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Κπθ αθ έθκμΝΝΓυΰκμ 

ΛΫε κλαμΝ κυΝ λδ κ ζ έκυΝΠαθ πδ βηέκυΝΘ αζκθέεβμ 

 

Η ά ε η επαφ  ω  πο  ε ου  α χα ο ο ο  χ ου  α  α 
η ε αμ Π α η α  χ η1 

 

1. ΗΝ πλσ ία βΝ εαδΝ βΝ ξλά βΝ απσΝ κυμΝ πκζέ μΝ πμΝ υθδ υ μΝ βμΝ πλκ α έαμΝ πθΝ

αλξαδκζκΰδευθΝξυλπθΝεαδΝηθβη έπθ 

ΟδΝ υθα σ β μΝπλσ ία βμΝ πθΝπκζδ υθΝ αΝ πδηΫλκυμΝ κδξ έαΝ βμΝπκζδ δ δεάμΝηαμΝ

εζβλκθκηδΪμ,Ν θΝ ηπκλ έΝ παλΪΝ θαΝ ι α γκτθΝ θ α ση θ μΝ κΝ υθκζδεσΝ πζΫΰηαΝ

εαθσθπθΝ πκυΝ δΫπκυθΝ κΝ πκζδ δ δεσΝ π λδίΪζζκθέΝ Κ θ λδεάΝ γΫ βΝ κΝ θκηδεσΝ αυ σΝ

εαγ υμΝεα αζαηίΪθ δΝ κΝ υθ αΰηα δεσΝ δεαέπηαΝεΪγ ΝαθγλυπκυΝεαδΝ βΝ αθ έ κδξβΝ

ελα δεάΝυπκξλΫπ βΝΰδαΝπλκ α έαΝ κυΝπκζδ δ δεκτΝπ λδίΪζζκθ κμ2έΝ κΝΪέΝβζΝπαλέΝ1Ν

εαδΝθΝΝγ η ζδυθ αδΝεα ΪΝ κθΝ λσπκΝαυ σΝηδαΝ πδ αΰάΝπλκμΝ κΝελΪ κμ,ΝβΝκπκέαΝΫξ δΝπμΝ

π λδ ξση θκΝ βΝ δΪ π βΝ κΝ δβθ εΫμΝ πθΝ ηθβη έπθΝ εαδΝ ΪζζπθΝ κδξ έπθΝ

πλκ λξση θπθΝ απσΝ βθΝ αθγλυπδθβΝ λα βλδσ β αΝ πκυΝ υθγΫ κυθΝ βθΝ δ κλδεά,Ν

εαζζδ ξθδεά,Ν ξθκζκΰδεάΝ εαδΝ ΰ θδευμΝ βθΝ πκζδ δ δεάΝ εζβλκθκηδΪΝ βμΝ ξυλαμέΝ ΗΝ

πλκ α έαΝ αυ ά,Ν σππμΝ λβ υμΝ βζυθ δΝ κΝ ΪέΝ 1Ν εαδΝ κΝ θέΝ γίβκήβίίβ,Ν απκ εκπ έΝ βΝ

δα άλβ βΝ βμΝ δ κλδεάμΝ ηθάηβμΝ ξΪλδθΝ βμΝ παλκτ αμΝ εαδΝ πθΝ η ζζκθ δευθΝ ΰ θ υθΝ

εαγυμΝεαδΝ βμΝαθαίΪγηδ βμΝ κυΝπκζδ δ δεκτΝπ λδίΪζζκθ κμ3. 

ΟΝ ελα δεσμΝ εκπσμΝ βμΝ πλκ α έαμΝ πθΝ αλξαδκζκΰδευθΝ ξυλπθΝ εαδΝ ηθβη έπθΝ

πδ δυε αδΝ εα αλξΪμ η Ν ηΫ λαΝ πκυΝ απκ εκπκτθΝ βθΝ πλσζβοβΝ πθΝ ίζαίυθ,Ν βθΝ

υζδεάΝ δα άλβ βΝ κυΝ ηθβη έκυέΝ ΗΝ πλκ α έαΝ αυ άΝ υθ πΪΰ αδΝ ηκδλαέαΝ η τ δμΝ

βΝ ξΫ βΝ πθΝπκζδ υθΝη Ν αΝηθβη έα,Ν δ δεσ λαΝ Ν βΝ υθα σ β αΝ πδίκζάμΝΰ θδευθΝ

                                                 
1 ΗΝπαλκτ αΝη ζΫ βΝαπκ ζ έΝ βθΝαθαπ υΰηΫθβΝηκλφάΝκηυθυηβμΝ δ άΰβ βμΝπκυΝπαλκυ δΪ γβε Ν κΝ
υθΫ λδκΝ«ΗΝπκζδ δ δεάΝεζβλκθκηδΪΝεαδΝ κΝ έεαδκ»,Ν κΝκπκέκΝ δκλΰΪθπ Ν κΝ υλππαρεσΝΚΫθ λκΝ

βηκ έκυΝ δεαέκυΝ( γάθα,Νγ-ζΝΙκυθέκυΝβίίγ)έ 
2 ΓδαΝ κΝ δεαέπηαΝ βθΝ πλκ α έαΝ κυΝ πκζδ δ δεκτΝ π λδίΪζζκθ κμΝ εαδΝ βθΝ αθ έ κδξβΝ ελα δεάΝ
υπκξλΫπ βΝ ίζέΝ αθαζυ δεΪΝ Γέ Παπα βηβ λέκυ,Ν ΣκΝ π λδίαζζκθ δεσΝ τθ αΰηα,Ν γ η ζέπ β,Ν Ν π λδ ξση θκΝ
εαδΝζ δ κυλΰέα,ΝΝσηκμΝεαδΝΦτ βΝ1λλζ,Ν έΝγιηΝ πέΝ(δ έπμΝ έΝγλβΝ πέ),Ν θέ ΣΪξκμ,Ν έεαδκΝπλκ α έαμΝ κυΝ
π λδίΪζζκθ κμ,Νηβ Ϋε έΝ1λλκ,Ν έΝγ1Ν πέ,ΝΓζέ δκτ β,Ν έεαδκΝΠ λδίΪζζκθ κμ,Ν1λλζ,Ν έΝζ1Ν πέ,Ν έ ΣλκίΪ,ΝΗΝ
ΫθθκδαΝ κυΝπκζδ δ δεκτΝπ λδίΪζζκθ κμΝεα ΪΝ κΝτθ αΰηαΝ κυΝ1λιηήκθ,Ν1λλβ,Ν έΝηβΝ πέ 
3 ζέΝΠαπα βηβ λέκυ,ΝΝσηκμΝεαδΝΦτ βΝ1λλζ,Ν έΝγλίέ 
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π λδκλδ ηυθΝ άΝ δ δευθΝ ηΫ λπθΝ ΰδαΝ βθΝ απκ λκπάΝ εΪγ Ν ίζΪίβμ,Ν αζζκέπ βμΝ άΝ η Ν

