
ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣHH  ΑΑΡΡΙΙΘΘ..  2222  //  11999966  

ΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ  ΑΑΝΝΤΤΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ    

ΣΣΕΕ  ΟΟΛΛΟΟΜΜΕΕΛΛΕΕΙΙΑΑ  

ΣΣυυννεεδδρρίίαασσεε  σσττηηνν  ααίίθθοουυσσαα  661111  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΕΕμμπποορρίίοουυ  ττηηνν  88ηη  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  11999966,,  μμεε  ττηηνν  εεξξήήςς  σσύύννθθεεσσηη  ::  

ΠΠρρόόεεδδρροοςς::    ΕΕυυάάγγγγεελλοοςς  ΠΠεερράάκκηηςς,,  ααννααππλληηρρωωττήήςς,,  κκωωλλυυοομμέέννοουυ  ττοουυ  κκ..  ΙΙωωάάννννηη  ΣΣχχιιννάά..  
ΜΜέέλληη::    ΝΝιικκόόλλααοοςς  ΣΣαακκεελλλλααρρόόπποουυλλοοςς  ((εειισσηηγγηηττήήςς)),,  

ΒΒλλάάσσιιοοςς  ΑΑσσηημμαακκόόπποουυλλοοςς,,  
ΠΠααννααγγιιώώττηηςς  ΜΜααννττζζοουυρράάννηηςς,,  ααννααππλληηρρωωμμααττιικκόό  μμέέλλοοςς,,  κκωωλλυυοομμέέννοουυ  ττοουυ  τταακκττιικκοούύ  κκ..  ΧΧααρρίίλλααοουυ  
ΧΧάάρραακκαα,,  

ΑΑ..  ΚΚίίττσσοοςς,,  ααννααππλληηρρωωμμ..  μμέέλλοοςς,,  κκωωλλυυοομμέέννοουυ  ττοουυ  τταακκττιικκοούύ  κκ..  ΚΚ..  ΗΗλλιιόόπποουυλλοουυ,,  
ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΤΤρριιααννττααφφυυλλλλάάκκηηςς,,  ααννααππλληηρρωωμμααττιικκόό  μμέέλλοοςς,,  κκωωλλυυοομμέέννοουυ  ττοουυ  τταακκττιικκοούύ  κκ..  ΛΛεεωωννίίδδαα  
ΝΝιικκοολλοούύζζοουυ,,    

ΜΜεελλίίνναα  ΜΜοουυζζοουυρράάκκηη,,    
ΔΔηημμήήττρριιοοςς  ΤΤζζοουυγγααννάάττοοςς  

ΓΓρρααμμμμααττέέααςς::    ΑΑλλεεξξάάννδδρραα  ΜΜααρρίίαα  ΤΤααρρααμμππίίκκοουυ..    

ΤΤαα  λλοοιιππάά  τταακκττιικκάά  ήή  ααννααππλληηρρωωμμααττιικκάά  μμέέλληη  δδεενν  ππααρρεευυρρέέθθηησσαανν  λλόόγγωω  κκωωλλύύμμααττοοςς..  

ΘΘέέμμαα  ττηηςς  σσυυννεεδδρριιάάσσεεωωςς  εείίννααιι  ηη  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  γγννωωσσττοοπποοίίηησσηη  σσύύμμββαασσηηςς  σσυυγγχχώώννεευυσσηηςς    μμεεττααξξύύ  ττωωνν  

εεττααιιρρεειιώώνν  JJoohhnnssoonn  &&  JJoohhnnssoonn    HHΠΠΑΑ  κκααιι  ττηηςς  θθυυγγααττρριικκήήςς  ττηηςς  JJNNJJ  MMeerrggeerr  CCoorrpp..  ααφφεεννόόςς  κκααιι  ττηηςς  CCoorrddiiss  

CCoorrpp..  ααφφεεττέέρροουυ,,  ηη  οοπποοίίαα  γγννωωσσττοοπποοιιήήθθηηκκεε  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  44ββ  ττοουυ  νν..770033//11997777,,  όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  

κκααιι  ιισσχχύύεειι,,  σσττηηνν  ΕΕππιιττρροοππήή  ΑΑννττααγγωωννιισσμμοούύ  σσττιιςς  2244  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  11999955..  

ΚΚααττάά  ττηηνν  σσυυζζήήττηησσηη  ππααρρέέσσττηησσαανν  όόλλεεςς  οοιι  ππρροοααννααφφεερρθθεείίσσεεςς  εεττααιιρρίίεεςς  δδιιάά  ττηηςς  ππλληηρρεεξξοουυσσίίααςς  ττωωνν  δδιικκηηγγόόρροουυ,,  κκααςς  

ΔΔέέσσπποοιιννααςς  ΣΣχχοοιιννάά..  

ΣΣττηηνν  ααρρχχήή  ττηηςς  σσυυζζήήττηησσηηςς  ττοο  λλόόγγοο  έέλλααββεε  ηη  ΓΓεεννιικκήή  ΕΕιισσηηγγήήττρριιαα,,  κκαα  ΣΣ..  ΚΚααμμππεερρίίδδοουυ,,  ηη  οοπποοίίαα  ααννέέππττυυξξεε  ττηηνν  

έέγγγγρρααφφηη  εειισσήήγγηησσηη  ττηηςς  ΓΓρρααμμμμααττεείίααςς  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΑΑννττααγγωωννιισσμμοούύ  εεππίί  ττηηςς  υυπποοθθέέσσεεωωςς,,  ααννέέφφεερρεε  όόττιι,,  μμεε  ββάάσσηη  

τταα  δδεεδδοομμέένναα,,  ααππόό  ττηηνν  εενν  λλόόγγωω  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  δδεενν  ππρροοκκύύππττοουυνν  δδυυσσμμεεννεείίςς  γγιιαα  ττοονν  ααννττααγγωωννιισσμμόό  εεππιιππττώώσσεειιςς  σσττιιςς  

εεππηηρρεεααζζόόμμεεννεεςς  σσχχεεττιικκέέςς  ααγγοορρέέςς  ττωωνν  ββααλλββίίδδωωνν  υυδδρροοκκεεφφάάλλοουυ  κκααιι  ττωωνν  σσυυσσττηημμάάττωωνν  εεξξωωττεερριικκήήςς  ππααρροοχχέέττεευυσσηηςς  

εεγγκκεεφφααλλοοννωωττιιααίίοουυ  υυγγρροούύ  κκααιι  ππρρόόττεειιννεε  ττηηνν  σσχχεεττιικκήή  ττηηςς  έέγγκκρριισσηη..  ΕΕππίίσσηηςς,,  ππρρόόττεειιννεε,,  λλααμμββααννοομμέέννωωνν  υυππόόψψηη  

ααφφεεννόόςς  ττηηςς  σσηημμαασσίίααςς  ττοουυ  ττοομμέέαα  υυγγεείίααςς  γγεεννιικκάά  κκααιι  ααφφεεττέέρροουυ  ττηη  δδιιααμμόόρρφφωωσσηη  ττωωνν  ττιιμμώώνν  σσ’’  ααυυττόόνν,,  ηη  σσχχεεττιικκήή  

έέγγκκρριισσηη  νναα  σσυυννοοδδεεύύεεττααιι  μμεε  ττηηνν  υυπποοχχρρέέωωσσηη,,  γγιιαα  ττηηνν  εεππόόμμεεννηη  55εεττίίαα,,  ηη  ννέέαα  οοιικκοοννοομμιικκήή  μμοοννάάδδαα  νναα  υυπποοββάάλλλλεειι  

σσττηηνν  ΕΕππιιττρροοππήή  ΑΑννττααγγωωννιισσμμοούύ  εεττήήσσιιαα  ααπποολλοογγιισσττιικκήή  έέκκθθεεσσηη  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηη  δδιιααμμόόρρφφωωσσηη  ττωωνν  ττιιμμώώνν  κκααιι  ττωωνν  

μμεερριιδδίίωωνν  σσττιιςς  εεππηηρρεεααζζόόμμεεννεεςς  ααγγοορρέέςς  κκααθθώώςς  κκααιι  σσ’’  ααυυττέέςς  πποουυ  χχααρραακκττηηρρίίζζοοννττααιι  ωωςς  σσυυμμππλληηρρωωμμααττιικκέέςς..  
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ΣΣττηηνν  σσυυννέέχχεειιαα  έέλλααββεε  ττοο  λλόόγγοο  ηη  ππλληηρρεεξξοουυσσίίαα  δδιικκηηγγόόρροοςς  ττωωνν  εεττααιιρριιώώνν  πποουυ  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  σσττηηνν  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη,,  ηη  

οοπποοίίαα  ααννέέππττυυξξεε  ττιιςς  ααππόόψψεειιςς  ττηηςς  κκααιι  έέδδωωσσεε  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς,,  εεξξηηγγήήσσεειιςς  κκααιι  δδιιεευυκκρριιννίίσσεειιςς  σσεε  εερρωωττήήσσεειιςς  πποουυ  ττοουυςς  

υυππέέββααλλαανν  οο  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  κκααιι  τταα  ΜΜέέλληη  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς,,  γγιιαα  νναα  ζζηηττήήσσοουυνν  σσττοο  ττέέλλοοςς  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  ττηηςς  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηηςς..  

