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Θέµα : ΠΠρρόότταασσηη   ττρροοπποοπποοίίηησσηηςς   ττηηςς   υυπποοππααρρααγγρράάφφοουυ   ΖΖ33,,   ττηηςς   ππααρρααγγρράάφφοουυ   

ΖΖ ,,   ττοουυ   άάρρθθρροουυ   µµόόννοουυ   ττοουυ   ΝΝ ..   44009933//22001122..     
  
  

∆∆ΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗ     

  

  11..   ΜΜεεττάά   ττηηνν   ππααρράάγγρρααφφοο   11   ττοουυ   άάρρθθρροουυ   110033  ττοουυ   νν ..33552288//22000077,,   όόππωωςς   

ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε   µµεε   ττοο   άάρρθθρροο   ΜΜόόννοο ,,   ππααρράάγγρρααφφοοςς   ΖΖ ,,   υυπποοππααρράάγγρρααφφοοςς   ΖΖ33  

ττοουυ   νν .. 44009933//22001122,,   ππρροοσσττ ίί θθεετταα ιι   ππααρράάγγρρααφφοοςς   11αα   ωωςς   εεξξήήςς ::   

  

  ««ΑΑ ))   ΑΑυυττοοδδίίκκααιιηη   ααρργγίίαα   δδεενν   εεππιιββάάλλλλεεττααιι ::   

    ((αα ))   εεάάνν   ηη   ααµµεεττάάκκλληηττηη   ππααρρααπποοµµππήή   γγ ιιαα   ππλληηµµµµεελλήήµµαατταα   ττηηςς   ππαα --

ρρααγγρράάφφοουυ   11γγ   ττοουυ   άάρρθθρροουυ   110033  ττοουυ   νν ..33552288//22000077,,   όόππωωςς   ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε   µµεε   

ττηηνν   ππααρράάγγρρααφφοο   11   άάρρθθρροουυ   11   ττηηςς   ααππόό   99 --1111--22001122  ΠΠΝΝΠΠ   ((ΦΦΕΕΚΚ   ΑΑ   222244//1122--1111--

22001122)) ,,   ααφφοορράά   ααδδιικκήήµµαατταα ,,   πποουυ   φφέέρροοννττααιι   νναα   έέχχοουυνν   ττεελλεεσσττεε ίί   εεκκττόόςς   ΥΥ --

ππηηρρεεσσίίααςς   κκααιι   άάσσχχεετταα   ααππόό   ττηηνν   εεκκττέέλλεεσσηη   ααυυττήήςς ..   

    ((ββ ))   εεάάνν   ηη   ππααρρααπποοµµππήή   εεννώώππιιοονν   ττοουυ   ααρρµµοοδδ ίίοουυ   ΠΠεε ιι θθααρρχχ ιι κκοούύ   

ΣΣυυµµββοουυλλ ίίοουυ   γγ ιιαα   ππεε ιι θθααρρχχ ιι κκάά   ππααρρααππττώώµµαατταα   ττοουυ   εεδδααφφίίοουυ   ((εε ))   ττηηςς   ππααρρααγγρράά --

φφοουυ   11   ττοουυ   άάρρθθρροουυ   110033  ττοουυ   νν .. 33552288//22000077,,   όόππωωςς   ττρροοπποοπποο ιιήήθθηηκκεε   µµεε   ττοο   άάρρ --

θθρροο   ΜΜόόννοο ,,   ππααρράάγγρρααφφοοςς   ΖΖ ,,   υυπποοππααρράάγγρρααφφοοςς   ΖΖ33  ττοουυ   νν ..44009933//22001122,,   γγ ίί ννεετταα ιι   

γγ ιιαα   ααπποοδδ ιιδδόόµµεενναα   ππααρρααππττώώµµαατταα ,,   πποουυ   δδεενν   σσχχεεττ ίί ζζοοννττααιι   µµεε   ττηηνν   εεκκττέέλλεεσσηη   

ττηηςς   υυππηηρρεεσσίίααςς   ττοουυ   ΥΥππααλλλλήήλλοουυ ..   

((γγ ))   εεάάνν   ττοο   ααπποοδδ ιιδδόόµµεεννοο   πποοιι νν ιι κκόό   ήή   ππεε ιιθθααρρχχ ιι κκόό   ααδδ ίί κκηηµµαα   σσχχεεττ ίί ζζεε --

τταα ιι   µµεε   ττηηνν   εερρµµηηννεε ίίαα   δδ ιιααττάάξξεεωωνν   ννόόµµοουυ   ήή   µµεε   εε ιιδδ ιι κκέέςς   ήή   ττεεχχνν ιι κκέέςς   δδ ιιααττάάξξεε ιι ςς ..   