κπκδκθ άπκ Ν λσπκΝυπκίΪγηδ βμΝ πθΝηθβη έπθΝεαδΝ κυΝξυλκυΝπκυΝ αΝπ λδίΪζζ δ4έΝΗΝ

απκ λκπάΝεδθ τθπθΝ ΰδαΝ κθΝαλξαδκζκΰδεσΝ πζκτ κΝ βμΝ ξυλαμΝ υθδ ΪΝαθαηφδ ίά β αΝ

ε θ λδεσΝπ λδ ξση θκΝ βμΝ πδ αΰάμΝπκυΝαπ υγτθ δΝπλκμΝ κΝελΪ κμΝ κ ΪέΝβζΝπαλέΝ1ΝεαδΝθΝ

έ·Νπλσε δ αδΝσηπμΝΰδαΝηέα ησθκθ σοβ βμΝ πδίαζζση θβμΝπλκ α έαμέΝ 

Ν υ λ μΝ πλκ ΰΰέ δμΝ αθα δεθτκυθ,Ν πΫλαΝ απσΝ αΝ ηΫ λαΝ δα άλβ βμ,Ν εαδΝ βθΝ

ιαδλ δεάΝ βηα έαΝ κυΝ εκδθπθδεκτΝ κδξ έκυΝ ΰδαΝ βΝ δΪ π βΝ βμΝ πκζδ δ δεάμΝ

εζβλκθκηδΪμέΝ ΪθΝκδΝπκζέ μΝαπκε ά κυθΝπλαε δεάΝεαδΝΪη βΝαέ γβ βΝ βμΝαιέαμΝ βμΝ

εζβλκθκηδΪμΝ κυμΝ γαΝ βθΝ πλκ α τ κυθΝ θαλΰΫ λαΝ Ϋθαθ δΝ πθΝ εδθ τθπθΝ πκυΝ βθΝ

απ δζκτθέΝ ΗΝ εδθβ κπκέβ βΝ εαδΝ θ λΰσμΝ υηη κξάΝ πθΝ πκζδ υθΝ βθΝ πλκ α έαΝ πθΝ

αλξαδκζκΰδευθΝ γβ αυλυθΝ πλΫπ δΝ θαΝ απκ ζ έΝ ελα δεάΝ πδ έπιβ,Ν κΝ ηΫ λκΝ ηΪζδ αΝ

πκυΝεΪγ Νπλκ α υ δεσΝηΫ λκΝζαηίΪθ αδΝ ζδεΪΝξΪλδθΝ κυΝεκδθπθδεκτΝ υθσζκυ5έΝΣκΝ

θ δαφΫλκθΝ σηπμΝ κυΝ εκδθκτΝ πλΫπ δΝ θαΝ εαζζδ λΰβγ έΝ εαδΝ θαΝ παυιβγ έέΝ ΗΝ

κζκεζβλπηΫθβ πλκ α έα πθΝ ηθβη έπθΝ πδ υΰξΪθ αδΝ σ αθΝ αυ ΪΝ ίΰαέθκυθΝ απσΝ βθΝ

απκησθπ βΝ εαδΝ θ Ϊ κθ αδΝ βΝ απάΝ πθΝ πκζδ υθΝ πμΝ κλΰαθδεσΝ ηάηαΝ βμΝ

εαγβη λδθσ β ΪμΝ κυμ,Ν ί ζ δυθκθ αμΝ εαδΝ ηπζκυ έακθ ΪμΝ βθέΝ ΗΝ Ϊη βΝ παφάΝ πθΝ

πκζδ υθΝη Ν κυμΝγβ αυλκτμΝ βμΝπκζδ δ δεάμΝεζβλκθκηδΪμΝαπκ ζ έΝαπ δεσΝ ηάηαΝηδαμΝ

δα δεα έαμΝ επαέ υ βμΝεαδΝΰθυ βμΝ κυΝπαλ ζγσθ κμΝεαδΝ βμΝ ιΫζδιβμΝ βμΝεκδθπθέαμΝ

ηαμ6έΝ πσΝ βθΝκπ δεάΝαυ άΝΰπθέα,ΝβΝπλσ ία βΝ πθΝπκζδ υθΝ ΝαλξαδκζκΰδεκτμΝξυλκυμΝ

εαδΝ ηθβη έαΝ σξδΝ ησθκθΝ θΝ έθαδΝ αθ πδγτηβ β,Ν αζζΪΝ απκ ζ έΝ απ δεσΝ κδξ έκΝ βμΝ

δΪ π βμΝεαδΝπλκ α έαμΝ κυμέΝ 

ΗΝ βηα έαΝ βμΝ βηδκυλΰέαμΝ Ϊη βμΝ παφάμΝ πθΝ πκζδ υθΝ η Ν αΝ ηθβη έαΝ ηΫ πΝ βμΝ

πέ ε οβμΝ εαδΝ βμΝ ξλά βμΝ κυμΝ θ κπέ γβε Ν ά βΝ απσΝ κΝ 1λθζ,Ν σ αθΝ δα υπυγβε Ν βΝ

« δ γθάμΝΧΪλ αΝΰδαΝ βΝυθ άλβ βΝεαδΝ πκεα Ϊ α βΝΜθβη έπθΝεαδΝ λξαδκζκΰδευθΝ

                                                 
4  Ν βκκ1ήβίίί,Ν Π λ δεΝ βίί1,Ν έΝ βθίΝ η Ν βη έπηαΝ έ Καζαίλκτ,Ν  Ν (Οζκηέ)Ν βγίίή1λλι,Ν Π Ν  Ν
1ηίή1λλι,ΝΝσηκμΝεαδΝΦτ βΝ1λλι,Ν έΝθλκ,Ν Ν(Οζκηέ)Νβκί1ή1λλ1,ΝΝκ ΝζίΝ(1λλβ),Ν έΝ1ίλ1έΝΘ η ζδυ βμΝβΝ
 Ν(Οζκηέ)Νγ1ζθή1λκθ,Ν δμΝ έ εκυλά ή θέ ΣΪξκυ,ΝΗΝπλκ α έαΝ κυΝπ λδίΪζζκθ κμΝ βΝθκηκζκΰέαΝ κυΝ
υηίκυζέκυΝ βμΝ πδελα έαμ,Ν1λκκ,Ν έΝβθθΝ πέΝΓδαΝ βΝθκηκζκΰέαΝαυ άΝίζέΝΙέ ΚαλΪεπ α,ΝΠ λδίΪζζκθΝεαδΝ