ΗΗ  ΕΕππιιττρροοππήή  ΑΑννττααγγωωννιισσμμοούύ  σσυυννήήλλθθεε  σσεε  ΔΔιιάάσσκκεεψψηη  ττηηνν  2233ηη  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  11999966  σσττηηνν  ααίίθθοουυσσαα  661111  ττοουυ  

ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΕΕμμπποορρίίοουυ,,  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα,,  ααφφοούύ  έέλλααββεε  υυππ''  όόψψηη  ττηηςς  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  φφαακκέέλλλλοουυ,,  ττηηνν  ΕΕιισσήήγγηησσηη  ττηηςς  

ΓΓρρααμμμμααττεείίααςς  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΑΑννττααγγωωννιισσμμοούύ,,  ττιιςς  ααππόόψψεειιςς  πποουυ  δδιιεεττύύππωωσσαανν,,  εεγγγγρράάφφωωςς  κκααιι  ππρροοφφοορριικκώώςς,,  τταα  

εεννδδιιααφφεερρόόμμεενναα  μμέέρρηη  κκααττάά  ττηη  σσυυζζήήττηησσηη  ττηηςς  υυπποοθθέέσσεεωωςς  σσττιιςς  88  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  11999966  κκααιι  τταα  υυπποομμννήήμμαατταα  τταα  οοπποοίίαα  

ααυυττάά  ππρροοσσκκόόμμιισσαανν,,  

ΣΣΚΚΕΕΦΦΘΘΗΗΚΚΕΕ  ΩΩΣΣ  ΕΕΞΞΗΗΣΣ::  

ΙΙ..  ΣΣττιιςς  2244ηη  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  11999955  γγννωωσσττοοπποοιιήήθθηηκκεε  σσττηηνν  ΕΕππιιττρροοππήή  ΑΑννττααγγωωννιισσμμοούύ  ηη  ααππόό  1122  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  11999955  

σσύύμμββαασσηη  σσυυγγχχώώννεευυσσηηςς  μμεεττααξξύύ  ααφφεεννόόςς  ττηηςς  JJoohhnnssoonn  &&  JJoohhnnssoonn  HHΠΠΑΑ  ((εεφφεεξξήήςς  JJ&&JJ  ))  κκααιι  ττηηςς  κκααττάά  11ΟΟΟΟ%%  

θθυυγγααττρριικκήήςς  ττηηςς  JJΝΝJJ  MMeerrggeerr  CCoorrppoorraattiioonn  ((εεφφεεξξήήςς  JJNNJJ))  πποουυ  σσυυννεεσσττήήθθηη  γγιιαα  ττηηνν  ππρρααγγμμααττοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  

σσυυγγχχώώννεευυσσηηςς  κκααιι  ααφφεεττέέρροουυ  ττηηςς  CCoorrddiiss  CCoorrppoorraattiioonn  ΗΗΠΠΑΑ  ((εεφφεεξξήήςς  CCoorrddiiss))..  

ΙΙΙΙ..    ΑΑ..    ΗΗ  JJ&&JJ  εείίννααιι  εεττααιιρρίίαα  πποουυ  δδιιέέππεεττααιι  ααππόό  ττοο  δδίίκκααιιοο  ττωωνν  ΗΗΠΠΑΑ,,  πποολλυυεεθθννιικκήή  μμεε  119955  θθυυγγααττρριικκέέςς  ααννάά  ττοονν  

κκόόσσμμοο,,  δδρραασσττηηρριιοοπποοιιεείίττααιι  δδεε  σσττοουυςς  εεξξήήςς  ττοομμεείίςς  ππααρρααγγωωγγήήςς  κκααιι  δδιιάάθθεεσσηηςς::  ((αα))  ΚΚααττααννααλλωωττιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  γγιιαα  

ππρροοσσωωππιικκήή  ππεερριιπποοίίηησσηη  κκααιι  υυγγιιεειιννήή  ββρρεεφφώώνν  κκααιι  εεννηηλλίίκκωωνν,,  ππρροοϊϊόόνντταα  γγιιαα  ττηηνν  υυγγιιεειιννήή  ττοουυ  σσττόόμμααττοοςς,,  

ππααρρααφφααρρμμαακκεευυττιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  κκααιι  ππρροοϊϊόόνντταα  ππρρώώττηηςς  ββοοήήθθεειιααςς..  ΤΤαα  ππρροοϊϊόόνντταα  ααυυττάά  ααππεευυθθύύννοοννττααιι  σσττοο  εευυρρύύ  

κκααττααννααλλωωττιικκόό  κκοοιιννόό  κκααιι  δδιιααννέέμμοοννττααιι  ττόόσσοο  σσττοο  χχοοννδδρρεεμμππόόρριιοο  όόσσοο  κκααιι  άάμμεεσσαα  ααππόό  ττηηνν  JJ&&JJ  σσεε  ααννεεξξάάρρττηητταα  

κκαατταασσττήήμμαατταα  κκααιι  σσεε  ααλλυυσσίίδδεεςς  κκαατταασσττηημμάάττωωνν..  ((ββ))  ΦΦααρρμμαακκεευυττιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  πποουυ  χχοορρηηγγοούύννττααιι  μμεε  σσυυννττααγγήή  

γγιιααττρροούύ,,  όόππωωςς  ααννττιισσυυλλλληηππττιικκάά,,  ααννττιιααλλλλεερργγιικκάά,,  ααννττιιμμυυκκηηττιικκάά,,  δδεερρμμααττοολλοογγιικκάά,,  γγαασσττρροοεεννττεερριικκάά,,  

ββιιοοττεεχχννοολλοογγιικκάά  κκ..άά..  ΤΤαα  ππρροοϊϊόόνντταα  ααυυττάά  δδιιααννέέμμοοννττααιι  άάμμεεσσαα  ααππόό  ττηηνν  JJ&&JJ  κκααιι  μμέέσσωω  χχοοννδδρρεεμμππόόρρωωνν  σσεε  

φφααρρμμαακκεείίαα  κκααιι  ννοοσσοοκκοομμεειιαακκοούύςς  φφοορρεείίςς..  ((γγ))  ΙΙααττρριικκάά--""εεππααγγγγεελλμμααττιικκάά""  ππρροοϊϊόόνντταα..  ΟΟ  ττοομμέέααςς  ααυυττόόςς  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  

ππρροοϊϊόόνντταα  ππεερριιπποοίίηησσηηςς  ττρρααυυμμάάττωωνν,,  ππρρόόλληηψψηηςς  μμοολλύύννσσεεωωνν,,  δδιιααγγννωωσσττιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα,,  χχεειιρροουυρργγιικκάά  εερργγααλλεείίαα,,  

ττεεχχννηηττέέςς  ααρρθθρρώώσσεειιςς,,  οοδδοοννττιιααττρριικκάά,,  οοφφθθααλλμμοολλοογγιικκάά,,  ννεευυρροολλοογγιικκάά  κκααιι  χχεειιρροουυρργγιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα,,  εεξξοοππλλιισσμμόό  κκααιι  

όόρργγαανναα  ιιααττρρώώνν  κκααιι  χχεειιρροουυρργγεείίωωνν  κκλλππ..  ΤΤαα  ππρροοϊϊόόνντταα  ααυυττάά  δδιιααννέέμμοοννττααιι  άάμμεεσσαα  ααππόό  ττηηνν  JJ&&JJ  ήή  μμέέσσωω  δδιιααννοομμέέωωνν  

ιιααττρριικκώώνν  κκααιι  χχεειιρροουυρργγιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  κκααιι  εεξξααρρττηημμάάττωωνν..  

ΒΒ..  ΗΗ  CCoorrddiiss  εείίννααιι  εεττααιιρρεείίαα  πποουυ  δδιιέέππεεττααιι  ααππόό  ττοο  δδίίκκααιιοο  ττωωνν  ΗΗΠΠΑΑ,,  πποολλυυεεθθννιικκήή  μμεε  2255  θθυυγγααττρριικκέέςς  ααννάά  ττοονν  κκόόσσμμοο,,  

εεκκ  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  οοιι  1155  σσττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη,,  δδρραασσττηηρριιοοπποοιιεείίττααιι  δδεε  σσττοονν  ττοομμέέαα  ππααρρααγγωωγγήήςς  κκααιι  δδιιάάθθεεσσηηςς  ιιααττρριικκώώνν  

μμηηχχααννηημμάάττωωνν  κκααιι  ππρροοϊϊόόννττωωνν  πποουυ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύννττααιι  σσττηηνν  ααγγγγεειιοογγρρααφφίίαα,,  ττηη  σσττεεφφααννιιααίίαα  ααγγγγεειιοοππλλαασσττιικκήή,,  ττηηνν  

ηηλλεεκκττρροοφφυυσσιιοολλοογγίίαα,,  ττηηνν  ππααρρεεμμββααττιικκήή  αακκττιιννοολλοογγίίαα,,  ττηηνν  ννεευυρροοεεννδδοοσσκκόόππηησσηη,,  ττηηνν  ννεευυρροοαακκττιιννοολλοογγίίαα  κκααιι  ττηηνν  

