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ΣΜΗΜ ΝΦΟΙΣΗΣΙΚΗΝΜ ΡΙΜΝ  

 
γάθα,Ν21 Ιαθκυαλέκυ 2015 

Ν ΚΟΙΝΩΗ 
 

ΤπκίκζάΝαδ ά πθΝΰδαΝ βΝξκλάΰβ β φκδ β δεκτΝ ΰα δεκτΝ πδ σηα κμ – 

ΟλγάΝ παθΪζβοβ 

 
τηφπθαΝ η  κΝ υπ’ αλέΝ πλπ έμΝ Φηήκλλγή 1ήβί-01-2015 ΫΰΰλαφκΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ
Παδ έαμΝ ΰδαΝ βΝ ξκλάΰβ βΝ κυΝ φκδ β δεκτΝ ΰα δεκτΝ πδ σηα κμΫΝ θΝ έγ αδΝ
πλκγ ηέαΝΰδαΝ βθΝυπκίκζάΝ βμΝ ξ δεάμΝαέ β βμ. ΩμΝ εΝ κτ κυ,Ν κδΝ δεαδκτξκδΝ

τθαθ αδΝ θαΝ υπκίΪζζκυθΝ βθΝ αέ β βΝ ΰδαΝ βΝ ξκλάΰβ βΝ κυΝ θΝ ζσΰπΝ πδ σηα κμΝ
κπκ άπκ ΝηΫξλδΝ βθΝπαλαΰλαφάΝ βμΝεα ΪΝ κυΝ βηκ έκυΝαπαέ β άμΝ κυέ Οδ 

δεαδκτξκδ,Ν κδΝ κπκέκδΝ πζβλκτθΝ δμΝ πλκςπκγΫ δμΝ βμΝ υπ’Ν αλέΝ βήΝ 1ληβηήίίβθήΝ β1-2-
βί1γΝ Τέ έ( ΄γλγ)Ν ΤπκυλΰδεάμΝ πσφα βμΝ ΰδαΝ βΝ ζάοβΝ ΰα δεκτΝ πδ σηα κμΝ
τοκυμΝ1έίίίΝ υλυΝΰδαΝ κΝαεα βηαρεσΝΫ κμΝβί1ζ-βί1η,ΝγαΝηπκλκτθΝθαΝυπκίΪζκυθΝ βΝ

ξ δεάΝ έ β βΝ – Τπ τγυθβΝ άζπ βΝ εαδ αΝ απαλαέ β αΝ δεαδκζκΰβ δεΪ, η ΪΝ βθΝ
υπκίκζάΝ βμΝ άζπ βμΝ φκλκζκΰέαμ δ κ άηα κμΝ ( 1)Ν κυΝ κδεκθκηδεκτΝ Ϋ κυμΝ
2015 (ΰδαΝ δ κ άηα αΝΫ κυμΝβί1ζ)έ  
 
 Ν αέ β βΝ υπκίΪζζ αδΝ απσΝ κθΝ δεαδκτξκΝ άΝ απσΝ θκηέηπμΝ ικυ δκ κ βηΫθκΝ
πλσ ππκΝ κΝ ΣηάηαΝ Φκδ β δεάμΝ ΜΫλδηθαμ κυΝ ΟΠ  (π ΫλυΰαΝ λδΰθτ, 3κμ 
σλκφκμ) εαγβη λδθΪΝεα ΪΝ δμΝυλ μΝ10.00-14.00.  
 

πδ βηαέθ αδΝ σ δΝ κΝ Πδ κπκδβ δεσΝ εαζάμΝ πέ κ βμ ε έ αδ,Ν απσΝ κΝ Σηάηα, 

θ σμΝ πθΝ λδυθΝπλυ πθΝηβθυθΝεΪγ Νβη λκζκΰδαεκτΝΫ κυμ. 
 
