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ΕΕΝΝΩΩΠΠΙΙΟΟΝΝ   ΤΤΟΟΥΥ   ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟΥΥ   ΤΤΗΗΣΣ   ΕΕΠΠΙΙΚΚΡΡΑΑΤΤΕΕΙΙΑΑΣΣ     

((ΑΑΚΚΥΥΡΡΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ   ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΑΑ))   

  

ΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΗΗ   

    

ΤΤηηςς   ««ΑΑννώώττααττηηςς   ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς   ΕΕννώώσσεεωωνν   ΔΔηημμοοσσίίωωνν   

ΥΥππααλλλλήήλλωωνν»»   ((ΑΑΔΔΕΕΔΔΥΥ)) ,,   ηη   οοπποοίίαα   εεδδρρεεύύεειι   σσττηηνν   ΑΑθθήήνναα ,,   

οοδδόόςς   ΨΨύύλλλλαα   22  κκααιι   ΦΦιιλλεελλλλήήννωωνν ,,   όόππωωςς   ννόόμμιιμμαα   

εεκκππρροοσσωωππεείί ττααιι ..   

ΚΚΑΑΤΤΑΑ     

    

ΤΤοουυ   ΕΕλλλληηννιικκοούύ   ΔΔηημμοοσσίίοουυ ,,   ννοομμίίμμωωςς   

εεκκππρροοσσωωπποούύμμεεννοουυ   ααππόό   ττοονν   ΥΥπποουυρργγόό   ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν   κκααιι   

ττοονν   ΥΥπποουυρργγόό   ΔΔιιοοιικκηηττ ιικκήήςς   ΜΜεεττααρρρρύύθθμμιισσηηςς   κκααιι   

ΗΗλλεεκκττρροοννιικκήήςς   ΔΔιιαακκυυββέέρρννηησσηηςς ..   

  

ΠΠΕΕΡΡΙΙ   ΑΑΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ   

11))   ΤΤηηςς   ΠΠρράάξξεεωωςς   ΝΝοομμοοθθεεττ ιικκοούύ   ΠΠεερριιεεχχοομμέέννοουυ   ττηηςς   

99ηηςς   ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ   22001122  ((ΦΦΕΕΚΚ   ΑΑ ,,   222244//1122--1111--22001122))   

22))   ΤΤηηςς   υυππ’’   ααρριιθθμμόόνν   ΔΔΙΙΔΔΑΑΔΔ--ΔΔΙΙΠΠΙΙΔΔΔΔ//οοιικκ ..2266118888  

εεγγκκυυκκλλίίοουυ   ττοουυ   ΥΥπποουυρργγοούύ   ΔΔιιοοιικκηηττιικκήήςς   ΜΜεεττααρρρρύύθθμμιισσηηςς   

κκααιι   ΗΗλλεεκκττρροοννιικκήήςς   ΔΔιιαακκυυββέέρρννηησσηηςς   κκυυρρίίοουυ   ΑΑννττώώννηη   

ΜΜααννιιττάάκκηη   

33))   ΤΤηηςς   ΠΠρράάξξεεωωςς   ΝΝοομμοοθθεεττ ιικκοούύ   ΠΠεερριιεεχχοομμέέννοουυ   ττηηςς   

1199ηηςς   ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ   22001122  ((ΦΦΕΕΚΚ   ΑΑ ,,   222299//1199--1111--22001122))   

ΔΔ  ΙΙ  ΚΚ  ΗΗ  ΓΓ  ΟΟ  ΡΡ  ΙΙ  ΚΚ  ΟΟ    ΓΓ  ΡΡ  ΑΑ  ΦΦ  ΕΕ  ΙΙ  ΟΟ    ΜΜ  ΑΑ  ΡΡ  ΙΙ  ΑΑ  ΣΣ  --  ΜΜ  ΑΑ  ΓΓ  ΔΔ  ΑΑ  ΛΛ  ΗΗ  ΝΝ  ΗΗ  ΣΣ    ΒΒ..    ΤΤ  ΣΣ  ΙΙ  ΠΠ  ΡΡ  ΑΑ  

&&    ΣΣ  ΥΥ  ΝΝ  ΕΕ  ΡΡ  ΓΓ  ΑΑ  ΤΤ  ΩΩ  ΝΝ  
ΜΜααυυρροομμμμααττααίίωωνν  1111,,  ΑΑθθήήνναα    

  ΤΤηηλλ::  221100--  33330022224400  

FFaaxx::  221100--  33330022332233  
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44))   ΤΤηηςς   ΠΠρράάξξεεωωςς   ΝΝοομμοοθθεεττ ιικκοούύ   ΠΠεερριιεεχχοομμέέννοουυ   ττηηςς   

44ηηςς   ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ   22001122  ((ΦΦΕΕΚΚ   ΑΑ ,,   223377//55--1122--22001122))   

55))   ΤΤηηςς   υυππ’’   ααρριιθθμμόόνν   ΔΔΙΙΔΔΑΑΔΔ//ΔΔΙΙΠΠΙΙΔΔΔΔ//οοιικκ ..2288777700  

εεγγκκυυκκλλίίοουυ   ττοουυ   ΥΥπποουυρργγοούύ   ΔΔιιοοιικκηηττιικκήήςς   ΜΜεεττααρρρρύύθθμμιισσηηςς   

66))   ΤΤηηςς   ΠΠρράάξξεεωωςς   ΝΝοομμοοθθεεττ ιικκοούύ   ΠΠεερριιεεχχοομμέέννοουυ   ττηηςς   

1122ηηςς   ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ   22001122  ((ΦΦΕΕΚΚ   ΑΑ ,,   224400//1122--1122--22001122))   

77))   ΚΚάάθθεε   άάλλλληηςς   σσυυννααφφοούύςς   ππρράάξξεεωωςς   ήή   ππααρρααλλεείίψψεεωωςς   

ττηηςς   ΔΔιιοοιικκήήσσεεωωςς   ππρροογγεεννέέσσττεερρηηςς   ηη   μμεεττααγγεεννέέσσττεερρηηςς   

************  

  

II..   ΤΤΟΟ   ΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΟΟ   ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΟΟ   ΤΤΗΗΣΣ   ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΑΑΣΣ   

ΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΕΕΩΩΣΣ   ΑΑΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΕΕΩΩΣΣ ..   

ΤΤηηνν   1122--1111--22001122  δδηημμοοσσιιεεύύττηηκκεε   σσττηηνν   ΕΕφφηημμεερρίίδδαα   

ττηηςς   ΚΚυυββεερρννήήσσεεωωςς   οο   ννόόμμοοςς   44009933//22001122..   ΟΟ   ωωςς   άάννωω   ννόόμμοοςς   

ααπποοττεελλοούύμμεεννοοςς   ααππόό   έένναα   κκααιι   μμοοννααδδ ιικκόό   άάρρθθρροο   ππεερριιεε ίίχχεε   

σσττηηνν   ππααρράάγγρρααφφοο   ΖΖ   ααυυττοούύ   σσεειιρράά   ρρυυθθμμίίσσεεωωνν ,,   πποουυ   

ααφφοορροούύνν   σσεε   ζζηηττήήμμαατταα ,,   ααππττόόμμεενναα   ττηηςς   υυππααλλλληηλλιικκήήςς   

σσχχέέσσηηςς   ττωωνν   υυππηηρρεεττοούύννττωωνν   δδηημμοοσσίίωωνν   υυππααλλλλήήλλωωνν ,,   

κκααθθώώςς   κκααιι   ττωωνν   υυππααλλλλήήλλωωνν   μμεε   σσύύμμββαασσηη   εερργγαασσίίααςς   

ιιδδ ιιωωττιικκοούύ   δδιικκααίίοουυ   ααοορρίίσσττοουυ   χχρρόόννοουυ ..     

ΣΣττηηνν   υυπποοππααρράάγγρρααφφοο   ΖΖ33  ττηηςς   ιιδδ ίίααςς   ωωςς   άάννωω   

ΠΠααρρααγγρράάφφοουυ   ττοουυ   ιιδδ ίίοουυ   ωωςς   άάννωω   άάρρθθρροουυ   μμεε   ττ ίί ττλλοο   ««ΑΑρργγίίαα   

σσττοο   ππλλααίίσσιιοο   ττηηςς   ππεειιθθααρρχχιι κκήήςς   κκααιι   πποοιιννιικκήήςς   δδιιααδδ ιικκαασσίίααςς»»   

ππρροοββλλέέππεεττααιι::   ««11..   ΤΤοο   άάρρθθρροο   110033  ττοουυ   ΚΚώώδδιικκαα   

ΚΚααττάάσστταασσηηςς   ΔΔηημμοοσσίίωωνν   ΠΠοολλιιττ ιικκώώνν   ΔΔιιοοιικκηηττιι κκώώνν   

ΥΥππααλλλλήήλλωωνν   κκααιι   ΥΥππααλλλλήήλλωωνν   ΝΝ ..ΠΠ ..ΔΔ ..ΔΔ ..   ((ΥΥππααλλλληηλλιικκόόςς   

ΚΚώώδδιικκααςς ,,   νν ..   33552288//22000077)) ,,   όόππωωςς   ααννττ ιικκαατταασσττάάθθηηκκεε   μμεε   ττοο   

άάρρθθρροο   ππρρώώττοο   ττοουυ   νν ..   44005577//22001122,,   ααννττ ιικκααθθίίσσττααττααιι   ωωςς   

εεξξήήςς::   ««11..   ΤΤίίθθεεττααιι   ααυυττοοδδίίκκααιιαα   σσεε   ααρργγίίαα::   αα))   οο   υυππάάλλλληηλλοοςς   

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/224
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/423
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πποουυ   σσττεερρήήθθηηκκεε   ττηηνν   ππρροοσσωωππιικκήή   ττοουυ   εελλεευυθθεερρίίαα   ύύσσττεερραα   

ααππόό   ππρρωωττοοββάάθθμμιιαα   ήή   δδεευυττεερροοββάάθθμμιιαα   ααππόόφφαασσηη   πποοιιννιι κκοούύ   

δδιικκαασσττηηρρίίοουυ   ήή   έέννττααλλμμαα   ππρροοσσωωρριιννήήςς   κκρράάττηησσηηςς ,,   ββ))   οο   

υυππάάλλλληηλλοοςς   κκααττάά   ττοουυ   οοπποοίίοουυ   εεκκδδόόθθηηκκεε   έέννττααλλμμαα   

ππρροοσσωωρριιννήήςς   κκρράάττηησσηηςς   κκααιι   σσττηη   σσυυννέέχχεειιαα   ήήρρθθηη   ηη   

ππρροοσσωωρριιννήή   κκρράάττηησσήή   ττοουυ   ήή   ααννττ ιικκαατταασσττάάθθηηκκεε   μμεε   

ππεερριιοορριισσττ ιικκοούύςς   όόρροουυςς ,,   γγ))   οο   υυππάάλλλληηλλοοςς ,,   οο   οοπποοίίοοςς   

ππααρρααππέέμμφφθθηηκκεε   ααμμεετταακκλλήήττωωςς   εεννώώππιιοονν   ττοουυ   ααρρμμοοδδίίοουυ   

δδιικκαασσττηηρρίίοουυ   γγιιαα   κκαακκοούύρργγηημμαα   δδ))   οο   υυππάάλλλληηλλοοςς   σσττοονν   

οοπποοίίοο   εεππιιββλλήήθθηηκκεε   ηη   ππεειιθθααρρχχιικκήή   πποοιι ννήή   ττηηςς   οορριισσττ ιικκήήςς   ήή   

ττηηςς   ππρροοσσωωρριιννήήςς   ππααύύσσηηςς ,,   κκααιι   εε))   οο   υυππάάλλλληηλλοοςς   οο   οοπποοίίοοςς   

έέχχεειι   ππααρρααππεεμμφφθθεείί   σσττοο   ααρρμμόόδδιιοο   ππεειιθθααρρχχιικκόό   σσυυμμββοούύλλιιοο   

γγιιαα   τταα   ππααρρααππττώώμμαατταα   ττωωνν   ππεερριιππττώώσσεεωωνν   αα '' ,,   γγ '' ,,   δδ '' ,,   εε '' ,,   θθ '' ,,   

ιι '' ,,   ιιδδ '' ,,   ιιηη '' ,,   κκγγ '' ,,   κκδδ '' ,,   κκζζ ''   κκααιι   κκθθ ''   ττοουυ   άάρρθθρροουυ   110077  ήή   

ααννττ ίίσσττοοιιχχαα   ππααρρααππττώώμμαατταα   ττοουυ   ίίδδ ιιοουυ   άάρρθθρροουυ ,,   όόππωωςς   ίίσσχχυυεε   

ππρριινν   ττηηνν   ααννττ ιικκααττάάσστταασσήή   ττοουυ   μμεε   ττοο   άάρρθθρροο   δδεεύύττεερροο   ττοουυ   

νν ..   44005577//22001122,,   ήή   ααννττ ίίσσττοοιιχχαα   ππααρρααππττώώμμαατταα   ττοουυ   

ππρροοϊϊσσχχύύοοννττοοςς   ΥΥππααλλλληηλλιικκοούύ   ΚΚώώδδιικκαα   ((νν ..   22668833//11999999)) ..   

…… .. ..22..   ΤΤοο   άάρρθθρροο   110044  ττοουυ   ΥΥππααλλλληηλλιικκοούύ   ΚΚώώδδιικκαα   

((νν ..   33552288//22000077)) ,,   όόππωωςς   ααννττ ιικκαατταασσττάάθθηηκκεε   μμεε   ττοο   άάρρθθρροο   

ππρρώώττοο   ττοουυ   νν ..   44005577//22001122,,   ααννττ ιικκααθθίίσσττααττααιι   ωωςς   εεξξήήςς::   ««11..   

ΑΑνν   σσυυννττρρέέχχοουυνν   λλόόγγοοιι   δδηημμόόσσιιοουυ   σσυυμμφφέέρροοννττοοςς   ήή   

υυππηηρρεεσσιιαακκοοίί   λλόόγγοοιι   μμπποορρεείί   νναα   ττεεθθεείί   σσεε   ααρργγίίαα   οο   

υυππάάλλλληηλλοοςς   κκααττάά   ττοουυ   οοπποοίίοουυ::   αα))   έέχχεειι   αασσκκηηθθεείί   

ππεειιθθααρρχχιικκήή   δδίίωωξξηη   γγιιαα   οοπποοιιοοδδήήπποοττεε   ππεειιθθααρρχχιικκόό   

ππααρράάππττωωμμαα ,,   μμεε   ττηηνν   εεππιιφφύύλλααξξηη   ττωωνν   ππεερριιππττώώσσεεωωνν   ττηηςς   

ππααρρααγγρράάφφοουυ   11  ππεερρίίππττωωσσηη   εε ''   ττοουυ   ππρροοηηγγοούύμμεεννοουυ   

άάρρθθρροουυ ,,   γγιιαα   ττ ιι ςς   οοπποοίίεεςς   εεππιιββάάλλλλεεττααιι   ααυυττοοδδίίκκααιιηη   ααρργγίίαα ,,   ήή   

ββ))   υυππάάρρχχοουυνν   σσοοββααρρέέςς   εεννδδεείίξξεε ιι ςς   γγιιαα   άάτταακκττηη   δδιιααχχεείίρρ ιισσηη ,,   

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/423
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/224
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/423
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ηη   οοπποοίίαα   σσττηηρρίί ζζεεττααιι   σσεε   έέκκθθεεσσηη   ττηηςς   ππρροοϊϊσσττααμμέέννηηςς   ααρρχχήήςς   

ήή   ττοουυ   ααρρμμόόδδιιοουυ   εεππιιθθεεωωρρηηττήή ..   ΑΑρρμμόόδδ ιιοο   όόρργγααννοο   γγιιαα   ττηηνν   

έέκκδδοοσσηη   ττηηςς   ππρράάξξηηςς   μμεε   ττηηνν   οοπποοίίαα   οο   υυππάάλλλληηλλοοςς   ττ ίίθθεεττααιι   

σσεε   ααρργγίίαα   εείίννααιι ,,   κκααττάά   ππεερρίίππττωωσσηη ,,   οο   οοιικκεείίοοςς   ΥΥπποουυρργγόόςς   ήή   

ττοο   ααννώώττααττοο   μμοοννοομμεελλέέςς   όόρργγααννοο   δδιιοοίίκκηησσηηςς   ήή   οο   ππρρόόεεδδρροοςς   

ττοουυ   σσυυλλλλοογγιικκοούύ   οορργγάάννοουυ   δδιιοοίίκκηησσηηςς ,,   αανν   δδεενν   υυππάάρρχχεειι   

μμοοννοομμεελλέέςς   όόρργγααννοο   δδιιοοίίκκηησσηηςς ..   ΗΗ   ππρράάξξηη   εεκκδδίίδδεεττααιι   μμεεττάά   

ααππόό   γγννωωμμοοδδόόττηησσηη   ττοουυ   ππεειιθθααρρχχιικκοούύ   σσυυμμββοουυλλίίοουυ ,,   

σσύύμμφφωωνναα   μμεε   τταα   οορριι ζζόόμμεενναα   σσττηηνν   ππααρράάγγρρααφφοο   44..   

ΣΣεε   κκααττεεππεείί γγοουυσσεεςς   ππεερριιππττώώσσεειιςς   κκααιι   εεφφόόσσοονν   δδιιαακκυυββεεύύεεττααιι   

ττοο   σσυυμμφφέέρροονν   ττηηςς   υυππηηρρεεσσίίααςς ,,   μμπποορρεείί   νναα   εεππιιββλληηθθεείί   σσττοονν   

υυππάάλλλληηλλοο   ααππόό   ττοονν   άάμμεεσσοο   ππεειιθθααρρχχιικκώώςς   ππρροοϊϊσσττάάμμεεννόό   ττοουυ   

ττοο   μμέέττρροο   ττηηςς   αανναασσττοολλήήςς   άάσσκκηησσηηςς   ττωωνν   κκααθθηηκκόόννττωωνν   ττοουυ ,,   

αακκόόμμηη   κκααιι   ππρριινν   εεππιιλληηφφθθεε ίί   ττοο   ππεειιθθααρρχχιικκόό   σσυυμμββοούύλλιιοο   

κκααττάά   ττηηνν   εεππόόμμεεννηη   ππααρράάγγρρααφφοο…… ..77..   ΟΟιι   δδιιααττάάξξεειιςς   ττωωνν   

ππεερριιππττώώσσεεωωνν   11  έέωωςς   66  ττηηςς   ππααρροούύσσααςς   

υυπποοππααρρααγγρράάφφοουυ   εεφφααρρμμόόζζοοννττααιι   κκααιι   σσττιιςς   υυπποοθθέέσσεειιςς   

πποουυ   εείίννααιι   εεκκκκρρεεμμεείίςς   κκααττάά   ττηη   δδηημμοοσσίίεευυσσηη   ττοουυ   

ππααρρόόννττοοςς   ννόόμμοουυ   σσττηηνν   ΕΕφφηημμεερρίίδδαα   ττηηςς   

ΚΚυυββεερρννήήσσεεωωςς………… ..99..   ΣΣττιιςς   ππεερριιππττώώσσεειιςς   ααυυττοοδδίίκκααιιηηςς   

ααρργγίίααςς   ττηηςς   ππααρρααγγρράάφφοουυ   11  ππεερρίίππττωωσσηη   εε ''   ττοουυ   άάρρθθρροουυ   

110033  ττοουυ   ΥΥππααλλλληηλλιικκοούύ   ΚΚώώδδιικκαα   κκααιι   ττηηςς   ππααρρααγγρράάφφοουυ   11  

ππεερρίίππττωωσσηη   εε ''   ττοουυ   άάρρθθρροουυ   110077  ττοουυ   ΚΚώώδδιικκαα   ΚΚααττάάσστταασσηηςς   

ΔΔηημμοοττιικκώώνν   κκααιι   ΚΚοοιιννοοττ ιικκώώνν   ΥΥππααλλλλήήλλωωνν ,,   όόππωωςς   

ααννττ ιικκααθθίίσσττααννττααιι   μμεε   ττ ιι ςς   ππεερριιππττώώσσεειιςς   11  κκααιι   33  ττηηςς   

ππααρροούύσσααςς   υυπποοππααρρααγγρράάφφοουυ ,,   οοιι   ααπποοδδοοχχέέςς   ττηηςς   ααρργγίίααςς   

οορρίί ζζοοννττααιι   σσττοο   7755%%  ττωωνν   ννοομμίίμμωωνν   ααπποοδδοοχχώώνν   ττωωνν   

υυππααλλλλήήλλωωνν»»   



 5 

ΤΤέέλλοοςς ,,   σσύύμμφφωωνναα   δδεε   μμεε   ττηηνν   ππααρράάγγρρααφφοο   ΖΖ44  ττοουυ   

ιιδδ ίίοουυ   ωωςς   άάννωω   άάρρθθρροουυ   ττοουυ   νν ..44009933//22001122  ππρροοββλλέέφφθθηηκκεε ,,   

όόττιι::   

««11..ΑΑππόό   ττηηνν   έέννααρρξξηη   ττηηςς   ιισσχχύύοοςς   ττοουυ   ππααρρόόννττοοςς   

ννόόμμοουυ   κκααττααρργγοούύννττααιι   οοιι   θθέέσσεειιςς   σσττιιςς   υυππηηρρεεσσίίεεςς   ήή   σσττοουυςς   

φφοορρεείίςς   πποουυ   εεμμππίίππττοουυνν   σσττοο   ππεεδδ ίίοο   εεφφααρρμμοογγήήςς   ττηηςς   

υυπποοππααρρααγγρράάφφοουυ   ΖΖ ..11..11.. ,,   οοιι   οοπποοίίεεςς   ααππααρριιθθμμοούύννττααιι   σσττηη   

σσυυννέέχχεειιαα   κκααττάά   κκααττηηγγοορρίίαα ,,   κκλλάάδδοο   κκααιι   εειιδδ ιικκόόττηητταα::   ΟΟιι   

θθέέσσεειιςς   ττηηςς   κκααττηηγγοορρίίααςς   ΔΔΕΕ   ττωωνν   εειιδδ ιικκοοττήήττωωνν   ΔΔιιοοιικκηηττιι κκοούύ ,,   

ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ−−   ΛΛοογγιισσττ ιι κκοούύ ,,   ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ−−   ΟΟιικκοοννοομμιικκοούύ   

κκααιι   ΔΔιιοοιικκηηττιικκώώνν   ΓΓρρααμμμμααττέέωωνν   ττωωνν   υυππααλλλλήήλλωωνν   μμεε   σσχχέέσσηη   

εερργγαασσίίααςς   ιιδδ ιιωωττιικκοούύ   δδιικκααίίοουυ   ααοορρίίσσττοουυ   χχρρόόννοουυ ,,   οοιι   οοπποοίίοοιι   

δδεενν   έέχχοουυνν   ππρροοσσλληηφφθθεείί   μμεε   δδιιααγγωωννιισσμμόό   ήή   μμεε   δδιιααδδ ιικκαασσίίαα   

εεππιιλλοογγήήςς   σσύύμμφφωωνναα   μμεε   ππρροοκκααθθοορριισσμμέένναα   κκααιι   

ααννττ ιικκεειιμμεεννιικκάά   κκρριιττήήρριιαα   υυππόό   ττοονν   έέλλεεγγχχοο   ααννεεξξάάρρττηηττηηςς   

ααρρχχήήςς   ήή   μμεε   εειιδδ ιικκέέςς   δδιιααδδ ιικκαασσίίεεςς   εεππιιλλοογγήήςς ,,   πποουυ   

ππεερριιββάάλλλλοοννττααιι   μμεε   ααυυξξηημμέέννεεςς   εεγγγγυυήήσσεειιςς   δδιιααφφάάννεειιααςς   κκααιι   

ααξξ ιιοοκκρρααττίίααςς   κκααιι   εεφφόόσσοονν   οο   ααρριιθθμμόόςς   ττωωνν   υυππααλλλλήήλλωωνν   

ααυυττώώνν::   αααα))   εείίννααιι   ίίσσοοςς   ήή   μμεεγγααλλύύττεερροοςς   ττωωνν   δδέέκκαα   ((1100))   

ααννάά   υυππηηρρεεσσίίαα   ήή   φφοορρέέαα   κκααιι   ββββ))   ααννέέρρχχεεττααιι   σσεε   πποοσσοοσσττόό   

μμιικκρρόόττεερροο   ττοουυ   2255%%  ττοουυ   σσυυννοολλιικκοούύ   ααρριιθθμμοούύ   ττωωνν   

υυππααλλλλήήλλωωνν   ττωωνν   ωωςς   άάννωω   κκλλάάδδωωνν   κκααιι   εε ιιδδ ιικκοοττήήττωωνν   ήή   ττοο   

1100%%  ττοουυ   σσυυννόόλλοουυ   ττοουυ   τταακκττ ιικκοούύ   ππρροοσσωωππιικκοούύ   πποουυ   

υυππηηρρεεττοούύνν   σσττηηνν   οοιικκεείίαα   υυππηηρρεεσσίίαα   ήή   φφοορρέέαα ..   ΣΣττοο   

σσυυννοολλιικκόό   ααρριιθθμμόό   ττωωνν   υυππααλλλλήήλλωωνν   ττηηςς   υυππηηρρεεσσίίααςς   ήή   ττοουυ   

φφοορρέέαα   πποουυ   λλααμμββάάννεεττααιι   ωωςς   μμέέγγεεθθοοςς   ααννααφφοορράάςς   

υυπποολλοογγίί ζζοοννττααιι   οοιι   μμόόννιιμμοοιι   πποολλιιττ ιι κκοοίί   υυππάάλλλληηλλοοιι   κκααιι   οοιι   

υυππάάλλλληηλλοοιι   μμεε   σσχχέέσσηη   εερργγαασσίίααςς   ιιδδ ιιωωττιικκοούύ   δδιικκααίίοουυ   

ααοορρίίσσττοουυ   χχρρόόννοουυ ,,   ααννεεξξααρρττήήττωωςς   εεκκππααιιδδεευυττιικκήήςς   
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ββααθθμμίίδδααςς ..   ΑΑππόό   ττηηνν   εεφφααρρμμοογγήή   ττηηςς   δδιιάάττααξξηηςς   ααυυττήήςς   

εεξξααιιρροούύννττααιι   οοιι   φφοορρεείίςς   κκοοιιννωωννιικκήήςς   αασσφφάάλλιισσηηςς   κκααιι   

φφρροοννττ ίίδδααςς ,,   οο   ΟΟρργγααννιισσμμόόςς   ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς   ΕΕρργγααττιικκοούύ   

ΔΔυυννααμμιικκοούύ ,,   τταα   ννοοσσοοκκοομμεείίαα   κκααιι   ηη   ΓΓεεννιικκήή   ΓΓρρααμμμμααττεείίαα   

ΠΠοολλιι ττ ιισσμμοούύ   ττοουυ   ΥΥπποουυρργγεείίοουυ   ΠΠααιιδδεείίααςς   κκααιι   

ΘΘρρηησσκκεευυμμάάττωωνν ,,   ΠΠοολλιιττ ιισσμμοούύ   κκααιι   ΑΑθθλληηττιισσμμοούύ ..   22..   ΟΟιι   

υυππάάλλλληηλλοοιι   ττωωνν   οοπποοίίωωνν   οοιι   θθέέσσεειιςς   κκααττααρργγοούύννττααιι   ττ ίίθθεεννττααιι   

σσεε   δδ ιιααθθεεσσιιμμόόττηητταα   σσύύμμφφωωνναα   μμεε   ττηηνν   υυπποοππααρράάγγρρααφφοο   ΖΖ ..22  

ττοουυ   ππααρρόόννττοοςς…… ..»» ..   

  ΜΜεεττάά   ττηηνν   έέκκδδοοσσηη   ττοουυ   ααννωωττέέρρωω   ννόόμμοουυ ,,   πποουυ   ββρρίίθθεειι   

ααννττιισσυυννττααγγμμααττιικκώώνν   δδιιααττάάξξεεωωνν ,,   ττοο   ΥΥπποουυρργγεε ίίοο   

ΔΔιιοοιικκηηττιικκήήςς   ΜΜεεττααρρρρύύθθμμιισσηηςς   κκααιι   ΗΗλλεεκκττρροοννιικκήήςς   

ΔΔιιαακκυυββέέρρννηησσηηςς   ααλλλλάά   κκααιι   oo  ΠΠρρόόεεδδρροοςς   ττηηςς   ΔΔηημμοοκκρρααττίίααςς   

ππρροοέέββηησσαανν   σσττηηνν   έέκκδδοοσσηη   πποολλλλααππλλώώνν   ππρράάξξεεωωνν   ((εείί ττεε   μμεε   

ττηηνν   μμοορρφφήή   εεγγκκυυκκλλίίωωνν   εε ίί ττεε   μμεε   ττηηνν   μμοορρφφήή   ππρράάξξεεωωνν   

ννοομμοοθθεεττ ιικκοούύ   ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ))   ααννττ ιικκααθθιισσττώώννττααςς   ττ ιι ςς   

δδιιααττάάξξεειιςς ,,   πποουυ   εείίχχαανν   μμόόλλιιςς   ψψηηφφιισσθθεείί   ααππόό   ττηηνν   ΒΒοουυλλήή ..     

ΈΈττσσιι   μμεε   ττηηνν   ππρρώώττηη   κκααττάά   σσεειιρράά   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννηη   

ππρράάξξηη   ννοομμοοθθεεττ ιικκοούύ   ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ   ττηηςς   99ηηςς   ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ   

22001122  ((ΦΦΕΕΚΚ   ΑΑ   222244//1122--1111--22001122))   ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε   ηη   ήήδδηη   

ααννττιι κκεείίμμεεννηη   σσττοο   ΣΣύύννττααγγμμαα   δδιιάάττααξξηη   ττοουυ   εεδδααφφίίοουυ   γγ))   ττηηςς   

ππααρρααγγρράάφφοουυ   11  ττηηςς   ππεερρίίππττωωσσηηςς   11  ττηηςς   υυπποοππααρρααγγρράάφφοουυ   

ΖΖ33  ττοουυ   νν ..44009933//22001122,,   ππρροοββλλέέπποοννττααςς   ππλλέέοονν ,,   όόττ ιι   ττ ίίθθεεττααιι   

ααυυττοοδδιικκααίίωωςς   σσεε   ααρργγίίαα   ««γγ))   οο   υυππάάλλλληηλλοοςς ,,   οο   οοπποοίίοοςς   

ππααρρααππέέμμφφθθηηκκεε   ααμμεετταακκλλήήττωωςς   εεννώώππιιοονν   ττοουυ   ααρρμμοοδδίίοουυ   

δδιικκαασσττηηρρίίοουυ   γγιιαα   κκαακκοούύρργγηημμαα   ήή   γγιιαα   τταα   ααδδιικκήήμμαατταα   ττηηςς   

κκλλοοππήήςς ,,   υυππεεξξααίίρρεεσσηηςς   ((κκοοιιννήήςς   κκααιι   σσττηηνν   υυππηηρρεεσσίίαα)) ,,   

ααππάάττηηςς ,,   εεκκββίίαασσηηςς ,,   ππλλαασσττοογγρρααφφίίααςς ,,   δδωωρροοδδοοκκίίααςς ,,   

κκααττααππίίεεσσηηςς ,,   ααππιισσττ ίίααςς   ππεερρίί   ττηηνν   υυππηηρρεεσσίίαα ,,   κκααθθώώςς   κκααιι   γγ ιιαα   
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οοπποοιιοοδδήήπποοττεε   έέγγκκλληημμαα   κκααττάά   ττηηςς   γγεεννεεττήήσσιιααςς   εελλεευυθθεερρίίααςς   ήή   

έέγγκκλληημμαα   οοιικκοοννοομμιικκήήςς   εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηηςς   ττηηςς   γγεεννεεττήήσσιιααςς   

ζζωωήήςς»» ..     

  ΕΕίίννααιι   χχααρραακκττηηρριισσττ ιικκόό   ττηηςς   εελλλλεείίψψεεωωςς   κκααττεεππεείίγγοοννττοοςς   

χχααρραακκττήήρραα   γγιιαα   ττηηνν   έέκκδδοοσσηη   ττηηςς   ππρράάξξεεωωςς   ααυυττήήςς ,,   ττοο   

γγεεγγοοννόόςς ,,   όόττιι   ((αα))   ηη   ππρράάξξηη   ααυυττήή   φφέέρρεειι   ττηηνν   ίίδδ ιιαα   αακκρριιββώώςς   

ηημμεερροομμηηννίίαα   μμεε   ααυυττήή   ττηηςς   υυπποογγρρααφφήήςς   ττοουυ   ννόόμμοουυ   

44009933//22001122  ((ββ))   ηη   ππρράάξξηη   ααυυττήή   φφέέρρεειι   ττηηνν   ίίδδ ιιαα   αακκρριιββώώςς   

ηημμεερροομμηηννίίαα   δδηημμοοσσίίεευυσσηηςς   σσττηηνν   ΕΕφφηημμεερρίίδδαα   ττηηςς   

ΚΚυυββεερρννήήσσεεωωςς   μμεε   ττοονν   ννόόμμοο   44009933//22001122,,   ττοονν   οοπποοίίοο   κκααιι   

ττρροοπποοπποοιιεε ίί   κκααιι   ((γγ))   ηη   ααυυττοοδδ ίίκκααιιηη   ααρργγίίαα   σσττιιςς   ππεερριιππττώώσσεειι ςς   

ττωωνν   ππλληημμμμεελληημμάάττωωνν ,,   πποουυ   έέππρρεεππεε   ««κκααττεεππεειι γγόόννττοοςς   κκααιι   

ααππρροοββλλέέππττωωςς»»   νναα   ππρροοσσττεεθθεείί   σσττηηνν   δδιιάάττααξξηη   ττηηςς   

υυπποοππααρρααγγρράάφφοουυ   ΖΖ33  εείίχχεε   ήήδδηη   ππεερριιλληηφφθθεείί   σσττοο   ααρρχχιικκόό   

σσχχέέδδ ιιοο   ννόόμμοουυ ,,   πποουυ   ππέέρραασσεε   ααππόό   ττηηνν   οοιικκεείίαα   ΕΕππιιττρροοππήή   ττηηςς   

ΒΒοουυλλήήςς   κκααιι   κκααττόόππιινν   εεννττόόννωωνν   ααννττιιδδρράάσσεεωωνν   εείίχχεε   

ααπποοσσυυρρθθεείί   ααππόό   ττοο   ττεελλιι κκώώςς   ψψηηφφιισσθθέένν   ννοομμοοσσχχέέδδ ιιοο ,,   

ππρροοκκεειιμμέέννοουυ   νναα   εεππααννέέλλθθεειι   εεκκ   ννέέοουυ   λλάάθθρραα   κκααιι   χχωωρρίίςς   ττηηνν   

έέγγκκρριισσηη   ττηηςς   ΒΒοουυλλήήςς   μμέέσσωω   ππρράάξξεεωωςς   ννοομμοοθθεεττ ιι κκοούύ   

ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ ..     

    ΤΤηηνν   ίίδδ ιιαα   κκιιόόλλααςς   ηημμέέρραα ,,   πποουυ   δδηημμοοσσιιεεύύττηηκκεε   οο   ννόόμμοοςς   

κκααιι   εεκκδδόόθθηηκκεε   ηη   ππρρώώττηη   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννηη   ππρράάξξηη   

ννοομμοοθθεεττ ιικκοούύ   ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ ,,   εεκκδδόόθθηηκκεε   κκααιι   ηη   δδεεύύττεερρηη   

ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννηη   υυππ’’   ααρριιθθμμόόνν   ΔΔΙΙΔΔΑΑΔΔ--

ΔΔΙΙΠΠΙΙΔΔΔΔ//οοιικκ2266118888//1122--1111--22001122  ««εεγγκκύύκκλλιιοοςς»»   ττοουυ   

ΥΥπποουυρργγεείίοουυ   ΔΔιιοοιικκηηττιι κκήήςς   ΜΜεεττααρρρρύύθθμμιισσηηςς ,,   μμεε   ττ ίί ττλλοο   ««ΝΝέέοο   

ΘΘεεσσμμιικκόό   ΠΠλλααίίσσ ιιοο   κκιιννηηττιικκόόττηηττααςς   ττωωνν   υυππααλλλλήήλλωωνν   ττοουυ   

δδηημμοοσσίίοουυ   ττοομμέέαα--ΔΔιιααθθεεσσιιμμόόττηητταα   κκααιι   ααρργγίίαα--κκααττάάρργγηησσηη   

θθέέσσεεωωνν   ΙΙΔΔΑΑΧΧ»» ..   ΗΗ   ωωςς   άάννωω   ψψεευυδδεεππίίγγρρααφφηη   εεγγκκύύκκλλιιοοςς   
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σσυυννιισσττάά   σσττηηνν   ππρρααγγμμααττιι κκόόττηητταα   κκααννοοννιισσττ ιικκήή   ππρράάξξηη ,,   

δδεεδδοομμέέννοουυ ,,   όόττιι   εειισσάάγγεειι   ρρυυθθμμίίσσεε ιιςς ,,   πποουυ   οουυδδόόλλωωςς   

ππρροοββλλέέπποοννττααιι   σσττοονν   ννόόμμοο ,,   πποουυ   υυπποοττίίθθεεττααιι   όόττιι   εερρμμηηννεεύύεειι   

κκααιι   σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα   σσττηηνν   υυπποοππααρράάγγρρααφφοο   ΒΒ   ττηηςς   

ππααρρααγγρράάφφοουυ   ΔΔ   μμεε   ττ ίί ττλλοο   ΚΚααττάάρργγηησσηη   θθέέσσεεωωνν   ΙΙΔΔΑΑΧΧ   

ππρροοββλλέέππεειι   μμιιαα   σσεειιρράά   εεξξααιιρρέέσσεεωωνν   ααππόό   ττηηνν   εεφφααρρμμοογγήή   ττωωνν   

δδιιααττάάξξεεωωνν   ττηηςς   δδιιααθθεεσσιιμμόόττηηττααςς ,,   οοιι   οοπποοίίεεςς   οουυδδόόλλωωςς   

ππρροοββλλέέπποοννττααιι   εεκκ   ττοουυ   ννόόμμοουυ ,,   ττοονν   οοπποοίίοο   εερρμμηηννεεύύεειι   

((μμοοννοογγοοννεεϊϊκκέέςς   οοιικκοογγέέννεειι εεςς ,,   πποολλύύττεεκκννοοιι   κκλλππ)) ..     

ΕΕίίννααιι   χχααρραακκττηηρριισσττ ιικκόό ,,   όόττιι   ττοο   ααρρμμόόδδιιοο   ΥΥπποουυρργγεείίοο ,,   

κκααττααννοοώώννττααςς   ττοο   σσφφάάλλμμαα   ααυυττόό ,,   πποουυ   κκααθθιισσττάά   ττηηνν   

εεγγκκύύκκλλιιοο   ττοουυ   ΚΚααννοοννιισσττ ιι κκήή   σσππεεύύδδεειι   μμόόλλιιςς   εεππττάά   ηημμέέρρεεςς   

ααππόό   ττηηνν   δδηημμοοσσίίεευυσσηη   ττοουυ   ννόόμμοουυ   νναα   ππρροοββεείί   σσεε   μμιιαα   αακκόόμμαα   

ππααρρέέμμββαασσηη   σσττοονν   ήήδδηη   ψψηηφφιισσθθέένντταα   ααππόό   ττηηνν   ΒΒοουυλλήή   ννόόμμοο   

44009933//22001122  εεκκδδίίδδοοννττααςς   ττηηνν   ττρρίίττηη   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννηη   

ππρράάξξηη   ννοομμοοθθεεττ ιικκοούύ   ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ ,,   σσττοο   άάρρθθρροο   55  ππααρρ ..66  

ττηηςς   οοπποοίίααςς   σσππεεύύδδεειι   νναα   ννοομμοοθθεεττήήσσεειι   ττ ιι ςς   εεξξααιιρρέέσσεειιςς ,,   πποουυ   

εείίχχεε   εειισσάάγγεειι   ηη   εερρμμηηννεευυττιι κκήή   ττάάχχαα   δδεεύύττεερρηη   

ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννηη   εεγγκκύύκκλλιιοοςς ..   ΈΈττσσιι   γγιιαα   ππρρώώττηη   φφοορράά ,,   ηη   

ττρρίίττηη   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννηη   ππρράάξξηη   εειισσάάγγεειι   ττιιςς   σσττηηνν   

εεγγκκύύκκλλιιοο   ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς   εεξξααιιρρέέσσεειιςς ..     

    ΜΜεεττάά   δδεε   ττ ιι ςς   σσφφοοδδρρέέςς   ααννττιιδδρράάσσεειιςς   ττωωνν   φφοορρέέωωνν   ττοουυ   

ΔΔηημμοοσσίίοουυ ,,   πποουυ   εείίδδαανν   ξξααφφννιικκάά   χχωωρρίίςς   κκααννέένναα   λλόόγγοο   κκααιι   

χχωωρρίίςς   κκααννέένναα   ππρροογγρρααμμμμααττιισσμμόό   νναα   ααπποομμαακκρρύύννοοννττααιι   ααππόό   

ττηηνν   εερργγαασσίίαα   ττοουυςς   δδεεκκάάδδεεςς   υυππάάλλλληηλλοοιι   ττοουυςς   ααοορρίίσσττοουυ   

χχρρόόννοουυ ,,   δδηημμιιοουυρργγώώννττααςς   ττεερράάσσττιιαα   λλεειι ττοουυρργγιικκάά   κκεεννάά   σσττ ιιςς   

υυππηηρρεεσσίίεεςς ,,   κκααιι   ττηηνν   άάρρννηησσηη   ττωωνν   φφοορρέέωωνν   ααυυττώώνν   νναα   

ααπποοσσττεείίλλοουυνν   τταα   σσττοοιιχχεείίαα ,,   πποουυ   ππρροοέέββλλεεππεε   οο   ννόόμμοοςς   

44009933//22001122  σσττοο   ΥΥπποουυρργγεείίοο   ΔΔιιοοιικκηηττιικκήήςς   ΜΜεεττααρρρρύύθθμμιισσηηςς ,,   
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εεξξεεδδόόθθηη   ηη   ττέέττααρρττηη   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννηη   ππρράάξξηη   

ννοομμοοθθεεττ ιικκοούύ   ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ   ((ΦΦΕΕΚΚ   ΑΑ//223377//55--1122--22001122)) ,,   

δδιιαα   ττηηςς   οοπποοίίααςς   σσττοο   άάρρθθρροο   1188  ππρροοββλλέέφφθθηηκκεε ,,   όόττιι   ««ΗΗ   

δδιιααρρκκήήςς   εεππιικκααιιρροοπποοίίηησσηη   κκααιι   σσυυμμππλλήήρρωωσσηη   ττωωνν   σσττοοιιχχεείίωωνν   

ττωωνν   υυππααλλλλήήλλωωνν ,,   οοιι   οοπποοίίοοιι   ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι   σσττοο   

ΜΜηηττρρώώοο   ΑΑννθθρρωωππίίννοουυ   ΔΔυυννααμμιικκοούύ ,,   ππρροοκκεειιμμέέννοουυ   γγιιαα   

μμεεττααββοολλέέςς   ττηηςς   υυππηηρρεεσσιιαακκήήςς   ττοουυςς   κκααττάάσστταασσηηςς   πποουυ   

εεππέέρρχχοοννττααιι   ααυυττοοδδιικκααίίωωςς   ααππόό   ττυυππιικκόό   ννόόμμοο ,,   γγίίννεεττααιι   ααππόό   

ττοο   ΥΥπποουυρργγεείίοο   ΔΔιιοοιικκηηττιι κκήήςς   ΜΜεεττααρρρρύύθθμμιισσηηςς   κκααιι   

ΗΗλλεεκκττρροοννιικκήήςς   ΔΔιιαακκυυββέέρρννηησσηηςς ,,   εεφφόόσσοονν   δδεενν   

ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί   ααππόό   ττοο   ααρρμμόόδδιιοο   όόρργγααννοο   κκααιι   εεννττόόςς   ττηηςς   

ππρροοθθεεσσμμίίααςς ,,   πποουυ   ππρροοββλλέέππεεττααιι   ααππόό   ττοονν   ννόόμμοο ..   ΓΓ ιιαα   ττηηνν   

εεππέέλλεευυσσηη   ττωωνν   ππάάσσηηςς   φφύύσσεεωωςς   σσυυννεεππεειιώώνν   ττηηςς   ααννωωττέέρρωω   

υυππηηρρεεσσιιαακκήήςς   μμεεττααββοολλήήςς   δδεενν   εείί ννααιι   ααννααγγκκααίίαα   ηη   έέκκδδοοσσηη   

σσχχεεττ ιικκήήςς   ππρράάξξηηςς»» ..   

ΠΠααρράάλλλληηλλαα ,,   σσττοο   άάρρθθρροο   1177  ττηηςς   ίίδδ ιιααςς   ωωςς   άάννωω   

ππρράάξξηηςς   ττρροοπποοπποοιιεε ίί   εεκκ   ννέέοουυ   ττηηνν   ήήδδηη   ψψηηφφιισσθθεείίσσαα   δδιιάάττααξξηη   

ττηηςς   υυπποοππααρρααγγρράάφφοουυ   ΖΖ44  ππρροοσσθθέέττοοννττααςς   ττηηνν   φφρράάσσηη   

κκλλεειιδδ ίί   ««δδηημμόόσσιιοοιι   λλεειι ττοουυρργγοοίί»» ,,   μμεε   ααπποοττέέλλεεσσμμαα   νναα   

ααυυξξήήσσεειι   ττοονν   ααρριιθθμμόό   ττωωνν   εερργγααζζοομμέέννωωνν ,,   πποουυ   ττ ίίθθεεννττααιι   σσεε   

δδιιααθθεεσσιιμμόόττηητταα ..     

ΓΓ ιιαα   μμιιαα   αακκόόμμαα   φφοορράά ,,   χχωωρρίίςς   κκααννέένναανν   οουυσσιιαασσττιικκόό   

λλόόγγοο   εεππεείίγγοοννττοοςς ,,   πποουυ   νναα   μμηηνν   μμπποορροούύσσεε   οο   ννοομμοοθθέέττηηςς   νναα   

ππρροοββλλέέψψεειι   κκααιι   νναα   έέχχεειι   φφέέρρεειι   ππρροοςς   ψψήήφφιισσηη   σσεε   μμιιαα   

κκααννοοννιικκάά   λλεειι ττοουυρργγοούύσσαα   ΒΒοουυλλήή ,,   δδεεδδοομμέέννοουυ ,,   όόττιι   οοιι   

εερργγαασσίίεεςς   ττηηςς   δδεενν   εείίχχαανν   κκααθθ’’   οοιιοοννδδήήπποοττεε   ττρρόόπποο   

δδιιαακκοοππεείί ,,   μμεε   ττηηνν   ωωςς   άάννωω   ππρράάξξηη   ννοομμοοθθεεττ ιι κκοούύ   

ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ ,,   κκααττααρργγήήθθηηκκεε   οουυσσιιαασσττ ιικκώώςς   ηη   υυπποοχχρρέέωωσσηη   

εεκκδδόόσσεεωωςς   δδιιααππιισσττωωττιι κκώώνν   ππρράάξξεεωωνν   γγιιαα   ττηηνν   θθέέσσηη   σσεε   
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δδιιααθθεεσσιιμμόόττηητταα   κκααιι   ααυυττοοδδίίκκααιιηη   ααρργγίίαα   κκααιι   ααννααγγννωωρρίίσσττηηκκεε   

σσττοο   ΥΥπποουυρργγεείίοο   ττοο   υυππεερρππρροοννόόμμοοιιοο   νναα   ππααρρεεμμββααίίννεειι   κκααιι   νναα   

δδιιααγγρράάφφεειι   υυππααλλλλήήλλοουυςς   ααππόό   ττοο   ΜΜηηττρρώώοο   

ΜΜιισσθθοοδδοοττοούύμμεεννωωνν   ΔΔηημμοοσσίίοουυ ,,   ππααρράά   ττοο   γγεεγγοοννόόςς ,,   όόττιι   οοιι   

υυππάάλλλληηλλοοιι ,,   πποουυ   ττεελλιικκώώςς   δδ ιιέέγγρρααψψεε   δδεενν   ααννήήκκαανν   μμόόννοο   σσττοο   

δδιικκόό   ττοουυ   δδυυννααμμιικκόό   ααλλλλάά   ήήτταανν   εερργγααζζόόμμεεννοοιι   σσεε   φφοορρεείίςς   

ττοουυ   ΔΔηημμοοσσίίοουυ ,,   οοιι   οοπποοίίοοιι   εε ίίννααιι   κκααιι   οοιι   εερργγοοδδόόττεεςς   ττοουυςς ..   

ΜΜεεττάά   ττααύύτταα ,,   εεκκδδίίδδεεττααιι   ηη   ππέέμμππττηη   δδιιαα   ττηηςς   

ππααρροούύσσααςς   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννηη   ((υυππ’’   ααρριιθθμμόόνν   

ΔΔΙΙΔΔΑΑΔΔ//ΔΔΙΙΠΠΙΙΔΔΔΔ//οοιικκ ..2288777700  εεγγκκύύκκλλιιοοςς))   ηη   οοπποοίίαα   

ψψεευυδδεεππίίγγρρααφφαα   γγιιαα   μμιιαα   αακκόόμμαα   φφοορράά   ννοομμοοθθεεττεείί   ααννττίί   νναα   

εερρμμηηννεεύύεειι ,,   κκααττέέχχοουυσσαα   ππρροοεεχχόόννττοοςς   κκααννοοννιισσττ ιικκόό   

χχααρραακκττήήρραα ..   ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα   σσττοο   σσηημμεείίοο   ΔΔ   ααυυττήήςς ,,   

ππρροοββλλέέππεειι ,,   όόττ ιι   σσττοουυςς   υυππααλλλλήήλλοουυςς ,,   πποουυ   ττ ίίθθεεννττααιι   σσεε   

δδιιααθθεεσσιιμμόόττηητταα   εεξξαακκοολλοουυθθοούύνν   νναα   κκααττααββάάλλλλοοννττααιι   οοιι   

αασσφφααλλιισσττ ιικκέέςς   εε ιισσφφοορρέέςς ,,   αασσφφααλλιισσμμέέννοουυ   κκααιι   εερργγοοδδόόττηη ,,   

γγιιαα   κκύύρριιαα   σσύύννττααξξηη ,,   εεππιικκοουυρριικκήή   αασσφφάάλλιισσηη   ππρρόόννοοιιαα   κκααιι   

υυγγεειιοοννοομμιικκήή   ππεερρίίθθααλλψψηη ,,   οοιι   οοπποοίίεεςς   υυπποολλοογγίί ζζοοννττααιι   εεππίί   

ττωωνν   ααπποοδδοοχχώώνν   ττηηςς   δδιιααθθεεσσιιμμόόττηηττααςς ,,   πποουυ   κκααττααββάάλλλλοοννττααιι   

σσττοο   εενν   λλόόγγωω   ππρροοσσωωππιικκόό   κκααττάά   ττηηςς   δδιιάάρρκκεειιαα   ττηηςς   

δδιιααθθεεσσιιμμόόττηηττααςς ..   ΠΠεερρααιιττέέρρωω   εειισσάάγγεειι   ρρύύθθμμιισσηη ,,   όόττιι   οοιι   

εειισσφφοορρέέςς   κκααττααββάάλλλλοοννττααιι   ααππόό   ττοονν   φφοορρέέαα   ππρροοεελλεεύύσσεεωωςς   

ττοουυ   υυππααλλλλήήλλοουυ   εεννώώ   ππααρράάλλλληηλλαα   ππεερριιέέχχεειι   ππρροοββλλέέψψεειιςς   γγιιαα   

ττοουυςς   υυππααλλλλήήλλοουυςς ,,   πποουυ   ττεελλοούύνν   σσεε   ααππόόσσππαασσηη   κκααιι   μμάάλλιισστταα   

ααπποοκκλλίίννοουυσσαα   ααππόό   ττηηνν   ππρροοηηγγοούύμμεεννηη   ππρρόόββλλεεψψηη   ττηηςς   

««ψψεευυδδοοεερρμμηηννεευυττιι κκήήςς»»   δδεεύύττεερρηηςς   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννηηςς ..     

