
 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 

Άρζρο 1°: 

α) Ιδνφεηαζ ζςιαηείμ ιε ηδκ επςκοιία «ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΔΙΒΑΣΙΚΟ 

ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ» πμο ζηδ ζοκέπεζα εα ακαθένεηαζ ζοκημιμβναθζηά 

ζακ «Δ.Ο.. ΚΑΛΑΜΑΣΑ». Γζα ηδκ εηπνμζχπδζδ ημο ζημ ελςηενζηυ ημ 

ζςιαηείμ δφκαηαζ κα πνδζζιμπμζεί ηδκ αηνζαή ιεηάθναζδ ηδξ επςκοιίαξ ημο 

ζηδκ αββθζηή βθχζζα.  

β) Ο φθθμβμξ ζδνφεδηε ζηζξ 9-10-1993 ηαηυπζκ ηδξ πνχηδξ ζοκεδνίαζδξ ηδξ 

Γεκζηήξ οκέθεοζδξ, ακαβκςνίζεδηε ιε ηδκ οπ. ανίει.: 92/1993 απυθαζδ ημο 

Μμκμιεθμφξ Πνςημδζηείμο Καθαιάηαξ ηαζ ηαηαπςνήεδηε ζηα αζαθία ζςιαηείςκ 

ζηζξ 29-6-1994 ιε αφλμκηα ανζειυ ιδηνχμο 743. Σμ ηαηαζηαηζηυ ημο οθθυβμο 

έπεζ ηνμπμπμζδεεί:  

1. ιε ηδκ απυ 17-1-2000 απυθαζδ ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ ηαζ ηδκ εηδμεείζα 

επ’ αοηήξ οπ. ανίει.: 147/2000 απυθαζδ ημο Μμκμιεθμφξ Πνςημδζηείμο 

Καθαιάηαξ δ μπμία ηαηαπςνήεδηε ζηζξ 26-7-2000 ηαζ  

2. ιε ηδκ απυ 19-8-2004 απυθαζδ ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ ηαζ ηδκ εηδμεείζα 

επ’ αοηήξ οπ. ανίει.: 12/2005 απυθαζδ ημο Μμκμιεθμφξ Πνςημδζηείμο 

Καθαιάηαξ δ μπμία ηαηαπςνήεδηε ζηζξ 27-4-2005  

γ) Ο φθθμβμξ είκαζ ιέθμξ ηδξ Δθθδκζηήξ Οιμζπμκδίαξ Ονεζααζίαξ – 

Ακαννίπδζδξ (Δ.Ο.Ο.Α.) πμο εδνεφεζ ζηδκ Αεήκα. Δπίζδξ δφκαηαζ κα είκαζ ιέθμξ 

ακηίζημζπςκ μιμζπμκδζχκ αεθδιάηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημοξ ζημπμφξ ημο 

οθθυβμο.  

 

Άρζρο 2°:  

Έδνα ημο οθθυβμο είκαζ δ πυθδ ηδξ Καθαιάηαξ. 

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηοσ  

ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΟΡΔΙΒΑΣΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 



 

 

Άρζρο 3°:  

Οζ ζημπμί ημο οθθυβμο πενζβνάθμκηαζ ζηζξ αηυθμοεεξ ηαηδβμνίεξ: 

Α) ΑΘΛΗΣΙΚΟ 

1. Η ζοζηδιαηζηή ηαθθζένβεζα ηαζ δζάδμζδ υθςκ ηςκ ιμνθχκ Ονεζααζίαξ 

(ακααάζεζξ, μνεζκή πεγμπμνία, αθιπζκζζιυξ, ακαννίπδζδξ ανάπμο ή ζε 

θοζζηυ πεδίμ), ηδξ αβςκζζηζηήξ ακαννίπδζδξ, ηδξ πζμκμδνμιίαξ ηαζ 

μνεζααηζημφ ζηζ ηαζ βεκζηά υθςκ ηςκ πεζιενζκχκ αεθδιάηςκ.   

2. Η ζοζηδιαηζηή ηαθθζένβεζα ηαζ δζάδμζδ άθθςκ αεθδιάηςκ υπςξ ημ μνεζκυ 

ηνέλζιμ, ημ ηνέλζιμ ιεζαίςκ ηαζ ιεβάθςκ απμζηάζεςκ, δ πμδδθαζία, ημ 

canyoning, ημ rafting, δ πδθαζμθμβία, δ ημθφιαδζδ, δ ζημπμαμθή, δ 

επζηναπέγζα ακηζζθαίνζζδ, δ ακηζζθαίνζζδ (ηέκζξ), δ βοικαζηζηή (νοειζηή, 

βζυβηα ), ημ ζηάηζ, ημ ιπνζηγ, δ ζζηζμπθμΐα, δ ημλμαμθία. 

3. Η ζοζηδιαηζηή ηαθθζένβεζα ηαζ ακάπηολδ ηςκ αεθδηχκ ημο βζα ηδ 

ζοιιεημπή ημοξ ζε αβχκεξ ηςκ ακηίζημζπςκ αεθδιάηςκ. 

4. Η εονφηενδ δζάδμζδ ηςκ βκχζεςκ ηςκ ζπεηζηχκ ιε ηςκ αεθδηζηχκ ημο 

ζημπχκ,  ηδκ μνεζααζία, ηα αεθήιαηα πμο εηπνμζςπεί, ηα αμοκά ηαζ ηδκ 

μνεζκή θφζδ  βεκζηυηενα (ιε εηδυζεζξ, δζαθέλεζξ, πνμαμθέξ, εηεέζεζξ, 

δδιμζζεφζεζξ, εηπμιπέξ) ηαζ ιε ηάεε πνυζθμνμ ιέζμκ. 

Β) ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ 

ημπυξ ημο οθθυβμο είκαζ, δ δζμνβάκςζδ πμθζηζζηζηχκ εηδδθχζεςκ ηαζ δ 

ακφρςζδ ημο πμθζηζζηζημφ επζπέδμο, δ ακάπηολδ πκεφιαημξ ζοκενβαζίαξ ηαζ 

αθθδθεββφδξ ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ ημο, δ ζοκενβαζία ηαζ ζφιπναλδ ιε άθθμοξ 

οθθυβμοξ ηαζ Φμνείξ ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ πνμζπάεεζα δζαηήνδζδξ ηαζ ακάδεζλδξ 

ηδξ πμθζηζζηζηήξ ιαξ πανάδμζδξ. 

Γ) ΔΘΔΛΟΝΣΙΜΟ - ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ  

ημπυξ ημο οθθυβμο είκαζ δ ηαθθζένβεζα ηαζ δ ακάπηολδ ημο εεεθμκηζζιμφ ςξ  

δεζηή αλία, δ ηαθθζένβεζα ηαζ δ ακάπηολδ πενζααθθμκηζηήξ ζοκείδδζδξ ηαζ δ 

ακάθδρδ ζπεηζηχκ δνάζεςκ. Δζδζηυηενα μ φθθμβμξ θνμκηίγεζ βζα ηδκ πνμχεδζδ 

ηςκ παναπάκς ζε ημιείξ υπςξ:  

1. Η πονμθφθαλδ ηαζ Γαζμπνμζηαζία ημο Σατβέημο, δ ακηζιεηχπζζδ 

ηαηαζηνμθχκ απυ ηζξ πονηαβζέξ ή άθθεξ αζηίεξ ηαζ εζδζηυηενα, δ πνμζηαζία, 

δζαθφθαλδ, ακάδεζλδ ηαζ δζάζςζδ ημο μνεζκμφ υβημο ημο Σατβέημο ηαζ 



 

άθθςκ μνεζκχκ πενζμπχκ. ημπυξ ημο οθθυβμο είκαζ δ εκενβμπμίδζδ ηαζ δ 

ζοιιεημπή ηςκ ιεθχκ ημο ζηδκ πνυθδρδ, ακηζιεηχπζζδ ηαζ απμηαηάζηαζδ 

θοζζηχκ ηαηαζηνμθχκ ηαζ ζδζαίηενα θοζζηχκ ηαηαζηνμθχκ πμο 

πνμηαθμφκηαζ απυ έκημκα ηαζνζηά θαζκυιεκα (πζμκμπηχζεζξ, παβεημί, 

εοεθθχδεζξ άκειμζ, ηαφζςκεξ), ηεπκμθμβζηχκ ηαζ μζημθμβζηχκ 

ηαηαζηνμθχκ  

2. Η ηαηαβναθή, ζοκηήνδζδ, δζάκμζλδ ηαζ ακάδεζλδ ηςκ ιμκμπαηζχκ ημο 

Σατβέημο ηαζ ημο Νμιμφ Μεζζδκίαξ αθθά ηαζ υπμο αθθμφ ζηδκ Δθθάδα 

πνεζαζηεί κα δζακμζπημφκ ηαζ κα ζοκηδνδεμφκ ιμκμπάηζα. 

3. Η απμιάηνοκζδ ζημοπζδζχκ απυ πχνμοξ ζδζαίηενδξ πμθζηζζηζηήξ ηαζ 

πενζααθθμκηζηήξ ηθδνμκμιζάξ ηαζ αλίαξ, υπςξ ανπαζμθμβζημφξ πχνμοξ, 

μνεζκμφξ υβημοξ, δάζδ, αηηέξ ηθπ. ιε απχηενμ ζημπυ ηδκ πνμζηαζία ημο 

πενζαάθθμκημξ 

4. Η ακάδεζλδ ηςκ πχνςκ ζδζαίηενδξ πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ 

5. Η ζοιιεημπή ζηδ δζάζςζδ, ζδζαίηενα ζημοξ μνεζκμφξ υβημοξ ημο Σατβέημο 

ηαζ ημο Νμιμφ Μεζζδκίαξ. Μενζικά βζα ηδ ζοβηνυηδζδ, μνβάκςζδ ηαζ 

ζοκημκζζιυ μιάδςκ δζάζςζδξ. 

6. Η εκδιένςζδ ηαζ εηπαίδεοζδ ηςκ ιεθχκ ζε ζπέζδ ιε εέιαηα πνμζηαζίαξ 

ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ εεεθμκηζζιμφ. 

Δπίζδξ, ζημπυξ ημο οθθυβμο είκαζ δ ακάθδρδ εεεθμκηζηχκ δνάζεςκ ζηα πθαίζζα 

ηδξ πμθζηζηήξ πνμζηαζίαξ, υπςξ ηαεμνίγεηαζ απυ ηζξ δζαηάλεζξ ημο Ν. 3013/2002, 

βζα ηδκ πνυθδρδ, ακηζιεηχπζζδ ηαζ απμηαηάζηαζδ θοζζηχκ, ηεπκμθμβζηχκ ηαζ 

θμζπχκ ηαηαζηνμθχκ ηαζ ηαηαζηάζεςκ έηηαηηδξ ακάβηδξ ζηδκ πενζθένεζα ημο 

Νμιμφ Μεζζδκίαξ. 

 

Άρζρο 4°:  

Γζα κα πεηφπεζ ημοξ ζημπμφξ ημο μ φθθμβμξ ιπμνεί: 

α) Να μνβακχκεζ ηαηηζηέξ ακααάζεζξ, ακαννζπήζεζξ ηαζ πανυιμζεξ εηδδθχζεζξ ηαζ 

αβχκεξ ζε εθθδκζηά ηαζ λέκα αμοκά. 

β) Γζα ηα αεθήιαηα πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζημοξ ζημπμφξ ημο κα μνβακχκεζ 

αβχκεξ ηαζ αεθδηζηέξ μιάδεξ ηαζ κα αμδεά ημοξ αεθδηέξ ημο κα ζοιιεηέπμοκ ζε 

αβχκεξ μζ μπμίμζ δζμνβακχκμκηαζ απυ Οιμζπμκδίεξ ή άθθα ςιαηεία.  



 

γ) Να δδιζμονβεί ηέκηνα ηαζ ζπμθέξ μνεζααζίαξ, ακαννίπδζδξ, πζμκμδνμιίαξ ηαζ 

υζςκ αεθδιάηςκ ηαθθζενβεί ηαζ πνμαθέπμκηαζ ζημ ηαηαζηαηζηυ αοηυ.  

δ) Γζα ηδκ εηιάεδζδ ηςκ αεθδιάηςκ ηαζ ηαθθζένβεζά ημοξ κα δζαεέηεζ ηαζ 

πνδζζιμπμζεί ηαζ ημ πχνμ αεθδηζηχκ εβηαηαζηάζεχκ ημο (ηεπκ. ημίπμξ 

ακαννίπδζδξ), ιε πχνμ εηιάεδζδξ αεθήιαημξ.  

ε) Να ιπμνεί, ζηα πθαίζζα ηδξ ζζπφμοζαξ κμιμεεζίαξ, κα είκαζ ιέθμξ ηςκ 

αεθδηζηχκ Οιμζπμκδζχκ ηςκ αεθδιάηςκ πμο ακαπηφζζεζ (υπςξ Δθθδκζηήξ  

Οιμζπμκδίαξ Ονεζααζίαξ Ακαννίπδζδξ Δ.Ο.Ο.Α.) ηαεχξ ηαζ ηάεε οπενηείιεκδξ 

δεοηενμαάειζαξ μνβάκςζδξ 

ζη) Να δζαηδνεί εεεθμκηζηή μιάδα δζάζςζδξ, δ μπμία ζημπυ εα έπεζ κα 

επειααίκεζ - υηακ ηδξ γδηδεεί - βζα ηδκ δζάζςζδ ζοκακενχπςκ ιαξ, αθμφ ηα ιέθδ 

πμο εα απανηίγμοκ αοηήκ εα είκαζ ελεζδζηεοιέκα ηαζ έιπεζνα ιέθδ ημο ζοθθυβμο 

ζηδκ πζμκμδνμιία, μνεζααζία η.θ.π. 

δ) Να δδιζμονβεί, ηαηαζηεοάγεζ ηαζ ζοκηδνεί ηάεε είδμοξ ηηδνζαηέξ 

εβηαηαζηάζεζξ, μνεζκέξ εβηαηαζηάζεζξ πμο ελοπδνεημφκ ημοξ ζημπμφξ ημο ηαζ 

θνμκηίγεζ βζα ηδκ ζςζηή θεζημονβία ημοξ. Ιδζαίηενα κα ηαηαζηεοάγεζ, ζοκηδνεί 

ηαζ θεζημονβεί μνεζααηζηά ηαηαθφβζα ηαζ ηαηαθφβζα έηηαηηδξ ακάβηδξ. Να 

ηαηαζηεοάγεζ ηαζ ζοκηδνεί πίζηεξ ακαννίπδζδξ, πζμκμδνμιζηέξ εβηαηαζηάζεζξ, 

οπαίενζεξ ηαηαζηδκχζεζξ  βζα ηα αεθήιαηα πμο ακαπηφζζεζ βεκζηυηενα. 

ε) Να δδιζμονβεί, ζοκηδνεί ηαζ θεζημονβεί μνεζααηζηά ηαηαθφβζα ηαζ ηαηαθφβζα 

έηηαηηδξ ακάβηδξ ζφιθςκα ιε ηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία.  

ζ) Να εκεαννφκεζ, ηαεμδδβεί ηαζ πανέπεζ ηδκ ζοιπανάζηαζδ ηαζ ηδ αμήεεζα ημο 

βζα ηδκ ηαηάνηζζδ ιεθεηχκ μνεμθμβζηήξ μνβάκςζδξ ημο μνεζκμφ πχνμο (ιεθέηεξ 

ιμκμπαηζχκ, πςνμηαλζηά ζπέδζα - ΟΥΔ Σατβέημο ηθπ) ηαζ βζα ηδκ εηηέθεζδ απυ 

δδιυζζεξ οπδνεζίεξ ή ιαγζημφξ θμνείξ ένβςκ πμο ελοπδνεημφκ ημοξ ζημπμφξ ημο 

οθθυβμο. Δπίζδξ κα πνμηδνφζζεζ δζαβςκζζιμφξ ή δδιμπναζίεξ αβμνάξ οθζηχκ ή 

εηηέθεζδξ ένβςκ πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ημοξ ζημπμφξ ηαζ ημοξ ζηυπμοξ ημο 

οθθυβμο. 

η) Να εηδίδεζ πενζμδζηά ηαζ άθθα δδιμζζεφιαηα πμο ελοπδνεημφκ ημοξ ζημπμφξ 

ημο. Ιδζαίηενα κα εηδίδεζ ηαζ επζιεθείηαζ ηδκ ηοηθμθμνία εκηφπμο πνμβνάιιαημξ 

βζα κα βκςζημπμζεί ηζξ δναζηδνζυηδηέξ ημο, κα εηδίδεζ εβπεζνίδζα, έκηοπα, αθίζεξ, 

πάνηεξ ηθπ. ηαζ κα δζαηδνεί ζζημζεθίδα ζημ δζαδίηηομ ηαζ ζηα ιέζα ημζκςκζηήξ 

δζηηφςζδξ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηςκ ζημπχκ ημο.   