ΟδΝπλκςπκγΫ δμΝεαδΝ αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝπκυΝαπαδ κτθ αδΝπλκε δηΫθκυΝθαΝξκλβΰβγ έΝ
κΝ ΰα δεσΝ πέ κηαΝ πθΝ1έίίίΝ υλυΝ έθαδΝ αΝαεσζκυγαμΝ 

 

ΠΡΟΩΠΟΘ  ΙΝ 
α)Ν ΟΝφκδ β άμΝθαΝ δαηΫθ δΝ Νηδ γπηΫθβΝκδεέαΝζσΰπΝ πθΝ πκυ υθΝ κυ,Ν ΝπσζβΝΪζζβΝ

βμΝετλδαμΝεα κδεέαμΝ κυΝσπκυΝκδΝΰκθ έμΝ κυΝάΝκΝέ δκμΝ θΝΫξκυθΝπζάλβΝευλδσ β αΝάΝ
πδεαλπέαΝΪζζβμΝεα κδεέαμέΝΣκΝπκζ κ κηδεσΝ υΰελσ βηαΝΘ αζκθέεβμΝγ πλ έ αδΝ

πμΝ ηδαΝ πσζβέΝ πέ βμΝ γ πλ έ αδΝ πμΝ ηδαΝ πσζβΝ κΝ ΝκησμΝ δεάμ,Ν πζβθΝ σζπθΝ πθΝ
θβ δπ δευθΝπ λδκξυθΝ κυ,ΝεαγυμΝεαδΝ πθΝπσζ πθΝάΝπ λδκξυθΝ κυΝπκυΝαπΫξκυθΝ
απσΝ κΝεΫθ λκΝ βμΝ γάθαμΝπ λδ σ λκΝαπσΝ αλΪθ αΝ(ζί)Νξδζδση λα,ΝκδΝκπκέ μΝ
γ πλκτθ αδΝπμΝαυ κ ζ έμΝπσζ δμέΝ 

ί)Ν ΝαΝαπκ δεθτ αδΝβΝεαζάΝπλσκ κμΝ πθΝ πκυ υθΝη Νπδ κπκδβ δεσ κυΝΣηάηα κμ,Ν
κΝκπκέκΝί ίαδυθ αδΝσ δΝκΝφκδ β άμΝ έξ Ν πδ υξέαΝ δμΝ ι Ϊ δμΝ κυζΪξδ κθΝ αΝ

ηδ ΪΝ κυΝ υθκζδεκτΝαλδγηκτΝ πθΝηαγβηΪ πθΝ κυ,ΝπκυΝπλκίζΫπ αδΝ κΝ θ δε δεσΝ
πλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝΫ κυμΝάΝ πθΝαθ έ κδξπθΝ υκΝ ιαηάθπθέΝ 

ΰ)Ν ΣκΝ ά δκΝκδεκΰ θ δαεσΝ δ σ βηαΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝΫ κυμΝθαΝηβθΝυπ λίαέθ δΝ αΝ
λδΪθ αΝξδζδΪ μΝ(γίέίίί)Ν υλυΝπλκ αυιαθση θκΝεα ΪΝ λ δμΝξδζδΪ μΝ(γέίίί)Ν υλυΝ

ΰδαΝεΪγ Νπλκ α υση θκΝπαδ έΝπΫλαθΝ κυΝ θσμέΝΩμΝ ά δκΝκδεκΰ θ δαεσΝ δ σ βηαΝ
γ πλ έ αδΝ κΝ υθκζδεσΝ ά δκΝφκλκζκΰκτη θκΝπλαΰηα δεσΝάΝ εηαλ σ,ΝεαγυμΝεαδΝ
κΝ απαζζα ση θκΝ άΝ φκλκζκΰκτη θκΝ η Ν δ δεσΝ λσπκΝ δ σ βηαΝ κυΝ

φκλκζκΰκτη θκυ,Ν βμΝ υατΰκυΝ κυΝεαδΝ πθΝαθάζδεπθΝ ΫεθπθΝ κυ,ΝαπσΝεΪγ ΝπβΰάέΝ
Ν θΝ ζσΰπΝ δ κ βηα δεάΝ θέ ξυ βΝ θΝ ζαηίΪθ αδΝ υπσοβΝΰδαΝ κθΝπλκ δκλδ ησΝ