ΣΣττηηνν   ωωςς   άάννωω   ππεερρ ίίππττωωσσηη ,,   σσυυγγκκααλλεε ίί τταα ιι   ααµµεελλλληηττ ίί   ττοο   ΠΠεε ιι θθααρρχχ ιι κκόό   ΣΣυυµµββοούύλλ ιι οο ,,   
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ττοο   οοπποοίίοο   µµεεττάά   ααππόό   αακκρρόόαασσηη   ττοουυ   υυππααλλλλήήλλοουυ   κκαα ιι   λλααµµββάάννοοννττααςς   υυππόόψψιι νν   κκάά --

θθεε   ππρρόόσσφφοορροο   ααπποοδδεε ιι κκττ ιι κκόό   µµέέσσοο ,,   µµπποορρεε ίί   νναα   ααπποοφφαασσίίσσεε ιι   ττηηνν   θθέέσσηη   ττοουυ   υυ --

ππααλλλλήήλλοουυ   σσεε   ααυυττοοδδ ίί κκαα ιιηη   ααρργγ ίίαα ,,   εεφφόόσσοονν   κκρρ ίί ννεε ιι ,,   όόττ ιι   υυφφ ίίσστταατταα ιι   δδόόλλοοςς   σσττοο   

ππρρόόσσωωπποο   ττοουυ   υυππααλλλλήήλλοουυ»»..   

((δδ ))   εεάάνν   σστταα   ππλλαα ίίσσ ιιαα   ττηηςς   πποο ιι νν ιι κκήήςς   δδ ιιααδδ ιι κκαασσίίααςς   οο   υυππάάλλλληηλλοοςς   

κκααττααδδ ιι κκάάσσττηηκκεε   σσεε   οοπποο ιιοοδδήήπποοττεε   ββααθθµµόό   σσεε   πποοιι ννήή   µµεε   αανναασσττοολλήή ..     

  

    22..   ΗΗ   ππεερρ ίίππττωωσσηη   εε   ττηηςς   ππααρρααγγρράάφφοουυ   11   ττοουυ   άάρρθθρροουυ   110033  ττοουυ   

νν .. 33552288//22000077,,   όόππωωςς   έέχχεε ιι   ττρροοπποοπποοιιηηθθεε ίί   κκαα ιι   ιι σσχχύύεε ιι ,,   ααννττ ιι κκααθθ ίίσστταατταα ιι   ωωςς   εεξξήήςς ::     

  

««OO  υυππάάλλλληηλλοοςς ,,   οο   οοπποο ίίοοςς   έέχχεε ιι   ππααρρααππεεµµφφθθεε ίί   σσττοο   ααρρµµόόδδ ιιοο   ππεε ιιθθααρρχχ ιι κκόό   

σσυυµµββοούύλλ ιιοο   γγ ιιαα   τταα   ππααρρααππττώώµµαατταα   ττωωνν   ππεερρ ιιππττώώσσεεωωνν   αα ,,   δδ ,,   θθ ,,   ιι ,,   ιι δδ ,,   ιι ηη ,,   κκγγ ,,   κκδδ ,,   

κκζζ   κκαα ιι   κκθθ   ττοουυ   άάρρθθρροουυ   110077  ήή   ααννττ ίίσσττοο ιιχχαα   ππααρρααππττώώµµαατταα   ττοουυ   ίί δδ ιιοουυ   άάρρθθρροουυ ,,   

όόππωωςς   ίίσσχχυυεε   ππρρ ιι νν   ττηηνν   ααννττ ιι κκααττάάσστταασσηη   ττοουυ   µµεε   ττοο   άάρρθθρροο   δδεεύύττεερροο   ττοουυ   νν ..   

44005577//22001122  ήή   ααννττ ίίσσττοο ιιχχαα   ππααρρααππττώώµµαατταα   ττοουυ   ππρροο ϊϊσσχχύύσσααννττοοςς   ΥΥππααλλλληηλλ ιι κκοούύ   

ΚΚώώδδ ιι κκαα   ((νν .. 22668833//11999999))»»     

  

  

ΑΑΙΙΤΤΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΗΗ   ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ   

  

  ΜΜεε   ττηηνν   ππρροοττεε ιι ννόόµµεεννηη   δδ ιιάάττααξξηη   εεππιιδδ ιιώώκκεετταα ιι   ηη   ααννττ ιιµµεεττώώππιισσηη   ττωωνν   πποολλ --

λλααππλλώώνν   ππρροοββλληηµµάάττωωνν ,,   πποουυ   έέχχοουυνν   αανναακκύύψψεε ιι   σσττηηνν   ππρράάξξηη   ααππόό   ττηηνν   εεφφααρρ --

µµοογγήή   ττοουυ   θθεεσσµµοούύ   ττηηςς   ααυυττοοδδ ίί κκαα ιιηηςς   ααρργγ ίίααςς ,,   εεννόόψψεε ιι   ττοουυ   γγεεγγοοννόόττοοςς ,,   ((αα ))   όόττ ιι   οο ιι   

