
 
ΝΩΝΙΝΝΑΩΙ ΟΙΜΗΤΣΙΠΕΝΑΠ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΟΡΤΝΕΚ Δ  ΣΗΚΙΝΗΛΛΕ ΣΑΙΛΑΚΣΑΔΙ
ΥΟΜΣΙΤΙΛΟΠ ΙΑΚ ΣΑΣΣΩΛΓ  

).ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ(  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
rg.iou.www  
rg.iou.eeppekid//:ptth   
 

 ανιννάωΙ 102 1 



 2 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ίρωνΓ οτ ετσ  
 

 ΣΗΚΙΝΗΛΛΕ ΣΑΙΛΑΚΣΑΔΙΔ ΟΡΤΝΕΚ
ΥΟΜΣΙΤΙΛΟΠ ΙΑΚ ΣΑΣΣΩΛΓ   

).ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ(  

νωνίνναωΙ υοίµητσιπεναΠ υοτ  
)ησοδκέ ’β(  



 4 

 
αίενατυρΠ   

υολλυφάτναιρΤ .Δ.Α ηνάπµλΑ ( 0102 - 102 4) 
 
 

.ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ οιλύοβµυΣ όκιτηκιοιΔ  

 ςορδεόρΠ  
ςοιγρώεΓ .Δ ςηνατύρπιτνΑ ,ςηλάψαΚ  

ηλέΜ  
αθΑ ςήλοχΣ ςήκιφοσολιΦ ςαροτήµσοΚ ,υολέγγΑ ςοισάν  

ςήγωγΑ νώµητσιπΕ ςήλοχΣ ςαροτήµσοΚ ,έγγαΠ ηνέξυλοΠ  
ςαίγολολιΦ ςοταµήµΤ υοτ ςορδεόρΠ ,ςηκάξελΑ ςορδναξέλΑ  

ςοιστέΠ ςονίτνατσνωΚ , ςορδεόρΠ  υοτ  ςοταµήµΤ ςαίφοσολιΦ - ςήκιγωγαδιαΠ - ςαίγολοχυΨ  
ςαρτύοΚ ςοιελίσαΒ , ορδεόρΠ  ς  υοτ νώγωγαιπηΝ ςοταµήµΤ ύοκιγωγαδιαΠ  

ςολώΛ ςηννάωΙ  ςορδεόρΠ ,  υοτ ςαίγολοιαχρΑ ςαίροτσΙ ςοταµήµΤ  
 ςορδεόρΠ ,ςολυοπόρκιΜ ςοισάτσανΑ  υοτ απκΕ ςήκιτοµηΔ ςοταµήµΤ ςησυεδί  

ςηνχέΤ ςητ νώµητσιπΕ ιακ νώνχεΤ νώκιτσαλΠ ςοταµήµΤ υοτ ςορδεόρΠ ,υοτσήρΧ ςοισάναθΑ  
 
 

ιδεχΣ ςόµσα – αιελέµιπΕ – αίσαγρεξεπε ήκινορτκελΗ  
 αίλαταΝ  .Ν υοίγρετσαπαΠ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ ςαέταµµαρΓ ,  

 



 5 

Π ανεµόχειρε  
 ςεδίλεσ  
  ςόµσιτεριαΧ ςαίενατυρΠ ςητ νωνίνναωΙ υοίµητσιπεναΠ υοτ   7 
 νωνίνναωΙ νωτ ηλόπ Η  11  
 νωνίνναωΙ οιµήτσιπεναΠ οΤ  13 
  οΤ διαΠ ςήκινηλλΕ ορτνέΚ ςένθειΔ ε  ,ςαί ςήκιταµλεγγαπΕ ιακ ςησοδάραΠ ςησυεδίαπκΕ  

 ).Ε.Ε.Π.Π.Ε.Κ.ΙΔ( ‘ ςοχράιΝ ςορύατΣ ’ 14 
 ).ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ( ύοµσιτιλοΠ ιακ ςασσώλΓ ςήκινηλλΕ ςαίλακσαδιΔ ορτνέΚ οΤ  17 

o υοτ ήλοτσοπα Η  17 
o  οτ ιατενύθυεπα ςυοιοπ εΣ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ  18 
o Δ Η ησηκίοι .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ υοτ  81  
o ιτηκιοιΔ ςέµοδ ςέκ  19 
o  ιακ όκινοµητσιπΕ Δ όκιπωσορπ όκιτκαδι  22 
o ύοµσιτιλοΠ ιακ ςασσώλΓ ςήκινηλλΕ αταµµάργορΠ  24 
o νωτάµηθαµ ονεµόχειρεΠ  31 
o αίφαργοιλβιβ ήκιτκιεδνΕ  ητσ β  υοτ ηκήθοιλβι .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ  35 
o ςιεσώιαβεΒ  π ιακ νωτάµηθαµ ςησηθύολοκαραπ ςήχοτεµµυσ άκιτηιοποτσι  37 
o  οΤ  ςητ ςησηίοποτσιΠ ςήκιταρκ ορτνέκ όκιτσατεξε οµησίπε ςω .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ  
 ςαιεθάµονηλλΕ     38 
o Ε π άκιτυεδιαπκ  αταµµάργορ υοτ  .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ  ολυ νυοχέ υοπ  ίεθηιοπ ( 6991 - 1102 ) 93  
o ,ιορδεόρΠ  Δ τνασέλεται  υοτ υοίλυοβµυΣ ύοκιτηκιοιΔ ηλέµ α .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ , 

Δ ,ςίεταµµαρΓ λεται .Υ.Ε ςετνασέ υογρΈ ύοκιτυεδιαπκΕ ςέτσινοτνυΣ/  43 
o  υοτ νώτσαδυοπσ νωτ ςανµιρέµ αταµέΘ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ   46 

o ήνοµαιΔ )οσάπ( υοίρητισιε υονέµωιεµ υοίτλεδ ύοκιδιε ησηγήροχ ιακ  46 
o ηψλαθίρεπ ήκιµονοιεγΥ ςείσερηπυ ςέκιτυελυοβµυσ ιακ  47 
o  ςήφαργγε άκιτηγολοιακιΔ - αρτκαδίΔ  48 

o ςείροφορηλπ ςέκινεΓ - αίεχιοτσ άκιτσιτατσ  51 
 ςείεβσερΠ ςέκινηλλΕ  οτσ ε όκιρετωξ  56 

o ςείροφορηλπ ςεµισήρΧ  85  
o ςοδάλλΕ ςητ ςητράχ ςόκιδΟ  06  



 6 

 

 

 όκιταµηλβµΕ ότπυλγ  αµηγρύοιµηδ  υοτ  ηνχέτιλλακ υορωδόεΘ  ηννάιγαπαΠ νωνίνναωΙ υοίµητσιπεναΠ υοτ οδοσίε νητσ  



 7 

εριαΧ σιτ  ςόµ ςαίενατυρΠ ςητ ίµητσιπεναΠ υοτ νωνίνναωΙ υο  
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ξ/ςηρετύεδ  όπα νώτσαδυοπσ ςόµθιρα ςολάγεµ ςανΈ .ύοµσιτιλοπ ύοκινηλλε υοτ ιακ ςώθακ ,ςασσώλγ ςηνέ
η νωτ νωλό ςερώχ ονόρχ εθάκ ιατνοτπέκσιπε νωρίεπ  οτ άτνοκ όπα ςατνοζίρωνγ ,.ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ οτ 

π νοτ ιακ οριεπΉ νητ αρετύρυε ιακ άλλα ,νωνίνναωΙ νωτ ηλόπ νητ ,ςαµ όιµήτσιπεναΠ .ςητ όµσιτιλο  

-  ςιτ ςώχενυσ ιενώιτλεβ ησάρδ ηνέµιρκεκγυσ η ιεχέ υοπ αίσαµησ ητ ςατνοζίρωνγανα ςαµ όιµήτσιπεναΠ οΤ
 νωρετόκινεγ οδεπίπε εσ ιακ οσό ςησυεδίαπκε οδεπίπε εσ οσότ ςέτσαδυοπσ ςυοτσ ιερέφσορπ υοπ ςείσερηπυ

.νώµοδοπυ  
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 όµσιτιλοπ όκινηλλε νοτ ιακ ασσώλγ ήκινηλλε νητ οπόρτ ότανυδ ορετύλακ νοτ άτακ ιελλάβορπ ύοµσιτιλοΠ
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 υοπ ςετητόιρητσαρδ ςέκιτσιτιλοπ ιακ ςέκιτυεδιαπκε ςελίκιοπ ςιτσ ιακ ςώθακ ,υορτνέΚ υοτ ςυοχότσ ςυοτ

.υοτ ςαίγρυοτιελ ςητ ήµορδαιδ ητ άτακ ιεξύτπανα ιεχέ ότυα  
 
 

 ςηνατύρΠ Ο         ςιενάτυρπιτνΑ ιΟ  
 
 

πµλΑ .Δ.Α ςολλυφάτναιρΤ ςηνά       ςηλάψαΚ .Δ ςοιγρώεΓ  
ςήραγαΛ .Η κάασΙ  

ςαέρυαΜ .Γ ςονάστενεΒ  
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 ηψοπΆ υοτ  Κ λ ςητ ιακ υορτσά  ςηνµί  ςαδιτώβµαΠ  ςηλόπ ςητ νωνίνναωΙ νωτ  
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νωνίνναωΙ νωτ ηλόπ Η  
 ιανίε ανιννάωΙ αΤ ςητ ιακ άλλα ,νωνίνναωΙ ύοµοΝ υοτ ασυούετωρπ ςηρετύρυε ςήχοιρεπ ςήκιφαργωεγ  ςητ 

υορίεπΗ .  ίεθχυτπανα ιεχέ ιακ νωρτέµ 084 ορτεµόψυ εσ ηνέµσιτκ ιανίε ηλόπ Η  ςέφυραπ ςιτσ  ςητ  ςηνµίλ
ςαδιτώβµαΠ  .ςηλόπ ςητ αµηµσόκ οτ ιακ ιανίε αίοπο η , νωρτέµοιλιχ 044 ησατσόπα εσ ιατεκσίρΒ  άκιτυδοιεροβ 

082 ιακ ςανήθΑ ςητ ωρτέµοιλιχ ςηκίνολασσεΘ ςητ άκιτυδοιτον ν . 

υοτ ορτσάκ οΤ αρυΚ ςητ ικάσην οτ ,άσαΠ ήλΑ - ςηνώδωΔ ςητ οίετναµ οτ ,ςηνύσορΦ ,  ονορχγύσ οτ ιακ άλλα 
 ςηλόπ ςητ ςάροφανα αίεµησ νύολετοπα ,νωνίνναωΙ οιµήτσιπεναΠ ήκαισοδαραπ νητ ιεζάυδνυσ αίοπο η  

ήκιτηθσια ηνορχγύσ ητ εµ ταµγαρπ ατητόκι  οτ ιακ νόθλεραπ όκιροτσι οτ , ωεγ  νητ εµ οτύολπ όκισυφ
ηξυτπάνα ήκιγολονχετ . 

ικάσην οτΣ νοτσ ςηνµίλ άισην ανεµύοκιοτακ ατσιχάλε ατ όπα ανέ ,νωνίνναωΙ νωτ  αν ςίενακ ίεροπµ ,οµσόκ 
θφεκσιπε  αιρήτσανοµ άνιτναζυβ ατ ίε αιγ   ιεσάµυαθ αν  ήκινοτκετιχρα νητ υοτ ,ς  νητ ιακ ςώθακ  ηρετίαιδι

ςυοτ ςείφαργοχιοτ ςιτσ αίπορτονχετ οτΣ . ιτίπσ οτ ιακ ιατεκσίρβ ικάσην  οιγύφατακ οτατσύ  .άσαΠ ήλΑ υοτ  
νέµεδ ατκηρρά ,υοτ ςολύρθ Ο αρυΚ ςητ αρίοµ ήκιγαρτ νητ εµ ςο - ζ ,ςηνύσορΦ ,ςηνµίλ ςητ ςεθχό ςιτσ ιεύενατνω  

οτ αικάµορδ άνετσ ατσ  υ ςηλόπ ςητ υορτσάκ ύοκινωιασεµ ο ιατνοκσίρβ υοπό ,ηλοπόρκα νητσ ιακ ςώθακ ,  
αρεµήσ ,υοτ ιάρεσ οτ ιακ ςοφάτ  Μ όνιτναζυΒ  .οίεσυο  

 αίοπο ατ ,ςαΐοχοσυρχ ιακ ςαίγρυοµησα αιρήτσαγρε άκαισοδαραπ ατ αιγ ιατεζίµηφ νωνίνναωΙ νωτ ηλόπ Η
δ νατή ιακ νόθλεραπ οτσ νασιθνά νύογρυοτιελ άτυα όπα άλλοΠ .ησύΔ ιακ ήλοτανΑ εσ αµησάι   ιακ ιρχέµ

αρεµήσ . 

αταµήρυε ατ νυοχράπυ νωνίνναωΙ οίεσυοµ όκιγολοιαχρα οτΣ -  ιακ ςαίσυοραπ ςηνιπώρθνα ςητ ςερυτράµ
 ήχοπε ήκιθιλοιαλαπ νητ όπα οριεπΉ νητσ ςησάρδ  ςωέ φαιδνε ορετίαιδΙ .αινόρχ άκϊαµωρ ατ ιακ  ατ νυοχέ νορέ

οτ όπα αταµέθκε όκιγολοιαχρα ν  ,ςηνώδωΔ ςητ ορώχ  υοπό ίεκε  υοτ οίετναµ ορετόιαχρα οτ νατόκσιρβ
.υοµσόκ ύοκινηλλε  

 οιρόπµε οτ ,αταµµάργ ατ ιακ ςενχέτ ςιτσ ςοδοόρπ η ιεζάρφκε ςηλόπ ςητ ηξιλέξε ιακ ηξυτπάνα ηνορχγύσ ηΤ
οδοόρπ νηΤ .όµσιρυοτ νοτ ιακ ιανίε ςωπό ςηξυτπάνα ιακ ςήµοδοπυ αγρέ νυοζίγαρφσιπε ήτυα  : οιµόρδορεα οτ  

 οτ ,’ςορρύΠ ςύελισαΒ‘ ορτνέΚ όκιτηλθατυαΝ  , ςοµορδότηνικοτυα ςονορχγύσ ο  ,ςόδΟ ’αίτανγΕ‘ αίεµοκοσον ατ  
ητ ς κ ςηλόπ λ. .π  νωνίνναωΙ οιµήτσιπεναΠ οΤ γολονχετ ιακ ήκιτηνυερε αισύολπ νητ εµ τ ησάρδ ήκι υο ,  ςώθακ 

 οτ ιακ όκιγολονχεΤ όκιτυεδιαπκΕ  ιακ ςαίεροπ ςηνορχγύσ ςητ ςύογωρα νύολετοπα ,υορίεπΗ ).Ι.Ε.Τ( αµυρδΊ 
τ ςηξυτπάνα η  ςηλόπ ς .νωνίνναωΙ νωτ  
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ςηλοπύοιµητσιπεναΠ ςητ ηψοπΆ  
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 οΤ νωνίνναωΙ οιµήτσιπεναΠ  
1 οτ εκηθύρδι νωνίνναωΙ οιµήτσιπεναΠ οΤ  αµυρδΊ όκιτυεδιαπκΕ οτατώνΑ οτητράξενα ςω ίεγρυοτιελ ιακ 469

 ιακ ςητύορυοΔ ςητ ήχοιρεπ νητσ νωτάµµερτσ 003.3 ησατκέ αίµ εσ ονέµητσατακγε ιανίε αρεµήΣ .0791 οτ όπα
έ εσ ηρετύλαγεµ η ,νωνίνναωΙ ηλοπύοιµητσιπεναΠ Η .ςηλόπ ςητ ορτνέκ οτ όπα αρτεµόιλιχ 6 ιεχέπα  ησατκ

 ύοκιλονυσ αταµήτορκγυσ άκαιρητκ εσ ςεκγάνα ςητ ςέκιτηνυερε ιακ ςέκιτκαδιδ ςιτ ιετπύλακ ,αδάλλΕ νητσ
 ύοδαβµε 2 54 000.  ήκιρτνεκ η ,αιρήτσαγρε άκιτηνυερε ιακ άκιτητιοφ ατ ,ςαίλακσαδιδ ςεσυοθία ιΟ .µ.τ 

νώνεξ ίοκιτητιοφ ιο ,ορτνέκ όκαιρδενυσ οτ ,ηκήθοιλβιβ  ιακ ανέµσαιδεχσ ιανίε οιρόταιτσε όκιτητιοφ οτ ιακ ςε
.ςέφαργαιδορπ ςενορχγύσ οιπ ςιτ εµ ανωφµύσ ανέµσιλποξε  

οτΣ  όσιµ  υοπίρεπ  νωνίνναωΙ οιµήτσιπεναΠ οτ ,υοτ ςαίγρυοτιελ ανώια µ άταµγύετιπε ατ ε  ςίεµοτ ςυοτσ υοτ 
τ ιεχύτιπε ιεχέ ςανυερέ ςητ ιακ ςαίλακσαδιδ ςητ ησιρώνγανα ήκϊαµηδακα νη  οδεπίπε ςένθειδ ιακ όκινθε εσ 

 .ςαρώχ ςητ αιµήτσιπεναΠ ανορχγύσ οιπ ατ όπα ανέ εσ ίεθχιλεξε ιεχέ ιακ  οτ αρεµήΣ αµυρδΊ  ιεχέ 5  ιακ ςέλοχΣ 
1 νύοτιοφ αίοπο ατσ ,αταµήµΤ 71 5. 464   ίοκαιχυτπορπ  αρετόσσιρεπ ατΣ .ςέτητιοφ Τ  νύογρυοτιελ αταµήµ

1 υοπίρεπ εµ νώδυοπΣ νώκαιχυτπατεΜ αταµµάργορΠ ανέµωναγρο .5  00  ςύοκαιχυτπατεµ ςέτητιοφ  ιακ  003.2 
ςεροτκάδιδ ςυοιφήψοπυ . 

ναΠ νηΤ ηλοπύοιµητσιπε  νωνίνναωΙ ςυοσάδ υοτ άιφροµο ήκισυφ η ίεµσοκ ςητύορυοΔ ςητ ,  οτ ιακ ςώθακ 
 ιρήτσανοΜ οτ ονέµσιτκ ,υοίγρωεΓ υοίγΑ υοτ  81 ο .ια ητσανα ιεχέ οίοπο οτ , ίεθωλ  ςω ιατίειοποµισηρχ ιακ 

Κ νώτπεκσιπε ςανώνεξ ιακ ύοµσιτιλοΠ ορτνέ .υοίµητσιπεναΠ υοτ  

      
ςάρετσιρεΠ ςήνοΜ ύοµσιτιλοΠ ορτνέΚ - υοίγρωεΓ υοίγΑ ιρήτσανοΜ( ςητύορυοΔ ) 
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 οΤ ιΔ  ,ςαίεδιαΠ ςήκινηλλΕ ορτνέΚ ςένθε  ςησοδάραΠ ιακ απΕ  ςήκιταµλεγγ
Κ.ΙΔ( ςησυεδίαπκΕ .  ).Ε.Ε.Π.Π.Ε ’ςοχράιΝ ςορύατΣ‘  

 οτΣ νωνίνναωΙ οιµήτσιπεναΠ ιΔ οτ 5002 οτ όπα ίεγρυοτιελ  ,ςαίεδιαΠ ςήκινηλλΕ ορτνέΚ ςένθε  ςησοδάραΠ ιακ  
( ςησυεδίαπκΕ ςήκιταµλεγγαπΕ Κ.ΙΔ . .Ε.Ε.Π.Π.Ε ’ςοχράιΝ ςορύατΣ‘ )  , ητκ ιο υοτ ςιεσάτσατακγε ςέκαιρ  υοίοπο 

νακητσάυεκσατακ ητ εµ ήκινεγυε ν αίγηροχ  ςυοψύ € 342.632.6  λεφωνιοΚ υοτ ’ςοχράιΝ ςορύατΣ‘ ςοταµύρδΙ ςύο  
 νητ όποκσ εµ  νητ αιγ νωεσάρδ ηξιρήτσοπυ  ςήκινηλλε ςητ ησοδάιδ ιακ ησηθώορπ ,ησυχσίνε  ,ςασσώλγ

.ςησοδάραπ ιακ ςαίεδιαπ  
νωχότσ νωτ ησηίοπολυ νητ αιΓ ορτνέΚ ςένθειΔ οτ υοτ  ςήκιταµλεγγαπΕ ιακ ςησοδάραΠ ,ςαίεδιαΠ ςήκινηλλΕ 

ςησυεδίαπκΕ  εκηθώναγρο  ίορηλπ αν ετσώ   ςιτ τύλακ ςέφαργαιδορπ ςέτανυδ ςερε  ιακ ίεγρυοτιελ αν  νητ ηλό εµ 
ήκινχετοκιλυ ητητίαραπα .ήµοδοπυ   

ητκ ςιτΣ .Ε.Ε.Π.Π.Ε.Κ.ΙΔ υοτ ςιεσάτσατακγε ςέκαιρ  5002 οτ εκητσάινιακγε υοπ  ιακ ιατνοζάγετσ :νύογρυοτιελ  

 οτ ορτνέΚ ιακ ςασσώλΓ ςήκινηλλΕ ςαίλακσαδιΔ ύοµσιτιλοΠ  ( .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ )  
 οτ ςήνοµαιΔ ιακ ςανµιρέΜ ςήκιτηκιοιΔ αµήµΤ  
 οτ ςησιτράταΚ ςήκιταµλεγγαπΕ ορτνέΚ  ( .Κ.Ε.Κ ) νωνίνναωΙ υοίµητσιπεναΠ υοτ  

     

εόρΠ Ο ςολυοπόναφετΣ ςήτσωΚ ςαίταρκοµηΔ ςητ ςορδ ,  ο  ςοιρύκ ςορύπΣ  ςοχράιΝ  ,  .κ.κ ςιενάτυρπιτνα ιο  .Ι  ,ςησάναθορεΓ  .Ν  ιακ ητνάνγΑ  
 .Χ αΜ σσ )5002.20.12( .Ε.Ε.Π.Π.Ε.Κ.ΙΔ υοτ αινίακγε ατσ ςάλα  
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υοπ ςιεσάρδ ςεµινόµ ςιτ εµ αληλλάραΠ ιατνύοιοπολυ   ςάρυελπ όπα οσότ Γ.Ε.Δ.ΕΚ .ΟΠ.  ,  ςάρυελπ όπα ιακ οσό  
.Κ.Ε.Κ ,  .Ε.Ε.Π.Π.Ε.Κ.ΙΔ οτ  ςέκινοµητσιπε ςελλά αιγ ιακ ςηξλέ ολόπ οιρύκ ίελετοπα ιακ  ςέκιτηνυερε 

