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ΣΟΜΣΙΓΟΛΟΠΑ ΣΟΜΟΤΝΥΣ  ΝΩΙΕΓΡΕΝΕ  
 ΣΗΣΗΡΟΦΟΡΗΛΠ ΙΑΚ ΣΑΤΗΤΟΙΣΟΜΗΔ EK ΑΠ - ΜΕΝΑ  

B  ’ E /1( 1102 ΥΟΝΗΜΑΞ 7 02/ 11-  )1102/6/03  
 

 
ΟΓΡΕ ΟΚΙΤΣΙΡΙΕΧΑΙΔ .1  

 
 1102 ΟΝΗΜΑΞΕ ’Β ΟΤΣ ΝΑΚΗΘΗΙΟΠΟΛΥ ΥΟΠ ΣΕΙΕΓΡΕΝΕ ΣΕΚΙΣΑΒ .1.1  

 
υοτ αιεκράιδ ητΣ  B’ μαξε ή ον υ  όκιτσιριεχαιδ οτ άκιτναμησ εκηθήξυα 1102 
ΑΠΕΚ  ςητ ογρέ - ΜΕΝΑ ΠΕΦΕ υοτ υορίατε ςω ΙΙ ΝΑΠΕ οτ αιγ ΕΑ  εμ 

 ςήκιτυΔ ιακ ςήκιρτνεΚ ςητ ςειερέφιρεΠ ςιτσ ηνύθυε ήκιφαργωεγ
ςαίνοδεκαΜ ανέμιρκεκγυΣ . : 

  
  H ΑΠΕΚ - α ΜΕΝΑ ωτ ησιρίεχαιδ ητ εβαλέν τκαλλανΕ« νωτάμμαργορπ ν  ςόκι

ςόμσιρυοΤ » υσκΕ« , γ  νώκιταμυεροπμΕ νώκιδΟ νωίασρεΧ ςόμσινορχ
οφατεΜ ιακ ςώθακ ΙΙ ΝΑΠΕ υοτ οισίαλπ οτσ »νώρ  ςοταμμάργορπ υοτ 

«  ςητ ηξιρήτσ ητ αιγ ςησαβμέραπ οιδέχσ ονέμωρηλκολΟ
 ωσέμ ,ςυοτ νωνέμοζαγρε νωτ ιακ νωεσήριεχιπε νωτ ,ςατητόκιταμηριεχιπε

υσ νωεσάρδ  ςητ ςηξιρήτσ ιακ ςώθακ ςησιτράτακ ιακ ςήκιτυελυοβμ
 ςήκιμονοκιο ςητ ςειεπένυσ ςιτ ιατνατσίφυ υοπ ςέχοιρεπ εσ ςησηλόχσαπα

ςησίρκ » « .Π.Ε υοτ οισίαλπ οτσ »νωτπέλβορπΑ όκιταμεθοπΑ όκινθΕ   υοπ
 .αμητσάιδ όκινορχ ωγόλ νε οτσ νακηθχύρηκορπ  

 
 σηγόλοιξα η εκηθώρηλκολΟ  ιακ ςηξατνέ νωεσάφοπα νωτ ησοδκέ η ιακ η

ρπ νωτ ςησητόδοταμηρχ άργορπ ατσ νωχύοιακιΔ νωτ )νωγρέ( νωεξά αμμ ατ  
« ςεκήθνυΣ ςεέΝ ςιτσ ησηίοπατεΜ » αιεφέρτσωξΕ« , -  νωτ ατητόκιτσινωγατνΑ

νωεσήριεχιπΕ »  ιακ « ςόμσιρυοΤ ςονισάρΠ » .ΙΙ ΝΑΠΕ υοτ  
 
 πυ αίσακιδαιδ η εκηθώρηλκολΟ τητόιφηψοπυ νωλέκαφ νωτ νώλοβο  οτσ ςα

ατητόκιταμηριεχιπΕ ήκιμοτονιαΚ αέΝ« αμμαργόρπ » 
 
  ατσ νώλοβατακορπ ςησυείματκε αίσακιδαιδ η εκηθώρηλκολΟ

 ςεέΝ ςιτσ ησηίοπατεΜ« ιακ »0102 ησηρίεχιπΕ ηνισάρΠ« αταμμάργορπ
τσωξΕ« αμμαργόρπ οτσ ηξιλέξε εσ ιανίε ώνε ,»ςεκήθνυΣ αιεφέρ -

»νωεσήριεχιπΕ νωτ ατητόκιτσινωγατνΑ  
 
  ςείσακιδαιδ ςέκιτωναγρο ιο ΕΑΠΕΦΕ υοτ ςυορέμ κε νακηθώρηλκολΟ

 νωτ )νωγρέ( νωεξάρπ νωτ ςησηθύολοκαραπ νωπύτνε νωτ ςησοδκέ
 & »ςεκήθνυΣ ςεέΝ ςιτσ ησηίοπατεΜ« αταμμάργορπ ατσ νωχύοιακιΔ

 ιακ »0102 ησηρίεχιπΕ ηνισάρΠ«  νητ αιγ .Ε.Α ΔΟΜ ητσ νασηλάτσεπα
 νώκιταρΚ ςοταμήτσυΣ ύοκαιροφορηλΠ υοτητίαραπα υοτ ησηίοπολυ

νωεσύχσινΕ )ΕΚΣΠ( υοτ ήσωρήλκολο νητ ιρχέΜ .ότυα όποκσ οτ αιγ ΕΚΣΠ  
 ήκιμητσυσωξε η  ΕΑΠΕ/ΔΥΕ ςητ ςησιρκγέ νιπότακ ιατεζόμραφε αν εσηνίκεξ

σ ςησηθύολοκαραπ αίσακιδαιδ  ςεέΝ ςιτσ ησηίοπατεΜ« αμμαργόρπ οτ
 .»ςεκήθνυΣ  
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 2.1   ΝΩΤΑΜΜΑΡΓΟΡΠ ΣΑΚΑΝΙΠ ΑΠΕΚ Η ΙΑΤΕΖΙΡΙΕΧΑΙΔ ΥΟΠ - ΜΕΝΑ  
 

