
Π ΙΣΟΤΜ Ν Ν ΙΚ ΙΟΛΟΓΗΣΙΚ  
 

ΟδΝ δεαδκτη θκδΝη ΰΰλαφάμΝεαζκτθ αδΝθαΝυπκίΪζζκυθΝ αΝεΪ πγδΝ δεαδκζκΰβ δεΪ,ΝαπσΝ αΝκπκέαΝπλκετπ δΝβΝ
υθ λκηάΝ πθΝ ελδ βλέπθΝ κυΝ ε φαζαέκυΝ Γ΄Ν βμΝ αλδγηέΝ 1θθκίκή 1ήΝ ι-10-2016 ΰευεζέκυ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ

Παδ έαμΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝ,ΝΰδαΝ αΝκπκέαΝΫξκυθΝηκλδκ κ βγ έμΝ 
 

1. ε τπω βΝ βμΝβζ ε λκθδεάμΝαέ β βμΝη ΰΰλαφάμέΝ 
 

2. ίαέω βΝ ΰΰλαφάμΝ κΝΣηάηαΝπλκΫζ υ βμέΝ 
 

3. Πλσ φα κΝπδ κπκδβ δεσΝκδεκΰ θ δαεάμΝεα Ϊ α βμέΝ 
 

4. Φω κ υπέαΝ αυ σ β αμ 
 

5. ΛβιδαλχδεάΝπλΪιβμΝΰΫθθβ βμΝ(ΰδαΝ αΝαΰσλδα) 
 

6. ΛβιδαλχδεάΝπλΪιβΝγαθΪ κυΝ κυΝαπκίδυ αθ κμΝΰκθΫαΝάΝΰκθΫωθΝ κυ,Ν βθΝπ λέπ ω βΝπκυΝκΝαδ υθΝ
ηκλδκ κ έ αδΝωμΝκλφαθσμΝαπσΝ κθΝΫθαΝάΝεαδΝαπσΝ κυμΝ τκΝΰκθ έμΝ 
 

7. Πδ κπκδβ δεσΝ βμΝ θω Ϊ βμΝ υθκηκ πκθ έαμΝ Πκζυ ΫεθωθΝ ζζΪ κμ,Ν κΝ κπκέκΝ υθκ τ δΝ κΝ
πδ κπκδβ δεσΝκδεκΰ θ δαεάμΝεα Ϊ α βμΝΰδαΝ βθΝαπσ διβΝ βμΝπκζυ εθδεάμΝδ δσ β αμΝ(παλέΝλΝ
κυΝΪλγλκυΝθιΝ κυΝΝέΝζγ1θήβί1ζ)έΝ 

 
8.  βθΝ π λέπ ω βΝ πκυΝ κΝ αδ υθΝ ηκλδκ κ έ αδΝ ζσΰωΝ α ζφκτΝ άΝ α ζφάμ,Ν πκυΝ έθαδΝ φκδ β άμήΝ
φκδ ά λδαΝ πλκπ υχδαεκτΝετεζκυΝ πκυ υθμΝ 
α)Ν ίαέπ βΝΣηάηα κμΝάΝξκζάμ,ΝαπσΝ βθΝκπκέαΝθαΝπλκετπ δΝσ δΝκήβΝα ζφσμήα ζφάΝ έθαδ,Νεα ΪΝ βθΝ
βη λκηβθέαΝυπκίκζάμΝ βμΝαέ β βμ,Νφκδ β άμΝ κυΝπλκπ υξδαεκτΝετεζκυΝ πκυ υθΝεαδΝ 
ί)ΝΤπ τγυθβΝ άζπ βΝ κυή βμΝα ζφκτήα ζφάμ,ΝπκυΝ έθαδΝφκδ β άμΝσ δΝ θΝ έθαδΝά βΝεΪ κξκμΝπ υξέκυ,Ν
η απ υξδαεκτΝάΝ δ αε κλδεκτΝ έ ζκυ,Νγ πλβηΫθβΝΰδαΝ κΝΰθά δκΝ βμΝυπκΰλαφάμΝαπσΝαλησ δαΝαλξάέΝ 
ΰ)Ν ίαέπ βΝησθδηβμΝεα κδεέαμΝΰκθΫπθ.  
 