 ςωπό ,ςετητόιρητσαρδ π αινήλλενα  ιακ δ  ήνθει σ  ,αιρδένυ σ ,αιράνιµε  ε  ,ςιεσέθκ σ ,ςείσαγρενυ  ε .πλ.κ ςιεσάτεξ Η  
 .Ε.Ε.Π.Π.Ε.Κ.ΙΔ υοτ ησυρδί οτσ ατητότανυδ ητ εσωδέ  οιµήτσιπεναΠ  οτ εµ ίετσαγρενυσ αν  ότχιονΑ όκινηλλΕ

οιµήτσιπεναΠ ( .Π.Α.Ε  οίοπο οτ ,) νωρώχ νωτ ησήρχ ιενάκ ιεσσύτπανα υοπ νωεσάρδ νωτ οισίαλπ οτσ  υοτ 
 .Ε.Ε.Π.Π.Ε.Κ.ΙΔ  

ηνυθύεπΥ :.Ε.Ε.Π.Π.Ε.Κ.ΙΔ υοτ  7002  - 0102   ακ η αίγρωεΓ ,υολγοκίσΑ  
  0102  -  0102 Δ η ητώιζτραΒ αγλΌ .ρ  

 
 ςησοδάραΠ ,ςαίεδιαΠ ςήκινηλλΕ ορτνέΚ ςένθειΔ ’ςοχράιΝ ςορύατΣ‘ ςησυεδίαπκΕ ςήκιταµλεγγαπΕ ιακ  

 ,ιορώχ ιοµισέθαιΔ :ΑΕΜΑ αιγ ςέφαργαιδορπ ιο ιακ ιατνύορηλπ υοπό  

 10  ςαίλακσαδιδ ςεσυοθία  ςήκιλονυσ νωµότα 481 ςατητόκιτηρωχ  
 βιβ ηκήθοιλ - οιρήτσωνγανα  
 Υ/Η 24 εµ Υ/Η αιρήτσαγρε 3  
 νωµότα 06 νωεσήρχ νώλπαλλοπ ασυοθία  
 νωµότα 052 ορταέθιφµα  
 υορτάεθιφµα ασυοθία ήκιτκιρητσοπυ  
 οίερωρυθ ιακ ακαλύφ αίκιο - ςήχοδοπυ ςορώχ  εσ ηξαλύφ εµ 

ησάβ ηρω/42  

 5  αίεφαργ δ ςησηκίοι  
 νωεσάιρδενυσ ασυοθία  
 νιλκίδ 44 α νώτσαδυοπσ ςαίνεξολιφ αιτάµωδ  
 οίεκιλυκ - αιρέτεφακ  
 ορταέθ οιρθίαπυ  
  2 τσυκλενα ερή ς 
  2 ςελάκσ ςέκιρετωσε  
 ιορώχ ίοκιτυεκηθοπα  
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ασσώλγ ήκινηλλΕ Η  

νατΌ  άκ π ετο  ωγύφ  από  
οτύοτ  οτ  ςωφ  

αθ  ώθχιλε π ςορ  ατ π ωνά  
όπ ςω  ανέ   

ικάυρ π υο  ιεζίρυομρυομ  
ιΚ  να  νόχυτ  άκ π υο  μάνα ασε   

ςυοτσ  ςυοιζάλαγ  ςυομόρδ  
ωσήτνανυσ  ςυολέγγα  

αθ  ςυοτ  ωσήλιμ  άκινηλλε  
επ ήδιε  νεδ  ενυορέξ  ςεσσώλγ  
« ενάλιμ  ύξατεμ  ςυοτ  εμ   

ήκισυομ » 
 

ςοκάττερΒ ςορόφηκιΝ  
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 οΤ  ςασσώλΓ ςήκινηλλΕ ςαίλακσαδιΔ ορτνέΚ  ιακ ).ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ( ύοµσιτιλοΠ  

α Η οτσοπ ήλ υοτ  
ιακ ςασσώλΓ ςήκινηλλΕ ςαίλακσαδιΔ ορτνέΚ οΤ  ( ύοµσιτιλοΠ ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ .  ) εκηθύρδι  ίπε  ςαίενατυρΠ

 ,υοράλΓ υοίρτηµηΔ πυ νητ εµ ’ νόµθιρα ςητ ησαφόπα 5991.20.9/557  νωνίνναωΙ υοίµητσιπεναΠ υοτ υοτήλκγυΣ 
 ιακ όπα ιατεπέιδ κιρετωσΕ ό µσινοναΚ ό .ςαίγρυοτιεΛ  

 

 

 

 
† ςοράλΓ ςοιρτήµηΔ  

νωνίνναωΙ υοίµητσιπεναΠ υοτ ςηνατύρΠ  
8891 - 4991 ιακ 1991 - 7991  

Κ  ήλοτσοπα αιρύ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ υοτ ιανίε  π η αρετίαιδι ,ςησοδάραπ ςήκινηλλε ςητ ήλοβορ ςήκιποτ ςητ  ςώθακ ,
αραπ ςιτ εµ αίµιρωνγ η ιακ νώρωχ νωλλά ςιεσόδ ητ όπα ασέµ  αίλακσαδιδ  ιακ ησηθώορπ  ύοκινηλλε υοτ 

ιακ ύοµσιτιλοπ ςασσώλγ ςήκινηλλε ςητ   ςώθακ ιακ  η /νώκιτυεδιαπκε ηψυλάκ α νώκιτηνυερε  ησέχσ εσ νώκγαν
ηξυτπάνα νητ εµ   νητ ιακ  αιεγρέιλλακ λε ςητ ςηνωφόνηλ  ιακ ςότνε ύοµσιτιλοπ ύοκινηλλε υοτ ιακ ςαίεδιαπ 

:νυούεχοτσ υοπ ςιεσάρδ ιεσσύτπανα ότυα ογόλ οτ αιΓ .νωρόνυσ νωτ ςότκε  

 ητσ  ησοδάιδ ιακ ςασσώλγ ςήκινηλλε ςητ υοτ νώιξα νώκινορχαιδ νωτ ιακ ύοµσιτιλοπ ύοκινηλλε υοτ , 
  ητσ νώαλ νωτ ήφαπε ήκιµσιτιλοπαιδ , ατητόρετε νητσ όµσαβεσ εµ ακ ητ ι ατητόκιτεροφαιδ νώαλ νωτ , 
 νωτ ησηρήταιδ ιακ ηξιφσύσ ητσ ςαιενέγοµΟ ςητ ςενηλλΈ ςυοτ εµ νώµσεδ , 
  ςήκιτκαδιδ ςητ όµσιτυολπµε νοτ ιακ ησυχσίνε νητσ ςαίγολοδοθεµ  νώκαιρανιµεσ ησηίοπολυ νητ εµ 

νωλκύκ  νητ αιγ ήκινηλλε ηνέξ ςω , υψ  ύοκιτκαδιδ ,ύοκιγωγαδιαποχ ιακ υονέµοχειρεπ ύοκιγολοσσωλγ , 
 ύοµσιτιλοπ υοτ ιακ ςασσώλγ ςητ ήκιτκαδιδ ητ αµέθ εµ νωίρδενυσ ιακ νωδίρεµη ησωνάγρο νητσ , 
 όµσαιδεχσ οτσ θάµκε νωίδιριεχγε νώκισσωλγ ιακ ύοκιλυ ύοκιτκαδιδ  /ςηρετύεδ ςω ςήκινηλλε ςητ ςηση

ασσώλγ ςηνέξ ς, 
 αίγρυοτιελ ητσ  ςω ςήκινηλλε ςητ αίλακσαδιδ ητ όποκσ εµ νωτάµητραραπ  ςηνέξ ςηρετύεδ  εσ ιακ ςασσώλγ

υορίεπΗ ςητ ςέχοιρεπ ςελλά , τήλκγυΣ ςητ ηµώνγ ηνωφµύσ όπα αρετσύ  νωνίνναωΙ υοίµητσιπεναΠ υοτ υο
.ςέχρα ςέκιποτ ςιτ εµ αίσαγρενυσ εσ ιακ  
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τενύθυεπα ςυοιοπ εΣ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ οτ ια  

  νώγαλλατνα νωτάµµαργορπ νώκϊαπωρυε ςέτητιοφ setarcoS / sumsarE  , VdL ,.πλ.κ  
 ,.Ι.Π υοτ ςέτητιοφ ςύοκαιχυτπατεµ ιακ ςύοκαιχυτπορπ ςύοπαδολλα  
 ,.Ι.Π υοτ ςέτηνυερε ςύοκιροτκαδιδατεµ ιακ ςεροτκάδιδ ςυοιφήψοπυ ςύοπαδολλα  
 ςέτητιοφ νωίµητσιπεναΠ υοτ ύοκιρετωξε  ιεψάνυσ νυοχέ αίοπο ατ ,  ςήκϊαµηδακα αλλοκότωρΠ

ςαίσαγρενυσ ,.Ι.Π οτ εµ  
 ,)ΥΚΙ( νώιφορτοπΥ νώκιταρΚ ςοταµύρδΙ υοτ ςυοφόρτοπυ ςύοπαδολλα  
 ,ςέδυοπΣ ςέκινηλλΕ ςιτσ αρδέ εµ ύοκιρετωξε υοτ νωτάµυρδΙ νώκϊαµηδακΑ νωτατώνΑ ςέτητιοφ  
 υονέµαιδ υοπ ςύοπαδολλα  ίελετοπα ςαιεθάµονηλλΕ ςητ ησηίοποτσιΠ η ςυοίοπο ςυοτ αιγ αδάλλΕ νητσ ν

,ςαίσαγρε άρογα νητσ ςυοτ ήσαβσόρπ νητ αιγ ησεθόπϋορπ ήκισαβ  
 ιακ ασσώλγ ήκινηλλε νητ νύοπαγα υοπ ,ςατητόκινθε ,ςαίεκσηρθ ,ςήλυφ ςωτήτραξενα ,ακιλήνε αµοτά  

όµσιτιλοπ όκινηλλε νοτ . 

οιΔ Η  .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ υοτ ησηκί  

α ησηκίοιδ Η  όπα ιατίεκσ αεννε ,οιλύοβµυΣ όκιτηκιοιΔ ςέλεµ  :όπα ιατίελετοπα οίοπο οτ  

 µηδακΑ ηνατύρπιτνΑ νοτ ,ύοκιπωσορΠ ιακ νωεσέθοπΥ νώκϊα  ιακ ηλέµ : 
 ςήλοχΣ ςήκιφοσολιΦ ςητ αροτήµσοΚ νοτ , 
 ςήγωγΑ νώµητσιπΕ ςήλοχΣ ςητ αροτήµσοΚ νοτ , 
  νοτ ορδεόρΠ  ,ςαίγολολιΦ ςοταµήµΤ υοτ  
 ,ςαίγολοιαχρΑ ςαίροτσΙ ςοταµήµΤ υοτ ορδεόρΠ νοτ  
 ,ςησυεδίαπκΕ ςήκιτοµηΔ ςοταµήµΤ ύοκιγωγαδιαΠ υοτ ορδεόρΠ νοτ  
  νοτ ςαίφοσολιΦ ςοταµήµΤ υοτ ορδεόρΠ - ςήκιγωγαδιαΠ - ,ςαίγολοχυΨ  
 ,νώγωγαιπηΝ ςοταµήµΤ υοτ ορδεόρΠ νοτ  
  υοτ ορδεόρΠ νοτ ςηνχέΤ ςητ νώµητσιπΕ ιακ νώνχεΤ νώκιτσαλΠ ςοταµήµΤ  

 αίετηθ ητ εµ ησί ιανίε υοίλυοβµυΣ ύοκιτηκιοιΔ υοτ νώλεµ νωτ αίετηθ Η  αχιοτσίτνα ατσ ςυοτ
αίρδεορΠ ιακ αίετηµσοΚ ,αίενατυρΠ( αναγρό άκαιµητσιπεναπ )ςοταµήµΤ . 

Α Δ υοτ νώκιτκαρπ νωτ ςησηρήτ ςητ αιδόµρ Σ η ιανίε  ,.ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ υοτ ςαέταµµαρΓ  εµ ιατεζίρο αίοπο η 
όπα  .ηξάρΠ ήκινατυρΠ ιακ υοιλύοβµυΣ ύοκινατυρΠ ησαφ Α  ητ ιενάβµαλαν  νωτ ησωίαρεπκειδ ιακ ησηνύερειδ

ιακ νώιεγρενε ΣΔ υοτ νωεσάφοπα νωτ ησηίοπολυ νητ . 
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 ςέκιτηκιοιΔ δ ςέµο  
υοτ αίγρυοτιελ ηµθυρύε νηΤ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ   νυοζίρητσ  νωθυολόκα νωτ ηλέµ ατ ιακ η/ςονεµάτσϊορπ η/ο

:νώµοδ νώκιτηκιοιδ   
 

 
 

ύοµσιτιλοΠ ιακ ςασσώλΓ ςήκινηλλΕ ςαίλακσαδιΔ υορτνέΚ αµµαργόναγρΟ  

.ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ  

 όκιτηκιοιΔ
οιλύοβµυΣ  

η/ςονεµάτσϊορΠ  

ςησηκίοιΔ αµήµΤ  ςησυεδίαπκΕ αµήµΤ  ιΔ αµήµΤ  ςήκιτηκιο
ςήνοµαιΔ & ςανµιρέΜ  

ηκήθοιλβιΒ  οκιτπο οιρήτσαγρΕ -
νωσέμ νώκιτσυοκα  
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 οΤ ΕΚ υοτ όκιπωσορπ όκιτυεδιαπκΕ ιακ όκιτηκιοιΔ .Δ.Ε.Γ. ΟΠ . :όπα ιατενώχελετσ  

 3 ινόµ οµ ήλλαπυ ςυ ολ ςυ , 
 ςυοχύοισαβµυσ 3 , 
 35 ιοίοπο ιο ςετνοκσάδιδ ςυοιθσίµορω πορτιρεπ κε νυοχέραπ  ςή  ογρέ όκιτκαδιδ (  εµ αβµύσ  ςησεθάνα ησ

αµµαργόρπ οτσ υογρέ )  .  
 

ΕΚ υοτ νωτάµµαργορπ νωτ ησηίοπολυ ιακ ηψηλάνα νητ αιΓ .Δ.Ε.Γ. ΟΠ .  ςυορέµ ίπε ατ , αίεφαργ  
ιτ νυονάβµαλανα :ςιεσάρδ ςεθυολόκα ς  

 
 

ησηκίοιΔ  
  ύοµσιγολοπϋορπ ιακ νωεσάτορπ ήλοβοπΥ  ςορπ ςίεροφ ςυοιδόµρα ςυοτ . 
 ςιεσάβµυΣ  ςίεροφ εµ ςησητόδοταµηρχ υ , νωτάµµαργορπ ησηίοπολ  ιακ ησιρίεχαιδ ήκιµονοκιο ,

ίοµσιγολοπα . 
 νώτσαδυοπσ ήχοδοπΥ . 
 υοίεχρα ύοκινορτκελη ιακ υοπυτνέ ησηρήΤ . 
  εµ αίσαγρενυΣ ι  ,αταµύρδ φ  ,ςίερο Ο αιενέγοµ . 
  εµ αίσαγρενυΣ  ,ςιεσέχΣ ςεισόµηΔ ,αίενατυρΠ( .Ι.Π υοτ ςείσερηπυ νώνυερΕ ήπορτιπΕ  αίεριατΕ ,

 ςησηίοποιξΑ  ςησιρίεχαιΔ ιακ Ι.Π υοτ ςαίσυοιρεΠ ςητ .). 
 Σ ύθυεπΥ ςύοκινοµητσιπΕ εµ αίσαγρενυ ΠΕΔ ηλέµ ιακ ςυον . 
 εσέχΣ ςεισόµηΔ ςι ο ,  ησωνάγρ ε νώτρο  , ε νωεσώληδκ . 
  νωεσώιαβεβ ήχοραΠ  ςήλοβοπυ ολοιακιδ ησήρχ ηµιµόν εθάκ αιγ νώκιτηγ . 
 νωεσώιαβεβ ήχοραΠ .ςησητίοφ  
  νωεσώιαβεβ ήχοραΠ ςήχοτεµµυσ νώκιτηιοποτσιπ . 
 αίεχιοτσ άκιτσιτατΣ .ςησηγόλοιξα νωίγολοταµητωρε αίσαγρεξεπΕ . 
 υοπύΤ αίτλεΔ π ιακ οβορ  υοτ νωεσάρδ νωτ ήλ ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ . 
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ησυεδίαπκΕ  
  ,ςέδυοπΣ π νωτάµηθαµ ονεµόχειρε . 
  ήκιτυχσινΕ  υοτ νώτσαδυοπσ νωτ αίλακσαδιδ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ  
 όκιλυ όκιτκαδιΔ .ογρέ όκιτηνυερΕ /  
 ςησωφρόµιπε αιράνιµεΣ , η  ,ςεδίρεµ σ αιρδένυ . 
  ησωρέµηνΕ οισίαλπ όκιτεθοµον οτ αιγ ςησυεδίαπκε . 
 ησωρέµηνΕ υοτ ΣΔ  αταµέθ άκιτυεδιαπκε αιγ . 
  ςιεσάτεξΕ Ε ςησηίοποτσιΠ ςαιεθάµονηλλ . 
 ( ςασσώλΓ ςήκινηλλΕ ορτνέΚ οτ εµ αίσαγρενυΣ ΓΕΚ ). 

ηκήθοιλβιΒ  
 οιρήτσωνγανΑ . 
 ύοκιλυ ύοκιτκαδιδ ςόµσιεναΔ . 
 ολαταΚ ογ νωίλβιβ ησηφάργ . 
 νωίλβιβ ςείλεγγαραΠ . 

 οιρήτσαγρΕ ο ώκιτσυοκαοκιτπ νωσέµ ν  
  ιακ »αίσσωλγολιΦ« νωτάµµαργορπ νώκαιφηψ νωτ ησήρχ ητ εµ ςήκινηλλΕ ςητ αίλακσαδιΔ

»αιεθάµογοΛ« . 
 ουτκίδαιΔ οτσ ησαβσόρΠ . 

µιρέΜ ςήκιτηκιοιΔ αµήµΤ  & ςαν ςήνοµαιΔ  
  ύοκινηλλΕ υοτ νωτήτοιρητσαρδ νώκιτυεδιαπκε νωτ νωρώχ ςησεθάιδ ησιρίεχαιδ ιακ ησωνάγρΟ

χιονΑ .υοίµητσιπεναΠ ύοτ  
 .Ε.Ε.Π.Π.Ε.Κ.ΙΔ υοτ ςιεσάτσατακγε ςιτσ νωεσώληδκε νώκινοµητσιπε ςαίνεξολιφ ησωνάγρΟ  
  ςιτσ ιακ )ςενίλκ 88 ,αιτάµωδ 44( ανώνεΞ νοτσ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ υοτ νώτσαδυοπσ ςήνοµαιδ ησιρίεχαιΔ

)ςενίλκ 67 ,αιτάµωδ 16( ςαίνεξολιΦ ςείκιοταΚ ςέκιτητιοΦ  
 σιπΕ .νωεσάτσατακγε νώπιολ ιακ νώκαιρητκ νωτ ςατητόιραθακ ιακ ςησηρήτνυσ νωγρέ αίσατ  
  ςυοέν αιγ ςηξιφά νώιγηδο ιακ ύοκιλυ ύοκαιροφορηλπ ήλοτσοπα ιακ ησωρέµηνε ηξατνύΣ

ςυονεµύονεξολιφ  
 ησιρίεχαιδ ήκιµονοκιΟ - νώκιτσιτατσ αίγρυοιµηδ  
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Δ ιακ όκινοµητσιπΕ ωσορπ όκιτκαδι όκιπ  

 ηνύθυε ήκινοµητσιπε νηΤ νωτάµµαργορπ νωτ ολυ ιακ ιεζάιδεχσ υοπ  οτ ίειοπ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ νυορέφ  ηλέµ ΠΕΔ  
 αµµαργόρπ εθάκ αιΓ .νωνίνναωΙ υοίµητσιπεναΠ υοτ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ υοτ  ησηλκσόρπ ήτχιονα όπα άτεµ ,

,ςοτνορέφαιδνε ςησωλήδκε ιατεζίρο ΣΔ υοτ ησαφόπα εµ ε ςανέ  ςήτσινοτνυσ/ςονυθύεπυ ςόκινοµητσιπ
,υογρέ ύοκιτυεδιαπκε ςοίοπο ο  , νητ άτακ ,ςοταµµάργορπ υοτ αίεροπ  ιενώρεµηνε  αιγ ςετνοκσάδιδ ςυοτ  νητ

ήκιτυεδιαπκε σακιδαιδ αί  ςήκιγωγαδιαπ ιακ ςαίγολοδοθεµ ςήκιτκαδιδ αταµήτηζ αιγ ,  Ο .ςήκιτκαρπ
 υοτ ςονυθύεπυ ςόκινοµητσιπε ςοταµµάργορπ ετοτσάκε  ηλέµ αλλά ίελακσορπ ΠΕΔ  νυοσήιοποταµγαρπ αν 

 ςιεξέλαιδ άκιτεχσ  οτ ιενώφροµαιδ ,όµσιτιλοπ όκινηλλε νοτ ιακ αίροτσι ήκινηλλε νητ ,ηνχέτ ήκινηλλε νητ εµ 
τσαδυοπσ νωτ ςησηγήιρεπ ιακ ςησηγάνεξ αµµαργόρπ οτ ιεζάιδεχσ ,νωεξέλαιδ νωτ αµµαργόρπ  εσ νώ

νωνίνναωΙ νωτ αίεµηνµ ιακ ςυοπότ ςύοκιροτσι ,αίεσυοµ ,  ςολέτ ιακ ,ςήχοιρεπ ςηρετύρυε ςητ ιακ ςώθακ 
αρήτκαραχ ύοκιγωγαχυψ ιακ ύοκιτυεδιαπκε ςέµορδκε ιεζίταµµαργορπ οριεπΉ νητσ ,  ιακ άλλα  ςελλά εσ

.ςαδάλλΕ ςητ ςέχοιρεπ ςέκιροτσι νοζάγρενυσ ςετνοκσάδιδ ιΟ  αταµήτηζ εσ ονυθύεπυ όκινοµητσιπε νοτ εµ ιατ
.υοτ ίζαµ αίνωνιοκιπε ήχενυσ εσ ιατνοκσίρβ ιακ αρήτκαραχ ύοκιτυεδιαπκε  

 οΤ σ ίπε ιεσάβµυ   .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ υοτ νωτάµµαργορπ νωτ όκιπωσορπ όκιτκαδιδ ιατενάβµαλσορπ   όπα άτεµ
 ςοτνορέφαιδνε ςησωλήδκε ησηλκσόρπ ήτχιονα ιακ  ςιεσάτεξε ςέτπαργ  ητ νύοροφα υοπ αταµέθ εσ  διδ αίλακσα  

 ςω ςήκινηλλε ςητ ςηρετύεδ ςηνέξ/ ςασσώλγ  νωτ ιοχύοιχυτπ ιανίε ςετνοκσάδιδ ιΟ . νώλοχσ νώκιφοσολιφ  ςητ 
νυοτέθαιδ ,ςαρώχ νόδεχσ λονύσ οτσ ό ςυοτ  ίτ όκαιχυτπατεµ ετοίνε ,νώδυοπσ ολτ   εδ .ολτίτ όκιροτκαδιδ ιακ   

άταΚ  ετοτσάκε υοτ ησωρήλκολο νητ  ςοταµµάργορπ ύοκιτυεδιαπκε ιατίεγολοιξα   η  νωτ ατητόκιταµσελετοπα
ε νητσ νωτνόκσαδιδ τυεδιαπκ ηξάρπ ήκιτκαδιδ ιακ ήκι ιακ   ησηρήτ νητσ νωτνόκσαδιδ νωτ ςαιεπένυσ ςόµθαβ ο

ςοταµµάργορπ υοιγόλορω υοτ  .  

