ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΓΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΚΔΡΟΜΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ – ΚΡΑΣΗΓΩΝ
& ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΓΚΔΡΟΜΩΝ -ΓΩΣΓΡΙΚΟΤ

1. Ανπεγμί εθδνμμχκ εζςηενηθμφ
Ανπεγμί εθδνμμχκ μπμνεί κα είκαη μπμημδήπμηε μέιμξ ημο Δ..
Γπίζεξ μπμνεί κα είκαη θαη μπμημδήπμηε μέιμξ ημο Ομίιμο, ημ μπμίμκ έπεη
θνηζεί απυ ημ Δ.. ζακ ηθακυ άημμμ μνγάκςζεξ θαη πναγμαημπμίεζεξ
εθδνμμχκ.
Οη ανπεγμί εθδνμμχκ εζςηενηθμφ επηιέγμκηαη απυ ημ Δ.. θάζε
Ιμφκημ γηα ηεκ επυμεκε εθδνμμηθή πενίμδμ επηεμβνίμο – Ιμοκίμο.
Γάκ θάπμημ μέιμξ ημο Δ.. ζέηεη οπμρεθηυηεηα ανπεγμφ γηα 1ε θμνά,
ημ Δ.. ημο δίκεη ηεκ εοθαηνία πναγμαημπμίεζεξ δφμ εθδνμμχκ, ζηεκ
επυμεκε εθδνμμηθή πενίμδμ, μεηά ημ πέναξ ηςκ μπμίςκ ημ Δ..
απμθαζίδεη εάκ ζα ζομπενηιεθζεί ζηεκ μμάδα ηςκ ανπεγχκ.
Οη οπμρεθηυηεηεξ μειχκ ημο Δ.. ε μειχκ ημο Ομίιμο γηα κα
ζομπενηιεθζμφκ ζηεκ μμάδα ηςκ ανπεγχκ μπμνεί κα ηεζμφκ γηα έγθνηζε
ημο Δ.. θαηά ηεκ δηάνθεηα ηεξ εθδνμμηθήξ πενηυδμο, θαη εθυζμκ
εγθνηζμφκ ζα ηζπφζμοκ απυ ημ επυμεκμ 3μεκμ ηεξ εθδνμμηθήξ πενηυδμο.
Σμ Δ.. μπμνεί κα απμθαζίδεη ηεκ ελαίνεζε εκυξ μέιμοξ απυ ηεκ
μμάδα ηςκ ανπεγχκ, μεηά απυ δφμ ακεπηηοπείξ εθδνμμέξ ε ιυγς
ακάνμμζηεξ ζομπενηθμνάξ.
Γάκ ηεκ ανπεγία θάπμηςκ εθδνμμχκ ηεκ ακαιαμβάκμοκ με μέιε ημο
Δ.., ζηεκ εθδνμμή πνέπεη κα ζομμεηέπεη ημοιάπηζημκ έκα μέιμξ ημο
Δ..
Σμ Δ. έπεη ηεκ απυιοηε εοζφκε γηα ηηξ εθδνμμέξ θαη μη εθάζημηε
ανπεγμί έζης θαη ακ είκαη μέιε ημο Δ.. πνέπεη κα ζομμμνθχκμκηαη με
ηηξ μδεγίεξ θαη οπμδείλεηξ ημο Δ. άιιςξ με απυθαζε ημο Δ.
απαιιάζζμκηαη ή ακηηθαζίζηακηαη.

2. Ανπεγμί εθδνμμχκ ελςηενηθμφ
Ανπεγμί εθδνμμχκ μνίδμκηαη ζφμθςκα με ημκ ηζπφμκηα Κακμκηζμυ
Γθδνμμχκ Γλςηενηθμφ.

3. οκημκηζηήξ εθδνμμχκ
Σμ Δ.. μνίδεη θάζε Ιμφκημ, γηα ηεκ επυμεκε εθδνμμηθή πενίμδμ, ημκ
εμπεηνυηενμ απυ ημοξ δφμ Γθυνμοξ Σμονηζηηθμφ & πεδμπμνηθμφ, ζακ
ζοκημκηζηή εθδνμμχκ.
Σα θαζήθμκηα ημο ζοκημκηζηή είκαη ηα αθυιμοζα:
 Πνμηείκεη γηα θάζε 3μεκμ ημ είδμξ ηςκ εθδνμμχκ (Πμιοήμενεξ,
3ήμενεξ, 2ήμενεξ, εμενήζηεξ).