ννεευυρροολλοογγίίαα..  
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ΙΙΙΙΙΙ..  ΩΩςς  ππρροοςς  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαα  ττωωνν  δδύύοο  εεττααιιρριιώώνν  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα,,  ηη  μμεενν  JJ&&JJ  δδρραασσττηηρριιοοπποοιιεείίττααιι  μμέέσσωω  δδύύοο  

θθυυγγααττρριικκώώνν,,  ττηηςς  JJOOHHNNSSOONN  &&  JJOOHHNNSSOONN  HHEELLLLAASS  AA..EE..  κκααιι  ττηηςς  JJAANNSSSSEENN--CCIILLAAGG  PPHHAARRMMAACCEEUUTTIICCAA  

AA..EE..  ΗΗ  HHEEAALLTTHH  CCAARREE  PPRROODDUUCCTTSS  AA..EE..,,  εεππίίσσηηςς  θθυυγγααττρριικκήή  ττηηςς  JJ&&JJ,,  δδεενν  έέχχεειι  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  κκααιι  δδεενν  

δδιιεεννεερργγεείί  ππωωλλήήσσεειιςς..  ΗΗ  CCoorrddiiss  δδεενν  δδιιααθθέέττεειι  θθυυγγααττρριικκήή  ήή  εελλεεγγχχόόμμεεννηη  εεττααιιρρίίαα..  ΗΗ  δδιιααννοομμήή  ττωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ττηηςς  

ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι  μμέέσσωω  ααννεεξξάάρρττηηττοουυ  δδιιααννοομμέέαα  ιιααττρριικκώώνν  μμηηχχααννηημμάάττωωνν  κκααιι  ππρροοϊϊόόννττωωνν  μμεε  ττηηνν  εεππωωννυυμμίίαα  

""ΦΦΑΑΣΣΜΜΑΑ""  ΑΑΕΕ..  ΗΗ  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  εεττααιιρρίίαα  εεκκππρροοσσωωππεείί  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  κκααιι  δδύύοο  άάλλλλοουυςς  ιιααττρριικκοούύςς  οοίίκκοουυςς  ((KKIIMMAALL--

MMEETTEEXX))..  

IIVV..  ΗΗ  γγννωωσσττοοπποοιιηηθθεείίσσαα  σσύύμμββαασσηη  ππρροοββλλέέππεειι  ττηη  σσυυγγχχώώννεευυσσηη  ττηηςς  JJΝΝJJ  ((θθυυγγααττρριικκήήςς  κκααττάά  11ΟΟΟΟ%%  ττηηςς  JJ&&JJ))  

μμεε  ττηηνν  CCoorrddiiss  σσεε  έένναα  ννοομμιικκόό  ππρρόόσσωωπποο..  ΜΜεε  ττηηνν  σσυυγγχχώώννεευυσσηη  ααυυττήή  εεξξαασσφφααλλίίζζεεττααιι  οο  ααπποοκκλλεειισσττιικκόόςς  έέλλεεγγχχοοςς  ττηηςς  

JJ&&JJ  εεππίί  ττοουυ  σσυυννόόλλοουυ  ττωωνν  θθυυγγααττρριικκώώνν  ττηηςς  CCoorrddiiss  κκααιι  ττωωνν  εελλεεγγχχοομμέέννωωνν  υυππ  ααυυττήήςς  εεττααιιρριιώώνν..  ΗΗ  γγννωωσσττοοπποοιιηηθθεείίσσαα  

σσυυγγχχώώννεευυσσηη  σσυυννιισσττάά  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  έέννννοοιιαα  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  44  ππααρρ..  22  ττοουυ  ΝΝόόμμοουυ  77ΟΟ33//7777,,  όόππωωςς  ααυυττόόςς  

ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  κκααιι  ιισσχχύύεειι..  --  ΗΗ  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  ππρράάξξηη  έέχχεειι  γγννωωσσττοοπποοιιηηθθεείί  κκααιι  σσεε  άάλλλλεεςς  εευυρρωωππααϊϊκκέέςς  ααρρχχέέςς  

ααννττααγγωωννιισσμμοούύ  δδεεδδοομμέέννοουυ  όόττιι  δδεενν  ππλληηρροούύννττααιι  τταα  κκρριιττήήρριιαα  υυππααγγωωγγήήςς  ττηηςς  σσττοονν  κκοοιιννοοττιικκόό  έέλλεεγγχχοο  

σσυυγγκκεεννττρρώώσσεεωωνν  ((ΚΚαανν..  44ΟΟ6644//8899))..  

VV..  ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  σσυυννέέλλεεξξεε  ηη  ΓΓρρααμμμμααττεείίαα  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΑΑννττααγγωωννιισσμμοούύ  κκααιι  πποουυ  

ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  σσττηη  σσχχεεττιικκήή  ααππόό  2222..1122..11999955  ΕΕιισσήήγγηησσήή  ττηηςς  ππρροοςς  ττηηνν  ΕΕππιιττρροοππήή,,  οο  κκύύκκλλοοςς  εερργγαασσιιώώνν  ττωωνν  

ππααρρααππάάννωω  δδύύοο  οομμίίλλωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν,,  πποουυ  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  σσττηη  γγννωωσσττοοπποοιιηηθθεείίσσαα  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη,,  κκααττάά  ττηηνν  έέννννοοιιαα  

ττοουυ  άάρρθθρροουυ  44σσττ  νν..  770033//11997777,,  υυππεερρέέββηη  κκααττάά  ττοο  11999944  ππααγγκκοοσσμμίίωωςς  τταα  1133..000000..000000..000000  EECCUU..  ΣΣττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  όόμμωωςς  

οο  κκύύκκλλοοςς  εερργγαασσιιώώνν  ττηηςς  μμεενν  JJ&&JJ  υυππεερρββααίίννεειι  τταα  8800..000000..000000  EECCUU,,  ττηηςς  δδεε  CCoorrddiiss  δδεενν  ξξεεππεερρννάά  τταα  33..000000..000000  EECCUU..  

ΤΤοούύττοο  σσηημμααίίννεειι  όόττιι  δδεενν  ππλληηρροούύττααιι  ηη  ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  44ββ  ππααρρ..  11  ββ''  ττοουυ  ααυυττοούύ  ννόόμμοουυ,,  όόππωωςς  ιισσχχύύεειι  

σσήήμμεερραα,,  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  δδύύοο  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ααππόό  ττιιςς  σσυυμμμμεεττέέχχοουυσσεεςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ππρρέέππεειι  νναα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιοούύνν,,  

κκααθθεεμμίίαα  χχωωρριισσττάά,,  σσττηηνν  εεθθννιικκήή  ααγγοορράά  σσυυννοολλιικκόό  κκύύκκλλοο  εερργγαασσιιώώνν  άάννωω  ττωωνν  55  εεκκ..  EECCUU..  ΑΑννττίίθθεετταα  ττοο  μμεερρίίδδιιοο  

ααγγοορράάςς  οορριισσμμέέννωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  πποουυ  ααφφοορράά  ηη  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  ((ππεερρίί  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  ββλλ..  ππααρραακκάάττωω  υυππόό  VVII  ΕΕ))  

υυππεερρββααίίννεειι  ττοο  2255%%  ττοουυ  σσυυννοολλιικκοούύ  κκύύκκλλοουυ  εερργγαασσιιώώνν  πποουυ  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι  σσττηηνν  εεθθννιικκήή  ααγγοορράά..  ΣΣυυννεεππώώςς  ηη  

σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  ((κκααιι  μμεε  ττηηνν  εεππιιφφύύλλααξξηη  όόσσωωνν  θθαα  εεκκττεεθθοούύνν  ππααρραακκάάττωω  υυππόό  ΧΧ))  εεμμππίίππττεειι  σσττηηνν  

δδιιααδδιικκαασσίίαα  ππρροολληηππττιικκοούύ  εελλέέγγχχοουυ  μμεε  ββάάσσηη  ττοο  κκρριιττήήρριιοο  ττοουυ  μμεερριιδδίίοουυ  ααγγοορράάςς  ((άάρρθθρροο  44ββ..11  εεδδ..  αα''))..  

VVΙΙ..  ΑΑ..  ΚΚααιι  οοιι  δδύύοο  εεττααιιρρίίεεςς  αασσκκοούύνν  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  σσττοονν  κκλλάάδδοο  ππααρρααγγωωγγήήςς  κκααιι  δδιιάάθθεεσσηηςς  ιιααττρριικκώώνν  

μμηηχχααννηημμάάττωωνν  κκααιι  υυλλιικκώώνν  ήή  άάλλλλωωςς  σσττοονν  κκλλάάδδοο  ττωωνν  ""ιιααττρροοττεεχχννοολλοογγιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  κκααιι  εεξξααρρττηημμάάττωωνν"",,  όόππωωςς  

ααυυττάά  οορρίίζζοοννττααιι  σσττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  οοδδηηγγίίεεςς  9933//4422//ΕΕΟΟΚΚ  κκααιι  99ΟΟ//338855//ΕΕΟΟΚΚ,,  μμεε  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  έέχχεειι  εεννααρρμμοοννιισσθθεείί  ηη  

ΕΕλλλληηννιικκήή  ννοομμοοθθεεσσίίαα  ((ββλλ..  ττιιςς  κκοοιιννέέςς  υυππ..  ααπποοφφάάσσεειιςς  ΔΔΥΥ77//224488ΟΟ//1133..99..9944  κκααιι  ΔΔΥΥ77//22335511//55..88..9944  ααννττίίσσττοοιιχχαα))..  

ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  άάπποοψψηη  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  οο  εενν  λλόόγγωω  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόςς  ττοομμέέααςς  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  θθεεωωρρηηθθεείί  όόττιι  ααπποοττεελλεείί  

σσττοο  σσύύννοολλόό  ττοουυ  μμιιαα  εεννιιααίίαα  ααγγοορράά,,  ααλλλλάά  δδιιααιιρρεείίττααιι  σσεε  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ααγγοορρέέςς  ήή  άάλλλλωωςς  λλεειιττοουυρργγιικκέέςς  σσχχεεττιικκέέςς  

ααγγοορρέέςς..  ΤΤοο  σσυυμμππέέρραασσμμαα  ααυυττόό  ββαασσίίζζεεττααιι  σσττιιςς  υυφφιισσττάάμμεεννεεςς  δδιιααφφοορρέέςς  ααππόό  ππλλεευυρράάςς  ππααθθοολλοογγιικκώώνν  εεννδδεείίξξεεωωνν  κκααιι  
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ππααθθήήσσεεωωνν  πποουυ  τταα  ππρροοϊϊόόνντταα  ααυυττάά  κκααλλοούύννττααιι  νναα  δδιιααγγννώώσσοουυνν,,  ααννττιιμμεεττωωππίίσσοουυνν  κκααιι  ααννάάλλοογγαα  θθεερρααππεεύύσσοουυνν  ήή  

αανναακκοουυφφίίσσοουυνν..  ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα,,  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  γγννωωσσττοοπποοιιηηθθεείίσσααςς  ππρράάξξηηςς  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηηςς  ππρρέέππεειι  νναα  

εεξξεετταασσθθοούύνν  οοιι  αακκόόλλοουυθθεεςς  εεππηηρρεεααζζόόμμεεννεεςς  ααγγοορρέέςς,,  όόπποουυ  δδρραασσττηηρριιοοπποοιιοούύννττααιι  ττόόσσοο  ηη  JJ&&JJ  όόσσοο  κκααιι  ηη  CCoorrddiiss::  ((αα))  

ΑΑγγοορράά  ββααλλββίίδδωωνν  υυδδρροοκκεεφφάάλλοουυ  ((hhyyddrroocceepphhaalluuss  sshhuunnttss)),,  κκααιι  ((ββ))  ααγγοορράά  σσυυσσττηημμάάττωωνν  εεξξωωττεερριικκήήςς  ππααρροοχχέέττεευυσσηηςς  

εεγγκκεεφφααλλοοννωωττιιααίίοουυ  υυγγρροούύ  ((eexxtteerrnnaall  vveennttrriiccuullaarr  ddrraaiinnaaggee  ssyysstteemmss))..  ΕΕιιδδιικκόόττεερραα::  

ΒΒ..  ΑΑγγοορράά  ββααλλββίίδδωωνν  υυδδρροοκκεεφφάάλλοουυ  ((hhyyddrroocceepphhaalluuss  sshhuunnttss))..  ΟΟιι  ββααλλββίίδδεεςς  υυδδρροοκκεεφφάάλλοουυ  εείίννααιι  εεμμφφυυττεευυόόμμεεννοοιι  

μμηηχχααννιισσμμοοίί  πποουυ  δδιιοοχχεεττεεύύοουυνν  ττοο  ππλλεεοοννάάζζοονν  εεγγκκεεφφααλλοοννωωττιιααίίοο  υυγγρρόό  ααππόό  ττηηνν  κκρρααννιιαακκήή  κκοοιιλλόόττηητταα  σσττοο  

ππεερριιττόόννααιιοο..  ΧΧρρηησσιιμμοοπποοιιοούύννττααιι  γγιιαα  ττηηνν  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  αασσθθεεννεειιώώνν  πποουυ  ααππααιιττοούύνν  μμόόννιιμμοο  έέλλεεγγχχοο  κκααιι  ρρύύθθμμιισσηη  ττηηςς  

εεννδδοοκκρρααννιιαακκήήςς  ππίίεεσσηηςς..  ΟΟιι  ββααλλββίίδδεεςς  υυδδρροοκκεεφφάάλλοουυ  ππααρράάγγοοννττααιι  μμεε  δδιιααφφοορρεεττιικκόό  εεύύρροοςς  ππίίεεσσηηςς  ώώσσττεε  νναα  

ααννττααπποοκκρρίίννοοννττααιι  σσττιιςς  δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς  ααννάάγγκκεεςς  ρρύύθθμμιισσηηςς  ττηηςς  εεννδδοοκκρρααννιιαακκήήςς  ππίίεεσσηηςς  ττοουυ  ππάάσσχχοοννττοοςς..  ΣΣεε  

ππεερρίίππττωωσσηη  ααλλλλααγγήήςς  ττωωνν  δδεεδδοομμέέννωωνν  ππίίεεσσηηςς  ττοουυ  ππάάσσχχοοννττοοςς,,  χχρρεειιάάζζεεττααιι  ννέέαα  εεππέέμμββαασσηη  γγιιαα  ααννττιικκααττάάσστταασσήή  ττηηςς  

μμεε  άάλλλληη  δδιιααφφοορρεεττιικκήήςς  ππίίεεσσηηςς  ββααλλββίίδδαα..  ΕΕκκττόόςς  ττωωνν  ββααλλββίίδδωωνν  ααυυττώώνν  ((εεφφεεξξήήςς  ""σσυυμμββααττιικκώώνν""))  σσττηηνν  ααγγοορράά  

δδιιααττίίθθεεννττααιι  ππρροογγρρααμμμμααττιιζζόόμμεεννεεςς  ββααλλββίίδδεεςς  υυδδρροοκκεεφφάάλλοουυ  εεξξωωττεερριικκάά  ρρυυθθμμιιζζόόμμεεννεεςς  ((ωωςς  ππρροοςς  ττηηνν  ππίίεεσσηη))  χχωωρρίίςς  

νναα  ααππααιιττεείίττααιι  χχεειιρροουυρργγιικκήή  εεππέέμμββαασσηη  γγιιαα  ααννττιικκααττάάσστταασσήή  ττοουυςς  κκααιι  ααυυττοοππρροογγρρααμμμμααττιιζζόόμμεεννεεςς,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  

μμεεττααββάάλλλλοουυνν  ααυυττόόμμαατταα  ττοο  ρρυυθθμμόό  ππααρροοχχέέττεευυσσηηςς  ττοουυ  εεγγκκεεφφααλλοοννωωττιιααίίοουυ  υυγγρροούύ,,  χχωωρρίίςς  όόμμωωςς  ττηη  δδυυννααττόόττηητταα  

εεξξωωττεερριικκήήςς  ιιααττρριικκήήςς  ππααρρέέμμββαασσηηςς..  ΗΗ  JJ&&JJ  δδιιααθθέέττεειι  εεκκττόόςς  ττωωνν  ""σσυυμμββααττιικκώώνν""  κκααιι  ππρροογγρρααμμμμααττιιζζόόμμεεννεεςς  ββααλλββίίδδεεςς  

υυδδρροοκκεεφφάάλλοουυ  μμεε  ττηηνν  οοννοομμαασσίίαα  CCOODDMMAANN  MMEEDDOOSS..  HH  CCoorrddiiss  δδιιααθθέέττεειι  σσττηηνν  εελλλληηννιικκήή  ααγγοορράά  

ααυυττοοππρροογγρρααμμμμααττιιζζόόμμεεννεεςς  ββααλλββίίδδεεςς  μμεε  ττηηνν  οοννοομμαασσίίαα  OORRBBIISS--SSIIGGMMAA..  