Τ  όκιπωσορπ όκιτκαδιδ ο αβορπ ςερώ ςένιταµυεγοπα ςιτ άτακ αίλακσαδιδ ήκιτυχσινε εσ ιενί  σ  νητ ηκήθοιλβιΒ  
 υοτ ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ . .οίακγανα ίεθιρκ νατό , όκιτκαδιδ οτ ςολέΤ όκιπωσορπ  νωτ αίεδονυσ ητ ιενάβµαλανα 

.αρήτκαραχ ηµ ιακ ύοκιποτ ςιεσήγανεξ ιακ ςιεσήγηιρεπ ςέκιτυεδιαπκε εσ νώτσαδυοπσ  
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 ιακ ύοκιπωσορπ ύοκιτκαδιδ ,ύοκινοµητσιπε ησητνάνυΣ νώτσαδυοπσ .Ι.Π υοτ ςέχρα ςέκινατυρπ ςιτ εµ  
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Π Γ ςήκινηλλΕ αταµµάργορ ασσώλ Π ιακ ς ύοµσιτιλο  
νωτάµµαργορπ ςείρογηταΚ : 

.1   αιγάΠ  άκιτυεδιαπκε αταµµάργορπ  ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ . 
2.  άκιτυεδιαπκΕ ρπ αταµµάργο  νωλλοκότωρπ ιεσάβ ςαίσαγρενυσ  ςίεροφ ςύοκϊαµηδακα εµ & αταµύρδι  

ςησωρτνέκοπα ςιεσάρδ ιακ . 
.3   αταµµάργορΠ  ςίεροφ ςύοκιταρκ όπα ανεµύοτοδοταµηρχ  ησηλκσόρπ ήκιτεχσ όπα άτεµ  ςησωλήδκε

νωεσάτορπ ησεθάτακ ιακ ςοτνορέφαιδνε . 
.4   αταµµάργορπ άκιδιΕ ιτατνε  ςήκισσωλγ ςήκ ςαίσαµιοτεορπ . 
.5  αταµµάργορπ άκιτηνυερΕ . 

 νητ εµ νυοζίχρα ιακ ςοτέ όκϊαµηδακα οτ νύοθυολοκα ύοµσιτιλοπ ιακ ςασσώλγ ςήκινηλλε αταµήθαµ αΤ
1 νητ νωτάµµαργορπ νώνιρεµιεχ νωτ ηξρανέ η .υοίρβωτκΟ υοτ αρέτυεΔ ητώρπ νητ ή υοίρβωτκΟ   εµ ανωφµύΣ

γόρπ οτ ,αµµαρ άνιρεµηθακ ιατνύοιοποταµγαρπ αταµήθαµ ατ  ςωέ αρέτυεΔ όπα ήυεκσαραΠ . 

.1   αιγάΠ άκιτυεδιαπκε αταµµάργορπ  .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ  

ΕΚ αµµαργόρπ όνιρεµιεΧ .Δ.Ε.Γ. ΟΠ . ςοιρβώτκΟ( - )ςοιάΜ  
 Π  αµµαργόρ οίοπο οτ α Ε ςέτσαδυοπσ εσ ιατενύθυεπ sumsar  , VdL ύοκινηλλε υοτ ςυοφόρτοπυ ,  ιακ ςυοτάρκ 

ςύοπαδολλα εσ ( ςέτσαδυοπσ  αρτκαδίδ εµ ησηίοποτσιπ η ςυοίοπο ςυοτ αιγ αδάλλΕ νητσ νυονέµαιδ υοπ )  
 νητσ ςυοτ ησαβσόρπ νητ αιγ ησεθόπϋορπ ήκισαβ ιακ νόσορπ οτητίαραπα ίελετοπα ςαιεθάµονηλλε ςητ

.ςαίσαγρε άρογα  
 σητία οπυτνέ νυολλάβοπυ ςέτσαδυοπσ ιΟ ςη  ΕΚ υοτ αίεταµµαργ ητσ ςήχοτεµµυσ .Δ.Ε.Γ. ΟΠ .  1 όπα

 υοίρβµετπεΣ  ναρέπ ςήχοτεµµυσ ςετητόιφηψοπΥ .ςοταµµάργορπ υοτ ςηξρανέ αίνηµορεµη νητ ιακ ιρχέµ
ησωτπίρεπ άτακ ιατνοζάτεξε ,ςηξρανέ ςαίνηµορεµη ςητ . 

 αλό ιετπύλακ ςασσώλγ ςήκινηλλε ςητ ςησηθάµκε αµµαργόρπ οΤ  ,νωίασεµ ,νωίραχρα :αδεπίπε ατ 
νωνέµηρωχορπ . 

 00.9 :ςαίλακσαδιδ ςερΏ - ,00.21 3 ρώ νώρω νώκιτκαδιδ ολονύσ ,ανήµ/06 ,αδάµοδβε/51 ,αρέµη/ςε  410. 
  ιατνονώναγρο ςέµορδκε ςέκιτυεδιαπκε ιο ιακ ύοροχ ύοκαισοδαραπ αταµήθαµ ατ ,νωεξέλαιδ ησηίοπολυ Η

ησάβ εµ τότανυδ ητ .άτυα εσ νώτσαδυοπσ νωτ ςήχοτεµµυσ ατη  
 .ησήρχ ηµιµόν εθάκ αιγ νώκιτηγολοιακιδ ςήλοβοπυ ςιεσώιαβεβ ιατνοχέραΠ  
 νωτ ησητίοφ Η νώτσαδυοπσ  E sumsar  εµ ιατενώρυχοτακ αµµαργόρπ οτσ STCE . 
  όνιραΕ αµήµτ ςυοιράχρα αιγ  όπα ιατίειοπολυ  οιράυορβεΦ ςωέ Μ οιά  .  
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αδιΔ ασυοθία νητσ αίλακσ  

 όνιρεΘ ΕΚ αµµαργόρπ .Δ.Ε.Γ. ΟΠ . ςοιλύοΙ( ) 
 Τ οµθυρρύχα  αµµαργόρπ α οίοπο οτ , Ε ςέτσαδυοπσ εσ ιατενύθυεπ sumsar  , VdL  , οφόρτοπυ  ύοκινηλλε υοτ ςυ

,ςυοτάρκ ( όκιρετωξε οτσ ή αδάλλΕ νητσ νυονέµαιδ υοπ ςύοπαδολλα ςέτσαδυοπσ  .)αρτκαδίδ εµ  
 έτσαδυοπσ ιΟ ςησητία οπυτνέ νυολλάβοπυ ς  ΕΚ υοτ αίεταµµαργ ητσ ςήχοτεµµυσ .Δ.Ε.Γ. ΟΠ . ορετόγρα οτ  

)υοίνυοΙ 01 ςωέ( ςοταµµάργορπ υοτ ηξρανέ νητ νιρπ ςερέµη 02 . 
  ,νωίασεµ ,νωίραχρα :αδεπίπε ατ αλό ιετπύλακ ςασσώλγ ςήκινηλλε ςητ ςησηθάµκε αµµαργόρπ οΤ

νωνέµηρωχορπ . 
 αδιδ ςερΏ 00.9 :ςαίλακσ - ,03.21  4  ,αρέµη/ςερώ 02  ,αδάµοδβε/ δ ,ανήµ/08 ώ ςέκιτκαδι  υοτ ολονύσ οτσ ςερ

ςοταµµάργορπ  08 . 
 νυοχέτεµµυσ ςέτσαδυοπσ ιΟ ,ςιεξέλαιδ ςιτ ,αταµήθαµ ατσ ,ύοροχ ύοκαισοδαραπ αταµήθαµ ατ  ςιτ 

 ,ςέµορδκε ςέκιτυεδιαπκε άκαισοδαραπ ρδ ςέπιολ ιακ αιρύγηναπ α ςετητόιρητσ . 
 .ησήρχ ηµιµόν εθάκ αιγ νώκιτηγολοιακιδ ςήλοβοπυ ςιεσώιαβεβ ιατνοχέραΠ  
 νωτ ησητίοφ Η νώτσαδυοπσ  Ε sumsar  εµ ιατενώρυχοτακ αµµαργόρπ οτσ STCE . 
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.Δ.ΕΚ υοτ ςέτσαδυοπΣ πόρκΑ νητσ ιακ ςηνώδωΔ ορταέΘ οίαχρΑ οτσ .ΟΠ.Γ.Ε ηλο  

.2  σάβ αταµµάργορπ άκιτυεδιαπκΕ ιε  ςίεροφ ςύοκϊαµηδακα εµ ςαίσαγρενυσ νωλλοκότωρπ &  αταµύρδι 
ςησωρτνέκοπα ςιεσάρδ ιακ  

Π  υοτ ςέτητιοφ αιγ ύοµσιτιλοπ ιακ ςασσώλγ ςήκινηλλε ςαίλακσαδιδ αµµαργόρ ytisrevinU  fo  notgnihsaW  ,
elttaeS ( ςοιλίρπΑ( )ΑΠΗ - )ςοιάΜ  

  οιγάΠ αµµαργόρπ ολλοκότωρπ οτ ησάβ εµ  υοτ ιακ νωνίνναωΙ υοίµητσιπεναΠ υοτ ύξατεµ ςαίσαγρενυσ 
ytisrevinU  fo  notgnihsaW Τ. όρπ ο  ιακ 2002 οτ όπα ιατίειοπολυ αµµαργ ιατίετοδοταµηρχ  υορήλκολο ξε  όπα

 οιµήτσιπεναΠ οτ notgnihsaW . 
 σσώλγ ςήκινηλλε ςητ ςησηθάµκε αµµαργόρπ οΤ ιετπύλακ ςα  νωίραχρα οδεπίπε οτ . 
 ςαίλακσαδιδ ςερΏ 00.9 -11 00. , 2  ςήκιτυεδιαπκε ςαισήρεµη αρέµη ,ήυεκσαραΠ νητ ησερίαξε εµ( αρέµη/ςερώ

)ςήµορδκε  , 8  ,αδάµοδβε/ 23 σ ,ανήµ/ νώρω νώκιτκαδιδ ολονύ  06 . 
 ςιεξέλαιδ ςιτ ,αταµήθαµ ατσ νώτσαδυοπσ νωτ αίσυοραπ Η απκε ςιτ ,  αταµήθαµ ατ ,ςέµορδκε ςέκιτυεδι

ύοροχ ύοκαισοδαραπ )ςερώ 21(  ,ςετητόιρητσαρδ ςιτ ςελό εσ ιακ ιανίε .ήκιτωερχοπυ  
  ανωφµύσ ςεδάνοµ ςέκιτκαδιδ εµ ιατενώρυχοτακ αµµαργόρπ οτσ νώτσαδυοπσ νώνακιρεµα νωτ ησητίοφ Η

λα ςητ υοίµητσιπεναΠ υοτ ςησηγόλοιξα αµητσύσ οτ εµ ςήπαδολ . 

π όνιρεΘ  αιγ ύοµσιτιλοπ ιακ ςασσώλγ ςήκινηλλε ςητ ςαίλακσαδιδ αµµαργόρ  ςυοέν  ςυοµηδόπα
ςετώριεπΗ )ςοιλύοΙ(  

  ςηπώρυΕ αίδνοπσοµΟ ήκιτωριεπηναΠ νητ εµ αίσαγρενυσ εσ ιατίειοποταµγαρπ αµµαργόρπ οΤ  ιακ
νητ οχότσ εµ ςετώριεπΗ ςυοµηδόπα ςυοέν εσ ιατενύθυεπα σεδνύσαναπε Υ .αδίρταΠ νητ εµ η ιοπολ εκηθή  
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 0102 ,9002 ,8002 υοτ οιλύοΙ νοτ  ,  νώτωριεπΗ νωµηδόπΑ υοίλυοβµυΣ υοίµσοκγαΠ υοτ αδίγια νητ όπυ εκηθέτ
 η εκητσίσαφοπα ιακ ήσηίοποιγαπ  .υοτ T  αµµαργόρπ ο ιατίετοδοταµηρχ ΞΕΠΥ οτ όπα  ιακ  νυοζίρητσ
αίχραµοΝ η άκιµονοκιο νωνίνναωΙ ιακ  αµυρδΊ οτ  ηννάωΙ‘ ηστάΛ ’. 

 Π νητσ ςήχοτεµµυσ ησητία νυολλάβοπυ ιονεµόρεφαιδνε ιΟ .ςηπώρυΕ αίδνοπσοµΟ ήκιτωριεπηνα  
 νωνέµηρωχορπ ,νωίασεµ ,νωίραχρα :αδεπίπε ατ αλό ιετπύλακ αµµαργόρπ οΤ . 
 00.9 ςαίλακσαδιδ ςερΏ - ,03.21 ώ 4 08 ,αδάµοδβε/02 ,αρέµη/ςερ νώρω νώκιτκαδιδ ολονύσ ,ανήµ/  08 . 
  αταµήθαµ ατ ιακ ςέµορδκε ςέκιτυεδιαπκε ςιτ ,ςιεξέλαιδ ςιτ ,αταµήθαµ ατσ νώτσαδυοπσ νωτ αίσυοραπ Η

 ύοροχ ύοκαισοδαραπ ιανίε ήκιτωερχοπυ . 

 όνιρεΘ  αµµαργόρπ  υοτ αµητράραπ οτσ ύοµσιτιλοπ ιακ ςασσώλγ ςήκινηλλε ςητ ςαίλακσαδιδ
Κ ςαζεβέρΠ ύοµοΝ υοτ άιδυοµµΑ νητσ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.Ε ςοιρβµέτπεΣ ή ςοιλύοΙ( ) 

  οτ όπα ιατίετοδοταµηρχ αµµαργόρπ οΤ οίεγρυοπΥ  νώκιµονοκιΟ ρκγέ νιπότακ  ςησι ςηνεµόλλαβοπυ ςητ  
.πΥ οτ ςορπ ςαίεδιαΠ ΘΜΒΔ  ςησατόρπ ο ιεζίρητσ αµµαργόρπ οΤ . αζεβέρΠ αίχραµοΝ η ιακ άκιµονοκι  .ς

 ονόρχ εθάκ ιατίειοπολΥ .0102 ιακ 4002 ητέ ατ ησερίαξε εµ 2002 οτ όπα  
  η ,ςέδυοπΣ ςέκινηλλΕ ςιτσ αρδέ εµ νωτάµυρδΙ νώκϊαµηδακΑ νωτατώνΑ ςέτητιοφ εσ ιατενύθυεπΑ

νωτ ησωρέµηνε  ςιτ όπα ιατενίγ νωίοπο  νυοχέτεµµυσ ιοιφήψοπυ ιΟ .όκιρετωξε οτσ ςείεβσερΠ ςέκινηλλε
κ  υοιδόµρα υοτ ςησηγήσιε ςήκιτεθ νιπότα  ιακ ςυοτ ςόταµήµΤ υοτ ήτηγηθαΚ  νοσόφε  ίεθηγηορπ ιεχέ νεδ

.αµµαργόρπ ονέµωρτνεκοπα οιοµόραπ εσ ή οιδί οτσ ςυοτ ήχοτεµµυσ ηλλά νόθλεραπ οτσ  
 νωνέµηρωχορπ ,νωίασεµ ,νωίραχρα :αδεπίπε ατ αλό ιετπύλακ αµµαργόρπ οΤ . 
 αδιδ ςερΏ 00.9 ςαίλακσ - ,03.21  4  ,αρέµη/ςερώ 02  ,αδάµοδβε/ ,ανήµ/08  νώρω νώκιτκαδιδ ολονύσ  08 . 
 σαδυοπσ νωτ αίσυοραπ Η  ,ςιεξέλαιδ ςιτ ,αταµήθαµ ατσ νώτ ςέµορδκε ςέκιτυεδιαπκε ςιτ   αταµήθαµ ατ ιακ

ύοροχ ύοκαισοδαραπ )ςερώ 01(  ιανίε .ήκιτωερχοπυ  

    
 ςαζεβέρΠ ύοµοΝ άιδυοµµΑ  ήµορδκε εσ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ υοτ ςέτσαδυοπΣ  
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 ύοµοΝ υοτ αδάιγαΣ ητσ ύοµσιτιλοπ ιακ ςασσώλγ ςήκινηλλε ςητ ςαίλακσαδιδ αµµαργόρπ όνιρεΘ
ςαίτωρπσεΘ )ςοιρβµέτπεΣ(  

 οδοταµηρχ αµµαργόρπ οΤ εκηθήτ  οτ όπα οίεγρυοπΥ  νώκιµονοκιΟ ρκγέ νιπότακ  ςηνεµόλλαβοπυ ςητ ςησι
 ςορπ οτ  ςησατόρπ ΘΜΒΔ ςαίεδιαΠ .πΥ .  αµµαργόρπ οΤ εξιρήτσ  αίχραµοΝ η ιακ άκιµονοκιο ςαίτωρπσεΘ . 

 εκηθήιοπολΥ  αδάιγαΣ ητσ .9002 οτ   
 αιΓ ςοταµµάργορπ υοτ ατνέθρεφαναορπ ατ νυούχσι απιολόπυ ατ ςάιδυοµµΑ ςητ . 

.3  νεµύοτοδοταµηρχ αταµµάργορΠ  όπα α ςίεροφ ςύοκιταρκ  ςησωλήδκε ησηλκσόρπ ήκιτεχσ όπα άτεµ 
νωεσάτορπ ησεθάτακ ιακ ςοτνορέφαιδνε . 

νώιφορτοπΥ νώκιταρΚ ςοταµύρδΙ υοτ αµµαργόρΠ ( ΥΚΙ ) ςοιρβώτκΟ( - )ςοιάΜ  
 χ αµµαργόρπ οΤ λλε ανέ ονόρχ εθάκ ιενάβµαλανα οτ ιακ ΥΚΙ οτ όπα υορήλκολο ξε ιατίετοδοταµηρ  όκινη

λήδκε ησηλκσόρπ ήκιτεχσ όπα ατιεπέ οιµήτσιπεναΠ ησεθάτακ ιακ ςοτνορέφαιδνε ςησω .νωεσάτορπ  
  ατσίλ Η ΥΚΙ οτ όπα ιατελλέτσοπα νώτσαδυοπσ νωτ . 
 νωνέµηρωχορπ ,νωίασεµ ,νωίραχρα :αδεπίπε ατ αλό ιετπύλακ αµµαργόρπ οΤ . 
 00.9 :ςαίλακσαδιδ ςερΏ - ,03.21 4 ρέµη/ςερώ  α ( αρέµη αίµ  ή ύοµσιτιλοπ αιράνιµεσ αιγ ιατεθίταιδ 

ατητόιρητσαρδ ήκιτυεδιαπκε ), 46 ,αδάµοδβε/61 νώρω νώκιτκαδιδ ολονύσ ,ανήµ/  054 . 
 κε ςέκιτυεδιαπκε ςιτ ,ςιεξέλαιδ ςιτ ,αταµήθαµ ατσ νώτσαδυοπσ νωτ αίσυοραπ Η  ,ςέµορδ  αταµήθαµ ατ

ύοροχ ύοκαισοδαραπ κ )ςερώ 82(  ια ςετητόιρητσαρδ ςιτ ςελό εσ  .ήκιτωερχοπυ ιανίε  
 ΕΚ οΤ .Δ.Ε.Γ. ΟΠ . ατ άτακ αµµαργόρπ οτ ιεσήιοπολυ ιακ ιεβάλανα ιεχέ 3002 ητέ - 21( 40 ο 5002 ,) - 41( 60 ο ,) 7002 -

80 61( ο 8002 ,) - 71( 90 ο)  , 9002 - 81( 01 ο  ) ιακ 0102 - 91( 11 ο .)  