ΤΤέέλλοοςς ,,   δδιιαα   ττηηςς   έέκκττηηςς   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννηηςς   ππρράάξξεεωωςς   

ννοομμοοθθεεττ ιικκοούύ   ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ ,,   ππρροοββλλέέφφθθηηκκεε   σσττοο   άάρρθθρροο   55  

ααυυττήήςς   γγιιαα   μμιιαα   αακκόόμμαα   φφοορράά   χχωωρρίίςς   σσττηηνν   ππρρααγγμμααττιικκόόττηητταα   
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νναα   σσυυννττρρέέχχεειι   εεππεείί γγοοννττααςς   χχααρραακκττήήρρααςς   ττηηςς   εειισσααγγόόμμεεννηηςς   

ρρυυθθμμίίσσεεωωςς,,   όόττιι   κκααττ ’’   εεφφααρρμμοογγήή   ττηηςς   υυπποοππααρρααγγρράάφφοουυ   ΖΖ44  

ττοουυ   νν ..44009933//22001122  σσεε   δδιιααθθεεσσιιμμόόττηητταα   εεννττάάσσσσοοννττααιι   κκααιι   

όόσσοοιι   υυππάάλλλληηλλοοιι   εε ίίχχαανν   ππρροοσσλληηφφθθεείί   ππρροο   ττηηςς   εεφφααρρμμοογγήήςς   

ττοουυ   νν ..22119900//11999944  χχωωρρίίςς   δδηημμόόσσιιαα   ππρροοκκήήρρυυξξηη   κκααιι   γγρρααππττόό   

δδιιααγγωωννιισσμμόό   κκααθθώώςς   κκααιι   όόσσοοιι   υυππάάλλλληηλλοοιι ,,   μμεεττάά   ττηηνν   

εεφφααρρμμοογγήή   ττοουυ   νν ..22119900//11999944  ππρροοσσεελλήήφφθθηησσαανν   χχωωρρίίςς   

δδιιααγγωωννιισσττ ιικκήή   δδιιααδδ ιικκαασσίίαα   μμέέσσωω   ΑΑΣΣΕΕΠΠ ,,   ττοο   οοπποοίίοο   κκααιι   

κκααττήήρρττιισσεε   ττοουυςς   οορριισσττ ιικκοούύςς   ππίίνναακκεεςς   δδ ιιοορριισσττέέωωνν ..     

  ΆΆππαασσεεςς   οοιι   ωωςς   άάννωω   ππρράάξξεε ιιςς   ααφφεεννόόςς   ππααρρααδδεεκκττώώςς   

ππρροοσσββάάλλλλοοννττααιι   εεννώώππιιοονν   ΣΣααςς ,,   όόππωωςς   κκααιι   κκααττωωττέέρρωω   θθαα   

εεκκττεεθθεείί   κκααιι   ααφφεεττέέρροουυ   ππάάσσχχοουυνν   ααννττ ιισσυυννττααγγμμααττ ιικκόόττηηττααςς   

ττόόσσοο   κκααττάά   ττοο   ππεερριιεεχχόόμμεεννοο   ααυυττώώνν   όόσσοο   κκααιι   κκααττάά   ττοονν   

ττρρόόπποο   έέκκδδοοσσηηςς   ττοουυςς ,,   δδέέοονν   δδεε ,,   όόππωωςς   αακκυυρρωωθθοούύνν   ααππόό   ττοο   

ΔΔιικκαασσττήήρριιοο   ΣΣααςς ..     

  ΙΙΙΙ ..   ΟΟΙΙ   ΠΠΡΡΟΟΣΣΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ   ΠΠΡΡΑΑΞΞΕΕΙΙΣΣ   

ΜΜεε   ττηηνν   ππααρροούύσσαα   ααίί ττηησσηη   αακκύύρρωωσσηηςς   ππρροοσσββάάλλλλοονντταα ιι   

ααφφεεννόόςς   ττέέσσσσεερρεειιςς   ππρράάξξεε ιιςς   ννοομμοοθθεεττ ιικκοούύ   ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ   

κκααιι   ααφφεεττέέρροουυ   ττρρίίαα   κκααττάά   ττοουυςς   ιισσχχυυρριισσμμοούύςς   μμααςς   

κκααννοοννιισσττ ιι κκάά   κκεείίμμεενναα ,,   πποουυ   φφέέρροουυνν   ψψεευυδδεεππιιγγρράάφφωωςς   ττοονν   

ττ ίί ττλλοο   ττηηςς   εεγγκκυυκκλλίίοουυ ..     

ΑΑ))  ΩΩςς   ππρροοςς   ττοο   ππααρρααδδεεκκττόό   ττηηςς   ππρροοσσββοολλήήςς   

ππρράάξξεεωωνν   ννοομμοοθθεεττιικκοούύ   ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ ..   

ΤΤοο   άάρρθθρροο   4444  ππααρρ ..11  ττοουυ   ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς   ππρροοββλλέέππεειι::   

  ««ΣΣεε   έέκκτταακκττεεςς   ππεερριιππττώώσσεειιςς   εεξξααιιρρεεττ ιικκάά   εεππεείίγγοουυσσεεςς   

κκααιι   ααππρρόόββλλεεππττηηςς   ααννάάγγκκηηςς   οο   ΠΠρρόόεεδδρροοςς   ττηηςς   ΔΔηημμοοκκρρααττίίααςς   

μμπποορρεείί ,,   ύύσσττεερραα   ααππόό   ππρρόότταασσηη   ττοουυ   ΥΥπποουυρργγιικκοούύ   

ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ ,,   νναα   εεκκδδ ίίδδεειι   ππρράάξξεειι ςς   ννοομμοοθθεεττ ιικκοούύ   

ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ ..   ΟΟιι   ππρράάξξεε ιιςς   ααυυττέέςς   υυπποοββάάλλλλοοννττααιι   σσττηη   
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ΒΒοουυλλήή   γγιιαα   κκύύρρωωσσηη   σσύύμμφφωωνναα   μμεε   ττ ιιςς   δδιιααττάάξξεειιςς   ττοουυ   

άάρρθθρροουυ   7722  ππααρράάγγρρααφφοοςς   11,,   μμέέσσαα   σσεε   σσααρράάνντταα   ηημμέέρρεεςς   

ααππόό   ττηηνν   έέκκδδοοσσήή   ττοουυςς   ήή   μμέέσσαα   σσεε   σσααρράάνντταα   ηημμέέρρεεςς   ααππόό   ττηη   

σσύύγγκκλληησσηη   ττηηςς   ΒΒοουυλλήήςς   σσεε   σσύύννοοδδοο ..   ΑΑνν   δδεενν   υυπποοββλληηθθοούύνν   

σσττηη   ΒΒοουυλλήή   μμέέσσαα   σσττιιςς   ππρροοααννααφφεερρόόμμεεννεεςς   ππρροοθθεεσσμμίίεεςς   ήή   

αανν   δδεενν   εεγγκκρριιθθοούύνν   ααππόό   ααυυττήή   μμέέσσαα   σσεε   ττρρεειιςς   μμήήννεεςς   ααππόό   

ττηηνν   υυπποοββοολλήή   ττοουυςς ,,   ππααύύοουυνν   νναα   ιισσχχύύοουυνν   σσττοο   εεξξήήςς»» ..   

ΌΌππωωςς   έέχχεειι   ήήδδηη   κκρριιθθεείί   ααππόό   ττοο   ΔΔιικκαασσττήήρριιοο   ΣΣααςς   ((ΣΣττΕΕ   

ΟΟλλοομμ ..   11225500//22000033  κκ ..αα .. )) ,,   αανν   οοιι   ππρράάξξεειιςς   ννοομμοοθθεεττ ιι κκοούύ   

ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ   δδεενν   κκυυρρωωθθοούύνν   μμέέσσαα   σσττιιςς   σσυυννττααγγμμααττιι κκέέςς   

ππρροοθθεεσσμμίίεεςς   μμεε   ννόόμμοο ,,   ττόόττεε   ααυυττέέςς   ππααύύοουυνν   νναα   ιισσχχύύοουυνν   

ααππόό   ττηηνν   ππααρρέέλλεευυσσηη   ττωωνν   ππρροοθθεεσσμμιιώώνν ,,   πποουυ   ππρροοββλλέέππεειι   ττοο   

ΣΣύύννττααγγμμαα ..   ΑΑννττ ιιθθέέττωωςς ,,   εεάάνν   κκυυρρωωθθοούύνν   μμεε   ννόόμμοο ,,   εεννττόόςς   

ττωωνν   ππρροοββλλεεππόόμμεεννωωνν   ππρροοθθεεσσμμιιώώνν ,,   ττόόττεε   ααυυττέέςς   

κκααθθίίσσττααννττααιι   ααννααδδρροομμιικκώώςς   ρρυυθθμμίίσσεε ιιςς   ττοουυ   κκυυρρωωττιικκοούύ   

ννόόμμοουυ ..     

ΣΣττοο   δδιιάάσσττηημμαα ,,   ωωσσττόόσσοο ,,   ααππόό   ττηηνν   δδηημμοοσσίίεευυσσηη   ττηηςς   

ππρράάξξηηςς   μμέέχχρριι   κκααιι   ττηηνν   ππααρρέέλλεευυσσηη   ττωωνν   σσυυννττααγγμμααττιικκώώνν   

ππρροοθθεεσσμμιιώώνν ,,   εεφφόόσσοονν   οοιι   ππρράάξξεειιςς   ννοομμοοθθεεττ ιι κκοούύ   

ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ   δδεενν   κκυυρρωωθθοούύνν   ττεελλιικκώώςς   μμεε   ττυυππιικκόό   ννόόμμοο   ήή   

δδεενν   κκααττααττεεθθοούύνν   εεμμππρροοθθέέσσμμωωςς ,,   κκααθθίίσσττααννττααιι   εεξξ   ααρρχχήήςς   

κκααννοοννιισσττ ιι κκέέςς   ππρράάξξεειιςς   ττηηςς   ΔΔιιοοιικκήήσσεεωωςς   κκααιι   ωωςς   ττέέττοοιι εεςς   

υυππόόκκεειιννττααιι   σσεε   αακκυυρρωωττιικκόό   έέλλεεγγχχοο   ((μμεειιοοψψηηφφίίαα   

ΟΟλλοομμεελλεείίααςς   ΣΣττΕΕ   11225500//22000033)) ..   ΗΗ   ααννααγγκκααιιόόττηητταα   

υυιιοοθθέέττηησσηηςς   μμιιααςς   ττέέττοοιιααςς   ππρροοσσεεγγγγίίσσεεωωςς   ααππόό   ττοο   

ΔΔιικκαασσττήήρριιοο   ΣΣααςς   κκααθθίίσστταατταα ιι   ππιιεεσσττ ιικκήή   ππλλέέοονν   μμεεττάά   ττηηνν   

ππααρρέέλλεευυσσηη   1122  εεττώώνν   ααππόό   ττηηνν   ττεελλεευυττααίίαα   ΟΟλλοομμέέλλεειιαα ,,   

δδεεδδοομμέέννοουυ ,,   όόττιι   σστταα   ππλλααίίσσ ιιαα   ττηηςς   μμεεττααββοολλήήςς   ττοουυ   ττρρόόπποουυ   

δδιιαακκυυββέέρρννηησσηηςς   ττηηςς   χχώώρρααςς ,,   οοιι   ππρράάξξεειι ςς   ννοομμοοθθεεττ ιικκοούύ   
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ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ ,,   ττεε ίίννοουυνν   νναα   λλάάββοουυνν   δδιιαασσττάάσσεειιςς   

ππααννδδηημμίίααςς ,,   κκααττάά   ππρροοφφααννήή   κκααττάάχχρρηησσηη   ττηηςς   ππααρρεεχχόόμμεεννηηςς   

εεκκ   ττοουυ   άάρρθθρροουυ   4444  ππααρρ ..11  ττοουυ   ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς   δδυυννααττόόττηηττααςς   

κκααττ ’’   εεξξααίίρρεεσσηη   ννοομμοοθθέέττηησσηηςς ..     

ΥΥππόό   ττοο   ππρρίίσσμμαα   ααυυττόό ,,   οο   δδ ιικκαασσττιικκόόςς   έέλλεεγγχχοοςς   ττωωνν   

ππρράάξξεεωωνν   ννοομμοοθθεεττ ιικκοούύ   ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ   αανν   κκααιι   οορριιαακκόόςς   δδεενν   

μμπποορρεείί   νναα   ααπποοκκλλεειισσττεείί ,,   δδεεδδοομμέέννοουυ ,,   όόττιι   οοιι   ωωςς   άάννωω   

ππρράάξξεειιςς   μμεεττάά   ττηηνν   ππααρρέέλλεευυσσηη   ττωωνν   εεκκ   ττοουυ   ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς   

ππρροοθθεεσσμμιιώώνν ,,   κκααθθίίσσττααννττααιι   εεξξ   ααρρχχήήςς   κκααννοοννιισσττ ιικκέέςς   

ππρράάξξεειιςς ..   ΟΟ   ωωςς   άάννωω   έέλλεεγγχχοοςς   ππααρρίίσσττααττααιι   εεππιιββεεββλληημμέέννοοςς ,,   

δδεεδδοομμέέννηηςς   ττηηςς   θθεεμμεελλιιώώδδοουυςς   δδιιάάττααξξηηςς   ττοουυ   άάρρθθρροουυ   2266  

ππααρρ ..11  ττοουυ   ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς ,,   ηη   οοπποοίίαα   ππρροοββλλέέππεειι ,,   όόττιι   ηη   

ννοομμοοθθεεττ ιικκήή   εεξξοουυσσίίαα   αασσκκεείί ττααιι   ααππόό   ττηηνν   ΒΒοουυλλήή   κκααιι   εείί ννααιι   

σσυυννττεεττααγγμμέέννηη ,,   υυππόό   ττηηνν   έέννννοοιιαα ,,   όόττιι   ηη   ΒΒοουυλλήή   

υυπποοχχρρεεοούύττααιι   νναα   ττηηνν   αασσκκεείί   κκααττάά   τταα   άάρρθθρραα   7733  εεππ ..   ττοουυ   

ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς   κκααιι   δδεενν   δδύύννααττααιι   νναα   ττηηνν   εεκκχχωωρρεείί   σσεε   άάλλλλαα   

πποολλιι ττεε ιιαακκάά   όόρργγαανναα ,,   εείίμμηη   μμόόννοο   υυππόό   ττ ιι ςς   ππρροοϋϋπποοθθέέσσεε ιιςς   

ττοουυ   άάρρθθρροουυ   4433  ττοουυ   ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς ..     

ΚΚααττ’’   αακκοολλοουυθθίίαα   ηη   δδ ιιάάττααξξηη   ττοουυ   άάρρθθρροουυ   4444  ππααρρ ..11  

ττοουυ   ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς ,,   εειισσάάγγοουυσσαα   ααππόόκκλλιισσηη   ααππόό   ττηηνν   

ααρρχχήή   ττηηςς   δδιιαακκρρίίσσεεωωνν   ττωωνν   εεξξοουυσσιιώώνν   κκααιι   

εερρμμηηννεευυόόμμεεννηη   ωωςς   εεκκ   ττοούύττοουυ   υυππόό   ττοο   φφωωςς   ττοουυ   άάρρθθρροουυ   2266  

ππααρρ ..11,,   έέχχεειι   ττηηνν   έέννννοοιιαα ,,   όόττ ιι   εεκκχχωωρρεείίττααιι   μμεενν   ππρροοσσωωρριιννήή   

ααρρμμοοδδιιόόττηητταα   σσττοονν   ΠΠρρόόεεδδρροο   ττηηςς   ΔΔηημμοοκκρρααττίίααςς   νναα   αασσκκεείί   

κκααννοοννιισσττ ιι κκήή   εεξξοουυσσίίαα ,,   χχωωρρίί ςς   ννοομμοοθθεεττ ιικκήή   εεξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηη ,,   

ττοούύττοο ,,   όόμμωωςς   εεππιι ττρρέέππεεττααιι   υυππόό   ττοονν   όόρροο ,,   όόττιι   σσυυννττρρέέχχοουυνν   

««έέκκτταακκττεεςς   ππεερριιππττώώσσεειιςς   εεξξααιιρρεεττιικκάά   εεππεείίγγοουυσσααςς   κκααιι   

ααππρρόόββλλεεππττηηςς   ααννάάγγκκηηςς»» ,,   δδηηλλααδδήή   ππεερριιππττώώσσεειιςς ,,   πποουυ   

σσυυννιισσττοούύνν   ααννττ ιι κκεειιμμεεννιι κκήή   ααδδυυννααμμίίαα   ττηηςς   ΒΒοουυλλήήςς   έέννεεκκαα   
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χχρροοννιικκώώνν   ππιιέέσσεεωωνν ,,   νναα   αασσκκήήσσεειι   ττηηνν   λλεειι ττοουυρργγίίαα   ττηηςς ..   ΜΜεε   

ττηηνν   ρρύύθθμμιισσηη ,,   δδηηλλααδδήή   ααυυττήή ,,   δδεενν   ααννααττίίθθεεττααιι   ππααρράάλλλληηλληη   

κκααιι   ππρροοσσωωρριιννήή   ννοομμοοθθεεττ ιι κκήή   ααρρμμοοδδιιόόττηητταα   σσττοονν   ΑΑρρχχηηγγόό   

ττηηςς   ΕΕκκττεελλεεσσττιικκήήςς   ΕΕξξοουυσσίίααςς ,,   ααλλλλάά   ααππλλώώςς   ππααρρέέχχεεττααιι   εε ιιςς   

ααυυττόόνν   σσυυννττααγγμμααττιικκήή ,,   ααννττ ίί   ννοομμοοθθεεττ ιι κκήή ,,   εεξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηη   

νναα   αασσκκεείί   κκααννοοννιισσττ ιι κκήή   εεξξοουυσσίίαα   υυππόό   ααυυσσττηηρρέέςς   

ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς ,,   ηη   σσυυννδδρροομμήή   ττωωνν   οοπποοίίωωνν   εελλέέγγχχεεττααιι   ααππόό   

ττοονν   αακκυυρρωωττιικκόό   δδιικκαασσττήή ..     

ΟΟ   έέλλεεγγχχοοςς   ααυυττόόςς   εείίννααιι   ααυυττοοννόόηηττοοςς   ααλλλλάά   κκααιι   

ααννααγγκκααίίοοςς   ππρροοςς   δδιιαασσφφάάλλιισσηη   ττωωνν   ααρρχχώώνν   ττοουυ   κκρράάττοουυςς   

δδιικκααίίοουυ   κκααιι   ππρροοςς   ααπποοφφυυγγήή   ττηηςς   ααλλλλοοίίωωσσηηςς   ττοουυ   

πποολλιι ττεεύύμμααττοοςς   ααππόό   ττοονν   κκίίννδδυυννοο   κκααττααχχρρηησσττιικκήήςς   

ππρροοσσφφυυγγήήςς   σσττηηνν   εεξξααιιρρεεττ ιικκήή   δδιιααδδ ιικκαασσίίαα   ττοουυ   άάρρθθρροουυ   4444  

ππααρρ ..11..     

ΣΣυυννεεππεείίαα   ττωωνν   ααννωωττέέρρωω ,,   εεάάνν   μμεενν   σσυυννττρρέέχχοουυνν   οοιι   

έέκκτταακκττεεςς   ππεερριιππττώώσσεειιςς   κκααιι   ηη   ππρράάξξηη   ννοομμοοθθεεττ ιικκοούύ   κκυυρρωωθθεείί   

εεμμππρροοθθέέσσμμωωςς   ααππόό   ττηηνν   ΒΒοουυλλήή   ττόόττεε   ααπποοκκττάά   εεξξ   ααρρχχήή   

ππλλήήρρηη   ννοομμοοθθεεττ ιι κκήή   ιισσχχύύ ,,   υυππόό   ττιιςς   ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς   

ιισσχχύύοοςς   ττωωνν   ααννααδδρροομμιικκώώνν   ννόόμμωωνν ..   ΕΕάάνν   σσυυννττρρέέχχοουυνν   

μμεενν   οοιι   έέκκτταακκττεεςς   ππεερριιππττώώσσεειι ςς   ααλλλλάά   ηη   ππρράάξξηη   ννοομμοοθθεεττ ιικκοούύ   

ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ   δδεενν   κκυυρρωωθθεείί   εεμμππρροοθθέέσσμμωωςς   ααππόό   ττηηνν   

ΒΒοουυλλήή   ττόόττεε   ααυυττήή   ιισσχχύύεειι   γγ ιιαα   ττοο   χχρροοννιικκόό   δδιιάάσσττηημμαα   ττηηςς   

μμέέχχρριι   ττηηςς   εεκκππννοοήήςς   ττωωνν   ππρροοθθεεσσμμιιώώνν   ττοουυ   άάρρθθρροουυ   4444  

ππααρρ ..11  ττοουυ   ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς   υυπποοκκεείίμμεεννηη   σσεε   αακκυυρρωωττιι κκόό   

έέλλεεγγχχοο ,,   όόππωωςς   κκάάθθεε   άάλλλληη   κκααννοοννιισσττ ιι κκήή   ππρράάξξηη ..     

ΕΕππιιππρροοσσθθέέττωωςς ,,   όόππωωςς   ννοομμοολλοογγήήθθηηκκεε   ππρροοσσφφάάττωωςς   

δδιιαα   ττηηςς   υυππ’’   ααρριιθθμμόόνν   666688//22001122  ααππόόφφαασσηηςς   ττηηςς   

ΟΟλλοομμεελλεείίααςς   ΣΣααςς ,,   ττοο   σσττοοιιχχεείίοο   ττοουυ   κκααττεεππεείίγγοοννττοοςς ,,   πποουυ   

ττ ίίθθεεττααιι   ωωςς   ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη   γγιιαα   ττηηνν   εεννεερργγοοπποοίίηησσηη   ττηηςς   
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δδιιάάττααξξηηςς   ττοουυ   άάρρθθρροουυ   4444  ππααρρ ..11  ττοουυ   ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς ,,   

ααπποοττεελλεείί   όόρροο   εεφφααρρμμοογγήήςς   ττηηςς   σσυυννττααγγμμααττιι κκήήςς   δδιιααττάάξξεεωωςς   

ττοουυ   άάρρθθρροουυ   4444  ππααρρ ..   11,,   μμηη   ααννααγγόόμμεεννοο ,,   εεπποομμέέννωωςς ,,   σστταα   

εεσσωωττεερριικκάά   ((«« iinntteerrnnaa  ccoorrppoorr iiss»»))   ττοουυ   ννοομμοοθθεεττ ιικκοούύ   

σσώώμμααττοοςς   κκααιι ,,   ωωςς   εεκκ   ττοούύττοουυ ,,   ηη   σσυυννδδρροομμήή   ττοουυ   εελλέέγγχχεεττααιι   

δδιικκαασσττιικκώώςς   ((ππρρββλλ ..   ΑΑ ..ΕΕ ..ΔΔ ..   1111//22000033,,   εεππίίσσηηςς   ππρρββλλ ..   ΣΣ ..ττ ..ΕΕ ..   

ΟΟλλοομμ ..   22330044//11999955)) ..     

ΥΥππόό   ττοο   ππρρίίσσμμαα   ααυυττόό ,,   κκααιι   δδεεδδοομμέέννοουυ ,,   όόττιι   ττόόσσοο   γγιιαα   

ττηηνν   ππρρώώττηη   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννηη   ααππόό   99--1122--22001122  όόσσοο   κκααιι   γγιιαα   

ττηηνν   ττρρίίττηη   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννηη   ααππόό   1199--1122--22001122  ππρράάξξηη   

ννοομμοοθθεεττ ιικκοούύ   ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ ,,   έέχχεειι   ππααρρέέλλθθεειι   ττοο   δδιιάάσσττηημμαα   

ττωωνν   4400  ηημμεερρώώνν ,,   πποουυ   ρρηηττώώςς   ππρροοββλλέέππεεττααιι   σσττοο   ΣΣύύννττααγγμμαα   

γγιιαα   ττηηνν   κκααττάάθθεεσσηη   ττωωνν   κκυυρρωωττιικκώώνν   ννόόμμωωνν   σσττηηνν   ΒΒοουυλλήή ,,   

ααφφοούύ   ηη   ππρροοθθεεσσμμίίαα   ααυυττήή   εεκκκκιιννεείί   ααππόό   ττηηνν   δδηημμοοσσίίεευυσσηη   

ττοουυςς   σσττηηνν   ΕΕφφηημμεερρίίδδαα   ττηηςς   ΚΚυυββεερρννήήσσεεωωςς   ((ήήττοοιι   ααππόό   1122--

1111--22001122  κκααιι   1199--1122--22001122  ααννττίίσσττοοιιχχαα)) ,,   άάππαασσεεςς   οοιι   

ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννεεςς   ππρράάξξεειιςς   ννοομμοοθθεεττιικκοούύ   

ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ   ππάάσσχχοουυνν   αακκυυρρόόττηηττααςς ..   ΗΗ   ωωςς   άάννωω   

αακκυυρρόόττηητταα   δδέέοονν ,,   όόππωωςς   εελλεεγγχχθθεείί   ααππόό   ττοο   ΔΔιικκαασσττήήρριιοο   ΣΣααςς ,,   

δδεεδδοομμέέννοουυ   εεππιιππρροοσσθθέέττωωςς ,,   όόττιι   ααφφεεννόόςς   ηη   ππρρώώττηη   κκααιι   ττρρίί ττηη   

ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννεεςς   έέχχοουυνν   κκαατταασσττεείί   ααππλλέέςς   κκααννοοννιισσττ ιικκέέςς   

ππρράάξξεειιςς   κκααιι   ααφφεεττέέρροουυ   άάππαασσεεςς   οοιι   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννεεςς   

ππρράάξξεειιςς   ννοομμοοθθεεττ ιικκοούύ   ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ ,,   έέχχοουυνν   εεκκδδοοθθεείί   

χχωωρρίίςς   ττηηνν   σσυυννδδρροομμήή   ττωωνν   εεκκ   ττοουυ   ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς   

οορριι ζζοομμέέννωωνν   ππρροοϋϋπποοθθέέσσεεωωνν ,,   ήήττοοιι   χχωωρρίίςς   ττηηνν   σσυυννδδρροομμήή   

ττηηςς   έέκκτταακκττηηςς   ππεερρίίππττωωσσηηςς   κκααιι   ττηηςς   εεξξααιιρρεεττιικκάά   

εεππεείίγγοουυσσααςς   ααννάάγγκκηηςς ..     

ΗΗ   ωωςς   άάννωω   ππααρρααββίίαασσηη   ττοουυ   άάρρθθρροουυ   4444  ππααρρ ..11  ττοουυ   

ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς ,,   ππρροοκκύύππττεειι   εεννααρργγώώςς   εεάάνν   ααννααλλοογγιισσττεείί   
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κκααννεείίςς ,,   όόττιι   ηη   ππρρώώττηη   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννηη   ππρράάξξηη   φφέέρρεειι   

ηημμεερροομμηηννίίαα   υυπποογγρρααφφήήςς   99//1111//22001122,,   ηημμέέρραα   κκααττάά   ττηηνν   

οοπποοίίαα   ψψηηφφίίσσττηηκκεε   οο   ννόόμμοοςς   44009933//22001122,,   δδηημμοοσσιιεεύύττηηκκεε   δδεε   

σσττηηνν   ΕΕφφηημμεερρίίδδαα   ττηηςς   ΚΚυυββεερρννήήσσεεωωςς   ττηηνν   1122--1122--22001122,,   ττηηνν   

ίίδδ ιιαα   ηημμέέρραα ,,   κκααθθ’’   ηηνν   δδηημμοοσσιιεεύύττηηκκεε   κκααιι   οο   ννόόμμοοςς   

44009933//22001122..   ΠΠεερριιέέχχεειι   δδεε   σσττοο   άάρρθθρροο   11  ααυυττήήςς ,,   

ττρροοπποοπποοιιήήσσεειιςς   όόσσοονν   ααφφοορράά   σσττοο   άάρρθθρροο   ΖΖ33  ττηηςς   

ππααρρααγγρράάφφοουυ   ΖΖ   ττοουυ   νν ..44009933//22001122,,   οο   οοπποοίίοοςς   εε ίίχχεε   μμόόλλιιςς   

ψψηηφφιισσθθεείί   ααππόό   ττηηνν   ΒΒοουυλλήή   κκααιι   εείίχχεε   λλάάββεειι   μμόόλλιιςς   ττηηνν   ίί δδ ιιαα   

ηημμέέρραα   ΦΦΕΕΚΚ ..   ΠΠοοιιαα   μμπποορρεείί   νναα   εείίννααιι   ηη   εεξξααιιρρεεττ ιικκήή   κκααιι   όόλλωωςς   

έέκκτταακκττηη   ααννάάγγκκηη ,,   πποουυ   εεππέέββααλλεε   ττηηνν   έέκκδδοοσσηη   ττοουυ   ωωςς   άάννωω   

άάρρθθρροουυ   ττηηςς   ππρρώώττηηςς   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννηηςς   ππρράάξξηηςς   

ννοομμοοθθεεττ ιικκοούύ   ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ ,,   δδιιαα   ττηηςς   οοπποοίίααςς   

ττρροοπποοπποοιιεε ίί ττοο ,,   εεππίί   ττοουυ   ππιιεεσσττηηρρίίοουυ   κκυυρριιοολλεεκκττ ιικκάά ,,   οο   ήήδδηη   

ψψηηφφιισσθθεείίςς   ααππόό   ττηηνν   ΒΒοουυλλήή   ννόόμμοοςς   44009933//22001122;;   ΕΕίίννααιι   

ααπποολλύύττωωςς   ππρροοφφααννέέςς ,,   όόττιι   οο   σσυυννττααγγμμααττιι κκόόςς   ννοομμοοθθέέττηηςς ,,   

σσεε   κκααμμίίαα   ππεερρίίππττωωσσηη ,,   δδεενν   ααπποοσσκκοοπποούύσσεε   σσεε   μμιιαα   ττέέττοοιιοουυ   

εείίδδοουυςς   χχρρήήσσηη   ττηηςς   έέκκτταακκττηηςς   ((σσυυννττααγγμμααττιι κκήήςς))   

εεξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηηςς   ππρροοςς   ττοονν   ΠΠρρόόεεδδρροο   ττηηςς   ΔΔηημμοοκκρρααττίίααςς ,,   

κκααθθώώςς   κκάάττιι   ττέέττοοιιοο   θθαα   σσυυννιισσττοούύσσεε   εευυθθεείίαα   κκααιι   άάμμεεσσηη   

κκααττάάλλυυσσηη   ττοουυ   άάρρθθρροουυ   2266  ππεερρίί   ττηηςς   δδιιαακκρρίίσσεεωωςς   ττωωνν   

εεξξοουυσσιιώώνν   κκααιι   θθαα   οοδδηηγγοούύσσεε   σσττηηνν   ααφφααίίρρεεσσηη   ττηηςς   

ννοομμοοθθεεττ ιικκήήςς   εεξξοουυσσίίααςς   ααππόό   ττηηνν   ΒΒοουυλλήή ..     

ΑΑννττιισσττοοίίχχωωςς ,,   ηη   ττρρ ίίττηη   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννηη   φφέέρρεειι   

ηημμεερροομμηηννίίαα   υυπποογγρρααφφήήςς   κκααιι   δδηημμοοσσίίεευυσσηηςς   1199//1111//22001122,,   

ήήττοοιι   μμόόλλιιςς   77  ηημμέέρρεεςς   μμεεττάά   ττηηνν   δδηημμοοσσίίεευυσσηη   ττοουυ   ννόόμμοουυ   

44009933//22001122,,   ττρροοπποοπποοιιεε ίί   δδεε   ααυυττόόνν   εεκκττεεττααμμέένναα ,,   σστταα   

άάρρθθρραα   11,,   22,,  44,,   55,,  όόσσοονν   ααφφοορράά   σσττοο   ύύψψοοςς   ττωωνν   

σσυυννττάάξξεεωωνν ,,   σστταα   όόρριιαα   ηηλλιικκίίααςς   σσυυννττααξξ ιιοοδδόόττηησσηηςς ,,   σσεε   
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μμιισσθθοούύςς   λλεειι ττοουυρργγώώνν   ττοουυ   ΔΔηημμοοσσίίοουυ   ααλλλλάά   κκααιι   σστταα   θθέέμμαατταα   

ττηηςς   ααυυττοοδδίίκκααιιηηςς   ααρργγίίααςς   κκααιι   ττηηςς   δδ ιιααθθεεσσιιμμόόττηηττααςς   ττωωνν   

υυππααλλλλήήλλωωνν   ττοουυ   ΔΔηημμοοσσίίοουυ ..   ΠΠοοιιαα   εείίννααιι   ττεελλιι κκώώςς   ηη   

εεππιιτταακκττ ιικκήή   κκααιι   έέκκτταακκττηη   ααννάάγγκκηη ,,   πποουυ   εεννεερργγοοπποοίίηησσεε   ττηηνν   

όόλλωωςς   εεξξααιιρρεεττ ιι κκήή   δδιιααδδ ιικκαασσίίαα   ττηηςς   έέκκδδοοσσηηςς   ππρράάξξεεωωςς   

ννοομμοοθθεεττ ιικκοούύ   ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ ,,   έέξξηη   μμόόλλιιςς   μμέέρρεεςς   μμεεττάά   ττηηνν   

ψψήήφφιισσηη   ττοουυ   ννόόμμοουυ   44009933//22001122  κκααιι   εεάάνν   μμιιαα   ττέέττοοιιαα   

ππρραακκττιι κκήή   δδεενν   σσυυννιισσττάά   ππεερριιγγρρααφφήή   κκααιι   ππααρρααββίίαασσηη   ττοουυ   

άάρρθθρροουυ   4444  ππααρρ ..11  ττοουυ   ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς   ααννααρρωωττιιέέττααιι   κκααννεείίςς   

εευυλλόόγγωωςς   ττ ιι   θθαα   μμπποορροούύσσεε   άάλλλλοο   νναα   σσυυννιισσττάά ..   

ΗΗ   ίίδδ ιιαα   αακκρριιββώώςς   σσττρρεεββλλήή   χχρρήήσσηη   ττηηςς   

εεξξοουυσσιιοοδδοοττήήσσεεωωςς   ττοουυ   άάρρθθρροουυ   4444  ππααρρ ..11  ττοουυ   

ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς   σσηημμεειιώώννεεττααιι   κκααιι   σσττηηνν   ττέέττααρρττηη   κκααττάά   

σσεειιρράά   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννηη   ππρράάξξηη   ννοομμοοθθεεττιικκοούύ   

ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ   ττηηςς   44ηηςς   ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ   22001122  ((δδηημμοοσσίίεευυσσηη   

55//1122//22001122))   ααλλλλάά   κκααιι   ττηηςς   ττεελλεευυττααίίααςς   κκααττάά   σσεειιρράά   

ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννηηςς ,,   ήήττοοιι   ααυυττήήςς   ττηηςς   1122ηηςς   ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ   

22001122  ((ΔΔηημμοοσσίίεευυσσηη   ααυυθθηημμεερρόόνν)) ,,   ηη   οοπποοίίαα   ωωσσττόόσσοο ,,   φφέέρρεειι   

κκααιι   έένναα   ππρρόόσσθθεεττοο   ((εελλεεγγκκττέέοο   αακκυυρρωωττιικκάά   ααππόό   ττοο   

ΔΔιικκαασσττήήρριιοο   ΣΣααςς))   χχααρραακκττηηρριισσττ ιικκόό::   μμέέσσωω   ααυυττήήςς   

εεγγκκρρίίννοοννττααιι   τταα   σσχχέέδδ ιιαα   ττωωνν   ΣΣυυμμββάάσσεεωωνν   ΤΤρροοπποοπποοίίηησσηηςς   

ττηηςς   ΚΚύύρριιααςς   ΣΣύύμμββαασσηηςς   ΧΧρρηημμααττοοδδοοττ ιικκήήςς   ΔΔιιεευυκκόόλλυυννσσηηςς   

μμεεττααξξύύ   ττοουυ   ΕΕυυρρωωππααϊϊκκοούύ   ΤΤααμμεείίοουυ   ΧΧρρηημμααττοοππιισσττωωττιι κκήήςς   

ΣΣττααθθεερρόόττηηττααςς   ττηηςς   ΕΕλλλληηννιικκήήςς   ΔΔηημμοοκκρρααττίίααςς ,,   ττοουυ   

ΕΕλλλληηννιικκοούύ   ΤΤααμμεείίοουυ   ΧΧρρηημμααττοοππιισσττωωττιικκήήςς   ΣΣττααθθεερρόόττηηττααςς   

κκααιι   ττηηςς   ΤΤρρααππέέζζηηςς   ττηηςς   ΕΕλλλλάάδδοοςς ..     

ΩΩσσττόόσσοο ,,   σσύύμμφφωωνναα   μμεε   ττοο   άάρρθθρροο   3366  ππααρρ ..22  ττοουυ   

ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς   ππρροοββλλέέππεεττααιι   όόττιι   ««ΟΟιι   σσυυννθθήήκκεεςς   γγιιαα   ττοο   

εεμμππόόδδιιοο ,,   φφοορροολλοογγίίαα ,,   οοιικκοοννοομμιικκήή   σσυυννεερργγαασσίίαα   κκααιι   
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σσυυμμμμεεττοοχχήή   σσεε   δδ ιιεεθθννεείίςς   οορργγααννιισσμμοούύςς   ήή   εεννώώσσεειιςς ,,   κκααιι   όόσσεεςς   

άάλλλλεεςς   ππεερριιέέχχοουυνν   ππααρρααχχωωρρήήσσεειιςς   γγιιαα   ττ ιι ςς   οοπποοίί εεςς   σσύύμμφφωωνναα   

μμεε   άάλλλλεεςς   δδιιααττάάξξεειι ςς   ττοουυ   ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς   ττ ίίπποοττεε   δδεενν   μμπποορρεείί   

νναα   οορριισσττεείί   χχωωρρίίςς   ννόόμμοο   ήή   οοιι   οοπποοίίεεςς   εεππιιββααρρύύννοουυνν   ααττοομμιικκάά   

ττοουυςς   ΈΈλλλληηννεεςς ,,   δδεενν   ιισσχχύύοουυνν   χχωωρρίίςς   ττυυππιικκόό   ννόόμμοο ,,   πποουυ   ττ ιι ςς   

κκυυρρώώννεειι»» ..     

ΑΑππόό   ττηηνν   ωωςς   άάννωω   δδιιάάττααξξηη   ππρροοκκύύππττεειι   εεννααρργγώώςς ,,   όόττιι   

σσυυννθθήήκκεεςς ,,   οοπποοιιοουυδδήήπποοττεε   εείίδδοουυςς   δδεενν   μμπποορροούύνν   νναα   

κκυυρρωωθθοούύνν   μμέέσσωω   ππρράάξξεεωωςς   ννοομμοοθθεεττ ιικκοούύ   ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ   

ααλλλλάά   ααππααιιττεε ίί ττααιι   ηη   έέκκδδοοσσηη   ττυυππιικκοούύ   ννόόμμοουυ ,,   ππρρωωττίίσσττωωςς   

δδεεδδοομμέέννηηςς   ττηηςς   εελλλλεείίψψεεωωςς   ττοουυ   εεκκττάάκκττοουυ   κκααιι   

ααππρρόόββλλεεππττοουυ   χχααρραακκττήήρραα   ττηηςς   κκααττ ’’   ((σσυυννττααγγμμααττιικκήήςς))   

εεξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηηςς   ννοομμοοθθέέττηησσηηςς ..     

ΕΕππιιππρροοσσθθέέττωωςς ,,   σσττηηνν   ππεερρίίππττωωσσηη   ττωωνν   υυππ’’   ααρριιθθμμόόνν   11  

κκααιι   33  εεκκ   ττωωνν   ππρροοσσββααλλλλοομμέέννωωνν ,,   οοιι   ωωςς   άάννωω   ππρράάξξεε ιιςς   

ννοομμοοθθεεττ ιικκοούύ   ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ   δδηημμοοσσιιεεύύττηηκκαανν   σσττ ιιςς   

1122//1122//22001122  κκααιι   σσττιιςς   1199//1122//22001122,,   εεννώώ   έέππρρεεππεε   οοιι   

κκυυρρωωττιικκοοίί   ννόόμμοοιι   ααυυττώώνν   νναα   έέχχοουυνν   κκααττααττεεθθεείί   σσττηηνν   ΒΒοουυλλήή   

μμέέχχρριι   κκααιι   ττηηνν   11//11//22001133  κκααιι   ττηηνν   88//11//22001133,,   ααννττίίσσττοοιιχχαα ,,   

ππρράάγγμμαα ,,   ττοο   οοπποοίίοο   δδεενν   σσυυννέέββηη ..   ΥΥππόό   ττηηνν   έέννννοοιιαα   ααυυττήή ,,   οοιι   

ωωςς   άάννωω   ππρράάξξεε ιιςς   έέχχοουυνν   κκαατταασσττεείί   κκααννοοννιισσττ ιικκέέςς   ππρράάξξεε ιιςς   

κκααιι   εελλέέγγχχοοννττααιι   αακκυυρρωωττιικκώώςς   ααππόό   ττοο   ΔΔιικκαασσττήήρριιοο   ΣΣααςς ..     

ΒΒ ..   ΩΩςς   ππρροοςς   ττοο   ππααρρααδδεεκκττόό   ττηηςς   ππρροοσσββοολλήήςς   ττωωνν   

ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννωωνν   ««κκααννοοννιισσττιικκοούύ»»   χχααρραακκττήήρραα   

εεγγκκυυκκλλίίωωνν ..   

ΌΌππωωςς   γγίίννεεττααιι   δδεεκκττόό ,,   ααππόό   ττηηνν   ννοομμοολλοογγίίαα   ττοουυ   

ΔΔιικκαασσττηηρρίίοουυ   ΣΣααςς ,,   οοιι   εεγγκκύύκκλλιιοοιι ,,   όότταανν   ππεερριιέέχχοουυνν   

κκααννοοννιισσττ ιι κκέέςς   ρρυυθθμμίίσσεειιςς ,,   πποουυ   ππααρράάγγοουυνν   έέννννοομμαα   

ααπποοττεελλέέσσμμαατταα   γγιιαα   ττοουυςς   ααπποοδδέέκκττεεςς   ττοουυςς ,,   υυππόόκκεειιννττααιι   
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σσττοονν   αακκυυρρωωττιικκόό   έέλλεεγγχχοο ..   ΣΣττοοιιχχεείίαα ,,   πποουυ   

χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύννττααιι   ααππόό   ττοο   ΔΔιικκαασσττήήρριιοο   ππρροοκκεειιμμέέννοουυ   νναα   

κκααθθοορρίίσσεειι   ττηηνν   ππρρααγγμμααττ ιικκήή   ννοομμιικκήή   φφύύσσηη   μμιιααςς   

χχααρραακκττηηρριι ζζόόμμεεννηηςς   εεκκ   ττηηςς   δδιιοοιικκήήσσεεωωςς   εεγγκκυυκκλλίίοουυ ,,   εείίννααιι   

ττοο   κκααννοοννιισσττ ιι κκόό   ππεερριιεεχχόόμμεεννοο   ττηηςς   ππρράάξξεεωωςς   κκααιι   ηη   

ππααρρααγγωωγγήή   εεννννόόμμωωνν   σσυυννεεππεειιώώνν   γγιιαα   έένναανν   κκύύκκλλοο   

ααπποοδδεεκκττώώνν ..     

  ΣΣύύμμφφωωνναα   μμεε   ττηηνν   υυππ’’   ααρριιθθμμόόνν   11220044//22000066  ααππόόφφαασσηη   ττοουυ   

ΔΔιικκαασσττηηρρίίοουυ   ΣΣααςς   ((ττμμήήμμαα   ΔΔ))::   

  ««ΜΜεε   ττοο   ππεερριιεεχχόόμμεεννοο   ααυυττόό   ηη   ωωςς   άάννωω   ααππόόφφαασσηη   

ττοουυ   ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ   ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ   ττοουυ   ΕΕ ..ΟΟ ..ΦΦ ,,   όόππωωςς   ααυυττήή   

ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε   εενν   σσυυννεεχχεείίαα ,,   δδεενν   εείίχχεε   ττοονν   

χχααρραακκττήήρραα   ααππλλήήςς   εεγγκκυυκκλλίίοουυ ,,   ααλλλλάά   εειισσήήγγααγγεε   

ππρράάγγμμααττιι   ρρύύθθμμιισσηη   κκααννοοννιισσττιικκοούύ   χχααρραακκττήήρραα……»» ..   

  ΑΑννττίίσσττοοιιχχαα ,,   μμεε   ττηηνν   υυππ’’   ααρριιθθμμόόνν   11444466//22000088  

ααππόόφφαασσηη   ττοουυ   ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ   ττηηςς   ΕΕππιικκρρααττεείίααςς   ((ΤΤμμήήμμαα   

ΓΓ)) ,,   κκρρίίθθηηκκεε ,,   όόττ ιι   ηη   εεγγκκύύκκλλιιοοςς   μμεε   ττηηνν   οοπποοίίαα   οο   ΥΥπποουυρργγόόςς   

ΕΕθθννιικκήήςς   ΠΠααιιδδεε ίίααςς   κκααθθόόρριι ζζεε   ττηηνν   ππρροοθθεεσσμμίίαα   γγιιαα   ττηηνν   

υυπποοββοολλήή   ααιι ττήήσσεεωωνν   κκααιι   ττ ιι ςς   λλεεππττοομμέέρρεειιεεςς   γγιιαα   ττηηνν   

υυπποοββοολλήή   ττοουυςς   δδεενν   ααπποοττεελλεείί   ααππλλήή   εεγγκκύύκκλλιιοο   ααλλλλάά   έέχχεειι   

χχααρραακκττήήρραα   κκααννοοννιισσττ ιικκήήςς   ππρράάξξεεωωςς ..     

  ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα ,,   ττοο   ΣΣττΕΕ   έέκκρριιννεε::     

    ««……ΣΣττηηνν   ααππόόφφαασσηη   ααυυττήή   εεκκττ ίίθθεεττααιι   εεξξάάλλλλοουυ ,,   ττοο   

ννοομμιικκόό   ππλλέέγγμμαα ,,   οο   ττρρόόπποοςς   υυπποοββοολλήήςς   ττωωνν   ααιιττήήσσεεωωνν ,,   τταα   

ααππααιιττοούύμμεενναα   δδ ιικκααιιοολλοογγηηττιι κκάά   κκααθθώώςς   κκααιι   οο   ττρρόόπποοςς   

κκααττάάττααξξηηςς   ττωωνν   υυπποοψψηηφφίίωωνν ..   ΜΜεε   τταα   δδεεδδοομμέένναα   ααυυττάά ,,   ηη   

ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννηη   ααππόόφφαασσηη ,,   μμεε   ττηηνν   οοπποοίίαα   κκααθθοορρίί ζζεεττααιι   ηη   

ππρροοθθεεσσμμίίαα   υυπποοββοολλήήςς   ττωωνν   ααιιττήήσσεεωωνν   κκααιι   κκααθθοορρίί ζζοοννττααιι   

λλεεππττοομμέέρρεειιεεςς   γγιιαα   ττηηνν   υυπποοββοολλήή   ττοουυςς   δδεενν   ααπποοττεελλεείί   
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ααππλλήή   εεγγκκύύκκλλιιοο   ααλλλλάά   έέχχεειι   κκααννοοννιισσττιικκόό   χχααρραακκττήήρραα   

((ππρρββλλ   ΣΣττΕΕ   11448844//11999999,,  559922//22000000,,  11445511--

11445555//22000066))»» ..     

ΌΌππωωςς   ααννωωττέέρρωω   ααννααλλυυττιι κκάά   γγιιαα   κκάάθθεε   μμιιαα   εεκκ   ττωωνν   

ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννωωνν   ««εεγγκκυυκκλλίίωωνν»»   εεκκττέέθθηηκκεε ,,   οοιι   

ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννεεςς   ππρράάξξεειι ςς   ππεερριιέέχχοουυνν   κκααννοοννιισσττ ιικκέέςς   

ρρυυθθμμίίσσεειιςς,,   πποουυ   δδεενν   ππρροοββλλέέπποοννττααιι   εεκκ   ττοουυ   ννόόμμοουυ   κκααιι   σσεε   

κκααμμίίαα   ππεερρίίππττωωσσηη ,,   δδεενν   μμπποορροούύνν   νναα   ββρροουυνν   έέρρεειισσμμαα   σσττ ιιςς   

δδιιααττάάξξεειιςς   ααυυττοούύ ,,   ππρροοκκεειιμμέέννοουυ   νναα   ττοονν   εερρμμηηννεεύύσσοουυνν   κκααιι   

νναα   ππααρρέέχχοουυνν   οοδδηηγγίίεεςς   σσττιι ςς   υυππηηρρεεσσίίεεςς ..   ΥΥππόό   ττηηνν   έέννννοο ιιαα   

ααυυττήή ,,   σσττεερροούύννττααιι   ττοουυ   χχααρραακκττήήρραα   ττηηςς   εεγγκκυυκκλλίίοουυ ,,   

φφέέρροουυνν   κκααννοοννιισσττιικκόό   χχααρραακκττήήρραα   κκααιι   ππααρρααδδεεκκττώώςς   

ππρροοσσββάάλλλλοοννττααιι   δδιιαα   ττηηςς   ππααρροούύσσααςς   ααιιττήήσσεεωωςς   αακκυυρρώώσσεεωωςς ..   

ΣΣεε   κκάάθθεε   δδεε   ππεερρίίππττωωσσηη ,,   ππααρρααδδεεκκττώώςς   ππρροοσσββάάλλλλοονντταα ιι   

μμεε   ττηηνν   ππααρροούύσσαα   ααίίττηησσήή   μμααςς   οοιι   εεγγκκύύκκλλιιοοιι ,,   πποουυ   

εεκκδδόόθθηηκκαανν   ααππόό   ττοονν   κκ ..   ΥΥπποουυρργγόό   ΔΔιιοοιικκηηττιικκήήςς   

ΜΜεεττααρρρρύύθθμμιισσηηςς   κκααιι   ΗΗλλεεκκττρροοννιικκήήςς   ΔΔιιαακκυυββέέρρννηησσηηςς   ππρροοςς   

εεκκττέέλλεεσσηη   ττωωνν   ωωςς   άάννωω   δδιιααττάάξξεεωωνν   ττωωνν   ννόόμμωωνν ,,   

δδεεδδοομμέέννοουυ ,,   όόττ ιι   σσττοο   δδιικκααϊϊκκόό   μμααςς   σσύύσσττηημμαα   δδεενν   χχωωρρεείί   

εευυθθεείίαα   ππρροοσσββοολλήή   ττυυππιικκοούύ   ννόόμμοουυ ..     