έεαδκ,Ν βίίί,Ν έΝ 1β1Ν πέΝ ΠλίζέΝ πΪθ πμΝ εαδΝ βθΝ ελδ δεάΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ βμΝ έ ΣλκίΪ,Ν ΣαΝ τΰξλκθαΝ
ηθβη δαεΪΝε έλδαέΝΣκΝΜΫΰαλκΝΜκυ δεάμμΝΗΝθκηδεάΝ κυΝ δΪ α β,ΝΝσηκμΝεαδΝΦτ βΝ1λλι,Ν έΝιζΝ πέΝ(λγΝ
πέ),Ν βΝ κπκέαΝ πδ βηαέθ δΝ «γ δεδ δεάΝ αελκία έα»Ν βμΝ θκηκζκΰέαμΝ εα ΪΝ βθΝ υπαΰπΰάΝ ηθβη δαευθΝ

ε δ ηΪ πθΝ βθΝπλκ α έαΝ κυΝΪέΝβζΝπαλέΝθΝέ 
5 ζέΝ κΝ ΪέΝ βΝ βμΝ ΧΪλ αμΝ ΰδαΝ βθΝ Πλκ α έαΝ εαδΝ δαξ έλδ βΝ βμΝ λξαδκζκΰδεάμΝ ΚζβλκθκηδΪμΝ βμΝ
ICOMOS (1990). 

6 ζέΝ βθΝ αδ δκζκΰδεάΝ Ϋεγ β,Ν κΝ ΪέΝ ηΝ βμΝ (αθαγ πλβηΫθβμ)Ν υλππαρεάμΝ τηία βμΝ Πλκ α έαμΝ βμΝ
λξαδκζκΰδεάμΝΚζβλκθκηδΪμΝ(ΜΪζ α,Ν1θέ1έ1λλβ)έ 
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Χυλπθ»Ν βμΝIωτετSέΝΣκΝΪλγλκ ηΝ βμΝΧΪλ αμΝυπκΰλαηηέα δΝ ξ δεΪΝσ δΝβΝπλκ α έαΝ

ηθβη έπθΝ εαδΝ ξυλπθΝ δ υεκζτθ αδΝ πΪθ κ Ν απσΝ βθΝ αιδκπκέβ άΝ κυμΝ ΰδαΝ εΪπκδκθΝ

εκδθπθδεΪΝ ξλά δηκΝ εκπσ,Ν υπσΝ βθΝ – υθκά β- πλκςπσγ βΝ σ δΝ κΝ ηθβη δαεσμΝ ξυλκμΝ

πλκφυζΪ αδΝ πΪθ κ Ν παλευμέΝ Ν υ λ μΝ δ γθ έμΝ υηίΪ δμ7 ιαέλκυθΝ βθΝ

εκδθπθδεάΝαυ άΝ δΪ α βΝ βμΝπλκ α έαμέΝΗΝ υλππαρεάΝτηία βΝΰδαΝ βθΝΠλκ α έαΝ

βμΝ λξαδκζκΰδεάμΝ ΚζβλκθκηδΪμ,Ν σππμΝ αθαγ πλβηΫθβΝ υπκΰλΪφβε Ν βΝ αζΫ αΝ βμΝ

ΜΪζ αμΝ δμΝ1θέ1έ1λλβ8,ΝπλκίζΫπ δΝ κΝΪέΝλΝπαλέΝβΝ βθΝυπκξλΫπ βΝ πθΝελα υθΝη ζυθΝ

θαΝ πλκαΰΪΰκυθΝ βθΝ πλσ ία βΝ κυΝ εκδθκτΝ Ν ία δεΪΝ κδξ έαΝ βμΝ πκζδ δ δεάμΝ κυμΝ

εζβλκθκηδΪμ,Ν δ δαδ ΫλπμΝ Ν κυμΝ αλξαδκζκΰδεκτμΝ ξυλκυμ,Ν εαδΝ θαΝ θγαλλτθκυθΝ βθΝ

Ϋεγ βΝ κΝ εκδθσΝ πδζ ΰηΫθπθΝ αλξαδκζκΰδευθΝ γβ αυλυθέΝ ΘΫ κθ αμΝ βθΝ υπκξλΫπ βΝ

αυ άΝ υπσΝ κθΝ έ ζκΝ « υαδ γβ κπκέβ βΝ κυΝ εκδθκτ»,Ν βΝ τηία βΝ βμΝ ΜΪζ αμΝ υθ Ϋ δΝ

βθΝπλσ ία βΝ πθΝπκζδ υθΝ κυμΝαλξαδκζκΰδεκτμΝξυλκυμΝη Ν βθΝ θβηΫλπ άΝ κυμΝΰδαΝ

βθΝπκζδ δ δεάΝεζβλκθκηδΪ,Ν βθΝαιέαΝ βμΝεαδΝ κυμΝεδθ τθκυμΝπκυΝ βθΝαπ δζκτθΝ (ΪέΝλΝ

παλέΝ1Ν βμΝτηία βμ)έΝ 

πέ βμΝπλΫπ δΝθαΝηθβηκθ υγκτθΝ αΝΪέΝ11ΝεαδΝ1βΝ βμΝτηία βμΝΰδαΝ βθΝΠλκ α έαΝ βμΝ

λξδ ε κθδεάμΝ ΚζβλκθκηδΪμΝ βμΝ υλυπβμ,Ν βΝ κπκέαΝ υπκΰλΪφβε Ν βΝ ΓλαθΪ αΝ δμΝ

3.10.19859έΝ Μ Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ αυ ΫμΝ αΝ ελΪ βΝ ηΫζβΝ βμΝ τηία βμΝ εα αλξΪμΝ

αθαζαηίΪθκυθΝ βθΝ υπκξλΫπ βΝ θαΝ θγαλλτθκυθΝ βΝ ξλά βΝ πθΝ πλκ α υση θπθΝ

αεδθά πθΝ θσο δΝ πθΝ υΰξλσθπθΝ αθαΰευθ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθβμΝ βμΝ ξ δεάμΝ