ΚΚααττάά  ττηηνν  άάπποοψψηη  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  κκααιι  οοιι  ττρρεειιςς  ττύύπποοιι  ββααλλββίίδδωωνν  υυδδρροοκκεεφφάάλλοουυ  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  σσττηηνν  ίίδδιιαα  σσχχεεττιικκήή  

ααγγοορράά  ππρροοϊϊόόννττωωνν,,  δδεεδδοομμέέννοουυ  όόττιι  όόλλοοιι  ααννττιιμμεεττωωππίίζζοουυνν  ττηηνν  ίίδδιιαα  ππααθθοολλοογγιικκήή  αασσθθέέννεειιαα  κκααιι  εείίννααιι  εεννααλλλλάάξξιιμμεεςς  ωωςς  

ππρροοςς  ττηηνν  χχρρήήσσηη  ττοουυςς  σσεε  ππάάσσχχοονντταα  ααππόό  υυδδρροοκκεεφφααλλίίαα  άάττοομμαα..  ΗΗ  υυππάάρρχχοουυσσαα  σσηημμααννττιικκόόττααττηη  δδιιααφφοορράά  ττιιμμήήςς  

ιιδδιιααίίττεερραα  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  ""σσυυμμββααττιικκώώνν""  κκααιι  ττωωνν  άάλλλλωωνν  ββααλλββίίδδωωνν  υυδδρροοκκεεφφάάλλοουυ  εεκκττιιμμάάττααιι  όόττιι  δδεενν  δδύύννααττααιι  νναα  

σσττοοιιχχεειιοοθθεεττήήσσεειι  μμιιαα  ιιδδιιααίίττεερρηη  σσχχεεττιικκήή  ααγγοορράά  ((ααυυττήή  ττωωνν  ππρροογγρρααμμμμααττιιζζόόμμεεννωωνν  ββααλλββίίδδωωνν)),,  δδεεδδοομμέέννοουυ  όόττιι  εεκκττόόςς  

ττηηςς  εεννααλλλλααξξιιμμόόττηηττάάςς  ττοουυςς  ωωςς  ππρροοςς  ττιιςς  θθεερρααππεευυττιικκέέςς  ττοουυςς  ιιδδιιόόττηηττεεςς,,  ππρρέέππεειι  νναα  σσυυννεεκκττιιμμηηθθεείί  ττοο  εελλάάχχιισσττοο  

μμεερρίίδδιιοο  πποουυ  ααυυττέέςς  κκααττααλλααμμββάάννοουυνν  σσττηηνν  ααγγοορράά  ((88  σσεε  σσύύννοολλοο  11..11ΟΟΟΟ,,  κκααττάά  ττηηνν  ΕΕιισσήήγγηησσηη))  κκααιι  ττοο  γγεεγγοοννόόςς  όόττιι  ηη  

δδιιααφφοορράά  ααυυττήή  ααμμββλλύύννεεττααιι  λλααμμββααννοομμέέννοουυ  υυππόόψψηη  ττοουυ  κκόόσσττοουυςς  ααννττιικκααττάάσστταασσηηςς  ((ννέέαα  χχεειιρροουυρργγιικκήή  εεππέέμμββαασσηη  

σσυυνν  ννέέαα  ββααλλββίίδδαα))..  

ΓΓ..  ΗΗ  δδεεύύττεερρηη  σσχχεεττιικκήή  ααγγοορράά  εείίννααιι  ηη  ααγγοορράά  σσυυσσττηημμάάττωωνν  εεξξωωττεερριικκήήςς  ππααρροοχχέέττεευυσσηηςς  εεγγκκεεφφααλλοοννωωττιιααίίοουυ  υυγγρροούύ  

((eexxtteerrnnaall  vveennttrriiccuullaarr  ddrraaiinnaaggee  ssyysstteemmss))..  ΤΤαα  ππρροοϊϊόόνντταα  ααυυττάά  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύννττααιι  σσεε  δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς  ππααθθήήσσεειιςς,,  όόπποουυ  

δδεενν  ααππααιιττεείίττααιι  μμόόννιιμμηη  ρρύύθθμμιισσηη  ττηηςς  εεννδδοοκκρρααννιιαακκήήςς  ππίίεεσσηηςς,,  εεννώώ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύννττααιι  γγιιαα  ττηηνν  άάμμεεσσηη  κκααιι  

ππρροοσσωωρριιννήή  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  εεππεειιγγόόννττωωνν  κκλλιιννιικκώώνν  ππεερριισσττααττιικκώώνν..  ΤΤαα  σσυυσσττήήμμαατταα  ααυυττάά  δδεενν  μμπποορροούύνν  νναα  θθεεωωρρηηθθοούύνν  

ωωςς  εεννααλλλλάάξξιιμμαα  μμεε  ττιιςς  ββααλλββίίδδεεςς  υυδδρροοκκεεφφάάλλοουυ  λλόόγγωω  ττωωνν  δδιιααφφοορρεεττιικκώώνν  ππααθθήήσσεεωωνν  πποουυ  ααυυττάά  κκααλλοούύννττααιι  νναα  

ααννττιιμμεεττωωππίίσσοουυνν,,  κκααθθώώςς  κκααιι  λλόόγγωω  ττωωνν  δδιιααφφοορρεεττιικκώώνν  χχρρήήσσεεωωνν  ααυυττώώνν  ((ππρροοσσωωρριιννήή  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  κκλλιιννιικκάά  
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αασσθθεεννώώνν  σσεε  ααννττιιδδιιαασσττοολλήή  μμεε  ττηηνν  εεμμφφύύττεευυσσηη  ββααλλββίίδδααςς  υυδδρροοκκεεφφάάλλοουυ  μμεε  σσκκοοππόό  ττηη  μμόόννιιμμηη  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττηηςς  

αασσθθέέννεειιααςς))..  

ΔΔ..  ΚΚααττάά  ττηηνν  άάπποοψψηη  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ττοο  κκααθθέένναα  ααππόό  τταα  ππααρρααππάάννωω  δδύύοο  ((22))  ππρροοϊϊόόνντταα  δδιιααμμοορρφφώώννεειι  κκααιι  σσυυννεεππώώςς  

ααπποοττεελλεείί  ιιδδιιααίίττεερρηη  ααγγοορράά,,  δδιιόόττιι  δδεενν  δδύύννααττααιι  νναα  υυπποοκκαατταασσττααθθεείί  ωωςς  ππρροοςς  ττηη  χχρρήήσσηη  ττοουυ  κκααιι  τταα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  

ττοουυ  ααππόό  ττοο  άάλλλλοο  ππρροοϊϊόόνν..  

ΕΕ..  ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  σσυυννέέλλεεξξεε  ηη  ΓΓρρααμμμμααττεείίαα  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΑΑννττααγγωωννιισσμμοούύ  κκααιι  πποουυ  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  

σσττηηνν  ππααρρααππάάννωω  ΕΕιισσήήγγηησσήή  ττηηςς,,  σσττιιςς  μμεενν  ββααλλββίίδδεεςς  υυδδρροοκκεεφφάάλλοουυ  ηη  JJ&&JJ  έέχχεειι  ττοο  3399,,5555%%  ττηηςς  ααγγοορράάςς,,  ηη  CCoorrddiiss  ττοο  

22,,2222%%,,  ηη  PP--SS  MMeeddiiccaall  ττοο  5555,,5566%%  κκααιι  οοιι  λλοοιιπποοίί  ααννττααγγωωννιισσττέέςς  ττοο  22,,6677%%..  ΣΣτταα  δδεε  σσυυσσττήήμμαατταα  εεξξωωττεερριικκήήςς  

ππααρροοχχέέττεευυσσηηςς  εεγγκκεεφφααλλοοννωωττιιααίίοουυ  υυγγρροούύ  τταα  πποοσσοοσσττάά  εείίννααιι  2299,,2233%%,,  2233,,8855%%,,  3344,,6622  κκααιι  1122,,3300%%,,  ααννττίίσσττοοιιχχαα..  

ΑΑππόό  ππλλεευυρράάςς  ζζήήττηησσηηςς  σσττηηνν  εεθθννιικκήή  ααγγοορράά  τταα  πποοσσοοσσττάά  δδιιααμμοορρφφώώννοοννττααιι  ωωςς  εεξξήήςς::  ΓΓιιαα  μμεενν  ττηηνν  JJ&&JJ  ηη  ΑΑΧΧΕΕΠΠΑΑ  

έέχχεειι  ττοο  2277,,99%%  ττηηςς  ζζήήττηησσηηςς,,  ττοο  ΠΠααννεεππιισσττηημμιιαακκόό  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοο  ΠΠααττρρώώνν  ττοο  2200,,3300%%,,  ηη  ΑΑγγίίαα  ΣΣοοφφίίαα  --  ΠΠααίίδδωωνν  ττοο  

1166,,55%%,,  ττοο  ΙΙπππποοκκρράάττεειιοο  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς  ττοο  1122,,77%%  κκααιι  ττοο  ΝΝΙΙΜΜΤΤΣΣ  ττοο  1100,,2200%%..  ΓΓιιαα  δδεε  ττηηνν  CCoorrddiiss  ηη  ζζήήττηησσηη  

ππρροοέέρρχχεεττααιι  ααππόό  ττοο  ΙΙπππποοκκρράάττεειιοο  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς  ((γγιιαα  ττιιςς  ααυυττοοππρροογγρρααμμμμααττιιζζόόμμεεννεεςς  ββααλλββίίδδεεςς))  κκααιι  ααππόό  ττοο  ΓΓεεννιικκόό  

ΚΚρρααττιικκόό  ΑΑθθηηννώώνν  ((γγιιαα  τταα  σσυυσσττήήμμαατταα  εεξξωωττεερριικκήήςς  ππααρροοχχέέττεευυσσηηςς))..  ΕΕξξάάλλλλοουυ  ωωςς  γγεεωωγγρρααφφιικκήή  ααγγοορράά  ααννααφφοορράάςς  θθαα  

ππρρέέππεειι  νναα  λληηφφθθεείί  ττοο  σσύύννοολλοο  ττηηςς  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  εεππιικκρράάττεειιααςς..  