ΘΘαα   ππρρέέππεειι   κκααττάά   σσυυννέέππεειιαα ,,   όόλλωωςς   εεππιικκοουυρριικκώώςς   νναα   

θθεεωωρρηηθθεείί ,,   όόττιι   ηη   ααίίττηησσηη   αακκυυρρώώσσεεωωςς   σσττρρέέφφεεττααιι   κκααττάά   ττηηςς   

««σσιιωωππηηρρήήςς   έέγγκκρριισσηηςς»»   ττηηςς   εεκκττέέλλεεσσηηςς   ττωωνν   εενν   λλόόγγωω   

δδιιααττάάξξεεωωνν   ααππόό   τταα   όόρργγαανναα   ττηηςς   εεκκττεελλεεσσττιι κκήήςς   εεξξοουυσσίίααςς ,,   ηη   

οοπποοίίαα   εείίννααιι   ηη   κκααττάά   ττοο   ΣΣύύννττααγγμμαα   ααρρμμόόδδιιαα   γγιιαα   ττηηνν   

εεκκττέέλλεεσσηη   ττωωνν   ννόόμμωωνν   εεξξοουυσσ ίίαα ..   ΗΗ   σσιιωωππηηρρήή   ααυυττήή   έέγγκκρριισσηη   

ττεεκκμμααίίρρεεττααιι   εείί ττεε   ααππόό   σσχχεεττ ιικκάά ,,   μμεεττααγγεεννέέσσττεερραα   ττοουυ   

ννόόμμοουυ ,,   έέγγγγρρααφφαα   ττηηςς   ΔΔιιοοιικκήήσσεεωωςς   μμηη   σσυυννιισσττώώνντταα   

εεκκττεελλεεσσττέέςς   δδιιοοιικκηηττιικκέέςς   ππρράάξξεειιςς ,,   ππάάννττωωςς   δδεε   ααππόό   ττηηνν   
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έέννααρρξξηη   ττωωνν   υυλλιικκώώνν   εεννεερργγεειιώώνν   εεκκττέέλλεεσσηηςς   ααυυττώώνν ..   ((ΣΣττΕΕ   

339911//22000088  ΕΕ//77μμεελλοούύςς)) ..   ΣΣεε   δδιιααφφοορρεεττ ιικκήή   ππεερρίίππττωωσσηη   εείίννααιι   

ππρροοφφααννέέςς ,,   όόττ ιι   ππααρρααββιιάάζζεεττααιι   ττοο   δδιικκααίίωωμμάά   μμααςς   γγιιαα   

ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκήή   δδιικκαασσττιι κκήή   ππρροοσστταασσίίαα   κκααττάά   ππααρράάββαασσηη   

ττωωνν   άάρρθθρρωωνν   2200  ππααρρ ..   11  ττοουυ   ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς   κκααιι   66  ττηηςς   

ΕΕ ..ΣΣ ..ΔΔ ..ΑΑ ..     

ΌΌσσοονν   ααφφοορράά   σσττηηνν   ααπποοσσττέέρρηησσηη   ττηηςς   εεννννόόμμοουυ   

ππρροοσστταασσίίααςς   κκααιι   ττηηνν   ααννάάγγκκηη   αακκυυρρωωττιικκοούύ   εελλέέγγχχοουυ   ττωωνν   

ππρράάξξεεωωνν   ττηηςς   δδ ιιοοιικκήήσσεεωωςς ,,   ππρρέέππεειι   νναα   ττοοννιισσττεείί ,,   όόττιι   όόππωωςς   

σσυυννάάγγεεττααιι   εεξξ   ααννττιιδδ ιιαασσττοολλήήςς   ααππόό   ττηηνν   όόλλωωςς   ππρρόόσσφφααττηη   

υυππ’’   ααρριιθθμμόόνν   666688//22001122  ααππόόφφαασσηη   ττηηςς   ΟΟλλοομμεελλεείίααςς   ττοουυ   

ΔΔιικκαασσττηηρρίίοουυ   ΣΣααςς ,,   μμεε   ττ ιιςς   δδιιααττάάξξεειιςς   ττοουυ   νν ..44009933//22001122  

ιιδδ ιιααιι ττέέρρωωςς   δδεε   μμεε   ττηηνν   ππααρράάγγρρααφφοο   ΖΖ44  ααυυττοούύ   κκααιι   ττ ιι ςς   ήήδδηη   

δδιιαα   ττηηςς   ππααρροούύσσααςς   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννεεςς   ππρράάξξεειι ςς   ννοομμοοθθεεττ ιικκοούύ   

ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ ,,   «« .. ..εεππιιχχεειιρρεείί ττααιι   ππλλήήρρηηςς   κκααιι   εεξξααννττλληηττιι κκήή   

ρρύύθθμμιισσηη   σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηηςς   ππεερριιππττώώσσεεωωςς   ααττοομμιικκοούύ   

χχααρραακκττήήρραα ,,   γγιιαα   ττηηνν   υυλλοοπποοίίηησσηη   ττηηςς   οοπποοίίααςς   δδεενν   

ααππααιιττεε ίί ττααιι   έέκκδδοοσσηη   άάλλλληηςς   ππρράάξξεεωωςς ,,   ππρροοσσββλληηττήήςς   εεννώώππιιοονν   

ττωωνν   ααρρμμοοδδίίωωνν   δδιικκαασσττηηρρίίωωνν   κκααττάά   ττρρόόπποο ,,   ώώσσττεε   νναα   

γγεεννννάάττααιι   ζζήήττηημμαα   ααπποοσσττέέρρηησσηηςς   ττοουυ   σσυυννττααγγμμααττιι κκώώςς   

κκααττοοχχυυρρωωμμέέννοουυ   δδιικκααιιώώμμααττοοςς   δδιικκαασσττιικκήήςς   ππρροοσστταασσίίααςς ,,   

ααπποοκκλλεειισσττ ιικκώώςς   κκααιι   μμόόννοο   λλόόγγωω   ττηηςς   ννοομμιικκήήςς   μμοορρφφήήςς ,,   πποουυ   

εεππιιλλέέγγηη   γγιιαα   ττηηνν   άάσσκκηησσηη   σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηηςς   κκρρααττιι κκήήςς   

ααρρμμοοδδιιόόττηηττααςς»» ..     

ΤΤοούύττοο   δδεε   κκααθθίίσσττααττααιι   ααπποολλύύττωωςς   ππρροοφφααννέέςς ,,   σσττηηνν   

ππεερρίίππττωωσσηη   ττωωνν   εερργγααζζόόμμεεννωωνν ,,   πποουυ   ττ ίίθθεεννττααιι   σσεε   

δδιιααθθεεσσιιμμόόττηητταα   κκααιι   γγιιαα   ττοουυςς   οοπποοίίοουυςς   οοιι   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννεεςς   

ππρράάξξεειιςς ,,   ππρροοββλλέέπποουυνν ,,   όόττιι   χχωωρρίίςς   ττηηνν   έέκκδδοοσσηη   

δδιιααππιισσττωωττιικκώώνν   ππρράάξξεεωωνν ,,   εεππέέρρχχεεττααιι   μμεε   μμόόννηη   μμιιαα   υυλλιικκήή   
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εεννέέρργγεειιαα   ττηηςς   δδιιοοιικκήήσσεεωωςς   δδ ιιααγγρρααφφήή   ττοουυςς   ααππόό   ττοο   ΜΜηηττρρώώοο   

ΜΜιισσθθοοδδοοττοούύμμεεννωωνν   ΔΔηημμοοσσίίοουυ ..  

ΣΣυυννεεππεείίαα   ττωωνν   ααννωωττέέρρωω   ππααρρααδδεεκκττώώςς   αασσκκεείί ττααιι   ηη   

εεππίίδδ ιικκοοςς   ααίίττηησσηη   αακκυυρρώώσσεεωωςς ..   

ΙΙΙΙΙΙ ..   HH  ΑΑΙΙΤΤΟΟΥΥΣΣΑΑ   KKAAII  TTOO  ΈΈΝΝΝΝΟΟΜΜΟΟ   ΣΣΥΥΜΜΦΦΕΕΡΡΟΟΝΝ   

ΑΑΥΥΤΤΗΗΣΣ   ΓΓΙΙΑΑ   ΤΤΗΗΝΝ   ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗ   ΤΤΗΗΣΣ   ΥΥΠΠΟΟ   ΚΚΡΡΙΙΣΣΗΗ   

ΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΕΕΩΩΣΣ ..   

ΤΤοο   έέννννοομμοο   σσυυμμφφέέρροονν   ττηηςς   ΑΑΔΔΕΕΔΔΥΥ   γγιιαα   ττηηνν   άάσσκκηησσηη   

ττηηςς   υυππόό   κκρρίίσσηη   ααίίττηησσηηςς   αακκυυρρώώσσεεωωςς   θθεεμμεελλιιώώννεεττααιι   σσττηη   

φφύύσσηη   ττηηςς   κκααιι   σσττοουυςς   σσκκοοπποούύςς   ττηηςς ,,   κκααθθώώςς   ηη   ««ΑΑννώώττααττηη   

ΔΔιιοοίίκκηησσηη   ΕΕννώώσσεεωωνν   ΔΔηημμοοσσίίωωνν   ΥΥππααλλλλήήλλωωνν»»   εείίννααιι   

ττρριιττοοββάάθθμμιιαα   σσυυννδδιικκααλλιισσττ ιικκήή   οορργγάάννωωσσηη   ττωωνν   

δδεευυττεερροοββάάθθμμιιωωνν   σσυυννδδιικκααλλιισσττ ιικκώώνν   δδηημμοοσσιιοοϋϋππααλλλληηλλιικκώώνν   

οορργγααννώώσσεεωωνν   ΕΕλλλλάάδδοοςς   ((ΔΔηημμοοσσίίοουυ ,,   ΝΝ ..ΠΠ ..ΔΔ ..ΔΔ ..   κκααιι   ΟΟΤΤΑΑ)) ..     

ΣΣκκοοππόόςς   ττηηςς ,,   όόππωωςς   οορρίί ζζεεττααιι   ααππόό   ττοο   ιισσχχύύοονν   

κκαατταασσττααττ ιικκόό   ττηηςς   εείί ννααιι   μμεεττααξξύύ   άάλλλλωωνν   ««ΗΗ   σσφφυυρρηηλλάάττηησσηη   

ττηηςς   εεννόόττηηττααςς   κκααιι   ττηηςς   σσυυννεερργγαασσίίααςς   μμεεττααξξύύ   ττωωνν   μμεελλώώνν   

ττηηςς   κκααιι   οο   σσυυννττοοννιισσμμόόςς   ττηηςς   δδρράάσσηηςς   ττοουυςς   γγιιαα   ττηηνν   

δδιιαασσφφάάλλιισσηη ,,   ττηηνν   ππρροοσστταασσ ίίαα   κκααιι   ττηηνν   ππρροοααγγωωγγήή   ττωωνν   

οοιικκοοννοομμιικκώώνν ,,   εερργγαασσιιαακκώώνν ,,   κκοοιιννωωννιικκώώνν ,,   αασσφφααλλιισσττ ιι κκώώνν ,,   

σσυυννττααξξ ιιοοδδοοττιι κκώώνν   κκααιι   γγεεννιι κκόόττεερρωωνν   σσυυμμφφεερρόόννττωωνν   ττωωνν   

ΕΕρργγααζζοομμέέννωωνν   σσττοο   ΔΔηημμόόσσιιοο   κκααιι   ττηηνν   υυππεερράάσσππιισσήή   ττοουυςς   

ααππέέννααννττ ιι   σσεε   κκάάθθεε   ααυυθθααιιρρεεσσίίαα   ττηηςς   εεξξοουυσσίίααςς ..   ΗΗ   σσυυννεεχχήήςς   

ππρροοσσππάάθθεειιαα   κκααιι   οο   σσυυννττοοννιισσμμέέννοοςς   ααγγώώννααςς   γγιιαα   ττηηνν   

δδιιεερρεεύύννηησσηη   ττηηςς   σσυυμμμμεεττοοχχήήςς   ττωωνν   ΕΕρργγααζζοομμέέννωωνν   σσττοο   

ΔΔηημμόόσσιιοο   σσττοο   εεθθννιικκόό   εειισσόόδδηημμαα ,,   σσττηηνν   κκααττεεύύθθυυννσσηη   ττηηςς   

εεμμππέέδδωωσσηηςς   ττηηςς   κκοοιιννωωννιικκήήςς   δδιικκααιιοοσσύύννηηςς ..   ΗΗ   ππρροοσστταασσ ίίαα   

ττοουυ   ΔΔηημμοοκκρρααττιικκοούύ   μμααςς   πποολλ ιιττεεύύμμααττοοςς ,,   ηη   δδιιαασσφφάάλλιισσηη   κκααιι   

ηη   δδιιεεύύρρυυννσσηη   ττωωνν   δδηημμοοκκρρααττιικκώώνν   θθεεσσμμώώνν ,,   ηη   ππρροοάάσσππιισσηη   
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ττηηςς   εεθθννιικκήήςς   ααννεεξξααρρττηησσίίααςς   κκααιι   οο   ααγγώώννααςς   γγιιαα   ττηηνν   

εεππιικκρράάττηησσηη   ττηηςς   εε ιιρρήήννηηςς ..   ΗΗ   ππρροοάάσσππιισσηη   ττηηςς   ααννεεξξααρρττηησσίίααςς   

ττοουυ   σσυυννδδιικκααλλιισσττ ιικκοούύ   κκιιννήήμμααττοοςς   ααππόό   κκάάθθεε   ππααρρέέμμββαασσηη   

κκααθθώώςς   κκααιι   ηη   δδιιαασσφφάάλλιισσηη   ττωωνν   δδιιααδδ ιικκαασσιιώώνν   πποουυ   

ββαασσίί ζζοοννττααιι   σσττ ιιςς   ααρρχχέέςς   ττηηςς   ΔΔηημμοοκκρρααττίίααςς   κκααιι   ττηηςς   

ααυυττοοννοομμίίααςς   σσττηη   λλεειι ττοουυρργγ ίίαα   κκααιι   ττηη   δδρράάσσηη   ττοουυ ..   ΟΟ   

σσεεββαασσμμόόςς   ττηηςς   ααννθθρρώώππιιννηηςς   ααξξ ίίααςς ,,   ττηηςς   εελλεεύύθθεερρηηςς   

ααννάάππττυυξξηηςς   ττηηςς   ππρροοσσωωππιικκόόττηηττααςς ,,   ττηηςς   ππρροοσσωωππιικκήήςς   κκααιι   

πποολλιι ττ ιι κκήήςς   εελλεευυθθεερρίίααςς   κκααιι   αασσφφάάλλεειιααςς ..   ΗΗ   ππρροοάάσσππιισσηη   ττηηςς   

εελλεευυθθεερρίίααςς   ττηηςς   σσκκέέψψηηςς ,,   ττοουυ   λλόόγγοουυ   κκααιι   ττηηςς   δδρράάσσηηςς   κκααιι   

ττηηςς   εελλεεύύθθεερρηηςς   δδιιαακκίίννηησσηηςς   ττωωνν   ιιδδεεώώνν ,,   κκααθθώώςς   εεππίίσσηηςς   ηη   

ππρροοσστταασσίίαα   ττωωνν   ααττοομμιικκώώνν   κκααιι   σσυυννδδιικκααλλιισσττ ιικκώώνν   

εελλεευυθθεερριιώώνν   κκααιι   δδιικκααιιωωμμάάττωωνν ..   ΗΗ   οουυσσιιαασσττιικκήή ,,   

ααννττ ιιππρροοσσωωππεευυττ ιι κκήή   κκααιι   ααπποοφφαασσιισσττ ιι κκήή   σσυυμμμμεεττοοχχήή   ττηηςς   

ΑΑ ..ΔΔ ..ΕΕ ..ΔΔ ..ΥΥ ..   κκααιι   ττωωνν   μμεελλώώνν   ττηηςς   σστταα   κκρρααττιικκάά   όόρργγαανναα   

δδιιοοίίκκηησσηηςς ,,   εελλέέγγχχοουυ ,,   κκοοιιννωωννιικκήήςς   πποολλιιττ ιι κκήήςς ,,   σσχχεεδδ ιιαασσμμοούύ ,,   

κκααττάάρρττιισσηηςς   κκααιι   εεφφααρρμμοογγήήςς   ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν   κκααθθώώςς   κκααιι   ηη   

σσυυμμμμεεττοοχχήή   σσεε   όόρργγαανναα   δδιιοοίίκκηησσηηςς   αασσφφααλλιισσττ ιικκώώνν   ττααμμεείίωωνν ,,   

υυππηηρρεεσσιιαακκάά   κκααιι   εερργγαασσιιαακκάά   σσυυμμββοούύλλιιαα»» ..     

  ΓΓ ιιαα   ττηηνν   εεππίί ττεευυξξηη   ττοουυ   σσκκοοπποούύ   ττηηςς ,,   ηη   ΑΑ ..ΔΔ ..ΕΕ ..ΔΔ ..ΥΥ..   

δδύύννααττααιι ,,   εεκκττόόςς   ττωωνν   άάλλλλωωνν ,,   νναα   ππρροοββααίίννεειι   σσττηηνν   

««οορργγάάννωωσσηη   κκααιι   ττοο   σσυυννττοοννιισσμμόό   ττωωνν   ααγγώώννωωνν   ττοουυ   

σσυυννδδ ιικκααλλιισσττ ιικκοούύ   κκιιννήήμμααττοοςς   μμεε   ππααρραασσττάάσσεε ιιςς ,,   

δδιιααμμααρρττυυρρίίεεςς ,,   κκααττααγγγγεελλίί εεςς ,,   σσυυγγκκεεννττρρώώσσεειιςς ,,   σσττάάσσεε ιιςς   

εερργγαασσίίααςς ,,   ααππεερργγίίεεςς   κκααιι   κκάάθθεε   άάλλλλοο   ππρρόόσσφφοορροο   

δδιιεεκκδδιικκηηττιικκόό   μμέέσσοο»» ..   

  ΤΤοο   έέννννοομμοο   σσυυμμφφέέρροονν   ττηηςς   ΑΑ ..ΔΔ ..ΕΕ ..ΔΔ ..ΥΥ ..   νναα   σσττρρααφφεείί   

κκααττάά   ττωωνν   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννωωνν   ααπποοδδεειικκννύύεεττααιι   ααππόό   ττοουυςς   

ίίδδ ιιοουυςς   ττοουυςς   σσκκοοπποούύςς ,,   πποουυ   εεππιιδδ ιιώώκκεειι ,,   κκααθθώώςς   έέννααςς   εεκκ   ττωωνν   
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σσηημμααννττιικκόόττεερρωωνν   σσκκοοππώώνν   ααυυττήήςς   εείί ννααιι   ηη   ππρροοάάσσππιισσηη   ττωωνν   

σσυυμμφφεερρόόννττωωνν   ττωωνν   μμεελλώώνν   ττηηςς ..   ΗΗ   ΑΑ ..ΔΔ ..ΕΕ ..ΔΔ ..ΥΥ .. ,,   οούύσσαα   ηη   

ααννττιιππρροοσσωωππεευυττ ιι κκόόττεερρηη   σσυυννδδιικκααλλιισσττ ιικκήή   οορργγάάννωωσσηη ,,   πποουυ   

ααφφοορράά   σσεε   ΔΔηημμοοσσίίοουυςς   ΥΥππααλλλλήήλλοουυςς ,,   ααρριιθθμμεείί   χχιιλλιιάάδδεεςς   

μμέέλληη ,,   οοιι   οοπποοίίοοιι   θθίίγγοονντταα ιι   ααππόό   ττ ιιςς   δδιιααττάάξξεειιςς   ττωωνν   

ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννωωνν   ππρράάξξεεωωνν ,,   κκααθθώώςς   μμέέλληη   ττηηςς   εείίννααιι   ττόόσσοο   

οοιι   υυππάάλλλληηλλοοιι ,,   οοιι   οοπποοίίοοιι   ττέέθθηηκκαανν   σσεε   δδιιααθθεεσσιιμμόόττηητταα   όόσσοο   

κκααιι   οοιι   δδηημμόόσσιιοοιι   υυππάάλλλληηλλοοιι ,,   οοιι   οοπποοίίοοιι   ττέέθθηηκκαανν   σσεε   

ααυυττοοδδίίκκααιιηη   ααρργγίίαα ,,   ββάάσσεειι   ττωωνν   ρρυυθθμμίίσσεεωωνν   ττωωνν   

ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννωωνν   ππρράάξξεεωωνν   κκααιι   ττωωνν   δδιιααττάάξξεεωωνν   ττοουυ   

νν ..44009933//22001122..   

  ΔΔεεδδοομμέέννηηςς   ττηηςς   κκαατταασσττααττ ιικκήήςς   υυπποοχχρρέέωωσσηηςς   ττηηςς   

ΑΑ ..ΔΔ ..ΕΕ ..ΔΔ ..ΥΥ..   νναα   μμεερριιμμννάά   γγιιαα   ττηηνν   ππρροοσστταασσίίαα   ττοουυ   

ΔΔηημμοοκκρρααττιικκοούύ   μμααςς   πποολλιι ττεεύύμμααττοοςς ,,   ττηη   δδιιαασσφφάάλλιισσηη   κκααιι   

δδιιεεύύρρυυννσσηη   ττωωνν   δδηημμοοκκρρααττ ιι κκώώνν   θθεεσσμμώώνν ,,   ααλλλλάά   κκααιι   ττηηνν   

υυπποοχχρρέέωωσσηη   ττηηςς   νναα   ππρροοββααίίννεειι   σσεε   κκάάθθεε   ππρράάξξηη   γγιιαα   ττηηνν   

εεξξαασσφφάάλλιισσηη   ττοουυ   σσεεββαασσμμοούύ   ττηηςς   ααννθθρρώώππιιννηηςς   ααξξ ίίααςς ,,   ττηηςς   

εελλεεύύθθεερρηηςς   ααννάάππττυυξξηηςς   ττηηςς   ππρροοσσωωππιικκόόττηηττααςς ,,   ττηηςς   

ππρροοσσωωππιικκήήςς   κκααιι   πποολλιιττ ιι κκήήςς   εελλεευυθθεερρίίααςς   κκααιι   ττηηςς   

δδιιαασσφφάάλλιισσηηςς   ττωωνν   ααττοομμιικκώώνν   σσυυννττααγγμμααττιικκώώνν   

δδιικκααιιωωμμάάττωωνν ,,   εείίννααιι   ππρροοφφααννέέςς ,,   όόττιι   ηη   ΑΑ ..ΔΔ ..ΕΕ ..ΔΔ ..ΥΥ   

υυπποοχχρρεεοούύττααιι   ααππόό   ττοο   κκαατταασσττααττ ιι κκόό   ττηηςς   νναα   ππρροοσσφφύύγγεε ιι   

κκααττάά   ττωωνν   ααννωωττέέρρωω   ππρράάξξεεωωνν ,,   οοιι   οοπποοίίεεςς   γγιιαα   ττοουυςς   λλόόγγοουυςς   

πποουυ   εεκκττ ίίθθεεννττααιι   σσττηηνν   ααίίττηησσηη   αακκύύρρωωσσηηςς ,,   ππααρρααββιιάάζζοουυνν   

ββάάννααυυσσαα   σσυυννττααγγμμααττιικκάά   δδιικκααιιώώμμαατταα ,,   ττηηνν   ππρροοάάσσππιισσηη   ττωωνν   

οοπποοίίωωνν   έέχχεειι   δδεεσσμμεευυττεείί   νναα   ττηηρρεείί   ηη   ΑΑ ..ΔΔ ..ΕΕ ..ΔΔ ..ΥΥ ..     

  ΕΕνν   όόψψεειι   ττωωνν   δδυυσσμμεεννώώνν   έέννννοομμωωνν   σσυυννεεππεειιώώνν ,,   πποουυ   

έέχχεειι   ηη   εεφφααρρμμοογγήή   ττωωνν   δδιιααττάάξξεεωωνν   ττωωνν   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννωωνν   
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ππρράάξξεεωωνν   σσττηηνν   ααιιττοούύσσαα   ΑΑ ..ΔΔ ..ΕΕ ..ΔΔ ..ΥΥ .. ,,   ωωςς   εεκκππρροοσσωωπποούύσσαα   

ττοο   σσύύννοολλοο   ττωωνν   δδηημμοοσσίίωωνν   υυππααλλλλήήλλωωνν ,,   κκααθθώώςς   οοιι   

ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννεεςς   ππρράάξξεειιςς   εειισσάάγγοουυνν   μμέέττρραα ,,   πποουυ   άάμμεεσσαα   

κκααιι   ααττοομμιικκάά   θθίίγγοουυνν   ττοουυςς   εεκκππρροοσσωωπποούύμμεεννοουυςς   ααππόό   ααυυττήήνν ,,   

μμοοννααδδιικκόόςς   ττρρόόπποοςς   ααπποοττρροοππήήςς   ααυυττώώνν   ππααρρίίσσττααττααιι   ηη   

άάσσκκηησσηη   ττηηςς   ππααρροούύσσααςς   ααιι ττήήσσεεωωςς   αακκυυρρώώσσεεωωςς   εεννώώππιιοονν   

ττοουυ   ΔΔιικκαασσττηηρρίίοουυ   ΣΣααςς ..     

  ΠΠρρέέππεειι   δδεε   νναα   σσηημμεειιωωθθεείί ,,   όόττιι   ααππόό   ττηηνν   

ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννηη   ααππόόφφαασσηη   οουυδδεεμμίίαα   θθεεττ ιικκήή   σσυυννέέππεε ιιαα   

εεππέέρρχχεεττααιι   γγιιαα   οοπποοιιοοδδήήπποοττεε   ααππόό   τταα   μμέέλληη   μμααςς ..   ΤΤοο   δδεε   

έέννννοομμοο   σσυυμμφφέέρροονν   ττηηςς   ΑΑΔΔΕΕΔΔΥΥ   γγιιαα   άάσσκκηησσηη   ααιιττήήσσεεωωνν   

αακκυυρρώώσσεεωωςς   σστταα   ππλλααίίσσιιαα   ααννττιισσττοοίίχχοουυ   ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ   

ππρράάξξεεωωνν   έέχχεειι   ννοομμοολλοογγηηθθεείί   δδιιαα   ττηηςς   όόλλωωςς   ππρρόόσσφφααττηηςς   υυππ’’   

ααρριιθθμμόόνν   666688//22001122  ααππόόφφαασσηηςς   ττηηςς   ΟΟλλοομμεελλεείίααςς   ττοουυ   

ΔΔιικκαασσττηηρρίίοουυ   ΣΣααςς ..   ΕΕίίννααιι   ππρροοφφααννέέςς ,,   σσυυννεεππεείίαα   ττωωνν   

ααννωωττέέρρωω ,,   όόττιι   ππααρρααδδεεκκττώώςς   κκααιι   κκααττάά   ττοούύττοο   αασσκκεείί ττααιι   ηη   

εεππίίδδ ιικκοοςς   ααίίττηησσηη   αακκύύρρωωσσηηςς ..     

  IIVV..  ΕΕΠΠΙΙ   ΤΤΩΩΝΝ   ΕΕΠΠΙΙΜΜΕΕΡΡΟΟΥΥΣΣ   ΛΛΟΟΓΓΩΩΝΝ   ΑΑΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΕΕΩΩΣΣ   

ΚΚΑΑΤΤΑΑ   ΤΤΩΩΝΝ   ΠΠΡΡΟΟΣΣΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ   ΠΠΡΡΑΑΞΞΕΕΩΩΝΝ ..   

ΑΑ))  ΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ   ΑΑΝΝΑΑΓΓΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΙΙ   ΣΣΤΤΗΗΝΝ   ΤΤΥΥΠΠΙΙΚΚΗΗ   

ΝΝΟΟΜΜΙΙΜΜΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ   ΤΤΩΩΝΝ   ΠΠΡΡΟΟΣΣΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ   ΠΠΡΡΑΑΞΞΕΕΩΩΝΝ   

11οοςς   ΛΛόόγγοοςς   αακκύύρρωωσσηηςς   κκααττάά   ττωωνν   

ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννωωνν--  ΠΠααρράάββαασσηη   ττοουυ   άάρρθθρροουυ   7744  ττοουυ   

ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς ..     

  ΟΟιι   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννεεςς   ππρράάξξεειι ςς   έέχχοουυνν   εεκκδδοοθθεείί   κκααττάά   

ππααρράάββαασσηη   ττοουυ   άάρρθθρροουυ   7744  ππααρρ ..55  ττοουυ   ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς ,,   

σσύύμμφφωωνναα   μμεε   ττοο   οοπποοίίοο::   ««ΝΝοομμοοσσχχέέδδ ιιοο   ήή   ππρρόότταασσηη   ννόόμμοουυ ,,   

πποουυ   ππεερριιέέχχεειι   δδιιααττάάξξεειιςς   άάσσχχεεττεεςς   μμεε   ττοο   κκύύρριιοο   ααννττ ιικκεείίμμεεννοο   
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ττοουυςς   δδεενν   εειισσάάγγεεττααιι   γγιιαα   σσυυζζήήττηησσηη ..   ΠΠρροοσσθθήήκκηη   ήή   

ττρροοπποολλοογγίίαα   άάσσχχεεττηη   μμεε   ττοο   κκύύρριιοο   ααννττ ιικκεείίμμεεννοο   ττοουυ   

ννοομμοοσσχχεεδδ ίίοουυ   ήή   ττηηςς   ππρρόότταασσηηςς   ννόόμμοουυ   δδεενν   εε ιισσάάγγεεττααιι   γγιιαα   

σσυυζζήήττηησσηη»» ..   ΕΕππιιππρρόόσσθθεετταα ,,   ββάάσσεειι   ττοουυ   άάρρθθρροουυ   7722  ππααρρ ..44  

ππρροοββλλέέππεεττααιι   ηη   ψψήήφφιισσηη   ττωωνν   ννόόμμωωνν   εεππίί   ττηηςς   ααρρχχήήςς ,,   εεππίί   

ττωωνν   άάρρθθρρωωνν   κκααιι   σσττοο   σσύύννοολλοο ..     

  ΟΟ   ννόόμμοοςς   44009933//22001122,,   εεππίί   ττοουυ   οοπποοίίοουυ   ββρρίίσσκκοουυνν   

έέρρεειισσμμαα   οοιι   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννεεςς   ππρράάξξεειιςς   ααπποοττεελλεείί   μμοοννααδδιικκόό   

ννοομμοοθθέέττηημμαα   σστταα   χχρροοννιικκάά   ττοουυ   ΕΕλλλληηννιικκοούύ   ΚΚοοιιννοοββοουυλλίίοουυ ,,   

κκααθθώώςς   ππεερριιέέχχεε ιι   ρρυυθθμμίίσσεε ιι ςς   πποολλλλώώνν   κκααιι   δδιιααφφοορρεεττ ιι κκοούύ   

ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ   θθεεμμάάττωωνν ,,   σσεε   έένναα   μμόόλλιιςς   άάρρθθρροο ,,   μμεε   άάππεειιρρεεςς   

ππααρρααγγρράάφφοουυςς   κκααιι   υυπποοππααρρααγγρράάφφοουυςς ..   ΗΗ   ωωςς   άάννωω   ρρύύθθμμιισσηη   

ππααρρααββιιάάζζεε ιι     

  ΚΚααιι   εείίννααιι   ππρροοφφααννήήςς   ηη   ππρρόόθθεεσσηη   ττοουυ   ννοομμοοθθέέττηη   νναα   

εεππιιββάάλλλλεειι   μμεε   ττοονν   ττρρόόπποο   ααυυττόό ,,   ττηηνν   σσυυννοολλιικκήή   ψψήήφφιισσηη   ττοουυ   

ννόόμμοουυ ,,   μμέέσσωω   ττηηςς   τταακκττ ιικκήήςς   ττηηςς   κκοομμμμααττιικκήήςς   ππεειιθθααρρχχίίααςς ,,   

ααλλλλάά   σσττηηνν   ππρρααγγμμααττιι κκόόττηητταα ,,   μμόόννοο   ττοο   γγεεγγοοννόόςς ,,   όόττιι   

εεττέέθθηησσαανν   ππρροοςς   ψψήήφφιισσηη   σσττηηνν   ΒΒοουυλλήή   ττόόσσεεςς   πποολλλλέέςς   κκααιι   

δδιιααφφοορρεεττ ιικκοούύ   ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ   δδιιααττάάξξεε ιι ςς   μμέέσσωω   εεννόόςς   κκααιι   

μμόόννοο   άάρρθθρροουυ   ππααρρααββιιάάζζεε ιι   ττηηνν   θθεεσσππιι ζζόόμμεεννηη   εεκκ   ττοουυ   

ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς   υυπποοχχρρέέωωσσηη   ττοουυ   ννοομμοοθθέέττηη   νναα   εε ιισσααγγάάγγεειι   

σσττηηνν   ΒΒοουυλλήή   γγιιαα   ψψήήφφιισσηη   ννοομμοοσσχχεεδδ ίίωωνν ,,   ττοο   ππεερριιεεχχόόμμεεννοο   

ττωωνν   οοπποοίίωωνν   εείί ννααιι   εειιδδ ιικκόό   κκάάθθεε   φφοορράά   κκααιι   δδιιαακκρρίίννεεττααιι   σσεε   

άάρρθθρραα ..     

  ΕΕξξααιιρρεεττ ιικκόό   εεννδδ ιιααφφέέρροονν   ππααρροουυσσιιάάζζεε ιι   ηη   ααππόό   66--1111--

22001122  γγννωωμμοοδδόόττηησσηη   ττωωνν   ΧΧρρυυσσόόγγοοννοουυ--ΚΚααϊϊδδααττζζηη ,,   σσττηηνν   

οοπποοίίαα   ααννααφφέέρρεεττααιι::     

  ««ΑΑππόό   ττ ιι ςς   ππααρρααππάάννωω   δδιιααττάάξξεειιςς   σσυυννάάγγεεττααιι   όόττιι   κκάάθθεε   

ννοομμοοσσχχέέδδ ιιοο   ((ήή   ππρρόότταασσηη   ννόόμμοουυ))   πποουυ   ππεερριιλλααμμββάάννεειι   
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ππεερριισσσσόόττεερρεεςς   σσχχεεττ ιι κκάά   ααυυττοοττεελλεείίςς   μμεεττααξξύύ   ττοουυςς   ρρυυθθμμίίσσεειιςς     

οοφφεείίλλεειι   κκααττάά   σσυυννττααγγμμααττιι κκήή   εεππιιττααγγήή   νναα   δδιιααιιρρεείί ττααιι   σσεε   

άάρρθθρραα ,,   ππρροοκκεειιμμέέννοουυ   ηη   σσυυζζήήττηησσηη ,,   εεππεεξξεερργγαασσίίαα   κκααιι   

ψψήήφφιισσήή   ττοουυ ,,   δδηηλλααδδήή   ηη   ννοομμοοθθεεττ ιικκήή   δδιιααδδ ιικκαασσίίαα   σσττηη   

ΒΒοουυλλήή   νναα   δδιιέέλλθθεειι   οοππωωσσδδήήπποοττεε   ττρρίίαα   σσττάάδδιιαα::   ππρρώώτταα   εεππίί   

ττηηςς   ααρρχχήήςς   ττοουυ   ννοομμοοσσχχεεδδ ίίοουυ ,,   αακκοολλοούύθθωωςς   γγιιαα   κκάάθθεε   άάρρθθρροο   

ττοουυ   ξξεεχχωωρριισσττάά   κκααιι   ττεελλιικκάά   σσττοο   σσύύννοολλοο ..   ΗΗ   ααππααίίττηησσηη   ααυυττήή   

ααπποοττεελλεείί   ααππόόρρρροοιιαα   κκααιι   έέκκφφρραασσηη   ττόόσσοο   ττηηςς   

δδιικκααιιοοκκρρααττιι κκήήςς   όόσσοο   κκααιι   ττηηςς   δδηημμοοκκρρααττιι κκήήςς   ααρρχχήήςς ..   

ΑΑφφεεννόόςς ,,   δδιιαασσφφααλλίί ζζεε ιι   ττηη   δδιιααφφάάννεειιαα   ττηηςς   ννοομμοοθθεεττ ιικκήήςς   

δδιιααδδ ιικκαασσίίααςς   κκααιι   μμάάλλιισστταα   ααμμφφίίππλλεευυρραα ,,   ττόόσσοο   ααππέέννααννττ ιι   

σσττοουυςς   πποολλίίττεεςς   όόσσοο   κκααιι   σσττοουυςς   ίίδδ ιιοουυςς   ττοουυςς   ββοουυλλεευυττέέςς ,,   

ππρροοκκεειιμμέέννοουυ   νναα   εε ίί ννααιι   σσααφφέέςς   κκααιι   γγννωωσσττόό   ππρρωωττίίσσττοουυςς   

σσττοουυςς   ίίδδ ιιοουυςς   ττ ίί   αακκρριιββώώςς   σσυυζζηηττοούύνν   κκααιι   ψψηηφφίίζζοουυνν   κκάάθθεε   

φφοορράά ..   ΑΑφφεεττέέρροουυ ,,   δδιιαασσφφααλλίί ζζεε ιι   ττοο   δδηημμοοκκρρααττιικκόό   δδιικκααίίωωμμαα   

ττωωνν   ββοουυλλεευυττώώνν   νναα   ππααρρέέχχοουυνν   κκααττάά   σσυυννεείίδδηησσηη   κκααιι   

εεννδδεεχχοομμέέννωωςς   νναα   δδιιααφφοορροοπποοιιοούύνν   ττηηνν   ψψήήφφοο   ττοουυςς   σσεε   

εεππιιμμέέρροουυςς   άάρρθθρραα   σσεε   σσχχέέσσηη   μμεε   ττηηνν   ψψήήφφοο   ττοουυςς   εεππίί   ττηηςς   

ααρρχχήήςς   οορριισσμμέέννοουυ   ννοομμοοσσχχεεδδ ίίοουυ ..   ΗΗ     κκααττ ’’   άάρρθθρροο   σσυυζζήήττηησσηη   

κκααιι   εεππεεξξεερργγαασσίίαα   ττωωνν   ννοομμοοσσχχεεδδ ίίωωνν   ααπποοττεελλεείί   εεπποομμέέννωωςς   

εεκκ   ττοουυ   ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς   εεππιιββεεββλληημμέέννοο   κκααιι   υυπποοχχρρεεωωττιι κκόό   

σσττάάδδ ιιοο   ττηηςς   ννοομμοοθθεεττ ιικκήήςς   δδιιααδδ ιικκαασσίίααςς   σσττηη   ΒΒοουυλλήή ,,   ααππόό   

ττηηνν   οοπποοίίαα   κκααττάά   λλοογγιικκήή   κκααιι   σσυυννττααγγμμααττιικκήή   ααννααγγκκααιιόόττηητταα   

ααπποορρρρέέεειι   ηη   υυπποοχχρρέέωωσσηη ,,   τταα   ννοομμοοσσχχέέδδ ιιαα   νναα   κκααττααττ ίίθθεεννττααιι   

κκααιι   νναα   εειισσάάγγοοννττααιι   ππρροοςς   σσυυζζήήττηησσηη   σσττηη   ΒΒοουυλλήή   

δδιιααρρθθρρωωμμέένναα   σσεε   άάρρθθρραα…… ..ΣΣεε   κκάάθθεε   άάλλλληη   ππεερρίίππττωωσσηη   κκααιι ,,   

ππάάννττωωςς ,,   σσεε   ππεερρίίππττωωσσηη   ααμμφφιιββοολλίίααςς   ττοο   ννοομμοοσσχχέέδδ ιιοο   

οοφφεείίλλεειι   νναα   δδιιααρρθθρρώώννεεττααιι   σσεε   άάρρθθρραα ,,   ώώσσττεε   νναα   δδιιέέλλθθεειι   κκααιι   

τταα   ττρρίίαα   σσττάάδδιιαα   ττηηςς   ννοομμοοθθεεττ ιικκήήςς   δδιιααδδιικκαασσίίααςς ..   ΕΕίίννααιι   
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εεπποομμέέννωωςς   ππέέρραανν   ππάάσσηηςς   ααμμφφιισσββήήττηησσηηςς   όόττιι   ηη   σσώώρρεευυσσηη   

ππλλεείίσσττωωνν   κκααιι   πποοιικκίίλλωωνν   μμέέττρρωωνν   ααττάάκκττωωςς   εερρρριιμμμμέέννωωνν   σσττοο   

κκααττ ’’   εευυφφηημμιισσμμόόνν   ««άάρρθθρροο   μμόόννοο»»   ττοουυ   ννοομμοοσσχχεεδδ ίίοουυ   

ππααρρααββιιάάζζεε ιι   κκααττάάφφωωρραα   ττοο   άάρρθθρροο   7766  ππααρρ ..   11  ΣΣυυννττ .. ,,   

δδεεδδοομμέέννοουυ   όόττιι ,,   ππααρράά   ττηηνν   ααυυττααππόόδδεειι κκττηη   κκααννοοννιισσττ ιικκήή   

ααυυττοοττέέλλεειιαα   ττωωνν   εεππιιμμέέρροουυςς   ((σσυυννττααξξ ιιοοδδοοττιι κκώώνν ,,   

μμιισσθθοολλοογγιικκώώνν   κκλλππ .. ))   ρρυυθθμμίίσσεεωωνν ,,   ππααρρααλλεείίππεεττααιι   ηη   κκααττ ’’   

άάρρθθρροονν   σσυυζζήήττηησσηη ,,   εεππεεξξεερργγαασσίίαα   κκααιι   ψψήήφφιισσήή   ττοουυςς ..   ΗΗ   

ππααρρααββίίαασσηη   εείίννααιι   αακκόόμμηη   ββααρρύύττεερρηη ,,   αανν   λληηφφθθεείί   υυππόόψψηη   όόττιι   

ττοο   ννοομμοοσσχχέέδδ ιιοο   εειισσάάγγεετταα ιι   μμεε   ττηη   δδιιααδδιικκαασσίίαα   ττοουυ   

κκααττεεππεείί γγοοννττοοςς   κκααιι   εεπποομμέέννωωςς   έέχχεειι   ήήδδηη   σσυυρρρριικκννωωθθεείί   σσττοο   

εελλάάχχιισσττοο   σσυυννττααγγμμααττιικκάά   εεππιι ττρρεεππττόό   όόρριιοο   ηη   σσυυζζήήττηησσηη   σσττηη   

ΒΒοουυλλήή ..   ΤΤααυυττόόχχρροονναα ,,   ηη   ππααρρααππάάννωω   μμεεθθόόδδεευυσσηη     

ππρροοσσββάάλλλλεειι   εεππίίσσηηςς   ττοο   δδιικκααίίωωμμαα   ττηηςς   κκααττάά   σσυυννεείίδδηησσηη   

ψψήήφφοουυ   ττωωνν   ββοουυλλεευυττώώνν   κκααττάά   ττοο   άάρρθθρροο   6600  ππααρρ ..   11  ΣΣυυννττ .. ,,   

δδεεδδοομμέέννοουυ   όόττ ιι   ττοουυςς   σσττεερρεείί   ττηη   δδυυννααττόόττηητταα   νναα   

δδιιααφφοορροοπποοιιήήσσοουυνν ,,   θθεεττ ιι κκάά   ήή   ααρρννηηττιικκάά ,,   εεάάνν   ααυυττόό   

εεππιιββάάλλλλεειι   ηη   σσυυννεείίδδηησσήή   ττοουυςς ,,   ττηηνν   ψψήήφφοο   γγιιαα   έένναα   ήή   

ππεερριισσσσόόττεερραα   ααππόό   τταα   εεππιιμμέέρροουυςς     μμέέττρραα   σσεε   σσχχέέσσηη   μμεε   ττηηνν   

εεππίί   ττηηςς   ααρρχχήήςς   ψψήήφφοο   ττοουυςς ..     ΠΠρρέέππεειι   νναα   εεππιισσηημμααννθθεείί   όόττιι   ηη   

εενν   λλόόγγωω   μμεεθθόόδδεευυσσηη   ππααρρααββιιάάζζεε ιι   εεππιιππρροοσσθθέέττωωςς   κκααιι   άάλλλλεεςς     

σσυυννττααγγμμααττιικκέέςς   δδιιααττάάξξεειι ςς ..   ΕΕννδδεειικκττ ιικκάά ,,   σσύύμμφφωωνναα   μμεε   ττοο   

άάρρθθρροο   7733  ππααρρ ..   22  εεδδ ..   ββ΄́  ΣΣυυννττ .. ::   ««ΤΤαα   ννοομμοοσσχχέέδδ ιιαα   γγιιαα   

σσυυννττάάξξεειιςς   ππρρέέππεειι   νναα   εείίννααιι   εειιδδ ιικκάά··   δδεενν   εεππιιττρρέέππεεττααιι ,,   μμεε   

πποοιιννήή   ττηηνν   αακκυυρρόόττηητταα ,,   νναα   ααννααγγρράάφφοοννττααιι   δδιιααττάάξξεειιςς   γγιιαα   

σσυυννττάάξξεειιςς   σσεε   ννόόμμοουυςς   πποουυ   ααπποοσσκκοοπποούύνν   σσττηη   ρρύύθθμμιισσηη   

άάλλλλωωνν   θθεεμμάάττωωνν»» ..   ΕΕνν   ππρροοκκεειιμμέέννωω ,,   δδιιααττάάξξεειιςς   γγ ιιαα   

((ππεερρ ιικκοοππέέςς   σσεε))   σσυυννττάάξξεειιςς   ααννααγγρράάφφοοννττααιι   όόχχιι   ααππλλώώςς   σσττοο   

ίίδδ ιιοο   ννοομμοοσσχχέέδδ ιιοο ,,   ααλλλλάά   σσττοο   ίίδδ ιιοο   άάρρθθρροο   πποουυ   ααπποοσσκκοοππεείί   
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σσττηη   ρρύύθθμμιισσηη   ππλλεειιάάδδααςς   άάλλλλωωνν   θθεεμμάάττωωνν ,,   κκααττάά     ππααρράάββαασσηη   

ττοουυ   άάρρθθρροουυ   7733  ππααρρ ..   22  εεδδ ..   ββ΄́  ΣΣυυννττ .. ,,   ηη   οοπποοίίαα   

σσυυννεεππάάγγεεττααιι   ττηηνν   αακκυυρρόόττηητταα   εε ιιδδ ιικκάά   ττωωνν   

σσυυννττααξξ ιιοοδδοοττιι κκώώνν   δδιιααττάάξξεεωωνν   ττοουυ   ννοομμοοσσχχεεδδ ίίοουυ ..   

ΠΠεερρααιιττέέρρωω ,,   σσύύμμφφωωνναα   μμεε   ττοο   άάρρθθρροο   7744  ππααρρ ..   55  εεδδ ..   ββ΄́  

ΣΣυυννττ .. ::   ««ΝΝοομμοοσσχχέέδδ ιιοο   ήή   ππρρόότταασσηη   ννόόμμοουυ   πποουυ   ππεερριιέέχχεειι   

δδιιααττάάξξεειιςς   άάσσχχεεττεεςς   μμεε   ττοο   κκύύρριιοο   ααννττ ιι κκεείίμμεεννόό   ττοουυςς   δδεενν   

εειισσάάγγεεττααιι   γγιιαα   σσυυζζήήττηησσηη»» ..   ΕΕνν   ππρροοκκεειιμμέέννωω ,,   ττοο   κκααττααττεεθθέένν   

ννοομμοοσσχχέέδδ ιιοο   κκααιι   ττοο   ««άάρρθθρροο   μμόόννοο»»   ααυυττοούύ   ααππααρρττίί ζζοοννττααιι   

ααππόό   έένναα   άάθθρροοιισσμμαα     ––δδεενν   ππρρόόκκεειι ττααιι   κκαανν   γγιιαα   σσύύννοολλοο ,,   

πποολλλλώώ   δδεε   μμάάλλλλοονν   γγιιαα   σσύύσσττηημμαα   κκααννόόννωωνν   δδιικκααίίοουυ––   ήή   

μμάάλλλλοονν   σσύύμμφφυυρρμμαα   άάσσχχεεττωωνν   μμεεττααξξύύ   ττοουυςς   δδιιααττάάξξεεωωνν   κκααιι   

σσττηηνν   ππρρααγγμμααττιικκόόττηητταα   δδεενν   έέχχεειι   κκαανν   ««κκύύρριιοο   

ααννττ ιικκεείίμμεεννοο»» ,,   δδεενν   μμπποορρεείί   δδηηλλααδδήή   κκαανν   νναα   ααπποοττεελλέέσσεειι   

ααννττ ιικκεείίμμεεννοο   εεννιιααίίοουυ   ννόόμμοουυ ,,   μμεε   ααπποοττέέλλεεσσμμαα   νναα   εε ιισσάάγγεεττααιι   

γγιιαα   σσυυζζήήττηησσηη   κκααττάά   ππααρράάββαασσηη   ττοουυ   άάρρθθρροουυ   7744  ππααρρ ..   55  εεδδ ..   

ββ΄́  ΣΣυυννττ ..»»   

  ΟΟιι   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννεεςς   ππρράάξξεε ιιςς ,,   λλοοιιππόόνν ,,   πποουυ   έέχχοουυνν   

εεκκδδοοθθεείί   κκααττ ’’   εεφφααρρμμοογγήή   ττωωνν   δδιιααττάάξξεεωωνν   ττοουυ   νν ..44009933//22001122  

εείίννααιι   ααννττιισσυυννττααγγμμααττιικκέέςς   κκααιι   εείίννααιι   σσυυννεεππεείίαα   ααυυττοούύ   

ααννεεφφάάρρμμοοσσττεεςς ..         

ΒΒ))  ΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ   ΑΑΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ   ΚΚΑΑΤΤΑΑ   ΤΤΗΗΣΣ   ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΗΗΣΣ   

ΑΑΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ   ΤΤΗΗΣΣ   ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΟΟΥΥ   ΖΖ33  ΤΤΟΟΥΥ   ΝΝ ..   44009933//22001122..   

22οοςς   ΛΛόόγγοοςς   αακκύύρρωωσσηηςς   ττωωνν   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννωωνν--   

ππααρρααββίίαασσηη   ττοουυ   άάρρθθρροουυ   2200  ππααρρ ..11  ττοουυ   ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς ..   

ΤΤοο   άάρρθθρροο   2200  ππααρρ ..22  ττοουυ   ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς   ππρροοββλλέέππεειι   

««ΤΤοο   δδιικκααίίωωμμαα   ττηηςς   ππρροοηηγγοούύμμεεννηηςς   αακκρρόόαασσηηςς   ττοουυ   

εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοουυ   ιισσχχύύεειι   κκααιι   γγιιαα   κκάάθθεε   δδιιοοιικκηηττιικκήή   εεννέέρργγεειιαα   



 30 

ήή   μμέέττρροο ,,   πποουυ   λλααμμββάάννεεττααιι   σσεε   ββάάρροοςς   ττωωνν   δδιικκααιιωωμμάάττωωνν   ήή   

σσυυμμφφεερρόόννττωωνν   ττοουυ»» ..   