 

ηα) Γζα ηδκ άζηδζδ ηδξ μνεζααζίαξ, ηδξ μνεζκήξ πεγμπμνίαξ ηαζ θμζπχκ 

δναζηδνζμηήηςκ, κα δφκαηαζ κα ιζζεχκεζ θεςθμνείμ (πμφθιακ) βζα ηδκ ιεηαθμνά 

ηςκ ιεθχκ ημο ζημκ ηυπμ δζελαβςβήξ ηςκ ακηίζημζπςκ δναζηδνζμηήηςκ ηαεχξ 

ηαζ άθθα ιεηαθμνζηά ιέζα βζα ηζξ ιεηαηζκήζεζξ ηςκ ιεθχκ ημο. Δπίζδξ κα 

δφκαηαζ κα απμηηά, κα δζαηδνεί ηαζ ζοκηδνεί μπήιαηα βζα ημοξ ίδζμοξ θυβμοξ 

ηαεχξ ηαζ ηάεε είδμοξ μπήιαηα πμο ελοπδνεημφκ ημοξ ζημπμφξ ημο. 

ηβ) Γζα ηδκ επζηοπία ηςκ πμθζηζζηζηχκ ζημπχκ ημο κα δζμνβακχκεζ δζαθέλεζξ, 

πνμαμθέξ, ζειζκάνζα, διενίδεξ, εεαηνζηέξ παναζηάζεζξ, πενζααθθμκηζηέξ – 

μζημθμβζηέξ πανειαάζεζξ ηαζ ηάεε είδμοξ εηδδθχζεζξ ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ ημο, ζε 

άθθεξ εβηαηαζηάζεζξ ή ζηδκ φπαζενμ. Ιδζαίηενα κα δφκαηαζ κα δζμνβακχκεζ 

ιαεήιαηα θςημβναθίαξ, πμνμφ, ηέπκδξ, αίκηεμ, πενζααθθμκηζηήξ εηπαίδεοζδξ, 

πμθζηζηήξ πνμζηαζίαξ ηαζ βεκζηυηενα ζε ηάεε ημιέα πμο άπηεηαζ ηςκ 

πμθζηζζηζηχκ, πενζααθθμκηζηχκ ηαζ εεεθμκηζηχκ ζημπχκ ημο οθθυβμο. ηα 

πθαίζζα ηςκ ζημπχκ ημο μ φθθμβμξ ιενζικά βζα ηδ ιμνθςηζηή ηαζ πμθζηζζηζηή 

ακάπηολδ ηςκ ιεθχκ ημο ηαζ υηακ πνεζαζηεί ζοζηήκεζ επζηνμπέξ (ιε απυθαζδ ημο 

Γ..) πμο ζοιαάθθμοκ ζηδκ επίηεολδ υθςκ ηςκ ζημπχκ ημο. Μπμνεί κα ιζζεχκεζ 

θεςθμνείμ (πμφθιακ) βζα κα ιεηαθένεζ ηα ιέθδ ημο ζημοξ πχνμοξ 

(ανπαζμθμβζημφξ, παναδμζζαημφξ μζηζζιμφξ, θαμβναθζηχκ δνχιεκςκ ηθπ.) υπμο 

πναβιαημπμζμφκηαζ μζ πμθζηζζηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ πμο μνβακχκεζ ή ζοιιεηέπεζ 

ηαεχξ ηαζ άθθα ιεηαθμνζηά ιέζα βζα ηζξ ιεηαηζκήζεζξ ηςκ ιεθχκ ημο.  

ηγ) Να πναβιαημπμζεί ηαηαβναθέξ, πανάλεζξ, ζδιαημδμηήζεζξ, ζοκηδνήζεζξ, 

δζακμίλεζξ μνεζααηζηχκ ηαζ ακαννζπδηζηχκ δζαδνμιχκ ζημκ Σαΰβεημ, ζηδ 

Μεζζδκία ηαζ ζε άθθα εθθδκζηά αμοκά πνδζζιμπμζχκηαξ οθζηά πμο έπμοκ 

παναπςνδεεί απυ ηναηζημφξ ή ζδζςηζημφξ θμνείξ, ή έπμοκ αβμναζηεί ηαζ κα 

ζοκενβάγεηαζ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ιε ημοξ εεεθμκηέξ ημο ζοθθυβμο. Γζα ημ ζημπυ 

αοηυ πνμιδεεφεηαζ ηα ηαηάθθδθα ενβαθεία ηα μπμία πνμένπμκηαζ απυ αβμνά ή 

απυ απμδμπή ζπεηζηχκ πμνδβζχκ. Να ζοιιεηέπεζ ζε επζηνμπέξ ζπεηζηέξ ιε 

πεγμπμνζηέξ – μνεζααηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ βκςιμδυηδζδξ επί ιεθεηχκ 

δζάκμζλδξ ή ζοκηήνδζδξ ιμκμπαηζχκ ηαζ βεκζηυηενςκ εειάηςκ βζα ηα ιμκμπάηζα 

ζε ζοκενβαζία ιε ηζξ ανιυδζεξ ανπέξ (Γαζανπείμ, Γήιμζ, Πενζθένεζα ηθπ)  ηαζ 

άθθμοξ θμνείξ ή ζςιαηεία. Να δφκαηαζ κα ζοκηάζζεζ ιεθέηεξ δζάκμζλδξ ηαζ 

ζοκηήνδζδξ ιμκμπαηζχκ ή κα ακαεέηεζ ηδ ζφκηαλδ ζπεηζηχκ ιεθεηχκ. Να δφκαηαζ 

κα οθμπμζεί ηζξ ακςηένς ιεθέηεξ, είηε ιε εεεθμκηζηή ενβαζία, είηε ιε ακάεεζδ 

ενβαζίαξ υπμο αοηυ δεκ είκαζ εθζηηυ ηαζ κα ιπμνεί κα δέπεηαζ πμνδβίεξ ζπεηζηά.     

ηδ) Μέζα βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ ζημπχκ ηδξ ακάθδρδξ εεεθμκηζηχκ δνάζεςκ: 



 

1. Η ακάθδρδ ηαζ οπμζηήνζλδ ζπεδίςκ ηαζ δνάζεςκ εημζιυηδηαξ ηαζ 

ακηζιεηχπζζδξ ηαηαζηνμθχκ. 

2. Η ζοκενβαζία ιε ηδκ Γεκζηή Γναιιαηεία Πμθζηζηήξ Πνμζηαζίαξ (ο Σύλλογος 

ανήκει στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 

Προστασίας), ημ ζφκμθμ ηςκ ηναηζηχκ οπδνεζζχκ, ηζξ οπδνεζίεξ ηδξ ημπζηήξ 

αοημδζμίηδζδξ ηαζ ηςκ μνβακζζιχκ ημζκήξ ςθέθεζαξ, πμο είκαζ οπεφεοκεξ ζε 

επζπεζνδζζαηυ επίπεδμ βζα ηζξ επί ιένμοξ δνάζεζξ πμθζηζηήξ πνμζηαζίαξ. 

3. Η μνβάκςζδ εεεθμκηζηχκ μιάδςκ πονμθφθαλδξ ζημκ μνεζκυ υβημ ημο 

Σατβέημο ηαζ δ ιένζικα βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ημοξ ηαζ ηδκ πανμπή οθζημηεπκζημφ 

ελμπθζζιμφ, ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ακηζπονζηήξ πενζυδμο ηάεε πνυκμ.  

4. Η ζοιιεημπή ζε δναζηδνζυηδηεξ ακαδάζςζδξ, δεκδνμθφηεοζδξ ηαζ 

απμιάηνοκζδξ ζημοπζδζχκ ζοκενβαγυιεκμξ ιε Ιδνφιαηα, Φμνείξ (δδιμζίμο ή 

ζδζςηζημφξ) ηθπ αμδεχκηαξ οθζημηεπκζηά ημοξ εεεθμκηέξ ημο. 

5. Η ακάθδρδ ηδξ δζεηπεναίςζδξ πνμβναιιάηςκ εηπαίδεοζδξ εεεθμκηχκ ζε 

εέιαηα πμθζηζηήξ πνμζηαζίαξ. 

6. Η δζμνβάκςζδ δζαθέλεςκ, ζειζκανίςκ, ηαζ εηδδθχζεςκ, βζα ηδκ 

εοαζζεδημπμίδζδ ηςκ πμθζηχκ ζε εέιαηα εεεθμκηζζιμφ ηαζ πμθζηζηήξ πνμζηαζίαξ. 

Γζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηςκ ζημπχκ ημο μ φθθμβμξ πνδζζιμπμζεί ηάεε κυιζιμ 

ιέζμ,  ζοκενβάγεηαζ ιε ηδκ Σμπζηή Αοημδζμίηδζδ, ημ Γαζανπείμ,  ημοξ ημπζημφξ 

θμνείξ ηαζ ζςιαηεία, ιε άθθμοξ πμθζηεζαημφξ θμνείξ ηαζ μνβακζζιμφξ, ιε 

πακεπζζηδιζαημφξ θμνείξ ηαζ επζζηήιμκεξ. Δπίζδξ αλζμπμζεί πνδιαημδμηζηέξ 

δοκαηυηδηεξ πνμξ υθεθμξ ηςκ ζημπχκ ημο 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' 

Άρζρο 5° 

α. Μέλη. Μέθδ ημο ζοθθυβμο ιπμνμφκ κα βίκμοκ, ακελάνηδηα απυ ημ θφθθμ, ηα 

πνυζςπα, πμο έπμοκ ζοιπθδνχζεζ ημ δέηαημ υβδμμ (18°) έημξ ηδξ δθζηίαξ ημοξ, 

ηαζ ζοβηεκηνχκμοκ ηζξ πνμτπμεέζεζξ πμο πνμαθέπμκηαζ πζμ ηάης ζημ άνενμ αοηυ. 

Ο εθάπζζημξ ανζειυξ ηςκ ιεθχκ ημο αεθδηζημφ ζςιαηείμο μνίγεηαζ ζε είημζζ  

(20). Γεκ επζηνέπμκηαζ δζαηνίζεζξ ζε ηαηηζηά, δυηζια ή πάνεδνα ιέθδ ή άθθεξ  



 

πανυιμζεξ. Γεκ επζηνέπμκηαζ μφηε ακαθμνέξ ζε αεθμφιεκα ιέθδ. ε ελαζνεηζηέξ 

πενζπηχζεζξ ιπμνεί, ιε πνυηαζδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο (Γ..) ηαζ απυθαζδ 

ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ, κα απμκέιεηαζ μ ηίηθμξ ημο  επζηίιμο, πςνίξ δζηαίςια  

ρήθμο, ζε πνυζςπα πμο έπμοκ δζαηνζεεί βζα ηδκ πνμζθμνά ημοξ ζημ ζςιαηείμ ή  

ζημκ αεθδηζζιυ. Ο ανζειυξ ηςκ ιεθχκ αεθδηζημφ ζςιαηείμο είκαζ απενζυνζζημξ 

β. Εγγραθή. Η ζδζυηδηα ημο ιέθμοξ απμηηάηαζ ιε ηδκ εββναθή Καεέκαξ πμο 

ζοβηεκηνχκεζ ηζξ κυιζιεξ πνμτπμεέζεζξ έπεζ ημ δζηαίςια κα εββναθεί ςξ ιέθμξ 

αεθδηζημφ ζςιαηείμο. 

Γζα ηδκ εββναθή ιέθμοξ ζημ ζςιαηείμ απαζηείηαζ οπμαμθή πνμξ ημ Γ..: α) 

αίηδζδξ ημο εκδζαθενμιέκμο, α) πνυηαζδξ δφμ ιεθχκ ημο ζςιαηείμο, πμο 

επζζοκάπηεηαζ ζηδκ αίηδζδ, βζα ηδκ εββναθή ημο οπμρδθίμο ιέθμοξ, β) οπεφεοκδξ 

δήθςζδξ ημο κ. 1599/1986, υηζ δεκ οθίζηαηαζ ζημ πνυζςπμ ημο ηακέκα ηχθοια ή 

πενζμνζζιυξ πμο πνμαθέπμκηαζ ζημ άνενμ 7 ημο πανυκημξ ηαζ ημο κ. 2725/1999 

«Δναζζηεπκζηυξ ηαζ επαββεθιαηζηυξ αεθδηζζιυξ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ». Σμ Γ.. 

είκαζ οπμπνεςιέκμ κα εηδχζεζ απυθαζδ ιέζα ζε πνμεεζιία ελήκηα (60) διενχκ 

απυ ηδκ οπμαμθή ηδξ αίηδζδξ. Ακ πανέθεεζ άπναηηδ δ πνμεεζιία αοηή, δ έβηνζζδ 

ημο Γ.. εεςνείηαζ υηζ έπεζ αοημδζηαίςξ παναζπεεεί ηαζ μ εκδζαθενυιεκμξ έπεζ 

εββναθεί ςξ ιέθμξ ημο ζςιαηείμο ηδκ ελδημζηή διένα ιεηά ηδκ οπμαμθή ηδξ 

αίηδζδξ. Γζα ηδκ εββναθή αοηή εηδίδεηαζ δζαπζζηςηζηή πνάλδ ημο. πνμέδνμο ημο 

Γ.. Σμ Γ.. ιπμνεί, ιε αζηζμθμβδιέκδ απυθαζδ ημο, κα ιδκ εβηνίκεζ ηδκ αίηδζδ 

εββναθήξ εκδζαθενμιέκμο ςξ ιέθμοξ ημο ζςιαηείμο. Καηά ηδξ πνάλδξ αοηήξ ή 

ηδξ πανάθεζρδξ έηδμζδξ δζαπζζηςηζηήξ πνάλδξ μ εκδζαθενυιεκμξ έπεζ ημ 

δζηαίςια κα αζηήζεζ αβςβή ζημ ανιυδζμ Μμκμιεθέξ Πνςημδζηείμ, ιε ηδκ 

ηαηηζηή δζαδζηαζία είηε βζα ακαβκχνζζδ ημο δζηαζχιαημξ εββναθήξ ημο είηε 

επζπθέμκ βζα ηδκ ηαηαδίηδ ημο ζςιαηείμο ζε δήθςζδ αμφθδζδξ.  

Γεκ απαζηείηαζ δ πνυηαζδ ηδξ πνμδβμφιεκδξ παναβνάθμο πνμηεζιέκμο πενί 

εββναθήξ αεθδηχκ ζημ ζςιαηείμ ζημ μπμίμ ακήημοκ ηαζ μζ μπμίμζ έπμοκ επζηφπεζ 

πνχηδ έςξ υβδμδ κίηδ ζε μθοιπζαημφξ αβχκεξ ή παβηυζιζα ή πακεονςπασηυ 

πνςηαεθήιαηα, πνχηδ έςξ ηνίηδ κίηδ ζε ιεζμβεζαημφξ ηαζ ζε ααθηακζημφξ 

αβχκεξ ή πνχηδ έςξ ηνίηδ κίηδ ζε πακεθθήκζμοξ αβχκεξ. Σα ιέθδ ημο ζςιαηείμο, 

πθδκ ηςκ ζδνοηζηχκ, ιεηά πάνμδμ εκυξ (1) έημοξ απυ ηδκ εββναθή ημοξ ηαζ 

εθυζμκ έπμοκ εηπθδνχζεζ ηζξ μζημκμιζηέξ ημοξ οπμπνεχζεζξ απμηημφκ ημ 

δζηαίςια κα ρδθίγμοκ, κα εηθέβμοκ ηαζ εηθέβμκηαζ ζηα υνβακα ημο ζςιαηείμο. 

Η δζαβναθή ηαζ δ απμαμθή ιέθμοξ αεθδηζημφ ζςιαηείμο βίκμκηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ 

δζαηάλεζξ ημο ηαηαζηαηζημφ ηαζ ημο Αζηζημφ Κχδζηα. 



 

γ. Αθληηές. Σμ ζςιαηείμ, εηηυξ ηςκ πζμ πάκς ιεθχκ ημο, έπεζ ζηδ δφκαιδ ημο ηαζ 

ημοξ αεθδηέξ, πμο πθαζζζχκμοκ ηα αεθδηζηά ημο ηιήιαηα. 

 

Άρζρο 6°:  

Σσνδρομές. Σα ιέθδ πθδνχκμοκ εββναθή ηζ εηήζζα ζοκδνμιή ζημ φθθμβμ ημ 

φρμξ ηδξ μπμίαξ ιπμνεί κα ακαπνμζανιμζηεί ιεηά απυ πνυηαζδ ημο Γ.. ηαζ 

απυθαζδ ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ. Γζα ηα πμζά πμο ηαηααάθθμκηαζ, εηδίδεηαζ απυ 

ημκ Σαιία απυδεζλδ εζζπνάλεςξ ζοκδνμιήξ ιε ημ θμβυηοπμ ημο οθθυβμο. Σα 

ιέθδ οπμπνεμφκηαζ: 

1. Να ηαηααάθμοκ ηαηηζηά ηζξ ζοκδνμιέξ ημοξ ζημ φθθμβμ. 

2. Να ιεηέπμοκ ζηζξ Γεκζηέξ οκεθεφζεζξ 

3. Να ιεηέπμοκ εκενβά ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ ημο ζοθθυβμο, κα δέπμκηαζ ηαζ κα 

εηηεθμφκ πνυεοια ηάεε ενβαζία πμο εα ημοξ ακαεέηεζ ημ Γ.., εθυζμκ έπμοκ ηδκ 

δοκαηυηδηα, κα ζοιιμνθχκμκηαζ πνμξ ημ ηαηαζηαηζηυ ηαζ ημοξ ηακμκζζιμφξ ημο 

οθθυβμο. 

