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έ έ Παλέ Ι(Ι)
Νέ ηθ(Ι)ή2ί1ι
Αλέ ζθίζ, 16.θέ2ί1ι
Ο π λέ πθ ΠλκςπκγΫ πθ δαφΪθ δαμ (Κδθβ Ϋμ Αιέ μ πλκμ δαπλαγηΪ υ β
Ρυγηδαση θβ ΑγκλΪ)
(Σλκπκπκδβ δεσμ) Νσηκμ κυ 2ί1ι ε έ
αδ η
βηκ έ υ β
βθ πέ βηβ φβη λέ α βμ Κυπλδαεάμ
βηκελα έαμ τηφπθα η κ Άλγλκ η2 κυ υθ Ϊγηα κμέ
λδγησμΝηθ(Ι)Ν κυΝβί1ι
ΝΟΜΟΝΠΟΤΝΣΡΟΠΟΠΟΙ ΙΝΣΟΤΝΠ ΡΙΝΣΧΝΝΠΡΟΩΠΟΘ  ΧΝΝ Ι Φ Ν Ι Ν(ΚΙΝ Σ Ν ΞΙ 
ΠΡΟΝ Ι ΠΡ ΓΜ Σ Τ Ν ΝΡΤΘΜΙ ΟΜ Ν Ν ΓΟΡ )ΝΝΟΜΟΤΝΣΟΤΝβίίι ΧΝβί1θΝ
Πλκκέηδκέ

ΓδαΝ εκπκτμ-

πέ βηβΝ
φβη λέ αΝ βμΝ
έ έμΝδθλΫΝ
9.3.2007,
έΝβιέ

(α)

Ολγσ λβμΝ θαλησθδ βμΝη Ν αΝΆλγλαΝιΝεαδΝλΝ βμΝπλΪιβμΝ βμΝ υλππαρεάμΝΚκδθσ β αμΝη Ν έ ζκΝ
«Ο βΰέαΝ βίίιή1ζή ΚΝ βμΝ πδ λκπάμΝ βμΝ κβμΝ Μαλ έκυΝ βίίιΝ ξ δεΪΝ η Ν κθΝ εαγκλδ ησΝ
αθαζυ δευθΝ εαθσθπθΝ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ κλδ ηΫθπθΝ δα Ϊι πθΝ βμΝ κ βΰέαμΝ βίίζή1ίλή ΚΝ ΰδαΝ
βθΝ θαλησθδ βΝ πθΝ πλκςπκγΫ πθΝ δαφΪθ δαμΝ αθαφκλδεΪΝ η Ν βθΝ πζβλκφσλβ βΝ ξ δεΪΝ η Ν
ε σ μΝ πθΝ κπκέπθΝ κδΝ εδθβ ΫμΝ αιέ μΝ ΫξκυθΝ δ αξγ έΝ πλκμΝ δαπλαΰηΪ υ βΝ Ν λυγηδαση θβ
.
αΰκλΪ» Καδ

πέ βηβΝ
φβη λέ αΝ βμΝ
έ έμΝδβλζΫΝ
6.11.2013,
έΝ1γ∙
L 14,
18.1.2014,
έΝγηέ

(ί)

κλγσ λβμΝ θαλησθδ βμΝη Ν κΝΆλγλκΝ1ΫΝπαλΪΰλαφκμΝ1)ΫΝ κδξ έκΝα)ΫΝ βη έκΝ ii)ΫΝ ΪφδκΝiv)ΝεαδΝ
παλΪΰλαφκμΝ λ)ΫΝ κδξ έκΝ ί)Ν βμΝ πλΪιβμΝ βμΝ υλππαρεάμΝ Έθπ βμΝ η Ν έ ζκΝ «Ο βΰέαΝ
βί1γήηίή Ν κυΝ υλππαρεκτΝΚκδθκίκυζέκυΝεαδΝ κυΝυηίκυζέκυΝ βμΝββαμΝΟε πίλέκυΝβί1γΝΰδαΝ
βθΝ λκπκπκέβ βΝ βμΝ κ βΰέαμΝ βίίζή1ίλή ΚΝ κυΝ υλππαρεκτΝ ΚκδθκίκυζέκυΝ εαδΝ κυΝ
υηίκυζέκυΝ ΰδαΝ βθΝ θαλησθδ βΝ πθΝ πλκςπκγΫ πθΝ δαφΪθ δαμΝ αθαφκλδεΪΝ η Ν βθΝ
πζβλκφσλβ βΝ ξ δεΪΝ η Ν ε σ μΝ πθΝ κπκέπθΝ κδΝ εδθβ ΫμΝ αιέ μΝ ΫξκυθΝ δ αξγ έΝ πλκμΝ
δαπλαΰηΪ υ βΝ
Ν λυγηδαση θβΝ αΰκλΪΫΝ βμΝ κ βΰέαμΝ βίίγήι1ή ΚΝ κυΝ υλππαρεκτΝ
ΚκδθκίκυζέκυΝ εαδΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ ξ δεΪΝ η Ν κΝ θβη λπ δεσΝ ζ έκΝ πκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ
βηκ δ τ αδΝ εα ΪΝ βΝ βησ δαΝ πλκ φκλΪΝ εδθβ υθΝ αιδυθΝ άΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ κυμΝ πλκμΝ
δαπλαΰηΪ υ βΝ εαδΝ βμΝ κ βΰέαμΝ βίίιή1ζή ΚΝ βμΝ πδ λκπάμΝ ξ δεΪΝ η Ν κθΝ εαγκλδ ησΝ
αθαζυ δευθΝ εαθσθπθΝ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ κλδ ηΫθπθΝ δα Ϊι πθΝ βμΝ κ βΰέαμΝ βίίζή1ίλή Κ»Ν πμΝ
.
δκλγυγβε Καδ