τιλοΠ ιακ ςασσώλγ ςήκινηλλε οιράνιµεσ όνιρεΘ ( ςυοόκηπυ ςύοπαδολλα αιγ ύοµσι πΥ . Π ςαίεδια  ,ΘΜΒΔ 
υθύειΔ ςανµιρέΜ ςήκιτητιοΦ ιακ νώδυοπΣ ησν ) ( ςοιλύοΙ ) 

  όκινηλλε ανέ ονόρχ εθάκ ιενάβµαλανα οτ ιακ ΥΚΙ οτ όπα υορήλκολο ξε ιατίετοδοταµηρχ αµµαργόρπ οΤ
π αιδνε ςησωλήδκε ησηλκσόρπ ήκιτεχσ όπα ατιεπέ οιµήτσιπενα .νωεσάτορπ ησεθάτακ ιακ ςοτνορέφ  

 νώτσαδυοπσ νωτ ήγολιπε Η πΥ υοτ αίσαγρενυσ ητ εµ ιατενίγ . Π ςαίεδια  νώκινηλλΕ νωτ ιακ ΘΜΒΔ 
 Η .όκιρετωξε οτσ νώιεβσερΠ ωτ ατσίλ ιατελλέτσοπα νώτσαδυοπσ ν  οτ όπα πΥ . ςαίεδιαΠ .ΘΜΒΔ  

 νωίραχρα :αδεπίπε ατ αλό ιετπύλακ αµµαργόρπ οΤ νωνέµηρωχορπ ,νωίασεµ , . 
 00.9 ςαίλακσαδιδ ςερΏ - ,03.21 αρέµη/ςερώ 4 02 ,  ,αδάµοδβε/ νώρω νώκιτκαδιδ ολονύσ ,ανήµ/08  08 . 
 σαδυοπσ νωτ αίσυοραπ Η ,ςιεξέλαιδ ςιτ ,αταµήθαµ ατσ νώτ  αταµήθαµ ατ ιακ ςέµορδκε ςέκιτυεδιαπκε ςιτ 

ύοροχ ύοκαισοδαραπ )ςερώ 6( ερχοπυ ιανίε .ήκιτω  
  8002 ,7002 ,6002 ητέ ατ άτακ αµµαργόρπ οτ ιεσήιοπολυ ιεχέ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ οΤ ιακ .0102  
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 ςέτσαδυοπΣ ςυορώχ ςύοκιγολοιαχρα εσ  

π όνιρεΘ  αµµαργόρ οµσιτιλοΠ ιακ ςασσώλγ ςήκινηλλε ύ ( πΥ . ςαίεδιαΠ ΘΜΒΔ  , υθύειΔ  νώνθειΔ ησν
νωεσέχΣ νώκιτυεδιαπκΕ ) ( ςοτσυογύΑ ςοιρβµέτπεΣ ή ) 

  οτ όπα υορήλκολο ξε ιατίετοδοταµηρχ αµµαργόρπ οΤ YKI  όκινηλλε ανέ ονόρχ εθάκ ιενάβµαλανα οτ ιακ 
π λήδκε ησηλκσόρπ ήκιτεχσ όπα ατιεπέ οιµήτσιπενα ησεθάτακ ιακ ςοτνορέφαιδνε ςησω .νωεσάτορπ  

 νώτσαδυοπσ νωτ ήγολιπε Η  υοτ αίσαγρενυσ ητ εµ ιατενίγ πΥ . Π ςαίεδια  νώκινηλλΕ νωτ ιακ ΘΜΒΔ 
 Η .όκιρετωξε οτσ νώιεβσερΠ ωτ ατσίλ ιατελλέτσοπα νώτσαδυοπσ ν  οτ όπα πΥ . Π ςαίεδια .ΘΜΒΔ  

 νωνέµηρωχορπ ,νωίασεµ ,νωίραχρα :αδεπίπε ατ αλό ιετπύλακ αµµαργόρπ οΤ . 
 00.9 ςαίλακσαδιδ ςερΏ - ,03.21 αρέµη/ςερώ 4 02 ,  ,αδάµοδβε/ νήµ/08 νώρω νώκιτκαδιδ ολονύσ ,α  08 . 
 εξέλαιδ ςιτ ,αταµήθαµ ατσ νώτσαδυοπσ νωτ αίσυοραπ Η ,ςι ςέµορδκε ςέκιτυεδιαπκε ςιτ ,  αταµήθαµ ατ ιακ 

ύοροχ ύοκαισοδαραπ  01( )ςερώ .ήκιτωερχοπυ ιανίε  
 7002 ητέ ατ άτακ αµµαργόρπ οτ ιεσήιοπολυ ιεχέ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ οΤ  νητσ Κ αστινό 02 ,  οτσ 9002 ιακ 80 .Ι.Π  

.4   αταµµάργορπ άκιδιΕ  ςήκιτατνε  ςήκισσωλγ ςαίσαµιοτεορπ  

CLIE ( sumsarE  evisnetnI  egaugnaL  esruoC ) ( ςοτσυογύΑ - ςοιρβµέτπεΣ  6 , ςεδάµοδβε ) 
  ιατίετοδοταµηρχ αµµαργόρπ οΤ  αµυρδΊ( ύοµσινοτνυΣ αδάνοΜ ήκινθΕ νητ ιακ ησωνΈ ήκϊαπωρυΕ νητ όπα

κιταρΚ  )νώιφορτοπΥ νώ  οτσ ιατίειοπολυ ιακ .Ι.Π  .3002 οτ όπα  
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 ατσίλ Η νώτσαδυοπσ νωτ  νώτητιοφ νωτ ήµονατακ νητ άτεµ ιετπύκορπ sumsarE  αιµήτσιπεναπ άκινηλλε εσ 
.ΥΚΙ οτ όπα ιατελλέτσοπα ιακ  

 ε αµµαργόρπ οΤ  ςασσώλγ ςήκινηλλε ςητ ςησηθάµκ  ιετπύλακ οδεπίπε οτ ανόνακ άτακ .νωίραχρα  
 00.9 ςαίλακσαδιδ ςερΏ - 4 ,03.21 αρέµη/ςερώ νώρω νώκιτκαδιδ ολονύσ ,αδάµοδβε/02 ,  021 . 
  εµ ιατενώρυχοτακ νώτσαδυοπσ νωτ ησητίοφ Η STCE . 
 ,ςιεξέλαιδ ςιτ ,αταµήθαµ ατσ νώτσαδυοπσ νωτ αίσυοραπ Η  ,ςέµορδκε ςέκιτυεδιαπκε ςιτ  αταµήθαµ ατ

οροχ ύοκαισοδαραπ ύ 01( - )ςερώ 21   ,ςετητόιρητσαρδ ςέπιολ ιακ ιανίε .ήκιτωερχοπυ  

Σ νωτάµµαργορπ νώκιδιε νωτ οισίαλπ οτ  ςήκισσωλγ ςήκιτατνε ςαίσαµιοτεορπ   ιατνοσσάτνε  &  αταµµάργορπ
νώκιτυεδιαπκε νώνεγοµο ςησωφρόµιπε τ όπα ςύοκιτυεδιαπκε ςίενεγοµο αιγ οιράνιµεσ όκιτωφροµιπΕ .χ.π(  νη

)αίλαρτσυΑ  , θ οτ  όνιρε notgnihsaW  etatS  vinU ., noitacudE  daorbA  ssenisub  ni  eceerG  margorP  3 .λεσ( .ά.κ 9-42).  
ε αµητία όκιτεχσ όπα άτεΜ διαπκ νώµσιναγρο νώκιτυεδιαπκε ή νωτάµυρδι νώκιτυε ε υοτ  οτ ςορπ ύοκιρετωξ

.ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ λυ ατητότανυδ η ςησίπε ιατεχέραπ ςοταµµάργορπ ςησηίοπο  άτακ υοτ αιεκράιδ ητ   ύοκϊαµηδακα
οινύοΙ ανήµ οτ ησερίαξε εµ ςυοτέ . όµθιρα νοτ όπα ιατεζίροθακ νωτάµηµτ ησωφρόµαιδ Η νωτνόχετεµµυσ  

νώτσαδυοπσ ςασσώλγ ςήκινηλλε ςητ ςησώνγ οδεπίπε οτ ιακ . 

αταµµάργορπ άκιτηνυερΕ .5  

σαγρενυσ ςέκαιρονυσαιΔ  νωεσάρδ νώκϊαπωρυε νωτ οισίαλπ οτσ ςεί II GERRETNI  & III  ητ οχότσ εµ 
 νωτ ηξιεδάνα νητ ιακ ησηνύερειδ νώκιµσιτιλοπαιδ ίεµοτ ςυοτσ νωίεχιοτσ  αιγ II GERRETNI( ςασσώλγ ςητ ς

οτκελάιδ ήκιλατϊωτακ νητ ( ςαίνχετογολ ςητ ιακ )ocirG AIII GERRETNI  αµάεθ υοτ υοσέµ αιΔ« ςοτ : 
.)»οίεχρα όκαιφηψ όκινηλλεολατι  

αιγ άκινεΓ υοτ αταµµάργορπ ατ  ΕΚ .Δ.Ε.Γ. ΟΠ .  νυούχσι  ατ ωτάκαραπ : 
 ήξιφά νητ εµ ςέτσαδυοπσ ιΟ  ςυοτ ιατνοφάργγε ςησηκίοιΔ αµήµΤ οτσ  αµήµΤ οτσ ιακ ήκιτηκιοιΔ ς 

& ςανµιρέΜ  ςήνοµαιΔ  , ραπα ατ ςατνονώρηλπµυσ ή ςατνοζίµοκσορπ τητία άκιτηγολοιακιδ α . 
 νώκιτηγολοιακιδ ςήλοβοπυ ςιεσώιαβεΒ ςήφαργγε  ετοτσάκε υοτ αµγιονά οτ άτεµ ιατνοχέραπ .Ε.Ε νητσ υογρέ  
 Β  νωτάµηθαµ ςησηθύολοκαραπ ςιεσώιαβε  ιατνοχέραπ σ ςέτσαδυοπσ ςυοτ ςυολό ε . 
 υ νεδ αταµήµτ αΤ  νυονίαβρεπ υοτ .ςέτσαδυοπσ 51 ς  
  ςητ αίλακσαδιδ Η  ιατενάβµαλανα αµήµτ εθάκ εσ ςασσώλγ ςήκινηλλε  ανόνακ άτακ  όπα ούδ ςετνοκσάδιδ . 
  ςιεσώιαβεΒ  ςησηλόχσαπα πα νονόµ ιατνοχέραπ ςετνοκσάδιδ ςυοτσ .Ι.Π υοτ νώνυερΕ ήπορτιπΕ νητ ό  
  οιγάπ οτΣ χ ςέφαργγε ιατνονίγ νεδ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ υοτ αµµαργόρπ όνιρεµιε αδυοπσ νωρεθύελε νώτσ  οτ άτεµ 

ςοταµµάργορπ υοτ ςησηίοπολυ ανήµ υοτώρπ υοτ ςαρέπ . 

µηΣ ησωίε  : ησωφρόµαιδ ητΣ υολόνυσ υοτ νωτ νώρω νώκιτκαδιδ   νυοχέ υνυσ  νωννέγυοτσιρΧ ςέποκαιδ ιο ίεθσιγολοπ  ιακ  
Π  ςωµό ιχό ,αχσά  ιο  ςεµησίπε  ςείγρα  υοπ ήκαιρυΚ ή οταββάΣ εσ νυοσέπµυσ αν ίεροπµ λπ(  ςητ νη άραθαΚ )ςαρέτυεΔ ς . 
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ονεµόχειρεΠ νωτάµηθαµ  
 υοτ ςέτσαδυοπσ ιΟ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ  ασσώλγ ηρετύεδ/ηνέξ ςω ήκινηλλε νητ ιατνοκσάδιδ  ηξατνέ όπα άτεµ εσ  

τ  αταµήµ ςαιεθάµονηλλε οδεπίπε οτ εµ αχιοτσίτνα   ςυοτ ςέκαισηθαµ ςιτ ιακ ςεκγάνα ότυα όποκσ οτ αιΓ .  , νητ  
αρέµη   ,ςοταµµάργορπ ετοτσάκε υοτ ςηξρανέ ιεσάτεξε ςειρήτκατατακ ιατνύοιοποταµγαρπ ς αµηλέµ οιρύκ εµ  

ησωφρόµαιδ ητ  τσαδυοπσ νωτ οδεπίπε όκισσωλγ οτ εµ αγολάνα ςαίλακσαδιδ νωτάµηµτ νώ  .  
 οτΣ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ   )α :νωδέπιπε νώκισσωλγ νωτ νωλό αταµήµτ νύογρυοτιελ  ,νωίραχρα β  )  νωίασεµ  )γ

νωνέµηρωχορπ  ιακ εµιεχ ατ αιγ .δακα υοτ αταµµάργορπ άνιρ οτέ υ 0102 ς - 11  ,  αίλακσαδιδ η ατσ ιατεζίσαβ  
 αθυολόκα αιδίριεχγε άκιτκαδιδ : 

αιΓ νωίραχρα οδεπίπε οτ : 
 ,.Φ ηκάτιναβρΑ ιακ .Κ ςηκάτιναβρΑ )α 1 άκινηλλΕ ετσήνωνιοκιπΕ 7 ,ςοτλέΔ ςιεσόδκε , η πύτανα  ανήθΑ ,ησω

.9002  

οδεπίπε οτ αιΓ νωίασεµ : 
 )β ηρίµεΔ - ύοναιραµαΚ ιακ .Ε υοδίµορδορΠ -  ,.Ρ υοίελισαΒ  ,ςετνύοτσοννιλαπ ,ςετσάνατεµ αιγ άκινηλλε αέΝ

ςυονέξ ιακ ςεγυφσόρπ  ,  ,)οδεπίπε β(  ςιεσόδκε εΜ α ,οιµχίατ ’ ησοδκέ .4002 ανήθΑ ,   

:νωνέµηρωχορπ οδεπίπε οτ αιΓ  
ίµεΔ )γ ηρ - ύοναιραµαΚ ιακ .Ε υοδίµορδορΠ -  ,.Ρ υοίελισαΒ Ε αέΝ  ,ςετνύοτσοννιλαπ ,ςετσάνατεµ αιγ άκινηλλ

ςυονέξ ιακ ςεγυφσόρπ ( , γ α ,οιµχίατεΜ ςιεσόδκε ,)οδεπίπε ’ .4002 ανήθΑ ,ησοδκέ   

    
 ασυοθία νητσ αίλακσαδιΔ  ηκήθοιλβιΒ - οιρήτσωνγανΑ  
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 ςέτσαδυοπσ ςυοτΣ η ιατεχέραπ  ητσ ςαίλακσαδιδ ςήκιτυχσινε αταµήθαµ νυοσήθυολοκαραπ αν ατητότανυδ 
ηκήθοιλβιβ -  υοτ οιρήτσωνγανα .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ όκιδαµο εσ ετίε ,  ετίε  .οδεπίπε όκιµοτα εσ   

ρηλπµυσ όµσιτιλοπ όκινηλλε νοτ ιακ ασσώλγ ήκινηλλε νητσ ςέδυοπσ ςιΤ ηκήθοιλβιβ ητσ ητέλεµ η νυονώ -
ωνγανα κ ησαβσόρπ η ιακ ςώθακ οιρήτσ οιρήτσαγρε οτσ ήτσαδυοπσ εθά .νωσέµ νώκιτσυοκαοκιτπο   ςιτ αιΓ

ςαίλακσαδιδ ςητ ςεκγάνα , ςέτσαδυοπσ ιακ ςετνοκσάδιδ εσ ιεχέραπ ιακ ιετέθαιδ ορτνέΚ οτ  οισύολπ 
 :όκιλυ όκιτσυοκαοκιτπο  

  ιακ ςετέσακ dc σηόνατακ ςήκιτσυοκα ανεµίεκ ατ εµ  ,νωίδιριεχγε νώκιτκαδιδ νωτ ςη  
  ,ςετέσακοετνιβ  
  άκιδιε άκιµσιγολ :ςωπό ςασσώλγ ςήκινηλλε ςητ ησηθάµκε νητ αιγ αταµµάργορπ   αίσσωλγολιΦ ιακ  

 αιεθάµογοΛ  νωεσόδκε νωτ υογόΛ υοτ ςαίσαγρεξεπΕ υοτύοτιτσνΙ 8991 , - .5002  

      
 ηξελάιΔ  ηκήθοιλβιΒ ήκιρτνεΚ υοτ .Ι.Π  

Π αταµήθαµ ατ εµ αληλλάρα ςασσώλγ ςηρετύεδ/ςηνέξ ςω ςήκινηλλε ςητ ςησηθάµκε έφσορπ  ανωφµύσ ,ιατερ
 ετοτσάκε οτ εµ αµµαργόρπ , νωεξέλαιδ ςησηθύολοκαραπ ατητότανυδ η  ςυονέµιρκεκαιδ ή ΠΕΔ ηλέµ όπα 

ςενοµήτσιπε ςύοκιδιε νύοροφα υοπ αταµέθ εσ  σ ,ηνχέτ νητ ,αίροτσι νητ  ςητ ςιεσόδαραπ ςιτ ιακ όµσιτιλοπ νοτ  
 ,ςαίαχρα ,ςήκιτσινηλλε  ςηρετόεν ,ςήνιτναζυβ ιακ  ςηνορχγύσ  ςήκινηλλε  .ςήχοπε  

ΕΚ οΤ .Δ.Ε.Γ. ΟΠ .  αν ατητότανυδ ητ ςέτσαδυοπσ ςυοτσ ιερέφσορπ υοτ νώδυοπσ αταµµάργορπ ατ όπα ασέµ 
 νύοθφεκσιπε 7  ιακ άκιροτσι εσ νύοθηγηιρεπ αν ςητ αίεµηνµ άκιµσιτιλοπ  ιακ άλλα ,νωνίνναωΙ νωτ ςηλόπ  ςητ

ςήχοιρεπ ςηρετύρυε ,  ςώθακ ιακ ,ςαΐοχοσυρχορυγρα αιρήτσαγρε ,ςείνχετοκιο ςέκαισοδαραπ εσ νύοθηγανεξ αν  
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 αν αρεµήσ ςωέ νυοζίχενυσ ιακ νόθλεραπ οτ άτακ νασιθνά υοπ ςήκιτπυλγολυξ ιακ ςήκιγρυοτναφυ 
ρηπυ  .υορίεπΗ ςητ ησοδάραπ νητ ιακ ηνχέτ νητ άτσιπ νύοτε  

    
 οχ ύοκαισοδαραπ αταµήθαΜ ύορ   ότσιελκ οτσ τεκσάπµ ςανώγΑ  οιρήτσανµυΓ  υοτ .Ι.Π  

 νωίοπο νωτ ωσέµ ςιεσώληδκε ςέκιτσιτιλοπ εσ ςήχοτεµµυσ ατητότανυδ η ιατερέφσορπ αληλλάραΠ
 η ιακ αίµιρωνγ η ιατενάχγυτιπε κινηλλε νητ εµ ησωίεκιοξε αµιθέ ατ ιακ ηθή ατ ,ησοδάραπ ή  ιακ αίροτσι νητ ,

αργοαλ ιΟ .ςαµ υοπότ υοτ αίφ ςέτσαδυοπσ ςύοροχ ςύοκαισοδαραπ ςύοκινηλλε ιατνοκσάδιδ  νητ όπυ 
 ,ςιεσώληδκε ςέκισυοµ νύοθυολοκαραπ ,υολάκσαδιδοροχ ησηγήδοθακ  ,ςείνιατ ςέκιφαργοταµηνικ αεθ  ςέκιρτ

 ,ςενήµ ςύονιρεθ ςυοτ άτακ ςωίρυκ ,ιατνοτπέκσιπε ιακ ςιεσάτσαραπ αιρύγηναπ άκαισοδαραπ Τ .  εµ αίµιρωνγ η
ακ ιεζίγαρφσιπε ησοδάραπ ιακ αίροτσι ήκινηλλε νητ νωισήρεµη ησωνάγροιδ η ι ,  ςωέ  ιακ  νωρεµήαρτετ

 άκιροτσι εσ νώµορδκε  ιακ ώχ ςητ αίεµηνµ άκιγολοιαχρα .ςαρ  
ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ υοτ νωεσάρδ νωτ ςόγωρα ςω νωνίνναωΙ οιµήτσιπεναΠ οΤ .  αταµµάργορπ ατ ιεζίρητσοπυ 

 ατητότανυδ ητ υορτνέΚ υοτ ςέτσαδυοπσ ςυοτσ ςατνοχέραπ ύοµσιτιλοπ ιακ ςασσώλγ ςήκινηλλε ςαίλακσαδιδ
π σαβσόρ εσ ςη ςωπό ςέµοδοπυ : 
 η ηκήθοιλβιΒ ήκιρτνεΚ , 
 ιο  α ιτηλθ ςιεσάτσατακγε ςέκ , 
 οτ οιρόταιτσε όκιτητιοφ , 

 ςώθακ  ιακ  ςυολίµο ιακ ςιεσώναγρο ςέκιτητιοφ εµ ςαίσαγρενυσ ατητότανυδ ητ :ςωπό  
 Ο ήκιτητιοΦ η ).Α.Ε.Ο.Φ( ςαίσοδοµιΑ νώτνολεθΕ αδάµ , 
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 Σ ςόκιτηλθΑ ο ςογολλύ ).Ι.Π.Σ.Α(  
 Θ η  ήκιρταε Σ άιφορτνυ Π.Σ.ΕΘ( .Ι.), 
 Κ η φαργοταµηνι ι Ο ήκ αδάµ Ι.Π.Ο.Κ( .), 
  η Χ  ήκιτυερο Ο αδάµ  
 Σ ςόκιφαργοτωΦ ο Π.Σ.ΩΦ( ςογολλύ . ).Ι , 
 Σ ςόκιτσικακΣ ο ςογολλύ  

 
ςείγρα ςεµησίπε ςιτσ αταµήθαµ ιατνύοιοποταµγαρπ νεΔ  :  

82  η )ήτροε ήκινθε( υοίρβωτκΟ  , 71 η οΝ )υοίενχετυλοΠ ςοιετέπε( υοίρβµε  , 03 ή χραρεΙ νώιρΤ νωτ( υοίραυοναΙ  ,)νώ  
12 η πε( υοίραυορβεΦ )νωνίνναωΙ ςησωρέθυελεπα ςοιετέ  , 52 η ήκινθε( υοίτραΜ ήκιτυεκσηρθ ιακ )ήτροε  , 1η 

Μ  ήκιταγρΕ( υοΐα )άιγαµοτωρΠ  , ιακ αρέτυεΔ άραθαΚ  ςοταµύενΠ υοίγΑ υοτ  .  
.ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ οτΣ  νεδ  άτακ αταµήθαµ ιατνύοιοποταµγαρπ νώτροε νωτ οδοίρεπ νωτ Χ νωτ ρ  ούδ( νωννέγυοτσι

)ςεδάµοδβε  , ςιτ ιακ )ςεδάµοδβε ούδ( αχσάΠ υοτ ιερτ ς .υοτσύογυΑ υοτ ςεδάµοδβε ςετώρπ  

   

ΙΔ ςανώνεΞ .Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. ’ςοχράιΝ ςορύατΣ‘  
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 ήκιτκιεδνΕ β αίφαργοιλβι  υοτ ηκήθοιλβιΒ ητσ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ  
Α οδεπίπΕ  

άτιναβρΑ  .Κ ,ςηκ – .Φ ,ηκάτιναβρΑ , νιοκιπΕ Ε ετσήνω 1 άκινηλλ , ςοτλέΔ .0002 ανήθΑ ,  
,νωίδΙ  Ε ετσήνωνιοκιπΕ  1 άκινηλλ -  οίλβιΒ Α νωεσήκσ )β1 ,α1( , 0002 ανήθΑ ,ςοτλέΔ . 