4. Να επζδεζηκφμοκ ηαθή δζαβςβή ηαζ ζοιπενζθμνά ζηζξ εηδδθχζεζξ πμο 

μνβακχκεζ μ φθθμβμξ. Γεκζηά, κα θνμκηίγμοκ βζα ημ βυδηνμ ηαζ ηδκ αλζμπνέπεζα 

ημο οθθυβμο. Η εηηέθεζδ ηςκ απμθάζεςκ ηςκ μνβάκςκ ημο οθθυβμο είκαζ 

οπμπνεςηζηή βζα υθα ηα ιέθδ, αηυιδ ηαζ ακ αοηά είπακ ιεζμρδθήζεζ ηαηά ηδκ 

θήρδ ημοξ.  

Σα ιέθδ ημο οθθυβμο ηαζ μζ ζοιιεηέπμκηεξ ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ ημο μθείθμοκ 

κα βκςνίγμοκ υηζ δ ζοιιεημπή ημοξ ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ ημο αμοκμφ εκέπεζ 

ηίκδοκμ ηαζ απμδέπμκηαζ ακεπζθφθαηηα υηζ μζ ίδζμζ θένμοκ ηδκ απμηθεζζηζηή 

εοεφκδ βζα μπμζαδήπμηε απχθεζα – ηίκδοκμ ηθπ. 

Σα ιέθδ δζηαζμφκηαζ κα οπμαάθθμοκ έββναθεξ πνμηάζεζξ, βκχιεξ ηαζ εζζδβήζεζξ 

ζηα ανιυδζα υνβακα ημο οθθυβμο. 

Σα ιέθδ ημο οθθυβμο ιπμνμφκ κα απμπςνήζμοκ απυ ημκ φθθμβμ αθμφ 

οπμαάθθμοκ έββναθδ αίηδζδ απμπχνδζδξ ηνεζξ ημοθάπζζημκ ιήκεξ πνζκ απυ ηδκ 

θήλδ ημο ζςιαηεζαημφ έημοξ, απυ ημ ηέθμξ ημο μπμίμο ζζπφεζ. Σμ ςιαηεζαηυ 

έημξ ζοιπίπηεζ ιε ημ διενμθμβζαηυ.    

Γζαβνάθμκηαζ απυ ημκ φθθμβμ: 



 

α) Όζμζ, πςνίξ κα ζοκηνέπεζ απμδεδεζβιέκα ακχηενδ αία, δεκ πήνακ ιένμξ ζηζξ 

δφμ ηεθεοηαίεξ εηθμβέξ βζα ηδ δζμίηδζδ.- 

α) Όζμζ ηαεοζηενμφκ ηδκ εηήζζα ζοκδνμιή ημοξ βζα δφμ πνυκζα, Αοημί 

δζαβνάθμκηαζ αοημδζηαίςξ πςνίξ ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ κα οπμπνεμφηαζ ζε 

πνμδβμοιέκδ εκδιένςζή ημοξ. Μέθδ πμο δζαβνάθδηακ θυβς μθεζθυιεκςκ 

εζζθμνχκ έπμοκ ημ δζηαίςιά κα αζηδεμφκ επακεββναθή ημοξ. Η επακεββναθή 

είκαζ δοκαηή, ιε υνμοξ πμο ιπμνεί κα εέζεζ ηζ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ. Η 

διενμιδκία επακεββναθήξ θμβίγεηαζ ςξ διενμιδκία εββναθήξ ζημ ζφθθμβμ ζε υηζ 

αθμνά ημ δζηαίςια ζοιιεημπήξ ζηδ Γεκζηή οκέθεοζδ. 

β) Όζμζ δζαβναθμφκ ιε απυθαζδ ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ. 

δ) Όζμζ δζαβναθμφκ απυ ηα ανιυδζα υνβακα ημο οθθυβμο ηαζ δ απυθαζδ αοηή 

ηονςεεί απυ ηδκ Γεκζηή οκέθεοζδ. Σμ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ιπμνεί κα 

δζαβνάρεζ ιέθμξ ημο οθθυβμο: Α) Ακ ηαηαδζηαζηεί ηεθεζίδζηα βζα ηαημφνβδια ή 

άθθμ αηζιςηζηυ αδίηδια (υπςξ μνίγεζ δ αεθδηζηή κμιμεεζία), Β) Ακ ιέθμξ βζα 

μπμζμδήπμηε θυβμ έαθαρε δυθζα ηα ζοιθένμκηα ημο οθθυβμο ή ηα υνβακα πμο 

δζμζημφκ ημκ φθθμβμ ή εκενβεί εκακηίμκ ηςκ ζημπχκ ηαζ ηςκ επζδζχλεχκ ημο. Η 

απυθαζδ ζζπφεζ ιέπνζ ακαίνεζδξ ή επζηφνςζδξ απυ ηδκ Γεκζηή οκέθεοζδ. 

ε) Όζμζ ειπίπημοκ ζηα ηςθφιαηα ημο άνενμο 3 ημο κυιμο 2725/1999. 

Σα ιέθδ ιπμνμφκ κα απμπςνήζμοκ απυ ημ φθθμβμ ιε βναπηή αίηδζή ημοξ ανηεί 

κα οπμαάθθμοκ έββναθμ αίηδια βζα ημ ζημπυ αοηυ. ε μζηεζμεεθή απμπχνδζδ δεκ 

απαζηείηαζ έβηνζζδ ηδξ δζαβναθήξ απυ ηδ Γ.. Οζ απμπςνμφκηεξ απμδέπμκηαζ υηζ 

δεκ έπμοκ ηαιία αλίςζδ απυ ημ ςιαηείμ. 

 

Άρζρο 7°:  

Κωλύμαηα εγγραθής - Περιοριζμού  

1. Γεκ ιπμνεί κα είκαζ ιέθμξ ημο οθθυβμο ή ιέθμξ ηςκ μνβάκςκ δζμίηδζδξ ημο 

οθθυβμο, ή εζδζηυξ ζοκενβάηδξ αοηχκ, μφηε ιπμνεί κα ακαθάαεζ ιε 

μπμζμκδήπμηε ηνυπμ ή απυθαζδ ηςκ μνβάκςκ ημο οθθυβμο μπμζαδήπμηε 

ανιμδζυηδηα ή ένβμ, ζδίςξ ζπεηζηά ιε ηδκ εηπνμζχπδζδ, δζμίηδζδ ή δζαπείνζζδ 

ημο οθθυβμο: 

α) υπμζμξ δεκ έπεζ ζοιπθδνχζεζ ημ δέηαημ υβδμμ (18°) έημξ ηδξ δθζηίαξ ημο, 



 

β) Όπμζμξ έπεζ παναπειθεεί ζημ δζηαζηήνζμ βζα ηαημφνβδια ιε ηθδηήνζμ 

εέζπζζια ή ιε αιεηάηθδημ αμφθεοια έςξ υημο εηδμεεί απαθθαηηζηή απυθαζδ ή 

έπεζ ηαηαδζηαζεεί αιεηαηθήηςξ βζα ηέθεζδ ηαημονβήιαημξ, ηαεχξ ηαζ υπμζμξ 

έπεζ ηαηαδζηαζεεί ζε ααειυ πθδιιεθήιαημξ ιε αιεηάηθδηδ δζηαζηζηή απυθαζδ 

πμο εηδυεδηε ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία, είηε ζε πμζκή θοθάηζζδξ ημοθάπζζημκ εκυξ 

(1) έημοξ είηε, ακελάνηδηα απυ ημ φρμξ ηδξ πμζκήξ, βζα ηα πμζκζηά αδζηήιαηα ημο 

πανυκημξ κυιμο ηαζ ζδίςξ βζα αλζυπμζκδ πνάλδ πμο ηζιςνείηαζ ζφιθςκα ιε ημ 

άνενμ 41Σ ημο πανυκημξ κυιμο ή βζα πνήζδ ή δζάεεζδ μοζζχκ ή ιεευδςκ 

θανιαημδζέβενζδξ, ηαηαζημπεία, ηθμπή, οπελαίνεζδ, δυθζα πνεςημπία, 

θαενειπμνία, θμνμδζαθοβή, δςνμδμηία, δςνμθδρία, ειπμνία επζννμήξ 

ιεζάγμκηεξ, παναπάναλδ, πθαζημβναθία, απζζηία, απάηδ, εηαίαζδ, έβηθδια ηαηά 

ηδξ βεκεηήζζαξ εθεοεενίαξ ηαζ μζημκμιζηήξ εηιεηάθθεοζδξ ηδξ βεκεηήζζαξ γςήξ, 

πανάααζδ ημο κυιμο πενί κανηςηζηχκ, πενί υπθςκ ηαζ πενί ιεζαγυκηςκ. 

γ) Όπμζμξ δοκάιεζ αιεηάηθδηδξ δζηαζηζηήξ απυθαζδξ έπεζ ηζιςνδεεί ιε ηζξ 

πανεπυιεκεξ πμζκέξ ηδξ απμζηένδζδξ ηςκ πμθζηζηχκ δζηαζςιάηςκ ημο ηαζ ηδξ 

απμζηένδζδξ εέζεςκ ηαζ αλζςιάηςκ, βζα υζμ πνμκζηυ δζάζηδια δζανημφκ μζ 

ζηενήζεζξ αοηέξ. 

δ) Όπμζμξ έπεζ ηζιςνδεεί ηαηά ηζξ δζαηάλεζξ ημο άνενμο 130 131 ημο κ. 2725/19 

(ςξ ζζπφεζ) ηαζ βζα υζμ πνμκζηυ δζάζηδια δζανηεί δ ηζιςνία. 

2. Οζ εκ εκενβεία δζαζηδηέξ ηθάδμο άεθδζδξ, ιέθδ ηςκ μζηείςκ ζοκδέζιςκ 

δζαζηδηχκ ηαζ μζ εκ εκενβεία πνμπμκδηέξ ημο μζηείμο ηθάδμο άεθδζδξ δεκ 

επζηνέπεηαζ κα είκαζ ιέθδ αεθδηζημφ ζςιαηείμο πμο ηαθθζενβεί ημκ ίδζμ ηθάδμ 

άεθδζδξ. Ωξ δζαζηδηέξ, βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ δζάηαλδξ αοηήξ, εεςνμφκηαζ επίζδξ 

μζ επυπηεξ, μζ ζδιεζςηέξ, μζ ηνζηέξ, μζ πνμκμιέηνεξ, μζ αθέηεξ, ηαεχξ ηαζ υζμζ, ιε 

μπμζμδήπμηε ηνυπμ, ζοιιεηέπμοκ ζε δζαζηδηζηυ ένβμ αημιζημφ ή μιαδζημφ 

αεθήιαημξ. Όπμζμξ ηαηαεέηεζ ζηδκ μζηεία αεθδηζηή μιμζπμκδία ηδκ άδεζα 

άζηδζδξ επαββέθιαημξ πνμπμκδηή, παφεζ κα θμβίγεηαζ ςξ «εκ εκενβεία 

πνμπμκδηήξ», ιεηά απυ ηδκ πάνμδμ δφμ (2) ιδκχκ απυ ηδκ ηαηάεεζδ. 

3. Αεθδηήξ ιπμνεί κα εββναθεί ςξ ιέθμξ ζε αεθδηζηυ ζςιαηείμ, ζφιθςκα ιε 

ημοξ υνμοξ ηαζ ηζξ πνμτπμεέζεζξ ημο ηαηαζηαηζημφ ημο, έκα (1) ημοθάπζζημκ έημξ 

ιεηά ηδκ ηεθεοηαία ζοιιεημπή ημο ζε επίζδιμ αεθδηζηυ αβχκα. Δπίζδιμξ 

αεθδηζηυξ αβχκαξ είκαζ μ αβχκαξ πμο δζμνβακχκεηαζ απυ ηδκ μζηεία αεθδηζηή 

μιμζπμκδία ή δζελάβεηαζ ιε ηδκ έβηνζζδ ηδξ. Καη’ ελαίνεζδ, μζ αεθδηέξ ηςκ 

αεθδιάηςκ ηδξ μνεζααζίαξ ηαζ ακαννίπδζδξ,  ιπμνμφκ κα εββνάθμκηαζ ςξ ιέθδ 

ηαζ κα ιεηέπμοκ ζημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ ημο οθθυβμο ηαζ ζηα άθθα υνβακα 



 

αοημφ, εθυζμκ έπμοκ ζοιπθδνχζεζ ημ ηνζαημζηυ πέιπημ (35μ) έημξ ηδξ δθζηίαξ 

ημοξ. ηδκ ελαίνεζδ ημο πνμδβμφιεκμο εδαθίμο οπάβμκηαζ ηαζ μζ αεθδηέξ ηςκ 

αεθδιάηςκ ημο γαηνζηίμο, ημο αβςκζζηζημφ ιπνζηγ ηαζ ηδξ ζζηζμπθμΐαξ ακμζπηήξ 

εάθαζζαξ, εθυζμκ είκαζ εκήθζηεξ. 

4. Γεκ επζηνέπεηαζ κα είκαζ ιέθδ αεθδηζημφ ζςιαηείμο πνμζςπζηυ ημο 

ζςιαηείμο, βζα υζμ πνυκμ δζανηεί δ πάζδξ θφζεςξ ζφιααζδ ενβαζίαξ ημο ιε 

αοηυ ηαζ βζα έκα πνυκμ απυ ηδ θήλδ ηδξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ υζμζ ζοκάπημοκ 

ζφιααζδ ιε ημ ζςιαηείμ βζα πανμπή οπδνεζζχκ ή βζα εηηέθεζδ ένβμο ιε αιμζαή 

είηε αημιζηά είηε ςξ μιυννοειμζ εηαίνμζ είηε ςξ δζαπεζνζζηέξ Δ.Π.Δ. ή Ι.Κ.Δ. ή 

ιέθδ δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο ακχκοιδξ εηαζνείαξ, βζα υζμ πνυκμ δζανηεί δ 

ζφιααζδ πανμπήξ οπδνεζζχκ ή δ εηηέθεζδ ημο ένβμο ηαζ βζα έκα (1) πνυκμ ιεηά 

ηδ θήλδ, ιε μπμζμδήπμηε ηνυπμ, ηδξ ζφιααζδξ ή ηδκ πανάδμζδ ημο ένβμο 

ακηίζημζπα. Έιπμνμζ αεθδηζηχκ εζδχκ, μζ ζφγοβμζ, ηα ηέηκα ηαζ μζ βμκείξ ημοξ, 

ηαεχξ ηαζ μζ ιέημπμζ, εηαίνμζ, δζαπεζνζζηέξ ηαζ ιέθδ ημο δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο 

αεθδηζηήξ ακχκοιδξ εηαζνείαξ ηαζ ηάεε είδμοξ ειπμνζηήξ εηαζνείαξ, εθυζμκ αοηή 

έπεζ ςξ ακηζηείιεκμ ενβαζζχκ ηδξ ηδκ ειπμνία ή ηδκ ηαηαζηεοή ηάεε είδμοξ 

αεθδηζηχκ εζδχκ, δεκ επζηνέπεηαζ κα είκαζ ιέθδ δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο ή 

ελεθεβηηζηήξ επζηνμπήξ αεθδηζημφ ζςιαηείμο μφηε κα είκαζ ακηζπνυζςπμζ ημο ζε 

οπενηείιεκεξ εκχζεζξ ή μιμζπμκδίεξ. 

5. Πνυζςπμ ζημ μπμίμ ζοκηνέπεζ μπμζμδήπμηε απυ ηα πζμ πάκς ηςθφιαηα, πάκεζ 

αοημδζηαίςξ ηδκ ζδζυηδηα ημο. Η δζαπζζηςηζηή πνάλδ ηδξ έηπηςζδξ εηδίδεηαζ απυ 

ημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ ημο ζοθθυβμο, ιέζα ζε πνμεεζιία δέηα πέκηε (15) 

διενχκ αθυημο έθααε βκχζδ. ε πενίπηςζδ πμο πανέθεεζ άπναηηδ δ ακςηένς 

πνμεεζιία δ δζαπζζηςηζηή πνάλδ εηδίδεηαζ απυ ημ Γεκζηυ Γναιιαηέα 

Αεθδηζζιμφ ιέζα ζηδκ ίδζα πνμεεζιία. 