ΣΟΤΑΜΜΑΡΓΟΡΠ ΑΙΣΑΜΟΝΟ  
ΝΑΠΑΔ ΑΙΣΟΜΗΔ Η 

 ΣΟΤΑΜΜΑΡΓΟΡΠ  
 υοτ ησάφ ητ εμ αγολάνα(

)ςοταμμάργορπ  

 ΥΟΠ ΗΝΑΠΑΔ ΑΙΣΟΜΗΔ
ΑΠΕΚ ΝΗΤΣ ΙΕΧΙΟΤΣΙΤΝΑ -

ΜΕΝΑ  

ΤΑΜΜΑΡΓΟΡΠ ΗΣΑΦ ΣΟ  

0102 ΗΣΗΡΙΕΧΙΠΕ ΗΝΙΣΑΡΠ  € 63,646.549.2  € 55,055.066   εσ ιατεκσίρβ αμμαργόρπ οΤ
ςησηίοπολυ ησάφ  

 ΣΕΕΝ ΣΙΤΣ ΗΣΗΙΟΠΑΤΕΜ
ΣΕΚΗΘΝΥΣ  

€ 93,382.043.481  20,580.860.16   εσ ιατεκσίρβ αμμαργόρπ οΤ
ςησηίοπολυ ησάφ  

ΣΟΜΣΙΡΥΟΤ ΣΟΝΙΣΑΡΠ  € 43,548.534.31  € 20,931.556.1  ργόρπ οΤ  εσ ιατεκσίρβ αμμα
ςησηίοπολυ ησάφ  

ΑΙΕΦΕΡΤΣΩΞΕ -
 ΝΩΤ ΑΤΗΤΟΚΙΤΣΙΝΩΓΑΤΝΑ

ΝΩΕΣΗΡΙΕΧΙΠΕ  

€ 41,529.348.44  € 02,258.097.41   εσ ιατεκσίρβ αμμαργόρπ οΤ
ςησηίοπολυ ησάφ  

 ΗΚΙΜΟΤΟΝΙΑΚ ΑΕΝ
ΑΤΗΤΟΚΙΤΑΜΗΡΙΕΧΙΠΕ  

€ 00,000.000.03  
 υοτ όγηδΟ νοτ ησάβ εμ(

ςοταμμάργορΠ ) 
 

€ ,823.729.411 04  
 ςυοτ ησάβ εμ ηνεμύοτια ήκιλονυσ(

 υοπ ςατητόιφηψοπυ ςυολέκαφ
λβοπυ )νακηθή  

 

000.000.9€  
(  υοτ όγηδΟ νοτ ησάβ εμ

ςοταμμάργορΠ ) 
 

29,154.443.22  
( ηνεμύοτια ήκιλονυσ   ησάβ εμ

 ςατητόιφηψοπυ ςυολέκαφ ςυοτ
νακηθήλβοπυ υοπ ) 

 εσ ιατεκσίρβ αμμαργόρπ οΤ
όλοιξα αίσακιδαιδ  νωτ ςησηγ

νωεσάτορπ  ιατενέμανα αίοπο η 
 όλονύσ οτσ ίεθωρηλκολο αν

2102 υοίτραΜ υοτ ςότνε ςητ  

ΣΟΜΣΙΡΥΟΤ ΣΟΚΙΤΚΑΛΛΑΝΕ  
)αμμαργόρπ ΄α(  

€ 00,000.000.02  
εμ ανωφμύσ(  υοτ όγηδΟ νοτ 

ςοταμμάργορΠ ) 
 

889.868.1€  
εμ ανωφμύσ(  υοτ όγηδΟ νοτ 

ςοταμμάργορΠ ) 
 

σίρβ αμμαργόρπ οΤ  εσ ιατεκ
ςηξυρήκορπ ησάφ -  ήκιτκηλαταΚ

 ςήλοβοπυ αίνημορεμη
2102/2/51 νωεσάτορπ  
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 ΟΚΙΤΑΜΕΘΟΠΑ ΟΚΙΝΘΕ
)2,1 ςιεσάρΔ( ΝΩΤΠΕΛΒΟΡΠΑ  

€ 00,000.000.27  
εμ ανωφμύσ(  υοτ όγηδΟ νοτ 

ςοταμμάργορΠ ) 
 
 

206.655.81€  
 ιακ ιατενάβμαλιρεπ όσοπ οτσ(

)ςήκιττΑ αιερέφιρεΠ η  

 αμμαργόρπ οΤ  εσ ιατεκσίρβ
ςηξυρήκορπ ησάφ  

 αίνημορεμη ήκιτκηλαταΚ
 νωεσάτορπ ςήλοβοπυ

2102/2/71  
 ΝΩΚΙΔΟ ΝΩΙΑΣΡΕΧ ΗΣΥΧΣΙΝΕ

 ΝΩΚΙΤΑΜΥΕΡΟΠΜΕ
ΝΩΡΟΦΑΤΕΜ  

00,000.000.03  
εμ ανωφμύσ(  υοτ όγηδΟ νοτ 

ςοταμμάργορΠ ) 
 

 
000.057.9  

εμ ανωφμύσ(  υοτ όγηδΟ νοτ 
ςοταμμάργορΠ ) 

 

σίρβ αμμαργόρπ οΤ  εσ ιατεκ
ςηξυρήκορπ ησάφ  

 αίνημορεμη ήκιτκηλαταΚ
 νωεσάτορπ ςήλοβοπυ

2102/3/02  
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 ΑΚΙΤΣΙΤΑΤΣ  3.1  ΑΙΕΧΙΟΤΣ  ΝΩΤ ΣΗΛΟΒΟΠΥ ΙΑΚ ΝΩΕΞΑΤΝΕ ΑΠΕΚ Η ΙΑΤΕΖΙΡΙΕΧΑΙΔ ΥΟΠ ΝΩΤΑΜΜΑΡΓΟΡΠ -  ΣΙΤΣ ΜΕΝΑ
ΣΑΙΝΟΔΕΚΑΜ ΣΗΚΙΤΥΔ ΙΑΚ ΣΗΚΙΡΤΝΕΚ ΣΗΤ ΣΕΙΕΡΕΦΙΡΕΠ ΟΙΣΙΑΛΠ ΟΤΣ 7002 ΑΠΣΕ ΥΟΤ ΙΙ ΝΑΠΕ ΥΟΤ - 3102  

 
 

»0102 ησηρίεχιπΕ ηνισάρΠ« αμμαργόρΠ 1.3.1  
 
 