πλκ αληκΰάμΝ παζαδυθΝ ε δλέπθΝ Ν θΫ μΝ ξλά δμέΝ φ Ϋλκυ,Ν αΝ ελΪ βΝ ηΫζβΝ

αθαΰθπλέακυθΝ βθΝ αιέαΝ βμΝ παλκξάμΝ κΝ εκδθσΝ βμΝ υθα σ β αμΝ πλσ ία βμΝ Ν

πλκ α υηΫθα αεέθβ α,Ν υπσΝ κθΝ σλκΝ πΪθ κ Ν σ δΝ γαΝ ζβφγκτθΝ αΝ ηΫ λαΝ πκυΝ έθαδΝ

αθαΰεαέα,Ν υ Ν βΝ πλσ ία βΝ θαΝ ηβθΝ υθ πΪΰ αδΝ υ η θ έμΝ υθΫπ δ μΝ ΰδαΝ κθΝ

αλξδ ε κθδεσΝεαδΝδ κλδεσΝξαλαε άλαΝ πθΝπλκ α υση θπθΝαεδθά πθΝεαδΝ κυΝξυλκυΝ

πκυΝ αΝπ λδίΪζζ δέΝ 

                                                 
7 ΓδαΝ κΝ δ γθΫμΝ υηία δεσΝ έεαδκΝ πλκ α έαμΝ πθΝ πκζδ δ δευθΝ αΰαγυθΝ ίζ. ΣλκίΪ,Ν ΗΝ ΫθθκδαΝ κυΝ
πκζδ δ δεκτΝ π λδίΪζζκθ κμΝ εα ΪΝ κΝ τθ αΰηαΝ κυΝ 1λιηήκθ,Ν έΝ 1ίγΝ πέΝ εαδΝ δμΝ ε έΝ ίδίζδκΰλαφδεΫμΝ
παλαπκηπΫμέ 
8 Πλσε δ αδΝΰδαΝαθαγ υλβ βΝ βμΝπαζαδσ λβμΝκηυθυηβμΝτηία βμΝ κυΝΛκθ έθκυΝ βμΝθέηέ1λθλ,ΝβΝκπκέαΝ
έξ Νευλπγ έΝη Ν κθΝθέΝ11βιή1λκ1,ΝΦ ΚΝγβΝ ΄έΝΗΝαθαγ πλβηΫθβΝτηία βΝ θΝΫξ δΝευλπγ έΝαεσηβΝαπσΝ
βθΝ ζζΪ αέΝΓδαΝηδαΝ υθκζδεάΝπαλκυ έα βΝ βμΝαθαγ πλβηΫθβμΝ τηία βμΝίζέΝ έ Γλαηηα δεΪεβ- ζ ιέκυ ή 
έ  λα άή έ Μκυαη ζ αάή έ θαΰθπ κπκτζκυ,ΝΝσηδηβΝεαδΝπαλΪθκηβΝ δαεέθβ βΝπκζδ δ δευθΝαΰαγυθ, 

Κ Ο Νβίί1,Ν έΝζίΝ πέ 
9 Κυλυγβε Νη Ν κθΝθέΝβίγλή1λλβ,ΝΦ ΚΝθ1Ν ΄έ 



 4 

θ πηα υθκθ αμΝ δμΝ τΰξλκθ μΝ αυ ΫμΝ αθ δζάο δμΝ βθΝ ζζβθδεάΝ ΫθθκηβΝ Ϊιβ,Ν κΝ θέΝ

γίβκήβίίβΝ υδκγ έΝ κΝ ΪέΝ γΝ ηδαΝ θΫα,Ν υθαηδεάΝ εαδΝ κζκεζβλπηΫθβΝ αθ έζβοβΝ κυΝ

π λδ ξση θκυΝ βμΝ πλκ α έαμΝ βμΝ πκζδ δ δεάμΝ εζβλκθκηδΪμέΝ ΗΝ πλκ α έαΝ αυ άΝ θΝ

υθέ α αδΝ πζΫκθΝ ησθκθ Ν ηΫ λαΝ πλκζβπ δεΪ εΪγ Ν θ ξση θβμΝ εα α λκφάμ,Ν

αζζκέπ βμΝ εαδΝ ΰ θδεσ λαΝ εΪγ Ν Ϊη βμΝ άΝ Ϋηη βμΝ ίζΪίβμΝ πθΝ πλκ α υση θπθΝ

αΰαγυθ,Ν αζζΪΝ π λδζαηίΪθ δΝ πδπζΫκθ εαδΝ βΝ δα φΪζδ βΝ βμΝ Ϊη βμΝ παφάμΝ πθΝ

πκζδ υθΝη Ν κυμΝαλξαδκζκΰδεκτμΝξυλκυμΝεαδΝ αΝηθβη έα,ΝάΝ- τηφπθαΝη Ν βθΝκλκζκΰέαΝ

κυΝΪέΝγΝπαλέΝ1Ν έΝ ΄Ν κυΝθσηκυ- βμΝ πδεκδθπθέαμ κυΝεκδθκτΝη Ν αΝ κδξ έαΝαυ ΪέΝΗΝ

δ υεσζυθ β βμ πλσ ία βμ κυΝ εκδθκτ,Ν βΝ αθΪ διβ εαδ Ϋθ αιβ βμ πκζδ δ δεάμ 

εζβλκθκηδΪμ β τΰξλκθβ εκδθπθδεά απά εαδΝ -ί ίαέπμ- βΝ υαδ γβ κπκέβ β πθΝ

πκζδ υθ,Ν εαγέ αθ αδΝ κΝ ΪέΝ γΝ παλέΝ 1Ν έΝ ΄Ν ΫπμΝ α΄Ν κυΝ θΫκυΝ θσηκυΝ ηάηα αΝ βμΝ

υθ αΰηα δεΪΝ πδίαζζση θβμΝ πλκ α έαμέΝΣκΝ ΰ ΰκθσμΝαυ σΝ Ϋξ δΝ πλκφαθ έμΝ υθΫπ δ μΝ

ΰδαΝ βθΝ Ϊ εβ βΝ πθΝ ελα δευθΝ αληκ δκ ά πθΝ λτγηδ βμΝ βμΝ πλσ ία βμΝ εαδΝ ξλά βμΝ