6. Γζα ηα ιέθδ ημο οθθυβμο ζζπφμοκ υθα ηα θμζπά ζπεηζγυιεκα ηςθφιαηα 

εββναθήξ ηαζ πνμτπμεέζεζξ ημο άνενμο 3 ημο Ν. 2725/99 (ςξ εηάζημηε ζζπφεζ). 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
 

Όργαλα ηοσ σιιόγοσ 

Όνβακα ημο οθθυβμο είκαζ: α) Η Γεκζηή οκέθεοζδ, β) Σμ Γζμζηδηζηυ 

οιαμφθζμ ηαζ γ) Η εθεβηηζηή επζηνμπή  

 



 

Άρζρο 8°:  

1) Η Γεκζηή οκέθεοζδ ζοβηνμηείηαζ απυ ηα ιέθδ πμο είκαζ βναιιέκα ζημ αζαθίμ 

ιεθχκ ημο οθθυβμο ηαζ δεκ έπμοκ κυιζια δζαβναθεί. ηδ Γεκζηή οκέθεοζδ 

έπμοκ δζηαίςια κα πανίζηακηαζ ηαζ κα ζοιιεηέπμοκ υθα ηα ιέθδ. Γζηαίςια κα 

ρδθίγμοκ ηαζ κα εηθέβμκηαζ έπμοκ ηα ιέθδ ημο ζςιαηείμο, ιεηά  ηδκ πάνμδμ 

εκυξ (1) έημοξ  απυ ηδκ εββναθή ημοξ ηαζ εθυζμκ έπμοκ ηαηημπμζήζεζ ηζξ 

μζημκμιζηέξ ημοξ οπμπνεχζεζξ πνμξ ημ φθθμβμ. Οζημκμιζηά ηαηημπμζδιέκμ 

εεςνείηαζ ημ ιέθμξ πμο έπεζ ηαηααάθεζ ηδκ ζοκδνμιή ημο ηνέπμκημξ έημοξ. ηδκ 

πενίπηςζδ ηδξ Σαηηζηήξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ ημκ Ιακμοάνζμ μζημκμιζηά 

ηαηημπμζδιέκμ εεςνείηαζ ημ ιέθμξ πμο έπεζ ηαηααάθεζ ηδκ ζοκδνμιή ημο αιέζςξ 

πνμδβμφιεκμο έημοξ  Σα θμζπά ιέθδ έπμοκ ιυκμ ημ δζηαίςια κα θαιαάκμοκ ημκ 

θυβμ ηαζ κα ζοιιεηέπμοκ ζηδ ζογήηδζδ. Κάεε ιέθμξ ζοιιεηέπεζ ζηδ Γεκζηή 

οκέθεοζδ αοημπνμζχπςξ ιε ιία ιυκμ ρήθμ. Απαβμνεφεηαζ δ δζά πθδνελμοζίμο 

ζοιιεημπή ηαζ ρδθμθμνία. 

2) Γέηα (10) ημοθάπζζημκ πθήνεζξ διένεξ πνζκ απυ ηδ  ζφβηθδζδ ηδξ βεκζηήξ 

ζοκέθεοζδξ, ημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ ημο οθθυβμο ηαηανηίγεζ ηαζ δδιμζζεφεζ 

ηαηάθμβμ ηςκ ιεθχκ πμο έπμοκ δζηαίςια ζοιιεημπήξ ηαζ ρήθμο. Η  

δδιμζίεοζδ ημο ακςηένς ηαηαθυβμο πναβιαημπμζείηαζ ιε ηδκ ημζπμηυθθδζή ημο 

ζημκ πίκαηα ακαημζκχζεςκ ή ζε άθθμ ειθακέξ ηαζ εθεφεενα πνμζαάζζιμ βζα ηα 

ιέθδ ζδιείμ ηςκ βναθείςκ ή ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ημο οθθυβμο ηαεχξ ηαζ ιε ηδκ 

δθεηηνμκζηή ακάνηδζή ημο ζημκ ζζηυημπμ ημο οθθυβμο. Γζα ηδκ ακςηένς 

ημζπμηυθθδζδ ζοκηάζζεηαζ έηεεζδ πμο οπμβνάθεηαζ απυ ημκ πνυεδνμ ηαζ ημκ 

βναιιαηέα ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο. Κάεε ιέθμξ ημο ζςιαηείμο έπεζ 

δζηαίςια κα οπμαάθεζ έββναθεξ ακηζννήζεζξ ηαηά ημο ηαηαθυβμο, εκχπζμκ ημο 

Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο, ιέζα ζε απμηθεζζηζηή πνμεεζιία ηνζχκ (3) διενχκ απυ 

ηδ δδιμζίεοζή ημο. Σμ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ απμθαζίγεζ μνζζηζηά επί ηςκ 

ακηζννήζεςκ πμο οπμαθήεδηακ ειπνυεεζια, ημ ανβυηενμ έςξ ηαζ δφμ (2) 

πθήνεζξ ενβάζζιεξ διένεξ πνζκ απυ ηδκ μνζζεείζα διένα δζελαβςβήξ ηδξ βεκζηήξ 

ζοκέθεοζδξ ηαζ, ζε πενίπηςζδ πμο μζ οπμαθδεείζεξ ακηζννήζεζξ βίκμοκ δεηηέξ ςξ 

αάζζιεξ, ηνμπμπμζεί ακαθυβςξ ημκ ηαηάθμβμ. Ο ηνμπμπμζδιέκμξ ηαηάθμβμξ ηςκ 

ιεθχκ πμο έπμοκ δζηαίςια ζοιιεημπήξ ηαζ ρήθμο ζηδ Γεκζηή οκέθεοζδ 

δδιμζζεφεηαζ ιε ημκ ηνυπμ πμο πενζβνάθεηαζ πζμ πάκς, ημ ανβυηενμ έςξ ηαζ ηδκ 

πνμδβμφιεκδ διένα ηδξ δζελαβςβήξ ηδξ. 

3) Γζα κα ζοκεδνζάζεζ δ Γεκζηή οκέθεοζδ πνέπεζ κα πναβιαημπμζδεεί πανμοζία 

ημο εκυξ ηνίημο (1/3) ηςκ μζημκμιζηά ηαηημπμζδιέκςκ ιεθχκ. Ακ ζηδκ πνχηδ 

Γ.. δεκ οπάνπεζ απανηία, ζοβηαθείηαζ επακαθδπηζηή αοηυιαηα ηδκ ίδζα 



 

διενμιδκία ηαζ ζημκ ίδζμ ηυπμ ιεηά πάνμδμ ιίαξ χναξ απυ ηδκ ζφβηθδζδ ηδξ 

πνχηδξ πμο ιαηαζχεδηε, πςνίξ κα απαζηείηαζ εη κέμο πνυζηθδζδ ηςκ ιεθχκ, 

ζοκεδνζάγεζ δε έβηονα πανμοζία ημο εκυξ πέιπημο (1/5) ηςκ μζημκμιζηά 

ηαηημπμζδιέκςκ ιεθχκ.  

4) Η πνυζηθδζδ βζα Γεκ. οκέθεοζδ βίκεηαζ ιε ζπεηζηυ δδιμζίεοια ζε δφμ 

ημπζηέξ εθδιενίδεξ, δέηα (10) διένεξ πνζκ απυ ηδκ πνχηδ φβηθδζδ Γεκζηήξ 

οκέθεοζδξ ηαεχξ ηαζ ιε ηδκ δθεηηνμκζηή ακάνηδζή ηδξ ζημκ ζζηυημπμ ημο 

οθθυβμο.  

5) ε ηάεε Γ.. εηθέβεηαζ, πνζκ ανπίζεζ δ ζοκεδνίαζδ ιε θακενή ρδθμθμνία, 

δζιεθέξ Πνμεδνείμ πμο απανηίγεηαζ απυ ημκ Πνυεδνμ ηαζ ημκ Γναιιαηέα. Ο 

Πνυεδνμξ δζεοεφκεζ ηζξ ενβαζίεξ ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ. Ο Γναιιαηέαξ ηναηάεζ 

πνυπεζνα πναηηζηά ηαζ ηα ηαεανμβνάθεζ ιεηά ζημ αζαθίμ πναηηζηχκ ηςκ Γεκζηχκ 

οκεθεφζεςκ. Γζα ηδκ Γ.. πμο δζελάβεζ ηζξ Ανπαζνεζίεξ πνμαθέπμκηαζ εζδζηυηενα 

ζημ μζηείμ άνενμο ημο ηαηαζηαηζημφ.  

 

5) Δίκαζ ιοζηζηή ηάεε ρδθμθμνία πμο ακαθένεηαζ ζε εηθμβέξ Γ/ημφ 

οιαμοθίμο, εθεβηηζηήξ ηαζ εθμνεοηζηήξ επζηνμπήξ ηαζ ακηζπνμζχπςκ βζα ηδκ 

Δ.Ο.Ο.Α. (εάκ πνεζαζεεί), ζε εέιαηα ειπζζημζφκδξ πνμξ ηδκ δζμίηδζδ, έβηνζζδ 

θμβμδμζίαξ ηαζ πνμζςπζηά γδηήιαηα. 

6) Η Γεκζηή οκέθεοζδ απμθαζίγεζ πάκημηε ιε ρδθμθμνία, πμηέ υιςξ δζα αμήξ. 

Με ελαίνεζδ ηζξ πενζπηχζεζξ ηδξ πνμδβμφιεκδξ παναβνάθμο (5) δ ρδθμθμνία 

ζηζξ Γεκζηέξ οκεθεφζεζξ είκαζ θακενή 

7) Οζ απμθάζεζξ ηδξ οκέθεοζδξ, ακ δεκ μνίγεηαζ δζαθμνεηζηά απυ ημ 

ηαηαζηαηζηυ, παίνκμκηαζ ιε ζπεηζηή πθεζμρδθία ηςκ πανυκηςκ.  

8) Αίηδζδ βζα ηδκ ακαβκχνζζδ αηονυηδηαξ απυθαζδξ οκέθεοζδξ οπμαάθθεηαζ 

ιέζα ζε κυιζιδ εηάζημηε πνμεεζιία απυ ηδκ θήλδ ηδξ οκέθεοζδξ ζημ 

Δζνδκμδζηείμ ηδξ πενζθένεζαξ πμο εδνεφεζ μ φθθμβμξ. 

Η ζπεηζηή αίηδζδ πνέπεζ κα οπμαάθθεηαζ απυ μπμζμδήπμηε ηςκ μζημκμιζηά 

ηαηημπμζδιέκςκ ιεθχκ. Η απυθαζδ ημο Δζνδκμδζηείμο ιπμνεί κα εηηθδεεί ζημ 

Μμκμιεθέξ Πνςημδζηείμ ιέζα ζε δέηα ιένεξ απυ ηδκ επίδμζδ ηδξ. 

 

Άρζρο 9°: 



 

1) Η Γεκζηή οκέθεοζδ ιπμνεί κα ζοβηθδεεί ιεηά απυ απυθαζδ ημο Γζμζηδηζημφ 

οιαμοθίμο ή ιεηά απυ βναπηή αίηδζδ ημο εκυξ ηεηάνημο (1/4) ηςκ μζημκμιζηά 

ηαηημπμζδιέκςκ ιεθχκ (ηαηά ημ ηνέπμκ έημξ) ηαζ ζηδκ μπμία έββναθδ αίηδζδ εα 

ακαθένμκηαζ ηα πνμηεζκυιεκα πνμξ ζογήηδζδ εέιαηα. ηδκ πενίπηςζδ αοηή ημ 

Γ.. είκαζ οπμπνεςιέκμ κα ζοβηαθέζεζ ιέζα ζε (15) διένεξ απυ ηδκ οπμαμθή ηδξ 

αίηδζδξ ηδ Γ.. ιε εέιαηα αοηά πμο ηαεμνίγμκηαζ ζηδκ αίηδζδ ηςκ ιεθχκ πμο 

γδημφκ ηδ ζφβηθζζδ. 

2) Σα εέιαηα πμο εα ακαπηοπεμφκ ζηδκ Γεκζηή οκέθεοζδ πνέπεζ κα έπμοκ 

εββναθεί ζημ ηείιεκμ ηδξ πνυζηθδζδξ ζφβηθδζδξ, ιπμνεί υιςξ κα πανεεί 

μπμζαδήπμηε απυθαζδ. 

3) Κάεε Ιακμοάνζμ ζοβηαθείηαζ οπμπνεςηζηά απυ ημ Γ.. δ ηαηηζηή Γεκζηή 

οκέθεοζδ υπμο ακαπηφζζμκηαζ μζ πνάλεζξ ημο Γ.., οπμαάθθεηαζ μ 

δζαπεζνζζηζηυξ ηαζ μζημκμιζηυξ απμθμβζζιυξ ηδξ πνμδβμφιεκδξ πνμκζάξ πμο 

ζοκμδεφεηαζ απυ ηδκ έηεεζδ ηδξ εθεβηηζηήξ επζηνμπήξ, ρδθίγεηαζ μ ζζμθμβζζιυξ 

ημο έημοξ πμο βίκεηαζ δ οκέθεοζδ. Η ηαηηζηή Γ.. απμθαίκεηαζ βζα ηδκ έηεεζδ 

ηδξ Δ.Δ. ηαζ ημκ απμθμβζζιυ ημο Γ.., εβηνίκεζ ημκ απμθμβζζιυ, απαθθάζζεζ ημ 

Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ηαζ ηδκ Δθεβηηζηή Δπζηνμπή, απυ ηάεε δζμζηδηζηή ηαζ 

δζαπεζνζζηζηή εοεφκδ, απμθαίκεηαζ βζα ηάεε άθθμ εέια πμο έπεζ ηεεεί ζε αοηήκ 

ηαζ βίκμκηαζ ανπαζνεζίεξ εθυζμκ είκαζ δ πνμκζά ηδξ θήλδξ ηδξ εδηείαξ ηςκ 

εηθεβμιέκςκ μνβάκςκ. 

4) Η Γεκζηή οκέθεοζδ είκαζ ημ ηονζυηενμ ηαζ ημ ακχηαημ υνβακμ ημο οθθυβμο.  

Απμθαζίγεζ βζα ηάεε εέια ιδ πνμαθεπυιεκμ απυ ημ ηαηαζηαηζηυ, ημο μπμίμο 

ενιδκεφεζ αοεεκηζηά ηζξ ιδ πνμαθεπυιεκεξ ή ηοπυκ αιθζζαδημφιεκεξ δζαηάλεζξ. 

Η Γεκζηή οκέθεοζδ έπεζ ηδκ ηεθζηή απυθαζδ βζα ηάεε γήηδια πμο δεκ ακάβεηαζ 

ζηδκ ανιμδζυηδηα άθθμο Ονβάκμο, ηαζ αζηεί ημκ έθεβπμ ζηα άθθα Όνβακα ημο 

οθθυβμο 

 

Άρζρο 10°: 

1) Η δζμίηδζδ ημο οθθυβμο ζοβηνμηείηαζ υπςξ μνίγεζ ημ πανυκ ηαηαζηαηζηυ. Οζ 

ζδζυηδηεξ ημο Πνμέδνμο, Ακηζπνμέδνμο, Γεκ. Γναιιαηέα ή Σαιία δεκ επζηνέπεηαζ 

κα ζοιπίπημοκ ζημ ίδζμ πνυζςπμ. Η εδηεία ηςκ δζμζηδηζηχκ μνβάκςκ είκαζ βζα 

ηνία (3) πνυκζα. 



 

2) Η εθεβηηζηή επζηνμπή απμηεθείηαζ απυ ηνία ιέθδ πμο είκαζ μ Πνμσζηάιεκμξ ηαζ 

ηα δφμ ιέθδ. Δπίζδξ εηθέβμκηαζ δφμ ακαπθδνςιαηζηά ιέθδ. Οζ εηθμβέξ βζα 

δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ ηαζ εθεβηηζηή επζηνμπή βίκμκηαζ ηαοηυπνμκα. 

Ανιμδζυηδηα ηδξ εθεβηηζηήξ επζηνμπήξ είκαζ δ παναημθμφεδζδ ηαζ μ έθεβπμξ ημο 

δζμζηδηζημφ ζοιαμοθίμο ζπεηζηά ιε ηδκ μζημκμιζηή δζαπείνζζδ ημο ζοθθυβμο.  

3) Όθεξ μζ απμθάζεζξ ηςκ μνβάκςκ ημο οθθυβμο παίνκμκηαζ ιε ηδκ πθεζμρδθία 

ηςκ πανυκηςκ εθυζμκ πνυηεζηαζ βζα ζοκεδνίαζδ πμο ζοβηθήεδηε ιε ημ 

ηαηαζηαηζηυ. 

 

Άρζρο 11°:  

Σα ιέθδ ημο οθθυβμο εηθέβμοκ ημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ, ηδκ εθεβηηζηή 

επζηνμπή ηαζ ημοξ ακηζπνμζχπμοξ ζηδκ Δ.Ο.Ο.Α. (ακ πνεζαζηεί) ηαζ εηθέβμκηαζ 

επίζδξ εθυζμκ έπμοκ εηπθδνχζεζ ηζξ μζημκμιζηέξ οπμπνεχζεζξ πμο πνμαθέπμκηαζ 

απυ ημ ηαηαζηαηζηυ. Γζα ηζξ οπδνεζίεξ πμο πνμζθένμοκ ηα παναπάκς υνβακα ημο 

οθθυβμο δεκ δζηαζμφκηαζ μπμζαζδήπμηε αιμζαήξ εηηυξ ηςκ μδμζπμνζηχκ ημοξ 

ελυδςκ.- 

 

Άρζρο 12°:  

Οζ ανπαζνεζίεξ βζα ηδκ ακάδεζλδ ηςκ ηαηαζηαηζηχκ μνβάκςκ ημο αεθδηζημφ 

ζςιαηείμο, δζελάβμκηαζ εκχπζμκ ηνζιεθμφξ εθμνεοηζηήξ επζηνμπήξ, ηδξ μπμίαξ 

πνμεδνεφεζ οπμπνεςηζηά δζηδβυνμξ, ςξ δζηαζηζηυξ ακηζπνυζςπμξ. Ο πνυεδνμξ 

ηδξ εθμνεοηζηήξ επζηνμπήξ ηαζ μ ακαπθδνςηήξ ημο μνίγμκηαζ απυ ημκ Γζηδβμνζηυ 

φθθμβμ, ζηδκ πενζθένεζα ημο μπμίμο εδνεφεζ ημ ζςιαηείμ, ηαηυπζκ αζηήζεςξ ημο 

ηεθεοηαίμο. Σα οπυθμζπα δφμ (2) ιέθδ ηδξ εθμνεοηζηήξ επζηνμπήξ ηαζ ζζάνζεια 

ακαπθδνςιαηζηά εηθέβμκηαζ απυ ηδ Γεκζηή οκέθεοζδ. 