VVΙΙΙΙ..  ΑΑ..  ΓΓιιαα  ττηη  ννοομμιικκήή  εεκκττίίμμηησσηη  ττηηςς  εεξξεεττααζζόόμμεεννηηςς  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηηςς  σσττιιςς  εεππηηρρεεααζζόόμμεεννεεςς  σσχχεεττιικκέέςς  ααγγοορρέέςς  ππρρέέππεειι  

νναα  σσυυννεεκκττιιμμηηθθοούύνν  οοιι  αακκόόλλοουυθθοοιι  ππααρράάγγοοννττεεςς  //  δδεεδδοομμέένναα  ::  ΠΠρρώώττοονν,,  ηη  ααγγοορράά  ττωωνν  ιιααττρροοττεεχχννοολλοογγιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  

κκααιι  εεξξααρρττηημμάάττωωνν  εείίννααιι  μμιιαα  δδιιεεθθννοοπποοιιηημμέέννηη  ααγγοορράά  μμεε  έέννττοοννοο  ααννττααγγωωννιισσμμόό,,  όόπποουυ  ηη  σσχχέέσσηη  ααπποοττεελλέέσσμμααττοοςς--  

κκόόσσττοουυςς  ππααίίζζεειι  κκααθθοορριισσττιικκόό  ρρόόλλοο  σσττηηνν  δδιιάάρρθθρρωωσσηη  ττηηςς  ζζήήττηησσηηςς  ττωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ααυυττώώνν..  ΔΔεεύύττεερροονν,,  οο  

οουυσσιιαασσττιικκόόςς  ααλλλλάά  κκααιι  οο  δδυυννηηττιικκόόςς  ααννττααγγωωννιισσμμόόςς  εεξξααρρττώώννττααιι  σσεε  μμεεγγάάλλοο  ββααθθμμόό  ααππόό  ττοο  υυφφιισσττάάμμεεννoo  κκααθθεεσσττώώςς  

πποολλιιττιικκήήςς  ππρροομμηηθθεειιώώνν,,  ηη  οοπποοίίαα  κκααιι  σσυυμμμμεεττέέχχεειι  ααννάάλλοογγαα  σσττηη  δδιιααμμόόρρφφωωσσηη  ττωωνν  ττιιμμώώνν  κκααιι  σσυυννεεππώώςς  ττωωνν  

σσχχεεττιικκώώνν  μμεερριιδδίίωωνν  ααγγοορράάςς..  ΤΤρρίίττοονν,,  οοιι  κκααττααννααλλωωττέέςς  δδιιααχχωωρρίίζζοοννττααιι  σσεε  εεννδδιιάάμμεεσσοουυςς  κκααττααννααλλωωττέέςς  

((ννοοσσοοκκοομμεείίαα//κκλλιιννιικκέέςς))  κκααιι  ττεελλιικκοούύςς  κκααττααννααλλωωττέέςς  ((αασσθθεεννεείίςς))  οοιι  ττεελλεευυττααίίοοιι  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  δδεενν  έέχχοουυνν  οουυσσιιαασσττιικκήή  

σσυυμμμμεεττοοχχήή  σσττηηνν  ττεελλιικκήή  εεππιιλλοογγήή..  ΚΚααιι  ττέέττααρρττοονν,,  τταα  ιιααττρροοττεεχχννοολλοογγιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  κκααιι  εεξξααρρττήήμμαατταα  

χχααρραακκττηηρρίίζζοοννττααιι  ααππόό  σσηημμααννττιικκόόττααττοο  ββααθθμμόό  ιιααττρριικκήήςς  ττεεχχννοολλοογγίίααςς  ααπποοττεελλοούύνν  δδεε  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  μμαακκρροοχχρρόόννιιωωνν  

μμεελλεεττώώνν  κκααιι  εερρεευυννώώνν..  ΤΤαα  οουυσσιιαασσττιικκάά  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  όόμμωωςς  ττοουυ  ττεεχχννοολλοογγιικκοούύ  ααυυττοούύ  ππρροοββααδδίίσσμμααττοοςς  

εεξξααρρττώώννττααιι  ααππόό  ττηηνν  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη//ααπποοδδοοχχήή  ττοουυ  ιιααττρριικκοούύ  κκόόσσμμοουυ,,  εεννώώ  δδεενν  εείίννααιι  δδεεδδοομμέέννηη  ηη  δδιιααχχρροοννιικκήή  ττοουυςς  

χχρρήήσσηη  λλόόγγωω  ττηηςς  ππιιθθααννήήςς  ""ααχχρρήήσσττεευυσσήήςς""  ττωωνν  λλόόγγωω  εειισσόόδδοουυ  σσττηηνν  ααγγοορράά  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ννεεόόττεερρηηςς  ττεεχχννοολλοογγίίααςς..  ΗΗ  

σσυυννεεχχήήςς  ααυυττήή  ααννττααγγωωννιισσττιικκήή  μμάάχχηη  σσεε  εεππίίππεεδδοο  έέρρεευυννααςς  κκααιι  ααννάάππττυυξξηηςς  μμεεττααφφέέρρεεττααιι  όόππωωςς  εείίννααιι  φφυυσσιικκόό  κκααιι  σσττοο  

οοιικκοοννοομμιικκόό  ππεεδδίίοο..  

ΒΒ..  ΗΗ  εεξξεεττααζζόόμμεεννηη  ππρράάξξηη  θθαα  έέχχεειι  ωωςς  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττηη  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  δδύύοο  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  μμεε  υυψψηηλλόό  εεππίίππεεδδοο  

ττεεχχννοογγννωωσσίίααςς  σσττοο  ααννττιικκεείίμμεεννοο  κκααιι  υυψψηηλλόόττεερροο  ττοουυ  ππααγγκκόόσσμμιιοουυ  μμέέσσοουυ  όόρροουυ  πποοσσοοσσττόό  εεππεεννδδύύσσεεωωνν  σσεε  έέρρεευυνναα  

κκααιι  ααννάάππττυυξξηη  σσττηηνν  ββιιοομμηηχχααννίίαα  ιιααττρριικκήήςς  ττεεχχννοολλοογγίίααςς..  ΜΜεε  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  εεξξεεττααζζόόμμεεννηηςς  ππρράάξξηηςς  ηη  ννέέαα  
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εεππιιχχεειιρρηησσιιαακκήή  οοννττόόττηητταα  θθαα  ααπποοκκττήήσσεειι  σσττηηνν  εελλλληηννιικκήή  ααγγοορράά  μμεερρίίδδιιοο  ύύψψοουυςς  4422  %%  έέννααννττιι  ττοουυ  5566  %%  πποουυ  κκααττέέχχεειι  

ηη  ιισσχχυυρρόόττεερρηη  σσττηηνν  ααγγοορράά  ββααλλββίίδδωωνν  υυδδρροοκκεεφφάάλλοουυ  ηη  PP--SS  MMeeddiiccaall..  ΑΑννττίίθθεετταα,,  όόσσοονν  ααφφοορράά  τταα  σσυυσσττήήμμαατταα  

εεξξωωττεερριικκήήςς  ππααρροοχχέέττεευυσσηηςς  εεγγκκεεφφααλλοοννωωττιιααίίοουυ  υυγγρροούύ,,  ηη  PP--SS  MMeeddiiccaall  θθαα  εείίννααιι  δδεεύύττεερρηη  σσττηηνν  ααγγοορράά  μμεε  3344..66  %%  

έέννααννττιι  ττοουυ  σσυυννοολλιικκοούύ  μμεερριιδδίίοουυ  5533  %%  ττηηςς  JJ&&JJ  κκααιι  ττηηςς  CCoorrddiiss  σσττηηνν  ΕΕλλλληηννιικκήή  ααγγοορράά..  

ΓΓ..  ΛΛααμμββααννοομμέέννωωνν  ππάάννττοοττεε  υυππόόψψηη  ττωωνν  ιιδδιιααίίττεερρωωνν  χχααρραακκττηηρριισσττιικκώώνν  ττηηςς  ααγγοορράάςς,,  ττηηςς  μμαακκρροοχχρρόόννιιααςς  ππααρροουυσσίίααςς  

ττηηςς  PP--SS  MMeeddiiccaall  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα,,  ττηηςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  εειισσόόδδοουυ  κκααιι  άάλλλλωωνν  ((ττηηςς  γγααλλλλιικκήήςς  εεττααιιρρίίααςς  SSOOPPHHYYSSAA))  σσττηηνν  

εελλλληηννιικκήή  ααγγοορράά  ββααλλββίίδδωωνν  υυδδρροοκκεεφφάάλλοουυ  ((ππρροογγρρααμμμμααττιιζζόόμμεεννεεςς)),,  ττηηςς  μμηη  ύύππααρρξξηηςς  ννοομμιικκώώνν  εεμμπποοδδίίωωνν  εειισσόόδδοουυ  

σσττηηνν  ααγγοορράά  κκααιι  ττέέλλοοςς  ττηηςς  ύύππααρρξξηηςς  δδεεκκααππέέννττεε  ((1155))  ααννττααγγωωννιισσττιικκώώνν  εεττααιιρριιώώνν  σσεε  εευυρρωωππααϊϊκκόό  εεππίίππεεδδοο  κκααιι  σσττιιςς  

δδύύοο  εεππηηρρεεααζζόόμμεεννεεςς  ααγγοορρέέςς,,  τταα  ππρροοκκύύππττοονντταα  μμεερρίίδδιιαα  δδεενν  ππρρέέππεειι  νναα  θθεεωωρροούύννττααιι  ωωςς  δδεεδδοομμέένναα..  