ςαίνοδεκαΜ ςήκιτυΔ ιακ ςήκιρτνεΚ ςητ ςειερέφιρεΠ ςιτσ νωγρΈ νωνέμγατνΕ ςακανίΠ  
 

 αιερέφιρεΠ
ςησηίοπολΥ   ςόμοΝ  

 ςόμθιρΑ
 νωνέμγατνε

νωγρέ  

 ςονεμύογηροχιπΕ
ςόμσιγολοπϋορΠ  

( )€  
Δ αισόμηΔ ( ηνάπα )€  

ΣΗΚΙΝΟΛΑΣΣΕΘ ΣΟΜΟΝ  6 99,765.529  55,614.443  
ΣΙΚΛΙΚ ΣΟΜΟΝ  1 00,528.391  00,035.77  

ΣΑΙΘΑΜΗ ΣΟΜΟΝ  1 00,019.791  00,461.97  
ΣΗΛΛΕΠ ΣΟΜΟΝ  0 00,0  00,0  

 ςήκιρτνεΚ
ςαίνοδεκαΜ  

ΣΗΚΙΔΙΚΛΑΧ ΣΟΜΟΝ  0 00,0  00,0  
ΣΑΙΝΟΔΕΚΑΜ ΣΗΚΙΡΤΝΕΚ ΟΛΟΝΥΣ  8 99,203.713.1  05 55,011.1  

ΝΩΝΕΒΕΡΓ ΣΟΜΟΝ  1 00,000.002  00,044.97  ςαίνοδεκαΜ ςήκιτυΔ  ΣΗΝΙΡΩΛΦ ΣΟΜΟΝ  1 00,006.891  00,000.08  
ΣΑΙΝΟΔΕΚΑΜ ΣΗΚΙΤΥΔ ΟΛΟΝΥΣ  2 00,006.893  00,044.951  

ΟΛΟΝΥΣ ΟΚΙΝΕΓ  01  99,209.517.1  55,055.066  
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»ςεκήθνυΣ ςεέΝ ςιτΣ ησηίοπατεΜ« αμμαργόρΠ 2.3.1  
 

ςαίνοδεκαΜ ςήκιτυΔ ιακ ςήκιρτνεΚ ςητ ςειερέφιρεΠ ςιτσ νωγρΈ νωνέμγατνΕ ςακανίΠ  
 

ΣΑΙΝΟΔΕΚΑΜ ΣΗΚΙΡΤΝΕΚ ΑΙΕΡΕΦΙΡΕΠ  

ΣΟΜΟΝ   νωνέμγατνΕ ςόμθιρΑ
νωγρΈ  

 ςονεμύογηροχιπΕ
ςόμσιγολοπϋορΠ  

( )€  
( ηνάπαΔ αισόμηΔ )€  

ΣΑΙΘΑΜΗ  42  15,253.183.5  36,806.124.2  
ΣΗΚΙΝΟΛΑΣΣΕΘ  443  52,151.821.28  21,997.616.53  

ΣΙΚΛΙΚ  12  67,852.101.8  27,724.412.3  
ΣΑΛΛΕΠ  44  02,745.621.01  77,949.983.4  
ΣΑΙΡΕΙΠ  72  76,523.469.4  26,144.690.2  
ΝΩΡΡΕΣ  42  69,061.206.5  04,600.414.2  

ΣΗΚΙΔΙΚΛΑΧ  72  22,702.590.7  57,228.270.3  
ΟΛΟΝΥΣ  115  75,300.993.321  650.622.35 10,  

ΣΑΙΝΟΔΕΚΑΜ ΣΗΚΙΤΥΔ ΑΙΕΡΕΦΙΡΕΠ  
ΝΩΝΕΒΕΡΓ  9 23,020.381.2  61,015.190.1  
ΣΑΙΡΟΤΣΑΚ  71  08,134.025.3  09,512.067.1  

ΣΗΝΑΖΟΚ  33  25,912.899.7  15,877.898.3  
ΣΑΝΙΡΩΛΦ  9 83,678.833.2  44,425.190.1  

ΟΛΟΝΥΣ  86  20,845.040.61  10,920.248.7  
ΟΛΟΝΥΣ ΟΚΙΝΕΓ  975  55.934.931 95,1  20,580.860.16  
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αιεφέρτσωξΕ« αμμαργόρΠ 3.3.1 - »νωεσήριεχιπΕ νωτ ατητόκιτσινωγατνΑ  
 
 

ςαίνοδεκαΜ ςήκιτυΔ ιακ ςήκιρτνεΚ ςητ ςειερέφιρεΠ ςιτσ νωγρΈ νωνέμγατνΕ ςακανίΠ  
 

 αιερέφιρεΠ  ςόμοΝ   ςόμθιρΑ
νωγρΈ νωνέμγατνΕ  

 ςονεμύογηροχιπΕ
ςόμσιγολοπϋορΠ  

( )€  
ισόμηΔ  ηνάπαΔ α
( )€  

ΣΑΙΘΑΜΗ  5 94,259.475  26,827.852  
ΣΗΚΙΝΟΛΑΣΣΕΘ  061  49,664.035.02  70,133.904.9  

ΣΙΚΛΙΚ  11  89,438.289.1  42,505.288  
ΣΑΛΛΕΠ  5 86,322.458  37,435.583  
ΣΑΙΡΕΙΠ  8 69,202.022.1  85,243.465  
ΝΩΡΡΕΣ  6 27,519.188  84,821.993  

 ςήκιρτνεΚ
ςαίνοδεκαΜ  

ΛΑΧ ΣΗΚΙΔΙΚ  5 83,935.208  27,731.483  
ΟΛΟΝΥΣ  002  51,631.748.62  44,807.382.21  

ΝΩΝΕΒΕΡΓ  2 06,220.173  71,069.061  
ΣΑΙΡΟΤΣΑΚ  22  96,831.989.2  63,239.114.1  

ΣΗΝΑΖΟΚ  41  15,051.177.1  32,155.328  ςαίνοδεκαΜ ςήκιτυΔ  

ΣΑΝΙΡΩΛΦ  1 00,000.642  00,007.011  
ΟΛΟΝΥΣ  93  3.773.5 08,11  67,341.705.2  

ΟΛΟΝΥΣ ΟΚΙΝΕΓ  932  59,744.422.23  02,258.097.41  
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»ςόμσιρυοΤ ςονισάρΠ« αμμαργόρΠ 4.3.1  