 

Άρζρο 13°: 

α) Η Γεκ. οκέθεοζδ εηθέβεζ ιε ιοζηζηή ρδθμθμνία, εκκέα (9) ιέθδ, ιεηαλφ ηςκ 

ιεθχκ ημο ζςιαηείμο πμο έπμοκ δζηαίςια ρήθμο, ζφιθςκα ιε ημκ κυιμ ηαζ ημ 

ηαηαζηαηζηυ, βζα κα ζοβηνμηήζμοκ ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ. Σμοθάπζζημκ ημ έκα 

ηνίημ (1/3) ηςκ εέζεςκ ηςκ ιεθχκ ημο Γ.. ηαηαθαιαάκμοκ οπμρήθζμζ ημο εκυξ απυ ηα 

δφμ θφθα. 



 

Σμ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ζηδκ πνχηδ ζοκεδνίαζδ ημο, ημ ανβυηενμ δέηα πέκηε 

(15) ιένεξ ιεηά ηδκ Γεκ. οκέθεοζδ, εηθέβεζ απυ ηα ιέθδ ημο, έκακ Ακηζπνυεδνμ, 

Γεκ. Γναιιαηέα, Σαιία, έθμνμ μνεζααζίαξ ηαζ πζμκμδνμιίαξ, έθμνμ οθζηχκ, 

ηηζνζαηχκ ηαζ αεθδηζηχκ εβηαηαζηάζεςκ, έθμνμ ιμκμπαηζχκ, έθμνμ 

ακαννίπδζδξ ηαζ εηπαίδεοζδξ ηαζ έθμνμ εεεθμκηζζιμφ ηαζ πμθζηζζιμφ. 

Ο Πνυεδνμξ εηθέβεηαζ ζφιθςκα ιε ηα ακαθενυιεκα ζημ μζηείμ άνενμο ημο 

ηαηαζηαηζημφ. Δπίζδξ εηθέβμκηαζ ηνία ακαπθδνςιαηζηά ιέθδ απυ ηδ Γεκζηή 

οκέθεοζδ.- 

β) Σμ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ αζπμθείηαζ ιε ηδκ επζδίςλδ ηςκ ζημπχκ ημο 

οθθυβμο, δζαπεζνίγεηαζ ηδκ πενζμοζία ημο, πνμπαναζηεοάγεζ ηζξ ενβαζίεξ ηςκ 

Γεκζηχκ οκεθεφζεςκ ηαζ εηηεθεί ηζξ απμθάζεζξ ηςκ. 

 

Άρζρο 14°: 

Οζ ανπαζνεζίεξ βζα ηδκ ακάδεζλδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο αεθδηζημφ 

ζςιαηείμο δζελάβμκηαζ ιε εκζαία ρδθμδέθηζα οπμρδθίςκ πνμέδνςκ ηαζ 

ζοιαμφθςκ. Σα ρδθμδέθηζα δζαζνμφκηαζ ζε δφμ επζιένμοξ ηιήιαηα. ημ πνχημ 

ηιήια, ημ μπμίμ ηίεεηαζ ζημ επάκς ιένμξ ημο ρδθμδεθηίμο, ακαβνάθμκηαζ, ιε 

αθθααδηζηή ζεζνά, ηα μκμιαηεπχκοια ηςκ οπμρδθίςκ πνμέδνςκ. ημ δεφηενμ 

ηιήια, ακαβνάθμκηαζ, επίζδξ ιε αθθααδηζηή ζεζνά, ηα μκμιαηεπχκοια ηςκ 

οπμρήθζςκ ζοιαμφθςκ. Ο εηθμβέαξ ρδθίγεζ ημκ οπμρήθζμ πνυεδνμ ηαζ ημοξ 

οπμρήθζμοξ ζφιαμοθμοξ ηδξ πνμηίιδζήξ ημο ιε ζηαονυ πμο ζδιεζχκεζ 

παναπθεφνςξ ημο μκμιαηεπςκφιμο ημοξ. Ο εηθμβέαξ ζηαονμδμηεί ιε έκακ (1) 

ζηαονυ ημκ οπμρήθζμ πνυεδνμ ηδξ πνμηίιδζήξ ημο ηαζ δζηαζμφηαζ κα 

ζηαονμδμηήζεζ οπμρήθζμοξ ζφιαμοθμοξ ιέπνζ έλζ (6). Η εηθμβή βίκεηαζ ηαηά ηδ 

ζεζνά ηςκ ζηαονχκ πνμηίιδζδξ πμο ζοβηέκηνςζακ μζ  οπμρήθζμζ. Τπμρήθζμξ 

πνυεδνμξ πμο ηαηά ηδκ πνχηδ ρδθμθμνία θαιαάκεζ πμζμζηυ ρήθςκ 

ημοθάπζζημκ είημζζ πέκηε ημζξ εηαηυ (25%) ηςκ εβηφνςκ ρδθμδεθηίςκ, εηθέβεηαζ 

ιέθμξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο, ηαηαθαιαάκμκηαξ ηδ εέζδ ημο οπμρήθζμο 

ζοιαμφθμο πμο εηθέβεηαζ έπμκηαξ θάαεζ ημοξ θζβυηενμοξ ζηαονμφξ πνμηίιδζδξ. 

ε πενίπηςζδ ζζμρδθίαξ ιεηαλφ δφμ ή πενζζζυηενςκ οπμρήθζςκ πνμέδνςκ, μ 

πνυεδνμξ εηθέβεηαζ ιε απυθοηδ πθεζμρδθία απυ ημ ζφκμθμ ηςκ εηθεβέκηςκ 

ζοιαμφθςκ ηαηά ηδκ πνχηδ ζοκεδνίαζή ημο πμο ζοβηαθείηαζ ιε ζημπυ ηδ 

ζοβηνυηδζή ημο ζε ζχια. ε πενίπηςζδ ζζμρδθίαξ ιεηαλφ οπμρήθζςκ 

ζοιαμφθςκ, εθυζμκ πνυηεζηαζ βζα ζζμρδθήζακηεξ πμο έπμοκ θάαεζ ημοξ 

θζβυηενμοξ ζηαονμφξ πνμηίιδζδξ, δ ηεθζηή ηαηάηαλδ βίκεηαζ ιε ηθήνςζδ 



 

εκχπζμκ ηδξ εθμνεοηζηήξ επζηνμπήξ. Ο ανζειυξ ηςκ οπμρδθίςκ απυ ηάεε θφθμ 

πνέπεζ κα είκαζ ημοθάπζζημκ ηνεζξ (3). 

Οζ εηθμβέξ βζα ηδκ ακάδεζλδ ηδξ Δθεβηηζηήξ Δπζηνμπήξ δζελάβμκηαζ ιε εκζαία 

ρδθμδέθηζα οπμρδθίςκ. Ο εηθμβέαξ δζηαζμφηαζ κα ζηαονμδμηήζεζ έςξ ηαζ ηνία 

(3) οπμρήθζα ιέθδ ηδξ Δθεβηηζηήξ Δπζηνμπήξ. 

Μεηά ηδ δζαθμβή ηςκ ρδθμδεθηίςκ, δ Δθμνεοηζηή Δπζηνμπή ακαηδνφζζεζ ημοξ 

εηθεβέκηεξ ζηα άκς υνβακα ημο οθθυβμο ηαζ ζοκηάζζεζ ζπεηζηυ Πναηηζηυ, ημ 

μπμίμ μθείθεζ κα βκςζημπμζδεεί ανιμδίςξ ηαζ κα θάαεζ ηδξ απαναίηδηδξ 

δδιμζζυηδηαξ.  

Οζ οπμρδθζυηδηεξ ηςκ Πνμέδνςκ Γ.., ηςκ ζοιαμφθςκ ηαζ ηςκ ιεθχκ ηδξ Δ.Δ. 

μθείθμοκ κα ηαηαηεεμφκ εββνάθςξ ζημ Γ.. ημ ανβυηενμ έςξ ηαζ πέκηε (5) 

διένεξ πνζκ ηδκ δζελαβςβή ηδξ Γ.. Σμ Γ.. δδιμζζεφεζ ηαηά ηα ακςηένς ημκ 

ηαηάθμβμ ηςκ οπμρδθίςκ ηνεζξ (3) διένεξ πνζκ ηδκ δζελαβςβή ηδξ Γ.. 

 

Άρζρο 15°: 

1) Η ρδθμθμνία βίκεηαζ πάκημηε ιε ηδκ επίδεζλδ ηδξ Αζηοκμιζηήξ ηαοηυηδηαξ 

ημο ρδθμθυνμο. 

2) Γζηαίςια ρήθμο έπμοκ ηα ιέθδ ημο οθθυβμο πμο εβηνίεδηε δ εββναθή ημοξ 

απυ ημ Γ.. ή ηδκ Γ.. έκα (1) πνυκμ πνζκ απυ ηδκ διενμιδκία δζεκένβεζαξ 

εηθμβχκ. 

 

Άρζρο 16°:  

1) Σμ Γ.. ζοκεδνζάγεζ ηαηηζηά ιία (1) θμνά ημ ιήκα ηαζ έηηαηηα ακ πνεζαζεεί 

ιεηά απυ ζπεηζηή αίηδζδ) ηεζζάνςκ (4) ζοιαμφθςκ. Απανηία έπεζ υηακ 

πανεονίζημκηαζ πέκηε (5) ημοθάπζζημκ ιέθδ ημο Γ.. ηαζ έβηονεξ απμθάζεζξ είκαζ 

υζεξ παίνκμκηαζ ημοθάπζζημκ ιε ηδκ απυθοηδ πθεζμρδθία ηςκ πανυκηςκ. ε 

πενίπηςζδ ζζμρδθίαξ κζηά δ ρήθμξ ημο Πνμέδνμο. Ακ απυ έθθεζρδ απανηίαξ 

ιαηαζςεεί ιία ζοκεδνίαζδ, ζοβηαθείηαζ δεφηενδ, μπυηε, βζα κα πανεμφκ 

απμθάζεζξ, θεάκεζ δ πανμοζία ηνζχκ (3) ιεθχκ. 

2) Σμ Γ.. δζμζηεί οπεφεοκα ημ φθθμβμ αάζεζ ηςκ Νυιςκ ηαζ ημο 

Καηαζηαηζημφ. Δηηεθεί ηζξ απμθάζεζξ ηδξ Γ.., ηαζ απμθαζίγεζ βζα ηάεε εέια πμο 

αθμνά ζηδκ εηπθήνςζδ ηςκ ζημπχκ ημο οθθυβμο. Πανέπεζ ζηα ιέθδ ημο ηάεε 



 

πθδνμθμνία πμο γδημφκ ηαζ αθθδθμβναθεί ιαγί ημοξ. Δββνάθεζ ή εζζδβείηαζ ηδ 

δζαβναθή ιεθχκ ζηδ Γ.. ηαζ επζαάθεζ πμζκέξ ή εζζδβείηαζ ζηδ Γ.. ηδκ επζαμθή 

πμζκχκ. Φνμκηίγεζ βζα ηδκ έβηαζνδ είζπναλδ ζοκδνμιχκ ηαζ πνμηείκεζ ζηδ Γ.. 

ακαπνμζανιμβή ηςκ πμζχκ ημοξ. Γζαπεζνίγεηαζ ηδκ πενζμοζία ημο οθθυβμο ηαζ 

πνμααίκεζ ζηζξ απαναίηδηεξ δαπάκεξ θεζημονβίαξ. Απμθαζίγεζ βζα ηδ ζφκαρδ 

ζοιαάζεςκ ιεηαλφ οθθυβμο ηαζ ηνίηςκ. Γζαεέηεζ ηεθάθαζα ημο οθθυβμο ιεηά 

απυ αζηζμθμβδιέκδ απυθαζδ ημο Γ.. πμο ηαηαπςνείηαζ ζημ αζαθίμ πναηηζηχκ 

ημο Γ.., ηαζ απμθαζίγεζ βζα ηδκ απμδμπή δςνεχκ ηαζ ηθδνμδμηδιάηςκ. 

Δλμοζζμδμηεί ημκ Σαιία ή άθθα πνυζςπα  βζα ακαθήρεζξ πνδιάηςκ απυ ηζξ 

ηαηαεέζεζξ επ' μκυιαηζ ημο οθθυβμο ζε Σνάπεγεξ. Γζμνίγεζ ηαηά πενίπηςζδ 

πθδνελμφζζμ δζηδβυνμ. Απμκέιεζ ηζιδηζηέξ δζαηνίζεζξ, ηίηθμοξ, ανααεία ηαζ 

έπαεθα. 

3) Σμ Γ.. ζοκηάζζεζ ηαζ οπμαάθθεζ βζα έβηνζζδ ζηδκ ηαηηζηή Γ., ηδκ έηεεζδ 

μζημκμιζηήξ δζαπείνζζδξ (απμθμβζζιυ), επίζδξ οπμαάθεζ ζηδ Γ.. ηαηάζηαζδ 

ζηδκ μπμία πενζβνάθεηαζ δ πενζμοζία ημο οθθυβμο. οβηνμηεί ηαζ ηδνεί 

Μδηνχμ Μεθχκ ηαζ βεκζηά πνμααίκεζ ζε υθεξ ηζξ πνάλεζξ πμο είκαζ απαναίηδηεξ 

βζα ηδ ζςζηή θεζημονβία ημο οθθυβμο. 

4) Δζδζηά δ εηπμίδζδ ή επζαάνοκζδ ιε ειπνάβιαημ αάνμξ αηίκδηδξ πενζμοζίαξ 

ημο οθθυβμο, βίκεηαζ ιεηά απυ πνυηαζδ ημο Γ.. ηαζ ακ ρδθίζμοκ ηδκ πνυηαζδ 

ηα δφμ ηνίηα (2/3) απυ ηα πανυκηα ηαζ μζημκμιζηά ηαηημπμζδιέκα ιέθδ ηδξ Γ.. 

Δπίζδξ απυθαζδ ηδξ Γ.. απαζηείηαζ, υηακ μ φθθμβμξ πνυηεζηαζ κα απμηηήζεζ 

ζδιακηζηή ηζκδηή ή αηίκδηδ πενζμοζία απυ επαπεή αζηία. 

5) ε υθεξ ηζξ ζοκεδνζάζεζξ ημο Γ.. ηδνμφκηαζ πναηηζηά ηα μπμία 

ηαεανμβνάθεζ μ Γναιιαηέαξ ζε εζδζηυ αζαθίμ Πναηηζηχκ ημο Γ.. ηαζ 

οπμβνάθμκηαζ απυ ηα πανυκηα ζηδ ζοκεδνίαζδ ιέθδ ημο Γ.. ηδκ διένα ηδξ 

ζοκεδνίαζδξ, ή ημ ανβυηενμ εκηυξ δεηαδιένμο. 

 

Αρζρο 17°: Μέθδ ημο Γ.. πμο αδζηαζμθυβδηα απμοζζάγμοκ απυ ηέζζενζξ (4) 

ηαηά ζεζνά ζοκεδνζάζεζξ ημο (ηαηηζηέξ), είκαζ δοκαηυ, ιεηά απυ δζηαζμθμβδιέκδ 

απυθαζδ ημο Γ.. κα εεςνδεμφκ πςξ παναζηήεδηακ ηαζ κα ακηζηαηαζηαεμφκ ζακ 

ζφιαμοθμζ - ιεηά απυ έββναθδ εζδμπμίδζδ - απυ ημοξ ηαηά ζεζνά επζηοπίαξ 

ακαπθδνςιαηζημφξ. 

Απαβμνεφεηαζ ζημ Γ.. ημο αεθδηζημφ ζςιαηείμο κα ζοκάπηεζ ζοιαάζεζξ 

ενβαζίαξ, ακελανηήηςκ οπδνεζζχκ, ένβμο, πνμιδεεζχκ ή μπμζεζδήπμηε άθθεξ 

ζοιαάζεζξ ιε μζημκμιζηυ ακηάθθαβια, ιε ιέθδ ημο Γ.., ιε ηζξ ζογφβμοξ, ηα 



 

ηέηκα, ημοξ βμκείξ ηαζ ηα αδέθθζα ημοξ ή ιε κμιζηά πνυζςπα ζηα μπμία ιεηέπμοκ 

ηα πνμακαθενυιεκα πνυζςπα. Η πανάααζδ ηδξ δζάηαλδξ αοηήξ ζοκεπάβεηαζ ηδκ 

έηπηςζδ ηςκ ιεθχκ ημο Γ.. πμο έθααακ ηδ ζπεηζηή απυθαζδ. Η έηπηςζδ 

εκενβείηαζ ιε απυθαζδ ημο ανιυδζμο δζηαζηδνίμο. 

