζβλκτ αδΝ ηέαΝ απσΝ δμΝ
αεσζκυγ μΝπλκςπκγΫ δμμ 
i) κΝ ΫλΰκΝ πλκίζΫπ δΝ πλαΰηα δεάΝ υθ λΰα έαΝ η αιτΝ ηδαμΝ πδξ έλβ βμΝ εαδΝ θσμΝ βΝ π λδ κ ΫλπθΝ

κλΰαθδ ηυθΝΫλ υθαμΝεαδΝ δΪ κ βμΝΰθυ πθΫΝκδΝκπκέκδΝφΫλκυθΝ κυζΪξδ κθΝ κΝ1ίΣΝ πθΝ πδζΫιδηπθΝ
απαθυθΝεαδΝΫξκυθΝ δεαέπηαΝθαΝ βηκ δ τκυθΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ πθΝ λ υθυθΝ κυμ 

ii) iiΨΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ κυΝ ΫλΰκυΝ δα έ κθ αδΝ υλΫπμΝ ηΫ πΝ υθ λέπθΫΝ βηκ δ τ πθΫΝ απκγ βλέπθΝ
ζ τγ λβμΝπλσ ία βμΝάΝηΫ πΝ πλ ΪθΝζκΰδ ηδεκτΝάΝζκΰδ ηδεκτΝαθκδε άμΝπβΰάμέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

 κΝ θ υπκΝΤπκίκζάμΝ βμΝΠλσ α βμΝυπΪλξ δΝυπκξλΫπ βΝαθαΰλαφάμ πθΝ κδξ έπθΝ πθΝ αέλπθήη σξπθΝ
βμΝ πδξ έλβ βμέΝΣδΝΰέθ αδΝ βθΝπ λέπ π βΝ πθΝ ΰλκ δευθΝυθ αδλδ ηυθνΝΘαΝαθαΰλαφκτθΝ αΝ κδξ έαΝσζπθΝ
πθΝη ζυθνΝυθάγπμΝκδΝ Ν έθαδΝπκζυπζβγ έμΝΧ1ίί-βίίΝα σηπθΨέ 

 

ΑπΪθ β β 

υξαλδ κτη ΝΰδαΝ βθΝ πδ υξβηΫθβΝ λυ β βέ  
ΘαΝαβ ά κυη ΝθαΝΰλΪφκθ αδΝκδΝπΫθ ΝηΫ κξκδΝη Ν κΝη ΰαζτ λκΝπκ κ σέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

 βθΝ ΠαλΫηία βΝ ΙΙΝ αθ φΫλ αδΝ μΝ ΗΝ παλκτ αΝ παλΫηία βΝ αφκλΪΝ υηπλΪι δμΝ πδξ δλά πθΫΝ αθ ιαλ ά πμΝ
θκηδεάμΝηκλφάμΫ η ΰΫγκυμΝεαδΝξλσθκυΝζ δ κυλΰέαμΫΝη Ν λ υθβ δεκτμΝκλΰαθδ ηκτμΫΝη ΝετλδκυμΝαπκ Ϋε μΝ δμΝ
πδξ δλά δμέΝ κΝπζαέ δκΝ βμΝπαλΫηία βμμ 

 Ν υηπλΪι δμΝ τκΝάΝ λδυθΝάΝ ΪλπθΝ αέλπθΝ – φκλΫπθΝκΝ ΫθαμΝγαΝπλΫπ δ απαλαέ β αΝ θαΝ έθαδΝ
πδξ έλβ βέ 
 Ν υηπλΪι δμΝπ λδ κ ΫλπθΝ πθΝ ΪλπθΝ αέλπθΝ- φκλΫπθΝκδΝ τκΝγαΝπλΫπ δ απαλαέ β αΝθαΝ έθαδΝ



πδξ δλά δμέ 
 
ΡΧΣΗΜ μΝηπκλκτθ υθ λΰααση θ μΝάΝ υθ ηΫθ μΝ πδξ δλά δμΝθαΝ υηη ΫξκυθΝ βθΝέ δαΝ τηπλαιβΝ βμΝ

παλΫηία βμΝΙΙΝΰδα έΝ θΝαθαφΫλ αδΝεΪ δΝ βθΝπλκ βηκ έ υ βΝΧ Ναθ έγ βΝη Ν βθΝπαλΫηία βΝΙΝπκυΝαθαφΫλ δΝ
ΰδαΝαθ ιΪλ β μΝ πδξ δλά δμΨ 

 