 .Φ ,ηκάµασλαΒ – .Ρ ,ηβάναΜ , ,ετσίρΟ ςυοιράχρα αιγ άκινηλλΕ  , νώδυοπΣ νώκινηλλεοεΝ οτύοτιτσνΙ -  αµυρδΊ
002 ηκίνολασσεΘ ,ηδίλλυφατναιρΤ ηλώναΜ 4  .  

,ςηννάιγογρωεΓ  Π.  , άκινηλλε οτ ςεΠ , νώρταΠ οιµήτσιπεναΠ 1002 , . 
ρτηµηΔ  .Δ ,ά – Μ ,ανώµιεχαπαΠ .  , 1+1 αρώτ άκινηλλΕ ,  ,ςοτσόΝ ανήθΑ .2002  

ςαιεθάµονηλλε ςητ ςαιεκράπε ησηίοποτσιΠ εξΕ , 9991 νώτε αταµέθ άκιτσατ – ,9002 Κ έ  ςασσώλΓ ςήκινηλλΕ ορτν
.ηκίνολασσεΘ ,)ΓΕΚ(  

.Χ ,ητνόιΣ  , ασσώλγ ήκινηλλε νητ ωνίαθαΜ 1002 ,ανιννάωΙ ,  .  
 ,υοίδΙ ,ασσώλγ ήκινηλλε νητ ωνίαθαΜ νωεσήκσα οίλβιΒ , .1002 ,ανιννάωΙ  

Σ ,απύολΤ .Α ,υοδίτωιγαναπηζταΧ ,.  , 1 άκινηλλΕ αέΝ , 2991 ανήθΑ ,ησήζαπαΠ . 
 

Β οδεπίπΕ  
 .Κ ,ςηκάτιναβρΑ – .Φ ,ηκάτιναβρΑ  , ήνωνιοκιπΕ Ε ετσ 2 άκινηλλ , 0002 ανήθΑ ,ςοτλέΔ . 

 ,νωίδΙ Ε ετσήνωνιοκιπΕ  2 άκινηλλ -  οίλβιΒ Α νωεσήκσ )β2 ,α2(  ,  ,ςοτλέΔ ανήθΑ  0002 . 
 .λΑ ,υολύοποκαµησΑ – ,.γγΑ ,υολύοπολιΨ  Ε ατ ωνώιτλεΒ άκινηλλ .0991 ανήθΑ ,  

ηρίµεΔ -  .Ε ,υοδίµορδορΠ – ύοναιραµαΚ - .Ρ ,υοίελισαΒ , αιγ άκινηλλΕ αέΝ  ,ςετνύοτσοννιλαπ ,ςετσάνατεµ 
»αίχυτιπε ήλακ ιακ…« ςυονέξ ιακ ςεγυφσόρπ ’Β οδεπίπε ,  , 2002 ανήθΑ ,οιµχίατεΜ . 

 .Δ ,άρτηµηΔ – ,.Μ ,ανώµιεχαπαΠ  2+2 αρώτ άκινηλλΕ  ,  ανήθΑ ,ςοτσόΝ 9891 . 
 ,νωίδΙ 2+2 αρώτ άκινηλλΕ , νωεσήκσΑ οίλβιΒ  ,  ανήθΑ ,ςοτσόΝ 0002 . 

πε ησηίοποτσιΠ ςαιεθάµονηλλε ςητ ςαιεκρά  άκιτσατεξΕ , 9991 νώτε αταµέθ –  ςασσώλΓ ςήκινηλλΕ ορτνέΚ ,9002
)ΓΕΚ( σσεΘ α ηκίνολ . 

Σ ,απύολΤ ,.Α ,υοδίτωιγαναπηζταΧ ,.  2 άκινηλλΕ αέΝ 2991 ανήθΑ ,ησήζαπαΠ , . 
 

Γ οδεπίπΕ  
ρΑ .Κ ,ςηκάτιναβ – ,.Φ ,ηκάτιναβρΑ  Ε ετσήνωνιοκιπΕ 3 άκινηλλ ,  ,ςοτλέΔ  ανήθΑ 2002 . 

,νωίδΙ  Ε ετσήνωνιοκιπΕ  3 άκινηλλ -  οίλβιΒ Α νωεσήκσ  ανήθΑ ,ςοτλέΔ , 2002 . 
 ιακ .Κ ,ςηστέΒ  ,.Μ ,ορτσάκετΝ νωίανηθΑ νωίαχρΑ νωτ άρογΑ νητΣ  ανήθΑ ,ησώνΓ , 4991 . 

ηρίµεΔ - .Ε ,υοδίµορδορΠ – ύοναιραµαΚ - Ρ ,υοίελισαΒ .  , νύοτσοννιλαπ ,ςετσάνατεµ αιγ άκινηλλΕ αέΝ  ,ςετ
»αίχυτιπε ήλακ ιακ…« ςυονέξ ιακ ςεγυφσόρπ 2002 ανήθΑ ,οιµχίατεΜ ,’Γ οδεπίπε .  .  
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υοσόρΔ - .Ν ,υοτώιγαναΠ  , νωίεµηνµ νωίαχρα νωτ ςωεσάτσαραπανα ίογηδΟ  ανήθΑ ,ησώνΓ , 0991 . 
.Σ ,ακύοπµαραΖ  , αίγολοθυΜ 1 ιοµότ( -  ανήθΑ ,ςορδέΚ ,)01 3891 . 

.Β ,ακύοΖ  – Ν ,νάικιτνυοΓ ,.Μ ,ηκάφυοΚ ,.  ςυονέξ αιγ άκινηλλΕ αέΝ  ανήθΑ ,ηρόγηρΓ , 7002 . 
,.ά.κ ,.Π ,ςηνώιστοΚ  ύοµσιτιλοΠ αταµήθαΜ 1( ο-4ο  ,)ςοχύετ νυερΕ η απΕ ήκιλοχΣ ητ αιγ αµµαργόρΠ όκιτ  ηξατνέν

 ,νώτηθαΜ νωτν/νιλαΠ νωτ ιµήτσιπεναΠ νώνηθΑ ο -  ,νωνίνναωΙ οιµήτσιπεναΠ 9891 .  
 .Ζ ,νέπµαΛ ιακ  ,.Ν ,κρέλκεΛ  αδάλλΕ αίαχρΑ νητσ ςατνούεδιξαΤ  ,ςηκάταΠ , Α ανήθ  5991 . 

,.ρΦ ,ιπµύοιπΜ  άτωρετΦ αγολά ικ ιοτηµίοκΑ ςετναγίΓ  ανήθΑ ,ςατνάξΕ ,)2 ,1 ιοµότ( 2991 . 
ύοπογαναΠ  .Ε ,υολ – ,.Α ,ηδίτωιγαναπηζταΧ  γοµο( ςυονέµηρωχορπ αιγ άκινηλλΕ ε )ςίενεγολλα ιακ ςίεν   

λκύκ ΄Γ ςο νώδυοπΣ νώκινηλλεοεΝ οτύοτιτσνΙ , -  ηκίνολασσεΘ ,ηδίλλυφατναιρΤ ηλώναΜ αµυρδΊ 7991 . 
ςαιεθάµονηλλε ςητ ςαιεκράπε ησηίοποτσιΠ 9991 νώτε αταµέθ άκιτσατεξΕ , – λΓ ςήκινηλλΕ ορτνέΚ ,9002  ςασσώ

,)ΓΕΚ(  σσεΘ α  ηκίνολ 7991 . 
.Π ,ςηκίταρτΣ , αίγολοθυΜ ήκινηλλΕ 1( ςο -4 ςο οµότ 4891 ανήθΑ ,ςηκίταρτΣ ,)ς  .  

 ,υοίδΙ ςορδναξέλΑ ςαγέΜ  ανήθΑ ,ςηκίταρτΣ , .4891  
 ,υοίδΙ ςέφροµ ςελάγεΜ .6891 ανήθΑ ,ςηκίταρτΣ ,  
 ,υοίδΙ υοπµύλΟ υοτ ίοεΘ ιΟ .6891 ανήθΑ ,ςηκίταρτΣ ,  
 ,υοίδΙ αιεσσύδΟ .6891 ανήθΑ ,ςηκίταρτΣ ,  
 ,υοίδΙ αδάιλΙ .6891 ανήθΑ ,ςηκίταρτΣ ,  

υοίδΙ  , ςαέσηΘ ιακ ςήλκαρΗ .6891 ανήθΑ ,ςηκίταρτΣ ,  
 ,υοίδΙ ιοµελόπ ίοκισρεΠ .6891 ανήθΑ ,ςηκίταρτΣ ,  
 ,υοίδΙ αίεταρτσκε ήκιτυανογρΑ .7891 ανήθΑ ,ςηκίταρτΣ ,  
 ,υοίδΙ ανήθΑ .0991 ανήθΑ ,ςηκίταρτΣ ,  
 ,υοίδΙ ητράπΣ .0991 ανήθΑ ,ςηκίταρτΣ ,  
 ,υοίδΙ ςεωρή ιακ ίοεΘ  ,  όκιγολοθυΜ όκιξεΛ .2991 ανήθΑ ,ςηκίταρτΣ ,  
 ,υοίδΙ ςενήκυΜ .6991 ανήθΑ ,ςηκίταρτΣ ,  
 ,υοίδΙ ητήρΚ .7991 ανήθΑ ,ςηκίταρτΣ ,  
 ,υοίδΙ αδάλλΕ ηλάγεΜ Η 0002 ανήθΑ ,ςηκίταρτΣ , . 

,ςηπµύοΤ  αίνογοµσοΚ .αίγολοθυµ ήκινηλλΕ - ίοεθ - ςεωρή ιΟ - λόπ ςόκιωρΤ ε ςοµ - αιεσσύδΟ  ,  ανήθΑ ,ςηπµύοΤ 5991  .  
.γυΕ ,υονίκαΦ  , αµαρόναΠ όκινηλλΕ - ησύΦ ,αίροτσΙ ,ςόµσιτιλοΠ  ,ςορδέΚ , Α  ανήθ 5991 . 

,.Π ςηνάβαλαΒ &.Ι ,άκωΦ  ήκιττΑ νητ ιακ ανήθΑ νητσ ιοταπίρεΠ  ανήθΑ ,ςορδέΚ , 4991 . 
P ,arutneV & . P .G ,inaresaC ,.  ητήρΚ , ςοµµΆ  , ανήθΑ .1991  

 



 73  

 ςιεσώιαβεΒ  νωτάµηθαµ ςησηθύολοκαραπ ιακ π ςήχοτεµµυσ άκιτηιοποτσι  
 ςιεσώιαβεΒ νωτάµηθαµ ςησηθύολοκαραπ  :  .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ οΤ  ησωίαβεβ ίεγηροχ ςησητίοφ  ςυολό εσ  ςυοτ 

υοτ νωτάµµαργορπ νωτ ςέτσαδυοπσ , :ιατνύοιοποτσιπ αίοπο νητ εµ  
 )α ςερώ εσ ςησητίοφ αιεκράιδ η ,  )β  οτ ςαιεθάµονηλλε οδεπίπε όκισσωλγ , )γ  αταµήθαµ ατσ ησοδίπε η . 

ςήχοτεµµυσ άκιτηιοποτσιΠ αµµαργόρπ οτσ  :  νώνιρεθ ιακ νώνιρεµιεχ νωτ ςηξήλ ςήτελετ ςητ οισίαλπ οτΣ
 ιατνοµένοπα νωτάµµαργορπ  ςέτσαδυοπσ ςυοτσ  νυονώρτνεκγυσ νοσόφε( νώισυοραπ όµθιρα όκιτηιοπονακι  

αµµαργόρπ οτσ ) Π ατ  άκιτηιοποτσι οτεµµυσ ςήχ ,  ύοκιτυεδιαπκΕ ςήτσινοτνυΣ ο ιατνοφάργανα αίοπο ατσ
,ςοταµµάργορπ υοτ υογρΈ πε όκισσωλγ οτ Ε οδεπί µονηλλ ησοδίπε η ιακ ςαιεθά ςυοτ αταµήθαµ ατσ . 

ατεθσόρπιπΕ  :  ςυοτΣ ςέτσαδυοπσ  sumsarE  , η  ςησηθύολοκαραπ ςητ ησηίοποτσιπ νωτάµηθαµ  ςήκινηλλε ςητ 
τ ιακ ςασσώλγ  αµητσύσ οτ εµ ιατενίγ ύοµσιτιλοπ ύοκινηλλε υο STCE  ςιεσέθοπϋορπ ςιτ εµ ονωφµύσ ιανίε ιακ 

 υοτ oruE  VC  . 1 TCE S/ λακσαδιδ ςερώ 03 ,ςιεξέλαιδ εσ ςήχοτεµµυσ ,ςαί   .αιράνιµεσ  
ιΟ   ςέτσαδυοπσ sumsarE  υδ ητ νυοχέ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ ςοταµµάργορπ ύονιρεµιεΧ υοτ βάλ αν ατητόταν ςωέ νυο  21 

STCE α ατ όπα  άκϊαµηδακ  ςυοτ αταµύρδι . 

 υοτ ιακ νωνίνναωΙ υοίµητσιπεναΠ υοτ ύξατεµ ςαίσαγρενυΣ υολλόκοτωρΠ ήφαργοπυ νητ εΜ ytisrevinU  fo  
notgnihsaW  ,.ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ οτ ,  ιεχέραπ ,ςοταµµάργορπ ύοκιτυεδιαπκε ωγόλ νε υοτ ςαέροφ ςω 01  ςέκιτκαδιδ 

( ςεδάνοµ stiderc ,ήτσαδυοπσ εθάκ εσ )  ητ αιγ ,όµσιτιλοπ όκινηλλε νοτ αιγ 5 ιακ ασσώλγ ήκινηλλε νητ αιγ 5 
 .ςήπαδολλα ςητ οιµήτσιπεναΠ οτ όπα νώδυοπΣ ύοκιτηιοποτσιΠ ηψήλ  

          

Α  ήµονοπ π νώκιτηιοποτσι  οτεµµυσ  ςήχ οτ όπα  ν .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ υοτ ορδεόρΠ , Κ .κ ήτηγηθα ηνατύρπιτνΑ ,ηλάψαΚ οιγρώεΓ  
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Γ.Ε.Δ.ΕΚ . ΟΠ . Ε οµησίπ Ε ςητ ςησηίοποτσιΠ ςήκιταρκ ορτνέκ όκιτσατεξε ςαιεθάµονηλλ  

 ςητ ςηξιρήτσ ιακ ςήλοβορπ ςαιεθάπσορπ ςητ οισίαλπ οτΣ οίεγρυοπΥ οτ ,ςασσώλγ ςήκινηλλε ςαίεδιαΠ , ιΔ  α
νωτάµυεκσηρΘ ιακ ςησηθάΜ υοίΒ ςασσώλΓ ςήκινηλλΕ ορτνέΚ οτ ιακ ( ΓΕΚ ),  ιεύερδε υοπ  ηκίνολασσεΘ ητσ

( g.egaugnalkeerg.www r)  ητ :νώθαµονηλλε ιακ νωσσωλγόνηλλε ύοχατναπα νωτ αµητία οιγάπ ανέ νύοιοπολυ ,
κ ησητέθοµσεθ ια Ε ςησηίοποτσιΠ υολτίτ ύοκιταρκ ςόνε ησηγήροχ ςαιεθάµονηλλ  .  

 οΤ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ  οτ όπα ορτνέκ όκιτσατεξε ονέµσιρωνγανα ςω ΓΕΚ , ιενίαβορπ  αιγ ςιεσάτεξε εσ 4002 οτ όπα 
Ε ςητ ησηίοποτσιΠ νητ  υοτ αδίγια νητ όπυ ςαιεθάµονηλλ ΕΚ .Γ  

ιδ αδεπίπε ατ αλό αιγ ςιεσάτεξε ιΟ  ιΟ .υοΐαΜ υοτ ορεµήακεδ ορετύεδ οτ άτακ ,ονόρχ οτ άροφ αίµ ιατνύογρενε
ξε ςιτ αιγ ςέφαργγε  όπα ςέτκεδ ιατνονίγ ςιεσάτε  υοίραυορβεΦ ςέχρα ασέµ ςωέ  ςείνηµορεµη ιΟ .υοίτραΜ 

έκ άκιτσατεξε ατ αλό αιγ ςένιοκ ιανίε ιακ ςωρίακγε αρτνέκ άκιτσατεξε ατσ ιατνονώνιοκανα  αρτν ςώνθειδ . 

 :0102.60.03/06 ΔΠ οτ εµ νακηθήτεθοµσεθ αδεπίπε άκισσωλγ αέν ούΔ 1Α ησώνγ ςηδώιεχιοτσ( -  ςωέ 8 άιδιαπ αιγ
 ιακ )ςυοκίληνε ιακ ςυοβήφε αιγ ,νώτε 21 2Γ  ςω αδεπίπε ατνούχσι ατ νακηθσάµονοτεµ ώνε )ησώνγ ητσιρά( 

 Α :ςήξε   Β ,)ησώνγ ήκισαβ(  2Α µ( 1Β  Γ ,)ησώνγ αιρτέ  Δ ,)ησώνγ ήλακ(  2Β   .)ησώνγ ήλακ ύλοπ(  1Γ  
 ιο ιατνοζάτεξε αδεπίπε ατ αλό εΣ  ςετητόιξεδ ςέκισσωλγ ςιρεσσέτ .ληδ  ησηόνατακ  ιακ  ήγωγαραπ

 ύοκιροφορπ ιακ  υογόλ ύοτπαργ ιακ 2Β αδεπίπε ατσ νοέλπιπε ,  1Γ ιακ  2Γ  ηµόκα αίµ ίεθετσορπ ιεχέ
ατητόιξεδ " ςασσώλγ ςητ ησήρχ η  ύοκιτηιοποτσιπ υοτ αδεπίπε ατ νωδέπιπε νωέν νωτ ησητέθοµσεθ ητ εΜ ."

 οισίαλΠ όκϊαπωρυΕ όνιοΚ οτ ιεφάργιρεπ υοπ αδεπίπε ατ εµ ςωρήλπ ιατνοζίχιοτσιτνα ςαιεθάµονηλλε
Κ( ςεσσώλΓ ςιτ αιγ ςάροφανΑ .Ε.Π.Α. .)  

Ε ςητ ησηίοποτσιπ νητ αιγ ςιεσάτεξΕ  εσ ιατνονύθυεπα ςύοποκσ ςύοκιδιε αιγ ςαιεθάµονηλλ
 αδάλλΕ νητσ νύοτσαγρε αν νύοµυθιπε υοπ ςησωνΈ ςήκϊαπωρυΕ ςητ ςετίλοπ ςείταµηριεχιπε/ςείταµλεγγαπε
 ςητ ςησηρτέµ οδεπίπε οΤ .ςυοτ ςάιεθάµονηλλε αιεκράπε ήκιτεχσ ητ νυοξίεδοπα αν οτητίαραπα ιανίε ιακ

ητ ςησώνγ  οτ ιανίε αν εκηθσίρο όκιτηιοποτσιπ ονέµιρκεκγυσ οτσ ςήκινηλλε ς 2Α  οτσ ιατεζίροθακ ότυα ςωπό 
 όκϊαπωρυΕ όνιοΚ" οισίαλΠ .ςηπώρυΕ ςητ υοίλυοβµυΣ υοτ "ςεσσώλΓ ςιτ αιγ ςάροφανΑ   ςιτσ ςετητόιξεδ ιΟ

ροφορπ ησηόνατακ :)3( ςίερτ ιανίε ιοιφήψοπυ ιο ιατνοζάτεξε ςείοπο  ,υογόλ ύοτπαργ ησηόνατακ ,υογόλ ύοκι
 .υογόλ ύοκιροφορπ ήγωγαραπ υογόλ ύοτπαργ ήγωγαραπ νητσ ιατνοζάτεξε νεδ ιοιφήψοπυ ιΟ .  ιΟ

.οιράυοναΙ ιακ οιρβµέοΝ ιατνογάξειδ ςέτυα ςιεσάτεξε  
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Π άκιτυεδιαπκΕ αταµµάργορ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ υοτ  νυοχέ υοπ  ίεθηιοπολυ  όπα 6991 οτ  - 2 10 1. 
ρέµ ςωέ 6991 οτ όπΑ 0102 ςυοτέ .δακα υοτ ςο -11  ,αταµµάργορπ αθυολόκα ατ ίεθηιοπολυ νυοχέ  ήκιµονοκιο νητ

.Ι.Π υοτ νώνυερΕ ήπορτιπΕ η ιεβάλανα ςωίρυκ ιεχέ νωίοπο νωτ ησιρίεχαιδ  

6991 - 7991  -  νώναρκυΟ αµµαργόρΠ όνιρεΘ ιακ sumsarΕ . 
6991 - 3002  - πεναΠ αίσαγρενυΣ υοίµητσιπεναΠ ιακ νωνίνναωΙ υοίµητσι νωνάριΤ . 
6991 - 7991  -  ςασσώλγ ςήκινηλλε αίλακσαδιΔ ιακ παδολλα εσ ύοµσιτιλοπ ( ςέτητιοφ ιακ ςέτηθαµ ςύο Υπ. Π ςαίεδια ). 