ΔΔ..  ΕΕξξάάλλλλοουυ  μμπποορρεείί  νναα  ππιιθθααννοολλοογγηηθθεείί  όόττιι  οο  σσυυννδδυυαασσμμόόςς  ττωωνν  δδιιααφφοορρεεττιικκώώνν  ττεεχχννοολλοογγιιώώνν,,  πποουυ  οοιι  δδύύοο  εεττααιιρρίίεεςς  

κκααττέέχχοουυνν  ππααγγκκοοσσμμίίωωςς,,  θθαα  εεππιιττρρέέψψεειι  σσττηηνν  ννέέαα  οοιικκοοννοομμιικκήή  μμοοννάάδδαα  νναα  ππρροοωωθθήήσσεειι  ττηηνν  ππααρρααγγωωγγήή  ππρροοϊϊόόννττωωνν  πποουυ  

μμεειιώώννοουυνν  ττηηνν  εεππεεμμββααττιικκήή  χχεειιρροουυρργγιικκήή  ((ββααλλββίίδδεεςς  ννέέααςς  ττεεχχννοολλοογγίίααςς  ααννττίί  σσυυμμββααττιικκώώνν))  κκααιι  γγεεννιικκάά  νναα  σσυυμμββάάλλεειι  

σσττηηνν  εεξξέέλλιιξξηη  ττηηςς  ππρροοόόδδοουυ  σσττοονν  κκλλάάδδοο  ττοουυ  ιιααττρροοττεεχχννοολλοογγιικκοούύ  εεξξοοππλλιισσμμοούύ  ππρροοςς  ττοο  σσυυμμφφέέρροονν  ττωωνν  

κκααττααννααλλωωττώώνν  ((αασσθθεεννώώνν))..  

VVΙΙΙΙΙΙ..    ΑΑ..      ΠΠρρέέππεειι  εεξξάάλλλλοουυ  νναα  σσηημμεειιωωθθεείί  όόττιι  ηη  JJ&&JJ  ππααρράάγγεειι  κκααιι  ππωωλλεείί  μμέέσσωω  ττηηςς  θθυυγγααττρριικκήήςς  ττηηςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  

εεννδδοοααγγγγεειιαακκάά  ππλλέέγγμμαατταα  ((sstteennttss)),,  τταα  οοπποοίίαα  ττοοπποοθθεεττοούύννττααιι  μμεε  ττηηνν  ββοοήήθθεειιαα  κκααθθεεττήήρραα  κκααιι  μμππααλλοοννιιοούύ  σσεε  

σσττεεννωωμμέένναα  σσττεεφφααννιιααίίαα  ήή  ππεερριιφφεερρεειιαακκάά  ααγγγγεείίαα,,  μμεε  σσκκοοππόό  ττηη  μμεείίωωσσηη  ττηηςς  ππιιθθααννόόττηηττααςς  εεππαανναασσττέέννωωσσηηςς  ηη  οοπποοίίαα  

εείίννααιι  μμεεγγααλλύύττεερρηη  σσυυννήήθθωωςς  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  χχρρηησσιιμμοοπποοίίηησσηηςς  μμόόννοο  ττοουυ  μμππααλλοοννιιοούύ..  ΚΚααττάά  ττηηνν  εεκκττίίμμηησσηη  ττωωνν  

γγννωωσσττοοπποοιιοούύννττωωνν  μμεερρώώνν  τταα  ππλλέέγγμμαατταα  ααπποοττεελλοούύνν  ααππόό  μμόόνναα  ττοουυςς  μμίίαα  ααγγοορράά  κκααιι  εειιδδιικκόόττεερραα  λλόόγγωω  ττωωνν  

δδιιααφφοορρεεττιικκώώνν  ττοουυςς  ααννααττοομμιικκώώνν  σσηημμεείίωωνν  ττοοπποοθθέέττηησσηηςς  ((σσττεεφφααννιιααίίαα  κκααιι  ππεερριιφφεερρεειιαακκάά  ααγγγγεείίαα))  δδεενν  θθεεωωρροούύννττααιι  

εεννααλλλλάάξξιιμμαα  κκααιι  σσυυννεεππώώςς  δδιιααμμοορρφφώώννοουυνν  ααννττίίσσττοοιιχχαα  δδύύοο  χχωωρριισσττέέςς  σσχχεεττιικκέέςς  ααγγοορρέέςς..  ΗΗ  CCoorrddiiss  δδεενν  έέχχεειι  

ππααρροουυσσίίαα  σσττηηνν  εελλλληηννιικκήή  ααγγοορράά  ττωωνν  εεννδδοοααγγγγεειιαακκώώνν  ππλλεεγγμμάάττωωνν..  ΑΑννττίίθθεετταα  ηη  ππααρροουυσσίίαα  ττηηςς  ((μμέέσσωω  ππάάννττοοττεε  ττηηςς  

ΦΦΑΑΣΣΜΜΑΑ  ΑΑΕΕ  ))  εείίννααιι  σσηημμααννττιικκήή  σσττιιςς  ααγγοορρέέςς  ((αα))  ττωωνν  εεννδδοοααγγγγεειιαακκώώνν  μμππααλλοοννιιώώνν,,  ((ββ))  ττωωνν  κκααθθεεττήήρρωωνν  οοδδηηγγώώνν  

κκααιι  ((γγ))  ττωωνν  δδιιααγγννωωσσττιικκώώνν  κκααθθεεττήήρρωωνν..  

ΒΒ..  ΚΚααττάά  ττηηνν  άάπποοψψηη  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  τταα  ππααρρααππάάννωω  ππέέννττεε  ππρροοϊϊόόνντταα  ττηηςς  JJ&&JJ  κκααιι  ττηηςς  CCoorrddiiss  δδεενν  μμπποορροούύνν  νναα  

θθεεωωρρηηθθοούύνν  ωωςς  εεννααλλλλάάξξιιμμαα  ήή  δδυυννάάμμεενναα  νναα  υυπποοκκαατταασσττααθθοούύνν  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς,,  ιιδδιιααίίττεερραα  λλόόγγωω  ττηηςς  σσκκοοπποούύμμεεννηηςς  

χχεειιρροουυρργγιικκήήςς  ττοουυςς  χχρρήήσσηηςς..  ΣΣυυννεεππώώςς  υυππάάρρχχοουυνν  ππέέννττεε  ((55))  δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς  ααγγοορρέέςς..  ΌΌμμωωςς,,  όόσσοονν  ααφφοορράά  ττηηνν  

εελλλληηννιικκήή  ααγγοορράά  ττωωνν  ιιααττρροοττεεχχννοολλοογγιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  κκααιι  εεξξααρρττηημμάάττωωνν,,  δδεενν  υυφφίίσσττααττααιι  σσύύμμππττωωσσηη  εεμμπποορριικκώώνν  

δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  ττωωνν  σσυυγγκκεεννττρροούύμμεεννωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  κκααιι  εεπποομμέέννωωςς  οοιι  ααγγοορρέέςς  ααυυττέέςς  δδεενν  μμπποορροούύνν  νναα  

θθεεωωρρηηθθοούύνν  ωωςς  εεππηηρρεεααζζόόμμεεννεεςς..  ΘΘαα  ππρρέέππεειι  ππάάννττωωςς  νναα  μμννηημμοοννεευυθθεείί  όόττιι  τταα  εενν  λλόόγγωω  ππρροοϊϊόόνντταα  κκααλλύύππττοουυνν  έένναα  

σσύύννοολλοο  εεττεερροογγεεννώώνν  μμεενν  ααλλλλάά  κκααιι  σσυυμμππλληηρρωωμμααττιικκώώνν  σσυυγγχχρρόόννωωςς  εερργγαασσιιώώνν,,  ααυυττώώνν  ττηηςς  ααγγγγεειιοοππλλαασσττιικκήήςς  

χχεειιρροουυρργγιικκήήςς  
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ΙΙΧΧ..  ΜΜεε  ββάάσσηη  τταα  ππααρρααππάάννωω  δδεεδδοομμέένναα  ηη  ΕΕππιιττρροοππήή  εεκκττιιμμάά  όόττιι  μμεε  ττηηνν  εεξξεεττααζζόόμμεεννηη  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  δδεενν  

ππρροοκκύύππττοουυνν  δδυυσσμμεεννεείίςς  γγιιαα  ττοονν  ααννττααγγωωννιισσμμόό  εεππιιππττώώσσεειιςς  σσττιιςς  εεππηηρρεεααζζόόμμεεννεεςς  σσχχεεττιικκέέςς  ααγγοορρέέςς  ττωωνν  ββααλλββίίδδωωνν  

υυδδρροοκκεεφφάάλλοουυ  κκααιι  ττωωνν  σσυυσσττηημμάάττωωνν  εεξξωωττεερριικκήήςς  ππααρροοχχέέττεευυσσηηςς  εεγγκκεεφφααλλοοννωωττιιααίίοουυ  υυγγρροούύ..  