κυΝ ά δκυΝκδεκΰ θ δαεκτΝ δ κ άηα κμΝη ΝίΪ βΝ κΝκπκέκΝξκλβΰ έ αδέΝ 
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)Ν ΟδΝ ΰκθ έμΝ κυΝ φκδ β άΝ άΝ κΝ έ δκμΝ θαΝ ηβθΝ έθαδΝ ετλδκδΝ άΝ πδεαλππ ΫμΝ εα κδεδυθΝ
(δ δκξλβ δηκπκδκτη θπθΝάΝ εηδ γπηΫθπθ)ΝπκυΝυπ λίαέθκυθΝ αΝ δαεσ δαΝ(βίί) έηέΝ
η Ν ιαέλ βΝ εα κδεέ μΝ άΝ δαη λέ ηα αΝ πκυΝ ίλέ εκθ αδΝ Ν άηκΝ άΝ εκδθσ β αΝ η Ν
πζβγυ ησΝ ζδΰσ λκΝ πθΝ λδυθΝ ξδζδΪ πθΝ (γίίί)Ν εα κέεπθ,Ν σππμΝ κδΝ κλΰαθδ ηκέΝ
αυ κέΝ κπδεάμΝαυ κ δκέεβ βμΝπλκίζΫπκθ αθΝπλδθΝ βθΝδ ξτΝ κυΝΝέβηγλή1λλιΝ(Φ ΚΝ
βζζΝ ’)Ν 

 
 

πδ βηαέθ αδΝσ δμΝ 
1. δεαδκτξκμΝ κυΝ πδ σηα κμΝ έθαδΝ κΝ πλσ ππκΝ πκυΝ γ πλ έ αδΝ σ δΝ ίαλτθ δΝ κΝ

φκδ β άμ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ιΝ κυΝ Νββγκή1λλζέΝ Κα ’Ν
ιαέλ βΝ δεαδκτξκμΝγαΝ έθαδΝκΝέ δκμΝκΝφκδ β άμΝ φσ κθ:  

α)Ν έθαδΝκλφαθσμΝαπσΝ κυμΝ υκΝΰκθ έμΝάΝ 
ί)ΝκδΝΰκθ έμΝ κυΝ έθαδΝεΪ κδεκδΝ ιπ λδεκτΝάΝ 
ΰ)Ν έθαδΝπΪθπΝαπσΝ έεκ δΝπΫθ Ν(βη)Ν υθΝάΝ 

)Ν έθαδΝυπσξλ κμΝ ΝυπκίκζάΝφκλκζκΰδεάμΝ άζπ βμΝ τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝθ1Ν
κυΝ Νέββγκή1λλζΝ εαδΝ θΝ γ πλ έ αδΝ πλκ α υση θκΝ ηΫζκμΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ

ΪλγλκΝιΝ κυΝέ δκυΝθσηκυέΝ 
2. ΣκΝ πέ κηαΝ ξκλβΰ έ αδΝ ΰδαΝ σ αΝ Ϋ βΝ σ αΝ έθαδΝ εαδΝ αΝ Ϋ βΝ πκυ υθΝ κυΝ

αθ έ κδξκυΝΣηάηα κμ,Ν τηφπθαΝη Ν κθΝ εαθκθδ ησΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυ,Ν βΝ δΪλε δαΝ
Ν αυ υθΝ ί ίαδυθ αδΝ κΝ πδ κπκδβ δεσΝ εαζάμΝ πέ κ βμΝ πκυΝ ξκλβΰ έ αδΝ κΝ

φκδ β άέΝ 
3. θΝη ΪΝαπσΝΫζ ΰξκΝαπκ δξγ έΝσ δΝ κΝ πέ κηαΝ δ πλΪξγβε ΝαπσΝηβΝ δεαδκτξκ,Ν