- ιακ ςασσώλγ οιράνιµεσ όνιρεΘ  υοτ ςυοφόρτοπυ ςύοπαδολλα αιγ ύοµσιτιλοπ πΥ . Π ςαίεδια ΘΜΒΔ . 
 - όκιτωφροµιπΕ αίλαρτσυΑ νητ όπα ςύοκιτυεδιαπκε ςίενεγοµο αιγ οιράνιµεσ . 

7991 - 8991  -Ε  νητ όπα ςύοκιτυεδιαπκε ςίενεγοµο αιγ οιράνιµεσ όκιτωφροµιπ Α αίλαρτσυ . 
-Τ ρύχα ρ αίναβλΑ νητ όπα νωφόρτοπυ 033 οιράνιµεσ οµθυ . 

 -Υ είφορτοπ Κ νωτ ςήλυφ ςητ  ςέτσαδυοπσ εσ ς ςάλα . 
 -Θ γόρπ όνιρε  όπα νώτητιοφ αµµαρ  νητ αίναρκυΟ Γ ητ ιακ αίγρωε . 
 -  αµµαργόρπ όνιρεµιεΧ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ  
 -Θ  εσ ςασσώλγ ςήκινηλλε αµµαργόρπ όνιρε β  νητ όπα αµοτά ςήγωγατακ ςήκινηλλε & ςυοχάλ ΜΔΓΠ  
 -Θ αίναρκυΟ νητ όπα νωλάκσαδ αµµαργόρπ όνιρε . 

8991 - 9991  - α νωλάκσαδ αµµαργόρπ όνιρεΘ νάτσκαζαΚ οτ όπ . 
 -Ε αίλαρτσυΑ νητ όπα ςύοκιτυεδιαπκε ςίενεγοµο αιγ οιράνιµεσ όκιτωφροµιπ . 
 - ςαίβαδλοΜ αµµαργόρπ όνιρεΘ . 
 - ςαίναρκυΟ αµµαργόρπ όνιρεΘ - ςαίγρωεΓ . 
 -  αµµαργόρπ όνιρεΘ  ςαίλακσαδιδ  ςυοχάλβ εσ ςασσώλγ ςήκινηλλε ιακ  ςήγωγατακ ςήκινηλλε 

νητ όπα αµοτά .Μ.Δ.Γ.Π  
 - όνιρεµιεΧ αµµαργόρπ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ  
 - ςηλοπύοιραΜ οιρδένυΣ . 

9991 - 3002  - ποξΕ ςαίναβλΑ υοίτον νωίελοχσ ςόµσιλ ( CAD  ) ΣΑΔΙ . 
8991 - 9991  - δάνοµ ήκιφαργοπυΤ Σ νώκιτσιπωρθνΑ οτύοτιτσνΙ οτσ α ςηλοπύοιραΜ νώδυοπ . 
8991 - 9991 & 9991 - 0002  - ξΕ Τ ύοκιτυελησοΝ ςόµσιλπο Π ςοταµήµ ςανώλυΑ υοίµητσιπενα . 
8991 - 2002  - ρενυΣ υοίµητσιπεναΠ ιακ νωνίνναωΙ υοίµητσιπεναΠ αίσαγ υορτσάκορυγρΑ . 
8991 - 9991 & 9991 - :0002  - ςηνάστιβρεΔ ορτνέΚ όκιτσιτιλοΠ . 

  - υορτσάκορυγρΑ ςαίµηδακΑ ςήκιγωγαδιαΠ ησυχσίνΕ . 
9991 - 0002  - ςαίγρωεΓ οιρδένυΣ . 

 - ταµήτσυΣ νώτσιγολοπυ νώκινορτκελη α - νωσέµυλοπ . 
 - Π αδάνοµ ήκιφαργοπυΤ ςαδίλφιΤ υοίµητσιπενα - ςαίγρωεΓ . 
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9991 - 0002 & 0002 - :1002  -Α νάτσινεµκρυοΤ ηναιγράΜ ητσ ήφακσαν . 
8991 - 9991 ,9991 - 0002 & 0002 - :1002  - αδάλλΕ ,ΙΙ gerretnΙ - 5 ορτέµ ,αίλατΙ -2. 

  - ύσ άκιρετωξε ,ΙΙ gerretnΙ 6 ορτέµ ,αρον -3. 
8991 - 9991  -Ι  ,II gerretn αδάλλΕ - αίλατΙ  ,anitnelaS aicerG , ορτέµ 5 -4. 
9991 - 0002  - όνιρεµιεΧ αµµαργόρπ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ  

 -  ςασσώλγ ςήκινηλλε αίλακσαδιΔ ιακ αίλαρτσυΑ νητ όπα ςύοκιτυεδιαπκε ςίενεγοµο εσ ύοµσιτιλοπ . 
 - ητιοφ αιγ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ αµµαργόρΠ ηλοπύοιραΜ ητ όπα ςέτ . 
 -  νώπαδολλα αµµαργόρπ όνιρεΘ Υπ. Π ςαίεδια ΘΜΒΔ . 
 - όνιρεΘ αµµαργόρπ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ  
 -Δ  ςασσώλγ ςήκινηλλε αίλακσαδι  ιακ ςερώχ ςεινίεξυεραπ όπα ςέτσαδυοπσ εσ ύοµσιτιλοπ . 
 - )ΞΕΠΥ( .Μ.Δ.Γ.Π αµµαργόρπ όνιρεΘ . 
 -  αµµαργόρπ όνιρεΘ Υπ.  ςαίεδιαΠ ΘΜΒΔ )ςαίλατΙ αίρβαλαΚ( . 

0002 - 1002  -  όνιρεΘ αµµαργόρπ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ  
 - )ΞΕΠΥ( .Μ.Δ.Γ.Π αµµαργόρπ όνιρεΘ . 
 -  όνιρεΘ  αµµαργόρπ ήκινεΓ ς αίεταµµαρΓ ς ύοµσινηλλΕ υοµηδόπΑ . 
 -  αµµαργόρπ όνιρεΘ Υπ. Π ςαίεδια ΘΜΒΔ . 
 - .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ αµµαργόρπ όνιρεµιεΧ  

1002 - 2002  -  όνιρεµιεΧ )ΞΕΠΥ( .Μ.Δ.Γ.Π αµµαργόρπ . 
 - όνιρεµιεΧ αµµαργόρπ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ  νώνακιρεµα αµµαργόρπ ιακ νώτητιοφ   υοτ notgnihsaW  vinU . 
 -  αµµαργόρπ όνιρεΘ Υπ. ςαίεδιαΠ ΘΜΒΔ . 
 -  νώπαδολλα αµµαργόρΠ Υπ. Π ςαίεδια ΘΜΒΔ . 
 - π όνιρεΘ  αµµαργόρ σιτιλοπ ιακ ςασσώλγ ςήκινηλλε ςαίλακσαδιδ ύοµ  άιδυοµµΑ νητσ . 
 - αµµαργόρπ όνιρεΘ ιακ ςασσώλγ ςήκινηλλε ςαίλακσαδιδ .Γ ςητ ύοµσιτιλοπ  .Ε.Α.Γ  
 - .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ αµµαργόρπ όνιρεµιεΧ  

2002 - 3002  - αίσαγρενυΣ υοτ  εµ .Ι.Π  ατ ςαίγολοιαχρα αταµέθ εσ υορτσάκορυγρΑ ιακ νωνάριΤ αιµήτσιπεναΠ . 
 - όνιρεµιεΧ αµµαργόρπ ΕΚ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.  νώνακιρεµα αµµαργόρπ ιακ νώτητιοφ   υοτ notgnihsaW  vinU . 
 - ςαίλαρτσυΑ αµµαργόρΠ . 
 - όνιρεΘ αµµαργόρπ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ  
 -  αµµαργόρπ όνιρεΘ Υπ. Π ςαίεδια ΘΜΒΔ . 
 - π όνιρεΘ  αµµαργόρ ύοµσιτιλοπ ιακ ςασσώλγ ςήκινηλλε ςαίλακσαδιδ  άιδυοµµΑ νητσ . 
 - CLIE ( sumsarE  I evisnetn  egaugnaL  esruoC ). 

3002 - 4002  - νώιφορτοπΥ νώκιταρΚ ςοταµύρδΙ υοτ αµµαργόρΠ ( 21 ο ΥΚΙ ). 
 - νώνακιρεµα αµµαργόρπ ιακ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ όνιρεµιεΧ νώτητιοφ   υοτ notgnihsaW  vinU .  
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 - όνιρεΘ αµµαργόρπ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ  
 - ςαιεθάµονηλλΕ ςησηίοποτσιΠ ςιεσάτεξΕ 4002 ( δ σάρ ΕΚ υοτ η .Δ.Ε.Γ. ΟΠ .). 

4002 - 5002  - όνιρεµιεΧ αµµαργόρπ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ   
 - νώκιτυεδιαπκε νώλαρτσυα ςησωφρόµιπε αµµαργόρΠ . 
 -  υοτ ςέτητιοφ αιγ ύοµσιτιλοΠ ιακ ςασσώλγ ςήκινηλλε ςαίλακσαδιδ αµµαργόρΠ notgnihsaW  vinU . 
 - π όνιρεΘ  αµµαργόρ κ ςασσώλγ ςήκινηλλε ςαίλακσαδιδ ύοµσιτιλοπ ια  άιδυοµµΑ νητσ . 
 - όνιρεΘ αµµαργόρπ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ  
 - CLIE ( sumsarE  evisnetnI  egaugnaL  esruoC ).  
 -E ςύοποκσ ςύοκιταµλεγγαπε αιγ ςαιεθάµονηλλΕ ςησηίοποτσιΠ ςιεσάτεξ  5002 . 

- ςαιεθάµονηλλΕ ςησηίοποτσιΠ ςιεσάτεξΕ  5002 . 
5002 - 6002  - όνιρεµιεΧ αµµαργόρπ ΕΚ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.  

 - νώιφορτοπΥ νώκιταρΚ ςοταµύρδΙ υοτ αµµαργόρΠ ( 41 ο I.K.Y.). 
 - όνιρεΘ αµµαργόρπ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ  
 -  αµµαργόρπ όνιρεΘ Υπ. Π ςαίεδια ΘΜΒΔ υθύειΔ( ςανµιρέΜ ςήκιτητιοΦ ιακ νώδυοπΣ ησν ) 
 - π όνιρεΘ  αµµαργόρ ύοµσιτιλοπ ιακ ςασσώλγ ςήκινηλλε ςαίλακσαδιδ  µµΑ νητσ άιδυο . 
 - CLIE ( sumsarE  evisnetnI  egaugnaL  esruoC .)   
 - δ αµµαργόρΠ & ςασσώλγ ςήκινηλλε ςαίλακσαδι  υοτ ςέτητιοφ αιγ ύοµσιτιλοΠ notgnihsaW  vinU . 

- ςαιεθάµονηλλΕ ςησηίοποτσιΠ ςιεσάτεξΕ .6002  
6002 - 7002  - όνιρεµιεΧ αµµαργόρπ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ  

 - δ αµµαργόρΠ λλε ςαίλακσαδι & ςασσώλγ ςήκινη  υοτ ςέτητιοφ αιγ ύοµσιτιλοΠ notgnihsaW  vinU . 
 - όνιρεΘ αµµαργόρπ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ  
 -  αµµαργόρπ όνιρεΘ Υπ. Π ςαίεδια ΘΜΒΔ υθύειΔ( ςανµιρέΜ ςήκιτητιοΦ ιακ νώδυοπΣ ησν ) 
 - π όνιρεΘ  αµµαργόρ ύοµσιτιλοπ ιακ ςασσώλγ ςήκινηλλε ςαίλακσαδιδ  άιδυοµµΑ νητσ . 
 -  αµµαργόρΠ Υπ. Π ςαίεδια ΘΜΒΔ  υθύειΔ( νωεσέχΣ νώκιτυεδιαπκΕ νώνθειΔ ησν αστινόΚ νητσ )  
 - sumsarE  evisnetnI  egaugnaL  esruoC ( CLIE ). 

- ςαιεθάµονηλλΕ ςησηίοποτσιΠ ςιεσάτεξΕ  .7002  
7002 - 8002  - όνιρεµιεΧ αµµαργόρπ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ  

 - ορτοπΥ νώκιταρΚ ςοταµύρδΙ υοτ αµµαργόρΠ νώιφ ( 61 ο ΥΚΙ ). 
 - διδ αµµαργόρΠ & ςασσώλγ ςήκινηλλε ςαίλακσα π  υοτ ςέτητιοφ αιγ ύοµσιτιλο notgnihsaW  vinU . 
 - όνιρεΘ  αµµαργόρπ  υοτ  notgnihsaW  etatS  ytisrevinU , .margorP eceerG ni ssenisub daorbA noitacudE  
 - µσιτιλοπ ιακ ςασσώλγ ςήκινηλλε ςαίλακσαδιδ αµµαργόρΠ  αιγ ύο α ςετώριεπΗ ςυοµηδόπ . 
 - π όνιρεΘ  αµµαργόρ ύοµσιτιλοπ ιακ ςασσώλγ ςήκινηλλε ςαίλακσαδιδ  άιδυοµµΑ νητσ . 
 - όνιρεΘ αµµαργόρπ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ  
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 - όνιρεΘ  αµµαργόρπ Υπ. Π ςαίεδια υθύειΔ( ΘΒΜΔ ςανµιρέΜ ςήκιτητιοΦ ιακ νώδυοπΣ ησν ) 
 -  αµµαργόρπ όνιρεΘ Υπ. Π ςαίεδια ΜΒΔ Θ υθύειΔ( νωεσέχΣ νώκιτυεδιαπκΕ νώνθειΔ ησν ) 
 - CLIE ( sumsarE  evisnetnI  egaugnaL  esruoC ).  

- ςαιεθάµονηλλΕ ςησηίοποτσιΠ ςιεσάτεξΕ .8002  
8002 - 9002  - νώιφορτοπΥ νώκιταρΚ ςοταµύρδΙ υοτ αµµαργόρΠ ( 71 ο ΥΚΙ ). 

 - όνιρεµιεΧ αµµαργόρπ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ  
 - διδ αµµαργόρΠ αίλακσα & ςασσώλγ ςήκινηλλε ς π  υοτ ςέτητιοφ αιγ ύοµσιτιλο notgnihsaW  vinU . 
 - όνιρεΘ αµµαργόρπ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ  
 -  αιγ ύοµσιτιλοπ ιακ ςασσώλγ ςήκινηλλε ςαίλακσαδιδ αµµαργόρΠ α ςετώριεπΗ ςυοµηδόπ . 
 - π όνιρεΘ  αµµαργόρ ύοµσιτιλοπ ιακ ςασσώλγ ςήκινηλλε ςαίλακσαδιδ  δυοµµΑ νητσ άι . 
 - π όνιρεΘ  αµµαργόρ ύοµσιτιλοπ ιακ ςασσώλγ ςήκινηλλε ςαίλακσαδιδ  ητσ  αδάιγαΣ . 
 - CLIE ( sumsarE  evisnetnI  egaugnaL  esruoC ).  
 -  αµµαργόρπ όνιρεΘ Υπ. Π ςαίεδια ΘΜΒΔ υθύειΔ( νωεσέχΣ νώκιτυεδιαπκΕ νώνθειΔ ησν ) 

- ςαιεθάµονηλλΕ ςησηίοποτσιΠ ςιεσάτεξΕ .9002  
9002 - 02 01  - νώιφορτοπΥ νώκιταρΚ ςοταµύρδΙ υοτ αµµαργόρΠ ( 81 ο ΥΚΙ ). 

 - όνιρεµιεΧ αµµαργόρπ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ  
 - διδ αµµαργόρΠ & ςασσώλγ ςήκινηλλε ςαίλακσα π  υοτ ςέτητιοφ αιγ ύοµσιτιλο notgnihsaW  vinU . 

-  αµµαργόρπ όνιρεΘ Υπ. Π ςαίεδια ΘΜΒΔ υθύειΔ( ρέΜ ςήκιτητιοΦ ιακ νώδυοπΣ ησν ςανµι ) 
-  όνιρεΘ  αµµαργόρπ ΕΚ .Δ.Ε.Γ. ΟΠ .  

 -  αιγ ύοµσιτιλοπ ιακ ςασσώλγ ςήκινηλλε ςαίλακσαδιδ αµµαργόρΠ α ςετώριεπΗ ςυοµηδόπ . 
 - CLIE ( sumsarE  evisnetnI  egaugnaL  esruoC .)   

- ςαιεθάµονηλλΕ ςησηίοποτσιΠ ςιεσάτεξΕ .0102  
0102 - 1102  - πΥ νώκιταρΚ ςοταµύρδΙ υοτ αµµαργόρΠ ( νώιφορτο 91 ο .)ΥΚΙ  

 - .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ αµµαργόρπ όνιρεµιεΧ  
- διδ αµµαργόρΠ π & ςασσώλγ ςήκινηλλε ςαίλακσα  υοτ ςέτητιοφ αιγ ύοµσιτιλο notgnihsaW  vinU . 
- .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ αµµαργόρπ όνιρεΘ  

 -  ςασσώλγ ςήκινηλλε ςαίλακσαδιδ αµµαργόρΠ  &  αιγ ύοµσιτιλοπ α υοµηδόπ ςετώριεπΗ ς  
 -E CLI ( sumsarE  evisnetnI  egaugnaL  esruoC ) 

- ςαιεθάµονηλλΕ ςησηίοποτσιΠ ςιεσάτεξΕ .1102  
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.ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ υοτ ιορδεόρΠ  
6991 - :3002  † ςοράλΓ ςοιρτήµηΔ  
3002 - :6002  υοµήΔ ςοιγρώεΓ  
6002 -  :0102  ςησάναθορεΓ .Π ςηννάωΙ  
0102 - :4102  ςηλάψαΚ .Δ ςοιγρώεΓ  

ηκιοιΔ ηλέµ ατνασέλεταιΔ  .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ υοτ υοίλυοβµυΣ ύοκιτ 8991 - 102 1 )άριεσ ήκιτηβαφλα(  
ςοισάναθΑ υολέγγΑ ςαίγολολιΦ ςοταµήµΤ υοτ ςήτηγηθαΚ ςήτωρηλπανΑ ,  

αίφοΣ ηρύοΒ ςησυεδίαπκΕ ςήκιτοµηΔ ςοταµήµΤ ύοκιγωγαδιαΠ υοτ αιρτήγηθαΚ ,  
ςοιγρώεΓ ςηκάνναιΓ  , ςήτηγηθαΚ ςήτωρηλπανΑ  ςοταµήµΤ υοτ Φ ςαίγολολι  

ηνδάιρΑ υοιζτράκΓ ςαίγολολιΦ ςοταµήµΤ αιρτήγηθαΚ ,  
αίραΜ υοδίµυρδλαΚ νώγωγαιπηΝ ςοταµήµΤ ύοκιγωγαδιαΠ αιρτήγηθαΚ ,  

ςολοτσόπΑ ςηκίσταΚ  , ςησυεδίαπκΕ ςήκιτοµηΔ ςοταµήµΤ ύοκιγωγαδιαΠ υοτ ςήτηγηθαΚ  
ςοιγρώεΓ ςηλάψαΚ  , Δ ςοταµήµΤ ύοκιγωγαδιαΠ υοτ ςήτηγηθαΚ ςησυεδίαπκΕ ςήκιτοµη  

ςηνέθσοταρΕ ςονέµωψαΚ ςαίγολολιΦ ςοταµήµΤ υοτ ςήτηγηθαΚ ,  
λήαχιΜ ςησώδροΚ ςαίγολοιαχρΑ ιακ ςαίροτσΙ ςοταµήµΤ υοτ ςήτηγηθαΚ ,  

ήκιλεγγΑ υολύοποκατνατσνωΚ  , νΑ .  ςαίροτσΙ ςοταµήµΤ υοτ αιρτήγηθαΚ & ςαίγολοιαχρΑ  
ηνίρετακιΑ ηπµάιΛ µΤ αιρτήγηθαΚ , ςαίγολοιαχρΑ ςαίροτσΙ ςοταµή  

ςηννάωΙ ςητάµορυαΜ ςαίγολολιΦ ςοταµήµΤ υοτ ςήτηγηθαΚ ,  
ςητάµατΣ ςάινισρεΜ ςαίγολολιΦ ςοταµήµΤ υοτ ςήτηγηθαΚ ςορυοκίπΕ ,  

ςοισάτσανΑ ςολυοπόρκιΜ ςησυεδίαπκΕ ςήκιτοµηΔ ςοταµήµΤ ςήτηγηθαΚ ,  
ςοισάτσανΑ ςολυοπόρκιΜ  , γαδιαΠ υοτ ςήτηγηθαΚ ςησυεδίαπκΕ ςήκιτοµηΔ ςοταµήµΤ ύοκιγω  

ςοιελίσαΒ ςοκάιστιΝ ςαίγολοιαχρΑ ιακ ςαίροτσΙ ςοταµήµΤ υοτ ςήτηγηθαΚ ,  
ηνέξυλοΠ έγγαΠ νώγωγαιπηΝ ςοταµήµΤ ύοκιγωγαδιαΠ υοτ αιρτήγηθαΚ ,  

ςορύπΣ ςήζατναΠ  , νώγωγαιπηΝ ςοταµήµΤ ύοκιγωγαδιαΠ υοτ ςήτηγηθαΚ  
οιγρώεΓ υοίγρωεγαπαΠ ς ςαίγολοιαχρΑ ιακ ςαίροτσΙ ςοταµήµΤ υοτ ςήτηγηθαΚ ,  

ςηννάωΙ ςηκάνισυρεΠ ςαίγολολιΦ ςοταµήµΤ υοτ ςήτηγηθαΚ ,  
ήκιλισαΒ υοκόΡ ςαίγολοιαχρΑ ιακ ςαίροτσΙ ςοταµήµΤ υοτ αιρτήγηθαΚ ,  

υονάιΣ - υοιγρίΚ  ,.Ψ.Π.Φ ςοταµήµΤ υοτ αιρτήγηθαΚ αιρτώρηλπανΑ ,ηνέλΕ  
αράβυοζΤ -  ηλύοΣ ςίησυρΧ  , ςαίγολοιαχρΑ ιακ ςαίροτσΙ ςοταµήµΤ υοτ αιρτήγηθαΚ αιρτώρηλπανΑ  

ςοισάναθΑ υοτσήρΧ ςηνχέΤ ςητ νώµητσιπΕ ιακ νώνχεΤ νώκιτσαλΠ ςοταµήµΤ υοτ ςήτηγηθαΚ ςήτωρηλπανΑ ,  
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:ηλέµ ανέµητοδοιξατνυΣ  

ςαδίνωεΛ υοίσαναθΑ .Ψ.Π.Φ ςοταµήµΤ υοτ ςήτηγηθαΚ ,  
ιΜ ςηννάιγαραΚ ςηδάιτλ ςαίεµηΧ ςοταµήµΤ υοτ ςήτηγηθαΚ ςοµιτόµΟ ,  

ςολύαΠ ςηδίκαιρυΚ νώγωγαιπηΝ ςοταµήµΤ ύοκιγωγαδιαΠ υοτ ςήτηγηθαΚ ,  
αίλεγγαυΕ ύοκγαραΜ ςαίγολοιαχρΑ ιακ ςαίροτσΙ ςοταµήµΤ υοτ αιρτήγηθαΚ ηµιτόµΟ ,  

ςοτσήρΧ ςηλύοζΤ νώγωγαιπηΝ ςοταµήµΤ ύοκιγωγαδιαΠ υοτ ςήτηγηθαΚ ,  

ςίεταµµαρΓ  ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ υοτ  .  