πέ βηβΝ
φβη λέ αΝ βμΝ
έ έμΝδέγλίΫΝ
31.12.2004,
έΝγκέ

(ΰ)

εΝθΫκυΝ θαλησθδ βμΝη Ν κΝΆλγλκΝ1βΫΝπαλΪΰλαφκδΝβΝεαδΝθΫΝεαδΝ κΝΆλγλκΝ1ζΫΝπαλΪΰλαφκμΝ1ΫΝ
βμΝ πλΪιβμΝ βμΝ υλππαρεάμΝ Έθπ βμΝ η Ν έ ζκΝ «Ο βΰέαΝ βίίζή1ίλή ΚΝ κυΝ υλππαρεκτΝ
ΚκδθκίκυζέκυΝ εαδΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ βμΝ 1ηβμΝ
ε ηίλέκυΝ βίίζΝ ΰδαΝ βθΝ θαλησθδ βΝ πθΝ
πλκςπκγΫ πθΝ δαφΪθ δαμΝαθαφκλδεΪΝη Ν βθΝπζβλκφσλβ βΝ ξ δεΪΝη Ν ε σ μΝ πθΝκπκέπθΝκδΝ
εδθβ ΫμΝ αιέ μΝ ΫξκυθΝ δ αξγ έΝ πλκμΝ δαπλαΰηΪ υ βΝ Ν λυγηδαση θβΝ αΰκλΪΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ
λκπκπκέβ βΝ βμΝ κ βΰέαμΝ βίί1ήγζή K»ΫΝ α ευθ αμΝ παλΪζζβζαΝ βΝ δαελδ δεάΝ υξΫλ δαΝ πκυΝ
.
ξκλβΰ έΝ κΝΆλγλκΝγΫΝπαλΪΰλαφκμΝ1Ν βμΝ θΝζσΰπΝκ βΰέαμ Καδ

( )

κλγσ λβμΝ φαληκΰάμΝ κυΝία δεκτΝθσηκυΫ
Ν κυζάΝ πθΝ θ δπλκ υππθΝοβφέα δΝπμΝαεκζκτγπμμ

υθκπ δεσμΝ
έ ζκμέ
1λί(Ι)Ν κυΝβίίι
ιβ(Ι)Ν κυΝβίίλ
1ζγ(Ι)Ν κυΝβί1β
θί(Ι)Ν κυΝβί1γ
1θγ(Ι)Ν κυΝβί1ζ
1θζ(Ι)Ν κυΝβί1ζ
γη(Ι)Ν κυΝβί1θέ

1. ΟΝπαλυθΝΝσηκμΝγαΝαθαφΫλ αδΝπμΝκΝπ λέΝ πθΝΠλκςπκγΫ πθΝ δαφΪθ δαμΝ(Κδθβ ΫμΝ ιέ μΝπλκμΝ
δαπλαΰηΪ υ βΝ Ν Ρυγηδαση θβΝ ΰκλΪ)Ν (Σλκπκπκδβ δεσμ)Ν ΝσηκμΝ κυΝ βί1ιΝ εαδΝ γαΝ δαίΪα αδΝ ηααέΝ
η Ν κυμΝπ λέΝ πθΝΠλκςπκγΫ πθΝ δαφΪθ δαμΝ(Κδθβ ΫμΝ ιέ μΝπλκμΝ δαπλαΰηΪ υ βΝ ΝΡυγηδαση θβΝ
ΰκλΪ)ΝΝσηκυμΝ κυΝβίίιΝΫπμΝβί1θΝ(πκυΝ βΝ υθΫξ δαΝγαΝαθαφΫλκθ αδΝπμΝ«κΝία δεσμΝθσηκμ»)ΝεαδΝκΝ
ία δεσμΝθσηκμΝεαδΝκΝπαλυθΝΝσηκμΝγαΝαθαφΫλκθ αδΝηααέΝπμΝκδΝπ λέΝ πθΝΠλκςπκγΫ πθΝ δαφΪθ δαμΝ
(Κδθβ ΫμΝ ιέ μΝπλκμΝ δαπλαΰηΪ υ βΝ ΝΡυγηδαση θβΝ ΰκλΪ)ΝΝσηκδΝ κυΝβίίιΝΫπμΝβί1ιέ