9. ίαέω βΝπλσ ία βμΝάΝί ίαέω βΝ υηη κχάμΝ δμΝπαθ ζζα δεΫμΝ ι Ϊ δμΝ βθΝπ λέπ ω βΝπκυΝ
κΝαδ υθΝηκλδκ κ έ αδΝ π δ άΝαθάε δΝ βθΝεα βΰκλέαΝπκζτ υηωθΝ ΫεθωθΝπκυΝ υηη έχαθΝ κΝέ δκΝ
χκζδεσΝΫ κμΝ δμΝπαθ ζζα δεΫμΝ ι Ϊ δμ.  

 
10.  Πδ κπκδβ δεσΝαθαπβλέαμΝ κυΝκδε έκυΝΚΫθ λκυΝΠδ κπκέβ βμΝ θαπβλέαμΝ(Κ Π )Ν βθΝπ λέπ ω βΝ

πκυΝ κΝ αδ υθΝ ηκλδκ κ έ αδΝ ζσΰωΝ αθαπβλέαμΝ θιΣΝ εαδΝ ΪθωΝ ΰκθΫωθΝ άΝ ΫεθωθΝ άΝ α ζφυθΝ άΝ
υατΰωθέΝ πδ βηαέθ αδΝ σ δΝ δμΝ π λδπ υ δμΝ σπκυΝ Ϋξ δΝ ξκλβΰβγ έΝ πλδθΝ βθΝ 1έλέβί11Ν π’Ν ασλδ κθΝ

πκ κ σΝαθαπβλέαμ,Ναπσ δμΝΠλπ κίΪγηδ μΝΤΰ δκθκηδεΫμΝ πδ λκπΫμΝ πθΝΝκηαλξδυθ,Ν βμΝΠ λδφΫλ δαμΝ
άΝ πθΝΦκλΫπθΝΚκδθπθδεάμΝ φΪζδ βμ,ΝάΝαπσΝ θυ α μΝΤΰ δκθκηδεΫμΝ πδ λκπΫμΝ λα κτ,ΝΝαυ δεκτ,Ν

λκπκλέαμΝ εαδΝ ζζβθδεάμΝ υθκηέαμ,Ν θΝ απαδ έ αδΝ εΝ θΫκυΝ ιΫ α βΝ απσΝ δμΝ υΰ δκθκηδεΫμΝ
πδ λκπΫμΝ κυΝΚ Π έ 

  
11.  Ια λδεάΝ ΰθπηΪ υ βΝ απσΝ βησ δκΝ θκ κεκη έκ,Ν βΝ κπκέαΝ φΫλ δΝ φλαΰέ αΝ υθ κθδ άΝ δ υγυθ άΝ

ΚζδθδεάμΝ κυΝ γθδεκτΝ υ άηα κμΝ Τΰ έαμΝ ( έέΤέ)Ν άΝ απσΝ κθΝ θσηδηαΝ ε ζκτθ αΝ ξλΫβΝ υθ κθδ άΝ
δ υγυθ άΝΚζδθδεάμΝ κυΝ έέΤέΝάΝαπσΝ κθΝ δ υγυθ άΝΠαθ πδ βηδαεάμΝΚζδθδεάμ,Ν βθΝπ λέπ ω βΝπκυΝ

κΝαδ υθΝ βζυθ δΝσ δΝΫχ δΝΰκθ έμ,Ν Ϋεθα,Να ΫζφδαΝάΝ ταυΰκΝκδΝκπκέκδΝπΪ χκυθΝαπσΝπαγά δμ,ΝπκυΝ
αθαφΫλκθ αδΝ κΝ παλΪλ βηαΝ βμΝ η Ν αλέΝ ΦέΝ 1η1ή1ικλιή θήβί1ζΝ (Φ ΚΝ γηκΝ ΄)Ν ΚέΤέ ,Ν σπωμΝ
εΪ κ Ν λκπκπκδ έ αδΝεαδΝ δ χτ δέΝ βθΝ θ ζσΰπΝΰθπηΪ υ βΝ ΫκθΝσππμΝαθαφΫλ αδΝ παελδίυμΝβΝ