 
 

ςαίνοδεκαΜ ςήκιτυΔ ιακ ςήκιρτνεΚ ςητ ςειερέφιρεΠ ςιτσ νωγρΈ νωνέμγατνΕ ςακανίΠ  
 
 

 αιερέφιρεΠ
ςησηίοπολΥ  ςόμοΝ  

 ςόμθιρΑ
 νωνέμγατνΕ

νωγρΈ  

ογηροχιπΕ  ςονεμύ
ςόμσιγολοπϋορΠ  

( )€  
( ηνάπαΔ αισόμηΔ )€  

ΣΑΙΝΟΔΕΚΑΜ ΣΗΚΙΡΤΝΕΚ ΑΙΕΡΕΦΙΡΕΠ  
ΣΑΙΘΑΜΗ  2 00,689.181  04,497.27  

ΣΗΚΙΝΟΛΑΣΣΕΘ  5 11,088.168  40,257.443  
ΣΙΚΛΙΚ  1 00,011.43  00,446.31  
ΣΑΛΛΕΠ  4 15,143.504  06,631.261  
ΣΑΙΡΕΙΠ  01  7,290.947 6 01,736.992  
ΝΩΡΡΕΣ  2 56,963.342  68,743.79  

 ςήκιρτνεΚ
ςαίνοδεκαΜ  

ΣΗΚΙΔΙΚΛΑΧ  41  34,644.091.1  75,871.674  
 ΟΛΟΝΥΣ  83  64,622.666.3  85,094.664.1  

ΣΑΙΝΟΔΕΚΑΜ ΣΗΚΙΤΥΔ ΑΙΕΡΕΦΙΡΕΠ  

ΣΗΝΑΖΟΚ  2 77,117.061  17,482.46   ςήκιτυΔ
ςαίνοδεκαΜ  ΣΑΝΙΡΩΛΦ  2 33,909.013  37,363.421  

 ΟΛΟΝΥΣ  4 6.174 01,12  44,846.881  
 ΟΛΟΝΥΣ ΟΚΙΝΕΓ  24  65,748.731.4  20,931.556.1  
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3.1 ςησηγόλοιξΑ ςολκύκ ’Α/»ατητόκιταμηριεχιπΕ ήκιμοτονιαΚ αέΝ« αμμαργόρΠ 5.  

 
ςαίνοδεκαΜ ςήκιτυΔ ιακ ςήκιρτνεΚ ςητ ςειερέφιρεΠ ςιτσ νωεσάτορπ νώσιεθηλβοπυ ςακανίΠ  

 

ςόμοΝ   ςόμθιρΑ
νωεσάτορπ  

οτιΑ  ςονεμύ
 ςονεμύογηροχιπΕ

( ςόμσιγολοπϋορΠ )€  
 ηνάπαΔ αισόμηΔ ηνεμύοτιΑ

( )€  

ΣΑΙΝΟΔΕΚΑΜ ΣΗΚΙΡΤΝΕΚ ΑΙΕΡΕΦΙΡΕΠ  
ΣΗΚΙΝ/ΣΕΘ  541  55,053.494.32  33,016.690.41  

ΣΑΙΘΑΜΗ  9 09,855.532.2  43,533.143.1  
ΣΙΚΛΙΚ  11  88,044.033.2  35,462.893.1  
ΣΗΛΛΕΠ  8 05,081.218  03,803.784  

ΙΠ ΣΑΙΡΕ  02  54,838.166.3  70,301.791.2  
ΝΩΡΡΕΣ  31  33,230.270.2  04,912.342.1  

ΣΗΚΙΔΙΚΛΑΧ  2 00,057.055  00,054.033  
ΟΛΟΝΥΣ  802  06,151.751.53  69,092.490.12  

ΣΑΙΝΟΔΕΚΑΜ ΣΗΚΙΤΥΔ ΑΙΕΡΕΦΙΡΕΠ  
ΝΩΝΕΒΕΡΓ  1 54,232.051  74,931.09  
ΣΑΙΡΟΤΣΑΚ  5 53,242.658  14,547.315  

ΣΗΝΑΖΟΚ  7 08,621.770.1  80,672.646  
ΣΑΝΙΡΩΛΦ  - - - 

ΟΛΟΝΥΣ  31  06,106.380.2  69,061.052.1  
ΟΛΟΝΥΣ ΟΚΙΝΕΓ  122  02,357.042.73  29,154.443.22  
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ΑΤΗΤΟΙΣΟΜΗΔ .2 - ΝΩΤΑΜΜΑΡΓΟΡΠ ΗΛΟΒΟΡΠ  
 

 ογρέ όκιτσιριεχαιδ οτ ησάβ εΜ ΑΠΕΚ ςητ -  ςειεγρένε ιο ΜΕΝΑ
 ςησηρόφορηλπ ιακ ςατητόισομηδ  νόραπ οτσ νακηθήιοπολυ υοπ

 ςυοχότσ ςήξε ςυοτ ναχίε ονημάξε  υοτ ςηξιλέξε ησάφ ητ εμ αγολάνα
ςοταμμάργορπ : 

 
 
Α  ΣΗΞΥΡΗΚΟΡΠ ΟΙΔΑΤΣ .  
 
  οίεχιοτσ όκιτατσυσ ςω ςοταμμάργορπ υοτσακέ ήλοβορΠ

.νωεσήριεχιπε νωτ ςατητόκιτσινωγατνα  
 νωίφηψοπυ/νωνέμορεφαιδνε νωτ ησωρέμηνΕ  οτ αιγ νώτυδνεπε 

 .ςοταμμάργορπ εθάκ υοτ ονεμόχειρεπ  
  ςιτ αιγ ςοταμμάργορπ υοτ ύομσιγολοπϋορπ υομισέθαιδ υοτ ηψυλάΚ

.ςαίνοδεκαΜ ςήκιτυΔ ιακ ςήκιρτνεΚ ςητ ςειερέφιρεΠ  
  ςομισέθαιδ ο ίεθφυλακ αν υονέμιεκορπ νωεσάτορπ νώκιτοιοπ ήλοβοπΥ