αλξαδκζκΰδευθΝξυλπθΝεαδΝηθβη έπθ·ΝβΝαπκεα Ϊ α βΝΪη βμΝ παφάμΝ πθΝπκζδ υθΝη Ν

κυμΝ πκζδ δ δεκτμΝ γβ αυλκτμΝ εαγέ α αδΝ υθδ υ αΝ κυΝ εκπκτΝ πλκ α έαμ,Ν εαδΝ

αθΪΰ αδΝ ζδεΪΝ Νελδ άλδκΝΪ εβ βμΝ βμΝ δαελδ δεάμΝ υξΫλ δαμΝ βμΝ δκέεβ βμέΝ 

υθκζδεΪ,Ν πλσε δ αδΝ ΰδαΝ θΫ μ δα Ϊ δμΝ κυΝ πλκ α υ δεκτΝ εαγ υ κμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ

θ Ϊ κθ αδΝ βΝ ζκΰδεάΝ βμΝ εαζτ λβμΝ επζάλπ βμΝ βμΝ θ κζάμΝ πκυΝ απ υγτθ δΝ αΝ

ελα δεΪΝ σλΰαθαΝ κΝ ΪέΝ βζΝ παλέΝ 1Ν εαδΝ θΝ έΝ Μ Ν βΝ δ υεσζυθ βΝ βμΝ πλσ ία βμΝ δμΝ

αλξαδσ β μΝ εαδΝ αΝ θΝ ΰΫθ δΝ ηθβη έα,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ ξλβ δεάΝ Ϋθ αιάΝ κυμΝ βθΝ

εαγβη λδθάΝ απά,Ν κΝ θκηκγΫ βμΝ πδ δυε δΝ κθΝ ηπζκυ δ ησΝ -εαδΝ σξδΝ ί ίαέπμΝ βθΝ

απκη έπ β- βμΝ παλ ξση θβμΝ Ν πλκ α έαμέΝ υ σΝ βηαέθ δΝ σ δΝ κδΝ δ υλυηΫθ μΝ πζΫκθΝ

υθα σ β μΝ πλσ ία βμΝ εαδΝ ξλά βμΝ πλκ έγ θ αδΝ αΝ παλα κ δαεΪΝ ηΫ λαΝ βμΝ

δα άλβ βμΝεαδΝ πθΝπ λδκλδ ηυθ,ΝξπλέμΝθαΝ αΝγΫ κυθΝ επκ υθέΝΜ ΝΪζζ μΝζΫι δμ,ΝεαδΝ

υπσΝ κθΝ θΫκΝ θσηκΝβΝ πλσ ία βΝεαδΝ ξλά βΝ θΝηπκλκτθΝ θαΝ απκίαέθκυθΝ δμΝ ίΪλκμΝ βμΝ

δα άλβ βμΝ βμΝ πκζδ δ δεάμΝ εζβλκθκηδΪμέΝ ΗΝ αθΪΰεβΝ απκ λκπάμΝ εΪγ Ν Ϊη βμΝ άΝ

Ϋηη βμΝ ίζΪίβμΝ πθΝ ηθβη έπθΝ απκζατ δΝ πλκ λαδσ β αμΝ εαδΝ κλδκγ έΝ η Ν λσπκΝ

αυ βλσΝεαδΝ δμΝθΫ μΝ δα Ϊ δμΝ βμΝπλκ α έαμΝ κυμέ 

 

βέΝ λξαέαΝηθβη έαΝεαδΝκλΰαθπηΫθκδΝαλξαδκζκΰδεκέΝξυλκδΝπμΝ βησ δαΝπλΪΰηα α 

ΗΝ θ κθσ α βΝ υθ αΰηα δεάΝ πδ αΰάΝελα δεάμΝπλκ α έαμΝ πθΝαλξαδκ ά πθΝεαδΝ πθΝ θΝ

ΰΫθ δΝ ηθβη έπθΝ πμΝ κδξ έπθΝ κυΝ πκζδ δ δεκτΝ π λδίΪζζκθ κμΝ πκυΝ π λδΫξ δΝ κΝ ΪέΝ βζΝ
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παλέΝ 1Ν εαδΝ θΝ ,Ν αθ αθαεζΪ αδΝ εαδΝ Ν ιαδλ δεΫμΝ δ δκηκλφέ μΝ πκυΝ δΫπκυθΝ κΝ

δ δκε β δαεσΝ κυμΝ εαγ υμέΝ Κα αλξΪμ,Ν ά βΝ απσΝ κθΝ θσηκΝ ΜΧΣ΄Ν κυΝ 1κλλΝ εαδΝ

θ τγ θ,Νφυ δεΪΝεαδΝυπσΝ κθΝθ υ α κΝαλξαδκζκΰδεσΝθσηκ (ΪέΝιΝπαλέΝ1ΝεαδΝβ1ΝπαλέΝ1),Ν

αΝ αλξαέαΝ ηθβη έα,Ν εδθβ ΪΝ εαδΝ αεέθβ α10 πκυΝ ξλκθκζκΰκτθ αδΝ πμΝ κΝ 1ζηγ,Ν υλαΝ Ν

πζΫκθΝ Ν κλδ ηΫθ μΝ π λδπ υ δμΝ εαδΝ η αΰ θΫ λαΝ κυΝ 1ζηγΝ εαδΝ ηΫξλδΝ κυΝ 1κγί,Ν

υπΪΰκθ αδΝ απ υγ έαμΝ εαδΝ ξπλέμΝ η κζΪίβ βΝ δκδεβ δεάμΝ πλΪιβμΝ βθΝ ευλδσ β αΝ εαδΝ

θκηάΝ κυΝ βηκ έκυ,Ν έγ θ αδΝ Ν ε σμΝ υθαζζαΰάμΝεαδΝ ιαδλκτθ αδΝ βμΝξλβ δε β έαμ11. 

ΗΝλτγηδ βΝαυ άΝ βλέα αδΝ κΝΪέΝ1κΝπαλέΝ1Νέ,ΝηέαΝαπσΝ δμΝπζΫκθΝδ κλδεΫμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ

ζζβθδεκτΝ υθ Ϊΰηα κμ12,Ν βΝ κπκέαΝ δ Ϊΰ δΝ δ δεά λτγηδ βΝ Ν ξΫ βΝ η Ν κΝ ΰ θδεσΝ

εαγ υμΝ βμΝ δ δκε β έαμΝ εα ΪΝ κΝ ΪέΝ 1ιΝ έ,Ν πδ λΫπκθ αμΝ κθΝ εκδθσΝ θκηκγΫ βΝ

παλ εεζέ δμΝαπσΝαυ σ13. 