υυππάάλλλληηλλοο ιι   δδεενν   µµπποορροούύνν   νναα   ττ ίί θθεενντταα ιι   σσεε   ααρργγ ίίαα   εεξξαα ιι ττ ίίααςς   πποο ιι νν ιι κκώώνν   ππααρραα --

ππττωωµµάάττωωνν ,,   πποουυ   άάππττοονντταα ιι   ττοουυ   ιι δδ ιιωωττ ιι κκοούύ   ττοουυςς   ββ ίίοουυ ,,   ((ββ ))   όόττ ιι   κκάάθθεε   ππρράάξξηη ,,   

πποουυ   άάππττεετταα ιι   ττοουυ   ιι δδ ιιωωττ ιι κκοούύ   ββ ίίοουυ   δδεενν   µµπποορρεε ίί   νναα   σσυυνν ιισσττάά   ππααρρααλλλλήήλλωωςς   κκαα ιι   

ππεε ιιθθααρρχχ ιι κκόό   ππααρράάππττωωµµαα   κκαα ιι   ((γγ ))   όόττ ιι   σσεε   πποολλλλέέςς   ππεερρ ιιππττώώσσεε ιι ςς   ηη   άάσσκκηησσηη   ππεε ιι --

θθααρρχχ ιι κκήήςς   δδ ιιώώξξεεωωςς   χχρρηησσιιµµοοπποο ιι εε ίί τταα ιι   ωωςς   µµέέσσοο   γγ ιιαα   ττηηνν   άάσσκκηησσηη   ππιι έέσσεεωωνν   εε ιι ςς   

ββάάρροοςς   ττωωνν   υυππααλλλλήήλλωωνν   κκααττάά   ττηηνν   άάσσκκηησσηη   ττωωνν   κκααθθηηκκόόννττωωνν   ττοουυςς ..   ΈΈττσσιι   µµεε   

ττηηνν   ππρροοττεε ιι ννόόµµεεννηη   δδ ιιάάττααξξηη   ρρηηττώώςς   εεξξαα ιιρροούύνντταα ιι   ττηηςς   υυππααγγωωγγήήςς   σσττοο   κκααθθεε --

σσττώώςς   ττηηςς   ααυυττοοδδ ίί κκαα ιιηηςς   ααρργγ ίίααςς   οο ιι   ππεερρ ιιππττώώσσεε ιι ςς ,,   πποουυ   άάππττοονντταα ιι   ττοουυ   ιι δδ ιιωωττ ιι κκοούύ   

ββ ίίοουυ   ττοουυ   υυππααλλλλήήλλοουυ   εεννώώ   ππααρράάλλλληηλλαα   εεξξαα ιιρροούύνντταα ιι   ττηηςς   ααυυττοοδδ ίί κκαα ιιηηςς   ααρργγ ίίααςς   

οο ιι   ππεερρ ιιππττώώσσεε ιι ςς   ππεε ιιθθααρρχχ ιι κκώώνν   ππααρρααππττωωµµάάττωωνν ,,   πποουυ   εε ίί νναα ιι   εεξξαα ιιρρεεττ ιι κκάά   ααόόρρ ιι --

σσττεεςς   ((ππχχ   χχααρραακκττηηρρ ιισσττ ιι κκώώςς   ααννάάξξ ιιαα   κκαα ιι   ααννααξξ ιι οοππρρεεππήήςς   σσυυµµππεερρ ιιφφοορράά   εεννττόόςς   

6579 2



κκαα ιι   εεκκττόόςς   υυππηηρρεεσσίίααςς )) ..   ΤΤέέλλοοςς ,,   εεξξαα ιιρρεε ίί τταα ιι   ττηηςς   θθέέσσεεωωςς   σσεε   ααυυττοοδδ ίί κκαα ιιηη   ααρργγ ίίαα   ηη   

ππεερρ ίίππττωωσσηη   ττηηςς   ππααρράάββαασσηηςς   κκααθθήήκκοοννττοοςς ,,   δδεεδδοοµµέέννοουυ ,,   όόττ ιι   ααυυττήή   δδεενν   έέχχεε ιι   

ππρροοββλλεεφφθθεε ίί   σσττηηνν   ππεερρ ίίππττωωσσηη   ττηηςς   πποοιι νν ιι κκήήςς   ππααρρααπποοµµππήήςς ,,   δδηηµµ ιι οουυρργγώώννττααςς   

έέττσσ ιι   µµ ιι αα   ππρροοφφααννήή   αανναακκοολλοουυθθ ίίαα   µµεεττααξξύύ   ττηηςς   ππεερρ ιιππττώώσσεεωωςς   γγ   κκαα ιι   εε   ττηηςς   ππαα --

ρρααγγρράάφφοουυ   11   ττοουυ   άάρρθθρροουυ   110033  ττοουυ   νν .. 33552288//22000077..   
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