.ςόμσιγολοπϋορπ  
  νωτ ςησητόδοταμηρχ υοίελαγρε ύοκισαβ ςω ΙΙ ΝΑΠΕ υοτ ήλοβορΠ

.ςυοτ ςάτητόκιτσινωγατνα ςητ ησωίτλεβ ητ αιγ νωεσήριεχιπε  
 .νωτάμμαργορπ ςησιρίεχαιδ αέροφ υοτσιπόιξα ςω ΕΑΠΕΦΕ υοτ ήλοβορΠ  
  ήλοβορΠ ΑΠΕΚ -  ςυορύκ ύοληψυ ςησιρίεχαιδ αέροφ ςω ΜΕΝΑ υοπό  εσ 

μ αίσαγρενυσ  αιρήτηλεμιπΕ ατ ε  ιακ ςαίνοδεκαΜ ςήκιτυΔ ιακ ςήκιρτνεΚ ςητ
 ,αιενάφαιδ εμ ςυοτ ςείσερηπυ ςιτ νυοχέραπ ΟΚΝΑ νητ

 .αίξιλευε ιακ ,ατητύχατ ,ατητόκιταμσελετοπα  
 

Β  .  ΣΗΣΗΓΟΛΟΙΞΑ ΟΙΔΑΤΣ  
 
  νώκιτεχσ ςατητόκιταμσελετοπα ιακ ςατητύχατ ,ςαιενάφαιδ ησιλάφσαιΔ

ώισακιδαιδ  ν  
  νώισακιδαιδ ήλοβορΠ  

 
 
Δ  .  ΣΗΞΑΤΝΕ ΟΙΔΑΤΣ  
  υοτ ςησηγόλοιξα ςητ αταμσέλετοπα ατ αιγ νωίφηψοπυ ησωρέμηνΕ

ςυοτ ςάτητόιφηψοπυ υολέκαφ  
 ΕΜΜ ατσ νωτάμσελετοπα ήλοβορΠ . 

 
 

 Η ησηίοπολυ ήκαισηριεχιπε νώιεγρενε ωνάπαραπ νωτ  όπα  ήκιρτνεΚ νητ
 ήμοΔ ΑΠΕΚ ςητ -  ΜΕΝΑ οτ ιακ ΑΠΕΚ ςητ ςετάγρενυσ ςυ -  ατσ ΜΕΝΑ

ςαίνοδεκαΜ ςήκιτυΔ ιακ ςήκιρτνεΚ ςητ αιρήτηλεμιπΕ  εναβμάλειρεπ : 
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  ςιεσήρωχαταΚ   εσ  ςιεσήρωχατακ ιο( ςεδίρεμηφε  νασαρδέ
ςιτσ άκιταμωρηλπμυσ σήρωχατακ  ςιε  υοπ  υοτ ηνύθυε εμ νακητύεισομηδ

ςητ ιακ ΕΑΠΕΦΕ ασυοτέθανΑ ς ήχρΑ ς- ΝΑΑΠΥ ). 
  
 ησητράνΑ τ ιακ ςοταμμάργορπ υοτ ςηξυρήκορπ ςητ  υοτ νώκιτυεδονυσ νω

τσ νωπύτνε o οπότ όκαυτκιδαιδ  ( αδίλεσοτσι ) ΑΠΕΚ ςητ -  νωτ ιακ ,ΜΕΝΑ
 )νώλεμ(νωρίατε  ,ςαίνοδεκαΜ ςήκιτυΔ ιακ ςήκιρτνεΚ αιρήτηλεμιπΕ( ςητ

)ΟΚΝΑ . 
 
 ςέλοτσιπΕ  ΑΠΕΚ ςητ ηλέμ ατσ -  ΜΕΝΑ λοβορπ νητ αιγ  ςητσακέ ή

ςηξυρήκορπ  ησωρέμηνε νητ αιγ ςύοτυα εσ ησατσύσ ιακ ςοταμμάργορπ 
 υοτ ςύοποκσ ςύοκινεμιεκιτνα ςυοτ νύοιοπονακι υοπ ςυοτ νώλεμ νωτ
 ήκινορτκελη εμ ,νυοδίδκε νόχυτ υοπ νώκιδοιρεπ ωσέμ χ.π( ςοταμμάργορπ

).π.λ.κ ,αίφαργοληλλα  
 
 νωεσώληδκε ησωνάγροιΔ  εσ τ .οδεπίπε όκαιερεφιρεπ ιακ όκιπο   
 
 νωπύτνε νωτ ήμοναιΔ  εθάκ ςηξυρήκορπ ςηψηλίρεπ ησοδκέ/  

 ςοταμμάργορπ ΑΠΕΚ ςητ ηλέμ ατσ -  ςιεσήριεχιπε ςιτσ ήμοναιδ αιγ ΜΕΝΑ
.ςυοτ ςήχοιρεπ ςητ  

 
 υοπύΤ αίτλεΔ/ςιεσώνιοκανΑ ςιεξύετνενυΣ /αταμώρειφΑ /  εσ 

ςιεξύετνενυΣ/ΕΜΜ κ εσ υοπύΤ  αίσαγρενυσ εσ οδεπίπε όκιποτ ιακ όκιρτνε
 ατ εμ αιρήτηλεμιπΕ - ΑΠΕΚ ςητ ηλέμ - .ΜΕΝΑ  

 
 νόχυτ ήμοναιΔ νωίδαλλυφ   ςησοδκέ  ςητ  ΕΑΠΕ/ΔΥΕ  νώσυοτεθανΑ νωτ ή

νώχρΑ  ςιεσήριεχιπε ςιτσ  ςαίνοδεκαΜ ςήκιτυΔ ιακ ςήκιρτνεΚ ςητ  
 

 υ ηνέμυεκιμοταξε αιγ ςιεσήριεχιπε εμ ςιεσήτνανυΣ ηξιρήτσοπ   νητ αιγ
 ςήτκιονα ςαίμ οισίαλπ οτσ υοίδεχσ ςυοτ ύοκιτυδνεπε υοτ ήλοβοπυ

 ςηξυρήκορπ  
 
 

 αληλλάραΠ σ ε νόραπ οτ ονημάξ :  
 
 σ εξρήπΥ ΑΠΕΚ ςητ υοπότ ύοκαυτκιδαιδ υοτ ησωρέμηνε ςήχενυ -  ςητ ΜΕΝΑ

 η ςαίοπο ιψεκσιπε  ατητόμ ησηξύα ήχενυσ ιεζάισυοραπ .  
 