Δπζηνέπμκηαζ πνμζςνζκέξ ηαιεζαηέξ δζεοημθφκζεζξ πνμξ ημ αεθδηζηυ ζςιαηείμ 

απυ ιέθδ ημο δζμζηδηζημφ ημο ζοιαμοθίμο, βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ επεζβμοζχκ 

ακαβηχκ. 

Η ζδζυηδηα ημο ιέθμοξ ημο Γ.. είκαζ ηζιδηζηή ηαζ άιζζεδ. ηα ιέθδ ημο Γ.., 

υηακ ιεηαηζκμφκηαζ εηηυξ ημο ηυπμο ηδξ ιυκζιδξ ηαημζηίαξ ημοξ βζα πνμζθμνά 

μπμζαζδήπμηε οπδνεζίαξ ζημ ζςιαηείμ, επζηνέπεηαζ κα ηαηααάθθμκηαζ έλμδα 

ηίκδζδξ, δζαιμκήξ ηαζ δζαηνμθήξ. 

 

Άρζρο 18°:  

1) Ο Πρόεδρος ημο Γ.. εηπνμζςπεί ημ φθθμβμ ζε υθεξ ημο ηζξ 

δναζηδνζυηδηεξ. Πναβιαημπμζεί ηζξ απαναίηδηεξ επαθέξ ιε δζάθμνμοξ 

πανάβμκηεξ ηαζ θμνείξ, οπμαάθθεζ πνμηάζεζξ (είηε ιυκμξ ημο, είηε ιε άθθα ιέθδ 

ημο Γ.. ή ημο οθθυβμο), ηαζ έπεζ οπμπνέςζδ κα εκδιενχκεζ ημ Γ.. βζα ηζξ 

εκένβεζέξ ημο. 

2) Πνμεδνεφεζ  ζημ Γ.. ηαζ δζεοεφκεζ ηζξ ζοκεδνζάζεζξ, ηαηηζηέξ ή έηηαηηεξ 

οπμβνάθεζ ηα πναηηζηά αοηχκ.  Δπζημζκςκεί ιε ηα οπυθμζπα ιέθδ ημο Γ.. πνζκ 

ηζξ ζοκεδνζάζεζξ ημο Γ.. πνμηεζιέκμο κα ζοβηεκηνχζεζ ηαζ κα επελενβαζηεί ιε 

ημ Γεκζηυ Γναιιαηέα ηα πνμξ ζογήηδζδ εέιαηα ζηζξ ζοκεδνζάζεζξ ημο Γ.. 

3) οβηαθεί ηζξ Γ.. ζφιθςκα ιε ημ Καηαζηαηζηυ, πάκηα ιεηά απυ ζπεηζηή 

απυθαζδ ημο Γ.. ζηδκ μπμία ηαεμνίγμκηαζ ηαζ ηα εέιαηα ηδξ διενήζζαξ 

δζάηαλδξ ηδξ Γ.. 

4) Τπμβνάθεζ ηα έββναθα ιε ημ Γεκζηυ Γναιιαηέα ηαζ ηδκ ελενπυιεκδ 

αθθδθμβναθία ηαζ επζηονχκεζ ιε αοηυκ απμζπάζιαηα ηαζ ακηίβναθα. Δθέβπεζ ηαζ 

εβηνίκεζ ηζξ ακανηήζεζξ ζηδκ ζζημζεθίδα ηαζ ζηα ιέζα ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ ημο 

οθθυβμο 

5) Λμβμδμηεί ζηδ Γ.. βζα θμβανζαζιυ ημο ηαζ βζα θμβανζαζιυ ημο Γ.. βζα ηα 

πεπναβιέκα ημο Γ.. 



 

6) Απμδέπεηαζ ηαζ μπζζεμβναθεί ηναπεγζηέξ επζηαβέξ ηαζ εκ βέκεζ αλζυβναθα βζα 

θμβανζαζιυ ημο οθθυβμο ηαζ οπμβνάθεζ ζοιαάζεζξ ιίζεςζδξ βζα ηζξ μπμίεξ ημ 

Γ.. έθααε ζπεηζηή απυθαζδ.  

7) Δκενβεί βζα ηδκ είζπναλδ πάζδξ θφζεςξ απαζηήζεςκ ημο οθθυβμο, ακμίβεζ 

ηαζ ηθείκεζ ηναπεγζημφξ θμβανζαζιμφξ ημο οθθυβμο ηαζ εζζπνάηηεζ ηναπεγζηέξ 

επζηαβέξ ή εκημθέξ ζε δζαηαβή ημο. 

8) Λαιαάκεζ βκχζδ ηδξ εζζενπυιεκδξ αθθδθμβναθίαξ ηαεχξ ηαζ ηάεε άθθμο 

εέιαημξ πμο αθμνά ζημ φθθμβμ ηαζ ζηζξ δναζηδνζυηδηέξ ημο. οκενβάγεηαζ 

ζηεκά ιε ηάεε ανιυδζμ Έθμνμ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ ζημπχκ ημο οθθυβμο ηαζ 

έπεζ δζηαίςια κα ζοιιεηέπεζ ζε υθεξ ηζξ επζηνμπέξ ημο οθθυβμο. 

9) Όηακ μ Πνυεδνμξ απμοζζάγεζ ή ηςθφεηαζ βζα μπμζμκδήπμηε θυβμ, ημκ 

ακαπθδνχκεζ μ Ακηζπνυεδνμξ. Ακ δεκ ιπμνεί ηαζ αοηυξ, ηυηε ακαπθδνχκεηαζ απυ 

έκα φιαμοθμ πμο απμθαζίγεζ ημ Γ.. 

 

Άρζρο 19°: 

1) Ο Αληηπρόεδρος ακαπθδνχκεζ ημκ Πνυεδνμ, υηακ απμοζζάγεζ ή ηςθφεηαζ, ζε 

υθα ημο ηα ηαεήημκηα ηαζ ηζξ ανιμδζυηδηεξ. Μπμνεί ηαζ ιυκζια ή βζα μνζζιέκμ 

πνμκζηυ δζάζηδια κα ακαπθδνχκεζ ημκ Πνυεδνμ, ζε εζδζηά ηαεήημκηά ημο, πμο 

αοηυξ ιε πνάλδ ημο εηπςνεί, ηαζ δ μπμία ηαηαπςνείηαζ ζηα πναηηζηά ημο Γ.. 

2) ε πενίπηςζδ πμο δεκ ιπμνεί κα αζηήζεζ ηα ηαεήημκηά ημο (ακαπθδνςηήξ 

ημο Πνμέδνμο), ηυηε ηαεήημκηα Πνμέδνμο ακαθαιαάκεζ φιαμοθμξ πμο μνίγεηαζ 

απυ ημ Γ.. 

3) Ακαθαιαάκεζ φζηενα απυ εζζήβδζδ ημο Πνμέδνμο ηαζ ακάεεζδ ημοξ απυ ημ 

Γ.. ακηζηείιεκα ενβαζζχκ υπμο ηοπυκ πνεζαζηεί, αμδεχκηαξ ημοξ Δθυνμοξ. 

 

Άρζρο 20°:  

1) Ο Γεληθός Γρακκαηέας είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ αθθδθμβναθία. Φοθάζζεζ ημ 

ανπείμ ηαζ ηδ ζθναβίδα. Τπμβνάθεζ ιαγί ιε ημκ Πνυεδνμ υθα ηα ιδ μζημκμιζηά 

έββναθα ημο οθθυβμο ηαζ ηδκ ελενπυιεκδ αθθδθμβναθία. οκηάζζεζ ηα 

πναηηζηά ηςκ ζοκεδνζάζεςκ ημο Γ.. ηαζ ηδκ εηήζζα έηεεζδ δνάζδξ πμο 

δζααάγεηαζ ζηδκ εηήζζα ηαηηζηή Γ.. Σδνεί ηα αζαθία πναηηζηχκ Γ.., πναηηζηχκ 

Γ.., πνςημηυθθμο αθθδθμβναθίαξ ηαζ ιδηνχμο ιεθχκ, είκαζ δε οπεφεοκμξ βζα 



 

ηδκ ηαθή θεζημονβία ηςκ Γναθείςκ ημο οθθυβμο. Δπίζδξ είκαζ οπεφεοκμξ βζα ημ 

δθεηηνμκζηυ ηαποδνμιείμ (email) ημο οθθυβμο, ηδ δζαπείνζζδ ηδξ ζζημζεθίδαξ 

ηαζ ηςκ ιέζςκ ημζκςκζηήξ δζηηφςζδξ ημο ζοθθυβμο αμδεμφιεκμξ ηαζ απυ ηα 

οπυθμζπα ιέθδ ημο Γ.. 

2) Σδνεί ανπείμ εκηφπςκ ηαζ αζαθίςκ ημο οθθυβμο ηαζ ιενζικά βζα ημ ανπεζαηυ 

οθζηυ ημο οθθυβμο βεκζηυηενα (δθεηηνμκζηά ή/ηαζ ζε θοζζηή ιμνθή). 

3) Όηακ μ Γεκζηυξ Γναιιαηέαξ απμοζζάγεζ ή ηςθφεηαζ βζα μπμζμκδήπμηε θυβμ, 

ακαπθδνχκεηαζ ζε υθα ηα ηαεήημκηα ηαζ ανιμδζυηδηέξ ημο απυ έκα φιαμοθμ 

ημκ μπμίμ οπμδεζηκφεζ μ Πνυεδνμξ ηαζ ζπεηζηχξ απμθαζίγεζ ημ Γ.. 

 

Άρζρο 21°:  

1) Ο Σακίας έπεζ ηδκ επζιέθεζα ηαζ εοεφκδ ηςκ μζημκμιζηχκ ημο οθθυβμο. 

Δζζπνάηηεζ ηζξ ζοκδνμιέξ ηαζ ηα άθθα έζμδα ημο οθθυβμο  ιε απυδεζλδ 

εζζπνάλεςξ ιε ημ έιαθδια ημο οθθυβμο. Δκενβεί ηζξ πθδνςιέξ ηςκ ελυδςκ 

αάζεζ πνμζημιζγυιεκςκ δζηαζμθμβδηζηχκ ηαζ εηδίδεζ εκηάθιαηα πθδνςιχκ. 

Γφκαηαζ κα οπμβνάθεζ πνδιαηζηά εκηάθιαηα, άθθα παναζηαηζηά ζημζπεία, ηαεχξ 

ηαζ ηάεε απαζημφιεκμ έββναθμ πνμηεζιέκμο κα δζαπεζνίγεηαζ ημοξ ηναπεγζημφξ 

θμβανζαζιμφξ ημο οθθυβμο.  

2) Ο Σαιίαξ ηδνεί ζημζπεία δζπθυηοπςκ εζζπνάλεςκ ηαζ πθδνςιχκ. Δζδζηυηενα, 

ηδνεί ιε εοεφκδ ημο, αζαθίμ Σαιείμο, ζημ μπμίμ ηαηαπςνεί υθεξ ηζξ δμζμθδρίεξ 

ημο οθθυβμο ηαζ απμδίδεζ θμβανζαζιυ ζημ Γ.. ζε ηάεε ζοκεδνίαζή ημο.   

3) οκηάζζεζ ηαηαζηάζεζξ ηδξ ηαιζαηήξ ηίκδζδξ, ηαζ ηζξ οπμαάθεζ ζημ Γ.. ζημ 

ηέθμξ ημο δζαπεζνζζηζημφ έημοξ, ηαεχξ ηαζ μπμηεδήπμηε ημο γδηδεεί. Η 

ηαηάζηαζδ πνέπεζ κα πενζέπεζ ακαθοηζηά ηα έζμδα ηαζ ηα έλμδα ηαεχξ ηαζ ηα 

ζπεηζηά δζηαζμθμβδηζηά πμο ηδνμφκηαζ ιε εοεφκδ ημο ζε θάηεθμ. ημ ηέθμξ ημο 

δζαπεζνζζηζημφ έημοξ ζοκηάζζεζ ιαγί ιε ημκ Πνυεδνμ ηαζ οπμαάθθεζ ζημ Γ.. ηδκ 

έηεεζδ μζημκμιζηήξ δζαπείνζζδξ (απμθμβζζιυ) ηαζ πνμτπμθμβζζιυ επυιεκμο 

έημοξ. 

4) Ο Σαιίαξ ηαηαεέηεζ ηα πνδιαηζηά πμζά πμο εζζπνάηηεζ ζε Σνάπεγα επ' 

μκυιαηζ ημο οθθυβμο, ηαζ ηναηάεζ ζηα πένζα ημο πμζυ, ημ φρμξ ημο μπμίμο 

ηαεμνίγεζ ημ Γ.. βζα ηνέπμοζεξ πθδνςιέξ. 

5) Θέηεζ ζηδ δζάεεζδ ημο Γ.. ηαζ ηδξ Δ.Δ. ημ ηαιείμ βζα έθεβπμ μπμηεδήπμηε 

ημο γδηδεεί. Μενζικά βζα ηδκ ειπνυεεζιδ είζπναλδ ηςκ ζοκδνμιχκ ηαζ 



 

εκδιενχκεζ ημ Γ.. βζα ηζξ ηαεοζηενμφιεκεξ ζοκδνμιέξ. Ακαθαιαάκεζ - εθυζμκ 

έπεζ ελμοζζμδμηδεεί απυ ημ Γ.. - πμζά απυ ηζξ ηαηαεέζεζξ. 

6) Γεκζηυηενα, είκαζ αζηζηά ηαζ πμζκζηά οπεφεοκμξ βζα ηδκ απχθεζα πνδιάηςκ, 

δζηαζμθμβδηζηχκ ηαζ βζα ηάεε δζαπεζνζζηζηή ακςιαθία. ε πενίπηςζδ απμοζίαξ ή 

ηςθφιαημξ ημο Σαιία, ακαπθδνχκεηαζ απυ έκα φιαμοθμ ηαηυπζκ απμθάζεςξ 

ημο Γ.. 

7) Κάεε ηνίιδκμ οπμαάθθεζ ζοκμπηζηή ηαηάζηαζδ εζυδςκ ηαζ ελυδςκ ηαζ ζημ 

ηέθμξ ημο πνυκμο οπμαάθθεζ απμθμβζζιυ ηδξ δζαπείνζζδξ. 

 

Άρζρο 22°:  

Ο Έθορος ορεηβαζίας - τηολοδροκίας θνμκηίγεζ κα είκαζ εκήιενμξ βζα ημ 

ακηζηείιεκυ ημο, κα παναημθμοεεί ηζξ ελεθίλεζξ ζηδκ μνεζααζία ηαζ ηδ 

πζμκμδνμιία, κα εζζδβείηαζ ζημ Γ.. ημ πνυβναιια ηςκ μνεζααηζηχκ – 

πεγμπμνζηχκ - πζμκμδνμιζηχκ   εηδδθχζεςκ, ηαζ κα επμπηεφεζ ηδκ ελέθζλή ημοξ. 

Όηακ απμοζζάγεζ ή ηςθφεηαζ, είκαζ δοκαηυκ κ’ ακαπθδνςεεί απυ άθθμ φιαμοθμ, 

μ μπμίμξ μνίγεηαζ απυ ημ Γ.. 

1) οκενβάγεηαζ ιε ηα ιέθδ ημο οθθυβμο βζα ηδκ πνμεημζιαζία ημο 

πνμβνάιιαημξ ακααάζεςκ, επελενβάγεηαζ ημ πνυβναιια ηαζ εζζδβείηαζ ηδκ 

έβηνζζή ημο απυ ημ Γ..  

2) οκενβάγεηαζ ιε ημοξ εηπαζδεοηέξ Ονεζααζίαξ - Υζμκμδνμιίαξ ημο οθθυβμο 

ηαζ εζζδβείηαζ ζημ Γ.. ηδκ πναβιαημπμίδζδ ειζκανίςκ, διενίδςκ, 

δζαζοθθμβζηχκ ζοκακηήζεςκ ηαζ ζοιιεημπχκ ηθπ. μζ μπμίεξ ζοιαάθθμοκ ζηδκ 

ακάπηολδ ηδξ μνεζααζίαξ ζημ φθθμβμ. 

3) οκενβάγεηαζ πνζκ ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηδξ ηάεε μνεζααηζηήξ ή πεγμπμνζηήξ 

ελυνιδζδξ ημο οθθυβμο ιε ημοξ ζοκημκζζηέξ βζα ηδκ ζςζηή ηαζ αζθαθή 

πνμεημζιαζία ηδξ ηαζ επζιεθείηαζ εέιαηα  αζθάθεζαξ θυβς ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ ή 

ηαηάζηαζδξ ιμκμπαηζχκ. Γζα ηζξ δφζημθεξ ηαζ απαζηδηζηέξ ακααάζεζξ είεζζηαζ κα 

ζοβηαθεί ηαζ ζοκάκηδζδ ή άθθδ επζημζκςκία ιε ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ βζα ηδκ 

επάνηεζά ημοξ ηαζ βζα ηδκ αζθάθεζα ηδξ μιάδαξ. 

4) Μενζικά βζα ημ ανπείμ μνεζααηζηχκ δζαδνμιχκ ηαζ βζα ημ ανπείμ απμηφπςζδξ 

ζπκχκ ημοξ ζε ζοκενβαζία ιε ημκ έθμνμ ιμκμπαηζχκ. 