Πνμηείκεη ηηξ εμενμμεκίεξ ηςκ εθδνμμχκ.
ογθεκηνχκεη ηηξ πνμηάζεηξ ηςκ ανπεγχκ, θαηανηίδεη θαηάιμγμ
ηςκ οπμρήθηςκ εθδνμμχκ.
οκημκίδεη ηεκ δηαδηθαζία επηιμγήξ ηςκ εθδνμμχκ ζηα
ακηίζημηπα ζομβμφιηα ημο Δ..
Φνμκηίδεη γηα ηεκ ηήνεζε ημο πανυκημξ θακμκηζμμφ ζε υιε ηεκ
δηάνθεηα ηεξ εθδνμμηθήξ πενηυδμο.
Γηζεγείηαη βειηηχζεηξ ε δημνζχζεηξ ηςκ πνμγναμμάηςκ πμο
πνμηείκμοκ μη ανπεγμί.

Σμ Δ.. μπμνεί κα απμθαζίζεη ηεκ απαιιαγή ημο ζοκημκηζηή απυ ηα
θαζήθμκηα ημο, εάκ δεκ ακηαπμθνίκεηαη ζηα παναπάκς θαζήθμκηα ημο.

4. Τπανπεγμί θαη οπεφζοκμη θναηήζεςκ εθδνμμχκ
Αθμφ μιμθιενςζεί ε επηιμγή ηςκ οπμρεθίςκ εθδνμμχκ, ημ Δ..
επηιέγεη ημοξ οπεφζοκμοξ θναηήζεςκ θαη δειχζεςκ ζομμεημπήξ, μη
μπμίμη ζα εθηειμφκ θαη πνέε οπανπεγχκ γηα θάζε εθδνμμή.
Οη οπεφζοκμη θναηήζεςκ:
Πνηκ απυ ηεκ οιμπμίεζε ηεξ εθδνμμήξ
 οκηάζζμοκ θαηάιμγμ οπμρεθίςκ εθδνμμέςκ.
 Φνμκηίδμοκ γηα ηεκ είζπναλε ηςκ πνμθαηαβμιχκ.
 Γπηθμηκςκμφκ με ηα μέιε ημο ζοιιυγμο γηα κα ζομπιενςζεί μ
θαηάιμγμξ ηςκ οπμρεθίςκ εθδνμμέςκ.
 Ροζμίδμοκ μαδί με ημκ ανπεγυ ημκ ηφπμ ηςκ δςμαηίςκ ημο
λεκμδμπείμο (μμκυθιηκα, δίθιηκα με μμκά θνεβάηηα θιπ.).
 Φνμκηίδμοκ κα ζεμεηχκμοκ ζημκ θαηάιμγμ ηςκ εθδνμμέςκ, γηα ηεκ
ζομμεημπή ηςκ εθδνμμέςκ ζε εηδηθέξ εθδειχζεηξ (πεδμπμνίεξ,
Rafting, 4X4 θιπ).
 οκηάζζμοκ θαηάιμγμ δεογανηχκ γηα ηηξ ζέζεηξ ημο πμφιμακ,
θαζχξ θαη ηηξ πανέεξ θαη ημκ απμζηέιιμοκ ζημκ ανμυδημ μέιμξ
ημο Δ.. πμο είκαη οπεφζοκμ γηα ηηξ ζέζεηξ ημο πμφιμακ θαη ηεκ
έθδμζε ηςκ vouchers.
 Βνίζθμκηαη ζε πιήνε ζοκενγαζία με ημκ ανπεγυ ηεξ εθδνμμήξ θαη
γκςνίδμοκ θάζε ιεπημμένεηα ζπεηηθά με ημ πνυγναμμα θαη ηεκ
οιμπμίεζε ηεξ εθδνμμήξ.
 Ακηηθαζηζημφκ ημκ ανπεγυ ηεξ εθδνμμήξ ζε πενίπηςζε ζμβανμφ
θςιφμαημξ ζομμεημπήξ ημο ζηεκ εθδνμμή.
 ηεκ πενίπηςζε ζμβανμφ θςιφμαημξ ζομμεημπήξ ημο οπανπεγμφ
ζηεκ εθδνμμή, ακηηθαζίζηαηαη απυ άιιμ μέιμξ ημο Δ..