 όμσιτυολπμΕ  υοτ ς  ύοκιρτνεκ dnats   αέροΦ υοτ  όκιτωρεμηνε ιακ οπυτνέ εμ

όκιλυ . 
 
  ςιτ αιγ νωέροφ ιακ νωεσήριεχιπε νωλύοβμυσ ,νωεσήριεχιπε ησωρέμηνΕ

α οπα ωσέμ ΙΙ ΝΑΠΕ υοτ ςιεξύρηκορπ ςέτκιον  ύοκιτωρεμηνε ςήλοτσ
( οίεμορδυχατ όκινορτκελη εμ ςοταμώιεμησ e- liam .)  

 
 
 
 
 
 



 21  

 .3 ΗΡΤΕΜ  ΑΜΙΣ ΣΑΤΗΤΟΙΣΟΜΗΔ ΑΤΑΜΣΕΛΕΤΟΠΑ  ΙΑΚ 
ΣΗΣΗΡΟΦΟΡΗΛΠ  ΑΜΜΑΡΓΟΡΠ ΙΑΚ ΑΙΕΡΕΦΙΡΕΠ ΑΝΑ  

 
 
Α ΣΑΙΝΟΔΕΚΑΜ ΣΗΚΙΡΤΝΕΚ ΑΙΕΡΕΦΙΡΕΠ )  
 

 .1.Α  ΑΜΜΑΡΓΟΡΠ « 0102 ΗΣΗΡΙΕΧΙΠΕ ΗΝΙΣΑΡΠ » 
 

1  ήμωρηλπ ίπε ςιεσήρωχαταΚ
 ησιρκγέ( ΕΜΜ ατσ

)νωίδεχσ νώκιτυδνεπε  

- 

2  αιγ υοπύΤ νωίτλεΔ ησοδκΈ
λό  υοτ ςιεσάφ ςιτ ςε

 ηξατνέ( ςοταμμάργορπ
)νωίδεχσ νώκιτυδνεπε  

1 

3  νωεσύεισομηΔ ςόμθιρΑ
 ηξατνέ( υοπύΤ νωίτλεΔ

)νωίδεχσ νώκιτυδνεπε  

2 

 
 

 2.Α  ΑΜΜΑΡΓΟΡΠ « ΣΕΚΗΘΝΥΣ ΣΕΕΝ ΣΙΤΣ ΗΣΗΙΟΠΑΤΕΜ » 
1  ήμωρηλπ ίπε ςιεσήρωχαταΚ

 ήλοβοπυ( ΕΜΜ ατσ
)νωεσάτορπ  

4 

2  νωίτλεΔ ησοδκΈ  αιγ υοπύΤ
 υοτ ςιεσάφ ςιτ ςελό

 ήλοβοπυ( ςοταμμάργορπ
)νωεσάτορπ  

2 

3  νωεσύεισομηΔ ςόμθιρΑ
υοπύΤ νωίτλεΔ  

3 

5  ,ονωφόιδαρ( ςιεξύετνενυΣ
 ,αδίρεμηφε ,ησαρόελητ

ι tenretn  ςιεξύετνενυΣ & )…,
ΕΜΜ ατσ υοπύτ  

2 

6  ΕΜΜ ατσ αταμώρειφΑ
 όπα νωίεχιοτσ ήλοτσοπα(

ΑΠΕΚ - )ΜΕΝΑ  

1 

 
 

 3.Α  ΑΜΜΑΡΓΟΡΠ « ΣΟΜΣΙΡΥΟΤ ΣΟΝΙΣΑΡΠ » 
1  ήμωρηλπ ίπε ςιεσήρωχαταΚ

 ,ηξυρήκορπ( ΕΜΜ ατσ
 ,ησατάραπ ,ησωρέμηνε

 ήλοβοπυ ,ησωλήδκε
)νωεσάτορπ  

61  

2  αιγ υοπύΤ νωίτλεΔ ησοδκΈ
 υοτ ςιεσάφ ςιτ ςελό

 ςιτ ιακ ςοταμμάργορπ
ςιεσώληδκε  

43  
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3  νωεσύεισομηΔ ςόμθιρΑ
Τ νωίτλεΔ υοπύ  

511  

4  ςιεσώληδκΕ ςέκιτωρεμηνΕ
 ,ςιεσήριεχιπε(
)..,ςυολύοβμυσ  

9 

5  ,ονωφόιδαρ( ςιεξύετνενυΣ
 ,αδίρεμηφε ,ησαρόελητ

ι tenretn  ςιεξύετνενυΣ & )…,
ΕΜΜ ατσ υοπύτ  

11  

6  ΕΜΜ ατσ αταμώρειφΑ
 όπα νωίεχιοτσ ήλοτσοπα(

ΑΠΕΚ - )ΜΕΝΑ  

3 

6  υοπ νωπύτνε ςόμθιρΑ
νακηθόδκε  

 

5 

7  εσ νωεσύεισομηδ ςόμθιρΑ
 νωτ άκιδοιρεπ

 νωέροΦ/νωίρητηλεμιπΕ
υορίατε υοτ νώλεμ  

2 

8 E  ,ςέλοτσιπ swen  
srettel , sms  ,ςιεσήριεχιπε εσ 

..…,ςίεροφ ,ςυολύοβμυσ  

02  

9  ,αιρδένυσ εσ ήχοτεμμυΣ
ςιεσέθκε  

- 

01   αιγ ςίεροφ εμ ςιεσήτνανυΣ
 υοτ ησηθώορπ νητ

ςοταμμάργορπ  

1 

11   ςενέμυεκιμοταξΕ
 εμ ςιεσήτνανυσ

ςιεσήριεχιπε  

- 

 
 

 4.Α  ΑΜΜΑΡΓΟΡΠ « ΑΙΕΦΕΡΤΣΩΞΕ -  ΑΤΗΤΟΚΙΤΣΙΝΩΓΑΤΝΑ
ΝΩΕΣΗΡΙΕΧΙΠΕ ΝΩΤ » 