ΑπΪθ β β 

Ν ΙΫΝ βθΝ παλΫηία βΝ ΟυηπλΪι δμΝ πδξ δλά πθΝ η Ν λ υθβ δεκτμΝ Φκλ έμΟΝ τθαθ αδΝ θαΝ υηη ΫξκυθΝ
πδξ δλά δμΝκδΝκπκέ μΝ έθαδΝη αιτΝ κυμΝ υθ ηΫθ μΝάΝ υθ λΰααση θ μέ 
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Ελυ β βή Σχσζδκή Παλα άλβ β 

 κΝ ε έη θκΝ βμΝ πλκ βηκ έ υ βμΝ βμΝ λΪ βμΝ Ρ ΤΝΧ-Κ ΙΝΟΣΟΜΧ- ΗΜΙΟΤΡΓΧΝ εαδΝ υΰε ελδηΫθαΝ βθΝ
παλΪΰλαφκΝ πκυΝ αφκλΪΝ κυμΝ δεαδκτξκυμΝ βμΝ λέ βμΝ παλΫηία βμΝ Ο ιδκπκέβ βΝ λ υθβ δευθΝ
πκ ζ ηΪ πθΟΝΝαθαφΫλκθ αδΝπμΝ υθβ δεκέΝ δεαδκτξκδΝΝη ηκθπηΫθ μΝ πδξ δλά δμΝαθ ιαλ ά πμΝη ΰΫγκυμέΝΣκΝ
λυ βηαΝ ηκυΝ έθαδΝ κΝ ιάμμΝ π δ άΝ λ υθβ δεΪΝ απκ ζΫ ηα αΝ εαδΝ ηΪζδ αΝ εαδθκ κηδεΪΝ παλΪΰκθ αδΝ εαδΝ αΝ
λΰα άλδαΝ πδ βηκθδευθΝ φκλΫπθΝ σππμΝ θ δε δεΪΝ πθΝ ΙΫΝ κΝ πζαέ δκΝ βμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ
κυμΫΝ απκ ζΫ ηα αΝ αΝ κπκέαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ι ζδξγκτθΝ Ν πδξ δλβηα δεΫμΝ λα βλδσ β μΝ ηΫ πΝ startΝ upsΝ
η απ υξδαευθΝφκδ β υθΝ έ Ν α κηδεΪΝ έ Ν Ν υθ λΰα έαΝη Ν πδξ δλά δμΫΝ ΰδα έΝ θΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝ κυμΝ
δεαδκτξκυμΝ εαδΝ αΝ λ υθβ δεΪΝ ΚΫθ λαΫΝ υ Ν θαΝ παλΫξ αδΝ βΝ υθα σ β αΝ ξλβηα κ σ β βμΝ απσΝ ηέαΝ αεσηαΝ
πβΰάΝεαδθκ κηδευθΝπλκ Ϊ πθΝπαλαΰση θπθΝαπσΝspinΝoffΝ δα δεα έ μΝςΝ 

 

ΑπΪθ β β 

Ό κθΝαφκλΪΝ βθΝ λΪ βΝ« λ υθυΝ– βηδκυλΰυΝ– Καδθκ κηυ»ΫΝβΝΠαλΫηία βΝIIIΝαπ υγτθ αδΝ Νη ηκθπηΫθ μΝ
πδξ δλά δμΝ εαδΝ σξδΝ Ν λ υθβ δεκτμΝ Ολΰαθδ ηκτμέΝ βη δυθ αδΝ σ δΫΝ ηδαΝ υφδ Ϊη θβΝ αδλ έαΝ ΧηδαΝ αδλ έαΝ
βζα άΝ πκυΝ δαγΫ δΝ ΦΜΝ εαδΝ Ϋξ δΝ εΪθ δΝ ΫθαλιβΝ λΰα δυθΝ βθΝ αλησ δαΝ ΟΤΨΫΝ βΝ κπκέαΝ ηπκλ έΝ θαΝ
ξαλαε βλδ γ έΝ πμΝ spinΝ άΝ offΝ start-upΝ ζσΰπΝ κυΝ Υπαλ ζγσθ κμΥΝ βμΫΝ απκ ζ έΝ υθβ δεσΝ δεαδκτξκΝ βθΝ
ΠαλΫηία βΝIIIέΝ 
πέΝ πζΫκθΫΝ αμΝ θβη λυθκυη Ν σ δΝ πέε δ αδΝ πλσ εζβ βΝ δαφκλ δεάμΝ λΪ βμΝ η Ν έ ζκΝ ΟΣ ΥΝΟ Λ ΣΟΙήΝ

Start UpήΝSPIσΝoffΝήΝSPIσΝoutΨΟΝ θ σμΝ κυΝβί1ιΝη Ν υθβ δεκτμΝ δεαδκτξκυμΫΝη αιτΝΪζζπθΫΝ ΙΝεαδΝ λ υθβ δεΪΝ
ΚΫθ λαέ 

 