5) Μενζικά βζα ηδκ ηαηαβναθή ηδξ μνεζααηζηήξ δνάζδξ ημο οθθυβμο ηαη’ έημξ 

ηαζ ηδκ οπμαμθή ηδξ ζηδκ Οιμζπμκδία βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ημο οθθυβμο. 



 

 

Άρζρο 23°:  

Ο Έθορος Τιηθώλ, Κηηρηαθώλ θαη Αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεωλ, έπεζ ηδκ 

επζιέθεζα ηδξ ιδ πνδιαηζηήξ πενζμοζίαξ ημο οθθυβμο (οθζηχκ, εβηαηαζηάζεςκ 

ηθπ.).  

1) Φνμκηίγεζ βζα ηδκ ηαηαβναθή ημοξ ζημ εεςνδιέκμ αζαθίμ πενζμοζίαξ ημο 

οθθυβμο ηαζ βζα ηδκ ακακέςζδ ιεηά απυ θεμνέξ ηθπ. βζα ηα μπμία εζζδβείηαζ 

ηδκ ακηζηαηάζηαζή ημοξ ζημ Γ..  

2) Φνμκηίγεζ βζα ηδκ ηαθή ειθάκζζδ ηςκ ηηδνίςκ ηαζ αεθδηζηχκ 

εβηαηαζηάζεςκ ημο οθθυβμο. Μενζικά βζα ηδκ εφνοειδ θεζημονβία ηςκ ηηδνίςκ 

πμο ακήημοκ ζημ φθθμβμ, επζαθέπεζ ηδξ ζοκηήνδζήξ ημοξ ηαζ επζθαιαάκεηαζ ηδξ 

ηαεανήξ ηαζ ηυζιζαξ ηαηάζηαζήξ ημοξ εζζδβμφιεκμξ ζπεηζηά ζημ Γ.. 

3) οκημκίγεζ Οιάδα ή Οιάδεξ Δνβαζίαξ βζα ηδκ εηηέθεζδ δζαθυνςκ ενβαζζχκ 

ηαζ θνμκηίγεζ βζα ηδκ εηπυκδζδ Κακμκζζιμφ Λεζημονβίαξ ηδξ Αεθδηζηήξ 

Δβηαηάζηαζδξ ηαζ ηηδνίμο ημκ μπμίμ εζζδβείηαζ πνμξ έβηνζζδ ζημ Γ...  

4) Φνμκηίγεζ βζα ηδκ εφνοειδ θεζημονβία ηςκ ηαηαθοβίςκ πμο ηοπυκ ακήημοκ 

ζημ φθθμβμ. οκηάζζεζ, ηνμπμπμζεί ηαζ ζοιπθδνχκεζ ημκ ηακμκζζιυ αοηχκ. 

Δπζαθέπεζ ηζξ ενβαζίεξ ηαηαζηεοήξ, δζαζηεοήξ ηαζ ζοκηήνδζδξ ηςκ ηαηαθοβίςκ.  

5) Φνμκηίγεζ βζα ηδκ εφνοειδ θεζημονβία ηδξ απμεήηδξ ηαζ ηδξ ηοπζηήξ δζάεεζδξ 

ηςκ οθζηχκ πμο ακήημοκ ζημ φθθμβμ. οκηάζζεζ, ηνμπμπμζεί ηαζ ζοιπθδνχκεζ 

ημκ ηακμκζζιυ δζάεεζδξ ηςκ οθζηχκ ημο οθθυβμο. 

6) Φνμκηίγεζ βζα ηδκ ηαθή ηαηάζηαζδ ηαζ θεζημονβία ηςκ μπδιάηςκ ημο 

οθθυβμο ηαζ βεκζηυηενα υθα ηα εέιαηα πμο αθμνμφκ ηα μπήιαηα (service, ηέθδ 

ηοηθμθμνίαξ, ηαφζζια, έθεβπμξ ΚΣΔΟ ηηθ). 

 

Άρζρο 24°:  

1) Ο Έθορος κολοπαηηώλ ζπεδζάγεζ ηαζ μνβακχκεζ, ζε ζοκενβαζία ιε άθθμοξ 

ανιυδζμοξ θμνείξ (Τπμονβείμ, Πενζθένεζα η.θ.π.), δνάζεζξ βζα ηδ πάναλδ, 

ζήιακζδ, δζάκμζλδ ηαζ ζοκηήνδζδ ηςκ ιμκμπαηζχκ, αάζεζ ηδξ ζζπφμοζαξ 

ζπεηζηήξ κμιμεεζίαξ. 



 

2) οκημκίγεζ ηαζ μνβακχκεζ ηζξ μιάδεξ δζάκμζλδξ ηαζ ζοκηήνδζδξ ιμκμπαηζχκ. 

Δπζιεθείηαζ ζε ζοκενβαζία ιε ημκ Έθμνμ Τθζηχκ ηδκ ηαθή ηαηάζηαζδ ηαζ 

ζοκηήνδζδ ηςκ ενβαθείςκ βζα ημοξ ηαεανζζιμφξ ηςκ ιμκμπαηζχκ.  

3) Γζμνβακχκεζ εκδιενςηζηέξ δνάζεζξ βζα ιμκμπάηζα ελαζνεηζηήξ θοζζηήξ ή 

πμθζηζζηζηήξ αλίαξ, δίκμκηαξ πνμηεναζυηδηα ζηδκ ακάδεζλδ ηςκ ιμκμπαηζχκ ηδξ 

ημπζηήξ ηθδνμκμιζάξ. 

4) Φνμκηίγεζ βζα ηδκ ηαηαβναθή ηαζ εκδιένςζδ ημο δζηηφμο ιμκμπαηζχκ ημο 

μνεζκμφ υβημο ημο Σατβέημο ηαζ βεκζηυηενα ημο κμιμφ Μεζζδκίαξ ηαζ πανέπεζ 

πθδνμθμνζαηά ζημζπεία ζε οθθυβμοξ, μνεζαάηεξ, ιεθεηδηέξ ηαζ βεκζηά ζε ηάεε 

θοζζηυ ή κμιζηυ πνυζςπμ πμο εηδδθχκεζ ζπεηζηυ εκδζαθένμκ. 

5) Φνμκηίγεζ κα εκδιενχκεηαζ βζα υθα ηα ζπεηζηά ιε ημ ακηζηείιεκυ ημο εέιαηα 

ηαζ παναημθμοεεί ηζξ ελεθίλεζξ ζημκ ημιέα ημο. 

 

Άρζρο 25°:  

1) Ο Έθορος εζειοληηζκού θαη ποιηηηζκού έπεζ ηδκ επζιέθεζα ηδξ 

μνβάκςζδξ ζε μιάδεξ ηαζ ημο ζοκημκζζιμφ ηςκ εεεθμκηχκ ημο οθθυβμο, ςξ 

πνμξ ημ πνυβναιια πονμθφθαλδξ ηαζ ημο ζοκημκζζιμφ ηδξ εηπαίδεοζήξ ημοξ, ηαζ 

ηδξ ζοκεκκυδζδξ ιε ημοξ ηναηζημφξ θμνείξ (ππ. Πονμζαεζηζηή Τπδνεζία, 

Γαζανπείμ η.α.) βζα ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ εεεθμκηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ.  

2) Φνμκηίγεζ κα εζζδβείηαζ ζημ Γ.. εεεθμκηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ πμο ζοκάδμοκ 

ιε ημοξ ζημπμφξ ημο οθθυβμο υπςξ ζοθθμβή απμννζιιάηςκ απυ δνοιμφξ ηαζ 

παναθίεξ, θνμκηίγεζ κα ζοιαάθεζ ζηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ ακάπηολδξ ημο 

εεεθμκηζζιμφ πνμηείκμκηαξ ζημ Γ.. ηδκ εέζπζζδ ηζκήηνςκ, επζανααεφζεςκ ηαζ 

ηδκ πναβιαημπμίδζδ εκ βέκεζ εηδδθχζεςκ βζα ημοξ εεεθμκηέξ. Φνμκηίγεζ δε 

πάκηα κα είκαζ ζε επαθή ιε άημια πμο έπμοκ εηδδθχζεζ ζπεηζηυ εκδζαθένμκ ηαζ 

έθεζδ βζα ημκ εεεθμκηζζιυ, χζηε κα ζοιαάθεζ επμζημδμιδηζηά ζηδ δδιζμονβία 

«θοηςνίμο» εεεθμκηχκ.  

3) Δζζδβείηαζ ζημ Γ.. ηοπυκ πνμηάζεζξ βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ δζαθυνςκ 

πμθζηζζηζηχκ ηαζ άθθςκ εηδδθχζεςκ πνμηεζιέκμο κα εβηνζεμφκ βζα κα 

πναβιαημπμζδεμφκ ηαζ πνμααίκεζ ζηζξ απαναίηδηεξ εκένβεζεξ βζα ηδκ άνηζα 

μνβάκςζδ ημοξ. οκενβάγεηαζ ιε ιέθδ ημο οθθυβμο βζα κα ηαηαβνάρεζ ή κα 

ζοβηεκηνχζεζ ακάθμβεξ πνμηάζεζξ ηςκ ιεθχκ ημο οθθυβμο. 



 

4) Δζζδβείηαζ ηαζ θνμκηίγεζ βζα ηδκ άνηζα δζμνβάκςζδ ιαεδιάηςκ ζπεηζηχκ 

ιε ημοξ πμθζηζζηζημφξ ηαζ εεεθμκηζημφξ ζημπμφξ ημο οθθυβμο (πνχηςκ 

αμδεεζχκ, πμνμφ, ηέπκδξ, θςημβναθίαξ ηηθ)  

 

Άρζρο 26°: 

Ο Έθορος αλαρρίτεζες θαη εθπαίδεσζες είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ 

ακαννίπδζδξ ζημ φθθμβμ.  

1) Φνμκηίγεζ κα είκαζ εκήιενμξ βζα υθα ηα ζπεηζηά ιε ημ ακηζηείιεκυ ημο εέιαηα 

ηαζ κα παναημθμοεεί ηζξ ελεθίλεζξ ζηδκ ακαννίπδζδ ανάπμο.  

2) οκενβάγεηαζ ιε ημοξ ακαννζπδηέξ ημο οθθυβμο, θνμκηίγεζ κα ηαθθζενβεί 

πκεφια ζοθθμβζηυηδηαξ ιεηαλφ ημοξ, ιεηαθένεζ ηζξ πνμηάζεζξ ημοξ ζημ Γ.. ηαζ 

επζιεθείηαζ ηδκ πναβιαημπμίδζδ ακαννζπδηζηχκ ζοκακηήζεςκ ή δζαθυνςκ 

ακαννζπδηζηχκ δνχιεκςκ. οβηεκηνχκεζ ηδκ ηαηαβναθή ηαζ οπμαμθή ηδξ 

ακαννζπδηζηήξ δνάζδξ ηαη’ έημξ βζα ηήνδζδ ανπείμο ηαζ ηδκ οπμαμθή ηδξ βζα 

αλζμθυβδζδ ζηδκ Οιμζπμκδία. 

3) Δπζιεθείηαζ ηδκ πνμαμθή ημο ακαννζπδηζημφ πάνημο Νέδμοζαξ ιέζς ηδξ 

ζζημζεθίδαξ ημο οθθυβμο ή ζοκαθχκ δθεηηνμκζηχκ ζεθίδςκ, ζοκενβάγεηαζ ιε 

ημ Γήιμ Καθαιάηαξ, ηδκ Οιμζπμκδία ηαζ άθθμοξ θμνείξ βζα δζάθμνα εέιαηά 

ημο.   

4) οκενβάγεηαζ ιε επζηνμπέξ ζπεηζηέξ ιε ηδκ ακαννίπδζδ ηαζ πνμηείκεζ ζημ 

Γ.. μηζδήπμηε εεςνεί υηζ ηδκ ακαπηφζζεζ 

5) Αζπμθείηαζ ιε ηζξ πμθέξ μνεζααζίαξ, ακαννίπδζδξ ηαζ πζμκμδνμιίαξ 

ανπανίςκ ηαζ ακςηένςκ επζπέδςκ ηαζ θνμκηίγεζ βζα ηδκ μνβακςηζηή οπμζηήνζλή 

ημοξ. Δζζδβείηαζ ζημ Γ.. ηδκ πναβιαημπμίδζή ημοξ, ηαζ θνμκηίγεζ ζε ζοκενβαζία 

ιε ημκ Έθμνμ Τθζηχκ βζα ημκ απαζημφιεκμ ελμπθζζιυ ηςκ ζπμθχκ 

εκδιενχκμκηαξ ημ Γ.. 

6) Δζζδβείηαζ ηζξ εηπαζδεοηζηέξ δνάζεζξ πμο αθμνμφκ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ 

ζημπχκ ημο οθθυβμο ηαζ ζοιιεηέπεζ ζηδκ οθμπμίδζή ημοξ. 

7) Δπζθαιαάκεηαζ ηδκ εθανιμβή ημο Κακμκζζιμφ Λεζημονβίαξ ηδξ αεθδηζηήξ 

εβηαηάζηαζδξ απυ ημοξ αεθμφιεκμοξ ηαζ ηδκ απνυζημπηδ θεζημονβία  ηαζ πνήζδ 

ηδξ εκ βέκεζ.  



 

8) Δζζδβείηαζ ζημ Γ. ηδκ εηήζζα αεθδηζηή πμθζηζηή ημο οθθυβμο ςξ πνμξ υθα 

ηα αεθήιαηα πμο αοηυξ ηαθθζενβεί  

9) Δίκαζ ανιυδζμξ ή επμπηεφεζ ηδκ πναβιαημπμίδζδ πάζδξ θφζεςξ αεθδηζηχκ 

δζμνβακχζεςκ ημο οθθυβμο υπςξ αβχκεξ μνεζκμφ δνυιμο ηαζ άθθεξ εηδδθχζεζξ 

ιαγζημφ αεθδηζζιμφ, μζ μπμίεξ έπμοκ εβηνζεεί απυ ημ Γ.. ηαζ ζοκενβάγεηαζ ιε 

ηζξ ακηίζημζπεξ μιάδεξ ενβαζίαξ βζα ηδκ πναβιαημπμίδζή ημοξ.   

 

Άρζρο 27°:  

Σδκ εοεφκδ ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ ηάεε είδμοξ οθζηχκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ημο 

οθθυβμο έπεζ ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ. Απυ ηοπυκ επζπηχζεζξ ηςκ εοεοκχκ 

δζαπείνζζδξ ιπμνεί κα απαθθαβεί ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ιεηά απυ απυθαζδ 

ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ Η Γεκζηή οκέθεοζδ ιπμνεί επίζδξ κα δζμνίζεζ ηαζ 

ηάπμζμκ οπεφεοκμ βζα ηδκ δζαπείνζζδ ιένμοξ ή υθμο ημο οθζημφ ημο οθθυβμο. 

Σμ άημιμ αοηυ αιείαεηαζ βζα ηδκ ενβαζία ημο. 

 

Άρζρο 28°:  

Σμ Γ.. ή δ Γεκζηή οκέθεοζδ ιπμνμφκ κα ηαηανηίγμοκ επζηνμπέξ, μιάδεξ 

ενβαζίαξ ή ηιήιαηα ζηζξ μπμίεξ ακαεέημοκ ηδκ θνμκηίδα μνζζιέκςκ απυ ημοξ 

ζημπμφξ ημο οθθυβμο. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
 

Πόροη θαη Περηοσζία 

 

Άνενμ 29°:  

Πυνμζ ημο οθθυβμο είκαζ: 

α) Σα δζηαζχιαηα εββναθήξ ηαζ μζ εηήζζεξ ζοκδνμιέξ ηςκ ιεθχκ. 

β) Οζ πνυζμδμζ απυ ηδκ πενζμοζία ή ηδκ δζαπείνζζδ ηδξ πενζμοζίαξ ημο οθθυβμο. 

γ) Σα έζμδα απυ εηδυζεζξ, ελμνιήζεζξ, απυ έηηαηηεξ εζζθμνέξ, απυ δςνεέξ, 

ηθδνμδμηήιαηα, εκζζπφζεζξ, επζπμνδβήζεζξ (ηναηζηέξ, Γδιμηζηέξ, ηθπ. ή ηάεε 



 

είδμοξ επζπμνδβήζεζξ απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ, Δονςπασηά πνμβνάιιαηα ηθπ. 

ή απυ άθθμοξ Γζεεκείξ ηαζ Παβηυζιζμοξ Ονβακζζιμφξ ηθπ), απυ εηιεηάθθεοζδ 

ηαηαθοβίςκ, εκηεοηηδνίςκ, ή εηδδθχζεςκ, απυ ηυημοξ ηαηαεέζεςκ ημο 

οθθυβμο ηαζ ηάεε έζμδμ πμο πνμένπεηαζ απυ κυιζιεξ πδβέξ. 

δ) Οζ ηθδνμκμιζέξ, ηθδνμδμζίεξ ηαζ δςνεέξ, θοζζηχκ ή κμιζηχκ πνμζχπςκ, πμο 

βίκμκηαζ δεηηέξ πάκημηε ζφιθςκα ιε ημκ Νυιμ. 