1  ίπε ςιεσήρωχαταΚ  
 ΕΜΜ ατσ ήμωρηλπ

 ,ησωρέμηνε ,ηξυρήκορπ(
 ,ησωλήδκε ,ησατάραπ

)νωεσάτορπ ήλοβοπυ  

35  

2  αιγ υοπύΤ νωίτλεΔ ησοδκΈ
φ ςιτ ςελό  υοτ ςιεσά

 ςιτ ιακ ςοταμμάργορπ
ςιεσώληδκε  

23  

3  νωεσύεισομηΔ ςόμθιρΑ
υοπύΤ νωίτλεΔ  

631  

4  ςιεσώληδκΕ ςέκιτωρεμηνΕ
)..,ςυολύοβμυσ ,ςιεσήριεχιπε(  

 
 

8 
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5  ,ονωφόιδαρ( ςιεξύετνενυΣ
 ,αδίρεμηφε ,ησαρόελητ

ι tenretn  ςιεξύετνενυΣ & )…,
ΕΜΜ ατσ υοπύτ  

11  

6  αταμώρειφΑ  ΕΜΜ ατσ
 όπα νωίεχιοτσ ήλοτσοπα(

ΑΠΕΚ - )ΜΕΝΑ  

3 

6  υοπ νωπύτνε ςόμθιρΑ
νακηθόδκε  

 

11 

7  εσ νωεσύεισομηδ ςόμθιρΑ
 νωτ άκιδοιρεπ

 νωέροΦ/νωίρητηλεμιπΕ
υορίατε υοτ νώλεμ  

5 

8 E  ,ςέλοτσιπ swen  srettel , sms  
 ,ςυολύοβμυσ ,ςιεσήριεχιπε εσ

..…,ςίεροφ  
 ςήκινορτκελη ησοδκΈ

ε ςησωρέμην  

64  

9  ,αιρδένυσ εσ ήχοτεμμυΣ
ςιεσέθκε  

2 

01   αιγ ςίεροφ εμ ςιεσήτνανυΣ
 υοτ ησηθώορπ νητ

ςοταμμάργορπ  

1 

11   ςιεσήτνανυσ ςενέμυεκιμοταξΕ
ςιεσήριεχιπε εμ  

2 

 
 

  5.Α  ΑΜΜΑΡΓΟΡΠ «  ΗΚΙΜΟΤΟΝΙΑΚ ΑΕΝ ΑΤΗΤΟΚΙΤΑΜΗΡΙΕΧΙΠΕ » 
 

1  ήμωρηλπ ίπε ςιεσήρωχαταΚ
π( ΕΜΜ ατσ  ,ηξυρήκορ

 ,ησατάραπ ,ησωρέμηνε
 ήλοβοπυ ,ησωλήδκε

)νωεσάτορπ  

31  

2  αιγ υοπύΤ νωίτλεΔ ησοδκΈ
 υοτ ςιεσάφ ςιτ ςελό

 ςιτ ιακ ςοταμμάργορπ
ςιεσώληδκε  

2 

3  νωεσύεισομηΔ ςόμθιρΑ
υοπύΤ νωίτλεΔ  

8 

 4   ςιεσώληδκΕ ςέκιτωρεμηνΕ
 )..,ςυολύοβμυσ ,ςιεσήριεχιπε(  

 

- 

5 τνενυΣ  ,ονωφόιδαρ( ςιεξύε
 ,αδίρεμηφε ,ησαρόελητ

ι tenretn  ςιεξύετνενυΣ & )…,
ΕΜΜ ατσ υοπύτ  

 

2 
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6  ΕΜΜ ατσ αταμώρειφΑ
 όπα νωίεχιοτσ ήλοτσοπα(

ΑΠΕΚ - )ΜΕΝΑ  

- 

6  υοπ νωπύτνε ςόμθιρΑ
 νακηθόδκε  

 

6 

7  εσ νωεσύεισομηδ ςόμθιρΑ
 νωτ άκιδοιρεπ

 νωέροΦ/νωίρητηλεμιπΕ
ατε υοτ νώλεμ υορί  

- 

8 E  ,ςέλοτσιπ swen  srettel , sms  
 ,ςυολύοβμυσ ,ςιεσήριεχιπε εσ

..…,ςίεροφ  

3 

9  ,αιρδένυσ εσ ήχοτεμμυΣ
ςιεσέθκε  

- 

01   αιγ ςίεροφ εμ ςιεσήτνανυΣ
 υοτ ησηθώορπ νητ

ςοταμμάργορπ  

- 

11   ςιεσήτνανυσ ςενέμυεκιμοταξΕ
 ςιεσήριεχιπε εμ  

- 

 
 

Μ ΣΗΚΙΤΥΔ ΑΙΕΡΕΦΙΡΕΠ )Β ΣΑΙΝΟΔΕΚΑ  
 

 
 .1Β  ΑΜΜΑΡΓΟΡΠ « 0102 ΗΣΗΡΙΕΧΙΠΕ ΗΝΙΣΑΡΠ » 

1  ήμωρηλπ ίπε ςιεσήρωχαταΚ
 νώκιτυδνεπε ησιρκγέ( ΕΜΜ ατσ

)νωίδεχσ  

1 

 
 .2Β  ΑΜΜΑΡΓΟΡΠ « ΣΟΜΣΙΡΥΟΤ ΣΟΝΙΣΑΡΠ » 

1  ήμωρηλπ ίπε ςιεσήρωχαταΚ
 ,ηξυρήκορπ( ΕΜΜ ατσ
 ,ησατάραπ ,ησωρέμηνε

 ήλοβοπυ ,ησωλήδκε
)νωεσάτορπ  

7 

2  αιγ υοπύΤ νωίτλεΔ ησοδκΈ
 υοτ ςιεσάφ ςιτ ςελό

 ςιτ ιακ ςοταμμάργορπ
ςιεσώληδκε  

9 

3  νωεσύεισομηΔ ςόμθιρΑ
υοπύΤ νωίτλεΔ  

9 

 4   ςιεσώληδκΕ ςέκιτωρεμηνΕ
 )..,ςυολύοβμυσ ,ςιεσήριεχιπε(  

 

- 

5  ,ονωφόιδαρ( ςιεξύετνενυΣ
 ,αδίρεμηφε ,ησαρόελητ

ι tenretn ετνενυΣ & )…,  ςιεξύ
ΕΜΜ ατσ υοπύτ  
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6  ΕΜΜ ατσ αταμώρειφΑ
 όπα νωίεχιοτσ ήλοτσοπα(