ΧΧ..  ΘΘαα  ππρρέέππεειι  εεξξάάλλλλοουυ  νναα  σσηημμεειιωωθθεείί  όόττιι  κκααττάά  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  πποουυ  ππααρρέέσσχχοονν  οοιι  δδιικκηηγγόόρροοιι  ττωωνν  μμεερρώώνν,,  ηη  

FFeeddeerraall  TTrraaddee  CCoommmmiissssiioonn  ((ΑΑμμεερριικκααννιικκήή  ΑΑρρχχήή  ΑΑννττααγγωωννιισσμμοούύ)),,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  εεγγκκρρίίννεειι  ηη  ίίδδιιαα  ττηηνν  ππααρρααππάάννωω  

σσυυγγχχώώννεευυσσηη,,  ζζήήττηησσεε  ((κκααιι  οοιι  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννεεςς  εεττααιιρρίίεεςς  σσυυμμφφώώννηησσαανν))  νναα  εεξξααιιρρεεθθεείί  ααππόό  ττηη  σσυυγγχχώώννεευυσσηη  οο  

κκλλάάδδοοςς  ττωωνν  ννεευυρροολλοογγιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ττηηςς  CCoorrddiiss,,  δδηηλλ..  ττωωνν  ββααλλββίίδδωωνν  υυδδρροοκκεεφφάάλλοουυ  κκααιι  ττωωνν  σσυυσσττηημμάάττωωνν  

εεξξωωττεερριικκήήςς  ππααρροοχχέέττεευυσσηηςς  εεγγκκεεφφααλλοοννωωττιιααίίοουυ  υυγγρροούύ..  ΚΚααττάά  ττιιςς  δδιιααββεεββααιιώώσσεειιςς  ττωωνν  μμεερρώώνν,,  εείίννααιι  ππεερρίίπποουυ  ββέέββααιιοο  

όόττιι  ηη  εεξξααίίρρεεσσηη  ααυυττήή  ((““ddiivveessttiittuurree””))  θθαα  οορριισσττιικκοοπποοιιηηθθεείί  ττηη  22..33..11999966,,  κκααιι  θθαα  σσυυννεεππάάγγεεττααιι  ττηηνν  ππώώλληησσηη  σσεε  

ττρρίίττοουυςς  ττοουυ  ππααρρααππάάννωω  κκλλάάδδοουυ  ττηηςς  CCoorrddiiss  εεννττόόςς  1122  μμηηννώώνν,,  άάλλλλωωςς  θθαα  δδιιοορριισσθθεείί  δδιιααχχεειιρριισσττήήςς  ((ttrruusstteeee))  

ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ττοονν  ππωωλλήήσσεειι  οο  ίίδδιιοοςς..  ΜΜέέχχρριι  δδεε  ττηηνν  ππώώλληησσηη  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  ττωωνν  ννεευυρροολλοογγιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ττηηςς  

CCoorrddiiss,,  ηη  JJ&&JJ  υυπποοχχρρεεοούύττααιι  νναα  ττοονν  δδιιααττηηρρήήσσεειι  ααννεεξξάάρρττηηττοο  ααππόό  ττοονν  ααννττίίσσττοοιιχχοο  κκλλάάδδοο  ττηηςς  ίίδδιιααςς,,  ββιιώώσσιιμμοο  κκααιι  

ααννττααγγωωννιισσττιικκόό,,  χχωωρρίίςς  νναα  εεππιιχχεειιρρήήσσεειι  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  μμεείίωωσσηη  ττηηςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττάάςς  ττοουυ..  --  ΑΑνν  τταα  ππααρρααππάάννωω  

ππρράάγγμμααττιι  σσυυμμββοούύνν,,  ττόόττεε  ηη  εεξξεεττααζζόόμμεεννηη  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  δδεενν  θθαα  υυππάάγγεεττααιι  οολλωωσσδδιιόόλλοουυ  σσττοο  άάρρθθρροο  44ββ  κκααιι  δδεενν  θθαα  

υυππόόκκεειιττααιι  σσεε  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  γγννωωσσττοοπποοίίηησσηη,,  δδεεδδοομμέέννοουυ  όόττιι  ηη  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  δδεενν  θθαα  ααφφοορράά  κκοοιιννάά  ππρροοϊϊόόνντταα,,  κκααιι  

άάρραα  δδεενν  θθαα  ππλληηρροούύννττααιι  οούύττεε  οοιι  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  πποουυ  ττάάσσσσοοννττααιι  σσττοο  εεδδ..  αα''  ττηηςς  ππααρρ..  11  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  44ββ  νν..  770033..11997777..  

ΧΧΙΙ..  ΠΠρρέέππεειι  ττέέλλοοςς  νναα  ααννααφφεερρθθεείί  όόττιι  τταα  μμέέρρηη  ππρροοσσκκοομμίίζζοουυνν  ααννττίίγγρρααφφαα  ππρράάξξεεωωνν  ττωωνν  ΑΑρρχχώώνν  ΑΑννττααγγωωννιισσμμοούύ  

ττηηςς  ΑΑυυσσττρρίίααςς,,  ττηηςς  ΙΙττααλλίίααςς  κκααιι  ττοουυ  ΒΒεελλγγίίοουυ  ((υυππόό  χχρροοννοολλοογγίίαα  1188..11..9966,,  1122..11..9966  κκααιι  2211..1111..9955,,  ααννττίίσσττοοιιχχαα)),,  οοιι  

οοπποοίίεεςς,,  ααννααφφεερρόόμμεεννεεςς  σσττηηνν  κκααιι  εεδδώώ  εεξξεεττααζζόόμμεεννηη  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη,,  δδεενν  ππρροοββααίίννοουυνν  σσεε  ααππααγγοορρεευυττιικκάά  μμέέττρραα  

εεννααννττίίοονν  ττηηςς..  

ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΛΛΟΟΓΓΟΟΥΥΣΣ  ΑΑΥΥΤΤΟΟΥΥΣΣ  

ΔΔιιααππιισσττώώννεειι  όόττιι  ηη  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  πποουυ  εεππήήλλθθεε  μμεε  ττηηνν  ααππόό  1122  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  11999955  σσυυγγχχώώννεευυσσηη  ααφφεεννόόςς  μμεενν  ττηηςς  

JJoohhnnssoonn  &&  JJoohhnnssoonn  HHΠΠΑΑ  κκααιι  ττηηςς  θθυυγγααττρριικκήήςς  ττηηςς  JJΝΝJJ  MMeerrggeerr  CCoorrppoorraattiioonn,,  ααφφεεττέέρροουυ  δδεε  ττηηςς  CCoorrddiiss  CCoorrppoorraattiioonn  

ΗΗΠΠΑΑ,,  όόππωωςς  οοιι  εεττααιιρρίίεεςς  ααυυττέέςς  ααννααφφέέρρθθηηκκαανν  ππααρρααππάάννωω,,  κκααιι  πποουυ  γγννωωσσττοοπποοιιήήθθηηκκεε  σσττηηνν  ΕΕππιιττρροοππήή  

ΑΑννττααγγωωννιισσμμοούύ  ττηηνν  2244ηη  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  11999955,,  σσττοο  μμέέττρροο  πποουυ  υυππόόκκεειιττααιι  σσεε  ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  γγννωωσσττοοπποοίίηησσηη,,  σσύύμμφφωωνναα  

μμεε  τταα  ππααρρααππάάννωω,,  δδεενν  ππεερριιοορρίίζζεειι  σσηημμααννττιικκάά  ττοο  ααννττααγγωωννιισσμμόό,,  κκααιι  δδεενν  σσυυννττρρέέχχεειι  λλόόγγοοςς  ααππααγγόόρρεευυσσήήςς  ττηηςς  

σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  ννόόμμοο..  

ΗΗ  ααππόόφφαασσηη  εεκκδδόόθθηηκκεε  ττηηνν  2277ηη  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  11999966..  

ΗΗ  ππααρροούύσσαα  ααππόόφφαασσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί  σσττηηνν  ΕΕφφηημμεερρίίδδαα  ττηηςς  ΚΚυυββεερρννήήσσεεωωςς..  

                                  ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς    
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  ΟΟ  ΕΕιισσηηγγηηττήήςς              

  

                ΕΕυυάάγγγγεελλοοςς  ΕΕμμμμ..  ΠΠεερράάκκηηςς  

ΝΝιικκόόλλααοοςς  ΣΣαακκεελλλλααρρόόπποουυλλοοςς            ΑΑννααππλληηρρωωττήήςς  ΚΚααθθηηγγηηττήήςς  

ΕΕ..  ΑΑννττιιππρρόόεεδδρροοςς  ΑΑρρεείίοουυ  ΠΠάάγγοουυ      

            ΗΗ  ΓΓρρααμμμμααττέέααςς  

            

          ΑΑλλεεξξάάννδδρραα  ΜΜααρρίίαα  ΤΤααρρααμμππίίκκοουυ  