  ΣΣύύμμφφωωνναα   μμεε   ττηηνν   ππααγγίίαα   ννοομμοολλοογγίίαα   ττοουυ   

ΔΔιικκαασσττηηρρίίοουυ   ΣΣααςς ,,   ηη   δδιιοοίίκκηησσηη   οοφφεείί λλεειι   ππρριινν   ττηηνν   λλήήψψηη   

οοπποοιιοουυδδήήπποοττεε   δδυυσσμμεεννοούύςς   μμέέττρροουυ   εε ιιςς   ββάάρροοςς   ττοουυ   

δδιιοοιικκοούύμμεεννοουυ   νναα   ππρροοββεείί   σσττηηνν   ππρροοηηγγοούύμμεεννηη   αακκρρόόαασσηη   

ααυυττοούύ   ((ββλλ ..   όόλλωωςς   ππρρόόσσφφααττηη   ΣΣττΕΕ   223399//22001122  ΔΔ   ΤΤμμήήμμαα ,,   

ΣΣττΕΕ   11771111//22001111,,   11771133//11999944,,   11224466//22000044,,   442222//22000066,,   

33337700//22000077)) ..   ΗΗ   ννοομμοολλοογγίίαα   ααυυττήή   έέχχεειι   οορριιοοθθεεττηηθθεείί   ττοο   

ππεεδδ ίίοο   εεφφααρρμμοογγήήςς   ττηηςς   γγεεννιι κκήήςς   δδιιάάττααξξηηςς   ττοουυ   άάρρθθρροουυ   2200  

ππααρρ ..22  ττοουυ   ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς ..   ΈΈττσσιι   έέχχεειι   δδιιααμμοορρφφωωθθεείί   οο   

κκααννόόννααςς ,,   όόττιι   ηη   ππρροοηηγγοούύμμεεννηη   αακκρρόόαασσηη   ττοουυ   δδιιοοιικκοούύμμεεννοουυ   

εείίννααιι   ααννααγγκκααίίαα   σσττηηνν   ππεερρίίππττωωσσηη   ττωωνν   ααττοομμιικκώώνν   

δδιιοοιικκηηττιικκώώνν   ππρράάξξεεωωνν ,,   οοιι   οοπποοίίεεςς   εεκκδδίίδδοοννττααιι   

ααυυττεεππααγγγγέέλλττωωςς   κκααιι   ππεερριιέέχχοουυνν   ρρύύθθμμιισσηη ,,   ηη   οοπποοίίαα   

σσυυννδδέέεεττααιι   μμεε   ττηηνν   υυπποοκκεειιμμεεννιικκήή   σσυυμμππεερριιφφοορράά   ττοουυ   

εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοουυ   κκααιι   εεππιιφφέέρρεειι   θθεεττιικκήή   ββλλάάββηη   σστταα   

δδιικκααιιώώμμαατταα   ήή   τταα   έέννννοομμαα   σσυυμμφφέέρροονντταα   ττοουυ ..   ΗΗ   υυπποοχχρρέέωωσσηη   

γγιιαα   ττηηνν   ππρροοηηγγοούύμμεεννηη   αακκρρόόαασσηη   ττοουυ   εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοουυ   δδεενν   

ααννααιιρρεείί ττααιι   σσττιι ςς   ππεερριιππττώώσσεειιςς   πποουυ   κκααττάά   ττηηςς   ππρράάξξηηςς   

ππρροοββλλέέππεεττααιι   ηη   δδυυννααττόόττηητταα   άάσσκκηησσηηςς   δδιιοοιικκηηττιι κκήήςς   ήή   

άάλλλλοουυ   εείίδδοουυςς   ππρροοσσφφυυγγήήςς ..     

  ΜΜεε   ττ ιι ςς   δδιιααττάάξξεειι ςς   ττοουυ   άάρρθθρροουυ   ΖΖ33  ττοουυ   

νν ..44009933//22001122,,   πποουυ   ααπποοττεελλοούύνν   ττοο   έέρρεειισσμμαα   γγιιαα   ττηηνν   

έέκκδδοοσσηη   ττωωνν   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννωωνν   ππρράάξξεεωωνν ,,   ππρροοββλλέέππεεττααιι ,,   

όόττιι   οο   υυππάάλλλληηλλοοςς   ττίίθθεεττααιι   ααυυττοοδδιικκααίίωωςς   σσεε   ααρργγίίαα ,,   

χχωωρρίίςς   δδηηλλααδδήή   κκααμμίίαα   ππρροοηηγγοούύμμεεννηη   δδυυννααττόόττηητταα   

αακκρροοάάσσεεωωςς   ήή   εεκκθθέέσσεεωωςς   ττωωνν   ααππόόψψεεωωνν   ττοουυ ,,   ααφφεεννόόςς   

μμόόλλιιςς   υυππάάρρξξεε ιι   εε ιιςς   ββάάρροοςς   ττοουυ   ππααρρααπποομμππήή   σσττοο   
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αακκρροοααττήήρριιοο   γγιιαα   κκαακκοουυρργγήήμμαατταα   κκααιι   μμιιαα   σσεειιρράά   

ππλληημμμμεελληημμάάττωωνν   ((ππεερρ ..γγ))   κκααιι   ααφφεεττέέρροουυ   όότταανν   υυππάάρρξξεειι   

ππααρρααπποομμππήή   ττοουυ   εεννώώππιιοονν   ττοουυ   ααρρμμοοδδίίοουυ   ΠΠεειιθθααρρχχιικκοούύ   

ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ   γγιιαα   μμιιαα   σσεειιρράά   ππεειιθθααρρχχιικκώώνν   ππααρρααππττωωμμάάττωωνν   

((ππεερρ ..εε)) ..   ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα ,,   σσττηηνν   ππρρώώττηη   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννηη   

ααππόό   99--1111--22001122  ΠΠρράάξξηη   ΝΝοομμοοθθεεττ ιικκοούύ   ΠΠεερριιεεχχοομμέέννοουυ ,,   ηη   

οοπποοίίαα   δδηημμοοσσιιεεύύττηηκκεε   σσττηηνν   ΕΕφφηημμεερρίίδδαα   ττηηςς   ΚΚυυββεερρννήήσσεεωωςς   

σσττιιςς   1122--1111--22001122,,   ττρροοπποοπποοιι εε ίί ττααιι   ηη   δδ ιιάάττααξξηη   ττοουυ   εεδδααφφίίοουυ   

γγ   ττηηςς   εεσσωωττεερριικκήήςς   ππααρρααγγρράάφφοουυ   11  ττηηςς   ππεερρίίππττωωσσηηςς   11  ττηηςς   

ΥΥπποοππααρρααγγρράάφφοουυ   ΖΖ33  ττοουυ   ννόόμμοουυ   44009933//22001122  εεννώώ   μμεε   ττοο   

κκεεφφάάλλααιιοο   ΓΓ   ττηηςς   δδεεύύττεερρηηςς   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννηηςς   ππρροοββλλέέππεεττααιι   

ηη   δδιιααδδ ιικκαασσίίαα   θθέέσσεεωωςς   σσεε   ααυυττοοδδίίκκααιιηη   ααρργγίίαα ,,   χχωωρρίίςς   νναα   

ππααρρέέχχεεττααιι   ηη   δδυυννααττόόττηητταα   έέκκφφρραασσηηςς   ττωωνν   ααππόόψψεεωωνν   ττοουυ   

δδιιοοιικκοούύμμεεννοουυ   ππρριινν   ττηηνν   εεππιιββοολλήή   ττοουυ   δδυυσσμμεεννοούύςς   γγ ιι ’’   

ααυυττόόνν   μμέέττρροουυ   ττηηςς   ααυυττοοδδίίκκααιιηηςς   ααρργγίίααςς ..     

  ΟΟιι   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννεεςς   ππρράάξξεειιςς ,,   ωωσσττόόσσοο ,,   έέχχοουυνν   

εεκκδδοοθθεείί   έέχχοουυσσεεςς   ωωςς   έέρρεειισσμμαα   δδιιααττάάξξεε ιιςς   ννόόμμοουυ ,,   πποουυ   εείίννααιι   

ααννττίίθθεεττεεςς   ππρροοςς   ττοο   ΣΣύύννττααγγμμαα   κκααιι   δδηη   ππρροοςς   ττοο   εεκκ   ττοουυ   

άάρρθθρροουυ   2200  ππααρρ ..22  θθεεσσππιι ζζόόμμεεννοουυ   δδιικκααιιώώμμααττοοςς   

αακκρροοάάσσεεωωςς ,,   ααφφοούύ   ηη   εεππιιββοολλήή   ττοουυ   δδυυσσμμεεννοούύςς   δδιιοοιικκηηττιικκοούύ   

μμέέττρροουυ   ττηηςς   ααυυττοοδδίίκκααιιηηςς   ααρργγίίααςς   εεππέέρρχχεεττααιι   εεκκ   ττοουυ   ννόόμμοουυ ,,   

χχωωρρίίςς   νναα   ππρροοηηγγηηθθεείί   κκααμμίίαα   ππρροοηηγγοούύμμεεννηη   αακκρρόόαασσηη   

ααυυττοούύ   κκααιι   χχωωρρίίςς   νναα   ττοουυ   έέχχεειι   ππααρραασσχχεεθθεείί   

δδυυννααττόόττηητταα   νναα   ππρροοττεείίννεειι   ττοουυςς   ιισσχχυυρριισσμμοούύςς   ττοουυ   

εεννώώππιιοονν   ττηηςς   ΔΔιιοοιικκήήσσεεωωςς   ππρροοςς   υυππεερράάσσππιισσηη   ττωωνν   

εεννννόόμμωωνν   δδιικκααιιωωμμάάττωωνν   κκααιι   σσυυμμφφεερρόόννττωωνν   ττοουυ ..     

  ΕΕίίννααιι   χχααρραακκττηηρριισσττ ιικκόό ,,   όόττιι   εειιδδ ιικκάά   σσττηηνν   ππεερρίίππττωωσσηη   

ττηηςς   ααυυττοοδδίίκκααιιηηςς   ααρργγίίααςς ,,   πποουυ   εεππιιββάάλλλλεεττααιι   άάμμαα   ττηηνν   

ππααρρααπποομμππήή   ττοουυ   υυππααλλλλήήλλοουυ   εεννώώππιιοονν   ττοουυ   ααρρμμοοδδίίοουυ   
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ππεειιθθααρρχχιικκοούύ   σσυυμμββοουυλλίίοουυ ,,   οο   υυππάάλλλληηλλοοςς   δδεενν   έέχχεειι   σσεε   

κκααννέένναα   σσττάάδδιιοο   ττηηςς   ππεειιθθααρρχχιικκήήςς   δδιιααδδιικκαασσίίααςς   μμέέχχρριι   

ττηηνν   ηημμέέρραα   ττηηςς   ππααρρααπποομμππήήςς   ττοουυ ,,   ττηηνν   δδυυννααττόόττηητταα   εεκκ   ττοουυ   

ννόόμμοουυ   νναα   ααννααππττύύξξεειι   ττοουυςς   ιισσχχυυρριισσμμοούύςς   ττοουυ   κκααιι   νναα   

υυππεερραασσππιισσττεείί   τταα   έέννννοομμαα   δδιικκααιιώώμμαατταα   ττοουυ ,,   δδεεδδοομμέέννοουυ ,,   

μμάάλλιισστταα ,,   όόττιι   σσύύμμφφωωνναα   μμεε   ττοο   άάρρθθρροο   112222  ττοουυ   

ΥΥππααλλλληηλλιικκοούύ   ΚΚώώδδιικκαα ,,   ηη   ππααρρααπποομμππήή   σσττοο   ααρρμμόόδδιιοο   

ππεειιθθααρρχχιικκόό   σσυυμμββοούύλλιιοο   σσηημμααττοοδδοοττεε ίί   ττηηνν   έέννααρρξξηη   ττηηςς   

ππεειιθθααρρχχιικκήήςς   δδιιώώξξεεωωςς ..     

  ΣΣττοο   σσττάάδδ ιιοο   ααυυττόό   κκααιι   μμόόννοο ,,   θθαα   κκλληηθθεείί   σσεε   ααπποολλοογγίίαα   

κκααιι   θθαα   μμπποορρέέσσεειι   νναα   ααννααππττύύξξεειι   τταα   εεππιιχχεειιρρήήμμαατταα   ττοουυ ..   

ΠΠρριινν   ωωσσττόόσσοο ,,   ττοουυ   δδοοθθεείί   ηη   δδυυννααττόόττηητταα   ααυυττήή ,,   ππρριινν   

κκαατταασσττεείί   δδυυννααττήή   ηη   έέκκθθεεσσηη   κκααθθ’’   οοιιοοννδδήήπποοττεε   ττρρόόπποο   ττωωνν   

ππρροοσσωωππιικκώώνν   ττοουυ   ααππόόψψεεωωνν ,,   ττοουυ   εεππιιββάάλλλλεεττααιι   δδιιαα   ττωωνν   

ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννωωνν   ππρράάξξεεωωνν ,,   πποουυ   ββρρίίσσκκοουυνν   έέρρεειισσμμαα   σσττιι ςς   

ααννττιισσυυννττααγγμμααττιικκέέςς   δδιιααττάάξξεε ιιςς   ττηηςς   ππααρρααγγρράάφφοουυ   ΖΖ33  ττοουυ   

άάρρθθρροουυ   ΜΜόόννοουυ   ττοουυ   νν ..44009933//22001122,,   ττοο   δδυυσσμμεεννέέςς   

δδιιοοιικκηηττιικκόό   μμέέττρροο   ττηηςς   ααυυττοοδδίίκκααιιηηςς   ααρργγίίααςς ..     

  ΑΑννττιισσττοοίίχχωωςς ,,   σσττηηνν   ππεερρίίππττωωσσηη   ττωωνν   υυππααλλλλήήλλωωνν   

πποουυ   ππααρρααππέέμμπποοννττααιι   σσττοο   αακκρροοααττήήρριιοο   γγιιαα   πποοιιννιι κκάά   

ααδδιικκήήμμαατταα   εειιδδ ιικκάά   δδεε   γγιιαα   μμιιαα   σσεειιρράά   ππλληημμμμεελληημμάάττωωνν ,,   τταα   

οοπποοίίαα   μμάάλλιισστταα   δδεενν   σσχχεεττ ίί ζζοοννττααιι   μμεε   ττηηνν   άάσσκκηησσηη   ττωωνν   

κκααθθηηκκόόννττωωνν   ττοουυ ,,   χχωωρρίίςς   νναα   μμπποορρέέσσεειι   οο   υυππάάλλλληηλλοοςς   νναα   

ααννααππττύύξξεειι   ττοουυςς   ιισσχχυυρριισσμμοούύςς   ττοουυ   δδιιοοιικκηηττιικκάά ,,   χχωωρρίίςς   νναα   

ππρροοηηγγηηθθεείί   ηη   οοπποοιιααδδήήπποοττεε   αακκρρόόαασσηη   ττοουυ   ααππόό   ττηηνν   

ΔΔιιοοίίκκηησσηη ,,   ττοουυ   εεππιιββάάλλλλεεττααιι   ηη   πποοιιννήή   ττηηςς   ααυυττοοδδίίκκααιιηηςς   

ααρργγίίααςς ..     
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  ΟΟιι   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννεεςς   ππρράάξξεειιςς   ααννττίίκκεειι ννττααιι   σσττοο   

άάρρθθρροο   2200  ππααρρ ..22  ττοουυ   ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς   κκααιι   εε ίίννααιι   σσυυννεεππεείίαα   

ααυυττοούύ   ααννεεφφάάρρμμοοσσττεεςς ,,   ωωςς   ααννττιισσυυννττααγγμμααττιικκέέςς ..   

  33οοςς   λλόόγγοοςς   αακκύύρρωωσσηηςς   ττωωνν   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννωωνν   ––   

ΠΠααρράάββαασσηη   ττοουυ   ττεεκκμμηηρρίίοουυ   ττηηςς   ααθθωωόόττηηττααςς   ((άάρρθθρροο   66  

ππααρρ ..   22  ττηηςς   ΕΕΣΣΔΔΑΑ))..     

 ΟΟιι   δδιιααττάάξξεειι ςς   ττηηςς   υυπποοππααρρααγγρράάφφοουυ   ΖΖ33  ττοουυ   άάρρθθρροουυ   

ΜΜόόννοουυ   ττοουυ   ννόόμμοουυ   44009933//22001122  εεππίί   ττωωνν   οοπποοίίωωνν   ββρρίίσσκκοουυνν   

έέρρεειισσμμαα   οοιι   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννεεςς   ππρράάξξεειιςς   έέχχοουυνν   εεκκδδοοθθεείί   κκααττάά   

ππααρράάββαασσηη   ττοουυ   άάρρθθρροουυ   66  ττοουυ   ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς ,,   κκααττάά   ττοο   

μμέέρροοςς ,,   πποουυ   εειισσάάγγεειι   κκααιι   ππρροοσσττααττεεύύεειι   ττοο   ττεεκκμμήήρριιοο   ττηηςς   

ααθθωωόόττηηττααςς   ττοουυ   κκααττηηγγοορροουυμμέέννοουυ ,,   σστταα   ππλλααίίσσιιαα   ττηηςς   

εευυρρύύττεερρηηςς   λλοογγιικκήήςς   ττηηςς   δδιιααττάάξξεεωωςς ,,   πποουυ   ααφφοορράά   σσττηηνν   

ππρροοσσωωππιικκήή   αασσφφάάλλεειιαα   ττοουυ   ααττόόμμοουυ ..     

ΕΕκκττόόςς   όόμμωωςς   ττωωνν   ααννωωττέέρρωω ,,   ττοο   ττεεκκμμήήρριιοο   ττηηςς   

ααθθωωόόττηηττααςς   ρρηηττώώςς   κκααιι   κκααττηηγγοορρηημμααττιικκώώςς   κκααττοοχχυυρρώώννεεττααιι   

σσττοο   άάρρθθρροο   66  ππααρρ ..   22  ττηηςς   ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς   ΣΣύύμμββαασσηη   

ΔΔιικκααιιωωμμάάττωωνν   ττοουυ   ΑΑττόόμμοουυ   ((ΕΕΣΣΔΔΑΑ))   ((υυπποογγρράάφφηηκκεε   σσττ ιιςς   

0044..1111..11995500  σσττηη   ΡΡώώμμηη   ααππόό   ττοο   ΣΣυυμμββοούύλλιιοο   ττηηςς   ΕΕυυρρώώππηηςς   

&&  κκυυρρώώθθηηκκεε   μμεε   ττοο   νν ..δδ ..5533//11997744,,   ΦΦΕΕΚΚ   ΑΑ΄́  225566,,   ΕΕΔΔΔΔΑΑ ,,   

υυππόόθθεεσσηη   DDeellccoouurrtt ,,   ααππόόφφαασσηη   1177..11..7700..   ττόόμμ ..   11,,   σσ ..1144  

ππααρρ ..2255))   κκααιι   σσττοο   άάρρθθρροο   1144  ππααρρ ..22  ττοουυ   ΔΔιιεεθθννοούύςς   

ΣΣυυμμφφώώννοουυ   γγιιαα   τταα   ΑΑττοομμιικκάά   κκααιι   ΠΠοολλιιττ ιικκάά   ΔΔιικκααιιώώμμαατταα   

((ΔΔΣΣΑΑΠΠΔΔ))   ((υυπποογγρράάφφηηκκεε   σσττ ιι ςς   1166..1122..11996666  σσττηη   ΝΝέέαα   ΥΥόόρρκκηη   

ααππόό   ττοονν   ΟΟΗΗΕΕ   &&  κκυυρρώώθθηηκκεε   μμεε   ττοονν   νν ..22446622//11999977,,   ΦΦΕΕΚΚ   ΑΑ΄́  

9966)) ,,   τταα   οοπποοίίαα   δδυυννάάμμεειι   ττοουυ   άάρρθθρροουυ   2288  ππααρρ ..11  ττοουυ   

ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς   ααπποοττεελλοούύνν   ααννααππόόσσππαασσττοο   ττμμήήμμαα   ττοουυ   
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εεθθννιικκοούύ   δδιικκααίίοουυ   κκααιι   υυππεερριισσχχύύοουυνν   κκάάθθεε   άάλλλληηςς   

ααννττίίθθεεττηηςς   δδιιάάττααξξηηςς   ννόόμμοουυ   ττοουυ   εεσσωωττεερριικκοούύ   δδιικκααίίοουυ ..   

ΗΗ   §§   22  ττοουυ   άάρρθθρροουυ   66  ττηηςς   ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς   ΣΣύύμμββαασσηηςς   γγιιαα   

τταα   ΔΔιικκααιιώώμμαατταα   ττοουυ   ΑΑννθθρρώώπποουυ   ((ΕΕΣΣΔΔΑΑ)) ,,   οορρίί ζζεε ιι   όόττιι   ««ππαανν   

ππρρόόσσωωπποονν   κκααττηηγγοορροούύμμεεννοονν   εεππίί   ααδδιικκήήμμααττιι   ττεεκκμμααίίρρεεττααιι   

όόττιι   εείίννααιι   ααθθώώοονν   μμέέχχρριι   ττηηςς   ννοομμίίμμοουυ   ααπποοδδεείίξξεεωωςς   ττηηςς   

εεννοοχχήήςς   ττοουυ»» ..   ΤΤοο   άάρρθθρροο   1144  ττοουυ   ΔΔιιεεθθννοούύςς   ΣΣυυμμφφώώννοουυ   γγιιαα   

τταα   ααττοομμιικκάά   κκααιι   πποολλιιττ ιικκάά   δδιικκααιιώώμμαατταα ,,   ππρροοββλλέέππεειι ,,   όόττιι   

««όόλλοοιι   εείίννααιι   ίίσσοοιι   εεννώώππιιοονν   ττωωνν   δδ ιικκαασσττηηρρίίωωνν ..   ΚΚάάθθεε   

ππρρόόσσωωπποο   έέχχεειι   ττοο   δδιικκααίίωωμμαα   ηη   υυππόόθθεεσσηη   ττοουυ   νναα   δδιικκαασσττεείί   

δδίίκκααιιαα   κκααιι   δδηημμόόσσιιαα   ααππόό   ααρρμμόόδδιιοο ,,   ααννεεξξάάρρττηηττοο   κκααιι   

ααμμεερρόόλληηππττοο   δδιικκαασσττήήρριιοο ,,   πποουυ   έέχχεειι   σσυυσσττααθθεείί   μμεε   ννόόμμοο ,,   ττοο   

οοπποοίίοο   θθαα   ααπποοφφαασσίί ζζεε ιι   γγιιαα   ττοο   ββάάσσιιμμοο   κκάάθθεε   κκααττηηγγοορρίίααςς   

σσχχεεττ ιικκάά   μμεε   ττοο   πποοιιννιικκόό   ααδδίίκκηημμαα ,,   ηη   οοπποοίίαα   έέχχεειι   ααππααγγγγεελλθθεείί   

εεννααννττ ίίοονν   ττοουυ   (( .. .. .. ))»»..     

ΣΣεε   κκοοιιννοοττ ιι κκόό   εεππίίππεεδδοο ,,   μμεε   ττοο   ααρρ ..66  ππααρρ ..22  ττηηςς   

ΣΣυυννθθήήκκηηςς   γγιιαα   ττηηνν   ΕΕΕΕ   ττοο   οοπποοίίοο   οορρίί ζζεε ιι   όόττιι   ««ΗΗ   ΈΈννωωσσηη   

σσέέββεεττααιι   τταα   θθεεμμεελλιιώώδδηη   ΔΔιικκααιιώώµµαατταα ,,   όόππωωςς   

κκααττοοχχυυρρώώννοοννττααιι   µµεε   ττηηνν   ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή   ΣΣύύµµββαασσηη   γγιιαα   ττηηνν   

ΠΠρροοσστταασσίίαα   ττωωνν   ΔΔιικκααιιωωµµάάττωωνν   ττοουυ   ΑΑννθθρρώώπποουυ   κκααιι   ττωωνν   

ΘΘεεµµεελλιιωωδδώώνν   ΕΕλλεευυθθεερριιώώνν ,,   πποουυ   υυπποογγρράάφφηηκκεε   σσττηηνν   ΡΡώώµµηη   

σσττιιςς   44  ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ   11995500,,   κκααιι   όόππωωςς   ππρροοκκύύππττοουυνν   ααππόό   ττ ιι ςς   

κκοοιιννέέςς   σσυυννττααγγµµααττιικκέέςς   ππααρρααδδόόσσεειιςς   ττωωνν   κκρρααττώώνν   µµεελλώώνν ,,   

ωωςς   γγεεννιικκέέςς   ααρρχχέέςς   ττοουυ   κκοοιιννοοττ ιικκοούύ   δδ ιικκααίίοουυ»» ,,   κκααθθίίσσττααττααιι   

σσααφφέέςς   όόττιι   ττοο   ττεεκκµµήήρριιοο   ααθθωωόόττηηττααςς   ααπποοττεελλεείί   µµέέρροοςς   όόχχιι   

µµόόννοο   ττοουυ   εεσσωωττεερριικκοούύ   δδιικκααίίοουυ   ααλλλλάά   κκααιι   ττοουυ   

κκοοιιννοοττιικκοούύ ,,   µµεε   κκοοιιννόό   µµάάλλιισστταα   ττρρόόπποο   κκααττοοχχύύρρωωσσηηςς   

ττοουυςς   ττοο   άάρρθθρροο   66§§22  ττηηςς   ΕΕΣΣΔΔΑΑ ..     
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ΕΕππιιππλλέέοονν ,,   κκααιι   σσεε   ννοομμοολλοογγιιαακκόό   εεππίίππεεδδοο ,,   ττοο   ΔΔΕΕΚΚ   

ααννααγγννωωρρίί ζζεε ιι   ττοο   ττεεκκμμήήρριιοο   μμέέσσωω   ττηηςς   ΕΕΣΣΔΔΑΑ   κκααιι   ττωωνν   

γγεεννιι κκόόττεερρωωνν   σσυυννττααγγμμααττιι κκώώνν   ααρρχχώώνν   ττωωνν   κκρρααττώώνν--μμεελλώώνν ,,   

θθεεωωρρώώννττααςς   ττοο   ααννααππόόσσππαασσττοο   µµέέρροοςς   ττωωνν   γγεεννιι κκώώνν   ααρρχχώώνν   

ττοουυ   δδιικκααίίοουυ ,,   ττωωνν   οοπποοίίωωνν   ττηηνν   ττήήρρηησσηη   δδιιαασσφφααλλίί ζζεε ιι   ττοο   

ΔΔιικκαασσττήήρριιοο ..   

ΚΚααττάά   ττηη   δδ ιιάάρρκκεειιαα   ττηηςς   σσυυννδδιιάάσσκκεεψψηηςς   ττηηςς   ΝΝίίκκααιιααςς   ττοο   

22000000  δδιιαακκηηρρύύχχθθηηκκεε   ααππόό   τταα   όόρργγαανναα   ττηηςς   ΈΈννωωσσηηςς   οο   

««ΧΧάάρρττηηςς   ΘΘεεµµεελλιιωωδδώώνν   ΔΔιικκααιιωωµµάάττωωνν   ττηηςς   ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς   

ΈΈννωωσσηηςς»» ,,   οο   οοπποοίίοοςς   σσττοο   άάρρθθρροο   4488§§11  ααυυττοούύ   ππρροοββλλέέππεε ιι ,,   

όόττιι   ««ΚΚάάθθεε   κκααττηηγγοορροούύµµεεννοοςς   ττεεκκµµααίίρρεεττααιι   όόττιι   εείίννααιι   ααθθώώοοςς   

µµέέχχρριι   ααπποοδδεείίξξεεωωςς   ττηηςς   εεννοοχχήήςς   ττοουυ»»   εεννώώ   ηη   ππααρράάγγρρααφφοοςς   22  

σσυυννεεχχίί ζζεε ιι   οορρίί ζζοοννττααςς   όόττιι   ««ΔΔιιαασσφφααλλίί ζζεεττααιι   οο   σσεεββαασσµµόόςς   ττωωνν   

δδιικκααιιωωµµάάττωωνν   ττηηςς   υυππεερράάσσππιισσηηςς   σσεε   κκάάθθεε   

κκααττηηγγοορροούύµµεεννοο»» ..  ΣΣττηη   σσυυννέέχχεειιαα   ττοο   άάρρθθρροο   5522  ππρροοββλλέέππεειι   

όόττιι   ττοο   ππααρρόόνν   δδιικκααίίωωµµαα   έέχχεειι   ττοο   ίίδδ ιιοο   ννόόηηµµαα   µµεε   ττοο   

ααννττίίσσττοοιιχχοο   ττοουυ   άάρρθθρροουυ   66  §§§§22  κκααιι   33  ττηηςς   ΕΕΣΣΔΔΑΑ   

ττοοννίί ζζοοννττααςς   µµεε   ααυυττόό   ττοονν   ττρρόόπποο   ττηηνν   σσττεεννήή   σσχχέέσσηη   ττοουυ   

χχάάρρττηη   µµεε   ττηηνν   ΕΕΣΣΔΔΑΑ ..   

ΟΟιι   ωωςς   άάννωω   υυππεερρννοομμοοθθεεττ ιικκοούύ   χχααρραακκττήήρραα   δδιιααττάάξξεειι ςς   

εεππιιββάάλλλλοουυνν   σσεε   όόλλεεςς   ττιιςς   δδιιοοιικκηηττιικκέέςς   ααρρχχέέςς   νναα   

ααννττιιμμεεττωωππίί ζζοουυνν   ττοονν   κκααττηηγγοορροούύμμεεννοο   ωωςς   ααθθώώοο ,,   μμέέχχρριι   ττηηνν   

δδιικκαασσττιικκήή   δδιιααππίίσσττωωσσηη   ττηηςς   εεννοοχχήήςς   ττοουυ   ((εεννδδεειικκττ ιικκώώςς   

ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό   ΕΕφφεεττεείίοο   ΠΠεειιρρααιιώώςς   11883377//22000022  ΝΝΟΟΜΜΟΟΣΣ))   κκααιι   

ααππααγγοορρεεύύοουυνν   ττηηνν   εεππέέλλεευυσσηη   εειιςς   ββάάρροοςς   ττοουυ   

δδιιοοιικκηηττιικκώώνν   σσυυννεεππεειιώώνν ,,   ππρριινν   ττηηνν   ππααύύσσηη   ττηηςς   ιισσχχύύοοςς   

ττοουυ   ττεεκκμμηηρρίίοουυ   ααυυττοούύ ,,   μμεε   ττηηνν   έέκκδδοοσσηη   κκααττααδδιικκαασσττιικκήήςς   

πποοιιννιικκήήςς   ααπποοφφάάσσεεωωςς ..     
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ΜΜεε   ττ ιι ςς   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννεεςς   ππρράάξξεειι ςς ,,   πποουυ   ββρρίίσσκκοουυνν   

έέρρεειισσμμαα   εεππίί   ττηηςς   ππααρρααγγρράάφφοουυ   ΖΖ33  ττοουυ   άάρρθθρροουυ   μμόόννοουυ   ττοουυ   

νν ..44009933//22001122,,   χχωωρρίίςς   αακκόόμμαα   νναα   έέχχεειι   κκρριιθθεείί   ηη   εεννοοχχήή   ττοουυ   

κκααττηηγγοορροουυμμέέννοουυ ,,   οο   οοπποοίίοοςς   δδεενν   έέχχεειι   εειισσέέττ ιι   ααχχθθεείί   

εεννώώππιιοονν   ττοουυ   ααρρμμοοδδίίοουυ   γγιιαα   ττηηνν   εεκκδδίίκκαασσηη   ττηηςς   υυπποοθθέέσσεεωωςς   

ττοουυ   ΔΔιικκαασσττηηρρίίοουυ   ααλλλλάά   ααππλλώώςς   έέχχεειι   ππααρρααππεεμμφφθθεείί   νναα   

δδιικκαασσττεείί ,,   εεππέέρρχχοοννττααιι   δδυυσσμμεεννεείίςς   δδιιοοιικκηηττιικκέέςς   σσυυννέέππεειι εεςς   

εειιςς   ββάάρροοςς   ττοουυ ,,   κκααθθώώςς   ττ ίίθθεεττααιι   ααυυττοοδδίίκκααιιαα   σσεε   ααρργγίίαα ,,   κκααττάά   

ππααρράάββαασσηη   ττοουυ   υυππεερρννοομμοοθθεεττ ιικκώώςς   κκααττοοχχυυρρωωμμέέννοουυ   

ττεεκκμμηηρρίίοουυ   ττηηςς   ααθθωωόόττηηττααςς ..     

ΗΗ   εεππιιββοολλήή ,,   ωωσσττόόσσοο ,,   µµέέττρρωωνν   ««ττιιµµωωρρηηττιικκοούύ»»   

χχααρραακκττήήρραα   ππρριινν   ττηηνν   κκρρίίσσηη   ττοουυ   δδιικκαασσττηηρρίίοουυ   γγιιαα   ττηηνν   

εεννοοχχήή   ττοουυ   κκααττηηγγοορροουυµµέέννοουυ   µµεε   ττηηνν   έέκκδδοοσσηη   οορριισσττ ιικκήήςς   

ααπποοφφάάσσεεωωςς   μμεε   ττοο   σσκκεεππττ ιικκόό   ττυυχχόόνν ,,   όόττιι   ππρροοέέχχεειι   ηη   

ππρροοσστταασσίίαα   ττηηςς   υυππηηρρεεσσίίααςς ,,   έέρρχχεεττααιι   σσεε   άάµµεεσσηη   σσύύγγκκρροουυσσηη   

µµεε   ττοο   ττεεκκµµήήρριιοο   ααθθωωόόττηηττααςς ,,   πποουυ   εεππιιββάάλλλλεειι   ττηηνν   

ααννττιιµµεεττώώππιισσηη   ττοουυ   κκααττηηγγοορροουυµµέέννοουυ   ωωςς   ααθθώώοουυ   µµέέχχρριι   ττηηνν   

οορριισσττ ιικκήή   κκααττααδδ ίίκκηη   ττοουυ ..   ΗΗ   ππααρρααββίίαασσηη   ααυυττήή   κκααθθίίσσττααττααιι   

έέττ ιι   εεννααρργγέέσσττεερρηη   εεάάνν   ααννααλλοογγιισσττεε ίί   κκααννεείίςς   ττ ιι ςς   

ααννυυπποολλόόγγιισσττεεςς   υυλλιικκέέςς   κκααιι   ηηθθιικκέέςς   σσυυννέέππεειιεεςς ,,   πποουυ   

υυφφίίσσττααττααιι   οο   υυππάάλλλληηλλοοςς ,,   οο   οοπποοίίοοςς   σσττεερρεείίττααιι   οουυσσιιαασσττιικκώώςς   

τταα   μμέέσσαα   ββιιοοπποορριισσμμοούύ   ττοουυ   εεννώώ   ππααρράάλλλληηλλαα   γγίίννεεττααιι   θθύύμμαα   

ηηθθιικκοούύ   σσττιι γγμμααττ ιισσμμοούύ   μμεε   ττηηνν   ααπποομμάάκκρρυυννσσηη   ττοουυ   ααππόό   ττηηνν   

υυππηηρρεεσσίίαα ,,   χχωωρρίίςς   ττηηνν   μμεεσσοολλάάββηησσηη ,,   οοπποοιιαασσδδήήπποοττεε   

κκρρίίσσεεωωςς   κκααιι   χχωωρρίίςς   νναα   ππααρρέέχχεεττααιι   σσεε   ααυυττόόνν   ηη   δδυυννααττόόττηητταα   

νναα   εεκκθθέέσσεειι   ττ ιι ςς   ααππόόψψεε ιιςς   ττοουυ ..   ΕΕππιιππρρόόσσθθεετταα ,,   ηη   

κκααθθυυσσττέέρρηησσηη   σσττηηνν   ααπποοννοομμήή   ττηηςς   δδιικκααιιοοσσύύννηηςς ,,   ηη   οοπποοίίαα   

δδυυσσττυυχχώώςς   σσττηηνν   χχώώρραα   μμααςς   ααπποοττεελλεείί   μμιιαα   εεξξααιιρρεεττ ιικκάά   
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σσυυννήήθθηη   ππρρααγγμμααττιικκόόττηητταα ,,   εεππιιββααρρύύννεειι   έέττ ιι   ππεερρααιι ττέέρρωω   ττηηνν   

εεξξααιιρρεεττ ιικκάά   δδυυσσμμέέννηη   θθέέσσηη   ττοουυ   υυππααλλλλήήλλοουυ ,,   οο   οοπποοίίοοςς   θθαα   

χχρρεειιαασσττεείί   νναα   ππεερριιμμέέννεειι   εεππίί   σσεειιρράά   εεττώώνν ,,   μμέέχχρριι   ααφφεεννόόςς   νναα   

ααπποοδδεείίξξεε ιι   ττηηνν   ααθθωωόόττηητταα   ττοουυ   κκααιι   ααφφεεττέέρροουυ   νναα   

ααππααλλλλααγγεείί   ααππόό   ττηηνν   εε ιιςς   ββάάρροοςς   ττοουυ   γγεεννόόμμεεννηη   ππααρρααββίίαασσηη ,,   

ββαασσιικκώώνν   σσυυννττααγγμμααττιικκώώνν   ττοουυ   δδιικκααιιωωμμάάττωωνν ..   ΥΥππόό   ττηηνν   

έέννννοοιιαα   ααυυττήή   ππααρρααββιιάάζζοοννττααιι   οομμοοίίωωςς   κκααιι   οοιι   εεκκ   ττοουυ   

ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς   ααπποορρρρέέοουυσσεεςς   ααρρχχέέςς   ττηηςς   ππρροοσστταασσίίααςς   ττοουυ   

ααννθθρρώώπποουυ   ((άάρρθθρροο   22))   ααλλλλάά   κκααιι   ττοο   δδ ιικκααίίωωμμαα   εελλεεύύθθεερρηηςς   

ααννάάππττυυξξηηςς   ττηηςς   ππρροοσσωωππιικκόόττηηττααςς   ττοουυ   ααττόόμμοουυ   ((άάρρθθρροο   55))..   

ΟΟιι   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννεεςς   ππρράάξξεειιςς   σσυυνναακκόόλλοουυθθαα   έέρρχχοονντταα ιι   

σσεε   εευυθθεείίαα   ααννττίίθθεεσσηη   ππρροοςς   ττ ιι ςς   δδιιααττάάξξεειι ςς   ττοουυ   άάρρθθρροουυ   66  ττηηςς   

ΕΕΣΣΔΔΑΑ ,,   πποουυ   έέχχοουυνν   υυππεερρννοομμοοθθεεττ ιικκήή   ιισσχχύύ   κκααιι   ππρρέέππεειι   νναα   

κκρριιθθοούύνν   ααννεεφφάάρρμμοοσσττεεςς   ααππόό   ττοο   ΔΔιικκαασσττήήρριιοο   ΣΣααςς ..     

  ΒΒ))  ΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ   ΑΑΚΚΥΥΡΡΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ   ΚΚΑΑΤΤΑΑ   ΤΤΗΗΣΣ   

ΔΔΙΙΑΑΘΘΕΕΣΣΙΙΜΜΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ   ΤΤΗΗΣΣ   ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΟΟΥΥ   ΖΖ44  ΤΤΟΟΥΥ   

ΝΝ ..44009933//22001122..   

44οοςς   ΛΛόόγγοοςς   αακκύύρρωωσσηηςς   κκααττάά   ττωωνν   

ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννωωνν   ππρράάξξεεωωνν--ΠΠααρράάββαασσηη   ττωωνν   άάρρθθρρωωνν   

44,,   22  κκααιι   55  ττοουυ   ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς ..   

ΟΟιι   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννεεςς   ππρράάξξεειιςς   ππααρρααββιιάάζζοουυνν   ττ ιι ςς   

ααπποορρρρέέοουυσσεεςς   εεκκ   ττοουυ   ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς   ααρρχχέέςς   ττηηςς   ιισσόόττηηττααςς   

ττωωνν   πποολλιιττώώνν   ((άάρρθθρροο   44)) ,,   ττηηςς   ππρροοσστταασσίίααςς   ττηηςς   ααξξ ίίααςς   ττοουυ   

ααννθθρρώώπποουυ   ((άάρρθθρροο   22))   κκααιι   ττοουυ   δδιικκααιιώώμμααττοοςς   ττηηςς   

εελλεεύύθθεερρηηςς   ααννάάππττυυξξηηςς   ττηηςς   ππρροοσσωωππιικκόόττηηττααςς   ((άάρρθθρροο   55)) ..     

ΗΗ   ααξξ ίίαα   ττοουυ   ααννθθρρώώπποουυ   ττηηνν   οοπποοίίαα   υυπποοχχρρεεοούύττααιι   κκααττάά   

ττοο   άάρρθθρροο   22  ττοουυ   ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς   νναα   σσέέββεεττααιι   κκααιι   νναα   

ππρροοσσττααττεεύύεειι   ηη   πποολλιιττεε ίίαα ,,   εείί ννααιι   οο   ααππααρρααββίίαασσττοοςς   εεκκεείί ννοοςς   

ππυυρρήήννααςς   ττηηςς   ππρροοσσωωππιικκόόττηηττααςς   ττοουυ   ααννθθρρώώπποουυ   ωωςς   
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φφυυσσιικκοούύ   υυπποοκκεειιμμέέννοουυ   ττοουυ   δδιικκααίίοουυ ..   ΟΟ   άάννθθρρωωπποοςς   υυππόό   

ααυυττήή   ττηηνν   έέννννοοιιαα   ααππόό   ττοονν   έέσσχχααττοο   ««σσκκοοππόό»»   γγιιαα   ττοονν   οοπποοίίοο   

υυππάάρρχχεειι   ττοο   δδίίκκααιιοο ..   ΠΠιιοο   σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα::   αα))   οο   άάννθθρρωωπποοςς   

εείίννααιι   οο   μμόόννοοςς   εεννεερργγηηττιικκόόςς   ππααρράάγγοοννττααςς   πποουυ   εεκκφφρράάζζεε ιι   

ααυυττόόννοομμηη   ββοούύλληησσηη ,,   ττοο   μμοοννααδδιικκόό   ««υυπποοκκεείίμμεεννοο»»   ττοουυ   

δδιικκααίίοουυ ,,   ααννττίίθθεετταα   μμεε   όόλλαα   τταα   άάλλλλαα   έέμμψψυυχχαα   ήή   άάψψυυχχαα   

««ααννττ ιικκεείίμμεενναα»» ,,   τταα   οοπποοίίαα   υυππάάρρχχοουυνν   κκααιι   ππρροοσσττααττεεύύοοννττααιι   

γγιιαα   ττηηνν   εεξξυυππηηρρέέττηησσηη   ττωωνν   δδιικκώώνν   ττοουυ   σσκκοοππώώνν ,,   κκααιι   ββ))   μμεε   

ττηηνν   ιιδδιιόόττηητταα   ττοουυ   ««υυπποοκκεειιμμέέννοουυ»» ,,   οο   άάννθθρρωωπποοςς   δδεενν   

εείίννααιι   δδυυννααττόόνν   νναα   ««εερργγααλλεειιοοπποοιιεείίττααιι»» ,,   νναα   

μμεεττααττρρέέππεεττααιι   δδηηλλααδδήή   σσεε   μμέέσσοονν   γγιιαα   ττηηνν   

εεξξυυππηηρρέέττηησσηη   σσκκοοππώώνν   ξξέέννωωνν   ππρροοςς   ττοονν   ίίδδιιοονν ..     

ΗΗ   δδιιάάττααξξηη   ττοουυ   αα ..   22  ππεερριιέέχχεειι   εερρμμηηννεευυττιικκόό   κκααννόόνναα   

γγιιαα   ττοονν   εεφφααρρμμοοσσττήή   ττοουυ   ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς   ααλλλλάά   κκααιι   ττοουυ   

σσυυννόόλλοουυ   ττοουυ   εελλλληηννιικκοούύ   δδιικκααίίοουυ ..   ΟΟ   λλόόγγοοςς   γγιι ’’   ααυυττόό   εείί ννααιι   

ττοο   γγεεγγοοννόόςς   όόττιι   ηη   ααξξ ίίαα   ττοουυ   ααννθθρρώώπποουυ   κκααιι   ηη   ααννθθρρώώππιιννηη   

ααξξ ιιοοππρρέέππεειιαα   ααπποοττεελλοούύνν   ττηηνν   υυππέέρρττααττηη   ααξξ ίίαα   σσεε   μμίίαα   

φφιιλλεελλεεύύθθεερρηη   δδηημμοοκκρρααττίίαα   μμεε   άάμμεεσσηη   σσυυννέέππεειιαα   ττοο   

ΣΣύύννττααγγμμαα   κκααιι   ηη   μμοορρφφήή   ττοουυ   πποολλιιττεεύύμμααττοοςς   ττηηςς   χχώώρρααςς   νναα   

δδιιέέπποοννττααιι   ααππόό   ττοονν   σσεεββαασσμμόό   κκααιι   ττηηνν   ππρροοσστταασσίίαα   ττηηςς   ααξξ ίίααςς   

ττοουυ   ααννθθρρώώπποουυ ..     

ΑΑκκοολλοούύθθωωςς ,,   δδεεδδοομμέέννοουυ   όόττιι   τταα   ππεερριισσσσόόττεερραα   

ααττοομμιικκάά   δδιικκααιιώώμμαατταα   ττηηςς   ππρροοσσωωππιικκόόττηηττααςς   κκααιι   ττηηςς   ζζωωήήςς   

ττοουυ   ααννθθρρώώπποουυ   ππρροοσσττααττεεύύοοννττααιι   ρρηηττάά   κκααιι   εε ιιδδ ιικκάά   ααππόό   τταα   

άάρρθθρραα   ττοουυ   ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς ,,   ττοο   ννοομμιικκόό   ππεερριιεεχχόόμμεεννοο   ττοουυ   αα ..   

22  ΣΣ ..   μμπποορρεείί   νναα   ππρροοσσδδιιοορριισσττεείί   ππεερριισσσσόόττεερροο   ααρρννηηττιικκάά   

μμέέσσωω   ττωωνν   ππρροοσσββοολλώώνν ,,   πποουυ   δδεενν   κκααλλύύππττοοννττααιι   ααππόό   κκααμμιιάά   

ααππόό   ττ ιι ςς   εειιδδ ιικκέέςς   δδιιααττάάξξεειι ςς   ττοουυ   ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς ..   ΑΑννααλλόόγγωωςς ,,   

μμπποορρεείί   κκάάλλλλιισστταα   νναα   ππρροοσσδδιιοορριισσττεε ίί   κκααιι   ωωςς   
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ππρροοααππααιιττοούύμμεεννοο   ττηηςς   ααππόόλλααυυσσηηςς   ττωωνν   λλοοιιππώώνν   ––   

εειιδδ ιικκόόττεερρωωνν   δδιικκααιιωωμμάάττωωνν   κκααθθώώςς   ωωςς   ««δδεεσσππόόζζοονν»»   σσττοονν   

ααυυττοοκκααθθοορριισσμμόό   δδιικκααίίωωμμαα ,,   ττοο   άάττοομμοο   --   υυπποοκκεείίμμεεννοο   

εεμμπποοδδίί ζζεεττααιι ,,   λλόόγγωω   ττωωνν   ππρρααγγμμααττιι κκώώνν   σσυυννθθηηκκώώνν ,,   σσττηηνν   

ααππόόλλααυυσσηη   κκααιι   άάλλλλωωνν   δδ ιικκααιιωωμμάάττωωνν ,,   αανν   δδεενν   ααφφεεθθεείί   

εελλεεύύθθεερροο   νναα   ττοο   αασσκκήήσσεειι ..     

ΤΤοο   ΣΣύύννττααγγμμαα ,,   σσττηη   σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη   ππεερρίίππττωωσσηη ,,   

εειισσάάγγεειι   ππρρωωττααρρχχιικκήή   υυπποοχχρρέέωωσσηη   ττηηςς   πποολλιιττεε ίίααςς   νναα   

σσέέββεεττααιι   κκααιι   νναα   ππρροοσσττααττεεύύεε ιι   ττηηνν   ααππααρρααββίίαασσττηη   ααξξ ίίαα   ττοουυ   

ααννθθρρώώπποουυ   εεππιιββάάλλλλοοννττααςς   ρρηηττώώςς   όόχχιι   ααππλλώώςς   όόρριιαα   ααλλλλάά   

κκααιι   υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς   σσττοο   κκρράάττοοςς ..     

ΟΟιι   υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς   ααυυττέέςς   ααφφοορροούύνν   ττηηνν   λλήήψψηη   ττωωνν   

ααννααγγκκααίίωωνν   ννοομμοοθθεεττ ιικκώώνν   κκααιι   δδιιοοιικκηηττιικκώώνν   ((κκααννοοννιισσττ ιικκώώνν))   

μμέέττρρωωνν ,,   κκααθθώώςς   κκααιι   ττηηνν   εεππίίδδεειιξξηη   ααννάάλλοογγηηςς   

σσυυμμππεερριιφφοορράάςς   εεκκ   μμέέρροουυςς   ττωωνν   δδιιοοιικκηηττιικκώώνν   

οορργγάάννωωνν ..     

ΑΑννττιισσττρρόόφφωωςς   ααννάάλλοογγαα ,,   σσττοο   αα ..   22  ΣΣ   ααννττιισσττοοιιχχεε ίί   

δδιικκααίίωωμμαα   ττοουυ   ααννθθρρώώπποουυ   νναα   ααξξ ιιώώσσεειι   ααππόό   ττηηνν   πποολλιιττεε ίίαα   

ττηηνν   ππρροοσστταασσίίαα   ττηηςς   ααξξ ιιοοππρρέέππεειιάάςς   ττοουυ   έέννααννττ ιι   

ππααρρααββάάσσεεωωνν   ππρροοεερρχχοομμέέννωωνν   ααππόό   ττηηνν   πποολλιιττεε ίίαα   ττηηνν   ίίδδ ιιαα   

ααλλλλάά   κκααιι   ααππόό   ττρρίίττοουυςς   ιιδδ ιιώώττεεςς   ((ττρριιττεεννέέρργγεειιαα)) ..   ΜΜάάλλιισστταα ,,   

μμίίαα   ααππόό   ττ ιι ςς   ββαασσιικκέέςς   εεκκφφάάννσσεειιςς   ττηηςς   ααννθθρρώώππιιννηηςς   

ααξξ ιιοοππρρέέππεειιααςς   ττοουυ   αα ..   22  ΣΣ ..   ααπποοττεελλεείί   ηη   κκοοιιννωωννιικκήή   

δδιιάάσστταασσηη   ττηηςς   ααννθθρρώώππιιννηηςς   φφύύσσεεωωςς   κκααττάά   ττοο   λλόόγγοο   

πποουυ   οορρίίζζεειι   ττηηνν   ααννθθρρώώππιιννηη   ααξξιιοοππρρέέππεειιαα   ωωςς   φφρρααγγμμόό   

ττηηςς   κκρρααττιικκήήςς   εεξξοουυσσίίααςς   νναα   ννοομμοοθθεεττεείί   κκααιι   νναα   

εεφφααρρμμόόζζεειι   ααλλλλάά   κκααιι   ττηηςς   εελλεευυθθεερρίίααςς   ττηηςς   ιιδδιιωωττιικκήήςς   

οοιικκοοννοομμιικκήήςς   ππρρωωττοοββοουυλλίίααςς ..     