ΣκΝ υθ αΰηα δεσΝεαγ υμΝπλκ α έαμΝπκυΝ δΫπ δΝ αΝαλξαέαΝηθβη έα υθκ τ αδΝΫ δΝ

εα ΪΝ κυμΝ δ δεσ λκυμΝ κλδ ηκτμΝ κυΝ θσηκυΝ απσΝ βθΝ ελα δεάΝ ευλδσ β αέΝ  βθΝ

π λέπ π βΝ πθΝαλξαδκζκΰδευθΝ ξυλπθΝπλκςπκ έγ αδΝ βΝ ελα δεάΝευλδσ β αΝ π’Ναυ υθΝ

πλκε δηΫθκυΝθαΝξαλαε βλδ γκτθΝπμΝκλΰαθπηΫθκδΝ(ΪέΝζθΝπαλέΝ1ΝθέΝγίβκήβίίβ)έΝΣαΝ τκΝ

αυ ΪΝ γ η ζδυ βΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ κυΝ θκηδεκτΝ εαγ υ κμΝ πθΝ αλξαέπθΝ ηθβη έπθ,Ν βΝ

πλκ α υ δεάΝ αδΰέ αΝ πκυΝ αΝ εαζτπ δΝ ίΪ δΝ κυΝ υθ Ϊΰηα κμΝ πλκμΝ δαφτζαιβΝ βμΝ

δ κλδεάμΝηθάηβμΝεαδΝβΝελα δεάΝευλδσ β αΝ π’Ναυ υθ,Ν αΝεα α Ϊ κυθΝ ΝηδαΝδ δαέ λβΝ

εα βΰκλέαΝ βηκ έπθ πλαΰηΪ πθ14,Ν βζα άΝ πλαΰηΪ πθΝ πκυΝ αθάεκυθΝ βΝ βησ δαΝ

                                                 
10 ΓδαΝ βΝ δΪελδ βΝη αιτΝεδθβ υθΝεαδΝαεέθβ πθΝηθβη έπθΝ τηφπθαΝη Ν κθΝθέΝγίβκΝαθαζυ δεΪΝβΝΓέ 
Καλτηπαζβ-Σ έπ δκυ,ΝΣαΝηθβη έαΝεαδΝκδΝ δαελέ δμΝ κυμΝ(εα ΪΝ κΝθέΝγίκβήβίίβΝ«ΰδαΝ βθΝπλκ α έαΝ πθΝ
αλξαδκ ά πθΝεαδΝ θΝΰΫθ δΝ βμΝπκζδ δ δεάμΝεζβλκθκηέαμ»),Ν ληΝβίίγ,Ν έΝ1ηζλΝ πέΝ(1ηη1Ν πέ)έ 
11 ΓδαΝ κΝ πλκρ ξτ αθΝ θκηδεσΝ εαγ υμΝ ά βΝ απσΝ κθΝ θέΝ ΜΧΣ΄ή1κλλΝ ίζέΝ υέ πλά,Ν ΣκΝ έεαδκθΝ πθΝ
αλξαδκ ά πθ,Ν1λκη,Ν έΝγλΝ πέ,ΝεαγυμΝεαδΝΓλαηηα δεΪεβ- ζ ιέκυή λα άήΜκυαη ζ αάή θαΰθπ κπκτζκυ, 
ΝσηδηβΝεαδΝπαλΪθκηβΝ δαεέθβ βΝπκζδ δ δευθΝαΰαγυθ,Ν έΝι1Ν πέΝΝ 
12 ΗΝλτγηδ βΝ κυΝΪέΝ1κΝπαλέΝ1Ν ηφαθέα αδΝΰδαΝπλυ βΝφκλΪΝ κΝτθ αΰηαΝη Ν βθΝαθαγ υλβ βΝ κυΝ1λ11,Ν
παθαζαηίΪθ αδΝ Ναυ κζ ι έΝ αΝυθ Ϊΰηα αΝ κυΝ1λβιΝεαδΝ κυΝ1ληβ,ΝπλδθΝπ λδζβφγ έΝεαδΝ κΝτθ αΰηαΝ
κυΝ1λιηέ 

13 ζέ ίυζκμ ή Γέ ζΪξκμ,ΝΓθπηκ σ β β,ΝΝκ ΝβΝ(1ληη),Ν έΝ1ίβΝ πέΝ(1ίη)έΝ ζέΝ πέ βμΝ έ ΣΪξκυ,Ν ζζβθδεσΝ
δκδεβ δεσΝ έεαδκ,Ν7β Ϋε έΝβίίγ,Ν έ 879 πέ, Πέ αΰ σΰζκυ,Ν κηδεΪΝ δεαδυηα α,Ν έΝ ΄,Ν1λλ1,ΝαλέΝ1βικ,Ν έΝ

970. 

14 Γέ θ ηκΰδΪθθβμ,Ν δ άΰβ βΝ βθΝ Ν (κζκηέ)Ν βίθκή1λλλ,ΝΣκΝβίίί,Ν έΝ11λΝ πέΝ (1βγ),Ν ΚαλΪεπ αμ, 
Π λδίΪζζκθΝ εαδΝ έεαδκ,Ν έΝ βίλ,Ν Κέ Κυλδαασπκυζκμ,Ν Πλκ α έαΝ πκζδ δ δευθΝ αΰαγυθΝ εαδΝ γλβ ε υ δεάΝ
ζ υγ λέα,Ν1λλγ,Ν έΝ1βθΝ(αθαφ λση θκμΝευλέπμΝ Ναλξαδσ β μΝ εεζβ δα δεκτΝξαλαε άλα)έΝ ζέΝ πέ βμΝ

ΜΠλΘ ήθέεβμΝ1ιλθή1λλγ,ΝΝσηκμΝεαδΝΦτ βΝ1λλζ,Ν έΝηθζΝ πέΝη Ν ξσζδκΝΧλέ Σαάηαέ 
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ε ά βΝεαδΝ έθαδΝ αΰηΫθαΝ βθΝΪη βΝ ιυπβλΫ β βΝ εκπκτΝ βηκ έκυΝ υηφΫλκθ κμΝ θΝ

βΝ υλ έαΝ θθκέαΝ κυΝσλκυ15.  