ε) Δπζηνέπεηαζ ζημ φθθμβμ κα δέπεηαζ δςνεέξ απυ θοζζηά ηαζ κμιζηά πνυζςπα 

ζδζςηζημφ δζηαίμο, ζφιθςκα ιε ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ. Δπίζδξ επζηνέπεηαζ εθυζμκ 

ηδνμφκηαζ μζ Κακμκζζιμί ηδξ Γζεεκμφξ Οθοιπζαηήξ Δπζηνμπήξ, κα ζοκάπηεζ 

ζοιαάζεζξ πμνδβίαξ ή δζαθήιζζδξ ιε θοζζηυ ή κμιζηυ πνυζςπμ βζα ηδκ ακάπηολδ 

ηδξ αεθδηζηήξ δναζηδνζυηδηάξ ημο, ιε ηζξ οπμπνεχζεζξ πμο πνμαθέπμκηαζ ζηζξ 

δζαηάλεζξ ηδξ παν 3 ημο άνενμο 2 ημο Κχδζηα Βζαθίςκ ηαζ ημζπείςκ. ηδκ 

πενίπηςζδ αοηή απαβμνεφεηαζ δ παναπχνδζδ πνήζδξ ηδξ επςκοιίαξ, ημο 

ειαθήιαημξ ηαζ ηςκ θμζπχκ δζαηνζηζηχκ  ζημζπείςκ βζα ειπμνζηή δζαθήιζζδ ηαζ 

μζημκμιζηή εηιεηάθθεοζδ. 

 

Άνενμ 30°: 

α) Η πενζμοζία ημο οθθυβμο δεκ επζηνέπεηαζ κα δζαηεεεί βζα ζημπμφξ πμο δεκ 

πνμαθέπεζ ημ ηαηαζηαηζηυ. 

β) Η πενζμοζία ημο οθθυβμο δεκ επζηνέπεηαζ κα πνδζζιμπμζδεεί βζα 

ηενδμζημπζημφξ ζημπμφξ, 

γ) Η πενζμοζία ημο οθθυβμο ζε ηαιία πενίπηςζδ δεκ ιπμνεί κα ιμζναζεεί ζηα 

ιέθδ ημο. 

δ) ε πενίπηςζδ δζαθφζεςξ ημο οθθυβμο υθα ηα πενζμοζζαηά ζημζπεία ιεηά ηδκ 

εηηαεάνζζδ πενζένπμκηαζ ζηδκ Γεκζηή Γναιιαηεία Αεθδηζζιμφ βζα ηδκ 

ελοπδνέηδζδ αεθδηζηχκ ζημπχκ. 

ε) Σα ηεθάθαζα ημο οθθυβμο δζαηίεεκηαζ ιυκμ ηαηυπζκ δζηαζμθμβδιέκδξ 

απυθαζδξ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο, ηαηαπςνμφιεκδξ ζηα πναηηζηά αοημφ 

οπέν ηςκ ζημπχκ ημο.  

ζη) Η αηίκδηδ πενζμοζία ημο οθθυβμο, απμηηάηαζ, ιεηααζαάγεηαζ ή πςθείηαζ βζα 

θμβανζαζιυ ημο οθθυβμο ιυκμ ηαηυπζκ απμθάζεςξ ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ. 

δ) Απαβμνεφεηαζ δ ζοζηέβαζδ ημο οθθυβμο ηαζ ειπμνζηήξ επζπείνδζδξ. 



 

ε) Η ηαηά μπμζμκδήπμηε ηνυπμ ιενζηή ή μθζηή εηπμίδζδ ηαζ αθθαβή πνήζδξ ηςκ  

αεθδηζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ημο οθθυβμο απαβμνεφεηαζ. Καη` ελαίνεζδ, ακ μζ  

παναπάκς εβηαηαζηάζεζξ δεκ ηαθφπημοκ ή δεκ ελοπδνεημφκ πθέμκ ηζξ 

αβςκζζηζηέξ  ακάβηεξ ημο ζςιαηείμο ή οθίζηαηαζ άθεοηηδ ακάβηδ, επζηνέπεηαζ δ 

εηπμίδζή  ημοξ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ή απυηηδζδ κέςκ πμο πθδνμφκ ηζξ ακάβηεξ 

ημο ή δ  αθθαβή πνήζδξ. Απμηθεζζηζηά ανιυδζμ κα αεααζχζεζ ηα ακςηένς 

ηαείζηαηαζ ημ  ηαηά ημ άνενμ 825 ημο Κχδζηα Πμθζηζηήξ Γζημκμιίαξ 

δζηαζηήνζμ. Η αίηδζδ  οπμαάθθεηαζ απυ ηδ δζμίηδζδ ημο ζςιαηείμο, φζηενα απυ 

απυθαζδ ηδξ βεκζηήξ  ζοκέθεοζήξ ημο, πμο θαιαάκεηαζ ιε πθεζμρδθία ηςκ δφμ 

ηνίηςκ (2/3) ηςκ ιεθχκ  ημο. 

 

Άρζρο 31°: 

Ο ζζμθμβζζιυξ ηαζ μ απμθμβζζιυξ ηάεε ζςιαηεζαημφ έημοξ, εθέβπμκηαζ απυ ηδκ 

εθεβηηζηή επζηνμπή ζπεηζηά ιε ηα έζμδα πμο πναβιαημπμζήεδηακ ηαζ ηζξ πδβέξ 

ημοξ ηαεχξ ηαζ ηζξ δαπάκεξ πμο έβζκακ ηαζ ηδκ αζηζμθμβία ημοξ. 

Η εθεβηηζηή επζηνμπή οπμαάθθεζ βζα έβηνζζδ ζηδκ εηήζζα ηαηηζηή βεκζηή 

ζοκέθεοζδ βναπηή έηεεζδ βζα ηδκ μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ ημο ζοθθυβμο ηαζ ηδ 

δζαπείνδζδ ημο Γ.. Η έηεεζδ ηαηαπςνείηαζ ζημ αζαθίμ Πναηηζηχκ ηδξ Γ.. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ'  

Γεληθά 

Άρζρο 32°: 

Γζα φρδ δαπακχκ πμο λεπενκμφκ αενμζζηζηά ημ εηήζζμ ακχηενμ υνζμ πμο υνζζε δ 

ηαηηζηή Γεκ. οκέθεοζδ βζα ημ οιαμφθζμ ηαζ ημκ Πνυεδνμ λεπςνζζηά 

απμθαζίγεηαζ απυ Γεκζηή οκέθεοζδ πμο ζοβηνμηείηαζ βζα ημκ ζημπυ αοηυ. 

 

Άρζρο 33°: 

ηα ιέθδ ηαζ ημοξ αεθδηέξ πμο ακήημοκ ζημ φθθμβμ ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ 

ιπμνεί κα επζαάθθεζ, βζα αεθδηζηά παναπηχιαηα, ηζξ παναηάης πμζκέξ: 

Α) Σηα μέλη ασηού: 

1. Σδξ έββναθδξ επίπθδλδξ 



 

2. Σδξ αοζηδνήξ εββνάθμο επίπθδλδξ 

3. Σδξ ηαηαββεθίαξ ηάεε πανάααζδξ ηδξ θζθάεθμο ζδζυηδημξ ζηζξ πνμσζηάιεκεξ 

ανπέξ δ πανά ηδκ Δπζηνμπή Οθοιπζαηχκ Αβχκςκ Δζδζηή Δπζηνμπή Φζθάεθμο 

Ιδζυηδηαξ. 

4. Σδξ απαβυνεοζδξ ηδξ εζζυδμο ζημοξ βοικαζηζημφξ πχνμοξ ημο οθθυβμο 

πνμζςνζκά ή ηαζ μνζζηζηά ηαζ 

5. Σδξ μνζζηζηήξ δζαβναθήξ πμο οπμαάθθεηαζ βζα έβηνζζδ ζηδ Γεκ. 

οκέθεοζδ. 

Β) Σηοσς Αθληηές: Όθεξ ηζξ ακςηένς, υπςξ ηαζ ηδκ απαβυνεοζδ ηδξ ζοιιεημπήξ 

ζε αεθδηζηέξ εηδδθχζεζξ ηςκ μιάδςκ ημο οθθυβμο ιέπνζ εκυξ έημοξ. Κακείξ 

απυ ηα ακςηένς ιέθδ ή αεθδηέξ ηζιςνείηαζ ακαπμθυβδημξ. 

 

Άρζρο 34°: 

Ο ζφθθμβμξ, βζα ηζξ πνμζθενυιεκεξ οπδνεζίεξ εηιάεδζδξ ηςκ  αεθδιάηςκ πμο 

ηαθθζενβεί, δφκαηαζ, ιε απυθαζδ ημο δζμζηδηζημφ ημο  ζοιαμοθίμο, κα μνίγεζ 

ακηίζημζπμ ακηίηζιμ ηδξ ζπεηζηήξ οπδνεζίαξ βζα ηδκ  ηάθορδ ηςκ θεζημονβζηχκ 

ημο ακαβηχκ.  

Γζα ηδκ ηαθθζένβεζα, εηιάεδζδ ηςκ αεθδιάηςκ ηαζ πνμπυκδζδ ηςκ αεθδηχκ ημο 

μ φθθμβμξ δφκαηαζ κα πνμζθαιαάκεζ πνμπμκδηέξ βζα ημοξ μπμίμξ έπμοκ 

εθανιμβή μζ δζαηάλεζξ ημο άνενμο 31 ημο Ν. 2725/99 (υπςξ εηάζημηε ζζπφμοκ)  

Γεκ επζηνέπεηαζ δ ζοιιεημπή ζςιαηείμο ή αεθδηή ημο ζε αβχκεξ πμο βίκμκηαζ 

ζηδκ Δθθάδα ή ζημ ελςηενζηυ, ακ αοημί δεκ είκαζ εβηεηνζιέκμζ απυ  ηδκ μζηεία 

αεθδηζηή μιμζπμκδία ή ηζξ ακηίζημζπεξ δζεεκείξ αεθδηζηέξ  μιμζπμκδίεξ. 

 

Άρζρο 35°:   Ο φθθμβμξ οπμπνεχκεηαζ κα ηδνεί ηζξ δζαηάλεζξ ημο πανυκημξ 

ηαηαζηαηζημφ ημοξ ηακμκζζιμφξ ηςκ δζαθυνςκ Δθθδκζηχκ Οιμζπμκδζχκ ηαζ 

ημοξ Γεκζημφξ Γζεεκείξ Κακμκζζιμφξ ημο Αεθδηζζιμφ. Δπίζδξ μ φθθμβμξ ηδνεί 

οπμπνεςηζηά ηα ελήξ αζαθία:  

α) Μδηνχμο Μεθχκ 

β) Πναηηζηά οκεδνζάζεςκ Γεκζηχκ οκεθεφζεςκ 

γ) Πναηηζηχκ ζοκεδνζάζεςκ Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο  



 

δ) Δζυδςκ - Δλυδςκ  

ε) Πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ 

ζη) Πνςημηυθθμο εζζενπμιέκςκ ηαζ ελενπυιεκςκ εββνάθςκ 

Σα αζαθία, πνζκ απυ ηδ πνήζδ ημοξ, εεςνμφκηαζ απυ ημ Νμιάνπδ ή απυ άθθμ 

ελμοζζμδμηδιέκμ υνβακμ. 

Μδ ηήνδζδ ηςκ αζαθίςκ αοηχκ ζοκεπάβεηαζ ηδκ ακάηθδζδ ηδξ εζδζηήξ αεθδηζηήξ 

ακαβκχνζζδξ ημο ζοθθυβμο. 

 

Άρζρο 36°:  

Η βναθζζηζηή ακαπανάζηαζδ ηςκ ημνοθχκ ημο Σατβέημο ιε ηνεζξ βναιιέξ ηαζ 

ηα ορυιεηνα 2407ι ηαζ 2204ι (πμο εα ειθακίγμκηαζ ακάθμβα ιε ηδκ ηθίιαηα 

ακαπανάζηαζδξ) ηαζ βφνς ηζξ θέλεζξ Ορεηβαηηθός ύιιογος Καιακάηας (ή ηαζ 

ηδκ αηνζαή ιεηάθναζδ ζηδκ αββθζηή βθχζζα) εα απμηεθεί ημ ζήια - θμβυηοπμ 

ημο οθθυβμο. ηδ ζθναβίδα ημο οθθυβμο εα απεζημκίγεηαζ ημ παναπάκς 

θμβυηοπμ.  

 

Άρζρο 37°:  

Η ηνμπμπμίδζδ ημο ηαηαζηαηζημφ αοημφ, ή δ δζάθοζδ ημο οθθυβμο 

απμθαζίγεηαζ απυ Γεκ. οκέθεοζδ ζηδκ μπμία είκαζ οπμπνεςηζηή δ πανμοζία ημο 

1/2 ημοθάπζζημκ ηςκ ηαιεζαηχξ ηαηημπμζδιέκςκ ιεθχκ ηαζ δ πθεζμρδθία ηςκ 2/3 

ηςκ πανυκηςκ. 

 

Άρζρο 38°:  

1) Δπζηνέπεηαζ δ ζοβπχκεοζδ ημο ςιαηείμο ιε άθθμ αεθδηζηυ ζςιαηείμ ηδξ 

ίδζαξ Πενζθένεζαξ ιε απμθάζεζξ Γεκζηχκ οκεθεφζεςκ ηςκ ςιαηείςκ. Σμ κέμ 

ςιαηείμ πμο πνμηφπηεζ απυ ηδ ζοβπχκεοζδ ιπμνεί κα θένεζ ηδκ επςκοιία εκυξ 

ή πενζζζμηένςκ απυ ηα ζοβπςκεοεέκηα ζςιαηεία ή άθθδ επςκοιία. Σμ 

ζδνουιεκμ απυ ηδ ζοβπχκεοζδ κέμ ζςιαηείμ εκηάζζεηαζ ηαη΄ άεθδια ζηδκ 

ακχηενδ αβςκζζηζηή ηαηδβμνία ηδξ αεθδηζηήξ μιμζπμκδίαξ ημο μζηείμο ηθάδμο 

άεθδζδξ ζηδκ μπμία ακήηεζ ή έπεζ απμηηήζεζ δζηαίςια κα αβςκζζεεί, ηαηά ημοξ 



 

μζηείμοξ ηακμκζζιμφξ ηαζ ηζξ ζπεηζηέξ δζαηάλεζξ, έκα ημοθάπζζημκ απυ ηα 

ζοβπςκεοεέκηα αεθδηζηά ζςιαηεία.  

2) Δζδζηά βζα ηα μιαδζηά αεθήιαηα επζηνέπεηαζ δ ζοβπχκεοζδ ηςκ ηιδιάηςκ 

αεθδηζηχκ ζςιαηείςκ πμο ηαθθζενβμφκ ημκ ίδζμ ηθάδμ άεθδζδξ ή δ ζοβπχκεοζδ 

ζςιαηείμο ιε ηιήια ημο ίδζμο ηθάδμο άεθδζδξ άθθμο οθζζηάιεκμο αεθδηζημφ 

ζςιαηείμο.  

3) ε πενίπηςζδ ζοβπχκεοζδξ αεθδηζημφ ζςιαηείμο ιε άθθμ μ πνυεδνμξ, μ 

βεκζηυξ βναιιαηέαξ ηαζ μ ηαιίαξ ημο ηάεε ζοβπςκεουιεκμο ζςιαηείμο, ιέζα ζε 

πνμεεζιία ηνζχκ (3) ιδκχκ απυ ηδ ζοβπχκεοζδ, μθείθμοκ κα ηαηαεέζμοκ ηδ 

ζθναβίδα ημο ζςιαηείμο, ηαεχξ ηαζ κα πνμζημιίζμοκ βζα αηφνςζδ ηα Βζαθία 

αοημφ ζηδκ ανιυδζα Ανπή. Δπίζδξ μθείθμοκ κα πνμζημιίζμοκ πζζημπμζδηζηυ 

πενί δζαβναθήξ ημο ζςιαηείμο απυ ηα μζηεία Βζαθία ημο ανιυδζμο Πνςημδζηείμο 

ζηδκ παναπάκς ανιυδζα Ανπή, ηαεχξ ηαζ ζηδ Γεκζηή Γναιιαηεία Αεθδηζζιμφ. 

ε πενίπηςζδ πανάθεζρδξ ηςκ πνμακαθενυιεκςκ εκενβεζχκ, δεκ επζηνέπεηαζ δ 

πνμαθεπυιεκδ ζημ κυιμ επζπμνήβδζδ ημο ζςιαηείμο πμο πνμήθεε απυ ηδ 

ζοβπχκεοζδ. 

 

Άρζρο 39
ο
:  

“Οηζδήπμηε δεκ πνμαθέπεηαζ απυ ημ πανυκ ηαηαζηαηζηυ νοειίγεηε ηαζ δζέπεηαζ 

απυ ηδκ ζζπφμοζα πενί αεθδηζηχκ ζςιαηείςκ κμιμεεζία ηαζ απυ ηζξ μζηείεξ 

δζαηάλεζξ ημο Αζηζημφ Κχδζηα, μζ δζαηάλεζξ ηςκ μπμίςκ είκαζ ζζπονυηενεξ ηαζ 

πνμέπμοκ αοηχκ ηςκ ηαηαζηαηζηχκ.» 

 



 

 