Τπυ θακμκηθέξ ζοκζήθεξ μ οπεφζοκμξ θναηήζεςκ ζομμεηέπεη
οπμπνεςηηθά θαη ζακ οπανπεγυξ ηεξ εθδνμμήξ.

Καηά ηεκ οιμπμίεζε ηεξ εθδνμμήξ


















Φνμκηίδμοκ μαδί με ημκ ανπεγυ κα έπμοκ μαδί ημοξ θαηά ηεκ
οιμπμίεζε ηεξ εθδνμμήξ ηα αθυιμοζα:
Σμκ θαηάιμγμ ηςκ εθδνμμέςκ με ηηξ πνμθαηαβμιέξ ημοξ.
Σα πιάκα ηςκ ζέζεςκ γηα θάζε εθδνμμηθή εμένα.
Σα vouchers ηςκ εθδνμμέςκ.
Καηάιμγμ ηςκ δςμαηίςκ ζηα λεκμδμπεία.
Σεκ ηαμπέια με ημ υκμμα ημο ζοιιυγμο γηα ημ πανμπνίδ ημο
πμφιμακ.
Σμ μπιμθ ηςκ απμδείλεςκ πιενςμήξ.
Όιε ηεκ ζπεηηθή αιιειμγναθία πμο έπεη ακηαιιάλεη με λεκμδυπμοξ
θαη ιμηπμφξ ζοκενγάηεξ ηεξ εθδνμμήξ.
Φανμαθείμ
Μπαζημφκηα εάκ ε εθδνμμή έπεη θαη πεδμπμνία.
Σα CB επηθμηκςκίαξ γηα ηηξ πεδμπμνίεξ.
Μπιμθ εηζπνάλεςκ γηα ζοκδνμμέξ.
Μενηθά πενημδηθά ημο ηνημήκμο.
Αηηήζεηξ εγγναθήξ γηα κέα μέιε.
Γίκαη ανςγμί ημο ανπεγμφ ζε υιεξ ηεξ δηαδηθαζίεξ ηεξ εθδνμμήξ.
Βμεζμφκ ημκ ανπεγυ γηα ηεκ επίιοζε ηςκ μπμημκδήπμηε
πνμβιεμάηςκ πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ.
ε πενίπηςζε θάπμηαξ δηαθςκίαξ ημοξ με ημκ ανπεγυ ηεξ
εθδνμμήξ, πνμζπαζμφκ κα επηιφζμοκ ηεκ μεηαλφ ημοξ δηαθμνά
δηαθνηηηθά απυ ημοξ οπυιμηπμοξ εθδνμμείξ. ε πενίπηςζε με
επίιοζεξ ηεξ δηαθςκίαξ ημοξ, ζομβμοιεφμκηαη ηα πανηζηάμεκα μέιε
ημο Δ.. ηεκ πενίπηςζε πμο δεκ οπάνπεη ε δοκαηυηεηα
ζομμεημπήξ ζηεκ επίιοζε ηεξ δηαθςκίαξ άιιςκ μειχκ ημο Δ.. θαη
ε δηαθςκία δεκ δηεοζεηεζεί ηζπφεη ε επηιμγή ημο ανπεγμφ, ςξ ημο
θφνημο οπεοζφκμο ηεξ εθδνμμήξ.

5. Ονγάκςζε οπμρεθίςκ εθδνμμχκ
Οη εθδνμμέξ ημο Ομίιμο πνμηείκμκηαη:


Απυ ηεκ εθιεγμέκε μμάδα ηςκ Ανπεγχκ




Απυ μπμημδήπμηε άιιμ μέιμξ ημο Δ.. με ηεκ δηαδηθαζία ηεξ
δμθημαζηηθήξ ανπεγίαξ.
Απυ μπμημδήπμηε μέιμξ ημο Ομίιμο, πμο θαηά ηεκ θνίζε ημο Δ..
έπεη ηεκ δοκαηυηεηα μνγάκςζεξ θαη οιμπμίεζεξ εθδνμμχκ, με ηεκ
δηαδηθαζία ηεξ δμθημαζηηθήξ ανπεγίαξ.