6991 - :3002   ηνάµυοσΤ αίρωτκιΒ  
3002 - :9002   ητώιζτραΒ αγλΌ .ρΔ  
9002 -         :  υοίγρετσαπαΠ αίλαταΝ  

ςετνασέλεταιΔ ιονυθύεπΥ ίοκινοµητσιπΕ /  οτσ υογρΈ ύοκιτυεδιαπκΕ ςέτσινοτνυΣ
.ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ  ( άριεσ ήκιτηβαφλα ) 

ςοισάναθΑ υολέγγΑ ανΑ ,  ,ςαίγολολιΦ ςοταµήµΤ υοτ ςήτηγηθαΚ ςήτωρηλπ uolegna @ cc . iou . rg   
ςορδναξέλΑ ςηκάξελΑ  ,ςαίγολολιΦ ςοταµήµΤ υοτ ςήτηγηθαΚ ςήτωρηλπανΑ , ikaxelaa @ cc . iou . rg  

† ςηρΆ ςηκάξελΑ µινόΜ , υοτύοτιτσνΙ ύοκιγωγαδιαΠ υοτ ςορδεράπ ςο ,.ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ οτσ ςονέµσαπσοπα ,  
υογρέ ύοκιτυεδιαπκε υοτ ήτσινοτνυσ ιακ ύοκιπωσορπ ύοκιτκαδιδ υοτ ήτωφροµιπε ατνοκήθακ εµ  

αίφοΣ ηρύοΒ  ,ςησυεδίαπκΕ ςήκιτοµηΔ ςοταµήµΤ ύοκιγωγαδιαΠ υοτ αιρτήγηθαΚ , iruovs @ cc . iou . rg   
ςηννάωΙ ςησάναθορεΓ  ,ςαίεµηΧ ςοταµήµΤ υοτ ςήτηγηθαΚ , htoregi @ cc . iou . rg   

ςοιγρώεΓ ςηκάνναιΓ  ,  ,ςαίγολολιΦ ςοταµήµΤ υοτ ςήτηγηθαΚ ςήτωρηλπανΑ kannaigg @ cc . iou . rg  
ςοισάναθΑ ςοβοτόκΓ  ,  ,.Ψ.Π.Φ ςοταµήµΤ υοτ ςήτηγηθαΚ sovotoga @ iou . rg  

ηνέλΕ ηκάζταπµαραΚ  ,  ,.Ψ.Π.Φ ςοταµήµΤ υοτ αιρτήγηθαΚ ηρυοκίπΕ abarake @ cc . iou . rg  
άψαΚ ςοιγρώεΓ ςηλ  , ςησυεδίαπκΕ ςήκιτοµηΔ ςοταµήµΤ ύοκιγωγαδιαΠ υοτ ςήτηγηθαΚ  , ilaspakg @ iou . rg   

ςηνέθσοταρΕ ςονέµωψαΚ  ,  ,ςαίγολολιΦ ςοταµήµΤ υοτ ςήτηγηθαΚ emospake @ cc . rg  
ετωΦ ηκάβυσσοΚ ήνι  ,  ,ςησυεδίαπκΕ ςήκιτοµηΔ ςοταµήµΤ ύοκιγωγαδιαΠ υοτ αιρτήγηθαΚ vissokhp @ cc . iou . rg  
ηνέλΕ ήζτναµρυοΚ  ,ςαίγολολιΦ ςοταµήµΤ υοτ ςαροτκέΛ , namruoke @ cc . iou . rg   

ωεΓ ηννάιγοδαΛ αίγρ  ,ςαίγολολιΦ ςοταµήµΤ υοτ αιρτήγηθαΚ ηρυοκίπΕ , aigodalg @ cc . iou . rg   
ωφλόκΓ ηνίγγαΜ  ,  ,.Ψ.Π.Φ ςοταµήµΤ υοτ αιρτήγηθαΚ ηρυοκίπΕ iniggamg @ iou . gr  

ςητάµατΣ ςάινισρεΜ ςορυοκίπΕ ,  ,ςαίγολολιΦ ςοταµήµΤ υοτ ςήτηγηθαΚ nisrems @ cc . iou . rg   
ςολοτσόπΑ ςηστάνεπΜ  ,ςαίγολολιΦ ςοταµήµΤ υοτ ςήτηγηθαΚ ςορυοκίπΕ , istaneba @ cc . iou . rg   

ςοιγρώεΓ υοάλοκιΝ .κιπΕ , γηθαΚ ςησυεδίαπκΕ ςήκιτοµηΔ ςοταµήµΤ ύοκιγωγαδιαΠ υοτ ςήτη , ualoking @ iou . rg   
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αννάζυοΣ υοάλοκιΝ - αίραΜ  , ςησυεδίαπκΕ ςήκιτοµηΔ ςοταµήµΤ ύοκιγωγαδιαΠ υοτ ςαροτκέΛ , alokins @ cc . iou . rg  
Ν ςοιελίσαΒ ςοκάιστι  ,ςαίγολοιαχρΑ ιακ ςαίροτσΙ ςοταµήµΤ υοτ ςήτηγηθαΚ , kaistinb @ cc . iou . rg   

ςηννάωΙ υορώδοεθαπαΠ  ,ςαίγολολιΦ ςοταµήµΤ υοτ ςήτηγηθαΚ ςορυοκίπΕ , htapapy @ cc . iou . rg   
ςηννάωΙ ςηκάνισυρεΠ  ,  ,ςαίγολολιΦ ςοταµήµΤ υοτ ςήτηγηθαΚ nisyrepi @ cc . iou . rg  
ςονίτνατσνωΚ ςοιστέΠ  ,.Ψ.Π.Φ ςοταµήµΤ υοτ ςήτηγηθαΚ ςήτωρηλπανΑ , soistepk @ iou . rg   

ςηκάρεµυλοΠ ςητώΦ  ,  ,ςαίγολολιΦ ςοταµήµΤ υοτ ςήτηγηθαΚ ςορυοκίπΕ remylopf @ cc . iou . rg  
υονάιΣ - ηνέλΕ υοιγρύΚ  ,.Ψ.Π.Φ ςοταµήµΤ υοτ αιρτήγηθαΚ αιρτώρηλπανΑ , uonaise @ iou . rg   

αννάιραΜ ηκάναπΣ  , Ε νώγωγαιπηΝ ςοταµήµΤ ύοκιγωγαδιαΠ υοτ αιρτήγηθαΚ ηρυοκίπ , ikanapsm @ cc . iou . rg  
ςοτσήρΧ ςοκάρυατΣ ςαίροτσΙ ςοταµήµΤ υοτ ςήτηγηθαΚ ςορυοκίπΕ , ιακ  ,ςαίγολοιαχρΑ arvatshc @ iou . rg   

Σ ςίλλυραµΑ υοίγρετ  ,νώγωγαιπηΝ ςοταµήµΤ ύοκιγωγαδιαΠ υοτ ςαροτκέΛ , uigretsl @ cc . iou . rg  
 

:ηλέµ ανέµητοδοιξατνυΣ  

 ,ςαδίνωεΛ υοίσαναθΑ .Ψ.Π.Φ ςοταµήµΤ υοτ ςήτηγηθαΚ  
 ,ςαέρδνΑ ςηρύοσταΚ ςαίγολολιΦ ςοταµήµΤ υοτ ςήτηγηθαΚ  

† αλοκιΝ ΐ αίρεθυελΕ υοδ ςαίγολοιαχρΑ ιακ ςαίροτσΙ ςοταµήµΤ υοτ αιρτήγηθαΚ ,  
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.ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ υοτ νώτσαδυοπσ νωτ ςανµιρέµ αταµέΘ  

ήνοµαιΔ  ιακ χ )οσάπ( υοίρητισιε υονέµωιεµ υοίτλεδ ύοκιδιε ησηγήρο  

 ςαίνεξολιΦ ςείκιοταΚ ςέκιτητιοΦ ςιτσ ήνοµαιΔ  ςορύατΣ‘ ανώνεΞ νοτσ ιακ ’ςοχράιΝ   ησηγήροχ ιακ  ύοκιδιε
υοίρητισιε υονέµωιεµ υοίτλεδ ( οσάπ :αιγ )   

 ,οιρόταιτσε όκιτητιοφ οτσ ησιτίσ νάερωδ )α  
 ιακ ΛΕΤΚ άκιτσαρεπυ ιακ άκιτσα ατσ οιρήτισιε ονέµωιεµ )β  

 ,αίεσυοµ ιακ ςυορώχ ςύοκιγολοιαχρα ςυοτσ οδοσίε ηρεθύελε )γ ιατεχέραπ * εσ : 

 Φ έτητιο ς setarcoS / sumsarE . 
 Σ  ςέτσαδυοπ .αταµύρδι ιακ ςίεροφ ςύοκϊαµηδακα εµ ςαίσαγρενυσ νωλλόκοτωρπ ιεσάβ νωτάµµαργορπ  
 Σ ςίεροφ ςύοκιταρκ όπα νωνεµύοτοδοταµηρχ νωτάµµαργορπ ςέτσαδυοπ . 
  αρτκαδίδ εµ ςέτσαδυοπΣ  υοτ Θ  ςοταµµάργορπ ύονιρε .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ   
 Α χυτπατεµ ςύοπαδολλ ύοκαι ςέτητιοφ ς νωνίνναωΙ υοίµητσιπεναΠ υοτ νωτάµηµΤ  ή όρτοπυ ςυοφ ςητ  

ςησηνρέβυΚ ςήκινηλλΕ  .  

 ιατνύοριαξΕ*  ςατητότανυδ ςήνοµαιδ  ιακ υοίρητισιε υονέµωιεµ υοίτλεδ ύοκιδιε )οσάπ( ιο  ςέτσαδυοπσ   εµ
αρτκαδίδ  υοτ ύονιρεµιεΧ  ςοταµµάργορπ  .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ   ιακ σαδυοπσ ιο  ςέτ τ  νωνέµωρτνεκοπα νω

.ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ υοτ νωτάµµαργορπ   

 ιεχέραπ ςήνοµαιδ ςοτσόκ οτ ιακ ατητόµισεθαιδ ητ εµ άκιτεχσ ςείροφορηλΠ αίσερηπυ η  ςήκιτηκιοιΔ  ςανµιρέΜ 
ςήνοµαιΔ & .λεσ( 85 ). 

ησάβ αίαιδαµοδβε εσ ονπίεδ ,αµύεγ ,όνιωρπ :ιατεθίταιδ οιρόταιτσε όκιτητιοφ οτΣ ησερίαξε εµ , ςιτ  
 υοπ ςείνηµορεµη .ότσιελκ ιανίε οιµήτσιπεναΠ οτ  
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 .Ι.Π οιρόταιτσε όκιτητιοΦ  υοτ ανώνεΞ νοτσ ςαίνεξολιφ αιτάµωΔ .Ε.Ε.Π.Π.Ε.Κ.ΙΔ  

ηψλαθίρεπ ήκιµονοιεγΥ είσερηπυ ςέκιτυελυοβµυσ ιακ ς 

  οτσ ςησητίοφ ςητ αιεκράιδ ητ άταΚ .ΟΠ.Γ.ΕΔ.ΕΚ χέ ςέτσαδυοπσ ίοπαδολλα ιο  εµ αταµώιακιδ αιδί ατ νυο
έ ςυοτ κιµονοιεγΥ ςατράΚ ςήκϊαπωρυε ςητ ωσέµ ςέτητιοφ ςενηλλ  .)111( 821Ε ςησιλάφσΑ ςή  

 αφορται νάερωδ ιατνύοιακιδ ςέτσαδυοπσ ιοφορτόπυ ιο ςηκγάνα ησωτπίρεπ εΣ  ηψλαθίρεπ ήκιτυεκαµρ
αταµύρδι άκιτυελησον ατσ 35/2952.Δ.Ν υοτ εµ ανωφµύσ υοτ ςιεσάφοπα ςέκιγρυοπυ   ςαίεγΥ υοίεγρυοπΥ

ςαιονόρΠ ιακ  .)4891.20.31/Β/27 ΚΕΦ( 4891.10.72/701/51.Φ/γ3Α  

  ιΟ αρτκαδίδ εµ ςέτσαδυοπσ  ύονιρεµιεΧ υοτ  ιακ ςοταµµάργορπ ύονιρεΘ αφορται νυοχέ  ιακ ήκιτυεκαµρ
ηψυλάκ ήκαιεµοκοσον  .ησιλάφσα ςυοτ ήκιτωιδι νητ όπα  

 Τ  ιερέφσορπ ).Ι.Π.ΕΚ.Σ( νωνίνναωΙ υοίµητσιπεναΠ υοτ ορτνέΚ όκιτυελυοβµυΣ ο  νάερωδ  ςέκιτυετσιπµε
είσερηπυ  ςήκινωνιοκ ιακ ςήκιγολοχυψ ς  ςυοτσ ςηξιρήτσ ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ υοτ ςέτσαδυοπσ  .  
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τηγολοιακιΔ :ςήφαργγε άκι  

 ςέτσαδυοπσ αιΓ setarcoS / sumsarE  ιακ νωνίνναωΙ υοίµητσιπεναΠ υοτ αµήµΤ εσ ςυοφορτόπυ : 
- ησητία  4 .λεσ( 9, )05  
- υοίρηταβαιδ οφαργίτναοτωφ  
- υοίρηταβαιδ ςείφαργοτωφ ούδ  
- ησωίαβεβ ςοταµήµΤ υοτ αίεταµµαρΓ ητ όπα  .Ι.Π υοτ .ίοτκεδ ιενίγ νυοχέ υοπό  

 ςύοπαδολλα αιΓ αρτκαδίδ εµ ςέτσαδυοπσ : 
- α ησητί  84.λεσ(  , 94 ) 
- αµωίεµησ όκιφαργοιβ οµοτνύσ ασσώλγ ήκιλγγα νητ ή ήκινηλλε νητσ  
- νώδυοπσ υολτίτ υοτ οφαργίτνα )ςησυεδίαπκε ςαιµθάβορετυεδ οιρήτυλοπα νοτσιχάλυοτ(  
- ήλοτσιπε ήκιτατσυσ .)αίσακιδαιδ ήκιτεριαορπ(   οΤ ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ . όπα ςέλοτσιπε ςέκιτατσυσ ιατεχέδ  ηλέµ  

 ,ςατητόνιοκ ςήκϊαµηδακα Κ  ςητ ςέτηγηθα ασσώλΓ ςήκινηλλΕ  ,ς ςησυεδίαπκε αίεφαργ αιδόµρα  νωτ 
 ,νωίενεξορΠ  ςητ ςυογόλλυΣ ε ,ςαιενέγοµΟ .πλ.κ νωρώχ νώκαισαγρε ςετόδογρ   

- υοίρηταβαιδ οφαργίτναοτωφ  
- αργοτωφ ούδ υοίρηταβαιδ ςείφ  

ιατνολλέτσοπα άκιτηγολοιακιδ ωνάπαραπ αΤ ίε  ωσέµ ετ xaf ( 03+  92290 01562  ,)  ωσέµ ετίε e- liam ησνυθύειδ ητσ  :
rtncgnal @ cc . iou . rg , tcapaptn @ cc . iou . rg   εµ ετίε  ήλπα ΕΚ οΤ .ήλοτσιπε ηνέµητσυσ ή .Δ.Ε.Γ. ΟΠ . ησωίαβεβ ιεχέραπ  

ησήρχ ηµιµόν εθάκ αιγ νώκιτηγολοιακιδ ςήλοβοπυ .ίεθητηζ νοσόφε ,  
asiV   )ςησωνΈ ςήκϊαπωρυΕ ςότκε ςετίλοπ άροφα(  ή ςήνοµαραπ αιεδά  αν υοπ ύοκιτηγολοιακιδ υολλά ή 

τσ ςήνοµαραπ ατητόµιµον ητ ιεύνκιεδοπα  ςοταµµάργορπ υοτ αιεκράιδ ητ άτακ αδάλλΕ νη ιατεζίµοκσορπ   οτσ
ΕΚ .Δ.Ε.Γ. ΟΠ .  , τσαδυοπσ υοτ ηξιφά νητ εµ ή  , .ςήφαργγε ςητ ησωρήλκολο νητ αιγ  

αρτκαδίΔ  
 νυολλάβατακ αρτκαδίΔ  ιο αρτκαδίδ εµ ςέτσαδυοπσ : 

 π όνιρεµιεχ ονηµάτκο οτσ αµµαργόρ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ  : 004  €  
 άρτετ οτσ  ονηµ αµήµτ όνιραε  : 002  €  
 ρύχατ οτσ ρ  οµθυ π όνιρεθ οίαινηµ αµµαργόρ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ  : 250€,  

 νητσ ςώιαριεΠ αζεπάρΤ  υοτ αίεταµµαρΓ ητ όπα ιατενίδ υοπ υογρέ όκιδωκ ιακ όµσαιραγολ εσ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ  

- νωρτκάδιδ ήλοβατακ ηνέµωιεµ ή ήγαλλαπΑ ήτανυδ ιανίε ιρεπ ςέκιδιε εσ τπ Δ υοτ ησαφόπα όπα άτεµ ςιεσώ  .Σ  
- χ ςητ νωίµητσιπεναπ νωλλά ιοφορτόπυ ιο νωρτκάδιδ ιατνοσσάλλαπα νεΔ .ςαρώ  
-  υοτ ατητόιτιαπυ όπα ςησητίοφ ςητ ςήποκαιδ ή ςοταµµάργορπ υοτ ςησηθύολοκαραπ ηµ ησωτπίρεπ εΣ

.ιατνοφέρτσιπε νεδ αρτκαδίδ ατ ,ήτσαδυοπσ  
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ςείροφορηλπ ςέκινεΓ -  αίεχιοτσ άκιτσιτατσ  

 υοτ αταµµάργορπ ατΣ .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ 991 οδοίρεπ νητ 1- 102 1 ναχίετεµµυσ , όπα ιορετόσσιρεπ  .5 7 00  ςέτσαδυοπσ 
ςερώχ 97 όπα . 
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ςοτέ όκϊαμηδακα άνα .ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ ςέτσαδυοπΣ

 
.1 ςακανίΠ τακ ήκιτηµθιρΑ  νωτ ήµονα .2( νώτσαδυοπσ 667 ) ΕΚ υοτ .Δ.Ε.Γ. ΟΠ . µηδακα άνα  ςητ ςοτέ όκϊα

2002 υοδόιρεπ - 102 1 
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.ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ ςέτσαδυοπΣ

%4
%62

%01
%22

%91

%91

.Ι.Π ςέτσαδυοπσ ίοκαιχυτπατεμ ιακ ίοκαιχυτπορΠ
sumsarE ςέτητιοΦ

ςέτσαδυοπσ ιονάκιρεμΑ
.Υ.Κ.Ι ιοφορτόπΥ

νωτάμμαργορπ νώνιρεθ αρτκαδίδ εμ ςέτσαδυοπσ ίοπαδολλΑ
νωτάμμαργορπ νώνιρεμιεχ αρτκαδίδ εμ ςέτσαδυοπσ ίοπαδολλΑ

 

 ςακανίΠ 2. Π  άνα ήµονατακ αίαιτσοσο  ήκϊαµηδακα  υοτ αταµµάργορπ ατσ νώτσαδυοπσ αίρογητακ
.ΟΠ.Γ.Ε.Δ.ΕΚ 6991 οδοίρεπ νητ - 1102  
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%2 :ΑΙΣΑ

 ΣΕΙΝΙΕΞΥΕΡΑΠ & ΑΙΣΩΡ
%61 :ΣΕΡΩΧ

%4 :ΗΚΙΡΕΜΑ

 ΑΚΪΑΠΩΡΥΕ ΑΠΙΟΛ
%5,1 :ΣΗΤΑΡΚ

%4 :ΑΙΛΑΡΤΣΥΑ

%42 :ΗΣΩΝΕ ΗΚΪΑΠΩΡΥΕ

%2 :ΣΕΡΩΧ ΣΕΚΙΒΑΡΑ

%5,0 :ΗΚΙΡΦΑ

%64 :ΣΕΡΩΧ ΣΕΚΙΝΑΚΛΑΒ

ΣΕΡΩΧ ΣΕΚΙΝΑΚΛΑΒ ΗΣΩΝΕ ΗΚΪΑΠΩΡΥΕ ΗΤΑΡΚ ΑΚΪΑΠΩΡΥΕ ΑΠΙΟΛ
ΑΙΛΑΡΤΣΥΑ ΣΕΡΩΧ ΣΕΙΝΙΕΞΥΕΡΑΠ & ΑΙΣΩΡ ΗΚΙΡΕΜΑ

ΑΙΣΑ ΣΕΡΩΧ ΣΕΚΙΒΑΡΑ ΗΚΙΡΦΑ
 

 ςακανίΠ 3. νώτσαδυοπσ νωτ ησυελέορΠ ητ 6991 οδοίρεπ ν - 1102 ιακ  άνα αίγολανα αίαιτσοσοπ 
 ήκιφαργωεγ ατητόνε  
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1
ςησυελέορΠ ςερώΧ