ζσΰπΝηβΝ υθ λκηάμΝ πθΝπλκςπκγΫ πθ,Ναυ σΝεα αζκΰέα αδΝ κΝ λδπζΪ δκΝεαδΝ
πδ δυε αδΝβΝ πδ λκφάΝ κυΝ κΝ βησ δκ,Νεα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΚέ έ έ έΝ 

4. ΣκΝ πέ κηαΝ ξκλβΰ έ αδΝ κυμΝ πλκπ υξδαεκτμΝ φκδ β Ϋμ,Ν Έζζβθ μΝ υπβεσκυμ,Ν άΝ
υπβεσκυμΝΪζζπθΝξπλυθΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμέΝ 

5. θΝ δεαδκτθ αδΝ κυΝ πδ σηα κμΝ αυ κτΝ σ κδΝ φκδ κτθΝ ΰδαΝ βθΝ απσε β βΝ
τ λκυΝπ υξέκυΫΝαθ ιαλ ά πμΝ κυΝ λσπκυΝ δ αΰπΰάμΝ κυμέΝ 

 

ΙΚ ΙΟΛΟΓΗΣΙΚ Ν 
1.  έ β βΝ – Τπ τγυθβΝ άζπ βΝ κυΝ δεαδκτξκυέΝ  Ν π λέπ π βΝ υπκίκζάμΝ βμΝ

αέ β βμΝ ε σμΝ κυΝ δεαδκτξκυ,Ναπαδ έ αδΝβΝυπκίκζάΝ ικυ δκ σ β βμΝη ΝθκηέηπμΝ
γ πλβηΫθκΝ κΝΰθά δκΝ βμΝυπκΰλαφάμΝ κυΝ δεαδκτξκυέΝ Ναυ άΝ βθΝπ λέπ π β,Ν
εαδΝ βθΝ αέ β βΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ θκηέηπμΝ γ πλβηΫθκΝ κΝ ΰθά δκΝ βμΝ
υπκΰλαφάμΝ κυΝ δεαδκτξκυέΝ 

Γ α  α  – υπ υ  ω  πα  .  

Γ α υπ γ α υ ς πα  .  

2.  Πδ κπκδβ δεσΝεαζάμΝ πέ κ βμΝπκυΝξκλβΰ έ αδΝ απσΝ κΝΣηάηαΝσπκυΝφκδ ΪΝκΝ
φκδ β άμΝ εαδΝ ε έ αδΝ θ σμΝ πθΝ λδυθΝπλυ πθΝ ηβθυθ εΪγ Ν βη λκζκΰδαεκτΝ
Ϋ κυμέΝ ΟδΝ φκδ β ΫμΝ πκυΝ πζβλκτθΝ δμΝ πλκςπκγΫ δμΝ ΰδαΝ βΝ ξκλάΰβ βΝ κυΝ
πδ κπκδβ δεκτΝ εαζάμΝ πέ κ βμ,Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ υπκίΪζζκυθΝ βθΝ κδε έαΝ
Γλαηηα έαΝ ξ δεάΝ αέ β β,Ν υθκ υση θβΝ απσΝ Τπ τγυθβΝ άζπ βΝ σ δΝ θΝ
φκδ κτθΝ ΰδαΝ βθΝ απσε β βΝ τ λκυΝ π υξέκυ,Ν εα ΪΝ δμΝ βηΫλ μΝ εαδΝ υλ μΝ
ιυπβλΫ β βμΝ πθΝ φκδ β υθΝ ( υ ΫλαΝ εαδΝ Σ Ϊλ βΝ 1β:00-14:00ΫΝ Παλα ε υάΝ

11:00-13:00). 
 κΝπδ κπκδβ δεσΝί ίαδυθ αδΝσ δμΝ 
i)  κΝ φκδ β άμΝ βη έπ Ν πδ υξέαΝ δμΝ ι Ϊ δμΝ κυΝ βηέ πμΝ κυΝ υθκζδεκτΝ