Γηα κα πνμηείκεη θάπμημξ απυ ημοξ ακςηένς μία εθδνμμή ζα πνέπεη:










Να έπεη επηιέλεη ημ πνμμνηζμυ ηεξ εθδνμμήξ.
Να έπεη μειεηήζεη υιε ηεκ δηαδνμμή ηεξ εθδνμμήξ θαη ηα αλημζέαηα
πμο ζα επηζθεθζμφκ.
Να έπεη επηιέλεη ημκ ηυπμ δηακοθηένεοζεξ θαη κα έπεη ιίζηα
οπμρεθίςκ λεκμδμπείςκ πμο κα έπμοκ ηηξ πνμτπμζέζεηξ θηιμλεκίαξ
ηςκ μειχκ μαξ.
Να έπεη δηενεοκήζεη ηεκ πνμζβαζημυηεηα ημο πμφιμακ ζε θάζε
ζεμείμ επίζθερεξ θαζχξ θαη ηεκ πμηυηεηα ηςκ δνυμςκ ζε υιε ηεκ
δηάνθεηα ηεξ εθδνμμήξ.
Γάκ ε εθδνμμή είκαη θαη πεδμπμνηθή κα δηαζέηεη πιενμθμνίεξ γηα
ηα πμημηηθά παναθηενηζηηθά ηεξ δηαδνμμήξ. (δηάνθεηα, απυζηαζε,
ορμμεηνηθέξ δηαθμνέξ θιπ).
Να έπεη ζομπιενςμέκμ ημ εηδηθυ έκηοπμ οπμρεθίςκ εθδνμμχκ.

6. Δηαδηθαζία επηιμγήξ οπμρεθίςκ εθδνμμχκ
Ο οκημκηζηήξ εθδνμμχκ οπμβάιιεη ζημ Δ.. γηα έγθνηζε ημ πιάκμ ηςκ
εθδνμμχκ θάζε ηνημήκμο, ημ μπμίμ πενηέπεη ημ είδμξ ηςκ εθδνμμχκ
(εμενήζηεξ, 2ήμενεξ, 3ήμενεξ, πμιοήμενεξ), πυζεξ εθδνμμέξ ζα είκαη
πεδμπμνηθέξ θαη πυζεξ ημονηζηηθέξ, θαη ηηξ πηζακέξ εμενμμεκίεξ ηςκ
εθδνμμχκ, ζηηξ παναθάης πενηυδμοξ:




Πενίμδμξ Ιακμοανίμο – Μανηίμο μέπνη 25 επηεμβνίμο
Πενίμδμξ Απνηιίμο – Ιμοκίμο μέπνη 25 Δεθεμβνίμο
Πενίμδμξ επηεμβνίμο – Δεθεμβνίμο μέπνη 25 Απνηιίμο

Οη πνμηάζεηξ ηςκ εθδνμμχκ οπμβάιιμκηαη εγγνάθςξ, ζφμθςκα με ημ
εγθεθνημέκμ πιάκμ εθδνμμχκ, θαη με υιεξ ηηξ πιενμθμνίεξ ηεξ
παναγνάθμο (4) ςξ αθμιμφζςξ;




Γηα ηεκ πενίμδμ Ιακμοανίμο – Μανηίμο μέπνη 25 Οθηςβνίμο
Γηα ηεκ πενίμδμ Απνηιίμο – Ιμοκίμο μέπνη 25 Ιακμοανίμο
Γηα ηεκ πενίμδμ επηεμβνίμο – Δεθεμβνίμο μέπνη 25 Μασμο