 40 

ΜΜεε   ττηη   δδιιάάττααξξηη   ττοουυ   αα ..   55  ππααρρ ..   11  ΣΣ ,,   κκααττοοχχυυρρώώννεεττααιι   

σσεε   γγεεννιικκόόττεερροο   ππλλααίίσσιιοο   ηη   εελλεευυθθεερρίίαα   ττοουυ   ααννθθρρώώπποουυ   μμεε   

ττηηνν   υυπποοκκεειιμμεεννιικκήή   ααλλλλάά   κκααιι   ττηηνν   ααννττιικκεειιμμεεννιικκήή   ττηηςς   

δδιιάάσστταασσηη ..   ΗΗ   κκααττάά   ττοο   άάρρθθρροο   55  ππααρρ ..   11  κκααττοοχχύύρρωωσσηη   ττηηςς   

εελλεεύύθθεερρηηςς   ααννααππττύύξξεεωωςς   ττηηςς   ππρροοσσωωππιικκόόττηηττααςς ,,   σσεε   

σσυυννδδυυαασσμμόό   μμεε   ττηηνν   ππρροοσστταασσίίαα   ττηηςς   ααξξ ίίααςς   κκααιι   

ααξξ ιιοοππρρέέππεειιααςς   ττοουυ   ααννθθρρώώπποουυ ,,   ππρροοσσττααττεεύύοουυνν   ππλλεευυρρέέςς   

ττηηςς   ααννθθρρώώππιιννηηςς   ππρροοσσωωππιικκόόττηηττααςς   πποουυ   δδεενν   ααννααφφέέρροοννττααιι   

σσττιιςς   εειιδδ ιικκόόττεερρεεςς   εεγγγγυυήήσσεειιςς   ττωωνν   ααττοομμιικκώώνν   

δδιικκααιιωωμμάάττωωνν ..   ΗΗ   δδιιάάττααξξηη   ααυυττήή   λλόόγγωω   ττοουυ   ττόόσσοο   γγεεννιικκοούύ   

ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ   ττηηςς   θθεεωωρρήήθθηηκκεε   ααρρχχιικκώώςς ,,   όόττιι   ααπποοττεελλεε ίί   

έένναα   ππρρόόσσθθεεττοο   ααυυττοοττεελλέέςς   δδιικκααίίωωμμαα   κκααιι   μμιιαα   γγεεννιικκήή   

ααρρχχήή ,,   κκααττεευυθθυυννττήήρριιαα   γγιιαα   ττοο   ννοομμοοθθέέττηη   κκααιι   έένναα   

εερρμμηηννεευυττιικκόό   κκααννόόνναα   γγιιαα   ττηη   δδ ιιοοίίκκηησσηη   κκααιι   τταα   

δδιικκαασσττήήρριιαα ..   ΩΩσσττόόσσοο ,,   ηη   άάπποοψψηη   ααυυττήή   δδεενν   

ααννττααπποοκκρρίίννεεττααιι   σστταα   ννεεόόττεερραα   ννοομμοολλοογγιιαακκάά   δδεεδδοομμέένναα   

πποουυ   ττεε ίίννοουυνν   νναα   δδέέχχοοννττααιι   ππωωςς   ττοο   άάρρθθρροο   55  ππααρρ ..11  

εειισσάάγγεειι   έένναα   γγννήήσσιιοο   κκααιι   ππλλήήρροουυςς   ιισσχχύύοοςς   ααττοομμιικκόό   

δδιικκααίίωωμμαα   σσττοο   οοπποοίίοο   ββρρίίσσκκεειι   ττοο   κκύύρριιοο   έέρρεειισσμμάά   ττηηςς   ηη   

οοιικκοοννοομμιικκήή   κκααιι   εειιδδ ιικκόόττεερραα   ηη   εεππααγγγγεελλμμααττιι κκήή   εελλεευυθθεερρίίαα ,,   

ππααρράάλλλληηλλαα   μμεε   δδιιάάφφοορρεεςς   άάλλλλεεςς   εεκκφφάάννσσεειιςς   ττηηςς   

ππρροοσσωωππιικκόόττηηττααςς ,,   οοιι   οοπποοίίεεςς   δδεενν   κκααττοοχχυυρρώώννοοννττααιι   ρρηηττάά   

ααππόό   τταα   εεππιιμμέέρροουυςς   σσυυννττααγγμμααττιικκάά   δδιικκααιιώώμμαατταα ..   ΗΗ   δδιιάάττααξξηη   

ττοουυ   αα ..   55  ππααρρ ..   11  ΣΣ   ββρρίίσσκκεεττααιι   σσεε   σσχχέέσσηη   γγεεννιικκοούύ   ππρροοςς   

εειιδδ ιικκόό ,,   μμεε   πποολλλλέέςς   άάλλλλεεςς   σσυυννττααγγμμααττιικκέέςς   δδιιααττάάξξεε ιιςς ,,   πποουυ   

κκααττοοχχυυρρώώννοουυνν   μμεερριικκόόττεερρεεςς   ππλλεευυρρέέςς   ττηηςς   εελλεεύύθθεερρηηςς   

ααννάάππττυυξξηηςς   ττηηςς   ππρροοσσωωππιικκόόττηηττααςς ,,   σσυυμμππλληηρρώώννοοννττααςς   ττηηνν   

ππααρρεεχχόόμμεεννηη   ααππόό   ααυυττέέςς   ππρροοσστταασσίίαα   ττηηςς   

ππρροοσσωωππιικκόόττηηττααςς ..     
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ΗΗ   εελλεεύύθθεερρηη   ααννάάππττυυξξηη   ττηηςς   ππρροοσσωωππιικκόόττηηττααςς   

ππρροοσσττααττεεύύεειι   οοπποοιιααδδήήπποοττεε   ππρροοσσππάάθθεειιαα   ααυυττοοκκααθθοορριισσμμοούύ   

ττοουυ   ααττόόμμοουυ   κκααιι   όόχχιι   ττηηνν   άάσσκκηησσηη   εεξξοουυσσίίααςς   ααυυττοούύ ,,   

έέννααννττ ιι   άάλλλλωωνν   ππρροοσσώώππωωνν   γγιιαα   ττοο   κκααθθοορριισσμμόό   ττηηςς   

ππρροοσσωωππιικκόόττηηττααςς   ααυυττώώνν ..   ΩΩςς   ππρροοσσωωππιικκόόττηητταα   ννοοεείί ττααιι   ττοο   

σσύύννοολλοο   ττωωνν   ιιδδ ιιοοττήήττωωνν   ιικκααννοοττήήττωωνν   κκααιι   κκαατταασσττάάσσεεωωνν ,,   

πποουυ   ααφφεεννόόςς   μμεενν   ππρροοκκύύππττοουυνν   ααππόό   ττηηνν   υυππόόσστταασσηη   ττοουυ   

ααννθθρρώώπποουυ   ωωςς   εελλλλόόγγοουυ   κκααιι   σσυυννεειιδδηηττοούύ   όόννττοοςς ,,   

ααφφεεττέέρροουυ   δδεε   εεξξααττοομμιικκεεύύοουυνν   έένναα   σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο   

ππρρόόσσωωπποο ..   ΤΤοο   αα ..   55  ΣΣ ..   δδεενν   ααννααφφέέρρεεττααιι   μμόόννοονν   σσττηηνν   

υυππόόσστταασσηη   ττηηςς   ππρροοσσωωππιικκόόττηηττααςς ,,   ττηηνν   οοπποοίίαα   

ππρροοϋϋπποοθθέέττεειι ,,   ααλλλλάά   κκααττάά   ββάάσσηη   σσττηηνν   ααννάάππττυυξξήή   ττηηςς   κκααιι   

μμάάλλιισστταα   μμεε   ττηηνν   σσυυμμμμεεττοοχχήή   ττηηςς   σσττηηνν   κκοοιι ννωωννιικκήή ,,   

οοιικκοοννοομμιικκήή   κκααιι   πποολλιιττ ιικκήή   ζζωωήή   ττηηςς   χχώώρρααςς ..     

  ΠΠρρέέππεειι   δδεε   νναα   ττοοννιισσττεείί ,,   όόττιι   σσττηηνν   ππρρααγγμμααττιικκόόττηητταα   

ττοο   άάρρθθρροο   55  ττοουυ   ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς   ππααρρααββιιάάζζεεττααιι   πποολλλλααππλλώώςς ,,   

δδεεδδοομμέέννοουυ ,,   όόττ ιι   οο   ννοομμοοθθέέττηηςς   ππααρρεεμμββααίίννεειι   ααννεεππίίττρρεεππτταα   

κκααιι   δδιιααππλλάάθθεειι   έέννννοομμεεςς   σσχχέέσσεειιςς   μμεεττααξξύύ   ττωωνν   

εερργγααζζοομμέέννωωνν ,,   πποουυ   ττ ίίθθεενντταα ιι   σσεε   δδιιααθθεεσσιιμμόόττηητταα   κκααιι   ττωωνν   

ππρρααγγμμααττιι κκώώνν   εερργγοοδδοοττώώνν   ττοουυςς ,,   πποουυ   δδεενν   εείίννααιι   άάλλλλαα   ααππόό   

τταα   ννοομμιικκάά   ππρρόόσσωωππαα   δδηημμοοσσίίοουυ   δδιικκααίίοουυ   κκααιι   ΟΟΤΤΑΑ   αα   

ββααθθμμίίδδοοςς ,,   ππεερριιοορρίί ζζοοννττααςς   μμεε   ττοονν   ττρρόόπποο   ααυυττόό   ττηηνν   

εελλεευυθθεερρίίαα   ττωωνν   σσυυμμββάάσσεεωωνν ..     

  ΤΤοο   ΣΣυυμμββοούύλλιιοο   ττηηςς   ΕΕππιικκρρααττεείίααςς   σσττηηνν   εεξξααιιρρεεττ ιικκάά   

σσηημμααννττιικκήή   ααππόόφφαασσηη   ττηηςς   ΟΟλλοομμεελλεείίααςς   ττοουυ   ((11991100//22000011))   

έέκκρριιννεε::     

««99..   ΕΕππεειιδδήή ,,   σσττοο   άάρρθθρροο   55  ττοουυ   ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς   οορρίί ζζεεττααιι   

σσττηηνν   μμεενν   ππααρρ ..   11  όόττιι   ««ΚΚααθθέέννααςς   έέχχεειι   δδιικκααίίωωμμαα   νναα   
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ααννααππττύύσσσσεειι   εελλεεύύθθεερραα   ττηηνν   ππρροοσσωωππιικκόόττηηττάά   ττοουυ   κκααιι   νναα   

σσυυμμμμεεττέέχχεειι   σσττηηνν   κκοοιι ννωωννιικκήή ,,   οοιικκοοννοομμιικκήή   κκααιι   πποολλιιττ ιικκήή   

ζζωωήή   ττηηςς   χχώώρρααςς ,,   εεφφόόσσοονν   δδεενν   ππρροοσσββάάλλλλεειι   τταα   δδιικκααιιώώμμαατταα   

ττωωνν   άάλλλλωωνν   κκααιι   δδεενν   ππααρρααββιιάάζζεε ιι   ττοο   ΣΣύύννττααγγμμαα   ήή   τταα   

χχρρηησσττάά   ήήθθηη ,,   σσττηη   δδεε   ππααρρ ..   33  όόττιι   ««ΗΗ   ππρροοσσωωππιικκήή   εελλεευυθθεερρ ίίαα   

εείίννααιι   ααππααρρααββίίαασσττηη ..   ΚΚααννέέννααςς   δδεενν   κκααττααδδιιώώκκεεττααιι   .. .. ..   οούύττεε   

μμεε   οοπποοιιοοδδήήπποοττεε   άάλλλλοο   ττρρόόπποο   ππεερριιοορρίί ζζεεττααιι   ππααρράά   μμόόννοο   

όότταανν   κκααιι   όόππωωςς   οορρίί ζζεε ιι   οο   ννόόμμοοςς»» ..   ……ΜΜεε   ττ ιι ςς   ππααρρααππάάννωω   

δδιιααττάάξξεειιςς   ττοουυ   άάρρθθρροουυ   55  ττοουυ   ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς   

κκααττοοχχυυρρώώννεεττααιι ,,   ωωςς   ααττοομμιικκόό   δδιικκααίίωωμμαα ,,   ηη   οοιικκοοννοομμιικκήή   

εελλεευυθθεερρίίαα ..   ΕΕιιδδ ιικκήή   εεκκδδήήλλωωσσηη   ττοουυ   σσυυννττααγγμμααττιικκοούύ   ααυυττοούύ   

δδιικκααιιώώμμααττοοςς   ααπποοττεελλεείί   γγιιαα   ττοουυςς   ιιδδ ιιώώττεεςς ,,   φφυυσσιικκάά   ήή   

ννοομμιικκάά   ππρρόόσσωωππαα ,,   ηη   εελλεευυθθεερρίίαα   ττωωνν   σσυυμμββάάσσεεωωνν ,,   σσττηηνν   

οοπποοίίαα   ααννήήκκοουυνν ,,   μμεεττααξξύύ   άάλλλλωωνν ,,   ηη   εεππιιλλοογγήή   κκααττααρρττίίσσεεωωςς   

σσυυμμββάάσσεεωωςς   κκααιι   μμεε   ττοο   ΔΔηημμόόσσιιοο   ήή   ννοομμιικκάά   ππρρόόσσωωππαα   πποουυ   

ααννήήκκοουυνν   σσττοονν   εευυρρύύττεερροο   δδηημμόόσσιιοο   ττοομμέέαα ,,   κκααθθώώςς   κκααιι   ηη   

σσύύμμφφυυττηη   ααξξ ίίωωσσηη   ττηηςς   ττηηρρήήσσεεωωςς   ττωωνν   σσυυμμββααττιικκώώνν   

δδιικκααιιωωμμάάττωωνν   κκααιι   υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν   ττωωνν   

ααννττ ιισσυυμμββααλλλλοομμέέννωωνν ..   ΝΝοομμοοθθεεττιικκήή   εεππέέμμββαασσηη   σσττηηνν   

εεξξέέλλιιξξηη   σσυυννεεσσττηημμέέννηηςς   σσυυμμββααττιικκήήςς   σσχχέέσσηηςς   σσυυννιισσττάά   

εεξξααιιρρεεττιικκόό   μμέέττρροο   κκααιι   δδιικκααιιοολλοογγεείίττααιι   γγιιαα   σσοοββααρροούύςς   

λλόόγγοουυςς   δδηημμοοσσίίοουυ   σσυυμμφφέέρροοννττοοςς   όόππωωςς   εείίννααιι   ηη   ββλλάάββηη   

ττηηςς   εεθθννιικκήήςς   οοιικκοοννοομμίίααςς…… ..……ΤΤοο   εεξξααιιρρεεττ ιι κκόό   όόμμωωςς   ααυυττόό   

ννοομμοοθθεεττ ιικκόό   μμέέττρροο ,,   ωωςς   εεκκ   ττηηςς   φφύύσσεεωωςς   ττοουυ   

δδιικκααιιοολλοογγηηττιι κκοούύ   λλόόγγοουυ   ττηηςς   εεππιιββοολλήήςς   ττοουυ   ((ββλλααππττιικκοοίί   γγ ιιαα   

ττηηνν   εεθθννιικκήή   οοιι κκοοννοομμίίαα   σσυυμμββααττιικκοοίί   όόρροοιι)) ,,   ππρρέέππεειι   νναα   

ππρροοββλλέέππεεττααιι   μμεε   ββάάσσηη   γγεεννιικκάά ,,   ααννττιικκεειιμμεεννιικκάά   κκααιι   

ππρρόόσσφφοορραα   κκρριιττήήρριιαα   κκααιι   νναα   λλααμμββάάννεεττααιι   σσττοο   ππλλααίίσσιιοο   

ττηηςς   ααρρχχήήςς   ττηηςς   ααννααλλοογγιικκόόττηηττααςς   σσεε   εεύύλλοογγοο   ααππόό   ττηηνν   
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κκααττάάρρττιισσηη   ττηηςς   σσυυμμββάάσσεεωωςς   χχρρόόννοο ..   …… ..ΣΣυυννεεππώώςς   ττοο   

άάρρθθρροο   66  ττοουυ   νν ..   22226600//11999944,,   όόππωωςς   σσυυμμππλληηρρώώθθηηκκεε   μμεε   ττοο   

άάρρθθρροο   22  ππααρρ ..   3311  ττοουυ   νν ..   22223355//11999944,,   έέχχοοννττααςς   ττοο   ππιιοο   

ππάάννωω   ππεερριιεεχχόόμμεεννοο ,,   ααννττ ίί κκεειι ττααιι   σσττιιςς   σσυυννττααγγμμααττιικκέέςς   

δδιιααττάάξξεειιςς   πποουυ   κκααττοοχχυυρρώώννοουυνν   ττηηνν   οοιικκοοννοομμιικκήή   εελλεευυθθεερρίίαα   

μμεε   ττηηνν   εειιδδ ιικκόόττεερρηη   μμοορρφφήή   ττηηςς   εελλεευυθθεερρίίααςς   ττωωνν   

σσυυμμββάάσσεεωωνν ,,   δδιιόόττ ιι   εεππιιββάάλλλλεειι   ττοο   εεξξααιιρρεεττ ιικκόό   μμέέττρροο   ττηηςς   

««ααυυττοοδδίίκκααιιηηςς»»   κκααττάάρργγηησσηηςς   εεγγκκύύρρωωςς   ααππόό   ττυυππιικκήήςς   

ααππόόψψεεωωςς   κκααττααρρττιισσμμέέννωωνν   σσυυμμββάάσσεεωωνν   χχωωρρίίςς   νναα   θθεεσσππίί ζζεε ιι   

ννοομμιικκάά   κκρριιττήήρριιαα   δδιιααππιισσττώώσσεεωωςς   ττωωνν   ββλλααππττιικκώώνν   γγιιαα   ττηηνν   

εεθθννιικκήή   οοιικκοοννοομμίίαα   όόρρωωνν   κκάάθθεε   σσυυμμββάάσσεεωωςς   πποουυ   εεμμππίίππττεειι   

σσττοο   χχρροοννιικκόό   ππεεδδ ίίοο   εεφφααρρμμοογγήήςς   ττοουυ   ννόόμμοουυ»» ..     

ΗΗ   ππααρρέέμμββαασσηη   ττοουυ   ννοομμοοθθέέττηη ,,   όόππωωςς   κκααιι   κκάάθθεε   άάλλλλοουυ   

ττρρίίττοουυ   ππρροοσσώώπποουυ ,,   σσυυννεεππώώςς ,,   σσεε   ννοομμίίμμωωςς   κκααττααρρττ ιισσθθεείίσσεεςς   

σσυυμμββάάσσεειιςς ,,   σσύύμμφφωωνναα   μμεε   τταα   ααννωωττέέρρωω   δδεεκκττάά   γγεεννόόμμεενναα   

ααππόό   ττηηνν   ννοομμοολλοογγίίαα   εεππιιττρρέέππεεττααιι ,,   σσττοο   ββααθθμμόό ,,   πποουυ   

ββλλάάππττεεττααιι   εεκκ   ττωωνν   σσυυμμββάάσσεεωωνν   ααυυττώώνν   ηη   εεθθννιικκήή   

οοιικκοοννοομμίίαα ..   ΗΗ   σσυυννέέχχιισσηη   ττηηςς   ααππαασσχχόόλληησσηηςς   ττωωνν   

εερργγααζζοομμέέννωωνν   ααοορρίίσσττοουυ   χχρρόόννοουυ ,,   ττωωνν   οοπποοίίωωνν   εερργγοοδδόόττηηςς   

εείίννααιι   άάλλλλοοςς   ααππόό   ττοο   ίίδδ ιιοο   ττοο   ΔΔηημμόόσσιιοο   σστταα   ππλλααίίσσιιαα   ττωωνν   

ήήδδηη   κκααττααρρττιισσθθεειισσώώνν   σσυυμμββάάσσεεωωνν   εερργγαασσίίααςς   ααοορρίίσσττοουυ   

χχρρόόννοουυ ,,   ττηηνν   σσττιιγγμμήή ,,   πποουυ   έέχχοουυνν   ήήδδηη   ππρροοββλλεεφφθθεείί   τταα   

κκοοννδδύύλλιιαα   γγιιαα   ττηηνν   σσυυννέέχχιισσηη   ττηηςς   ααππαασσχχόόλληησσηηςς   ττοουυςς   δδεενν   

μμπποορρεείί   νναα   θθεεωωρρηηθθεείί ,,   ππρροοφφααννώώςς ,,   όόττιι   ββλλάάππττεειι   ττηηνν   εεθθννιικκήή   

οοιικκοοννοομμίίαα   εεννώώ   ααννττίίσσττοοιιχχαα   δδεενν   μμπποορρεείί   νναα   ιικκααννοοπποοιιηηθθεείί   

ττοο   κκρριιττήήρριιοο   ττηηςς   ππααρρέέλλεευυσσηηςς   εευυλλόόγγοουυ   χχρρόόννοουυ   ααππόό   ττηηνν   

κκααττάάρρττιισσηη   ττηηςς   σσυυμμββάάσσεεωωςς ..   
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ΥΥππόό   ττηηνν   έέννννοοιιαα   ααυυττήή ,,   οοιι   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννεεςς   ππρράάξξεειιςς ,,   

δδιιαα   ττωωνν   οοπποοίίαα   ππρροοββλλέέφφθθηηκκεε   ηη   θθέέσσηη   σσεε   δδιιααθθεεσσιιμμόόττηητταα   

υυππααλλλλήήλλωωνν ,,   πποουυ   έέχχοουυνν   ννοομμίίμμωωςς   κκααττααρρττίίσσεειι   σσυυμμββάάσσεειι ςς   

εερργγαασσίίααςς   μμεε   ννοομμιικκάά   ππρρόόσσωωππαα   δδιιάάφφοορραα   ττοουυ   ιιδδ ίίοουυ   ττοουυ   

ΔΔηημμοοσσίίοουυ ,,   ππααρρααββιιάάζζεε ιι   εευυθθέέωωςς   ααφφεεννόόςς   ττοο   θθεεμμεελλιιώώδδεεςς   

δδιικκααίίωωμμαα   ττηηςς   ααξξ ιιοοππρρέέππεειιααςς   ττοουυ   ααννθθρρώώπποουυ ,,   σσττεερρώώννττααςς   

ααυυττοούύςς   ααππόό   τταα   ααπποολλύύττωωςς   ααννααγγκκααίίαα   μμέέσσαα   ββιιοοπποορριισσμμοούύ ,,   

ττηηνν   σσττιιγγμμήή ,,   μμάάλλιισστταα ,,   πποουυ   οοιι   ππεερριικκοοππέέςς ,,   πποουυ   έέχχοουυνν   

υυπποοσσττεείί   ήήδδηη   σσττιιςς   ααπποοδδοοχχέέςς   ττοουυςς   ααππόό   ττοο   22001100  κκααιι   

εεφφεεξξήήςς   υυππεερρββααίίννοουυνν   ττοο   4400%%  κκααιι   ααφφεεττέέρροουυ   σσυυννιισσττάά   

ααννεεππίίττρρεεππττοο   ππεερριιοορριισσμμόό   ττηηςς   οοιικκοοννοομμιικκήήςς   εελλεευυθθεερρίίααςς ,,   

δδιιαα   ττηηςς   ππααρρεεμμββάάσσεεωωςς   κκααιι   ττρροοπποοπποοιιήήσσεεωωςς   ήήδδηη   

κκααττααρρττιισσθθεείίσσααςς   σσυυμμββάάσσεεωωςς   μμεεττααξξύύ   ττρρίίττωωνν   ππρροοσσώώππωωνν   

((ττωωνν   υυππααλλλλήήλλωωνν   κκααιι   ττωωνν   εερργγοοδδοοττώώνν   ττοουυςς)) ..     

ΣΣηημμεειιωωττέέοονν ,,   όόττιι   δδιιαα   ττηηςς   ααππόό   44  ΔΔεεκκέέμμββρρηη   22001122  

ππρράάξξεεωωςς   ννοομμοοθθεεττ ιικκοούύ   ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ   ππρροοββλλέέφφθθηηκκεε   ηη   

δδυυννααττόόττηητταα   ((δδ ιιαα   υυλλιικκήήςς   ππρράάξξεεωωςς))   ππααρρεεμμββάάσσεεωωςς   σσττοο   

ΜΜηηττρρώώοο   ΑΑννθθρρωωππίίννοουυ   ΔΔυυννααμμιικκοούύ ,,   εεκκ   μμέέρροουυςς   ττοουυ   ιιδδ ίίοουυ   

ττοουυ   ΥΥπποουυρργγεείίοουυ   ΔΔιιοοιικκηηττ ιι κκήήςς   ΜΜεεττααρρρρύύθθμμιισσηηςς   κκααιι   ηη   

ααλλλλααγγήή   ττωωνν   σσττοοιιχχεείίωωνν   ττωωνν   υυππααλλλλήήλλωωνν ,,   πποουυ   υυππάάγγοοννττααιι   

σσττηηνν   ππααρράάγγρρααφφοο   ΖΖ44  ττοουυ   νν ..44009933//22001122,,   δδιιαακκόόππττοοννττααςς   μμεε   

ττοονν   ττρρόόπποο   ααυυττόό   ττηηνν   μμιισσθθοοδδοοσσίίαα   ττοουυςς ..   ΕΕππιιππρρόόσσθθεετταα ,,   μμεε   

ττηηνν   υυππ’’   ααρριιθθμμόόνν   ΔΔΙΙΔΔΑΑΔΔ//ΔΔΙΙΠΠΙΙΔΔΔΔ//οοιικκ ..2288777700  ήήδδηη   

ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννηη   ππρράάξξηη ,,   ααππεειιλλήήθθηηκκαανν   μμεε   πποοιιννιικκέέςς   κκααιι   

ππεειιθθααρρχχιικκέέςς   σσυυννέέππεειι εεςς ,,   χχωωρρίίςς   σσττηηνν   ππρρααγγμμααττιικκόόττηητταα   νναα   

υυφφίίσσττααττααιι   κκααμμίίαα   σσχχεεττ ιικκήή   ννοομμοοθθεεττ ιικκήή   ππρρόόββλλεεψψηη ,,   οοιι   

εερργγοοδδόόττεεςς   ττωωνν   δδιιααθθεεσσίίμμωωνν   υυππααλλλλήήλλωωνν ,,   ωωςς   μμέέσσοο   

εεξξααννααγγκκαασσμμοούύ   γγιιαα   ττηηνν   ααπποοσσττοολλήή   ττωωνν   σσττοοιιχχεείίωωνν ..   
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ΟΟιι   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννεεςς   ππρράάξξεειι ςς ,,   ωωσσττόόσσοο ,,   ππααρρααββιιάάζζοουυνν   

εευυθθέέωωςς   ττ ιι ςς   δδιιααττάάξξεειιςς   ττωωνν   άάρρθθρρωωνν   22  κκααιι   55  ττοουυ   

ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς   κκααιι   δδέέοονν   όόππωωςς   αακκυυρρωωθθοούύνν   ααππόό   ττοο   

ΔΔιικκαασσττήήρριιοο   ΣΣααςς ..     

55οοςς   ΛΛόόγγοοςς   αακκύύρρωωσσηηςς--  ΠΠααρράάββαασσηη   ττοουυ   άάρρθθρροουυ   44  

ππααρρ ..11  ττοουυ   ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς ..   

ΟΟιι   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννεεςς   ππρράάξξεειι ςς   ππεερρααιιττέέρρωω   

ππααρρααββιιάάζζοουυνν   ττοονν   γγεεννιι κκόό   κκααννόόνναα   ττηηςς   ιισσόόττηηττααςς ,,   πποουυ   

εειισσάάγγεεττααιι   σσττοο   αα ..44  ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς ,,   οο   οοπποοίίοοςς ,,   κκααττάά   ππάάγγιιαα   

ννοομμοολλοογγίίαα   ((ββλλ ..   ΣΣττΕΕ   11448822//0022,,   22887733//0000,,   22115533//8899,,   

990000,,11223366//22000033  κκααιι   999922//0044)) ,,   ααφφοορράά   όόχχιι   μμόόννοονν   ττηηνν   

ιισσόόττηητταα   κκααττάά   ττηηνν   εεφφααρρμμοογγήή   ττοουυ   ννόόμμοουυ   εεννώώππιιοονν   δδηηλλααδδήή   

ττωωνν   δδιιοοιικκηηττιικκώώνν   κκααιι   δδιικκαασσττιικκώώνν   ααρρχχώώνν   ααλλλλάά   δδεεσσμμεεύύεειι   

κκααιι   ττοονν   ίίδδ ιιοο   ττοονν   ννοομμοοθθέέττηη   ττοουυ   οοπποοίίοουυ   ηη   μμηη   

σσυυμμμμόόρρφφωωσσηη   εελλέέγγχχεεττααιι   δδιικκαασσττιικκάά ..     

ΣΣυυνναακκόόλλοουυθθαα ,,   ηη   έέννννοοιιαα   ττηηςς   ιισσόόττηηττααςς   εείίννααιι   δδιιττττήή::   

αα))   οοιι   ΈΈλλλληηννεεςς   πποολλίίττεεςς   εε ίίννααιι   ίίσσοοιι   εεννώώππιιοονν   ττοουυ   ννόόμμοουυ ,,   ββ))   

οο   ννόόμμοοςς   εείίννααιι   ίίσσοοςς   εεννώώππιιοονν   ττωωνν   πποολλιιττώώνν ..   ΣΣττοο   ππλλααίίσσ ιιοο   

ττηηςς   ααννααλλοογγιικκήήςς   ιισσόόττηηττααςς ,,   πποουυ   κκααθθιιεερρώώννεειι   ττοο   αα ..44  ππααρρ ..11  

ΣΣυυννττ ..   κκααιι   ττηηςς   ααρρχχήήςς   ττηηςς   ααννααλλοογγιικκόόττηηττααςς   πποουυ   οορρίί ζζεε ιι   

ρρηηττάά   ττοο   αα ..   2255  ππααρρ ..11  ΣΣυυννττ .. ,,   εείίννααιι   δδυυννααττέέςς   ππααρρεεκκκκλλίίσσεε ιιςς   

ααππόό   ττ ιι ςς   εενν   λλόόγγωω   ααρρχχέέςς   γγιιαα   λλόόγγοουυςς   δδηημμοοσσίίοουυ   ήή   

κκοοιιννωωννιικκοούύ   σσυυμμφφέέρροοννττοοςς ..   ΤΤαα   κκρριιττήήρριιαα ,,   πποουυ   μμπποορροούύνν   ήή   

ααννττιιθθέέττωωςς   δδεενν   μμπποορροούύνν   νναα   δδιικκααιιοολλοογγήήσσοουυνν   μμ ιιαα   

δδιιααφφοορρεεττ ιικκήή   μμεεττααχχεείίρρ ιισσηη   πποοιικκίίλλοουυνν   κκααιι   ππρροοκκύύππττοουυνν   ααππόό   

ττοο   ΣΣύύννττααγγμμαα ,,   ττοουυςς   ννόόμμοουυςς   κκααιι   ττηηνν   ννοομμοολλοογγίίαα   ττωωνν   

ααννωωττάάττωωνν   ΔΔιικκαασσττηηρρίίωωνν ..     

ΙΙδδ ιιααιι ττέέρρωωςς   ααππόό   ττηη   ννοομμοολλοογγίίαα   ((ΣΣττΕΕ   447777//11998899,,   

777711//11999977,,   22666655//11999988,,   22007777//11999999,,   22009966//22000000,,   



 46 

33111155//22000022,,   115533//22000033))   γγίίννεεττααιι   σσααφφέέςς   όόττ ιι   κκάάθθεε   

δδηημμόόσσιιοο   ήή   κκοοιιννωωννιικκόό   σσυυμμφφέέρροονν   δδεενν   δδιικκααιιοολλοογγεείί   

ππααρρεεκκκκλλίίσσεειιςς   ααππόό   ττηηνν   ααρρχχήή   ττηηςς   ιισσόόττηηττααςς   κκααιι   ττωωνν   

εειιδδιικκόόττεερρωωνν   μμοορρφφώώνν   ττηηςς ,,   όόππωωςς   οοιι   ααρρχχέέςς   ττηηςς   

ααξξιιοοκκρρααττίίααςς   κκααιι   ττηηςς   ιισσόόττηηττααςς   εευυκκααιιρριιώώνν ..   ΚΚάάθθεε   

ππααρρέέκκκκλλιισσηη   ήή   ααππόόκκλλιισσηη   ααππόό   ττηηνν   ααρρχχήή   ααυυττήή   θθαα   ππρρέέππεειι   

νναα   σσυυννιισσττάά   ππρροοϊϊόόνν   δδιικκααιι ιι κκήήςς   κκααιι   ααξξ ιιαακκήήςς   σσττάάθθμμιισσηηςς   

μμεεττααξξύύ   ττωωνν   δδιιαακκυυββεευυόόμμεεννωωνν   ααγγααθθώώνν   κκααιι   σσυυμμφφεερρόόννττωωνν   

ηη   οοπποοίίαα   μμάάλλιισστταα   σσυυχχννάά   ππρρέέππεειι   νναα   ππρρααγγμμααττοοπποοιιεε ίί ττααιι   ii nn  

ccoonnccrreettoo,,   μμεε   ββάάσσηη   ττ ιιςς   εειιδδ ιικκόόττεερρεεςς   σσυυννθθήήκκεεςς ,,   πποουυ   

σσυυννττρρέέχχοουυνν   σσεε   κκάάθθεε   υυππόόθθεεσσηη ..   ΣΣεε   ααυυττόό   ττοο   ππλλααίίσσιιοο ,,   τταα   

κκρριιττήήρριιαα ,,   πποουυ   οο   ννοομμοοθθέέττηηςς   κκααιι   οο   δδιικκαασσττήήςς   θθεεσσμμοοθθεεττοούύνν   

ωωςς   ιικκααννάά   νναα   δδιικκααιιοολλοογγήήσσοουυνν   δδιιααφφοορρεεττ ιι κκήή   μμεεττααχχεείίρρ ιισσηη   

εείίννααιι   κκρριιττήήρριιαα   ααυυσσττηηρρώώςς   ααξξ ιιοολλοογγιικκάά ,,   ααννττιικκεειιμμεεννιικκάά   κκααιι   

ααξξ ιιοοκκρρααττιι κκάά   πποουυ   ααφφήήννοουυνν   σσττηηνν   ΔΔιιοοίίκκηησσηη   εεξξααιιρρεεττ ιι κκάά   

σσττεεννάά   ππεερριιθθώώρριιαα   δδιιαακκρριιττ ιικκήήςς   εευυχχέέρρεειιααςς   κκααιι   

ααιιττ ιιοολλοογγηημμέέννηηςς   κκρρίίσσηηςς ..     

ΣΣύύμμφφωωνναα   μμεε   ττηηνν   22339966//22000044  ΟΟλλ ..   ΣΣττΕΕ   ““ΗΗ   ααρρχχήή   ττηηςς   

ιισσόόττηηττααςς   πποουυ   κκααθθιιεερρώώννεειι   ττοο   αα ..   44  ΣΣυυννττ ..   ααπποοττεελλεείί   

σσυυννττααγγμμααττιικκόό   κκααννόόνναα   πποουυ   εεππιιββάάλλλλεειι   ττηηνν   οομμοοιιόόμμοορρφφηη   

μμεεττααχχεείίρρ ιισσηη   ττωωνν   ππρροοσσώώππωωνν   πποουυ   ττεελλοούύνν   υυππόό   ττ ιιςς   ααυυττέέςς   ήή   

ππααρρόόμμοοιιεεςς   σσυυννθθήήκκεεςς   εεννώώ   δδεεσσμμεεύύεειι   κκααιι   ττοο   ννοομμοοθθέέττηη   κκααιι   

ττηη   ΔΔιιοοίίκκηησσηη ..   ΗΗ   ππααρρααββίίαασσηη   ττηηςς   σσυυννττααγγμμααττιικκήήςς   ααρρχχήήςς   

εελλέέγγχχεεττααιι   ααππόό   τταα   δδιικκαασσττήήρριιαα   μμεε   σσκκοοππόό   ττηηνν   ππρρααγγμμάάττωωσσηη   

ττοουυ   κκρράάττοουυςς   δδ ιικκααίίοουυ   κκααιι   ττηηνν   εελλεεύύθθεερρηη   ααννάάππττυυξξηη   ττηηςς   

ππρροοσσωωππιικκόόττηηττααςς   εεκκάάσσττοουυ   μμεε   ίίσσοουυςς   όόρροουυςς ..   ΟΟ   δδιικκαασσττιικκόόςς   

ααυυττόόςς   έέλλεεγγχχοοςς   πποουυ   εείίννααιι   έέλλεεγγχχοοςς   οορρίίωωνν   κκααιι   όόχχιι   ττηηςς   

οορρθθόόττηηττααςς   ττωωνν   ννοομμοοθθεεττ ιι κκώώνν   εεππιιλλοογγώώνν ,,   ααννααγγννωωρρίί ζζεε ιι   

σσττοονν   κκοοιιννόό   ννοομμοοθθέέττηη   ήή   σσττηηνν   κκααττ ’’   εεξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηη   
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ννοομμοοθθεεττοούύσσαα   ΔΔιιοοίίκκηησσηη   ττηηνν   εευυχχέέρρεειιαα   νναα   ρρυυθθμμίίσσεειι   μμεε   

εεννιιααίίοο   ήή   δδιιααφφοορρεεττ ιι κκόό   ττρρόόπποο   κκααιι   ππάάννττωωςς   εεππίί   ττηη   ββάάσσεειι   

ααννττ ιικκεειιμμεεννιικκώώνν   κκρριιττηηρρίίωωνν   ττ ιι ςς   έέννννοομμεεςς   σσχχέέσσεειιςς   ήή   

κκαατταασσττάάσσεειιςς ,,   λλααμμββάάννοοννττααςς   υυππόόψψηη   ττ ιι ςς   υυφφιισσττάάμμεεννεεςς   

κκοοιιννωωννιικκέέςς ,,   οοιικκοοννοομμιικκέέςς ,,   εεππααγγγγεελλμμααττιικκέέςς   κκααιι   άάλλλλεεςς   

σσυυννααφφεείίςς   μμεε   ττοο   ααννττ ιι κκεείίμμεεννοο   ρρύύθθμμιισσηηςς   σσυυννθθήήκκεεςς ..   

ΟΟφφεείίλλεεττααιι   όόμμωωςς   ηη   εεππιιλλεεγγόόμμεεννηη   ρρύύθθμμιισσηη   νναα   κκιιννεείί ττααιι   

μμέέσσαα   σστταα   όόρριιαα   πποουυ   δδιιααγγρράάφφοοννττααιι   ααππόό   ττηηνν   ααρρχχήή   ττηηςς   

ιισσόόττηηττααςς   κκααιι   τταα   οοπποοίίαα   ααπποοκκλλεείίοουυνν   ττόόσσοο   ττηηνν   έέκκδδηηλλαα   

άάννιισσηη   μμεεττααχχεείίρρ ιισσηη   μμεε   ττηη   μμοορρφφήή   ττηηςς   εειισσααγγωωγγήήςς   κκααθθααρράά   

χχααρριισσττ ιικκοούύ   μμέέττρροουυ   μμηη   σσυυννδδεεόόμμεεννοουυ   ππρροοςς   ααξξ ιιοολλοογγιικκάά   

κκρριιττήήρριιαα   ήή   ττηηςς   εεππιιββοολλήήςς   ααδδιικκααιιοολλόόγγηηττηηςς   εεππιιββααρρύύννσσεεωωςς ,,   

όόσσοο   κκααιι   ττηηνν   ααυυθθααίίρρεεττηη   εεξξοομμοοίίωωσσηη   δδιιααφφοορρεεττ ιικκώώνν   

κκαατταασσττάάσσεεωωνν   ήή   ττηηνν   εεννιιααίίαα   μμεεττααχχεείίρρ ιισσηη   ππρροοσσώώππωωνν   πποουυ   

ττεελλοούύνν   υυππόό   δδιιααφφοορρεεττ ιι κκέέςς   σσυυννθθήήκκεεςς ,,   ββάάσσεειι   όόλλωωςς   

ττυυππιικκώώνν   ήή   σσυυμμππττωωμμααττιικκώώνν   ήή   αασσχχέέττωωνν   μμεεττααξξύύ   ττοουυςς   

κκρριιττηηρρίίωωνν   ((11225522,,11225533//22000033  ΟΟλλ ..ΣΣττΕΕ))”” ..     

ΜΜεε   ττηηνν   δδιιάάττααξξηη   ττηηςς   ππααρρααγγρράάφφοουυ   ΖΖ44  ττοουυ   άάρρθθρροουυ   

ΜΜΟΟΝΝΟΟΥΥ   ττοουυ   νν ..44009933//22001122  ττ ίίθθεεννττααιι   σσεε   δδιιααθθεεσσιιμμόόττηητταα   οοιι   

εερργγααζζόόμμεεννοοιι   σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννωωνν   κκααιι   μμόόννοο   κκααττηηγγοορριιώώνν ,,   

σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννωωνν   κκααιι   μμόόννοο   εειιδδ ιικκοοττήήττωωνν ,,   μμεε   ττυυχχααίίοο   

κκρριιττήήρριιοο   ττοο   γγεεγγοοννόόςς ,,   όόττιι   οοιι   εενν   λλόόγγωω   εερργγααζζόόμμεεννοοιι   έέττυυχχεε   

νναα   υυππηηρρεεττοούύνν   σσττιιςς   σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννεεςς   θθέέσσεειιςς   ττηηνν   ηημμέέρραα   

δδηημμοοσσίίεευυσσηηςς   ττοουυ   ννόόμμοουυ ,,   ήήττοοιι   ττηηνν   1122--1111--22001122..     

ΗΗ   ττυυχχααιιόόττηητταα   κκααιι   σσυυννεεππεείίαα   ααυυττοούύ   ηη   

ααννττιισσυυννττααγγμμααττιικκόόττηητταα   ττωωνν   κκρριιττηηρρίίωωνν ,,   πποουυ   εε ιισσάάγγοοννττααιι   

γγιιαα   ττηηνν   εεππιιλλοογγήή   ττωωνν   εερργγααζζοομμέέννωωνν ,,   πποουυ   ττ ίίθθεεννττααιι   σσεε   

κκααττάάσστταασσηη   δδιιααθθεεσσιιμμόόττηηττααςς   ππρροοκκύύππττεειι   εεννααρργγώώςς   εεάάνν   

ααννααλλοογγιισσττεείί   κκααννεείίςς ,,   όόττιι   εερργγααζζόόμμεεννοοιι ,,   οοιι   οοπποοίίοοιι   έέττυυχχεε   νναα   
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έέχχοουυνν   μμεεττααττααγγεείί   μμιιαα   μμόόλλιιςς   ηημμέέρραα   ππρριινν   ττηηνν   δδηημμοοσσίίεευυσσηη   

ττοουυ   ννόόμμοουυ   σσεε   άάλλλληη   κκααττηηγγοορρίίαα   ((ππχχ   ααππόό   ΔΔΕΕ   ΔΔιιοοιικκηηττιικκώώνν   

σσεε   ΔΔΕΕ   ΦΦυυλλάάκκωωνν))   εεξξααιιρρέέθθηηκκαανν   ττηηςς   δδιιααθθεεσσιιμμόόττηηττααςς   κκααιι   

σσυυννεεχχίί ζζοουυνν   νναα   ππααρρέέχχοουυνν   ααππρρόόσσκκοοππτταα   ττ ιι ςς   υυππηηρρεεσσίίεεςς   

ττοουυςς ,,   ππααρράά   ττοο   γγεεγγοοννόόςς ,,   όόττιι   οοιι   εενν   λλόόγγωω   υυππάάλλλληηλλοοιι   

φφέέρροουυνν   τταα   ίίδδ ιιαα   οουυσσιιαασσττιικκάά   ττυυππιικκάά   ππρροοσσόόνντταα   μμεε   ττοουυςς   

ττ ιιθθέέμμεεννοουυςς   σσεε   δδ ιιααθθεεσσιιμμόόττηητταα   σσυυννααδδέέλλφφοουυςς   ττοουυςς ..     

ΕΕππιιππρρόόσσθθεετταα ,,   τταα   ίίδδ ιιαα   τταα   εεππιιμμέέρροουυςς   κκρριιττήήρριιαα ,,   πποουυ   

ττ ίίθθεεννττααιι   εεκκ   ττοουυ   ννόόμμοουυ   εε ίίννααιι   ττυυχχααίίαα ,,   ππααρρααββιιάάζζοονντταα   μμεε   

ττοονν   ττρρόόπποο   ααυυττόό   ττηηνν   ααρρχχήή   ττηηςς   ιισσόόττηηττααςς   ααλλλλάά   κκααιι   ττηηςς   

ααξξ ιιοοκκρρααττίίααςς ..   ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα ,,   ηη   ππρρόόββλλεεψψηη ,,   όόττιι   

εεξξααιιρροούύννττααιι   ττηηςς   δδιιααθθεεσσιιμμόόττηηττααςς   οοιι   ααοορρίίσσττοουυ   χχρρόόννοουυ   

εερργγααζζόόμμεεννοοιι ,,   όότταανν   οο   ααρριιθθμμόόςς   ττωωνν   εερργγααζζοομμέέννωωνν   ααυυττώώνν   

αααα))   εείί ννααιι   ίίσσοοςς   ήή   μμεεγγααλλύύττεερροοςς   ττωωνν   δδέέκκαα   ((1100))   ααννάά   

υυππηηρρεεσσίίαα   ήή   φφοορρέέαα   κκααιι   ββββ))   ααννέέρρχχεεττααιι   σσεε   πποοσσοοσσττόό   

μμιικκρρόόττεερροο   ττοουυ   2255%%  ττοουυ   σσυυννοολλιικκοούύ   ααρριιθθμμοούύ   ττωωνν   

υυππααλλλλήήλλωωνν   ττωωνν   ωωςς   άάννωω   κκλλάάδδωωνν   κκααιι   εε ιιδδ ιικκοοττήήττωωνν   ήή   ττοο   

1100%%  ττοουυ   σσυυννόόλλοουυ   ττοουυ   τταακκττ ιικκοούύ   ππρροοσσωωππιικκοούύ   πποουυ   

υυππηηρρεεττοούύνν   σσττηηνν   οοιικκεείίαα   υυππηηρρεεσσίίαα   ήή   φφοορρέέαα ,,   ααπποοδδεειικκννύύεειι   

ππεερρίί ττρραανναα ,,   όόττ ιι   τταα   κκρριιττήήρριιαα   ττηηςς   εεππιιλλοογγήήςς   ττωωνν   

υυππααλλλλήήλλωωνν   εείίννααιι   ααννττιισσττοοίί χχωωςς   ττυυχχααίίαα ..   ΤΤαα   δδεε   πποοσσοοσσττάά   

ττωωνν   υυππααλλλλήήλλωωνν ,,   πποουυ   δδιιααγγρράάφφοοννττααιι   ααππόό   ττοονν   ννόόμμοο   κκααιι   

ρρυυθθμμίίζζοοννττααιι   ππεερρααιιττέέρρωω   ααππόό   ττ ιι ςς   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννεεςς   ππρράάξξεε ιιςς   

σσεε   κκααμμίίαα   ππεερρίίππττωωσσηη   δδεενν   μμπποορροούύνν   νναα   δδιικκααιιοολλοογγηηθθοούύνν   

ααννττιι κκεειιμμεεννιικκάά ,,   ττηηνν   σσττιιγγμμήή ,,   μμάάλλιισστταα ,,   πποουυ   μμέέσσωω   ττωωνν   

κκρριιττηηρρίίωωνν   ααυυττώώνν ,,   υυππήήρρξξαανν   υυππηηρρεεσσίίεεςς ,,   πποουυ   σσυυννοολλιικκάά   

εεξξααιιρρέέθθηηκκαανν   ττηηςς   εεφφααρρμμοογγήήςς   ττηηςς   ππααρρααγγρράάφφοουυ   ΖΖ44  κκααιι   

άάλλλλεεςς ,,   πποουυ   γγιιαα   εελλάάχχιισσττηη   δδιιααφφοορράά   εεννττάάχχθθηηκκαανν   ππλλήήρρωωςς   

σσεε   ααυυττήήνν ..     
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ΕΕππιιππρρόόσσθθεετταα ,,   ηη   ααρρχχήή   ττηηςς   ιισσόόττηηττααςς   ππααρρααββιιάάζζεεττααιι   

κκααττάάφφοορραα ,,   όότταανν   οο   ννοομμοοθθέέττηηςς   εεππιιλλέέγγεειι   ωωςς   κκρριιττήήρριιοο   γγ ιιαα   

ττηηνν   εεξξααίίρρεεσσηη   υυππααλλλλήήλλωωνν   ααππόό   ττηηνν   δδιιααθθεεσσιιμμόόττηητταα ,,   ττοο   

γγεεγγοοννόόςς ,,   όόττιι   ααυυττοοίί   έέχχοουυνν   ππρροοσσλληηφφθθεείί   μμέέσσωω   

δδιιααγγωωννιισσμμοούύ ,,   πποουυ   δδιιεεννεερργγήήθθηηκκεε   ααππόό   ττοο   ΑΑΣΣΕΕΠΠ ,,   ττηηνν   ίίδδ ιιαα   

σσττιιγγμμήή ,,   πποουυ   σσεε   δδιιααθθεεσσιιμμόόττηητταα   ττ ίίθθεεννττααιι   υυππάάλλλληηλλοοιι ,,   πποουυ   

ππρροοσσεελλήήφφθθηησσαανν   μμεε   ααπποολλύύττωωςς   ννόόμμιιμμεεςς   κκααιι   ρρυυθθμμιισσθθεείίσσεεςς   

εεκκ   ττοουυ   ννόόμμοουυ   δδιιααδδ ιικκαασσίί εεςς ..   ΜΜιιαα   κκααθθ’’   όόλλαα   ννόόμμιιμμηη   

σσυυννεεππώώςς   δδιιααδδ ιικκαασσίίαα   ππρρόόσσλληηψψηηςς   δδεενν   μμπποορρεείί   νναα   

ααπποοττεελλέέσσεειι   ττοο   κκρριιττήήρριιοο   γγιιαα   ττηηνν   εεππιιββοολλήή   εεννόόςς   εεξξααιιρρεεττ ιι κκάά   

δδυυσσμμεεννοούύςς   μμέέττρροουυ ,,   όόππωωςς   εείίννααιι   ηη   δδιιααθθεεσσιιμμόόττηητταα ,,   ττηηνν   

σσττιιγγμμήή ,,   μμάάλλιισστταα ,,   πποουυ   σσεε   κκάάπποοιιεεςς   ππεερριιππττώώσσεειιςς   ηη   

ππρρόόσσλληηψψηη   ωωςς   ααοορρίίσσττοουυ   χχρρόόννοουυ   ττοουυ   σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοουυ   

ππρροοσσωωππιικκοούύ   ααπποοττέέλλεεσσεε   σσυυμμμμόόρρφφωωσσηη   ττηηςς   χχώώρρααςς   μμααςς   

ππρροοςς   κκοοιιννοοττ ιικκήή   οοδδηηγγίίαα ,,   πποουυ   έέππρρεεππεε   νναα   εεννσσωωμμααττωωθθεείί   

σσττοο   εεθθννιικκόό   δδίίκκααιιοο ..   ΤΤέέττοοιιαα   εείίννααιι   ππρροοφφααννώώςς   ηη   ππεερρίίππττωωσσηη   

ττηηςς   μμεεττααττρροοππήήςς   ττωωνν   σσυυμμββάάσσεεωωνν   εερργγαασσίίααςς   οορριισσμμέέννοουυ   

χχρρόόννοουυ   ήή   έέρργγοουυ   κκααττ ’’   εεππιιττααγγήή   ττωωνν   δδιιααττάάξξεεωωνν   ττοουυ   ΠΠ ..δδ ..   