 βθΝ δ δσηκλφβΝ π λέπ π βΝ πθΝ αλξαδκ ά πθ,Ν κΝ εκπσμΝ βηκ έκυΝ υηφΫλκθ κμΝ κθΝ

κπκέκΝ αΝ πλΪΰηα αΝ αυ ΪΝ Ϊ κθ αδΝ θαΝ ιυπβλ κτθΝ απκλλΫ δΝ απσΝ ηδαΝ ΰΰ θάΝ κυμΝ

δ δσ β α,Ν βΝγΫ βΝ κυμΝ βθΝ ζζβθδεά δ κλέα,ΝβΝκπκέαΝ αΝ θ Ϊ δΝ βθΝπκζδ δ δεάΝ

εζβλκθκηδΪΝ βμΝξυλαμΝηαμέΝΗΝέ δαΝβΝπλκ α έαΝ κυΝαλξαέκυΝηθβη έκυ,ΝβΝ δΪ π άΝ κυΝ

πμΝφκλΫαΝ δ κλδεάμΝηθάηβμΝεαδΝβΝη αίέία άΝ κυ,Ναθαζζκέπ κυΝαπσΝ κθΝξλσθκ,Ν δμΝ

ηΫζζκυ μΝΰ θδΫμΝ υθγΫ κυθΝ κθΝ εκπσΝ βηκ έκυΝ υηφΫλκθ κμΝπκυΝ δΫπ δΝ κΝηθβη έκΝ

εαδΝγ η ζδυθ δΝ βθΝυπαΰπΰάΝ κυΝ κΝδ δΪακθΝεαγ υμΝ πθΝ βηκ έπθΝπλαΰηΪ πθ16έΝΗΝ

ΝαφδΫλπ β άΝεαγδΫλπ β (affectation,ΝWidmung)Ν πθΝξυλπθΝεαδΝηθβη έπθ,ΝβΝθκηδεάΝ

κυμΝ βζα άΝ Ϋ η υ βΝ βθΝ ιυπβλΫ β βΝ κυΝ πλκε έη θκυΝ βηκ έκυΝ εκπκτ,Ν

πΫλξ αδΝ ά βΝ ίΪ δΝ κυΝ ΪέΝ βζΝ παλέΝ 1Ν εαδΝ θΝ κυΝ έ,Ν σππμΝ κδΝ δα Ϊι δμΝ αυ ΫμΝ

ι δ δε τκθ αδΝπζΫκθΝ κθΝθέΝγίβκήβίίβ,Νδ έπμΝ Ν αΝΪέΝ1ΝεαδΝγΝαυ κτέΝ 

ΠΪθ πμ,ΝκΝγ η ζδυ βμΝαυ σμΝ βησ δκμΝπλκκλδ ησμΝ πθΝαλξαδκ ά πθΝ θΝ ηπκ έα δΝ βθΝ

παλΪζζβζβΝ αφδΫλπ άΝ κυμΝ εαδΝ Ν ΪζζκυμΝ εκπκτμΝ βηκ έκυΝ υηφΫλκθ κμ,Ν υπσΝ κθΝ

σλκΝ σηπμΝ σ δΝ κδΝ εκπκέΝ αυ κέΝ θΝ γαΝ υΰελκτκθ αδΝ η Ν βθΝ ε θ λδεάΝ απκ κζάΝ κυΝ

ηθβη έκυ,Ν θΝγαΝ δαευί τκυθΝ βζα άΝ βΝφυ δεάΝ κυΝ πδίέπ βΝπμΝφκλΫαΝπκζδ δ δεάμΝ

εζβλκθκηδΪμέΝ κΝπζαέ δκΝαυ σ,Νηθβη έαΝ Ϊ κθ αδΝεΪπκ ΝθαΝφδζκι θκτθΝ βΝ βησ δαΝ

υπβλ έαΝ θσμΝ ηκυ έκυ,Ν φδζκι θυθ αμΝ εαζζδ ξθδεΫμΝ άΝ αλξαδκζκΰδεΫμΝ υζζκΰΫμ·Ν

αεσηβ,Ν κδΝ ίυααθ δθκέΝ θακέΝ απκ ζκτθΝ ε σμΝ απσΝ ηθβη έαΝ αυ σξλκθαΝ εαδΝ ξυλκυμΝ

βησ δαμΝ ζα λ έαμ17,Ν βθΝ π λέπ π βΝ Ν αυ άΝβΝ πλκ α έαΝ κυΝ ξυλκυΝ Ϋθαθ δΝ λέ πθΝ

ηπκλ έΝθαΝ βλδξγ έΝπαλΪζζβζαΝ σ κΝ βθΝδ δσ β ΪΝ κυΝπμΝ κδξ έκυΝ βμΝπκζδ δ δεάμΝ

εζβλκθκηδΪμ,Νσ κΝεαδΝ κθΝζα λ υ δεσΝ κυΝπλκκλδ ησ18.  

                                                 
15 Ολδ ησμΝ κυΝ Πλέ αΰ σΰζκυ,Ν Γ θδεσΝ δκδεβ δεσΝ έεαδκ,Ν ΰ΄Ν Ϋε έΝ 1λλβ,Ν έΝ ηγλέΝ ΠλίζέΝ κθΝ εζα δεσΝ
κλδ ησΝ κυΝH. J. Wolff, Verwaltungsrecht I, 8. Aufl. 1λι1,Ν έΝζ1γέ 
16 Μαθδ Ϊεβμ,ΝΗΝ υθ αΰηα δεσ β αΝ βμΝέ λυ βμΝαθυθυηβμΝ αδλ έαμΝ κυΝ βηκ έκυΝΰδαΝ βθΝ εη Ϊζζ υ βΝ
βμΝ πκζδ δ δεάμΝ εζβλκθκηδΪμ,Ν ΝσηκμΝ εαδΝ Φτ βΝ 1λλι,Ν έΝ ηη1Ν πέΝ (ηθί), Καλτηπαζβ-Σ έπ δκυ,Ν ληΝ

βίίγ,Ν έΝ1ηηθέ 
17 ζέΝ Νβίθκή1λλλ,ΝΣκΝβίίί,Ν έΝ11η·ΝΓέ πκ κζΪεβμ,ΝΠκζδ δ δεσΝπ λδίΪζζκθ,Ν τΰελκυ βΝη αιτΝ
γλβ ε υ δεκτΝ(ζα λ υ δεκτ)Νξαλαε άλαΝεαδΝ κυΝηθβη δαεκτΝ(δ κλδεκτ)Νξαλαε άλαΝ πθΝηθβη έπθΝ πθΝ