αλδγηκτΝ πθΝ ηαγβηΪ πθΝ κυΝ θ δε δεκτΝ πλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθΝ κυΝ
πλκβΰκτη θκυΝΫ κυμΝάΝ πθΝαθ έ κδξπθΝ υκΝ ιαηάθπθέΝ 

ii)  βΝ δΪλε δαΝ πθΝ πκυ υθΝ κυΝαθ έ κδξκυΝΣηάηα κμέΝ 
ΣκΝ πδ κπκδβ δεσ εαζάμΝ πέ κ βμΝ ξκλβΰ έ αδΝ εαδΝ κυμΝ πλπ κ έμΝ φκδ β ΫμΝ
ξπλέμΝαθαφκλΪΝ κΝ βη έκΝi. 
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3.  θ έΰλαφκΝ κυΝ εεαγαλδ δεκτΝ βη δυηα κμΝ φσλκυΝ δ κ άηα κμ κυΝ
κδεκθκηδεκτΝ Ϋ κυμΝ ΰδαΝ κΝ κπκέκΝ αβ έ αδΝ βΝ δ κ βηα δεάΝ θέ ξυ βΝ (κδεκθκηδεσΝ
Ϋ κμΝβί15 – δ κ άηα αΝβί14) εαδ βμΝ άζπ βμΝφκλκζκΰέαμΝ δ κ άηα κμΝ κυΝ
δ έκυΝΫ κυμΝ(Έθ υπκΝ 1),Ν κΝκπκέκΝαθαΰλΪφκθ αδΝ αΝπλκ α υση θαΝηΫζβΝ βμΝ
κδεκΰΫθ δαμέΝ  Ν π λέπ π βΝ πκυΝ κΝ δεαδκτξκμΝ θΝ υπκξλ κτ αδΝ βθΝ υπκίκζάΝ
φκλκζκΰδεάμΝ άζπ βμΝ υπκίΪζζ αδΝ υπ τγυθβΝ άζπ βΝ κυΝ θέ1η99/1986, η Ν
αθΪζκΰκΝ π λδ ξση θκ. ΓδαΝ κυμΝ ΚτπλδκυμΝ φκδ β Ϋμ υπκίΪζζ αδΝ βΝ ζ υ αέαΝ

ίαέπ βΝΠλκ σ πθ. 
 βθΝ π λέπ π βΝ δααυΰέκυΝ εα α έγ αδΝ εαδΝ κΝ δαα υε άλδκΝ άΝ αθΝ αυ σΝ θΝ
υπΪλξ δ,Ναπσφα βΝΜκθκη ζκτμΝΠλπ κ δε έκυΝάΝΫΰΰλαφκΝπκυΝθαΝαπκ δεθτ δΝ βΝ
ΰκθδεάΝηΫλδηθαέΝ 

4.  θ έΰλαφκΝ βμΝ ζ υ αέαμΝ άζπ βμΝ π λδκυ δαεάμΝ εα Ϊ α βμΝ ( λ) πθΝ
ΰκθΫπθΝεαδΝ κυΝφκδ β άΝ(αεσηαΝεαδΝ Νπ λέπ π βΝπκυ θ Ϋξ δΝυπκίΪζζ δ)έΝ 

5. Πδ κπκδβ δεσΝκδεκΰ θ δαεάμΝεα Ϊ α βμΝ κυΝ δεαδκτξκυέΝ 
6.  ίαέπ βΝησθδηβμΝεα κδεέαμΝ κυΝφκδ β άΝ( Νί ίαέπ βΝ ε έ αδΝαπσΝ κΝ άηκΝ

άΝ βΝ βηκ δεάΝ υθκηέαέΝ Πλκ κξά,Ν πμΝ ησθδηβΝ εα κδεέαΝ κυΝ φκδ β άΝ θκ έ αδΝ
ε έθβΝ βθΝκπκέαΝ δαηΫθ δΝβΝκδεκΰΫθ δαΝ κυΝφκδ β ά)έ 