Πένακ ηςκ ακςηένς εμενμμεκηχκ δεκ ζα γίκμκηαη δεθηέξ πνμηάζεηξ
εθδνμμχκ, εθηυξ εάκ μη οπμβιεζείζεξ πνμηάζεηξ δεκ θαιφπημοκ ημκ
ανηζμυ θαη ημκ ηφπμ ηςκ εθδνμμχκ πμο έπεη μνηζζεί απυ ημ Δ.. γηα ημ
ζογθεθνημέκμ ηνίμεκμ.
Ο οκημκηζηήξ εθδνμμχκ ζογθεκηνχκεη ηηξ πνμηάζεηξ, ηηξ επελενγάδεηαη,
ζοκηάζζεη θαηάιμγμ οπμρεθίςκ εθδνμμχκ.
ηεκ επυμεκε ζοκεδνίαζε ημο Δ.. μη οπμρήθημη ανπεγμί πανμοζηάδμοκ
ηηξ εθδνμμέξ ημοξ ζημ Δ.., απακημφκ ζε ενςηήζεηξ ηςκ μειχκ ημο
Δ.. θαη δέπμκηαη δημνζςηηθέξ παναηενήζεηξ απυ ηα μέιε ημο Δ..
Ο οκημκηζηήξ θαη ηα ιμηπά μέιε ημο Δ.. μπμνεί κα πνμηείκεη ηεκ
απυννηρε ηεξ οπμρεθηυηεηαξ μίαξ εθδνμμήξ ε ηεκ βειηίςζε ηεξ.
Γάκ ημ Δ.. απμννίρεη ηεκ οπμρεθηυηεηα μίαξ
δηαγνάθεηαη απυ ηεκ ιίζηα ηςκ οπμρεθίςκ εθδνμμχκ.

εθδνμμήξ

αοηή

ηεκ πενίπηςζε πμο μη οπμρήθηεξ εθδνμμέξ δεκ θαιφπημοκ ημκ
πνμβιεπυμεκμ ανηζμυ ε είδμξ εθδνμμχκ πμο πνμβιέπεη ημ πιάκμ ημο
ηνημήκμο, ημ Δ.. δεηά απυ ηα μέιε ημο Δ.. κα οπμβάιιμοκ κέεξ
εθδνμμέξ θαη αθμιμοζείηαη ηειηθά ε ίδηα δηαδηθαζία.
ηεκ πενίπηςζε πμο ηειηθά δεκ θαιφπηεηαη ημ πιάκμ, ηυηε αιιάδεη ημ
πιάκμ ημο ηνημήκμο.
Η ηειηθή ιίζηα ηςκ οπμρεθίςκ εθδνμμχκ μμηνάδεηαη ζηα μέιε ημο Δ..,
ηα μπμία επηιέγμοκ θαηά πιεημρεθία, θαη πάκηα ζφμθςκα με ημ
εγθεθνημέκμ πιάκμ.
ηεκ πενίπηςζε ηζμρεθίαξ θάπμηςκ εθδνμμχκ, ηα μέιε ημο Δ..
θαιμφκηαη ζε ρεθμθμνία μεηαλφ ηςκ εθδνμμχκ πμο ηζμρήθηζακ.
Οη ανπεγμί ηςκ επηιεγμέκςκ εθδνμμχκ οπμπνεμφκηαη κα παναδχζμοκ ζημ
ζοκημκηζηή ηςκ εθδνμμχκ, ημ πνυγναμμα ηεξ εθδνμμήξ, μέπνη ηεκ
επυμεκε ζοκεδνίαζε ημο Δ..
Μεηά ηεκ ηειηθή επηιμγή ηςκ εθδνμμχκ, μ ζοκημκηζηήξ εθδνμμχκ:


οκηάζζεη πίκαθα ηςκ εγθεθνημέκςκ εθδνμμχκ, θαηά εμενμμεκία,
δίκμκηαξ ζε θάζε εθδνμμή ηεκ ζπεηηθή ανίζμεζε.




Καηαπςνεί ηα πνμγνάμμαηα ηςκ εθδνμμχκ ζε ειεθηνμκηθά μέζα.
Παναδίδεη ηα ειεθηνμκηθά μέζα με ηα πνμγνάμμαηα ζημκ οπεφζοκμ
έθδμζεξ ημο πενημδηθμφ, μέπνη ηεκ επυμεκε ζοκεδνίαζε ημο Δ..

7. Πνμεημημαζία ηςκ επηιεγμέκςκ εθδνμμχκ
Μεηά ηεκ έγθνηζε ηςκ εθδνμμχκ:














Σμ ελμοζημδμηεμέκμ μέιμξ ημο Δ.. επημειείηαη ηεκ έθδμζε θαη
εθηφπςζε:
a) ηςκ θαηαζηάζεςκ δειχζεςκ ζομμεημπήξ ακά εθδνμμή.
b) Σςκ δειηίςκ ζομμεημπήξ θαη πνμθαηαβμιχκ θάζε εθδνμμήξ.
c) Σςκ θαθέιςκ θάζε εθδνμμήξ.
Ο ζοκημκηζηήξ εθδνμμχκ θνμκηίδεη έγθαηνα γηα ηεκ ιήρε πνμζθμνχκ
γηα ηηξ ζογθεθνημέκεξ εθδνμμέξ απυ γναθεία εκμηθίαζεξ ημονηζηηθχκ
ιεςθμνείςκ.
Οη ανπεγμί ηςκ εθδνμμχκ θνμκηίδμοκ κα πνμζθμμίζμοκ ζημκ
ζοκημκηζηή ηςκ εθδνμμχκ πνμζθμνέξ πμο έπμοκ απυ λεκμδμπεία,
θαζχξ θαη μπμηαδήπμηε άιια ζημηπεία θυζημοξ ζα επηβανφκμοκ ηεκ
εθδνμμή.
Ο ζοκημκηζηήξ ηςκ εθδνμμχκ ζοκηάζζεη θμζημιυγημ γηα ηεκ θάζε
εθδνμμή, ημ μπμίμ πανμοζηάδεη ζημ Δ.., ημ μπμίμ απμθαζίδεη ηεκ
ηημή δηάζεζεξ ημο παθέημο θάζε εθδνμμήξ.
Οη ανπεγμί ηςκ εθδνμμχκ δφκακηαη θαηά ηεκ θνίζε ημοξ κα
πναγμαημπμηήζμοκ ακαγκςνηζηηθή – δηενεοκεηηθή επίζθερε ζημκ
ηυπμ πνμμνηζμμφ ηεξ εθδνμμήξ ημοξ, εθυζμκ ημφημ ζα ζοκηειέζεη
ζηεκ θαιφηενε μνγάκςζε ηεξ εθδνμμήξ. Η δαπάκε πναγμαημπμίεζεξ
ηεξ ακαγκςνηζηηθήξ επίζθερεξ, εκζςμαηχκεηαη ζημ θυζημξ ηεξ
εθδνμμήξ.
Μεηά ηεκ ακαθμίκςζε ηςκ εθδνμμχκ μέζς ημο πενημδηθμφ ημο
Ομίιμο ε απυ θάζε πνυζθμνμ μέζμ, ανπίδεη ε απμδμπή ηςκ
δειχζεςκ ζομμεημπήξ ηςκ μειχκ ζε θάζε εθδνμμή. Η εγγναθή ηςκ
δειχζεςκ ζομμεημπήξ γίκεηαη απυ ημκ οπεφζοκμ θναηήζεςκ ε απυ
μέιε ημο Δ.. ζηηξ ακηίζημηπεξ θαηαζηάζεηξ πνμζςνηκχκ
θναηήζεςκ θαηά ζεηνά πνμηεναηυηεηαξ.
Ο οπεφζοκμξ θναηήζεςκ ε ημ μέιμξ ημο Δ.. πμο παίνκεη ηεκ
δήιςζε ζομμεημπήξ, γκςζημπμηεί ζημ εκδηαθενυμεκμ μέιμξ, υηη ε
ζομμεημπή ημο ζα μνηζηηθμπμηεζεί μυκμ με ηεκ θαηαβμιή ηεξ
ζπεηηθήξ πνμθαηαβμιήξ πμο ζα πνέπεη κα γίκεη ζηεκ εμενμμεκία ηεξ
δήιςζεξ ζομμεημπήξ πμο έπεη απμθαζηζζεί απυ ημ Δ..





