ΑΠΕΚ - )ΜΕΝΑ  

- 

6  υοπ νωπύτνε ςόμθιρΑ
 νακηθόδκε  

 

2 

7  εσ νωεσύεισομηδ ςόμθιρΑ
 νωτ άκιδοιρεπ

 νώλεμ νωέροΦ/νωίρητηλεμιπΕ
υορίατε υοτ  

1 

8 E  ,ςέλοτσιπ swen  srettel , sms  
υολύοβμυσ ,ςιεσήριεχιπε εσ  ,ς

..…,ςίεροφ  

2 

9  ,αιρδένυσ εσ ήχοτεμμυΣ
ςιεσέθκε  

- 

01   νητ αιγ ςίεροφ εμ ςιεσήτνανυΣ
ςοταμμάργορπ υοτ ησηθώορπ  

1 

11   ςιεσήτνανυσ ςενέμυεκιμοταξΕ
 ςιεσήριεχιπε εμ  

- 

 
 

 .3Β  ΑΜΜΑΡΓΟΡΠ « ΑΙΕΦΕΡΤΣΩΞΕ -  ΑΤΗΤΟΚΙΤΣΙΝΩΓΑΤΝΑ
ΝΩΕΣΗΡΙΕΧΙΠΕ ΝΩΤ » 

1 ρηλπ ίπε ςιεσήρωχαταΚ  ήμω
 ,ηξυρήκορπ( ΕΜΜ ατσ
 ,ησατάραπ ,ησωρέμηνε

 ήλοβοπυ ,ησωλήδκε
)νωεσάτορπ  

7 

2  αιγ υοπύΤ νωίτλεΔ ησοδκΈ
 υοτ ςιεσάφ ςιτ ςελό

 ςιτ ιακ ςοταμμάργορπ
ςιεσώληδκε  

41  

3  νωεσύεισομηΔ ςόμθιρΑ
υοπύΤ νωίτλεΔ  

83  

4  ςιεσώληδκΕ ςέκιτωρεμηνΕ
)..,ςυολύοβμυσ ,ςιεσήριεχιπε(  

 

3 

5  ,ονωφόιδαρ( ςιεξύετνενυΣ
 ,αδίρεμηφε ,ησαρόελητ

ι tenretn  ςιεξύετνενυΣ & )…,
ΕΜΜ ατσ υοπύτ  

4 

6  ΕΜΜ ατσ αταμώρειφΑ
 όπα νωίεχιοτσ ήλοτσοπα(

ΑΠΕΚ - )ΜΕΝΑ  

- 

6  υοπ νωπύτνε ςόμθιρΑ
νακηθόδκε  

 

3 

7  εσ νωεσύεισομηδ ςόμθιρΑ
 νωτ άκιδοιρεπ

1 
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εμ νωέροΦ/νωίρητηλεμιπΕ  νώλ
υορίατε υοτ  

8 E  ,ςέλοτσιπ swen  srettel , sms  εσ 
 ,ςυολύοβμυσ ,ςιεσήριεχιπε

..…,ςίεροφ  
 ςήκινορτκελη ησοδκΈ

ςησωρέμηνε  

2 

9  ,αιρδένυσ εσ ήχοτεμμυΣ
ςιεσέθκε  

- 

01   νητ αιγ ςίεροφ εμ ςιεσήτνανυΣ
ςοταμμάργορπ υοτ ησηθώορπ  

- 

11   ςιεσήτνανυσ ςενέμυεκιμοταξΕ
 εμ ςιεσήριεχιπε  

 

 
 

  .4Β  ΑΜΜΑΡΓΟΡΠ « ΑΤΗΤΟΚΙΤΑΜΗΡΙΕΧΙΠΕ ΗΚΙΜΟΤΟΝΙΑΚ ΑΕΝ » 
1  ήμωρηλπ ίπε ςιεσήρωχαταΚ

 ,ηξυρήκορπ( ΕΜΜ ατσ
 ,ησατάραπ ,ησωρέμηνε

 ήλοβοπυ ,ησωλήδκε
)νωεσάτορπ  

1 

2  αιγ υοπύΤ νωίτλεΔ ησοδκΈ
 υοτ ςιεσάφ ςιτ ςελό

 ςιτ ιακ ςοταμμάργορπ
ςιεσώληδκε  

4 

3 ρΑ  νωεσύεισομηΔ ςόμθι
υοπύΤ νωίτλεΔ  

5 

 4   ςιεσώληδκΕ ςέκιτωρεμηνΕ
 )..,ςυολύοβμυσ ,ςιεσήριεχιπε(  

 

- 

5  ,ονωφόιδαρ( ςιεξύετνενυΣ
 ,αδίρεμηφε ,ησαρόελητ

ι tenretn  ςιεξύετνενυΣ & )…,
ΕΜΜ ατσ υοπύτ  

4 

6  ΕΜΜ ατσ αταμώρειφΑ
 όπα νωίεχιοτσ ήλοτσοπα(

ΑΠΕΚ - )ΜΕΝΑ  

- 

6 θιρΑ  υοπ νωπύτνε ςόμ
 νακηθόδκε  

 

2 

7  εσ νωεσύεισομηδ ςόμθιρΑ
 νωτ άκιδοιρεπ

 νώλεμ νωέροΦ/νωίρητηλεμιπΕ
υορίατε υοτ  

- 

8 E  ,ςέλοτσιπ swen  srettel , sms  εσ 
 ,ςυολύοβμυσ ,ςιεσήριεχιπε

..…,ςίεροφ  

2 

9  ,αιρδένυσ εσ ήχοτεμμυΣ
ςιεσέθκε  

- 
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01   νητ αιγ ςίεροφ εμ ςιεσήτνανυΣ
ςοταμμάργορπ υοτ ησηθώορπ  

- 

11   ςιεσήτνανυσ ςενέμυεκιμοταξΕ
 ςιεσήριεχιπε εμ  

- 

 
 

 ςησηρόφορηλΠ & ςατητόισομηΔ ςειεγρένε ιΟ*  ησεμά εσ ιατνοκσίρβ
 2.1 .ραΠ( ςοταμμάργορπ εθάκ ςησηίοπολυ ησάφ ητ εμ ησητράνυσ

)ύομσιγολοπα  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