πΪγβ βΝσππμΝκλέα αδΝ βθΝαθπ ΫλπΝΚΤ έΝ 
 
      12έΝ βθΝπ λέπ ω βΝπκυΝκΝαδ υθΝ βζυθ δΝσ δΝ έθαδΝ ΫεθκΝγυηΪ ωθΝ λκηκελα έαμ :  

α)Ν θ έΰλαφκΝπλΪιβμΝ υθ αιδκ σ β βμΝ κυΝΰκθΫαΝάΝκπκδκ άπκ ΝΪζζκΝπδ κπκδβ δεσΝαπκ δεθτ δΝσ δΝ
ηπέπ δΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1Ν κυΝΝέΝ1κλιήλίΝ( ΄1βί),Ν βθΝπ λέπ π βΝπκυΝκΝαδ υθΝ
βζυθ δΝσ δΝ έθαδΝ ΫεθκΝγυηΪ πθΝ λκηκελα έαμ,Ν 

ί)Ν ίαέπ βΝησθδηβμΝεα κδεέαμΝΰκθΫαΝάΝ κυΝΫξκθ κμΝ βθΝ πδηΫζ δα 
  



13.  βθΝπ λέπ ω βΝπκυΝ κΝ αδ υθΝη ΰΰλΪφ αδΝ ζσΰωΝαθαπβλέαμΝ άΝ πΪ χ δΝ απσΝ δμΝ α γΫθ δ μΝ βμΝ
ΚΤ Ν (Φ ΚΝ ΄γηκ)μ 

α)ΝΠδ κπκδβ δεσΝΚ Π ΝαπσΝ κΝκπκέκΝπλκετπ δΝαθαπβλέαΝ πηα δεά,Ν δαθκβ δεάΝάΝουξδεά,ΝθιΣΝεαδΝ 
Ϊθπ,Ν 

ί1)Ν ίαέπ βΝησθδηβμΝεα κδεέαμΝΰκθΫαΝάΝ κυΝΫξκθ κμΝ βθΝ πδηΫζ δαΝάΝ 
ίβ)Ν ίαέπ βΝ βησ δκυΝθκ κεκη έκυΝαπσΝ βθΝκπκέαΝπλκετπ δΝβΝπσζβ,Ν βθΝκπκέαΝπαλΫξ αδΝ κΝ

φκδ β άΝδα λδεάΝηΫλδηθαέΝ 
 

14έΝ  βθΝ π λέπ ω βΝπκυΝ κΝ αδ υθΝ Ϋχ δΝ βζυ δΝ σ δΝ πΪ χ δΝ απσΝ εΪπκδαΝ απσΝ δμΝ αθαφ λση θ μ,Ν κΝ
παλΪλ βηαΝ βμΝυπ’ΝαλδγηέΝΦέ1η1ή1ικλιΝή θήβί1ζΝ( ΄Νγηκ)ΝΚέΤέ Νπαγά δμΝ 
α)ΝΠδ κπκδβ δεσΝ βμΝ π αη ζκτμΝ πδ λκπάμΝπκυΝπλκίζΫπ αδΝ βθΝαθπ ΫλπΝΚΤ Ν 
ί1)Ν ίαέπ βΝησθδηβμΝεα κδεέαμΝΰκθΫαΝάΝ κυΝΫξκθ κμΝ βθΝ πδηΫζ δαΝάΝ 
ίβ)Ν ίαέπ βΝ βησ δκυΝ θκ κεκη έκυΝ απσΝ βθΝ κπκέαΝ πλκετπ δΝ βΝ πσζβ,Ν βθΝ κπκέαΝ κυΝ παλΫξ αδΝ 

δα λδεάΝηΫλδηθαΝ 
 

15έΝ βθΝπ λέπ ω βΝπκυΝκΝαδ υθΝΫχ δΝπλαΰηα κπκδά δΝ ωλ ΪΝκλΰΪθκυΝάΝηυ ζκτΝ ωθΝκ υθμΝ 
α)Ν ίαέπ βΝ κυΝ γθδεκτΝΟλΰαθδ ηκτΝΜ αηκ ξ τ πθΝ( έΟέΜ)Ν 
ί)Ν ίαέπ βΝησθδηβμΝεα κδεέαμΝΰκθΫαΝάΝ κυΝΫξκθ κμΝ βθΝ πδηΫζ δαΝ 