116644//22000044,,   ττοο   οοπποοίίοο   εεννσσωωμμάάττωωσσεε   σσττηηνν   ΕΕλλλληηννιικκήή   έέννννοομμηη   

ττάάξξηη   ττηηνν   κκοοιιννοοττ ιι κκήή   οοδδηηγγίίαα   11999999//7700//ΕΕΚΚ ..   ΟΟύύττεε   ββεεββααίίωωςς ,,   

ααρρκκεείί   γγιιαα   νναα   ααιιττ ιιοολλοογγήήσσεε ιι   ττηηνν   ππααρρααββίίαασσηη   ααυυττήή   ττηηςς   

ααρρχχήήςς   ττηηςς   ιισσόόττηηττααςς ,,   ηη   δδιικκααιιοολλοογγίίαα ,,   πποουυ   ππρροοββάάλλλλεεττααιι   εεκκ   

μμέέρροουυςς   ττηηςς   ΚΚυυββεερρννήήσσεεωωςς ,,   όόττιι   ττοο   εενν   λλόόγγωω   ππρροοσσωωππιικκόό ,,   

πποουυ   ππρροοσσεελλήήφφθθηη   κκααττόόππιινν   μμεεττααττρροοππήήςς   ττηηςς   σσυυμμββάάσσεεωωςς   

ττοουυςς   σσεε   ααοορρίίσσττοουυ   χχρρόόννοουυ ,,   δδεενν   κκααττααννεεμμήήθθηηκκεε   

οορρθθοολλοογγιικκάά ,,   δδεεδδοομμέέννοουυ ,,   όόττιι   ααννααγγκκααίίαα   ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη   γγ ιιαα   

ττηηνν   ίίδδ ιιαα   ττηηνν   εεφφααρρμμοογγήή   ττωωνν   δδιιααττάάξξεεωωνν   ττοουυ   ππ ..δδ ..   

116644//22000044  ήήτταανν   ττοο   ππρροοσσωωππιικκόό   ααυυττόό   νναα   κκααλλύύππττεειι   κκααιι   νναα   
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ππρρόόκκεειι ττααιι   εεφφεεξξήήςς   νναα   κκααλλύύψψεειι   ππάάγγιιεεςς   κκααιι   δδιιααρρκκεε ίίςς   

ααννάάγγκκεεςς   ττοουυ   φφοορρέέαα ,,   σσττοονν   οοπποοίίοο   υυππηηρρεεττεείί ..     

  ΗΗ   δδιιάάττααξξηη   ττηηςς   ππααρρααγγρράάφφοουυ   ΖΖ44  ττοουυ   άάρρθθρροουυ   ΜΜΟΟΝΝΟΟΥΥ   

ττοουυ   νν ..44009933//22001122  ππρροοσσββάάλλλλεειι   εεππίίσσηηςς ,,   κκααιι   θθίίγγεειι   κκααίίρρ ιιαα   

ττοο   δδιικκααίίωωμμαα   κκάάθθεε   πποολλίίττηη   κκααιι   σσυυνναακκόόλλοουυθθαα   κκάάθθεε   

υυππααλλλλήήλλοουυ   νναα   ααννααππττύύσσσσεειι   ττηηνν   ππρροοσσωωππιικκόόττηητταα   ττοουυ   

μμέέσσωω   ττηηςς   εερργγαασσίίααςς   ττοουυ ,,   νναα   εεππιιδδ ιιώώκκεειι   ττηηνν   μμέέγγιισσττηη   

δδυυννααττήή   ααννέέλλιιξξηη   σσττηηνν   υυππηηρρεεσσιιαακκήή   ττοουυ   δδιιααδδρροομμήή   κκααιι   νναα   

ππρροοσσππααθθεείί   γγιιαα   ττηηνν   ββεελλττ ίίωωσσηη   ττόόσσοο   ττωωνν   ααπποοδδοοχχώώνν   ττοουυ   

όόσσοο   κκααιι   ττηηςς   σσυυννττάάξξεεωωςς   ττοουυ ..   ΗΗ   ππρροοσστταασσίίαα   ααυυττήή   

σσυυννέέχχεεττααιι   ααννααμμφφίίββοολλαα   κκααιι   μμεε   ττοο   δδ ιικκααίίωωμμαα   ττοουυ   κκάάθθεε   

υυππααλλλλήήλλοουυ   νναα   ππρροοσσφφέέρρεειι   σσττηηνν   υυππηηρρεεσσίίαα   ττοουυ   κκααιι   νναα   

ττυυγγχχάάννεειι   σσεεββαασσμμοούύ   ττηηςς   ααξξ ίίααςς   κκααιι   ττηηςς   ππρροοσσωωππιικκόόττηηττααςς   

ττοουυ ..     

ΜΜεε   ββάάσσηη   ττ ιιςς   δδιιααττάάξξεειι ςς   ααυυττοούύ   ττοουυ   όόλλωωςς   

ααννττιισσυυννττααγγμμααττιικκοούύ   ννόόμμοουυ ,,   οοιι   υυππάάλλλληηλλοοιι ,,   πποουυ   φφέέρροοννττααιι   

νναα   υυππάάγγοοννττααιι   σσεε   ααυυττόόνν   ααπποομμαακκρρύύννοοννττααιι   ββίίααιιαα--ααιιφφννίίδδ ιιαα   

ααππόό   ττ ιι ςς   υυππηηρρεεσσίίεεςς   ττοουυςς--ααππόό   ττηηνν   ηημμέέρραα   δδηημμοοσσίίεευυσσηηςς   ττοουυ   

σσχχεεττ ιικκοούύ   ννόόμμοουυ ,,   ππρροοσσββάάλλλλοοννττααςς   μμεε   ττοονν   ττρρόόπποο   ααυυττόό   

ββάάννααυυσσαα   ττηηνν   ααξξ ιιοοππρρέέππεειιαα   ττωωνν   θθιιγγοομμέέννωωνν   υυππααλλλλήήλλωωνν   

κκααιι   ααπποοσσττεερρώώννττααςς   ττοουυςς   κκάάθθεε   δδιικκααίίωωμμαα   νναα   εεππιιδδ ιιώώξξοουυνν   

ττηηνν   μμιισσθθοολλοογγιικκήή   κκααιι   υυππηηρρεεσσιιαακκήή   ττοουυςς   ααννέέλλιιξξηη ,,   κκααττάά   

ππααρράάββαασσηη   μμάάλλιισστταα   ττηηςς   ααρρχχήήςς   ττηηςς   ααξξ ιιοοκκρρααττίίααςς ,,   

δδεεδδοομμέέννοουυ ,,   όόττιι   οοιι   εενν   λλόόγγωω   υυππάάλλλληηλλοοιι   δδεενν   

ααξξ ιιοολλοογγήήθθηηκκαανν   κκααττάά   ττοο   μμέέττρροο   ττωωνν   ππρροοσσωωππιικκώώνν   ττοουυςς   

ππρροοσσόόννττωωνν   κκααιι   ιικκααννοοττήήττωωνν   ααλλλλάά   ττέέθθηηκκαανν   σσεε   

δδιιααθθεεσσιιμμόόττηητταα   μμεε   ττυυχχααίίαα   κκρρ ιιττήήρριιαα ..     

ΣΣυυννεεππεείίαα   ττωωνν   ααννωωττέέρρωω   οοιι   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννεεςς   ππρράάξξεειι ςς   

έέχχοουυνν   ωωςς   έέρρεειισσμμαα   δδιιααττάάξξεε ιι ςς   ννόόμμοουυ ,,   πποουυ   έέχχοουυνν   εεκκδδοοθθεείί   
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κκααττάά   ππρροοφφααννήή   ππααρράάββαασσηη   ττοουυ   ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς   κκααιι   ππρρέέππεειι   

νναα   αακκυυρρωωθθοούύνν   ααππόό   ττοο   ΔΔιικκαασσττήήρριιοο   ΣΣααςς ..   

66οοςς   ΛΛόόγγοοςς   αακκύύρρωωσσηηςς   --ΠΠααρρααββίίαασσηη   ττηηςς   ααρρχχήήςς   

ττηηςς   ιισσόόττηηττααςς ,,   ττηηςς   ααμμεερροολληηψψίίααςς   κκααιι   ττηηςς   

ααξξιιοοκκρρααττίίααςς ..   

ΟΟιι   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννεεςς   ππρράάξξεειι ςς   έέχχοουυνν   ωωςς   έέρρεειισσμμαα   ττ ιι ςς   

δδιιααττάάξξεειιςς   ττηηςς   ππααρρααγγρράάφφοουυ   ΖΖ44  ττοουυ   ννόόμμοουυ   44009933//22001122,,   οοιι   

οοπποοίίεεςς   έέρρχχοοννττααιι   σσεε   εευυθθεείίαα   ααννττίίθθεεσσηη   ππρροοςς   ττ ιι ςς   ααρρχχέέςς   ττηηςς   

ααμμεερροολληηψψίίααςς   κκααιι   ττηηςς   ααξξιιοοκκρρααττίίααςς ,,   δδεεδδοομμέέννοουυ ,,   όόττιι   οοιι   

υυππάάλλλληηλλοοιι ,,   πποουυ   ττ ίίθθεενντταα ιι   σσεε   δδ ιιααθθεεσσιιμμόόττηητταα   δδεενν   

εεππιιλλέέγγοοννττααιι   μμεε   ββάάσσηη   ττηηνν   ππρροοσσωωππιικκήή   ττοουυςς   ααξξ ίίαα   κκααιι   ττ ιι ςς   

υυππηηρρεεσσιιαακκέέςς   ττοουυςς   δδυυννααττόόττηηττεεςς   ααλλλλάά   ββάάσσηη   ττυυχχααίίωωνν   κκααιι   

άάσσχχεεττωωνν   ππρροοςς   ττηηνν   υυππηηρρεεσσιιαακκήή   ττοουυςς   δδιιααδδρροομμήή   

κκρριιττηηρρίίωωνν ..   ΟΟύύττεε   ββεεββααίίωωςς ,,   ηη   εεππιιλλοογγήή   ττοουυ   ππρροοσσωωππιικκοούύ   

ααυυττοούύ   γγίίννεεττααιι   μμεε   ββάάσσηη   ααννττιι κκεειιμμεεννιικκάά   κκρριιττήήρριιαα ,,   όόππωωςς   γγ ιιαα   

ππααρράάδδεειιγγμμαα   ηη   οορργγάάννωωσσηη   κκααιι   ηη   λλεειι ττοουυρργγίίαα   ττωωνν   

υυππηηρρεεσσιιώώνν ,,   ηη   ββεελλττ ίίωωσσηη   ττηηςς   ααπποοδδοοττιικκόόττηηττααςς   ααυυττώώνν   ήή   

οοπποοιιααδδήήπποοττεε   άάλλλληη   ααννττιι κκεειιμμεεννιικκήή   ππααρράάμμεεττρροοςς   

σσυυννααππττόόμμεεννηη   μμεε   ττηηνν   οορργγάάννωωσσηη   ττωωνν   υυππηηρρεεσσιιώώνν   ήή   τταα   

ττυυππιικκάά   κκααιι   οουυσσιιαασσττιικκάά   ππρροοσσόόνντταα   ττωωνν   υυππααλλλλήήλλωωνν ..   

  ΗΗ   έέννννοοιιαα   ττηηςς   ααξξ ιιοοκκρρααττίίααςς   ααννααφφέέρρεεττααιι   σσττοο   

άάρρθθρροο   110033  ππααρρ ..   77  ΣΣ ..   κκααιι   ααφφοορράά   μμόόννοονν   ττηηνν   ππρρόόσσλληηψψηη   

ττωωνν   υυππααλλλλήήλλωωνν   σσττοο   ΔΔηημμόόσσιιοο   κκααιι   σσττοονν   εευυρρύύττεερροο   

δδηημμόόσσιιοο   ττοομμέέαα ..   ΩΩσσττόόσσοο ,,   οοιι   ααρρχχέέςς   ττηηςς   ααξξ ιιοοκκρρααττίίααςς   κκααιι   

ττηηςς   δδιιααφφάάννεειιααςς   εεφφααρρμμόόζζοοννττααιι   εεππίίσσηηςς   σσττηηνν   υυππηηρρεεσσιιαακκήή   

εεξξέέλλιιξξηη   κκααιι   ττηηνν   εενν   γγέέννεειι   υυππηηρρεεσσιιαακκήή   πποορρεείίαα   ττωωνν   

δδηημμοοσσίίωωνν   υυππααλλλλήήλλωωνν   ((ββλλ ..   ΚΚοοϊϊμμττζζόόγγλλοουυ ,,   ΗΗ   ααξξ ιιοοκκρρααττίίαα   

ωωςς   οορργγααννωωττιικκήή   ααρρχχήή   ττηηςς   ΔΔηημμόόσσιιααςς   ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς ,,   σσττοο   

σσυυλλλλοογγιικκόό   έέρργγοο::   ΓΓ ..   ΣΣωωττηηρρέέλληηςς//ΑΑππ ..   ΠΠααππαακκωωννσσττααννττ ίίννοουυ   
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((εεππιιμμ .. ))   ΗΗ   δδυυννααμμιικκήή   ττηηςς   δδηημμοοκκρρααττίίααςς   σσττηη   δδεεκκααεεττ ίίαα   ττοουυ   

’’9900,,   εεκκδδ ..   ΑΑ ..ΝΝ ..   ΣΣάάκκκκοουυλλαα ,,   11999999  κκααιι   ΝΝ ..   ΚΚααλλττσσόόγγιιαα   ––

ΤΤοουυρρννααββίίττηη ,,   ΚΚρριιττήήρριιαα   εεππιιλλοογγήήςς   ττωωνν   ααννωωττέέρρωωνν   

σσττεελλεεχχώώνν   ττηηςς   ΕΕλλλληηννιι κκήήςς   ΔΔηημμοοσσίίααςς   ΔΔιιοοιι κκήήσσεεωωςς   κκααιι   οοιι   

ππρρααγγμμααττιικκέέςς   ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειι ςς   εεφφααρρμμοογγήήςς   ττοουυςς ,,   ΕΕΔΔΕΕ ,,   ττ ..22,,   

11999966)) ..   

HH  ααρρχχήή   ττηηςς   ιισσόόττηηττααςς ,,   ττηηςς   ααμμεερροολληηψψίίααςς   κκααιι   ττηηςς   

ααξξ ιιοοκκρρααττίίααςς   μμεεττααφφρράάζζοονντταα ιι   κκααττ ’’   ααρρχχήήνν   σσττοο   δδιικκααίίωωμμαα   

κκααθθεεννόόςς   νναα   ααννττιιμμεεττωωππίί ζζεεττααιι   ααπποοκκλλεειισσττ ιι κκάά   κκααττάά   ττοονν   

λλόόγγοο   ττηηςς   ππρροοσσωωππιικκήήςς   ττοουυ   ααξξ ίίααςς   κκααιι   ιικκααννόόττηηττααςς   μμεε   ίίσσοουυςς   

όόρροουυςς ..   ΚΚααττ ’’   αακκοολλοουυθθίίαα ,,   σσυυννεεππάάγγοοννττααιι   όόττιι   οο   ννοομμοοθθέέττηηςς ,,   

όότταανν   θθεεσσππίί ζζεε ιι   ππρροοσσόόνντταα   κκααιι   ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς   γγιιαα   ττηηνν   

κκααττάάλληηψψηη   δδηημμοοσσίίωωνν   θθέέσσεεωωνν ,,   δδεενν   εεππιιττρρέέππεεττααιι   νναα   

ππρροοββααίίννεειι   σσεε   δδιιαακκρρίίσσεειιςς   ββάάσσεειι   κκρριιττηηρρίίωωνν   αασσχχέέττωωνν   

ππρροοςς   ττηηνν   ιικκααννόόττηητταα   ττοουυ   υυπποοψψηηφφίίοουυ ..   ΟΟ   δδιιοορριισσμμόόςς   

κκααιι   κκααττ ’’   ααννααλλοογγίίαα   ηη   υυππηηρρεεσσιιαακκήή   εεξξέέλλιιξξηη   ττοουυ   υυππααλλλλήήλλοουυ   

ππρρέέππεειι   νναα   γγίίννεεττααιι   ααπποοκκλλεειισσττ ιικκάά   ββάάσσεειι   ττωωνν   ππρροοσσόόννττωωνν   

ττοουυ   κκααιι   ττηηςς   ππρροοσσωωππιικκήήςς   ττοουυ   ααξξ ίίααςς   ((γγννώώσσεειι ςς ,,   

εεππιιδδεεξξ ιιόόττηηττεεςς ,,   εεμμππεειιρρ ίίαα ,,   εερργγααττ ιι κκόόττηητταα ,,   

σσυυννεερργγαασσιιμμόόττηητταα ,,   άάμμεεμμππττοο   ππααρρεελλθθόόνν))   κκααττ ’’   εεφφααρρμμοογγήήνν   

οουυσσιιαασσττιικκώώνν   κκααιι   κκααττάάλλλληηλλωωνν   κκρριιττηηρρίίωωνν   σσττοοχχεευυόόννττωωνν   

μμόόννοονν   σσττηηνν   ππρροοσσωωππιικκήή   ααξξ ίίαα   κκααιι   ττηηνν   κκααττααλλλληηλλόόττηητταα   ττοουυ   

υυπποοψψηηφφίίοουυ   γγιιαα   ττ ιιςς   σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννεεςς   εεκκάάσσττοοττεε   

ππρροοκκηηρρυυσσσσόόμμεεννεεςς   θθέέσσεειιςς ..   

  ΗΗ   εεππιιλλοογγήή   ππρροοσσώώππωωνν   γγιιαα   ττηηνν   κκααττάάλληηψψηη   θθέέσσεεωωνν   

εευυθθύύννηηςς ,,   όόππωωςς   εείί ννααιι   οοιι   ππλλεείίσσττεεςς   ττωωνν   θθέέσσεεωωνν   σσττηη   

ΔΔηημμόόσσιιαα   ΔΔιιοοίίκκηησσηη ,,   μμεε   ααπποοκκλλεειισσττ ιικκόό   γγννώώμμοονναα   ττ ιι ςς   

ιικκααννόόττηηττεεςς   κκααιι   τταα   ππρροοσσόόνντταα   ττοουυςς   θθαα   έέππρρεεππεε   νναα   

ααπποοττεελλεείί   ααυυττοοννόόηηττηη   ππρραακκττιικκήή   σσεε   κκάάθθεε   ΠΠοολλιιττεε ίίαα   πποουυ   
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δδιιααθθέέττεειι   υυψψηηλλόό   εεππίίππεεδδοο   πποολλιιττ ιικκοούύ   κκααιι   ννοομμιικκοούύ   

πποολλιι ττ ιισσμμοούύ ..   ΗΗ   σσττααδδιιοοδδρροομμίίαα   ττοουυ   δδηημμοοσσίίοουυ   υυππααλλλλήήλλοουυ   

μμεε   ββάάσσηη   ττηηνν   ππρροοσσωωππιικκήή   ττοουυ   ααξξ ίίαα   κκααιι   ηη   ιισσόόττ ιιμμηη   

ααννττιιμμεεττώώππιισσήή   ττοουυ   κκααττάά   ττηηνν   υυππηηρρεεσσιιαακκήή   ττοουυ   εεξξέέλλιι ξξηη   

ααπποοττεελλοούύνν   σσττοοιι χχεειιώώδδεειιςς   κκααννόόννεεςς   γγιιαα   ττηη   λλεειι ττοουυρργγίίαα   κκάάθθεε   

σσυυσσττήήμμααττοοςς   δδιιοοιικκηηττιικκήήςς   οορργγάάννωωσσηηςς   πποουυ   σσέέββεεττααιι   ττηη   

σσυυννττααγγμμααττιικκήή   ννοομμιιμμόόττηητταα   κκααιι   εεππιιδδ ιιώώκκεειι   ττηη   

μμεεγγιισσττοοπποοίίηησσηη   ττηηςς   ααπποοδδοοττιικκόόττηηττααςς   κκααιι   ττηηςς   

ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκόόττηηττάάςς   ττοουυ ..   ΗΗ   ααππααρρέέγγκκλλιιττηη   ττήήρρηησσηη   ττηηςς   

ααρρχχήήςς   ττηηςς   ααξξ ιιοοκκρρααττίίααςς   σσττ ιιςς   ππρροοσσλλήήψψεειιςς   κκααιι   ττ ιι ςς   κκάάθθεε   

εείίδδοουυςς   υυππηηρρεεσσιιαακκέέςς   μμεεττααββοολλέέςς   σσττηηνν   κκααττάάσστταασσηη   ττοουυ   

ππρροοσσωωππιικκοούύ   ττωωνν   δδηημμοοσσίίωωνν   υυππηηρρεεσσιιώώνν   εείίννααιι   ccoonnddii tt iioo  

ss iinnee  qquuaa  nnoonn  γγιιαα   ττηηνν   πποολλυυππόόθθηηττηη   ααννααββάάθθμμιισσηη   κκααιι   

ααννααγγκκααίίοο   εεκκσσυυγγχχρροοννιισσμμόό   ττηηςς   πποολλύύππααθθηηςς   ΕΕλλλληηννιικκήήςς   

ΔΔηημμόόσσιιααςς   ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς ..   

  ΚΚααττάά   ττηηνν   οορρθθόόττεερρηη   άάπποοψψηη ,,   οοιι   εενν   λλόόγγωω   ααρρχχέέςς   

θθεεμμεελλιιώώννοοννττααιι   εερρμμηηννεευυττ ιι κκάά   σσττοο   σσυυννδδυυαασσμμόό   ττωωνν   

δδιιααττάάξξεεωωνν   ττωωνν   άάρρθθρρωωνν   44  ππααρρ ..   11  κκααιι   55  ππααρρ ..   11ΣΣ   κκααθθώώςς   

κκααιι   ττηηνν   ααρρχχήή   ττοουυ   κκοοιιννωωννιικκοούύ   κκρράάττοουυςς   δδιικκααίίοουυ   αα ..   2255  

ππααρρ ..   11  ΣΣ ..   ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα ,,   ηη   ααρρχχήή   ττηηςς   ααξξ ιιοοκκρρααττίίααςς   

ααπποοττεελλεείί   ππρρωωττίίσσττωωςς   εεξξεειι δδ ίίκκεευυσσηη   ττωωνν   ααρρχχώώνν   ττηηςς   

ααννααλλοογγιικκήήςς   ιισσόόττηηττααςς   κκααιι   ττηηςς   εελλεεύύθθεερρηηςς   ααννάάππττυυξξηηςς   ττηηςς   

ππρροοσσωωππιικκόόττηηττααςς ,,   εεννώώ   ηη   ααρρχχήή   ττηηςς   δδ ιιααφφάάννεειιααςς   ααπποορρρρέέεειι   

ιιδδ ίίωωςς   ααππόό   ττηηνν   ααρρχχήή   ττοουυ   κκρράάττοουυςς   δδ ιικκααίίοουυ   κκααιι   σσυυννιισσττάά   

ααννααγγκκααίίοο   ππααρραακκοολλοούύθθηημμαα   ττηηςς   ααρρχχήήςς   ττηηςς   ααξξ ιιοοκκρρααττίίααςς ..     

  ΤΤηη   σσυυννττααγγμμααττιικκήή   κκααττοοχχύύρρωωσσηη   ττηηςς   ααρρχχήήςς   ττηηςς   

ααξξ ιιοοκκρρααττίίααςς   ααννααγγννωωρρίί ζζεε ιι ,,   εεξξάάλλλλοουυ ,,   κκααιι   ηη   ννοομμοολλοογγίίαα   ττοουυ   

ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ   ττηηςς   ΕΕππιικκρρααττεείίααςς ..   ΣΣύύμμφφωωνναα   μμεε   ααυυττήή::   ««ΗΗ   

ααρρχχήή   ττηηςς   ααξξ ιιοοκκρρααττίίααςς   υυππααγγοορρεεύύεειι   όόππωωςς   ηη   ππρρόόσσββαασσηη   σσεε   
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δδηημμόόσσιιεεςς   θθέέσσεειι ςς   κκααιι   ααξξ ιιώώμμαατταα   γγίίννεεττααιι   μμεε   κκρριιττήήρριιαα   πποουυ   

σσυυννάάππττοοννττααιι   μμεε   ττηηνν   ππρροοσσωωππιικκήή   ααξξ ίίαα   κκααιι   ιικκααννόόττηητταα   ττωωνν   

εεννδδιιααφφεερροομμέέννωωνν»»   ((ΣΣττΕΕ   11223366//22000033)) ,,   εεννώώ   σσεε   άάλλλλεεςς   

ααπποοφφάάσσεειιςς   ττοουυ   γγίίννεεττααιι   λλόόγγοοςς   γγιιαα   ττηηνν   ««ααπποορρρρέέοουυσσαα   ααππόό   

ττηηνν   ααρρχχήή   ττηηςς   ιισσόόττηηττααςς   δδηημμοοκκρρααττιικκήή   ααρρχχήή   ττηηςς   

σσττααδδ ιιοοδδρροομμίίααςς   εεκκάάσσττοουυ   κκααττάά   ττοο   λλόόγγοο   ττηηςς   ππρροοσσωωππιικκήήςς   

ττοουυ   ααξξ ίίααςς»»   ((ΣΣττΕΕ   22006699//22000000,,   11444466//22000033,,   11225522//22000033)) ..     

  ΑΑπποοκκλλίίσσεειιςς   ααππόό   ττ ιι ςς   ααρρχχέέςς   ττηηςς   ιισσόόττηηττααςς   κκααιι   ττηηςς   

ααξξ ιιοοκκρρααττίίααςς   εείίννααιι   δδυυννααττόόνν   νναα   δδιικκααιιοολλοογγοούύννττααιι   γγιιαα   

λλόόγγοουυςς   ααννωωττέέρρααςς   ββίίααςς ,,   ««υυππόό   ττηηνν   ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη   όόμμωωςς   όόττιι   

οοιι   ααπποοκκλλίίσσεειιςς   ααυυττέέςς   εε ιισσάάγγοοννττααιι   μμεε   ττυυππιικκόό   ννόόμμοο   ήή   

κκααννοοννιισσττ ιι κκήή   ππρράάξξηη   κκααττ ’’   εεξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηη   ττυυππιικκοούύ   ννόόμμοουυ   

κκααιι   ππεερριιοορρίί ζζοοννττααιι   σσττοο   ααπποολλύύττωωςς   ααννααγγκκααίίοο ,,   εεννόόψψεειι   ττωωνν   

σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννωωνν   ππεερριισσττάάσσεεωωνν ,,   μμέέττρροο ,,   ααππόό   ττηηνν   άάπποοψψηη   

ττηηςς   εεννττάάσσεεωωςς ,,   ττηηςς   εεκκττάάσσεεωωςς   κκααιι   ττηηςς   χχρροοννιικκήήςς   ττοουυςς   

δδιιάάρρκκεειιααςς»»   ((ΣΣττΕΕ   11115566//22000000,,   11006655//22000000  κκααιι   ΟΟλλ ..   ΣΣττΕΕ   

555500//11999999)) ..   

ΣΣττοο   ίίδδ ιιοο   ππλλααίίσσιιοο ,,   ππρρέέππεειι   νναα   ττοοννιισσττεείί   όόττιι   ηη   ααρρχχήή   ττηηςς   

ααξξ ιιοοκκρρααττίίααςς   δδιιααθθέέττεειι   έένναα   ππεερριισσσσόόττεερροο   σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο   

ππεερριιεεχχόόμμεεννοο   ααππόό   ττηηνν   ααρρχχήή   ττηηςς   ίίσσηηςς   μμεεττααχχεείίρρ ιισσηηςς   κκααθθώώςς   

εεππιιββάάλλλλεειι   ιιδδίίωωςς   ττηη   θθέέσσππιισσηη   κκρριιττηηρρίίωωνν   εεππιιλλοογγήήςς   κκααιι   

δδιιααδδιικκαασσιιώώνν   πποουυ   σσυυννάάππττοοννττααιι   ααπποοκκλλεειισσττιικκάά   μμεε   ττηηνν   

ππρροοσσωωππιικκήή   ααξξίίαα   κκααθθεεννόόςς ,,   δδηηλλααδδήή   ττιιςς   ιικκααννόόττηηττεεςς ,,   

τταα   ππρροοσσόόνντταα   κκααιι   ττηηνν   ππρροοσσωωππιικκόόττηηττάά   ττοουυ ..   ΚΚάάθθεε   

άάλλλλοο   κκρριιττήήρριιοο   εείίννααιι ,,   κκααττ ’’   ααρρχχήήνν ,,   ααννττίίθθεεττοο   μμεε   ττηηνν   ααρρχχήή   

ττηηςς   ααξξ ιιοοκκρρααττίίααςς   κκααιι   δδεενν   εεππιιττρρέέππεεττααιι ..   ΑΑπποοκκλλίίσσεειιςς   εείίννααιι   

σσυυννττααγγμμααττιικκέέςς   θθεεμμιιττέέςς   μμόόννοονν   σσεε   εεξξααιιρρεεττ ιι κκέέςς   

ππεερριιππττώώσσεειιςς   κκααιι   δδιικκααιιοολλοογγοούύννττααιι   ααπποοκκλλεειισσττ ιικκάά   γγ ιιαα   

λλόόγγοουυςς   πποουυ   ααννάάγγοοννττααιι   σσττηηνν   ααρρχχήή   ττοουυ   κκοοιιννωωννιικκοούύ   
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κκρράάττοουυςς ,,   όόππωωςς   γγιιαα   ππααρράάδδεειιγγμμαα   ηη   ππρροοσστταασσ ίίαα   

σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννωωνν   κκοοιιννωωννιικκάά   εευυππααθθώώνν   οομμάάδδωωνν   ((αα ..   2211  ΣΣ .. ))   

ήή   ηη   θθεεττ ιικκήή   δδρράάσσηη   γγιιαα   ττηηνν   ιισσόόττηητταα   ττωωνν   δδύύοο   φφύύλλωωνν   ((αα ..   

111166  ππααρρ ..   22  ΣΣ)) ..   

  ΣΣυυμμππεερραασσμμααττιικκάά ,,   ηη   ααππααρρέέγγκκλλιιττηη   εεφφααρρμμοογγήή   ττηηςς   

ααρρχχήήςς   οοδδηηγγεείί   σσεε   ππλληηρρέέσσττεερρηη   ααξξ ιιοοπποοίίηησσηη   ττοουυ   

ααννθθρρώώππιιννοουυ   δδυυννααμμιικκοούύ ,,   ππααρρέέχχεειι   σσττηηνν   ππρράάξξηη   κκίίννηηττρραα   

γγιιαα   ττηηνν   ααύύξξηησσηη   ττηηςς   ααπποοδδοοττιικκόόττηηττααςς   κκααιι   ττηηνν   ααννάάλληηψψηη   

ππρροοωωττοοββοουυλλιιώώνν   ααππόό   ττοουυςς   υυππααλλλλήήλλοουυςς ,,   ππεερριιοορρίί ζζεε ιι   ττ ιι ςς   

εεννττάάσσεειιςς   μμεεττααξξύύ   ττοουυςς ,,   μμεειιώώννεειι   ττηηνν   εεμμφφάάννιισσηη   

φφααιιννοομμέέννωωνν   δδ ιιααφφθθοορράάςς   κκααιι   εεννιισσχχύύεειι   ττ ιι ςς   σσχχέέσσεειι ςς   

εεμμππιισσττοοσσύύννηηςς   ττηηςς   ΔΔιιοοίί κκηησσηηςς   μμεε   ττοουυςς   πποολλίίττεεςς ..   

ΕΕπποομμέέννωωςς ,,   δδεενν   ααπποοσσκκοοππεείί   μμόόννοονν   σσττηηνν   εεγγγγύύηησσηη   ββαασσιικκώώνν   

θθεεμμεελλιιωωδδώώνν   δδιικκααιιωωμμάάττωωνν   ττωωνν   υυππααλλλλήήλλωωνν ,,   κκααιι ,,   

σσυυνναακκόόλλοουυθθαα ,,   σσττηη   δδιιαασσφφάάλλιισσηη   ττοουυ   κκρράάττοουυςς   δδιικκααίίοουυ   

ααλλλλάά   κκααιι   σσττηη   εεξξυυππηηρρέέττηησσηη   ττοουυ   δδηημμοοσσίίοουυ   σσυυμμφφέέρροοννττοοςς ..   

ΠΠρρόόκκεειι ττααιι   γγιιαα   μμιιαα   ααππόό   ττ ιι ςς   χχααρραακκττηηρριισσττ ιικκόόττεερρεεςς   

ππεερριιππττώώσσεειιςς   σσυυννααγγωωννιισσττ ιικκήήςς   λλεειι ττοουυρργγίίααςς   ττωωνν   

θθεεμμεελλιιωωδδώώνν   δδιικκααιιωωμμάάττωωνν   μμεε   ττοο   δδηημμόόσσιιοο   σσυυμμφφέέρροονν ..     

  ΒΒάάσσεειι   ττωωνν   δδιιααττάάξξεεωωνν   ττηηςς   ππααρρααγγρράάφφοουυ   ΖΖ44  ττοουυ   

άάρρθθρροουυ   ΜΜΟΟΝΝΟΟΥΥ   ττοουυ   νν ..44009933//22001122  κκααιι   ττωωνν   δδ ιιααττάάξξεεωωνν   

ττωωνν   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννωωνν   ππρράάξξεεωωνν ,,   οοιι   υυππάάλλλληηλλοοιι ,,   πποουυ   

σσυυγγκκεεννττρρώώννοουυνν   ττ ιι ςς   οορριι ζζόόμμεεννεεςς   ααππόό   ττοονν   ννόόμμοο   

ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς ,,   πποουυ   σσεε   κκάάθθεε   ππεερρίίππττωωσσηη   εείίννααιι   ττυυχχααίίεεςς   κκααιι   

δδεενν   σσυυννάάππττοοννττααιι   μμεε   ττοο   μμέέττρροο   ττηηςς   ππρροοσσωωππιικκήήςς   κκααιι   

υυππηηρρεεσσιιαακκήήςς   ααξξ ίίααςς   ττοουυ   κκααθθεεννόόςς   εεξξ   ααυυττώώνν ,,   ττ ίίθθεεννττααιι   σσεε   

δδιιααθθεεσσιιμμόόττηητταα   κκααιι   ααπποολλύύοοννττααιι   αακκοολλοούύθθωωςς   ααππόό   ττηηνν   

υυππηηρρεεσσίίαα   ττοουυςς ..   ΟΟιι   εενν   λλόόγγωω   υυππάάλλλληηλλοοιι ,,   ωωσσττόόσσοο ,,   δδεενν   

εεππιιλλέέγγοοννττααιι   μμεε   ββάάσσηη   τταα   ππρροοσσόόνντταα   ττοουυςς   κκααιι   ττ ιι ςς   
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δδυυννααττόόττηηττεεςς   ττοουυςς   ((ππρροοσσωωππιικκέέςς   κκααιι   υυππηηρρεεσσιιαακκέέςς))   ααλλλλάά   

οορριι ζζόόννττ ιιαα ,,   χχωωρρίίςς   κκααννέένναα   ααξξιιοοκκρρααττιικκόό   κκρριιττήήρριιοο ,,   πποουυ   

θθαα   εεππέέττρρεεππεε   σσττηηνν   ΔΔιιοοίίκκηησσηη   νναα   κκρρίίννεε ιι   εεάάνν   οο   υυππάάλλλληηλλοοςς ,,   

πποουυ   ττ ίίθθεεττααιι   σσεε   δδιιααθθεεσσιιμμόόττηητταα   δδιιααθθέέττεε ιι   ττ ιιςς   οουυσσιιαασσττιικκέέςς   

δδυυννααττόόττηηττεεςς   γγιιαα   νναα   ππααρρααμμεείίννεειι   σσττηηνν   υυππηηρρεεσσίίαα   ττοουυ   κκααιι   

νναα   ππρροοσσφφέέρρεειι   σσεε   ααυυττήήνν   έέννααννττ ιι   κκάάπποοιιοουυ   άάλλλλοουυ   

υυππααλλλλήήλλοουυ ,,   πποουυ   αανν   κκααιι   δδ ιιααθθέέττεειι   λλιιγγόόττεερραα   ττυυππιικκάά   κκααιι   

οουυσσιιαασσττιικκάά   ππρροοσσόόνντταα ,,   ππααρρααμμέέννεειι   σσττηηνν   υυππηηρρεεσσίίαα   ττοουυ   

ββάάσσεειι   ττωωνν   ττυυχχααίίωωνν   κκρριιττηηρρίίωωνν ,,   πποουυ   εε ιισσάάγγεειι   οο   ννόόμμοοςς ..     

  ΥΥππόό   ττηηνν   έέννννοοιιαα   ααυυττήή   εείίννααιι   αακκυυρρωωττέέεεςς   οοιι   

ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννεεςς   ππρράάξξεε ιιςς   ωωςς   ααννττιικκεείίμμεεννεεςς   σσττοο   

ΣΣύύννττααγγμμαα ..   

77οοςς   ΛΛόόγγοοςς   αακκύύρρωωσσηηςς   ττωωνν   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννωωνν   

ππρράάξξεεωωνν   ––ΠΠααρρααββίίαασσηη   ττωωνν   κκααννόόννωωνν   οορρθθοολλοογγιικκήήςς   

οορργγάάννωωσσηηςς   ττηηςς   δδιιοοιικκήήσσεεωωςς ..   

  ΟΟιι   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννεεςς   ππρράάξξεε ιιςς ,,   πποουυ   έέχχοουυνν   εεκκδδοοθθεείί   

κκααττ ’’   εεφφααρρμμοογγήή   ττωωνν   δδιιααττάάξξεεωωνν   ττηηςς   ππααρρααγγρράάφφοουυ   ΖΖ44  ττοουυ   

άάρρθθρροουυ   ΜΜΟΟΝΝΟΟΥΥ   ππααρρααββιιάάζζοουυνν   εεππίίσσηηςς ,,   ττοουυςς   κκααννόόννεεςς   ττηηςς   

οορρθθοολλοογγιικκήήςς   δδόόμμηησσηηςς   ττηηςς   ΔΔηημμόόσσιιααςς   ΔΔιιοοιικκήήσσεεωωςς ,,   όόππωωςς   

έέχχοουυνν   ααπποοττυυππωωθθεείί   μμέέσσωω   ττηηςς   ««ννοομμοολλοογγίίααςς»»   ττοουυ   

ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ   ττηηςς   ΕΕππιικκρρααττεείίααςς ,,   κκααττάά   ττηηνν   δδιιααδδ ιικκαασσ ίίαα   

εεππεεξξεερργγαασσίίααςς   δδιιααττααγγμμάάττωωνν   σσχχεεττ ιι ζζόόμμεεννωωνν   μμεε   ττοονν   

ΟΟρργγααννιισσμμόό   ΛΛεειι ττοουυρργγίίααςς   εεππιιμμέέρροουυςς   ΥΥπποουυρργγεείίωωνν   

((ΠΠρραακκττιικκόό   ΕΕππεεξξεερργγαασσίίααςς   552288//11999999  κκααιι   4444//22000000)) ..     

  ΑΑππόό   ττηηνν   σσυυννττααγγμμααττ ιι κκήή   ααρρχχήή   ττηηςς   δδιιάάκκρριισσηηςς   ττωωνν   

εεξξοουυσσιιώώνν   ((άάρρθθρροο   2266  ττοουυ   ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς))   κκααιι   ττωωνν   

σσυυννττααγγμμααττιικκώώνν   δδιιααττάάξξεεωωνν   ππεερρίί   σσυυγγκκρροοττήήσσεεωωςς   κκααιι   

ααπποοσσττοολλήήςς   ττηηςς   ΚΚυυββέέρρννηησσηηςς   ((άάρρθθρροο   8811  εεππ))   κκααθθώώςς   κκααιι   

ππεερρίί   οορργγααννώώσσεεωωςς   ττηηςς   ΔΔιιοοιικκήήσσεεωωςς   ((άάρρθθρροο   110011))   κκααιι   
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υυππηηρρεεσσιιαακκήήςς   κκαατταασσττάάσσεεωωςς   ττωωνν   οορργγάάννωωνν   ττηηςς   

ΔΔιιοοιικκήήσσεεωωςς   ((άάρρθθρροο   110033  εεππ .. ))   σσυυννάάγγεεττααιι ,,   όόττιι   ηη   γγεεννιι κκήή   

οορργγάάννωωσσηη   ττοουυ   ΚΚρράάττοουυςς   γγίίννεεττααιι   κκααττάά   ττρρόόπποο   οορρθθοολλοογγιικκόό   

εεννώώ   οορρθθοολλοογγιικκήή   εείίννααιι   εεππ ίίσσηηςς   κκααιι   ηη   δδιιάάρρθθρρωωσσηη   ττηηςς   

ΔΔηημμόόσσιιααςς   ΔΔιιοοιικκήήσσεεωωςς ,,   σσττηηρριι ζζόόμμεεννηη   σσττιιςς   ααρρχχέέςς   κκααιι   τταα   

πποορρίίσσμμαατταα   ττηηςς   ΔΔιιοοιικκηηττιικκήήςς   εεππιισσττήήμμηηςς ,,   ηη   οοπποοίίαα   ππεερριιέέχχεειι   

ααφφεεννόόςς   μμεε   οορργγααννωωττιι κκέέςς   ααρρχχέέςς   κκοοιιννέέςς   γγιιαα   κκάάθθεε   

οορργγάάννωωσσηη ,,   δδηημμόόσσιιαα   ήή   ιιδδ ιιωωττιικκήή ,,   ααφφεεττέέρροουυ   ααρρχχέέςς ,,   οοιι   

οοπποοίίεεςς   ππρροοσσιιδδ ιιάάζζοουυνν   μμόόννοο   σσττιιςς   δδηημμόόσσιιεεςς   οορργγααννώώσσεειι ςς ,,   

όόππωωςς   εείίννααιι   οοιι   υυππηηρρεεσσίίεεςς   ττοουυ   ΚΚρράάττοουυςς   κκααιι   ττωωνν   ΝΝ ..ΠΠ ..ΔΔ ..ΔΔ .. ..   

ΚΚααττάά   ττοονν   ττρρόόπποο   ααυυττόό ,,   ηη   δδιιοοιικκηηττιικκήή   εεππιισσττήήμμηη   κκααθθίίσσττααττααιι   

ππεερριιεεχχόόμμεεννοο   ττωωνν   κκααννόόννωωνν   ττοουυ   οορργγααννωωττιικκοούύ   δδιικκααίίοουυ ,,   

δδηηλλααδδήή   ττοουυ   δδ ιικκααίίοουυ ,,   πποουυ   κκααθθοορρίί ζζεε ιι   ττηηνν   δδοομμήή   κκααιι   

λλεειι ττοουυρργγίίαα   ττωωνν   δδηημμοοσσίίωωνν   υυππηηρρεεσσιιώώνν   κκααιι   ττωωνν   

δδιιοοιικκηηττιικκώώνν   οορργγααννώώσσεεωωνν ,,   οοιι   δδεε   κκααννόόννεεςς   ααυυττοοίί   εείί ννααιι   

οορρθθοολλοογγιικκοοίί ,,   ππάάγγιιοοιι   κκααιι   ααννττιικκεειιμμεεννιικκοοίί   κκααιι   δδιι ’’   ααυυττώώνν   ηη   

λλεειι ττοουυρργγίίαα   ττηηςς   ΔΔιιοοιικκήήσσεεωωςς   κκααθθίίσσττααττααιι   όόχχιι   ααππλλώώςς   ννόόμμιιμμηη   

ααλλλλάά   κκααιι   ααπποοττεελλεεσσμμααττιι κκήή ..     

ΚΚααιι   κκααττααλλήήγγεειι   ττοο   ΣΣυυμμββοούύλλιιοο   ττηηςς   ΕΕππιικκρρααττεείίααςς   

««ΕΕννττεεύύθθεενν   έέππεεττααιι ,,   όόττιι   ηη   εεππέέμμββαασσηη   σσττηηνν   δδοομμήή   

δδιιοοιικκηηττιικκήήςς   υυππηηρρεεσσίίααςς   οοπποοιιοουυδδήήπποοττεε   εεππιιππέέδδοουυ   ππρρέέππεειι   

νναα   εείίννααιι   ππρροοϊϊόόνν   εεμμππεερρ ιισσττααττωωμμέέννηηςς   μμεελλέέττηηςς ,,   πποουυ   

σσττηηρρίί ζζεεττααιι   σσττιιςς   ααρρχχέέςς   ττηηςς   δδιιοοιικκηηττιικκήήςς   εεππιισσττήήμμηηςς ,,   εε ιιςς   

ττρρόόπποονν   ώώσσττεε   ηη   εεππιιχχεειιρροούύμμεεννηη   οορργγάάννωωσσηη   νναα   εείί ννααιι   

οορρθθοολλοογγιικκήή ,,   δδ ιιααρρκκήήςς   κκααιι   ααπποοττεελλεεσσμμααττιι κκήή   κκααιι   όόχχιι   

ππεερριισστταασσιιαακκήή ,,   ααπποοσσππαασσμμααττ ιικκήή   κκααιι   εεξξυυππηηρρεεττ ιικκήή   άάλλλλωωνν   

σσκκοοππώώνν   μμηη   σσχχεεττ ιι ζζόόμμεεννωωνν   ππρροοςς   ττ ιιςς   ααννωωττέέρρωω   

σσυυννττααγγμμααττιικκέέςς   ααρρχχέέςς»» ..   
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  ΗΗ   ωωςς   άάννωω   ααρρχχέέςς   κκααιι   ηη   ααννάάγγκκηη   οορρθθοολλοογγιικκήήςς   

δδιιάάρρθθρρωωσσηηςς   ττωωνν   υυππηηρρεεσσιιώώνν   ττοουυ   ΔΔηημμοοσσίίοουυ   εεππιιββάάλλλλοουυνν   

λλοοιιππόόνν   ττηηνν   ααννάάγγκκηη   κκάάθθεε   φφοορράά ,,   πποουυ   εεππιιχχεειιρρεείί ττααιι   

ππααρρέέμμββαασσηη   σσττηηνν   οορργγάάννωωσσηη   ττωωνν   εεππιιμμέέρροουυςς   υυππηηρρεεσσιιώώνν   

ττοουυ   ΔΔηημμοοσσίίοουυ   νναα   υυππάάρρχχεειι   ππρροοηηγγοούύμμεεννηη   ππλλήήρρηη   κκααιι   

οολλοοκκλληηρρωωμμέέννηη   μμεελλέέττηη   ττωωνν   εεππιιππττώώσσεεωωνν ,,   πποουυ   θθαα   

εεππέέλλθθοουυνν   σσττηηνν   δδοομμήή   ττηηςς   δδηημμόόσσιιααςς   δδιιοοιικκήήσσεεωωςς ..   ΗΗ   εενν   

λλόόγγωω   θθέέσσηη   δδιιααττυυππώώθθηηκκεε   κκααιι   σσττηηνν   μμεειιοοψψηηφφίίαα   ττηηςς   υυππ’’   

ααρριιθθμμόόνν   11001166//22001100  ααππόόφφαασσηη   ττοουυ   ΓΓ   ΤΤμμήήμμααττοοςς   ττοουυ   

ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ ,,   ηη   οοπποοίίαα   εεππιισσήήμμααννεε   ττηηνν   ααννάάγγκκηη   εεφφααρρμμοογγήήςς   

ττηηςς   ααρρχχήήςς   ττηηςς   οορρθθοολλοογγιικκήήςς   οορργγάάννωωσσηηςς   ττοουυ   κκρράάττοουυςς   κκααιι   

ιιδδ ίίωωςς   ττωωνν   εεππιιμμέέρροουυςς   μμοοννάάδδωωνν   ττοουυ ..   ΗΗ   ααρρχχήή   ααυυττήή   

εεππιιββάάλλλλεειι   ττηηνν   υυπποοχχρρέέωωσσηη   ττοουυ   ννοομμοοθθέέττηη ,,   κκάάθθεε   φφοορράά ,,   

πποουυ   ααπποοφφαασσίί ζζεε ιι   ττηηνν   ττρροοπποοπποοίίηησσηη   ττηηςς   ββααθθμμοολλοογγιικκήήςς   

δδιιάάρρθθρρωωσσηηςς   ττωωνν   δδηημμοοσσίίωωνν   υυππααλλλλήήλλωωνν   νναα   ππρροοββααίίννεειι   

««σσεε   ππρροοηηγγοούύμμεεννηη   εεμμππεερριισσττααττωωμμέέννηη   μμεελλέέττηη ,,   πποουυ   

ββαασσίί ζζεεττααιι   σσττιιςς   ααρρχχέέςς   ττηηςς   δδιιοοιικκηηττιικκήήςς   εεππιισσττήήμμηηςς ,,   ώώσσττεε   οοιι   

ννέέεεςς   ρρυυθθμμίίσσεειιςς   νναα   εείίννααιι   οορρθθοολλοογγιικκέέςς ,,   δδιιααρρκκεείίςς   κκααιι   

ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκήήςς   κκααιι   όόχχιι   ππεερριισστταασσιιαακκέέςς ,,   

ααπποοσσππαασσμμααττιι κκέέςς   κκααιι   εεξξυυππηηρρεεττ ιικκέέςς   άάλλλλωωνν   σσκκοοππώώνν ,,   μμηη   

σσχχεεττ ιι ζζόόμμεεννωωνν   μμεε   ττ ιι ςς   ααπποορρρρέέοουυσσεεςς   ααππόό   ττοο   ΣΣύύννττααγγμμαα   

ααρρχχέέςς»» ..   