Σλκπκπκέβ βΝ
κυΝία δεκτΝ
θσηκυΝη Ν βθΝ
πλκ γάεβΝθΫκυΝ
ΪλγλκυΝθ έ

2. ΟΝ ία δεσμΝ θσηκμΝ λκπκπκδ έ αδΝ η Ν βθΝ πλκ γάεβΫΝ αηΫ πμΝ η ΪΝ κΝ ΪλγλκΝ θΫΝ κυΝ αεσζκυγκυΝ
θΫκυΝΪλγλκυμ

« ηΫλαΝ
δαπλαΰηΪ υ βμΝ
εαδΝβη λκζσΰδκ
δαπλαΰηΪ υ βμ.

θ έ-(1)Ν ΓδαΝ κυμΝ εκπκτμΝ πθΝ αφέπθΝ (1)Ν εαδΝ (β)Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 1ιΫΝ κυΝ
ΪλγλκυΝ 1λΝ εαδΝ κυΝ ΪλγλκυΝ γγΫΝ «βηΫλαΝ δαπλαΰηΪ υ βμ»Ν γ πλ έ αδΝ
κπκδα άπκ Ν βηΫλαΝ εα ΪΝ βθΝ κπκέαΝ βΝ λυγηδαση θβΝ αΰκλΪΫΝ
βθΝ κπκέαΝ
δαπλαΰηα τ αδΝβΝη κξάΝ κυΝ ε σ βΫΝ έθαδΝαθκδε άΝΰδαΝ δαπλαΰηΪ υ βέ
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(β)Ν Ν πδ λκπάΝ Κ φαζαδαΰκλΪμΝ αθαεκδθυθ δΝ κΝ δα δε υαεσΝ βμΝ σπκΝ κΝ
βη λκζσΰδκΝ βη λυθΝ δαπλαΰηΪ υ βμΝ πθΝ λυγηδαση θπθΝ αΰκλυθΝ πκυΝ
ίλέ εκθ αδΝάΝζ δ κυλΰκτθΝ βΝ βηκελα έαέ»έ
Σλκπκπκέβ βΝ
κυΝΪλγλκυΝκ Ν
κυΝία δεκτΝ
θσηκυέ

3. ΣκΝ ΪφδκΝ (γ)Ν κυΝ ΪλγλκυΝ κ Ν κυΝ ία δεκτΝ θσηκυΝ λκπκπκδ έ αδΝ η Ν βθΝ αθ δεα Ϊ α βΝ βμΝ
β
φλΪ βμΝ« ε σ βμΫΝκΝκπκέκμΝΫξ δΝ βηκ δκπκδά δΝπλδθΝ βθΝβι Νκ ηίλέκυΝβί1η»Ν(πλυ βΝΰλαηηά)Νη Ν
β
βΝφλΪ βΝ« ε σ βμΫΝκΝκπκέκμΝ θΝΫξ δΝ βηκ δκπκδά δΝπλδθΝ βθΝβι Νκ ηίλέκυΝβί1η»έ

Σλκπκπκέβ βΝ
κυΝΪλγλκυΝ1ιΝ
κυΝία δεκτΝ
θσηκυέ

4. ΣκΝ ΪφδκΝ (1)Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 1ιΝ κυΝ ία δεκτΝ θσηκυΝ λκπκπκδ έ αδΝ η Ν βθΝ αθ δεα Ϊ α βΫΝ βμΝ
φλΪ βμΝ « θ σμΝ βμΝ πση θβμΝ λΰΪ δηβμΝ βηΫλαμ»Ν (πΫηπ βΝ ΰλαηηά)ΫΝ η Ν βΝ φλΪ βΝ « θ σμΝ βμΝ
πση θβμΝβηΫλαμΝ δαπλαΰηΪ υ βμ»έ