Η θαηαβμιή ηςκ πνμθαηαβμιχκ γίκεηαη ζηα γναθεία ημο Ομίιμο θαη
ημ μέιμξ παναιαμβάκεη δειηίμ ζομμεημπήξ ζηεκ εθδνμμή. Σηξ
πνμθαηαβμιέξ ζογθεκηνχκεη μ οπεφζοκμξ θναηήζεςκ ηεξ εθδνμμήξ,
ηηξ μπμίεξ παναδίδεη, ηηξ παναμμκέξ ηεξ εθδνμμήξ, ζημκ ανπεγυ ηεξ
εθδνμμήξ επί οπμγναθή.
Οη εμενμμεκίεξ θαηαβμιήξ ηςκ πνμθαηαβμιχκ ηςκ πμιοήμενςκ
εθδνμμχκ , ή ηςκ ελμθιήζεςκ ηςκ εμενήζηςκ εθδνμμχκ
απμθαζίδμκηαη απυ ημ Δ.. ,δεμμζηεφμκηαη ζημ πενημδηθυ ημο
Ομίιμο θαη ακαθμηκχκμκηαη ζε υζμοξ επηζομμφκ κα ζομμεηάζπμοκ ζε
εθδνμμή
Γηα ηηξ εθδνμμέξ ημο Γλςηενηθμφ μη δυζεηξ θαη ημ πμζυ θάζε δυζεξ
ηςκ πνμθαηαβμιχκ θαζμνίδμκηαη απυ ημ Δ. θαη θαηαβάιιεηαη
μιυθιενμ ζηεκ θαζμνηζμέκε εμενμμεκία.
ηεκ εθδνμμή ζομμεηέπμοκ ΜΟΝΟ υζμη έπμοκ παναιάβεη δειηία
ζομμεημπήξ θαη έπμοκ θαηαβάιεη ηεκ ζπεηηθή πνμθαηαβμιή εηξ
μιυθιενμ, υηακ πνυθεηηαη γηα πμιοήμενε εθδνμμή, ή έπμοκ
ελμθιήζεη ημ ακηίηημμ, υηακ πνυθεηηαη γηα εμενήζηα εθδνμμή.
ε πενίπηςζε αθφνςζεξ ηεξ θνάηεζεξ 20 εμένεξ πνηκ απυ ηεκ
εμενμμεκία ηεξ εθδνμμήξ ε πνμθαηαβμιή επηζηνέθεηαη.
ε πενίπηςζε αθφνςζεξ ηεξ θνάηεζεξ 10 εμένεξ πνηκ απυ ηεκ
εμενμμεκία εθδνμμήξ, ε πνμθαηαβμιή επηζηνέθεηαη μυκμ εάκ
ακαπιενςζεί απυ άιιμ μέιμξ μαξ, ε ζέζε πμο αθονχζεθε.
ε πενίπηςζε αθφνςζεξ ηεξ θνάηεζεξ απυ 9 εμένεξ μέπνη ηεκ
εμενμμεκία ηεξ εθδνμμήξ ε πνμθαηαβμιή ΔΓΝ ΓΠΙΣΡΓΦΓΣΑΙ.
Καηά πανέθθιηζε ηςκ παναπάκς ε πνμθαηαβμιή επηζηνέθεηαη
ακελάνηεηα απυ ηεκ εμένα δήιςζεξ αθφνςζεξ ηεξ θνάηεζεξ , υηακ
ζοκηνέπμοκ εηδηθμί ιυγμη θαη φζηενα απυ απυθαζε ημο Δ..
ε πενίπηςζε αθφνςζεξ θνάηεζεξ εθδνμμήξ ελςηενηθμφ μνίδμκηαη
αθονςηηθά ηέιε ηα μπμία έπμοκ ςε ελήξ : Αθφνςζε πνηκ απυ 21
εμένεξ απυ ηεκ εμενμμεκία ηεξ εθδνμμήξ, παναθνάηεζε 40 ε γηα
μνγακςηηθά θαη ηειεπηθμηκςκηαθά έλμδα. Απυ 20 έςξ 14 εμένεξ
πνηκ ηεκ ακαπχνεζε ,παναθνάηεζε ημο 35% ηεξ αλίαξ ηεξ
εθδνμμήξ. Απυ 13 έςξ 8 εμένεξ ,παναθνάηεζε ημο 50% θαη απυ 7
εμένεξ πνηκ ηεκ ακαπχνεζε ηεξ εθδνμμήξ παναθναηείηαη ημ 100%
ηεξ αλίαξ ηεξ εθδνμμήξ.
Μεηά ηεκ μιμθιήνςζε ηεξ δηαδηθαζίαξ ηςκ πνμθαηαβμιχκ, μ
οπεφζοκμξ θναηήζεςκ ζοκηάζζεη ηε
μνηζηηθή θαηάζηαζε ηςκ
εθδνμμέςκ θαη ηεκ παναδίδεη ζημκ ανπεγυ ηεξ εθδνμμήξ.
ηεκ πενίπηςζε με εμενήζηςκ εθδνμμχκ μ οπεφζοκμξ θναηήζεςκ
ζε ζοκενγαζία με ημκ ανπεγυ θαηανηίδμοκ ηεκ ζφκζεζε ηςκ