  ΟΟιι   εειισσααγγόόμμεεννεεςς   μμέέσσωω   ττωωνν   δδιιααττάάξξεεωωνν   ττοουυ   

νν ..44009933//22001122  ππααρρεεμμββάάσσεειιςς   σσττηηνν   δδοομμήή   κκααιι   ττηηνν   οορργγάάννωωσσηη   

ττηηςς   δδηημμόόσσιιααςς   δδιιοοιικκήήσσεεωωςς   μμέέσσωω   ττηηςς   ααπποομμάάκκρρυυννσσηηςς   

υυππααλλλλήήλλωωνν   εεμμππεείίρρωωνν   κκααιι   ιι κκααννώώνν   νναα   ππρροοσσφφέέρροουυνν   σσττηηνν   

λλεειι ττοουυρργγίίαα   ττηηςς   δδιιοοιικκήήσσεεωωςς   ααλλλλάά   κκααιι   μμέέσσωω   ττηηςς   

οορριι ζζόόννττ ιιααςς   κκααττααρργγήήσσεεωωςς   οορργγααννιικκώώνν   θθέέσσεεωωνν ,,   χχωωρρίίςς   

κκααμμίίαα   μμεελλέέττηη ,,   χχωωρρίίςς   σσεεββαασσμμόό   σσεε   οοπποοιιααδδήήπποοττεε   ααππόό   ττ ιι ςς   
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ααννωωττέέρρωω   ββαασσιικκέέςς   ααρρχχέέςς   ττηηςς   δδιιοοιικκηηττ ιικκήήςς   εεππιισσττήήμμηηςς   κκααιι   

χχωωρρίίςς   μμεελλέέττηη   γγιιαα   ττ ιι ςς   εεππιιππττώώσσεειιςς   ττωωνν   ρρυυθθμμίίσσεεωωνν   σσττηηνν   

δδιιοοίίκκηησσηη ,,   ππααρρααββιιάάζζooυυνν   ττηηνν   σσυυννττααγγμμααττιι κκήή   ααρρχχήή   ττηηςς   

δδιιάάκκρριισσηηςς   ττωωνν   εεξξοουυσσιιώώνν   ((άάρρθθρροο   2266  ττοουυ   ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς))   

κκααιι   ττωωνν   σσυυννττααγγμμααττιικκώώνν   δδιιααττάάξξεεωωνν   ππεερρίί   σσυυγγκκρροοττήήσσεεωωςς   

κκααιι   ααπποοσσττοολλήήςς   ττηηςς   ΚΚυυββέέρρννηησσηηςς   ((άάρρθθρροο   8811  εεππ))   κκααθθώώςς   

κκααιι   ππεερρίί   οορργγααννώώσσεεωωςς   ττηηςς   ΔΔιιοοιικκήήσσεεωωςς   ((άάρρθθρροο   110011))   κκααιι   

υυππηηρρεεσσιιαακκήήςς   κκαατταασσττάάσσεεωωςς   ττωωνν   οορργγάάννωωνν   ττηηςς   

ΔΔιιοοιικκήήσσεεωωςς   ((άάρρθθρροο   110033  εεππ .. )) ..   

88οοςς   ΛΛόόγγοοςς   αακκύύρρωωσσηηςς   ––ΠΠααρρααββίίαασσηη   ττηηςς   

κκοοιιννοοττιικκήήςς   οοδδηηγγίίααςς   22000022//1144//ΕΕΚΚ ..   

ΟΟιι   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννεεςς   ππρράάξξεε ιιςς   εε ίίννααιι   αακκυυρρωωττέέεεςς   ωωςς   

ααννττιι κκεείίμμεεννεεςς   σσττοο   κκοοιιννοοττ ιι κκόό   δδίίκκααιιοο ,,   δδεεδδοομμέέννοουυ ,,   όόττιι   

έέχχοουυνν   ωωςς   έέρρεειισσμμαα   ττ ιι ςς   δδιιααττάάξξεειιςς   ττηηςς   ππααρρααγγρράάφφοουυ   ΖΖ44  ττοουυ   

νν ..44009933//22001122..   ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα ,,   δδιιαα   ττωωνν   δδιιααττάάξξεεωωνν   ττηηςς   ωωςς   

άάννωω   ππααρρααγγρράάφφοουυ   δδιιαα   ττηηςς   οοπποοίίααςς   ττοο   ΔΔηημμόόσσιιοο   ππρροοέέββηη   σσεε   

σσααρρωωττιικκέέςς   ααλλλλααγγέέςς   σσττηηνν   ΔΔηημμόόσσιιαα   ΔΔιιοοίίκκηησσηη ,,   μμεε   ττηηνν   

κκααττάάρργγηησσηη   θθέέσσεεωωνν   κκααιι   ττηηνν   θθέέσσηη   ττοουυ   ππρροοσσωωππιικκοούύ   σσεε   

δδιιααθθεεσσιιμμόόττηητταα   κκααιι   σσεε   ααυυττοοδδίίκκααιιηη   ααρργγίίαα   ππααρρααββιιάάσσττηηκκεε   ηη   

ΟΟδδηηγγίίαα   22000022//1144//ΕΕΚΚ   ««ππεερρίί   θθεεσσππίίσσεεωωςς   γγεεννιικκοούύ   

ππλλααιισσίίοουυ   εεννηημμεερρώώσσεεωωςς   κκααιι   δδιιααββοουυλλεεύύσσεεωωςς   ττωωνν   

εερργγααζζοομμέέννωωνν   σσττηηνν   ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή   ΚΚοοιιννόόττηητταα»» ,,   όόππωωςς   

εεννσσωωμμααττώώθθηηκκεε   σσττηηνν   ΕΕλλλληηννιικκήή   ΈΈννννοομμηη   ττάάξξηη   μμεε   ττοο   ΠΠ ..ΔΔ ..   

224400//22000066,,   σσττοο   άάρρθθρροο   115544  ττηηςς   ΣΣυυννθθήήκκηηςς   γγιιαα   ττηηνν   

ΛΛεειιττοουυρργγίίαα   ττηηςς   ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς   ΈΈννωωσσηηςς   κκααιι   σσττοονν   

ΕΕυυρρωωππααϊϊκκόό   ΚΚοοιιννωωννιικκόό   ΧΧάάρρττηη ,,   όόππωωςς   εεννσσωωμμααττώώθθηηκκεε   σσττηηνν   

ΣΣυυννθθήήκκηη   μμεε   ττοο   άάρρθθρροο   115511  ααυυττήήςς ..     

ΣΣύύμμφφωωνναα   μμεε   ττοο   ππρροοοοίίμμ ιιοο   ττηηςς   ωωςς   άάννωω   οοδδηηγγίίααςς   ττοο   

άάρρθθρροο   113366  ττηηςς   ΣΣυυννθθήήκκηηςς   ππρροοββλλέέππεειι ,,   όόττιι   ηη   ΚΚοοιιννόόττηητταα   
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κκααιι   τταα   κκρράάττηη   μμέέλληη   έέχχοουυνν   ιιδδ ιιααίί ττεερροο   σσττόόχχοο   ττηηνν   ππρροοώώθθηησσηη   

ττοουυ   κκοοιιννωωννιικκοούύ   δδιιααλλόόγγοουυ   μμεεττααξξύύ   ττωωνν   κκοοιιννωωννιικκώώνν   

εεττααίίρρωωνν   εεννώώ   ηη   έέγγκκααιιρρηη   εεννηημμέέρρωωσσηη   κκααιι   δδιιααββοούύλλεευυσσηη   

ααπποοττεελλοούύνν   ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη   γγιιαα   ττηηνν   εεππιιττυυχχίίαα   ττωωνν   

δδιιααδδ ιικκαασσιιώώνν   ααννααδδιιάάρρθθρρωωσσηηςς   κκααιι   ππρροοσσααρρμμοογγήήςς   ττωωνν   

εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν   σσττιιςς   ννέέεεςς   σσυυννθθήήκκεεςς   πποουυ   δδηημμιιοουυρργγοούύννττααιι ..   

ΓΓ ιιαα   ττοουυςς   σσκκοοπποούύςς   ττηηςς   άάννωω   ΟΟδδηηγγίίααςς   σσύύμμφφωωνναα   μμεε   ττοο   

άάρρθθρροο   22  ααυυττήήςς   ωωςς   εεππιιχχεείίρρηησσηη   ννοοεείίττααιι   ηη   δδηημμόόσσιιαα   ήή   

ιιδδ ιιωωττιικκήή   εεππιιχχεείίρρηησσηη ,,   πποουυ   αασσκκεείί   οοιικκοοννοομμιικκήή   

δδρραασσττηηρριιόόττηητταα ,,   μμεε   κκεεδδρροοσσκκοοππιικκόό   ήή   μμηη   χχααρραακκττήήρραα   κκααιι   

εείίννααιι   εεγγκκααττεεσσττηημμέέννηη   σσττοο   έέδδααφφοοςς   ττωωνν   κκρρααττώώνν   μμεελλώώνν   ττηηςς   

ΚΚοοιιννόόττηηττααςς ..   

ΣΣύύμμφφωωνναα   μμεε   ττοο   άάρρθθρροο   44  ττηηςς   ωωςς   άάννωω   ΟΟδδηηγγίίααςς ,,   ηη   

εεννηημμέέρρωωσσηη   κκααιι   ηη   δδιιααββοούύλλεευυσσηη   κκααλλύύππττεειι   ττηηνν   εεννηημμέέρρωωσσηη   

σσχχεεττ ιικκάά   μμεε   ττηηνν   ππρρόόσσφφααττηη   κκααιι   ππιιθθααννήή   εεξξέέλλιιξξηη   ττωωνν   

δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν   κκααιι   ττηηςς   οοιικκοοννοομμιικκήήςς   κκααττάάσστταασσηηςς   ττηηςς   

εεππιιχχεείίρρηησσηηςς   ήή   ττηηςς   εεγγκκααττάάσστταασσηηςς ,,   ττηηνν   εεννηημμέέρρωωσσηη   κκααιι   

ττηηνν   δδιιααββοούύλλεευυσσηη   σσχχεεττ ιικκάά   μμεε   ττηηνν   κκααττάάσστταασσηη ,,   ττηηνν   

δδιιάάρρθθρρωωσσηη   κκααιι   ττηηνν   ππιιθθααννήή   εεξξέέλλιιξξηη   ττηηςς   ααππαασσχχόόλληησσηηςς   

μμέέσσαα   σσττηηνν   εεππιιχχεείίρρηησσηη   κκααθθώώςς   κκααιι   τταα   μμέέττρραα   ππρρόόλληηψψηηςς ,,   

πποουυ   εεννδδεεχχοομμέέννωωςς   ππρροοββλλέέπποοννττααιι   σσεε   ππεερρίίππττωωσσηη   ιιδδ ίίωωςς ,,   

πποουυ   ηη   ααππαασσχχόόλληησσηη   ααππεειιλλεείί ττααιι ,,   ττηηνν   εεννηημμέέρρωωσσηη   κκααιι   ττηηνν   

δδιιααββοούύλλεευυσσηη   σσχχεεττ ιικκάά   μμεε   ααπποοφφάάσσεειιςς ,,   πποουυ   μμπποορροούύνν   νναα   

εεππιιφφέέρροουυνν   οουυσσιιαασσττιικκέέςς   μμεεττααββοολλέέςς   σσττηηνν   οορργγάάννωωσσηη   ττηηςς   

εερργγαασσίίααςς   ήή   σσττιιςς   σσυυμμββάάσσεειιςς   εερργγαασσίίααςς ..   ΜΜεε   ττοο   ππ ..δδ ..   

224400//22000066  ηη   ωωςς   άάννωω   οοδδηηγγίίαα   εεννσσωωμμααττώώθθηηκκεε   σσττηηνν   

ΕΕλλλληηννιικκήή   έέννννοομμηη   ττάάξξηη ,,   μμεε   δδιιααττάάξξεειι ςς   ττααυυττόόσσηημμεεςς   ππρροοςς   

ααυυττέέςς   ττηηςς   οοδδηηγγίίααςς ..     
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ΑΑππόό   ττ ιι ςς   ααννωωττέέρρωω   δδιιααττάάξξεειιςς   ππρροοκκύύππττεειι ,,   όόττιι   ηη   

υυπποοχχρρέέωωσσηη   γγιιαα   εεννηημμέέρρωωσσηη   κκααιι   δδιιααββοούύλλεευυσσηη   μμεε   ττοουυςς   

εερργγααζζόόμμεεννοουυςς   ππρριινν   ττηηνν   λλήήψψηη   σσηημμααννττιικκώώνν   ααπποοφφάάσσεεωωνν ,,   

πποουυ   δδύύννααννττααιι   νναα   εεππηηρρεεάάσσοουυνν   ττηηνν   πποορρεείίαα   ττηηςς   

εεππιιχχεείίρρηησσηηςς   κκααιι   ττηηνν   ααππαασσχχόόλληησσηη   σσεε   ααυυττήήνν ,,   υυφφίίσσττααττααιι   

αασσχχέέττωωςς   ττηηςς   ννοομμιικκήήςς   μμοορρφφήήςς   ττοουυ   εερργγοοδδόόττηη   ((εεάάνν   

ππρρόόκκεειι ττααιι   γγιιαα   ννοομμιικκόό   ήή   φφυυσσιικκόό   ππρρόόσσωωπποο))   κκααιι   ββεεββααίίωωςς   

εεφφααρρμμόόζζεεττααιι   κκααιι   σσττοο   ΔΔηημμόόσσιιοο   κκααιι   ττ ιιςς   εεππιιχχεειιρρήήσσεε ιιςς   

ααυυττοούύ ,,   όόππωωςς   ππρροοκκύύππττεειι   ααππόό   ττοονν   ίίδδ ιιοο   ττοονν   οορριισσμμόό   ττηηςς   

εεππιιχχεείίρρηησσηηςς ,,   όόππωωςς   δδιιααττυυππώώννεεττααιι   ααππόό   ττηηνν   κκοοιιννοοττ ιικκήή   

οοδδηηγγίίαα ..     

ΟΟ   κκοοιιννωωννιικκόόςς   δδιιάάλλοογγοοςς ,,   εεξξάάλλλλοουυ ,,   ααννάάγγεεττααιι   σσεε   

ζζήήττηημμαα   κκεεφφααλλααιιώώδδοουυςς   σσηημμαασσίίααςς   γγιιαα   ττηηνν   ΈΈννωωσσηη ,,   

δδεεδδοομμέέννοουυ ,,   όόττ ιι   ηη   ΣΣυυννθθήήκκηη   ααφφιιεερρώώννεειι   σσεε   ααυυττόόνν   ττοο   

άάρρθθρροο   115544  σσύύμμφφωωνναα   μμεε   ττοο   οοπποοίίοο   ηη   ΕΕππιιττρροοππήή   έέχχεειι   

κκααθθήήκκοονν   νναα   ππρροοωωθθεείί   ττηηνν   δδιιααββοούύλλεευυσσηη   μμεε   ττοουυςς   

κκοοιιννωωννιικκοούύςς   εεττααίίρροουυςς   σσεε   εεππίίππεεδδοο   ττηηςς   έέννωωσσηηςς   κκααιι   

λλααμμββάάννεειι   όόλλαα   τταα   ααππααρρααίίττηητταα   μμέέττρραα   γγιιαα   νναα   δδιιεευυκκοολλυυννθθεείί   

οο   δδιιάάλλοογγοοςς   ααυυττόόςς ,,   εεννώώ   σσττοο   άάρρθθρροο   115533  ττοοννίί ζζεεττααιι ,,   όόττιι   ηη   

ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή   ΈΈννωωσσηη   υυπποοσσττηηρρίί ζζεε ιι   κκααιι   σσυυμμππλληηρρώώννεειι   ττηηνν   

δδρράάσσηη   ττωωνν   κκρρααττώώνν   σσττοο   εεππίίππεεδδοο   ττηηςς   εεννηημμέέρρωωσσηηςς   κκααιι   

δδιιααββοούύλλεευυσσηηςς   μμεε   ττοουυςς   εερργγααζζοομμέέννοουυςς ..   ΠΠααρράάλλλληηλλαα ,,   σσττοονν   

ΕΕυυρρωωππααϊϊκκόό   ΚΚοοιιννωωννιικκόό   ΧΧάάρρττηη ,,   οο   οοπποοίίοοςς   έέχχεειι   εεππιικκυυρρωωθθεείί   

ααππόό   ττηηνν   ΕΕλλλλάάδδαα   δδιιαα   ττοουυ   ννόόμμοουυ   11442266//11998844  δδίίννεεττααιι   

ιιδδ ιιααίί ττεερρηη   έέμμφφαασσηη   σσττηηνν   ααννάάππττυυξξηη   ττηηςς   ππλληηρροοφφόόρρηησσηηςς ,,   

ττηηςς   δδιιααββοούύλλεευυσσηηςς   κκααιι   ττηηςς   σσυυμμμμεεττοοχχήήςς   ττωωνν   

εερργγααζζοομμέέννωωνν ..     

ΣΣηημμεειιωωττέέοονν ,,   όόττιι   οο   ΕΕυυρρωωππααϊϊκκόόςς   ΚΚοοιιννωωννιικκόόςς   ΧΧάάρρττηηςς   

σσυυννιισσττάά   ππλλέέοονν   ααννααππόόσσππαασσττοο   ττμμήήμμαα   ττοουυ   ΔΔιικκααίίοουυ   ττηηςς   
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ΈΈννωωσσηηςς ,,   δδεεδδοομμέέννοουυ ,,   όόττιι   ρρηηττώώςς   ππρροοββλλέέππεεττααιι   σσττοο   άάρρθθρροο   

115511,,   όόττιι   ηη   ΈΈννωωσσηη   κκααιι   τταα   κκρράάττηη--   μμέέλληη   λλααμμββάάννοουυνν   

υυππόόψψιινν   ττοουυςς   τταα   θθεεμμεελλιιώώδδηη   κκοοιιννωωννιικκάά   δδιικκααιιώώμμαατταα ,,   πποουυ   

ππρροοββλλέέπποοννττααιι   μμεεττααξξύύ   άάλλλλωωνν   σσττοονν   εενν   λλόόγγωω   ΧΧάάρρττηη ..   

ΕΕππιιππρρόόσσθθεετταα ,,   οοιι   δδιιααττάάξξεειιςς   ττηηςς   ππααρρααγγρράάφφοουυ   ΖΖ44  ττοουυ   

νν ..44009933//22001122  έέρρχχοοννττααιι   σσεε   εευυθθεείίαα   ααννττίίθθεεσσηη   ππρροοςς   ττοο   

άάρρθθρροο   2277  ττοουυ   ΧΧάάρρττηη   ΘΘεεμμεελλιιωωδδώώνν   ΔΔιικκααιιωωμμάάττωωνν   ττηηςς   

ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς   ΈΈννωωσσηηςς ,,   σσύύμμφφωωνναα   μμεε   ττοο   οοπποοίίοο::   ««ΔΔιικκααίίωωμμαα   

ττωωνν   εερργγααζζοομμέέννωωνν   σσττηηνν   εεννηημμέέρρωωσσηη   κκααιι   ττηη   δδιιααββοούύλλεευυσσηη   

σσττοο   ππλλααίίσσιιοο   ττηηςς   εεππιιχχεείίρρηησσηηςς ..   ΕΕξξαασσφφααλλίί ζζεεττααιι   σσττοουυςς   

εερργγααζζοομμέέννοουυςς   ήή   ττοουυςς   εεκκππρροοσσώώπποουυςς   ττοουυςς ,,   σστταα   

εεννδδεεδδεειιγγμμέένναα   εεππίίππεεδδαα ,,   εεγγκκααίίρρωωςς   εεννηημμέέρρωωσσηη   κκααιι   

δδιιααββοούύλλεευυσσηη ,,   σσττιιςς   ππεερριιππττώώσσεειιςς   κκααιι   υυππόό   ττ ιι ςς   

ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς   πποουυ   ππρροοββλλέέπποοννττααιι   ααππόό   ττοο   δδίίκκααιιοο   ττηηςς   

ΈΈννωωσσηηςς   κκααιι   ττ ιι ςς   εεθθννιικκέέςς   ννοομμοοθθεεσσίίεεςς   κκααιι   ππρραακκττιικκέέςς»» ..   

  ΗΗ   ααπποουυσσίίαα   δδιιααλλόόγγοουυ   μμεε   ττοουυςς   εερργγααζζόόμμεεννοουυςς   

δδιιααππιισσττώώθθηηκκεε ,,   εεππίίσσηηςς ,,   κκααιι   ααππόό   ττηηνν   ΕΕππιι ττρροοππήή   ΕΕλλέέγγχχοουυ   

ΕΕφφααρρμμοογγήήςς   ττωωνν   ΔΔιιεεθθννώώνν   ΣΣυυμμββάάσσεεωωνν   ττηηςς   ΔΔΟΟΕΕ ,,   ηη   οοπποοίίαα   

ππρροοέέττρρεεψψεε   εεννττόόννωωςς   ττηηνν   ΚΚυυββέέρρννηησσηη   νναα   ππρροοββεείί   σσεε   

οουυσσιιαασσττιικκόό   δδιιάάλλοογγοο   μμεε   ττοουυςς   εερργγααζζόόμμεεννοουυςς   κκααιι   νναα   λλάάββεειι   

μμέέττρραα   γγιιαα   ττηηνν   δδιιαασσφφάάλλιισσηη   ττοουυ   εεππιιππέέδδοουυ   δδ ιιααββίίωωσσηηςς   

εεππααννεεξξεεττάάζζοοννττααςς   τταα   μμέέττρραα   λλιιττόόττηηττααςς ,,   πποουυ   έέχχεειι   λλάάββεε ιι ..   

ΣΣττοο   ίίδδ ιιοο   σσυυμμππέέρραασσμμαα   κκααττααλλήήγγεειι   κκααιι   ηη   ΕΕθθννιικκήή   ΕΕππιιττρροοππήή   

γγιιαα   τταα   ΔΔιικκααιιώώμμαατταα   ττοουυ   ΑΑννθθρρώώπποουυ   σσεε   σσύύσστταασσηη ,,   πποουυ   

ααππεευυθθύύννεειι   ββάάσσεειι   ττοουυ   σσυυμμββοουυλλεευυττιικκοούύ   ττηηςς   ρρόόλλοουυ ,,   ηη   

οοπποοίίαα   εεππιιππρρόόσσθθεετταα   υυπποογγρρααμμμμίί ζζεε ιι   ττηηνν   ααννάάγγκκηη   σσεεββαασσμμοούύ   

ττωωνν   θθεεμμεελλιιωωδδώώνν   δδιικκααιιωωμμάάττωωνν   σσττηηνν   ΕΕλλλλάάδδαα ..     

ΟΟιι   εεππίίμμααχχεεςς   ρρυυθθμμίίσσεειιςς   ττηηςς   ππααρρααγγρράάφφοουυ   ΖΖ44  ττοουυ   

άάρρθθρροουυ   ΜΜΟΟΝΝΟΟΥΥ   ττοουυ   νν ..   44009933//22001122  ννοομμοοθθεεττήήθθηηκκαανν   
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χχωωρρίίςς   νναα   έέχχεειι   ππρροοηηγγηηθθεείί   κκααννέένναα   εε ίίδδοουυςς   οουυσσιιαασσττιικκοούύ   

δδιιααλλόόγγοουυ ,,   χχωωρρίίςς   ττηηνν   ππααρρααμμιικκρρήή   εεννηημμέέρρωωσσηη   ήή   

δδιιααββοούύλλεευυσσηη   μμεε   ττοουυςς   εεννδδ ιιααφφεερροομμέέννοουυςς   εερργγααζζοομμέέννοουυςς   ήή   

ττοουυςς   κκοοιιννωωννιικκοούύςς   εεττααίίρροουυςς ,,   πποουυ   ττοουυςς   εεκκππρροοσσωωπποούύνν   κκααιι   

ββεεββααίίωωςς   χχωωρρίίςς   νναα   έέχχοουυνν   ττηηρρηηθθεείί   οοιι   δδιιααττάάξξεειιςς   ττηηςς   

κκοοιιννοοττ ιικκήήςς   οοδδηηγγίίααςς ..   ΕΕίίννααιι   δδεε   ππρροοφφααννέέςς ,,   όόττιι   ηη   ππααρράάννοομμηη   

κκααιι   κκααττααχχρρηησσττ ιικκήή   θθέέσσηη   μμααςς   σσεε   δδιιααθθεεσσιιμμόόττηητταα   έέρρχχεεττααιι   

ππέέρραανν   ττωωνν   άάλλλλωωνν   σσεε   εευυθθεείίαα   ααννττίίθθεεσσηη   ππρροοςς   ττ ιι ςς   

δδιιααττάάξξεειιςς ,,   πποουυ   εε ιισσάάγγοουυνν   κκααιι   κκααττοοχχυυρρώώννοουυνν   ττοονν   

κκοοιιννωωννιικκόό   δδιιάάλλοογγοο ..     

99οοςς   ΛΛόόγγοοςς   αακκύύρρωωσσηηςς   ––ΠΠααρρααββίίαασσηη   ττοουυ   άάρρθθρροουυ   

2222  ττοουυ   ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς   κκααιι   ττοουυ   άάρρθθρροουυ   1155  ττοουυ   ΧΧάάρρττηη   

ΘΘεεμμεελλιιωωδδώώνν   ΔΔιικκααιιωωμμάάττωωνν   ττηηςς   ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς   

ΈΈννωωσσηηςς ..   

ΕΕππιιππρρόόσσθθεετταα ,,   οοιι   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννεεςς   ππρράάξξεειιςς   έέχχοουυσσεεςς   

ωωςς   έέρρεειισσμμαα   ττ ιι ςς   δδιιααττάάξξεειιςς   ττοουυ   νν ..   44009933//22001122  ππααρρααββιιάάζζοουυνν   

ττοο   άάρρθθρροο   2222  ττοουυ   ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς ,,   πποουυ   ππρροοσσττααττεεύύεειι   ττοο   

δδιικκααίίωωμμαα   σσττηηνν   εερργγαασσίίαα   κκααιι   ττοο   άάρρθθρροο   1155  ττοουυ   ΧΧάάρρττηη   

ΘΘεεμμεελλιιωωδδώώνν   ΔΔιικκααιιωωμμάάττωωνν   ττηηςς   ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς   ΈΈννωωσσηηςς ..     

««ΗΗ   εερργγαασσίίαα   ααπποοττεελλεείί   δδιικκααίίωωμμαα   κκααιι   ππρροοσσττααττεεύύεεττααιι   

ααππόό   ττοο   ΚΚρράάττοοςς ,,   πποουυ   μμεερριιμμννάά   γγιιαα   ττηη   δδηημμιιοουυρργγίίαα   

σσυυννθθηηκκώώνν   ααππαασσχχόόλληησσηηςς   όόλλωωνν   ττωωνν   πποολλιιττώώνν   κκααιι   γγιιαα   ττηηνν   

ηηθθιικκήή   κκααιι   υυλλιικκήή   εεξξύύψψωωσσηη   ττοουυ   εερργγααζζόόμμεεννοουυ   ααγγρροοττιικκοούύ   

κκααιι   αασσττιι κκοούύ   ππλληηθθυυσσμμοούύ ..»»     

ΤΤοο   άάρρθθρροο   2222  ττοουυ   ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς   οορρίί ζζεε ιι   ρρηηττάά ,,   όόττιι   ηη   

εερργγαασσίίαα   ααπποοττεελλεείί   δδιικκααίίωωμμαα ..   ΟΟ   όόρροοςς   δδιικκααίίωωμμαα   εερργγαασσίίααςς ,,   

ωωσσττόόσσοο ,,   έέχχεειι   δδύύοο   έέννννοοιιεεςς::   ΠΠεερριιλλααμμββάάννεειι   ααππόό   ττηηνν   μμιιαα   

ττηηνν   εελλεευυθθεερρίίαα   εερργγαασσίίααςς   ωωςς   ααττοομμιικκήή   εελλεευυθθεερρίίαα   (( ll iibbeerrttéé   
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dduu  tt rraavvaaii ll ))   κκααιι   ααππόό   ττηηνν   άάλλλληη   ττηηνν   ααξξ ίίωωσσηη   εερργγαασσίίααςς   ωωςς   

κκοοιιννωωννιικκόό   δδιικκααίίωωμμαα   ((ddrrooii tt   dduu  tt rraavvaaii ll )) ..     

ΤΤοο   δδιικκααίίωωμμαα   εερργγαασσίίααςς ,,   ωωςς   εελλεευυθθεερρίίαα   εερργγαασσίίααςς ,,   

όόππωωςς   θθεεμμεελλιιώώννεεττααιι   ααππόό   ττοο   ΣΣύύννττααγγμμαα   κκααττοοχχυυρρώώννεειι   ττηηνν   

εελλεεύύθθεερρηη   κκααιι   ααννεεξξάάρρττηηττηη   ααππόό   οοπποοιιααδδήήπποοττεε   κκρρααττιι κκήή   

ππααρρέέμμββαασσηη   εεππιιλλοογγήή   ήή   ααλλλλααγγήή   ααννεεξξάάρρττηηττηηςς   ήή   

εεξξααρρττηημμέέννηηςς   εερργγαασσίίααςς ,,   ττηηνν   εελλεευυθθεερρίίαα   εεππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς   

εεκκππααίίδδεευυσσηηςς   κκααιι   εεππιιμμόόρρφφωωσσηηςς ,,   ττηηνν   εελλεευυθθεερρίίαα   άάσσκκηησσηηςς   

εεππααγγγγέέλλμμααττοοςς   ((ωωςς   ππρροοςς   ττοονν   ττρρόόπποο ,,   χχρρόόννοο   κκααιι   χχώώρροο))   

κκααιι   ττέέλλοοςς   ττηηνν   εελλεευυθθεερρίίαα   ττηηςς   μμηη   εερργγαασσίίααςς ,,   δδηηλλααδδήή   ττηηνν   

εελλεευυθθεερρίίαα   εερργγαασσίίααςς   σσττηηνν   ααρρννηηττιικκήή   ττηηςς   μμοορρφφήή ..   

ΜΜεε   ττοο   ΣΣύύννττααγγμμαα   ττοουυ   11997755//8866//0011  κκααιι   ττηηνν   δδιιάάττααξξηη   

ττοουυ   άάρρθθρροουυ   2222  ππααρρ ..   11  κκααττοοχχυυρρώώννεεττααιι   ττοο   σσύύννοολλοο   ττωωνν   

εευυννοοϊϊκκώώνν   γγιιαα   ττοουυςς   εερργγααζζόόμμεεννοουυςς   ρρυυθθμμίίσσεεωωνν   πποουυ   μμπποορρεείί   

νναα   χχααρραακκττηηρριισσττεείί   ωωςς   ««εερργγααττιικκόό   κκααιι   κκοοιιννωωννιικκόό   

κκεεκκττηημμέέννοο»» ,,   ππρροοσσφφέέρρεεττααιι   σσττηηνν   δδιικκαασσττιικκήή   εεξξοουυσσίίαα   ηη   

ααππααρρααίίττηηττηη   ννοομμιικκήή   ββάάσσηη   ώώσσττεε   κκάάθθεε   μμεελλλλοοννττ ιικκόόςς   ννόόμμοοςς   

πποουυ   ππεερριιοορρίί ζζεε ιι   σσττοοιιχχεειιώώδδηη   εερργγαασσιιαακκάά   δδιικκααιιώώμμαατταα   νναα   

κκηηρρύύσσσσεεττααιι   ααννττιισσυυννττααγγμμααττιικκόόςς   κκααιι   κκααθθιιεερρώώννεεττααιι   

υυπποοχχρρέέωωσσηη   σσττοονν   ννοομμοοθθέέττηη   μμόόννοο   νναα   δδιιεευυρρύύννεειι   κκααιι   όόχχιι   

νναα   ππλλήήττττεε ιι   κκααιι   σσυυρρρριικκννώώννεε ιι   ττοο   εερργγααττιι κκόό   κκααιι   κκοοιιννωωννιικκόό   

ααυυττόό   κκεεκκττηημμέέννοο   ττωωνν   εερργγααζζοομμέέννωωνν ..     

ΤΤοονν   έέσσττωω   κκααιι   ππεερριιοορριισσμμέέννοο   σσυυγγκκρριιττ ιικκάά   μμεε   άάλλλλεεςς   

μμοορρφφέέςς   σσυυννττααγγμμααττιι κκήήςς   ππρροοσστταασσίίααςς   κκααννοοννιισσττ ιικκόό   

χχααρραακκττήήρραα   ττηηςς   δδιιάάττααξξηηςς   ττοουυ   άάρρθθρροουυ   2222  ππααρρ ..11  δδέέχχεεττααιι   

κκααιι   ττοο   ΣΣυυμμββοούύλλιιοο   ττηηςς   ΕΕππιικκρρααττεείίααςς   ττοο   οοπποοίίοο   σσττηηνν   

ααππόόφφαασσηη   11113333//11998833  ττοουυ   οορρίί ζζεε ιι   όόττιι   ττοο   άάρρθθρροο   2222  ππααρρ ..11  

ττοουυ   ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς   δδεενν   κκααττοοχχυυρρώώννεειι   ττ ιι ςς   υυφφιισσττάάμμεεννεεςς   

εερργγαασσιιαακκέέςς   σσχχέέσσεειιςς   ήή   ττοο   εείίδδοοςς   κκααιι   ττηη   δδιιάάρρκκεειιαα   ττηηςς   
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ααππαασσχχοολλήήσσεεωωςς   ττωωνν   εερργγααζζοομμέέννωωνν ,,   ααλλλλάά   θθεεμμεελλιιώώννεειι   ττηηνν   

υυπποοχχρρέέωωσσηη   ττοουυ   κκρράάττοουυςς   ππρροοςς   δδηημμιιοουυρργγίίαα   σσυυννθθηηκκώώνν   

εεξξαασσφφααλλίίσσεεωωςς   εερργγαασσίίααςς   κκααιι   γγεεννιικκόόττεερραα   εεππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς   

ααππαασσχχοολλήήσσεεωωςς   σστταα   άάττοομμαα ,,   πποουυ   εεππιιθθυυμμοούύνν   κκααιι   εείίννααιι   σσεε   

θθέέσσηη   νναα   εερργγαασσθθοούύνν   μμέέσσαα   σστταα   ππλλααίίσσ ιιαα   ττηηςς   οοιικκοοννοομμιικκήήςς   

οορργγααννώώσσεεωωςς   κκααιι   ττοουυ   πποολλιιττ ιικκοούύ   σσυυσσττήήμμααττοοςς ,,   πποουυ   

δδιιαασσφφααλλίί ζζοουυνν   οοιι   λλοοιιππέέςς   δδιιααττάάξξεειιςς   ττοουυ   ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς ..     

ΑΑννττίίσσττοοιιχχοουυ   ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ   εείίννααιι   κκααιι   ηη   δδιιάάττααξξηη   ττοουυ   

άάρρθθρροουυ   1155  ττοουυ   ΧΧάάρρττηη   ττωωνν   ΘΘεεμμεελλιιωωδδώώνν   ΔΔιικκααιιωωμμάάττωωνν   

ττηηςς   ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς   ΈΈννωωσσηηςς ,,   σσύύμμφφωωνναα   μμεε   ττοο   οοπποοίίοο::   

««ΚΚάάθθεε   ππρρόόσσωωπποο   έέχχεειι   δδιικκααίίωωμμαα   νναα   εερργγάάζζεεττααιι   κκααιι   νναα   

αασσκκεείί   ττοο   εεππάάγγγγεελλμμαα ,,   ττοο   οοπποοίίοο   εεππιιλλέέγγεειι   ηη   ααπποοδδέέχχεεττααιι   

εελλεεύύθθεερραα»» ..     

  ΟΟιι   δδιιααττάάξξεε ιιςς   ττοουυ   νν ..44009933//22001122,,   δδιιαα   ττωωνν   οοπποοίίωωνν   μμιιαα   

οολλόόκκλληηρρηη   κκααττηηγγοορρίίαα   υυππααλλλλήήλλωωνν   εεττέέθθηη   σσεε   κκααθθεεσσττώώςς   

δδιιααθθεεσσιιμμόόττηηττααςς   ππααρρααββιιάάζζοουυνν   ττοο   δδιικκααίίωωμμαα   ττηηςς   εερργγαασσίίααςς ,,   

υυππόό   ττηηνν   έέννννοοιιαα ,,   όόττιι   οοιι   υυππάάλλλληηλλοοιι   ααυυττοοίί   σσττεερροούύννττααιι   ττοουυ   

δδιικκααιιώώμμααττοοςς   ττοουυςς   νναα   σσυυννεεχχ ίίσσοουυμμεε   ττηηνν   εερργγαασσίίαα   ττοουυςς   κκααιι   

νναα   ππρροοσσφφέέρροουυνν   ττ ιι ςς   υυππηηρρεεσσίίεεςς   ττοουυςς   έέννααννττ ιι   ττηηςς   

κκααττααββοολλήήςς   ττωωνν   ααπποοδδοοχχώώνν   ττοουυςς ..   ΕΕίίννααιι   σσυυννεεππεείίαα   ττωωνν   

ααννωωττέέρρωω   αακκυυρρωωττέέεεςς   οοιι   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννεεςς   ππρράάξξεειι ςς ..     

  1100οοςς   ΛΛόόγγοοςς   αακκύύρρωωσσηηςς   κκααττάά   ττωωνν   

ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννωωνν   ππρράάξξεεωωνν--  ΠΠααρρααββίίαασσηη   ττοουυ   11οουυ   

ΠΠρροοσσθθέέττοουυ   ΠΠρρωωττοοκκόόλλλλοουυ   ττηηςς   ΕΕΣΣΔΔΑΑ ..   

    

  ΜΜεε   ττ ιι ςς   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννεεςς   ππρράάξξεειι ςς ,,   οοιι   οοπποοίίεεςς   

εεξξεεδδόόθθηησσαανν   σσεε   εεφφααρρμμοογγήή   ττωωνν   δδιιααττάάξξεεωωνν   ττοουυ   ννόόμμοουυ   

44009933//22001122  ππααρρααββιιάάζζεεττααιι   εεππιιππρροοσσθθέέττωωςς   κκααιι   ττοο   ίί δδ ιιοο   

ππεερριιοουυσσιιαακκόό   δδιικκααίίωωμμαα   κκάάθθεε   υυππααλλλλήήλλοουυ   σσττηηνν   κκααττααββοολλήή   



 66 

ττωωνν   ααπποοδδοοχχώώνν   ττοουυ ,,   δδεεδδοομμέέννοουυ ,,   όόττιι   σσττοουυςς   υυππααλλλλήήλλοουυςς   

κκααιι   ττωωνν   δδύύοο   κκααττηηγγοορριιώώνν   ((ααυυττοοδδίίκκααιιηη   ααρργγίίαα   κκααιι   

δδιιααθθεεσσιιμμόόττηητταα))   κκααττααββάάλλλλεεττααιι   μμέέρροοςς   ττωωνν   ααπποοδδοοχχώώνν   

ττοουυςς ,,   όόππωωςς   ααυυττέέςς   έέχχοουυνν   δδιιααμμοορρφφωωθθεείί   μμεεττάά   ααππόό   μμιιαα   

μμαακκρράά   σσεειιρράά   μμεειιώώσσεεωωνν ,,   πποουυ   έέχχοουυνν   ήήδδηη   ααππόό   ττοο   έέττοοςς   

22001100  υυπποοσσττεείί ..     

  ΥΥππόό   ττηηνν   έέννννοοιιαα   ααυυττήή   ππααρρααββιιάάζζεεττααιι   κκααιι   ττοο   εεκκ   ττοουυ   

άάρρθθρροουυ   1177  ττοουυ   ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς   κκααιι   ττοουυ   11οουυ   ΠΠρροοσσθθέέττοουυ   

ΠΠρρωωττοοκκόόλλλλοουυ   ττηηςς   ΕΕΣΣΔΔΑΑ   ππρροοββλλεεππόόμμεεννοο   δδιικκααίίωωμμαα   ττηηςς   

ππεερριιοουυσσίίααςς ..     ΣΣύύμμφφωωνναα   μμεε   ττοο   άάρρθθρροο   11  ττοουυ   11οουυ   ΠΠρρόόσσθθεεττοουυ   

ΠΠρρωωττοοκκόόλλλλοουυ   ττηηςς   ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς   ΣΣύύμμββαασσηηςς   ΔΔιικκααιιωωμμάάττωωνν   

ττοουυ   ΑΑννθθρρώώπποουυ   ((ΕΕΣΣΔΔΑΑ)) ,,   ηη   οοπποοίίαα   κκυυρρώώθθηηκκεε   μμεε   ττοο   ΝΝΔΔ   

55337744  κκααιι   έέχχεειι   σσύύμμφφωωνναα   μμεε   ττοο   άάρρθθρροο   2288  ππααρράάγγρρααφφοοςς   11  

ττοουυ   ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς ,,   ααυυξξηημμέέννηη   έέννααννττ ιι   ττωωνν   κκοοιιννώώνν   ννόόμμωωνν   

ιισσχχύύ   ππρροοββλλέέππεεττααιι ,,   όόττιι::   ««ΚΚάάθθεε   φφυυσσιικκόό   ήή   ννοομμ ιικκόό   

ππρρόόσσωωπποο   δδιικκααιιοούύττααιι   σσεεββαασσμμοούύ   ττηηςς   ππεερριιοουυσσίίααςς   ττοουυ ..   

ΟΟυυδδεείίςς   δδύύννααττααιι   νναα   σσττεερρηηθθήή   ττηηςς   ππεερρ ιιοουυσσίίααςς   ααυυττοούύ ,,   εειιμμήή   

δδιιαα   λλόόγγοουυςς   δδηημμόόσσιιααςς   ωωφφέέλλεειιααςς   κκααιι   υυππόό   ττοουυςς   

ππρροοββλλεεππόόμμεεννοουυςς   υυππόό   ττοουυ   ννόόμμοουυ   κκααιι   ττωωνν   γγεεννιι κκώώνν   ααρρχχώώνν   

ττοουυ   ΔΔιιεεθθννοούύςς   ΔΔιικκααίίοουυ   όόρροουυςς»»   

  ΜΜεε   ττηη   δδιιάάττααξξηη   ααυυττήή   κκααττοοχχυυρρώώννεεττααιι   οο   σσεεββαασσμμόόςς   

ττηηςς   ππεερριιοουυσσίίααςς   ττοουυ   ππρροοσσώώπποουυ ,,   ττοο   οοπποοίίοο   μμπποορρεείί   νναα   ττηη   

σσττεερρηηθθεείί   μμόόννοο   γγιιαα   λλόόγγοουυςς   δδηημμόόσσιιααςς   ωωφφέέλλεειιααςς ..   ΣΣττηηνν   

έέννννοοιιαα   ττηηςς   ππεερριιοουυσσίίααςς   ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι   όόχχιι   μμόόννοο   τταα   

εεμμππρράάγγμμαατταα   δδιικκααιιώώμμαατταα   ααλλλλάά   κκααιι   όόλλαα   τταα   δδιικκααιιώώμμαατταα   

ππεερριιοουυσσιιαακκήήςς   φφύύσσεεωωςς   κκααιι   τταα   κκεεκκττηημμέένναα   ««οοιι κκοοννοομμιικκάά   

σσυυμμφφέέρροονντταα»» ..     

ΚΚααλλύύππττοοννττααιι   έέττσσιι   τταα   εεννοοχχιικκάά   ππεερριιοουυσσιιαακκάά   

δδιικκααιιώώμμαατταα   κκααιι   εειιδδ ιικκόόττεερραα   εείί ττεε   ααππααιιττήήσσεειι ςς   
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ααννααγγννωωρριισσμμέέννεεςς   μμεε   δδιικκαασσττιικκήή   ήή   δδ ιιααιιττηηττ ιικκήή   ααππόόφφαασσηη ,,   

εείί ττεε   ααππλλώώςς   γγεεννννηημμέέννεεςς   κκααττάά   ττοο   εεθθννιικκόό   δδίίκκααιιοο ,,   εεφφόόσσοονν   

υυππάάρρχχεειι   ννόόμμιιμμηη   ππρροοσσδδοοκκίίαα ,,   μμεε   ββάάσσηη   ττοο   ιισσχχύύοονν   έέωωςς   ττηηνν   

ππρροοσσφφυυγγήή   σσττοο   δδιικκαασσττήήρριιοο   δδίίκκααιιοο ,,   όόττιι   μμπποορροούύνν   νναα   

ιικκααννοοπποοιιηηθθοούύνν   δδιικκαασσττιικκάά   ((ππάάγγιιαα   ννοομμοολλοογγίίαα   ΕΕ ..ΔΔ ..ΔΔ ..ΑΑ ..   

PPrreessssooss  CCoommppaanniiaa  NNaavviieerraa   SS..AA  κκάά   κκααττάά   ΒΒεελλγγίίοουυ ,,   PPiinnee  

VVaall llee  DDeevveellooppmmeenntt   κκααττάά   ΙΙρρλλααννδδίίααςς   κκααιι   ΑΑΠΠ   4400//11999988  ΟΟλλ ..   

ΑΑΠΠ   99//22000088))   

        ΣΣττηηνν   έέννννοοιιαα   ττοουυ   ππρροοσσττααττεευυόόμμεεννοουυ ,,   κκααττάά   τταα   

ααννωωττέέρρωω   ππεερριιοουυσσιιαακκοούύ   δδιικκααιιώώμμααττοοςς   υυππάάγγοοννττααιι   ττόόσσοο   οοιι   

ααμμοοιιββέέςς   όόσσοο   κκααιι   οοιι   σσυυννττάάξξεειιςς   κκααιι   οοιι   εενν   γγέέννεειι   

κκοοιιννωωννιικκοοαασσφφααλλιισσττ ιικκέέςς   ππααρροοχχέέςς ,,   όόππωωςς   έέχχεειι   ππααγγίίωωςς   γγίίννεειι   

δδεεκκττόό   μμέέσσωω   ττηηςς   ννοομμοολλοογγίίααςς   ττοουυ   ΕΕυυρρωωππααϊϊκκοούύ   

ΔΔιικκαασσττηηρρίίοουυ   ττωωνν   ΑΑννθθρρωωππίίννωωνν   ΔΔιικκααιιωωμμάάττωωνν ..   ΈΈττσσιι ,,   σσττιι ςς   

υυπποοθθέέσσεειιςς   ΑΑννττωωνναακκοοπποούύλλοουυ   κκ ..αα ..   κκααττάά   ΕΕλλλλάάδδοοςς   κκααιι   

ΓΓεεωωρργγιιάάδδηηςς   κκααττάά   ΕΕλλλλάάδδοοςς   κκρρίίθθηηκκεε   ααππόό   ττοο   ΕΕ ..ΔΔ ..ΔΔ ..ΑΑ .. ,,   όόττιι   

ττοο   δδ ιικκααίίωωμμαα   σσττηηνν   ααπποολλααββήή   σσύύννττααξξηηςς ,,   υυππάάγγεεττααιι   σσττηηνν   

έέννννοοιιαα   ττηηςς   ππεερριιοουυσσίίααςς   κκααττάά   ττοο   άάρρθθρροο   11  ττοουυ   ΠΠρρώώττοουυ   

ΠΠρρόόσσθθεεττοουυ   ΠΠρρωωττοοκκόόλλλλοουυ   ττηηςς   ΕΕ ..ΣΣ ..ΔΔ ..ΑΑ .. ..     

          ΕΕππίίσσηηςς ,,   ηη   ααρρχχήή   ττηηςς   δδ ιικκααιιοολλοογγηημμέέννηηςς   εεμμππιισσττοοσσύύννηηςς ,,   

πποουυ   εεννττάάσσσσεεττααιι   σσττιιςς   θθεεμμεελλιιώώδδεειιςς   ααρρχχέέςς   ττοουυ   ΕΕυυρρωωππααϊϊκκοούύ   

ΔΔιικκααίίοουυ ,,   ααπποοββλλέέππεειι   νναα   δδιιαασσφφααλλίίσσεειι   ττοονν   πποολλίίττηη   ααππόό   ττηηνν   

ααππρρόόββλλεεππττηη   μμεεττααββοολλήή   κκαατταασσττάάσσεεωωνν   κκααιι   εεννννόόμμωωνν   

σσχχέέσσεεωωνν ,,   πποουυ   δδιιέέππεειι   ττοο   κκοοιιννοοττ ιικκόό   δδίίκκααιιοο ..   ΗΗ   ααρρχχήή   ααυυττήή   

ππρρέέππεειι   νναα   εεφφααρρμμόόζζεεττααιι   κκααιι   σσττοο   εεσσωωττεερριικκόό   δδίίκκααιιοο   

κκααθθόόσσοονν   ααφφοορράά   ττοο   ύύψψοοςς   ττωωνν   ααπποοδδοοχχώώνν   ττωωνν   

εερργγααζζοομμέέννωωνν ,,   οοιι   οοπποοίίοοιι   δδιικκααιιοολλοογγοούύννττααιι   νναα   

ττρρέέφφοουυνν   ππρροοσσδδοοκκίίεεςς   όόττιι   ααυυττέέςς   δδεενν   θθαα   μμεειιωωθθοούύνν   

ααδδιικκααιιοολλόόγγηητταα   σσττοο   μμέέλλλλοονν   ((ΑΑΠΠ   99//22000088))..   
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        ΕΕππιισσηημμααίίννεεττααιι   όόττιι   ττέέττοοιιεεςς   ααππααιιττήήσσεειιςς   ((εεννοοχχιικκάά   

δδιικκααιιώώμμαατταα))   εείίννααιι   κκααιι   εεκκεείί ννεεςς   ττοουυ   εερργγααττιι κκοούύ   δδιικκααίίοουυ ,,   

πποουυ   σσττρρέέφφοοννττααιι   κκααττάά   ττοουυ   ΚΚρράάττοουυςς ..   ΜΜεεττααξξύύ   ααυυττώώνν   

ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι   κκααιι   οοιι   ααππααιιττήήσσεειιςς   ααππόό   τταακκττ ιι κκέέςς   

ααπποοδδοοχχέέςς   ((μμιισσθθοούύςς   κκ ..λλ ..ππ .. )) ,,   πποουυ   κκααττααββάάλλλλοοννττααιι   σσεε   

εερργγααζζόόμμεεννοουυςς   σσττοο   δδηημμόόσσιιοο   ττοομμέέαα   κκααιι   οοιι   οοπποοίί εεςς   δδεενν   

μμπποορροούύνν   νναα   μμεειιωωθθοούύνν   ππααρράά   μμόόννοο   γγιιαα   λλόόγγοουυςς   δδηημμόόσσιιααςς   

ωωφφέέλλεειιααςς ,,   ηη   σσυυννδδρροομμήή   ττηηςς   οοπποοίίααςς   υυππόόκκεειι ττααιι   σσττοονν   

έέλλεεγγχχοο   ττωωνν   δδιικκαασσττηηρρίίωωνν   ((ΟΟλλοομμ   ΑΑΠΠ   33//11999988)) ..     