7.  Τπ τγυθβΝ άζπ βΝ κυΝ θέ1ηλλή1λκθΝ κυΝ δεαδκτξκυΝ κυΝ ΰα δεκτΝ
πδ σηα κμΝη ΝθκηέηπμΝγ πλβηΫθκΝ κΝΰθά δκΝ βμΝυπκΰλαφάμΝ κυ,Ν κΝκπκέκΝγαΝ
βζυθ αδΝσ δμΝ 

α) θΝ ΫξπΝ δ πλΪι δΝ κΝ ΰα δεσΝ πέ κηαΝ ΰδαΝ κΝ έ δκΝ Ϋ κμΝ ΪζζβΝ φκλΪΝ ί) βΝ
εσλβΝ ηκυΝ άΝ κΝ ΰδκμΝ ηκυΝ θΝ δαηΫθ δΝ Ν ηδ γπηΫθαΝ απσΝ κΝ ΟδεκθκηδεσΝ
Παθ πδ άηδκΝ γβθυθΝ πηΪ δα,Ν άΝ θΝ δαηΫθπΝ Ν ηδ γπηΫθαΝ απσΝ κΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ Π Ν ΠΙΣ ΜΙΟΝ Θ ΝΩΝΝ πηΪ δα,Ν Ν π λέπ π βΝ πκυΝ

δεαδκτξκμΝ έθαδΝ κΝ φκδ β άμΝ ΰ) α Ϋθ υπα λΝ π λδζαηίΪθκυθ βΝ υθκζδεάΝ
π λδκυ δαεάΝεα Ϊ α βΝ βμΝκδεκΰΫθ δΪμΝηκυΝ(ΰκθ έμΝεαδΝπλκ α υση θαΝ Ϋεθα)έΝ 

Γ α  υπ υ  ω  πα    Ν π λέπ π βΝ πκυΝ δεαδκτξκμΝ έθαδΝ κΝ
φκδ β άμΝ .  

 

8.  πσ διβΝ ΤπκίκζάμΝ άζπ βμΝ ΠζβλκφκλδαευθΝ  κδξ έπθΝ Μέ γπ βμΝ
εέθβ βμΝ Π λδκυ έαμΝ (εα κδεέαμ) πκυΝ ίλέ ε αδΝ κθΝ σπκΝ φκέ β βμΝ εαδΝ Ν

πσζβΝΪζζβΝ βμΝετλδαμΝεα κδεέαμΝ κυΝφκδ β ά,Ν βθΝκπκέα πσζβΝκδΝΰκθ έμΝ κυΝάΝκΝ
έ δκμΝ θΝΫξκυθΝ βθΝπζάλβΝευλδσ β αΝάΝ πδεαλπέα ΪζζβμΝεα κδεέαμέ ΓδαΝ υηίΪ δμ 

ηδ γυ πμ αεδθά πθΝ πκυΝ υθΪφγβεαθΝ άΝ λκπκπκδάγβεαθΝ πλδθΝ απσΝ βθΝ 1-1-
2014, υπκίΪζζ αδΝ αθ έΰλαφκΝ κυΝ ηδ γπ βλέκυΝ υηίκζαέκυ, γ πλβηΫθκΝ απσΝ
βθΝαλησ δαΝ έΟέΤέ 

9.  Φπ κ υπέαΝ ζκΰαλδα ηκτΝ ΣλαπΫαβμΝ κυΝ δεαδκτξκυ βθΝ κπκέαΝ θαΝ
αθαΰλΪφ αδΝ κΝ Ι ΝέΝ Ν έ πλαιβΝ κυΝ ΰα δεκτΝ πδ σηα κμΝ ΰέθ αδΝ ηΫ πΝ
λαπ αδεκτΝζκΰαλδα ηκτέΝ 

10.  Οπκδκ άπκ Ν ΪζζκΝ δεαδκζκΰβ δεσΝ άΝ κδξ έκΝ αβ βγ έΝ απσΝ βθΝ εεαγαλέακυ αΝ
Τπβλ έαέΝ 

 
 

δ τγυθ βΝ επαέ υ βμΝ 
ΣηάηαΝΦκδ β δεάμΝΜΫλδηθαμ 
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