δςμαηίςκ ηςκ λεκμδμπείςκ, ακηίγναθμ ηεξ μπμίαξ απμζηέιιεηαη ζημ
λεκμδμπείμ.
Ακηίγναθμ ηεξ θαηάζηαζεξ ηςκ εθδνμμέςκ παναδίδεηαη ζημκ
ζοκημκηζηή ηςκ εθδνμμχκ, μ μπμίμξ ζε ζοκενγαζία με
ελμοζημδμηεμέκμ μέιμξ ημο Δ.. εθηοπχκμοκ ηα δειηία ζέζεςκ ηςκ
εθδνμμέςκ.
Οη ζέζεηξ ηςκ εθδνμμέςκ θαζμνίδμκηαη απυ ημκ ζοκημκηζηή ηςκ
εθδνμμχκ με θνηηήνηα ζοπκυηεηαξ ζομμεημπχκ θαη δίθαηαξ θαη
εκαιιαζζυμεκεξ ζεηνάξ θαη μεηά απυ ζοκεκκυεζε με ημκ ανπεγυ θαη
οπανπεγυ ηεξ εθδνμμήξ ζπεηηθά με ηα δεογάνηα ηςκ εθδνμμέςκ.

8. Πναγμαημπμίεζε ηςκ επηιεγμέκςκ εθδνμμχκ
Ο ανπεγυξ ηεξ εθδνμμήξ έπεη ημ δηθαίςμα κα μεηαβάιιεη μενηθχξ ημ
πνυγναμμα ηεξ εθδνμμήξ, εθυζμκ μη θαηνηθέξ ζοκζήθεξ ε εηδηθέξ
ζοκζήθεξ ημ επηβάιιμοκ.
Καηά ηεκ δηάνθεηα ηεξ εθδνμμήξ μ ανπεγυξ θαη οπανπεγυξ εηζπνάηημοκ ηα
μθεηιυμεκα οπυιμηπα πμζά ημο ακηηηίμμο ηεξ ζομμεημπήξ.
Ο ανπεγυξ ηεξ εθδνμμήξ θαηαβάιεη ηα μθεηιυμεκα πμζά ζε λεκμδμπεία,
πμφιμακ θαη ιμηπμφξ δηθαημφπμοξ, βάζεη ημο εγθεθνημέκμο θμζημιμγίμο.
Γηα ηοπμφζα έθηαθηε δαπάκε εθηυξ θμζημιμγίμο, μ ανπεγυξ
ζομβμοιεφεηαη ημκ οπανπεγυ θαη ηα οπυιμηπα πανηζηάμεκα μέιε ημο Δ..
θαη απμθαζίδμοκ ηεκ έθηαθηε δαπάκε. Ο ανπεγυξ είκαη οπμπνεςμέκμξ κα
δεηά παναζηαηηθά πιενςμχκ απυ υιμοξ ημοξ ζοκενγάηεξ – πνμμεζεοηέξ,
θαη ζε πενίπηςζε αδοκαμίαξ έθδμζεξ παναζηαηηθμφ, μ ανπεγυξ εθδίδεη
απυδεηλε πιενςμήξ ημο ζοιιυγμο. Σα ίδημ ηζπφεη θαηά ηεκ δηάνθεηα ηςκ
ακαγκςνηζηηθχκ επηζθέρεςκ.
Ο ανπεγυξ ηεξ εθδνμμήξ μέζα ζε 5 εμένεξ είκαη οπμπνεςμέκμξ κα
ζοκηάλεη εθθαζάνηζε ηεξ εθδνμμήξ ζημ εηδηθυ έκηοπμ εθθαζάνηζεξ. Σμ
έκηοπμ μαδί με ημ ζοκεμμέκα δηθαημιμγεηηθά οπμβάιιμκηαη ζημκ ηαμία ημο
Ομίιμο μαδί με ηοπυκ ζεηηθυ οπυιμηπμ ηεξ εθθαζάνηζεξ. ε πενίπηςζε
ανκεηηθμφ οπμιμίπμο, μ ηαμίαξ παναδίδεη ημ μθεηιυμεκμ πμζυ ζημκ
ανπεγυ ηεξ εθδνμμήξ.