Σλκπκπκέβ βΝ
κυΝΪλγλκυΝ1λΝ
κυΝία δεκτΝ
θσηκυέ

5. ΣκΝ ΪλγλκΝ 1λΝ κυΝ ία δεκτΝθσηκυΝ λκπκπκδ έ αδΝ η Ν βθΝ αθ δεα Ϊ α βΝ βμΝ φλΪ βμΝ «πλδθΝ βθΝ
πΪλκ κΝ βμΝ πση θβμΝ λΰΪ δηβμΝβηΫλαμΝη Ϊ»Ν( λέ βΝΰλαηηά)ΫΝη Ν βΝφλΪ βΝ« κΝαλΰσ λκΝ θ σμΝ βμΝ
πση θβμΝβηΫλαμΝ δαπλαΰηΪ υ βμΝαπσ»έ

Σλκπκπκέβ βΝ
κυΝΪλγλκυΝγ1Ν
κυΝία δεκτΝ
θσηκυέ

6. ΣκΝΪλγλκΝγ1Ν κυΝία δεκτΝθσηκυΝ λκπκπκδ έ αδΝπμΝαεκζκτγπμμ

(α)Ν Μ Ν βΝ δαΰλαφάΫΝ βθΝ παλΪΰλαφκΝ (α)Ν κυΝ αφέκυΝ (1)Ν αυ κτΫΝ βμΝ φλΪ βμΝ «ΫΝ πκυΝ
πλκίζΫπκθ αδΝαπσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ αφέκυΝ(ζ)Ϋ»Ν(πλυ βΝεαδ τ λβΝΰλαηηά)∙
(ί)Ν η Ν βΝ δαΰλαφάΫΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝ(ί)Ν κυΝ αφέκυΝ(1)Ναυ κτΫΝ βμΝφλΪ βμΝ«πλκίζΫπκθ αδΝαπσΝ
δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ αφέκυΝ(ζ)Νεαδ»Ν(πλυ βΝεαδ τ λβΝΰλαηηά)∙ΝεαδΝ
(ΰ)

Σλκπκπκέβ βΝ
κυΝΪλγλκυΝγγΝ
κυΝία δεκτΝ
θσηκυέ

Σλκπκπκέβ βΝ
κυΝΪλγλκυΝγλΝ
κυΝία δεκτΝ
θσηκυέ

η Ν βθΝ αθ δεα Ϊ α βΫΝ βθΝ παλΪΰλαφκΝ (β)Ν κυΝ αφέκυΝ (η)Ν αυ κτΫΝ βμΝ φλΪ βμΝ «ΪζζαΝ
ξλβηα κκδεκθκηδεΪΝ ηΫ αΝ πμΝ βΝ πδ λκπάΝ Κ φαζαδαΰκλΪμΝ τθα αδΝ θαΝ εαγκλέα δΝ η Ν Ο βΰέ μΝ
βμ»Ν (πλυ βΝ εαδΝ τ λβΝ ΰλαηηά)Ν η Ν βΝ φλΪ βΝ «ξλβηα κκδεκθκηδεΪΝ ηΫ αΝ πμΝ κΝ εα ΪζκΰκμΝ
πκυΝ εα αλ έα δΝεαδΝ πδεαδλκπκδ έΝ π λδκ δεΪΝβΝ Κ ΫΝ υθΪη δΝ κυΝ ΆλγλκυΝ1γΫΝπαλΪΰλαφκμΝ
1ίΫΝ βμΝκ βΰέαμΝβίίζή1ίλή Κ»έ

7. ΣκΝΪλγλκΝγγΝ κυΝία δεκτΝθσηκυΝ λκπκπκδ έ αδΝπμΝαεκζκτγπμμ

(α)

Μ Ν βΝ δαΰλαφάΫΝ

κΝ

ΪφδκΝ(1)Ναυ κτΫΝ βμΝζΫιβμΝ« λΰΪ δηπθ»Ν( λέ βΝΰλαηηά)∙Ν

(ί)

η Ν βθΝαθ δεα Ϊ α βΫΝ
φλΪ βΝ« τκΝ(β)»∙Νεαδ

(ΰ)

η Ν βΝ δαΰλαφάΝ κυΝ

κΝ

ΪφδκΝ(β)Ναυ κτΫΝ βμΝφλΪ βμΝ« λ δμΝ(γ)»Ν( Ϋ αλ βΝΰλαηηά)Νη Ν βΝ

αφέκυΝ(ζ)Ναυ κτέ

8. ΣκΝΪλγλκΝγλΝ κυΝία δεκτΝθσηκυΝ λκπκπκδ έ αδΝη Ν βθΝ αθ δεα Ϊ α βΫΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝ(α)Ν
αυ κτΫΝ κυΝ βη έκυΝ κυΝ εσηηα κμΝ ( λέ βΝ ΰλαηηά)Ν η Ν κΝ βη έκΝ βμΝ ζ έαμΝ εαδΝ η Ν βΝ δαΰλαφάΝ βμΝ
παλαΰλΪφκυΝ(ί)ΝπκυΝαεκζκυγ έέ