ΣΣττοο   σσηημμεείίοο   ααυυττόό ,,   θθαα   ππρρέέππεε ιι   νναα   σσηημμεειιωωθθεείί   όόττιι   μμεεττάά   

ττηηνν   έέννααρρξξηη   ιισσχχύύοοςς   ττηηςς   ΣΣυυννθθήήκκηηςς   ττηηςς   ΛΛιισσααββώώννααςς   

((11..1122..22000099))   ηη   οοπποοίίαα   ττρροοπποοπποοίίηησσεε   ττηη   ΣΣυυννθθήήκκηη   γγιιαα   ττηηνν   

ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή   ΈΈννωωσσηη   κκααιι   ττηη   ΣΣυυννθθήήκκηη   ΕΕΚΚ ,,   ηη   ΕΕ ..ΕΕ ..   ββαασσίί ζζεεττααιι   

σσττιιςς   ααρρχχέέςς   ττηηςς   εελλεευυθθεερρίίααςς ,,   ττηηςς   δδηημμοοκκρρααττ ίίααςς ,,   ττοουυ   

σσεεββαασσµµοούύ   ττωωνν   ααννθθρρωωππίίννωωνν   δδιικκααιιωωµµάάττωωνν   κκααιι   ττωωνν   

θθεεµµεελλιιωωδδώώνν   εελλεευυθθεερριιώώνν ,,   κκααθθώώςς   κκααιι   ττοουυ   κκρράάττοουυςς   

δδιικκααίίοουυ   εεννώώ   ττοοπποοθθεεττοούύννττααιι   ππλλέέοονν   οοιι   οοιικκοοννοομμιικκοοίί   κκααιι   

κκοοιιννωωννιικκοοίί   σσττόόχχοοιι   σσττοο   ίίδδ ιιοο   εεππίίππεεδδοο   κκααθθώώςς   οορρίί ζζεεττααιι   ωωςς   

σσττόόχχοοςς   ηη   δδηημμιιοουυρργγίίαα   μμιιααςς   έέννττοονναα   ααννττααγγωωννιισσττ ιικκήήςς   

οοιικκοοννοομμίίααςς   ττηηςς   ααγγοορράάςς ,,   πποουυ   σσττοοχχεεύύεειι   σσττηηνν   ππλλήήρρηη   

ααππαασσχχόόλληησσηη   κκααιι   ττηηνν   κκοοιιννωωννιικκήή   ππρρόόοοδδοο ..   

ΚΚύύρριιοο   εεππίί ττεευυγγμμαα   ττηηςς   ΣΣυυννθθήήκκηηςς   ττηηςς   ΛΛιισσααββώώννααςς   

εείίννααιι ,,   όόττιι   ππλλέέοονν   ««ππρροοάάγγοοννττααιι»»   σσττοο   εεππίίππεεδδοο   ιισσχχύύοοςς   

ΣΣυυννθθήήκκηηςς   μμιιαα   σσεειιρράά   ααππόό   ααξξ ίίεεςς ,,   όόππωωςς   εείίννααιι   ηη   ααννθθρρώώππιιννηη   

ααξξ ιιοοππρρέέππεειιαα ,,   ηη   ιισσόόττηητταα ,,   ηη   ααννοοχχήή   ττοουυ   δδιιααφφοορρεεττ ιικκοούύ ,,   ηη   

μμηη   δδιιάάκκρριισσηη ,,   ηη   ααλλλληηλλεεγγγγύύηη   κκααιι   ηη   δδιικκααιιοοσσύύννηη ..   

ΕΕξξέέχχοουυσσααςς   σσηημμαασσίίααςς   ααπποοττεελλεείί   ηη   ααννααγγννώώρριισσηη   ττοουυ   ΧΧάάρρττηη   

ττωωνν   ΘΘεεμμεελλιιωωδδώώνν   ΔΔιικκααιιωωμμάάττωωνν ,,   ωωςς   κκεείίμμεεννοο   ιισσόόττ ιιμμηηςς   

ααξξ ίίααςς   μμεε   ττ ιι ςς   ΣΣυυννθθήήκκεεςς   ττηηςς   ΕΕ ..ΕΕ ..   κκααιι   ττοονν   οοπποοίίοο   θθεεωωρρεείί   ωωςς   
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ττοο   σσύύννοολλοο   ττωωνν   δδιικκααιιωωμμάάττωωνν ,,   πποουυ   ππρρέέππεειι   νναα   έέχχοουυνν   όόλλοοιι   

οοιι   πποολλίίττεεςς   ττηηςς   ΈΈννωωσσηηςς   έέννααννττ ιι   ττωωνν   θθεεσσμμιικκώώνν   οορργγάάννωωνν   

ττηηςς   κκααιι   ττωωνν   ννοομμιικκώώνν   εεγγγγυυήήσσεεωωνν ,,   πποουυ   ππααρρέέχχεειι ..   ΤΤαα   

δδιικκααιιώώμμαατταα   ααυυττάά ,,   πποουυ   ππηηγγάάζζοουυνν   κκυυρρίίωωςς   ααππόό   άάλλλλεεςς   

δδιιεεθθννεείίςς   ππρράάξξεειι ςς ,,   όόππωωςς   ηη   ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή   ΣΣύύμμββαασσηη   

ΑΑννθθρρωωππίίννωωνν   ΔΔιικκααιιωωμμάάττωωνν ,,   ααπποοκκττοούύνν   έέττσσιι   ννοομμιικκήή   

κκααττοοχχύύρρωωσσηη   σσττηηνν   ΈΈννωωσσηη ..   ΌΌλλαα   τταα   όόρργγαανναα   ττηηςς   ΈΈννωωσσηηςς   

οοφφεείίλλοουυνν   νναα   σσέέββοονντταα ιι   τταα   δδιικκααιιώώμμαατταα   πποουυ   

ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι   σσττοο   ΧΧάάρρττηη ..   ΤΤηηνν   ίίδδ ιιαα   υυπποοχχρρέέωωσσηη   έέχχοουυνν   

κκααιι   τταα   κκρράάττηη   μμέέλληη   όότταανν   εεφφααρρμμόόζζοουυνν   ττηηνν   κκοοιιννοοττ ιι κκήή   

ννοομμοοθθεεσσίίαα ..     

        ΜΜεε   τταα   δδεεδδοομμέένναα   ααυυττάά   κκάάθθεε   ππααρρααββίίαασσηη   ππλλέέοονν   ττηηςς   

ΕΕ ..ΣΣ ..ΔΔ ..ΑΑ ..   ααπποοττεελλεείί   εευυθθεείίαα   ππααρρααββίίαασσηη   ττοουυ   δδιικκααίίοουυ   ττηηςς   

ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς   ΈΈννωωσσηηςς ..   ΌΌππωωςς   ήήδδηη   ααννααφφέέρρθθηηκκεε ,,   ηη   

ρρύύθθμμιισσηη   ττοουυ   άάρρθθρροουυ   11  ττοουυ   ΠΠρρώώττοουυ   ΠΠρροοσσθθέέττοουυ   

ΠΠρρωωττοοκκόόλλλλοουυ   ττηηςς   ΕΕ ..ΣΣ ..ΔΔ ..ΑΑ ..   ααπποοττεελλεείί   ααννααππόόσσππαασσττοο   

μμέέρροοςς   ττηηςς   εελλλληηννιικκήήςς   έέννννοομμηηςς   ττάάξξηηςς   κκααιι   εε ίίννααιι   σσττοο   

ππλλααίίσσιιοο   ττοουυ   άάρρθθρροουυ   2288  ππααρρ ..11  ττοουυ   ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς   

δδεεσσμμεευυττιικκήή   γγιιαα   ττοονν   έέλλλληηνναα   ννοομμοοθθέέττηη ,,   οο   οοπποοίίοοςς   δδεενν   

δδύύννααττααιι   νναα   σσττεερρήήσσεειι   κκάάπποοιιοο   φφυυσσιικκόό   ήή   ννοομμιικκόό   ππρρόόσσωωπποο   

ααππόό   εεννοοχχιικκάά   ττοουυ   δδιικκααιιώώμμαατταα ,,   ππααρράά   μμόόννοο   εεφφόόσσοονν   

υυππάάρρχχοουυνν   λλόόγγοοιι   δδηημμοοσσίίοουυ   σσυυμμφφέέρροοννττοοςς ,,   οοιι   οοπποοίίοοιι   ββάάσσεειι   

κκααιι   ττηηςς   ααρρχχήήςς   ττηηςς   ααννααλλοογγιικκόόττηηττααςς   έέχχοουυνν   ππρροοττεερρααιιόόττηητταα   

έέννααννττ ιι   ττοουυ   ιιδδ ιιωωττιικκοούύ   σσυυμμφφέέρροοννττοοςς   ττοουυ   δδιικκααιιοούύχχοουυ ..     

        ΕΕππιιππρρόόσσθθεετταα ,,   ππρρέέππεειι   νναα   ττοοννιισσττεείί ,,   όόττιι   ηη   έέννννοοιιαα   ττοουυ   

δδηημμοοσσίίοουυ   σσυυμμφφέέρροοννττοοςς ,,   όόππωωςς   γγίίννεεττααιι   δδεεκκττόό   ααππόό   ττηηνν   

ννοομμοολλοογγίίαα ,,   ηη   οοπποοίίαα   δδιικκααιιοολλοογγεείί   ττηηνν   σσττέέρρηησσηη   ττηηςς   

ιιδδ ιιοοκκττηησσίίααςς ,,   δδεενν   μμπποορρεείί   νναα   εείίννααιι   ααππλλάά   ηη   έέννννοοιιαα   ττοουυ   

ττααμμεειιαακκοούύ   σσυυμμφφέέρροοννττοοςς   ττοουυ   ΔΔηημμοοσσίίοουυ ,,   δδεεδδοομμέέννοουυ ,,   όόττιι   
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ααππόό   κκάάθθεε   ππεερριικκοοππήή   ήή   ππεερριισσττοολλήή   δδααππααννώώνν   γγεεννννάάττααιι   

όόφφεελλοοςς   γγιιαα   ττοο   ΔΔηημμόόσσιιοο ,,   εείί ττεε   υυππόό   ττηηνν   έέννννοοιιαα   ττηηςς   

ααπποοφφυυγγήήςς   ππλληηρρωωμμήήςς   υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν   ττοουυ   εε ίί ττεε   υυππόό   ττηηνν   

έέννννοοιιαα   ττηηςς   μμεείίωωσσηηςς   ττωωνν   δδααππααννώώνν   ττοουυ ..     

  ΌΌππωωςς   ααννωωττέέρρωω   ααννααλλυυττιι κκάά   εεκκττέέθθηηκκεε ,,   ηη   έέννννοοιιαα   ττοουυ   

δδηημμοοσσίίοουυ   σσυυμμφφέέρροοννττοοςς ,,   πποουυ   δδύύννααττααιι   νναα   ππεερριιοορρίί ζζεε ιι   ττοο   

εεκκ   ττοουυ   ννόόμμοουυ   ππρροοσσττααττεευυόόμμεεννοο   δδιικκααίίωωμμαα   σσττηηνν   ππεερριιοουυσσ ίίαα   

ππρρέέππεειι   νναα   ττεεκκμμηηρριιώώννεεττααιι   εεππααρρκκώώςς   κκααιι   νναα   σσττηηρρίί ζζεεττααιι   σσεε   

εεππααρρκκήή   δδηημμοοσσιιοοννοομμιικκάά   σσττοοιιχχεείίαα ,,   πποουυ   κκααθθιισσττοούύνν   

εεππιιββεεββλληημμέέννηη   ττηηνν   σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη   ννοομμοοθθεεττ ιικκήή   εεππιιλλοογγήή ,,   

μμέέσσαα   σστταα   ππλλααίίσσιιαα   ττηηςς   ααρρχχήήςς   ττηηςς   ααννααλλοογγιικκόόττηηττααςς ..     

        ΗΗ   ααρρχχήή   ττηηςς   ααννααλλοογγιικκόόττηηττααςς ,,   όόππωωςς   έέχχεειι   δδιιααππλλαασσττεείί   

ααππόό   ττηηνν   θθεεωωρρίίαα   κκααιι   ττηηνν   ννοομμοολλοογγίίαα   δδεενν   εείίννααιι   ττ ίίπποοττεε   

άάλλλλοο   ααππόό   μμιιαα   ττεεχχννιικκήή   σσυυννττααγγμμααττ ιικκοούύ   εελλέέγγχχοουυ   ττωωνν   

κκρρααττ ιικκώώνν   εεννεερργγεειιώώνν ,,   όότταανν   ααυυττέέςς   ββααρρύύννοουυνν   υυππέέρρμμεεττρραα   

ττοουυςς   πποολλίίττεεςς   κκααιι   τταα   κκααττοοχχυυρρωωμμέένναα   δδιικκααιιώώμμαατταα   ττοουυςς ..   

ΟΟρρίί ζζεε ιι ,,   δδηηλλααδδήή ,,   τταα   ααππώώτταατταα   όόρριιαα   ττοουυ   σσυυννττααγγμμααττιι κκάά   

εεππιιττρρεεππττοούύ   ττηηςς   κκρρααττιι κκήήςς   ππεερριιοορριισσττ ιικκήήςς   εεππέέμμββαασσηηςς   σστταα   

θθεεμμεελλιιώώδδηη   ααττοομμιικκάά   δδιικκααιιώώμμαατταα ,,   εεππιιττάάσσσσοοννττααςς   ττηηνν   

ύύππααρρξξηη   εεύύλλοογγηηςς   ααννααλλοογγίίααςς ,,   ααννάάμμεεσσαα   σσττοονν   

εεππιιδδ ιιωωκκόόμμεεννοο   σσκκοοππόό   κκααιι   σσττοονν   ππεερριιοορριισσμμόό   

σσυυννττααγγμμααττιικκοούύ   δδιικκααιιώώμμααττοοςς ,,   ωωςς   μμέέσσοουυ   γγιιαα   ττηηνν   εεππίίττεευυξξηη   

ττοουυ   σσκκοοπποούύ ..   ΗΗ   ααρρχχήή   ττηηςς   ααννααλλοογγιικκόόττηηττααςς   έέχχεειι   

ααννααγγννωωρριισσττεείί   ααππόό   μμαακκρροούύ   ωωςς   ιιδδ ιιόόμμοορρφφηη   κκααννοοννιισσττ ιικκήή   

ααρρχχήή ,,   πποουυ   ααπποοττεελλεείί   ααννααγγκκααίίοο   κκααννόόνναα   εερρμμηηννεείίααςς   γγιιαα   ττηηνν   

ααξξ ιιοολλόόγγηησσηη   ττηηςς   σσυυννττααγγμμααττιικκόόττηηττααςς   ττωωνν   ππεερριιοορριισσμμώώνν   

ττωωνν   θθεεμμεελλιιωωδδώώνν   δδιικκααιιωωμμάάττωωνν   ααππόό   ττοονν   κκοοιιννόό   ννόόμμοο ..   ΗΗ   

ιιδδ ιιααίί ττεερρηη   χχρρηησσιιμμόόττηηττααςς   ττηηςς   ααννααδδεειι κκννύύεεττααιι   ππρρωωττίίσσττωωςς   σσεε   

ππεερριιππττώώσσεειιςς   σσύύγγκκρροουυσσηηςς   κκααννόόννωωνν   δδιικκααίίοουυ ,,   σσττοο   ππλλααίίσσ ιιοο   
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ττωωνν   οοπποοίίωωνν   ηη   ααρρχχήή   εεξξυυππηηρρεεττεείί   ττηηνν   οορριιοοθθέέττηησσηη   ττωωνν   

εεκκάάσσττοοττεε   σσυυγγκκρροουυόόμμεεννωωνν   ααγγααθθώώνν   ήή   ααξξ ιιώώνν ..     

        ΝΝοομμοολλοογγιιαακκάά   ηη   ααρρχχήή   ττηηςς   ααννααλλοογγιικκόόττηηττααςς ,,   

εεφφααρρμμόόσσττηηκκεε   ρρηηττώώςς   γγιιαα   ππρρώώττηη   φφοορράά   μμεε   ττηηνν   υυππ’’   

ααρριιθθμμόόνν   22111122//11998844  ααππόόφφαασσηη   ττοουυ   ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ   ττηηςς   

ΕΕππιικκρρααττεείίααςς ,,   εεννώώ   θθεεμμεελλιιώώθθηηκκεε   σσυυννττααγγμμααττιικκάά   μμεε   ττηηνν   

ααννααθθεεώώρρηησσηη   ττοουυ   έέττοουυςς   22000011,,   όότταανν   ππλλέέοονν   

σσυυμμππεερριιεελλήήφφθθηη   σσττοο   άάρρθθρροο   2255  ππααρρ ..11  δδ   ττοουυ   

ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς ,,   όόπποουυ   οορρίίσσττηηκκεε ,,   όόττ ιι   οοιι   κκάάθθεε   εείίδδοουυςς   

ππεερριιοορριισσμμοοίί   ττωωνν   σσυυννττααγγμμααττ ιικκώώνν   δδιικκααιιωωμμάάττωωνν   ππρρέέππεειι   νναα   

σσέέββοοννττααιι   ττηηνν   ααρρχχήή   ττηηςς   ααννααλλοογγιικκόόττηηττααςς ..   ΗΗ   εενν   λλόόγγωω   

ααρρχχήή   ιισσχχύύεειι   έέννααννττ ιι   όόλλωωνν   ττωωνν   μμοορρφφώώνν   άάσσκκηησσηηςς   

εεξξοουυσσίίααςς ,,   ααννεεξξααρρττήήττωωςς   ττηηςς   οορργγααννωωττιι κκήήςς   ττοουυςς   μμοορρφφήήςς   

κκααιι   ττοουυ   γγεεγγοοννόόττοοςς ,,   όόττιι   ηη   δδρράάσσηη   ττοουυςς   δδιιέέππεεττααιι   κκααττ ’’   

ααρρχχήήνν   ααππόό   ττοο   ιιδδ ιιωωττιικκόό   δδίίκκααιιοο ..   

        ΤΤοο   ΔΔιικκαασσττήήρριιοο   ττωωνν   ΕΕυυρρωωππααϊϊκκώώνν   ΚΚοοιιννοοττήήττωωνν   ττηηνν   

ααννααγγννώώρριισσεε   ωωςς   ααρρχχήή   ττοουυ   εευυρρωωππααϊϊκκοούύ   ΚΚοοιιννοοττ ιι κκοούύ   

ΔΔιικκααίίοουυ   ήήδδηη   ααππόό   ττοο   έέττοοςς   11997700  εεννώώ   ττοο   ΕΕ ..ΔΔ ..ΔΔ ..ΑΑ .. ,,   ττηηνν   

θθεεωωρρεείί   ωωςς   εεγγγγεεννήή   σσττοο   σσυυννοολλιικκόό   σσύύσσττηημμαα   ττηηςς   ΕΕ ..ΣΣ ..ΔΔ ..ΑΑ ..   

((ΑΑππόόφφαασσηη   2233--44--11998822)) ..   

        ΗΗ   υυππόό   κκρρίίσσηη   ααρρχχήή   ααννααλλύύεεττααιι   σσεε   ττρρεειιςς   εεππιιμμέέρροουυςς   

ααρρχχέέςς::   11))   ΤΤηηνν   ααρρχχήή   ττηηςς   ααννααγγκκααιιόόττηηττααςς   

((EErr ffoorrddeell ii cchhkkeeii tt)) ,,   22))   σσττηηνν   ααρρχχήή   ττηηςς   κκααττααλλλληηλλόόττηηττααςς   

((GGeeeeiinnggnneetthheeii tt))   κκααιι   33))   σσττηηνν   ααρρχχήή   ττηηςς   ααννααλλοογγιικκόόττηηττααςς   

μμεε   σσττεεννήή   έέννννοοιιαα   ((VVeerrhhaall ttnniissmmaassss iiggkkeeii tt   iinn  eennggeerreenn  

SSiinnnn)) ..   ΜΜεε   ττηηνν   σσεειιρράά   ττηηςς   ηη   ααρρχχήή   ττηηςς   ααννααλλοογγιικκόόττηηττααςς   

ααννααλλύύεεττααιι   σσεε   ττρρεειιςς   εεππιιμμέέρροουυςς   ααρρχχέέςς::   11))   ττηηνν   ααρρχχήή   ττηηςς   

εελλάάχχιισσττηηςς   δδυυννααττήήςς   ππρροοσσββοολλήήςς   ήή   ττοουυ   ηηππιιόόττεερροουυ   μμέέττρροουυ   

22))   ττηηνν   ααρρχχήή   ττηηςς   ααπποοφφυυγγήήςς   αασσύύμμμμεεττρρωωνν   ήή   δδυυσσααννάάλλοογγωωνν   
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σσυυννεεππεειιώώνν   κκααιι   33))   ττηηνν   ααρρχχήή   ττηηςς   ααππααγγόόρρεευυσσηηςς   ττηηςς   

χχρροοννιικκήήςς   αασσυυννέέππεειιααςς   ήή   υυππεερρββοολλήήςς ..     

        ΗΗ   ππρροοσσφφοορρόόττηητταα   ήή   κκααττααλλλληηλλόόττηητταα   ττοουυ   

ππεερριιοορριισσμμοούύ   εελλέέγγχχεεττααιι   σσεε   σσχχέέσσηη   μμεε   ττηηνν   εεππίίττεευυξξηη   ττοουυ   

εεππιιδδ ιιωωκκόόμμεεννοουυ   σσκκοοπποούύ ..   ΈΈνναα   μμέέττρροο   ((ννοομμοοθθεεττ ιικκόό   ήή   

δδιιοοιικκηηττιικκόό))   θθεεωωρρεείίττααιι   κκααττάάλλλληηλλοο   κκααιι   κκααττάά   σσυυννέέππεειιαα   

σσυυννττααγγμμααττιικκόό   αακκόόμμαα   κκααιι   όότταανν   μμεε   ααυυττόό   εεππιιττυυγγχχάάννεεττααιι   εενν   

μμέέρρεειι   ηη   ππρρααγγμμααττοοπποοίίηησσηη   ττοουυ   σσκκοοπποούύ ..   ΑΑυυττόό   ββέέββααιιαα ,,   

ππρροοϋϋπποοθθέέττεειι ,,   όόττιι   ττοο   εενν   λλόόγγωω   μμέέττρροο ,,   δδύύννααττααιι   

ππρρααγγμμααττιι κκάά   ήή   άάπποοψψηη   νναα   σσυυννδδρράάμμεειι   σσττηηνν   εεππίίττεευυξξηη   ττοουυ   

εεππιιδδ ιιωωκκόόμμεεννοουυ   σσκκοοπποούύ ..   ΗΗ   ααρρχχήή   ττηηςς   ααννααγγκκααιιόόττηηττααςς ,,   

εεππιιββάάλλλλεειι   σσττηηνν   δδιιοοίίκκηησσηη   ήή   σσττοονν   ννοομμοοθθέέττηη   νναα   λλάάββεειι   ττοο   

σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο   ππεερριιοορριισσττ ιικκόό   ααττοομμιικκώώνν   δδιικκααιιωωμμάάττωωνν   

μμέέττρροο ,,   μμόόννοο   όότταανν   ααυυττόό   εείί ννααιι   ααννααγγκκααίίοο ,,   όότταανν   δδηηλλααδδήή   

ααπποοκκλλεείίεεττααιι   ηη   εεππιιλλοογγήή   άάλλλλοουυ   εεξξ ίίσσοουυ   ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκοούύ ,,   

λλιιγγόόττεερροο   όόμμωωςς   ππεερριιοορριισσττ ιικκοούύ   μμέέττρροουυ ..   ΕΕάάνν   δδηηλλααδδήή   ττοο   

ίίδδ ιιοο   ααπποοττέέλλεεσσμμαα   εε ίίννααιι   δδυυννααττόόνν   αανν   εεππιιττεευυχχθθεείί   μμεε   

μμιικκρρόόττεερροο   ππεερριιοορριισσμμόό ,,   ττόόττεε   οο   εεππιιββααλλλλόόμμεεννοοςς   

ππεερριιοορριισσμμόόςς   δδεενν   εείίννααιι   ααννααγγκκααίίοοςς   κκααιι   σσυυνναακκόόλλοουυθθαα   δδεενν   

εείίννααιι   σσύύμμφφωωννοοςς   μμεε   ττηηνν   ααρρχχήή   ττηηςς   ααννααλλοογγιικκόόττηηττααςς ..   ΟΟιι   

κκάάθθεε   εείίδδοουυςς   κκρρααττιικκέέςς   ππααρρεεμμββάάσσεειιςς   δδιικκααιιοολλοογγοούύννττααιι   νναα   

ππεερριιοορρίίσσοουυνν   ττηηνν   εελλεευυθθεερρίίαα   ττοουυ   ααττόόμμοουυ ,,   μμόόννοο   όότταανν   ηη   

σσυυννττρρέέχχοουυσσαα   ααννάάγγκκηη   θθεερρααππεείίααςς ,,   δδιιααττήήρρηησσηηςς   ήή   

δδιιααφφύύλλααξξηηςς   ττηηςς   δδηημμόόσσιιααςς   ττάάξξηηςς   ττ ιι ςς   κκααθθιισσττάά   ααννααγγκκααίί εεςς   

((ΣΣττΕΕ   11115588//11998888)) ..   ΣΣυυννεεππώώςς   ααννααγγκκααίίοο   εε ίίννααιι   έένναα   μμέέττρροο ,,   

όότταανν   ηη   ΔΔιιοοίίκκηησσηη   δδεενν   θθαα   μμπποορροούύσσεε   νναα   εεππιιλλέέξξεειι   έένναα   άάλλλλοο ,,   

εεξξ ίίσσοουυ   ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκόό ,,   ττοο   οοπποοίίοο   δδεενν   θθαα   ππεερριιόόρριι ζζεε   ήή   θθαα   

ππεερριιόόρριι ζζεε   λλιιγγόόττεερροο   ααιισσθθηηττάά   τταα   θθεεμμεελλιιώώδδηη   δδιικκααιιώώμμαατταα   

ττοουυ   πποολλίίττηη ..   ΠΠόόττεε   έένναα   μμέέττρροο   εείίννααιι   εεξξ ίίσσοουυ   
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ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκόό   δδεενν   μμπποορρεε ίί   νναα   δδιιααππιισσττωωθθεείί   ααφφηηρρηημμέένναα   

ππααρράά   μμόόννοο   iinn  ccoonnccrreettoo..   ΔΔύύοο   εεξξ ίίσσοουυ   κκααττάάλλλληηλλεεςς   

εεππεεμμββάάσσεειιςς   σσττοο   χχώώρροο   ττωωνν   ααττοομμιικκώώνν   εελλεευυθθεερριιώώνν ,,   πποουυ   

εεππιιφφέέρροουυνν   ττηηνν   ίίδδ ιιαα   εεππ ιιττυυχχίίαα ,,   μμπποορρεείί   νναα   έέχχοουυνν   

εεππιιββλλααββεείίςς   εεππιιδδρράάσσεειιςς   σσεε   δδιιααφφοορρεεττ ιικκοούύςς   ττοομμεείίςς ..   ΜΜόόννοο   

όότταανν   ππρροοκκύύππττεειι ,,   όόττιι   τταα   μμεειιοοννεεκκττήήμμαατταα   ττοουυ   

εεφφααρρμμοοζζόόμμεεννοουυ   μμέέττρροουυ   υυππεερριισσχχύύοουυνν   εεκκεείίννωωνν ,,   πποουυ   

εεππιιφφέέρρεειι   έένναα   άάλλλλοο   μμέέττρροο ,,   ππρρέέππεειι   ηη   εεκκλλεεγγμμέέννηη   ρρύύθθμμιισσηη   

νναα   θθεεωωρρηηθθεείί   ωωςς   μμηη   ααννααγγκκααίίαα ..     

        ΗΗ   ααρρχχήή   ττηηςς   ααννααλλοογγιικκόόττηηττααςς   εενν   σσττεεννήή   έέννννοοιιαα ,,   

εεππιιττάάσσσσεειι ,,   όόττιι   μμεεττααξξύύ   ττοουυ   σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοουυ   ννοομμοοθθεεττ ιι κκοούύ   ήή   

δδιιοοιικκηηττιικκοούύ   μμέέττρροουυ   κκααιι   ττοουυ   εεππιιδδ ιιωωκκόόμμεεννοουυ   ((ννοομμίίμμοουυ))   

σσκκοοπποούύ   ππρρέέππεειι   νναα   υυππάάρρχχεειι   μμιιαα   εεύύλλοογγηη   σσχχέέσσηη ..   ΑΑυυττήή   ηη   

σσχχέέσσηη   υυππάάρρχχεειι ,,   όότταανν   ττοο   λλααμμββααννόόμμεεννοο   μμέέττρροο   εείί ννααιι   

κκααττάάλλλληηλλοο   γγιιαα   ττηηνν   εεππίί ττεευυξξηη   ττοουυ   εεππιιδδ ιιωωκκόόμμεεννοουυ   

σσκκοοπποούύ ,,   σσυυννεεππάάγγεεττααιι   κκααττ ’’   έένντταασσηη   κκααιι   δδιιάάρρκκεειιαα   τταα   

λλιιγγόόττεερραα   δδυυννααττάά   μμεειιοοννεεκκττήήμμαατταα   γγιιαα   ττοονν   πποολλίί ττηη   κκααιι   

ττέέλλοοςς   όότταανν   τταα   σσυυννεεππααγγόόμμεενναα   μμεειιοοννεεκκττήήμμαατταα   δδεενν   

υυπποοσσκκεελλίί ζζοουυνν   τταα   ππλλεεοοννεεκκττήήμμαατταα ..   ΗΗ   ααρρχχήή   ττηηςς   εελλάάχχιισσττηηςς   

δδυυννααττήήςς   ππρροοσσββοολλήήςς   ήή   ττοουυ   ηηππιιόόττεερροουυ   μμέέττρροουυ ,,   εεππιιββάάλλλλεειι   

σσττηηνν   δδιιοοίίκκηησσηη   μμεεττααξξύύ   ττωωνν   ππεερριισσσσόόττεερρωωνν   δδυυννααττώώνν   

μμέέττρρωωνν   νναα   εεππιιλλέέγγεειι   ττοο   ηηππιιόόττεερροο ,,   εεκκεείί ννοο   δδηηλλααδδήή ,,   πποουυ   θθαα   

εεππιιββααρρύύννεειι   λλιιγγόόττεερροο   ττοο   άάττοομμοο   κκααιι   ττοο   κκοοιιννωωννιικκόό   σσύύννοολλοο ..   

ΗΗ   ααρρχχήή   ττοουυ   ηηππιιόόττεερροουυ   μμέέττρροουυ   ααπποορρρρέέεειι   ααππόό   ττηηνν   έέννννοοιιαα   

ττοουυ   κκρράάττοουυςς   δδ ιικκααίίοουυ   κκααιι   σσυυννιισσττάά   σσύύννθθεεσσηη   ττωωνν   ααρρχχώώνν   

ττηηςς   ιισσόόττηηττααςς   κκααιι   ττηηςς   εεππιιεε ίί κκεειιααςς ..   

          ΗΗ   ααρρχχήή   ττηηςς   ααπποοφφυυγγήήςς   ττωωνν   αασσύύμμμμεεττρρωωνν   ήή   

δδυυσσααννάάλλοογγωωνν   σσυυννεεππεειιώώνν   ππααρρααππέέμμππεειι   σσττηηνν   σσττάάθθμμιισσηη   

κκόόσσττοουυςς   ––οοφφέέλλοουυςς   κκααιι   εεξξεεττάάζζεε ιι   ττηηνν   ππρροοσσφφοορρόόττηητταα   σσττηη   



 74 

σσχχέέσσηη   μμέέσσοουυ   κκααιι   εεππίίττεευυξξηηςς   ττοουυ   σσττόόχχοουυ ..   ΒΒάάσσεειι   ααυυττήήςς ,,   οοιι   

ααννααμμεεννόόμμεεννεεςς   δδυυσσμμεεννεείίςς   σσυυννέέππεειιεεςς   ττοουυ   μμέέττρροουυ   ππρρέέππεειι   

σσυυγγκκρριιννόόμμεεννεεςς   μμεε   ττοονν   εεππιιδδ ιιωωκκόόμμεεννοο   ααππόό   ττοονν   ννόόμμοο   

σσκκοοππόό ,,   νναα   ττεελλοούύνν   σσεε   ααννααλλοογγίίαα   ππρροοςς   ααυυττόόνν ..   ΗΗ   

ααππααγγόόρρεευυσσηη   ττηηςς   χχρροοννιικκήήςς   υυππεερρββοολλήήςς   εεππιικκεεννττρρώώννεεττααιι   

σσττηηνν   δδιιάάρρκκεειιαα   ττωωνν   κκρρααττιι κκώώνν   εεννεερργγεειιώώνν ..   ΒΒάάσσεειι   ααυυττήήςς ,,   

έένναα   μμέέττρροο   θθεεωωρρεείί ττααιι   εεππ ιιττρρεεππττόό   γγιιαα   ττόόσσοο   χχρροοννιικκόό   

δδιιάάσσττηημμαα ,,   όόσσοο   ααππααιιττεε ίί τταα ιι   γγιιαα   ττηηνν   εεππέέλλεευυσσηη   ττωωνν   

ννοομμιικκώώνν   σσυυννεεππεειιώώνν   ττοουυ ,,   μμέέχχρριιςς   όόττοουυ ,,   δδηηλλααδδήή   

εεππιιττεευυχχθθεείί   οο   εεππιιδδ ιιωωκκόόμμεεννοοςς   σσκκοοππόόςς   ήή   νναα   γγίί ννεειι   εεμμφφααννήήςς   

ηη   ααδδυυννααμμίίαα   ππρρααγγμμααττοοπποοίίηησσηηςς ..   ΣΣττηηνν   έέννννοοιιαα   ττηηςς   

ααννααλλοογγιικκόόττηηττααςς   εεννττάάσσσσεεττααιι   κκααιι   ηη   έέννννοοιιαα   ττηηςς   σσττάάθθμμιισσηηςς   

σσυυμμφφεερρόόννττωωνν ,,   σσττιιςς   ππεερριιππττώώσσεειιςς   σσύύγγκκρροουυσσηηςς ,,   όότταανν   οοιι   

ααννώώττεερρεεςς   ααξξ ίίεεςς   υυππεερρττεερροούύνν   κκααιι   οοιι   κκααττώώττεερρεεςς   ααξξ ίίεεςς   

υυπποοχχωωρροούύνν ..     

      ΗΗ   ααρρχχήή   ττηηςς   ααννααλλοογγιικκόόττηηττααςς   ααπποοττεελλεείί   κκααττ ’’   ααρρχχήήνν   

δδέέσσμμεευυσσηη   ττηηςς   ννοομμοοθθεεττ ιικκήήςς   εεξξοουυσσίίααςς ,,   ηη   οοπποοίίαα   κκααττάά   ττηηνν   

ρρύύθθμμιισσηη   ττωωνν   κκοοιιννωωννιικκώώνν   σσχχέέσσεεωωνν   σστταα   ππλλααίίσσιιαα   ττωωνν   

εεππιιττααγγώώνν   ττοουυ   σσυυννττάάγγμμααττοοςς   κκααιι   ιιδδ ίίωωςς   σσττιιςς   ππεερριιππττώώσσεειι ςς   

ννοομμοοθθεεττ ιικκοούύ   ππεερριιοορριισσμμοούύ   ττηηςς   ιιδδ ιιωωττιικκήήςς   κκααιι   κκοοιιννωωννιικκήήςς   

ααυυττοοννοομμίίααςς ,,   εεππιιββάάλλλλεεττααιι   νναα   ααπποοφφεεύύγγεειι   ττηηνν   θθέέσσππιισσηη   

δδυυσσααννάάλλοογγωωνν   ρρυυθθμμίίσσεεωωνν ..   ΤΤέέλλοοςς ,,   οο   σσεεββαασσμμόόςς   ττηηςς   ααρρχχήή   

σσεε   ααυυττόό   ττοο   ππρρώώττοο   εεππίίππεεδδοο   εεφφααρρμμοογγήήςς   ττηηςς ,,   δδηηλλααδδήή   κκααττάά   

ττηηνν   θθέέσσππιισσηη   εεννόόςς   ττυυππιικκοούύ   ννόόμμοουυ   ααππόό   ττοονν   ννοομμοοθθέέττηη ,,   

έέχχεειι   ιιδδ ιιααίί ττεερρηη   ββααρρύύττηητταα   κκααθθώώςς   δδεενν   δδιιαασσφφααλλίί ζζεε ιι   μμόόννοο   

ττηηνν   σσυυννττααγγμμααττιικκόόττηητταα   ττοουυ   ττυυππιικκοούύ   ννόόμμοουυ   ααλλλλάά   

ππρροοωωθθεείί   ττααυυττόόχχρροονναα   κκααιι   ττηηνν   αασσφφάάλλεειιαα   δδιικκααίίοουυ ,,   σσττοο   

μμέέττρροο ,,   πποουυ   ηη   σσττάάθθμμιισσηη   ττοουυ   ννοομμοοθθέέττηη   λλεειι ττοουυρργγεείί   ωωςς   

ππρρόόκκρριιμμαα   γγιιαα   ττοονν   iinn  ccoonnccrreettoo  έέλλεεγγχχοο   κκααττάά   ττηηνν   
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εεφφααρρμμοογγήή   ττοουυ   ννόόμμοουυ ..   ΟΟμμοοίίωωςς   ααππόό   ττοο   άάρρθθρροο   11  ππααρρ ..33  

ττοουυ   ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς ,,   ππρροοκκύύππττεειι   ηη   δδέέσσμμεευυσσηη   όόλλωωνν   ττωωνν   

οορργγάάννωωνν   ττηηςς   εεκκττεελλεεσσττιικκήήςς   εεξξοουυσσίίααςς   ααππόό   ττηηνν   ααρρχχήή   ττηηςς   

ααννααλλοογγιικκόόττηηττααςς ..   ΕΕίίννααιι   σσααφφέέςς ,,   όόττιι   ηη   σσηημμαασσίίαα   ττ ιι ςς   ααρρχχήήςς   

ααννααδδεειι κκννύύεεττααιι   ιιδδ ίίωωςς   σσττιιςς   ππεερριιππττώώσσεειιςς ,,   σσττιιςς   οοπποοίίεεςς   τταα   

εεκκττεελλεεσσττιι κκάά   όόρργγαανναα   δδιικκααιιοούύννττααιι   σσύύμμφφωωνναα   μμεε   ττ ιι ςς   

ννοομμοοθθεεττ ιικκέέςς   δδ ιιααττάάξξεειιςς   νναα   εεννεερργγοούύνν   κκααττάά   δδιιαακκρριιττ ιι κκήή   

εευυχχέέρρεειιαα ..   ΑΑννττ ίίσσττοοιι χχαα ,,   ηη   υυπποοχχρρέέωωσσηη   σσεεββαασσμμοούύ   ττηηςς   

σσυυννττααγγμμααττιικκήήςς   ααρρχχήήςς   ττηηςς   ααννααλλοογγιι κκόόττηηττααςς   σσεε   

δδιικκααιιοοδδοοττιικκόό   εεππίίππεεδδοο   ππρροοκκύύππττεειι   σσααφφώώςς   ααππόό   ττοονν   

σσυυννδδυυαασσμμόό   ττωωνν   άάρρθθρρωωνν   11  ππααρρ ..   33  κκααιι   8877  ππααρρ ..   22  ττοουυ   

ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς ..     

      ΜΜεε   ττ ιι ςς   δδιιααττάάξξεειιςς   ττοουυ   νν ..44009933//22001122  οοιι   θθιιγγόόμμεεννοοιι   

υυππάάλλλληηλλοοιι   ττ ίίθθεεννττααιι   σσεε   δδ ιιααθθεεσσιιμμόόττηητταα ,,   μμεε   μμεείίωωσσηη   ττωωνν   

ααπποοδδοοχχώώνν   ττοουυςς   πποολλύύ   ππέέρραανν   ττοουυ   2255%%  ααυυττώώνν ,,   

δδεεδδοομμέέννοουυ ,,   όόττ ιι   οο   ««μμιισσθθόόςς»» ,,   πποουυ   ττοουυςς   κκααττααββάάλλλλεεττααιι   

ααννέέρρχχεεττααιι   μμεενν   σσττοο   7755%%  υυπποολλοογγιι ζζόόμμεεννοο   εεννώώ   εεππίί   ττοουυ   

πποοσσοούύ   ααυυττοούύ   υυπποολλοογγίί ζζοονντταα ιι   αασσφφααλλιισσττ ιικκέέςς   κκρρααττήήσσεειιςς   κκααιι   

φφόόρροοςς ,,   όόππωωςς   ππρροοββλλέέππεεττααιι   σσττηηνν   ττεελλεευυτταα ίίαα   

ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννηη   ππρράάξξηη ..     

  ΤΤοο   μμέέττρροο   ττηηςς   δδιιααθθεεσσιιμμόόττηηττααςς ,,   ωωσσττόόσσοο ,,   δδεενν   

μμπποορρεείί   νναα   θθεεωωρρηηθθεείί   ααννααλλοογγιικκόό   κκααιι   ππρρόόσσφφοορροο   γγιιαα   ττηηνν   

εεππίίττεευυξξηη   οοπποοιιοουυδδήήπποοττεε   σσκκοοπποούύ   ααφφεεννόόςς   δδ ιιόόττ ιι   ττοο   

οοιικκοοννοομμιικκόό   όόφφεελλοοςς   ααππόό   ττηηνν   θθέέσσηη   ττοουυςς   σσεε   δδιιααθθεεσσιιμμόόττηητταα   

γγιιαα   ττοονν   εερργγοοδδόόττηη   ττοουυςς   ααλλλλάά   κκααιι   γγιιαα   ττοο   ΔΔηημμόόσσιιοο   εείίννααιι   

εεξξααιιρρεεττ ιικκάά   μμιικκρρόό ,,   ττηηνν   ίίδδ ιιαα   σσττιιγγμμήή ,,   πποουυ   τταα   μμέέττρραα ,,   πποουυ   

εειισσάάγγοοννττααιι   ππρροοσσββάάλλλλοουυνν   ββάάννααυυσσαα   θθεεμμεελλιιώώδδηη   

δδιικκααιιώώμμαατταα   ττοουυςς   κκααιι   θθέέττοουυνν   σσεε   κκίίννδδυυννοο   οοιικκοοννοομμιικκήήςς   

εεξξααθθλλίίωωσσηηςς   ττοουυςς   ίίδδ ιιοουυςς   κκααιι   ττ ιι ςς   οοιικκοογγέέννεειιεεςς   ττοουυςς   ..     
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ΣΣυυννεεππεείίαα   ττωωνν   ααννωωττέέρρωω   οοιι   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννεεςς   ππρράάξξεειι ςς   

έέχχοουυνν   εεκκδδοοθθεείί   κκααττάά   ππααρράάββαασσηη   σσυυννττααγγμμααττιικκώώνν   κκααιι   

υυππεερρννοομμοοθθεεττ ιι κκώώνν   δδιιααττάάξξεεωωνν   κκααιι   δδέέοονν   όόππωωςς   αακκυυρρωωθθοούύνν   

ααππόό   ττοο   ΔΔιικκαασσττήήρριιοο   ΣΣααςς ..   

ΕΕππεειιδδήή   τταα   ααννωωττέέρρωω   εείίννααιι   ννόόμμιιμμαα ,,   ββάάσσιιμμαα   κκααιι   

ααλληηθθήή ..   

  ΕΕππεειιδδήή ,,   σσυυννεεππεείίαα   ττωωνν   ααννωωττέέρρωω ,,   ηη   ππααρροούύσσαα   

ααίίττηησσηη   αακκύύρρωωσσηηςς   αασσκκεείί ττααιι   ππααρρααδδεεκκττάά   κκααιι   μμεε   έέννννοομμοο   

σσυυμμφφέέρροονν   γγιιαα   ττηηνν   ααιι ττοούύσσαα ,,   κκααθθώώςς   θθίίγγεεττααιι   άάμμεεσσαα   ττοο   

σσύύννοολλοο   ττοο   μμεελλώώνν   ττηηςς   ααππόό   ττοο   ππεερριιεεχχόόμμεεννοο   κκααιι   ττ ιι ςς   

ρρυυθθμμίίσσεειιςς   ττωωνν   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννωωνν   ππρράάξξεεωωνν   εεννώώ   κκααννέένναα   

εεξξ   ααυυττώώνν   δδεενν   ωωφφεελλεείί ττααιι   εεξξ   ααυυττήήςς ..   

ΕΕππεειιδδήή   σσττηηνν   ππρροοκκεειιμμέέννηη   ππεερρίίππττωωσσηη   υυφφίίσσττααττααιι   

ζζήήττηημμαα   γγεεννιι κκόόττεερροουυ   εεννδδιιααφφέέρροοννττοοςς ,,   πποουυ   έέχχεειι   σσυυννέέππεειιεεςς   

γγιιαα   εευυρρύύττεερροο   κκύύκκλλοο   ππρροοσσώώππωωνν ,,   κκααθθώώςς   ααφφοορράά   σσττηηνν   

ππλλεειιοοψψηηφφίίαα   ττωωνν   μμεελλώώνν   ττηηςς   ΑΑ ..ΔΔ ..ΕΕ ..ΔΔ ..ΥΥ..   εεννώώ   εείί ννααιι   

ββέέββααιιοο ,,   όόττιι   εεππίίκκεειι ννττααιι   δδεεκκάάδδεεςς   ππρροοσσφφυυγγέέςς   εεννώώππιιοονν   ττηηςς   

ΔΔιικκααιιοοσσύύννηηςς ,,   ωωςς   εεκκ   ττοούύττοουυ ,,   σσυυννττρρέέχχεειι   ννόόμμιιμμηη   

ππεερρίίππττωωσσηη   γγιιαα   ττηηνν   εειισσααγγωωγγήή   ττηηςς   υυπποοθθέέσσεεωωςς ,,   μμεε   

ππρράάξξηη   ττοουυ   ΠΠρροοέέδδρροουυ   ττοουυ   ΔΔιικκαασσττηηρρίίοουυ ,,   σσττηηνν   ππλλήήρρηη   

ΟΟλλοομμέέλλεειιαα   ττοουυ   ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ   ττηηςς   ΕΕππιικκρρααττεείίααςς ,,   κκααττ ’’   

εεφφααρρμμοογγήή   ττηηςς   δδιιααττάάξξεεωωςς   ττοουυ   άάρρθθρροουυ   1144§§22  ππεερρ ..   ββ’’   ττοουυ   

ΠΠ ..ΔΔ ..   1188//11998899..   

  ΓΓΙΙΑΑ   ΤΤΟΟΥΥΣΣ   ΛΛΟΟΓΓΟΟΥΥΣΣ   ΑΑΥΥΤΤΟΟΥΥΣΣ   

κκααιι   όόσσοουυςς   εεππιιφφυυλλαασσσσόόμμεεθθαα   νναα   ππρροοσσθθέέσσοουυμμεε   σσττοο   μμέέλλλλοονν   

ΑΑΙΙΤΤΟΟΥΥΜΜΕΕΘΘΑΑ   

  ΝΝαα   γγίίννεειι   δδεεκκττήή   σσττοο   σσύύννοολλόό   ττηηςς   ηη   ππααρροούύσσαα   ΑΑίίττηησσηη   

ΑΑκκυυρρώώσσεεωωςς ..   
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ΝΝαα   αακκυυρρωωθθοούύνν   οοιι   ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννεεςς   ππρράάξξεειι ςς   κκααιι   δδηη   

11))   ηη   ΠΠρράάξξηη   ΝΝοομμοοθθεεττ ιικκοούύ   ΠΠεερριιεεχχοομμέέννοουυ   ττηηςς   99ηηςς   

ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ   22001122  ((ΦΦΕΕΚΚ   ΑΑ ,,   222244//1122--1111--22001122))   22))   ηη   υυππ’’   

ααρριιθθμμόόνν   ΔΔΙΙΔΔΑΑΔΔ--ΔΔΙΙΠΠΙΙΔΔΔΔ//οοιικκ ..2266118888  εεγγκκύύκκλλιιοοςς   ττοουυ   

ΥΥπποουυρργγοούύ   ΔΔιιοοιικκηηττιικκήήςς   ΜΜεεττααρρρρύύθθμμιισσηηςς   κκααιι   ΗΗλλεεκκττρροοννιικκήήςς   

ΔΔιιαακκυυββέέρρννηησσηηςς   κκυυρρίίοουυ   ΑΑννττώώννηη   ΜΜααννιιττάάκκηη   33))   ηη   ΠΠρράάξξηη   

ΝΝοομμοοθθεεττ ιικκοούύ   ΠΠεερριιεεχχοομμέέννοουυ   ττηηςς   1199ηηςς   ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ   22001122  

((ΦΦΕΕΚΚ   ΑΑ ,,   222299//1199--1111--22001122))   44))   ΗΗ   ππρράάξξηη   ΝΝοομμοοθθεεττ ιικκοούύ   

ΠΠεερριιεεχχοομμέέννοουυ   ττηηςς   44ηηςς   ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ   22001122  ((ΦΦΕΕΚΚ   ΑΑ ,,   

223377//55--1122--22001122))   55))   ΗΗ   υυππ’’   ααρριιθθμμόόνν   

ΔΔΙΙΔΔΑΑΔΔ//ΔΔΙΙΠΠΙΙΔΔΔΔ//οοιικκ ..2288777700  εεγγκκύύκκλλιιοοςς   ττοουυ   ΥΥπποουυρργγοούύ   

ΔΔιιοοιικκηηττιικκήήςς   ΜΜεεττααρρρρύύθθμμιισσηηςς   66))   ηη   ΠΠρράάξξηη   ΝΝοομμοοθθεεττ ιικκοούύ   

ΠΠεερριιεεχχοομμέέννοουυ   ττηηςς   1122ηηςς   ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ   22001122  ((ΦΦΕΕΚΚ   ΑΑ ,,   

224400//1122--1122--22001122))   77))   ΚΚάάθθεε   άάλλλληη   σσυυννααφφήήςς   ππρράάξξηη   ήή   

ππααρράάλλεειιψψηη   ττηηςς   ΔΔιιοοιικκήήσσεεωωςς   ππρροογγεεννέέσσττεερρηη   ηη   

μμεεττααγγεεννέέσσττεερρηη ..   

ΝΝαα   εειισσααχχθθεείί ,,   μμεε   ππρράάξξηη   ττοουυ   ΠΠρροοέέδδρροουυ   ττοουυ   

ΔΔιικκαασσττηηρρίίοουυ ,,   σσττηηνν   ΟΟλλοομμέέλλεειιαα   ττοουυ   ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ   ττηηςς   

ΕΕππιικκρρααττεείίααςς   ηη   αασσκκηηθθεείίσσαα   ΑΑίίττηησσηη   ΑΑκκυυρρώώσσεεωωςς ,,   κκααττ ’’   

εεφφααρρμμοογγήή   ττηηςς   δδιιααττάάξξεεωωςς   ττοουυ   άάρρθθρροουυ   1144§§22  ππεερρ ..   ββ’’   ττοουυ   

ΠΠ ..ΔΔ ..   1188//11998899,,   δδιιόόττ ιι   ττοο   κκρριιννόόμμεεννοο   ζζήήττηημμαα   εεμμφφααννίί ζζεε ιι   

γγεεννιι κκόόττεερροο   εεννδδιιααφφέέρροονν ,,   πποουυ   έέχχεειι   σσυυννέέππεειιεεςς   γγιιαα   

εευυρρύύττεερροο   κκύύκκλλοο   ππρροοσσώώππωωνν ..     

    ΝΝαα   κκααττααδδ ιικκαασσθθεείί   ττοο   ααννττίίδδ ιικκοο   ΕΕλλλληηννιικκόό   ΔΔηημμόόσσιιοο   

σσττηηνν   κκααττααββοολλήή   ττηηςς   εενν   γγέέννεε ιι   δδιικκαασσττιικκήή   μμααςς   δδααππάάννηηςς ..     

ΑΑθθήήνναα ,,   1100--11--22001133  

ΗΗ   ππλληηρρεεξξοούύσσιιαα   ΔΔιικκηηγγόόρροοςς   

  