ΣΕΡΩΧ ΣΕΚΙΝΑΚΛΑΒ ΗΣΩΝΕ ΗΚΙΑΠΩΡΥΕ ΗΤΑΡΚ ΑΚΙΑΠΩΡΥΕ ΑΠΙΟΛ

 ΑΙΛΑΡΤΣΥΑ ΣΕΡΩΧ ΣΕΙΝΙΕΞΥΕΡΑΠ & ΑΙΣΩΡ ΗΚΙΡΕΜΑ

ΑΙΣΑ ΣΕΡΩΧ ΣΕΚΙΒΑΡΑ ΗΚΙΡΦΑ

 
 ςακανίΠ 4. ςόµθιρα Ο  νώπαδολλα  νώτσαδυοπσ 6991 οδοίρεπ νητ - 1102   ήκιφαργωεγ άνα ατητόνε  
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ησωνΈ ήκϊαπωρυΕ όπα ςέτσαδυοπΣ

ΟΙΓΛΕΒ
%3

%3 :ΑΙΧΕΣΤ
ΑΙΝΑΥΟΘΙΛ
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%5,0
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%5,0

%5 :ΑΙΝΩΛΟΠ
%7 :ΑΙΛΛΑΓ

%11 :ΑΙΝΑΜΥΟΡ ΑΙΝΑΠΣΙ
%21

ΑΙΡΑΓΛΥΟΒ
%5,81

ΑΙΛΑΤΙ
%5,51

ΑΙΝΑΜΡΕΓ
%21

ΑΙΡΑΓΛΥΟΒ ΑΙΛΑΤΙ ΑΙΝΑΜΡΕΓ ΑΙΝΑΠΣΙ ΑΙΝΑΜΥΟΡ ΑΙΛΛΑΓ ΑΙΝΩΛΟΠ ΑΙΧΕΣΤ
ΟΙΓΛΕΒ ΑΙΝΑΥΟΘΙΛ ΑΙΝΑΤΤΕΡΒ ΑΙΝΟΤΕΛ ΑΙΔΝΑΛΛΟ ΑΙΡΑΓΓΥΟ ΑΙΔΗΥΟΣ ΑΙΚΑΒΟΛΣ

ΑΙΝΟΘΣΕ ΑΙΔΝΑΛΡΙ ΑΙΛΑΓΟΤΡΟΠ ΑΙΔΝΑΛΙΦ ΑΙΡΤΣΥΑ ΑΙΝΑΔ ΑΙΝΕΒΟΛΣ
 

 

 ςακανίΠ 5. Π νώτσαδυοπσ αίγολανα αίαιτσοσο 6991 οδοίρεπ νητ - 1102  πα ςησωνΈ ςήκϊαπωρυΕ ςητ ςερώχ ό  
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όκιρετωξε οτσ ςείεβσερΠ ςέκινηλλΕ  

νάζτϊαπµρεζΑ :.λητ ,ύοκαπΜ :   ,9110294/2149900 xaf  ,5384294: liamE : rg.afm@kab.bmerg  
ςοτπυγίΑ  : οριάΚ  , :.λητ  51955972/20200  , 34405972  , 47015972  , xaf 6972 : 3093 , liamE : bmerg . iac @ afm . rg  

αίναβλΑ :.λητ ,αναρίΤ :   ,8664722,0764722,9664722/455300 f xa 0924322:  , liamE : bmerg . rit @ afm . rg  
ήνιτνεγρΑ τ ,ςεριΆ ςονέυοπΜ : λη :.  11841184/114500 - ,81  xaf 00626184:  , liamE : bmerg . yab @ afm . rg  

αίνεµρΑ  ,644035/148135 ,150835 ,150035/0147300 :.λητ ,νάβερΕ : f xa : 940035 , liamE  : mrabmerg @ ocnimra . moc   bmerg . ere @ afm . rg  
αίλαρτσυΑ  ,11033726/21600:.λητ ,αρέπµαΚ : xaf 02623726:  , liamE : bmerg . nac @ afm . rg  

αίρτσυΑ :.λητ ,ηννέιΒ :   ,51605/13400 xaf  ,7126505: liamE : bmerg . eiv @ afm . rg  
οιγλέΒ :.λητ ,ςελλέξυρΒ :   ,0055545/22300 xaf 5855545: , liamE : ergabma @ tenyks . eb  

αλέυοζενεΒ  ,0640037 ,3383037/2128500:.λητ ,ςακάραΚ : xaf  ,9240137: liamE : bmerg . rac @ afm .gr 
µάντειΒ  ,45225173/44800:.λητ ,ιόνΑ : xaf 35225173:  , liamE : bmerg . nah @ afm . rg  

αίνσοΒ - ηνίβογεζρΕ  : αΣ οβειγάρ  ,055065/3378300:.λητ , xaf 215302:  , liamE : bmerg . vjs ]@ afm . rg  
αίραγλυοΒ : 0503348 ,0301649/295300:.λητ ,αιφόΣ - 3543349/6904349 ,6  , xaf  ,9421649: liamE : bmerg . fos @ afm . rg  

αίλιζαρΒ /165500:.λητ ,αιλίζαρπΜ :  ,37563443  ,12463443 f 20963443:xa  , liamE : bmerg . arb @ afm . rg  
αίλλαΓ  ,82273274/13300:.λητ ,ισίραΠ : xaf 58373274: , liamE : bmerg . rap @ afm . rg  

αίναµρεΓ  ,062602/039400:.λητ ,ονίλορεΒ : xaf  ,55562602/44462602 : liamE : bmerg . reb @ afm . rg  
αίγρωεΓ :.λητ ,αδίλφιΤ :  079419/2359900 -  ,47 xaF  ,089419: liamE : bmerg . ibt @ afm . rg  

αίναΔ :.λητ ,ηγάχγεποΚ :   ,335411/335400 xaf  ,646139: liamE : bmerg . poc @ afm . rg  
λΕ αίτεβ ,4141653/131400:.λητ ,ηνρέΒ :  xaf  ,2721863: liamE : bmerg . nrb @ afm . rg  

αίνοθσΕ  ,0653046/27300:.λητ ,νίλλαΤ : xaf  ,1653046: liamE : bmerg . lat @ afm . rg  
οιελίσαΒ ονέµωνΗ τ ,ονίδνοΛ :  ,05839227/024400:.λη xaf  ,1227922702: liamE : lacitilop @ yssabmekeerg . gro . ku  

ςήκιρεµΑ ςείετιλοΠ ςενέµωνΗ νοτκγισάυΟ :)ΑΠΗ( , 0031939/202100:.λητ  xaf ,2651562/4231939:  liamE : eceerg @ yssabmekeerg . gro   
bmerg . saw ]@ afm . rg  

αίνωπαΙ ικόΤ : :.λητ ,ο   ,10903043 ,2/17803043/31800 xaf  ,24642043: liamE : bmerg . kot @ afm . rg  
αίδνΙ 1900:.λητ ,ίχλεΔ οέΝ : 00708862/11 -  ,4 xaf  ,13257642/01088862: liamE : bmerg . led @ afm . rg   nocrg . led @ afm . rg  

αίσηνοδνΙ ,6394725 ,6777025/122600:.λητ ,ατράκαζΤ :  xaf  ,3577025: liamE : bmerg . trg @ afm . rg  
αίναδροΙ 4272295/626900:.λητ ,νάµµΑ : -  ,5 xaf  ,2267295: liamE : bmerg . nma @ afm . rg  

κάρΙ :.λητ ,ητάδγαΒ :  ,3722877/146900  0634877  xaf 07800: - 272262367  , liamE : bmerg . gab @ afm . rg  
νάρΙ  ,48765022 ,33505022/128900:.λητ ,ηνάρεχεΤ : xaf  ,13475022: liamE : bmerg . het ]@ afm . rg  

αίδναλρΙ  ,1380676,5527676 4527676/135300:.λητ ,ονίλβυοΔ : xaf 2988166:  liamE : rgbme @ mocrie . ten  
αίναπσΙ  ,4564465 ,3564465/194300:.λητ ,ητίρδαΜ : xaf  ,8664465: liamE : bmerg . dam @ afm . rg  

λήαρσΙ Τ :  ,1894906 ,0603596/327900:.λητ ,βίβΑ λε xaf  ,9231596: liamE : bmerg . vlt @ afm . rg  
αίλατΙ  ,1557358/609300:.λητ ,ηµώΡ : xaf  ,7295148: liamE : amormerg @ afm . rg  

νάτσκαζαΚ  : άτσΑ  ,466142 ,662142/2717700:.λητ ,αν xaf  ,677442: liamE : bmerg .a ts @ afm . rg  
ςάδαναΚ  : αβάτΟ  ,3726832 ,2726832 ,1726832/316100:.λητ , xaf  ,6765832: liamE : yssabme @ yssabmekeerg . ac   bmerg . vto @ afm . rg  

ράταΚ  ,0518214/47900:.λητ ,αχότΝ : f 4:xa  ,061821 liamE : bmerg . ahod @ afm . rg  
ανίΚ  ,83827856 01)0(68+:.λητ ,ονίκεΠ : xaf :  ,93827856 01)0(68+ liamE : bmerg . kep @ afm . rg  

αέροΚ .Ν :.λητ ,λύοεΣ :  ,1041927 ,0041927/22800  xaf 927:  ,2041 liamE : bmerg . les @ afm . rg  
αβύοΚ :.λητ ,ανάβΑ :   ,5992402 ,4582402/73500 xaf  ,0559702: liamE : bmerg . vah @ afm . rg  

αίταορΚ ,4440184/158300:.λητ ,πµερκγάΖ :   ,7340184 f xa  ,9140184: mE lia : bmerg . bgz @ afm . rg  
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ςορπύΚ  ,111544/2275300:.λητ ,αίσωκυεΛ : xaf 946086:  , liamE : aisocinbmerg @ tenatyc . moc . yc  
αίνοτεΛ ,αγίΡ : 54365376/17300:.λητ  , xaf  ,15365376: liamE : bmerg . gir @ afm . rg   
ςοναβίΛ  ,277814 ,873425 ,007125/416900:.λητ ,ςότυρηΒ : xaf  ,477814: liamE : bmerg . ieb @ afm . rg  

ηύβιΛ ,9866333/1281200:.λητ ,ηλοπίρΤ :   ,3658333 xaf  ,7091444: iamE l: bmerg . irt @ afm . rg  
αίναυοθιΛ :.λητ ,ςυοινλίΒ :  ,6250162/507300  ,7250162  xaf  ,6350162: liamE : yssabme @ livbmerg .w .3 tl  

ογρύοβµεξυοΛ 91544 ,1391544/25300:.λητ ,ογρύοβµεξυοΛ :  ,123 xaf 461054:  , liamE : vserplle @ tp . ul   bmerg . xul @ afm . rg  
ατλάΜ  ,98802312/65300:.λητ ,ατέλαΒ : xaf  ,88702312: liamE : bmerg . lav @ afm . rg  

όραΜ οκ  ,579836 ,469836/73521200:.λητ ,τάπµαΡ : xaf  ,099836: liamE : bmerg . bar @ afm . rg  
οινύοβορυαΜ οΠ : ν αστιρόκγτ  , λητ 02/28300:. - ,445556  02 -  ,071816 xaf 02: -  ,345556 liamE : bmerg . dop @ afm . rg   nocrg . dop @ afm . rg  

όκιξεΜ  ,36412025 ,01322025 ,07020255/552500:.λητ ,όκιξεΜ : xaf  ,35782025: liamE : merg . xem @ afm . rg  
αίδναληΖ αέΝ  : notgnilleW ,  ,6777374 ,5777374/44600:.λητ af x  ,1447374: liamE : bmerg . lew @ afm . rg  

αίρηγιΝ 57721649/43200:.λητ ,αζτύοπµΑ : -  ,6 xaf 823016467 07800 /47721649:  , liamE : bmerg . jba @ afm . rg  
αίγηβροΝ 2213422 ,82724422/7400:.λητ ,ολσΌ :  ,1 xaf 27006522:  , liamE : bmerg @ enilno . on  bmerg . lso @ afm . rg  

ήκιρφΑ αιτόΝ  : αιρότιαρΠ  ,7317243 ,6317243/217200:.λητ , xaf ,3134034:  liamE : erg bm . erp @ afm . rg  
αίδναλλΟ  ,0078363/071300:.λητ ,ηγάΧ : xaf  ,0403653: liamE : bmerg . gah @ afm . rg  
αίραγγυΟ  ,0162314 ,0162314 ,0062314/16300:.λητ ,ητσέπαδυοΒ : xaf 4391243:  , liamE : bmerg . dub @ afm . rg   mekeerg @t- enilno . uh  
αίναρκυΟ 1745452/4408300:.λητ ,οβείΚ : -  ,5 f xa 8993452 :  , liamE : eceerg @ veik . cler . moc  

ηάυογυορυΟ ,4229804/289500:.λητ ,οεδίβετνοΜ :  037804  ,1252904 ,5 xaf  ,0630204: liamE : bmerg . dvm ]@ afm . rg  
νάτσικαΠ ,0275282,8552282 ,6815282/152900:.λητ ,τνάπµαµαλσΙ :  xaf  ,5898538: liamE : bmerg . lsi @ afm . rg  

ύορεΠ 4/11500:.λητ ,αµίΛ :  ,8453422 ,8970674 ,845167 xaf :  ,6842322 liamE : bmerg . mil @ afm . rg  
αίνωλοΠ  ,1649226 ,0649226/228400:.λητ ,αίβοσραΒ : xaf  ,4649226 : liamE : bmerg . raw @ afm . rg  

αίλαγοτροΠ σιΛ : τ ,ανόβα 0621303/1215300:.λη -  ,5 xaf 5021103 :  , liamE : bmerg . sil @ afm . rg  
Μ.Δ.Γ.Π  ,0629123/298300:.λητ ,αιπόκΣ :. f  ,8175113:xa liamE : moryfrg @ afm . rg  

αίναµυοΡ 714902/120400:.λητ ,ιτσέρυοκυοΒ : 0-  ,4 xaf  ,5714902: liamE : bmerg . cub @ afm . rg   yssabmerg @ yssabmerg . or  
αίσωΡ :.λητ ,αχσόΜ :   ,0073577 ,6441096/594700 xaf : 0156177  , liamE : bmerg . wom @ afm . rg  

βαρΑ ήκιδυοαΣ αί  ,4791084/166900:.λητ ,τνάιΡ :  ,6267084 ,5791084 f xa  ,9691084: liamE : bmerg . air @ afm . rg  
αίβρεΣ :.λητ ,ιδάργιλεΒ :   ,3256223/1118300 xaf 6474433 : , liamE : eciffo @ bmekeerg . oc . uy  

αίκαβολΣ  ,44143445 ,34143445/212400:.λητ ,αβάλσιταρπΜ : xaf  ,46043445: liamE : yssabme @ eceerg . ks  
αίνεβολΣ ,0041024/168300:.λητ ,ανάιλπµυοιΛ :   ,0141014 xaf 4111182:  , liamE : bmerg . ujl @ afm . rg  

αίδηυοΣ 01066545/86400:.λητ ,ηµλόχκοτΣ : - 11 - 21 -  ,31 xaf 0745066:  , liamE : mlohkcotsbmerg @ yssabmekeerg . es  
αίρυΣ ,5303116/1136900:.λητ ,ςόκσαµαΔ :  ,9005116  xaf 0294116:  , liamE : bmerg . mad @ afm . rg  

ηδνάλϊαΤ :.λητ ,κόκγναπΜ : )26600( 2641976 -3, f xa : 3641976  , τ .λη  67.52.966.48.66.00 ,74.85.194.28.66.00 ,0605010 486600:.νΑ.τκΕ  
:liamE  ab.bmerg rg.afm@n   ht.ro.eceergbme@kokgnab  

αίκρυοΤ  : αρυκγΆ  , λητ ,7460844/2130900:.  1913644:xaf ,7830844  , liamE : bmerg . kna @ afm . rg  
αίχεσΤ  : αγάρΠ  , λητ ,559052222 ,349052222/02400:.  xaf 686352222:  , liamE : bmerg . arp @ afm . rg  

αίσηνυΤ  ,806882 ,098882 ,114882/1761200:.λητ  ,αδινύΤ : xaf  ,815987: liamE : bmerg . nut @ afm . rg  
ςενίππιλιΦ 718 ,4444718/23600:.λητ ,αλίναΜ :  ,6781218 ,1392718 ,7143  xaf  ,2020218: liamE : bmerg . nam @ afm . rg  

αίδναλνιΦ  ,0979226/985300:.λητ ,ικνίσλΕ : xaf 0021872:  , liamE : bmerg . leh @ afm . rg   nocrg . leh @ afm . rg  
ήλιΧ  ,0097212/26500:.λητ ,ογάιτναΣ : xaf 8408212:  , liamE : bmerg . nas @ afm . rg   nocrg . nas @ afm . rg  
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ςείροφορηλπ ςεµισήρΧ  

αΠ ςαίεδιαΠ ςήκινηλλΕ ορτνέΚ ςένθειΔ ςησυεδίαπκΕ ςήκιταµλεγγαπΕ ιακ ςησοδάρ  ’ςοχράιΝ ςορύατΣ‘  
LRU  : ptth //: eeppekid . iou . rg  , ορτνέκ όκινωφεληΤ  : 03+ - 01562 -0 0019  

νωνίνναωΙ οιµήτσιπεναΠ  , www . iou . rg  , ανιννάωΙ 01154   

ΕΚ .Δ.Ε.Γ. ΟΠ . 
ησηκίοιΔ  

Τ λη 03+ :. - 0 01562 0519 0 , 3519 0 , 2319  , xaF 03+ : - 0 01562 9229  
e- liam  : rtncgnal @ cc . iou . rg  , tcapaptn @ cc . iou . rg , ilvuotni @ cc . iou . rg  , uotofi @ cc . iou . rg  

ανµιρέΜ ήκιτηκιοιΔ  & ήνοµαιΔ  
ληΤ 03+ :. - 0 01562 7419 0 , 8419  , e- liam  : iveatik @ cc . iou . rg  , dnaxelak @ cc . iou . rg   

.Κ.Ε.Κ  
 :.ληΤ  03+ 01562  0 1419  , xaF : 03+ -  01562 0 0329  , e- liam  : ioukek @ cc . iou . rg  

ΛΕΤΚ  
93222 01562 :.λητ ,αίνωνιοκγυσ ήκιτσΑ  

0 01562 .λητ .Ι.Π οτσ ΛΕΤΚ οίεφαρΓ 2745  
62 .λητ νωίρητισιε αιρήτοδκε ,αίνωνιοκγυσ ήκιτσαρεπΥ 24472 ,68262 015  

ςοδάλλΕ αζεπάρΤ ήκινθΕ  , αµητσάτακοπυ 0 01562 .λητ .Ι.Π οτσ 8465  

νωνίνναωΙ ςανέµιλορεΑ  , 00638 01562 .λητ - 206  
,αίροπορεΑ ήκαιπµυλΟ 81262 ,13193 01562 :.λητ  

νωνίνναωΙ οίεµοκοσοΝ όκαιµητσιπεναΠ 11199 01562 .λητ ,  
ατσώκηζταΧ οίεµοκοσοΝ 1562 .λητ , 11108 0  

ρτνέΚ όκινθΕ ο ςαιεθήοΒ ςησεµΆ 661 .λητ ,)ΒΑΚΕ(  
αίχραµοΝ 10912 01562 .λητ ,  
οίεχραµηΔ 12997 01562 .λητ ,  

αίµονυτσα ήκιτσιρυοΤ 37652 01562 .λητ ,  
ΤΟΕ 68052 01562 .λητ ,  

ίξατ οιδάΡ 77764 01562 :.λητ ,  
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ναΠ υοτ ανωφέλητ αµισήρΧ / ιµ νωνίνναωΙ υο  ανωφέληΤ  xaF  e- liam / lru  
 ςηνατύρΠ   ,6447 9137  27 00  ainatyrp @ cc . iou . rg    

ιακ νωεσέθοπΥ νώκϊαµηδακΑ ςηνατύρπιτνΑ  
ύοκιπωσορΠ  

 ,7447 8447  0027  ilaspakg @ iou . rg     

ρΠ ύοκιµονοκιΟ ςηνατύρπιτνΑ  ιακ ύοµσιταµµαργο
 ςηξυτπάνΑ  

 ,7997 7827  0027  siragal @ sc . iou . rg    

 ςηνατύρπιτνΑ  ,ςαίεγΥ ιακ ςήκιτιλοΠ ςήκινωνιοΚ
ςηξυτπάνΑ ιακ ύοµσαιδεχΣ ύοκιγηταρτΣ  

5257 ,8147  0027  aervamv s@ cc . iou . rg    

ηκήθοιλβιΒ ήκιρτνεΚ  8595   ,1905 6905  www . bil . iou . rg  
yrarbil @ iou . rg   

οιρόταιτσε( ηχσέΛ ήκιτητιοΦ ) ,5835  6835  2935   

 υοίµητσιπεναΠ οίεµορδυχαΤ  2645 ,1645  _  

οβµυΣ Σ( ορτνέΚ όκιτυελυ . ΕΚ .Π.Ι.) 0066  9956  rg.iou.cc@ipeks   

 οιρήτσανµυΓ όκαιµητσιπεναΠ  2446  9856    

 αίσερηπΥ ήκιµονοιεγΥ  4356  _  

.Α.Ε.Ο.Φ   ,4745 5935  _ moc.liamg@swenaeof   

ΕΘ .Ι.Π.Σ.  5745  _  

.Ι.Π.Ο.Κ   _  

).Ι.Π ςογολλύΣ ςόκιτηλθΑ( .Ι.Π.Σ.Α  1617  _ ptth //: sresu . iou . rg / ipsa       

.Ι.Π.Σ.ΩΦ  6745  _  

ςογολλύΣ ςόκιτσικακΣ  0845  _  

Υ/Η ορτνέΚ  1517  7007  eh rg.iou.cc@pl   

).Δ.Δ.Κ( νωύτκιΔ ςησιρίεχαιΔ ορτνέΚ  ,7517  7777  0107  rg.iou@con      
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ςοδάλλΕ ςητ ςητράχ ςόκιδΟ  