ΰέπθΝΜ υλπθ,ΝΠ λ δεΝβίί1,Ν έΝβίκΝ πέΝ(β1ί)·ΝπλίζέΝεαδΝέ Ολφαθκυ Ϊεβ,ΝΗΝΡκ σθ αΝΘ αζκθέεβμ,Ν
η αιτΝ«γυλαθκδιέπθ»ΝεαδΝ δαξ έλδ βμ,ΝΣκΝβίίί,Ν έΝλλΝ πέΝ(111)έΝ 
18 ζέΝ  Ν βζηή1λλι,Ν ληέΝ 1λλι,Ν έΝ 1ηγίΝ η Ν ξσζδκΝ θέ αίκτ εκυ·Ν έ Φδζέππκυ,Ν ΗΝ πλκ α έαΝ κυΝ
πκζδ δ δεκτΝπ λδίΪζζκθ κμΝεαδΝβΝπλκ α έαΝ βμΝ ζ υγ λέαμΝ βμΝζα λ έαμ,Ν δμΝΚλΪ κμ-Νσηκμ- δκέεβ β,Ν
ΣσηκμΝπλκμΝΣδηάθΝ πέΝπβζδπ σπκυζκυ,Νβίίί,Ν έΝιί1Ν πέΝ(ιίθΝ πέ),Ν πκ κζΪεβμ,ΝΠ λ δεΝβίί1,Ν έΝηζίΝ
πέ 
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ΣΫζκμ,ΝβΝγ πλέαΝ κυΝ βηκ έκυΝ δεαέκυΝεα α Ϊ δΝ δμΝαλξαδσ β μΝ αΝ δ δεάμ ξλά πμ 

(άΝ δ δσξλβ α)Ν βησ δαΝ πλΪΰηα α19,Ν υπσΝ βθΝ ΫθθκδαΝ σ δΝ βΝ ξλά βΝ κυμΝ απσΝ κΝ εκδθσΝ

ιαλ Ϊ αδΝαπσΝ βθΝπλκβΰκτη θβΝ υθαέθ βΝ βμΝ δκέεβ βμ20έΝ θ έγ βΝΪπκοβ,ΝβΝκπκέαΝ

απαθ Ϊ αδΝ πλκπΪθ πθΝ βΝ θκηκζκΰέαΝ πθΝ πκζδ δευθΝ δεα βλέπθ21,Ν ξαλαε βλέα δΝ δμΝ

αλξαδσ β μΝ πμΝ εκδθσξλβ αΝ βησ δαΝ πλΪΰηα α,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ θ λΰκπκδβγκτθΝ κδΝ

δα Ϊι δμΝ κυΝ δεκτΝΚυ δεαΝπ λέΝπλκ α έαμΝ βμΝπλκ ππδεσ β αμΝ (ΪέΝ ΚΝηιΝ πέ)έΝ

Ω σ κ,Ν κΝ εαγ υμΝ πθΝεκδθσξλβ πθ,Ν κΝ κπκέκΝ υθ Ϋ αδΝ η Ναευζυ βΝπλσ ία βΝ

ΰδαΝ σζκυμ22,Ν θΝ υηφδζδυθ αδΝ τεκζαΝ η Ν πλκβΰκτη θβΝ λβ άΝ άΝ δππβλάΝ Ϊ δαΝ βμΝ

δκέεβ βμ23,Ν βΝ κπκέαΝ σηπμΝ έθαδΝ αθαΰεαέαΝ κηΫθβμΝ βμΝ υθ αΰηα δεάμΝ πλκ α έαμΝ

πθΝ κδξ έπθΝ βμΝ πκζδ δ δεάμΝ εζβλκθκηδΪμέΝ ΗΝ υπαΰπΰάΝ πθΝ αλξαδκ ά πθΝ αΝ

εκδθσξλβ αΝ γαΝ ηπκλκτ Ν έ πμΝ θαΝ δεαδκζκΰβγ έΝ η Ν ηδαΝ υ αζ δεάΝ ληβθ έαΝ βμΝ

εκδθάμΝ«ξλά βμ»,ΝπμΝθκηδεάμΝΫθθκδαμ24. ΣΫζκμ,Ν λέ β, θ δΪη βΝΪπκοβΝεα α Ϊ δΝ δμΝ

αλξαδσ β μΝ Νι ξπλδ άΝεα βΰκλέαΝ ε σμΝ υθαζζαΰάμΝπλαΰηΪ πθ,ΝβΝκπκέαΝφαέθ αδΝ

θαΝ παλκυ δΪα δΝ εκδθΪΝ κδξ έαΝ σ κΝ η Ν αΝ πλΪΰηα α πκυΝ πλκκλέακθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ

ιυπβλΫ β βΝ βηκ έπθΝ εκπυθ, σ κΝεαδΝη Ν α εκδθσξλβ α25.  ΝεΪγ Νπ λέπ π β,ΝκΝ

κλγσ λκμΝ-εα ΪΝ βθΝΪπκοβΝπκυΝ υΝυπκ βλέα αδ- ξαλαε βλδ ησμΝ πθΝαλξαδκ ά πθΝ

πμΝ βηκ έπθΝπλαΰηΪ πθΝ δ δεάμΝξλά πμΝ θΝφαέθ αδΝθαΝαπκεζ έ δΝη ΝεαθΫθαΝ λσπκΝ

βθΝ πλκ α έαΝ κυμΝ απσΝ αΝ πκζδ δεΪΝ δεα άλδαΝ πμΝ αΰαγυθΝ πκυΝ απκ ζκτθΝ κΝ

απαλαέ β κΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ βμΝπλκ ππδεσ β αμΝπκζδ δ δεσΝπζαέ δκ26.  

                                                 
19 έ Μαθδ Ϊεβμ, ΗΝΡκ σθ α,Ν τηίκζκΝπκζδ δ ηδεάμΝ αυ σ β αμΝ βμΝΘ αζκθέεβμ,Ν δμΝΠέΝΠ λέ βΝ ήΝΓέΝ

θα α δΪ βΝ ( πδηέ),Ν ΗΝ Ρκ σθ αΝ κθΝ «ΚτεζκΝ η Ν βθΝ Κδηπζέα»,Ν 1λλι,Ν έΝ ιγΝ πέΝ (ικ),Ν κ έ δκμ,Ν ΗΝ
υθ αΰηα δεάΝπλκ α έαΝπκζδ δ δευθΝαΰαγυθΝεαδΝβΝ ζ υγ λέαΝ βμΝζα λ έαμέΝΜ ΝαφκληάΝ δμΝξλά δμΝ βμΝ

Ρκ σθ αμ,ΝΝσηκμΝεαδΝΦτ βΝ1λλη,Ν έΝ ζγΝ πέΝ (ζθ,Ν ζι),Ν κ έ δκμ,ΝΗΝαθ δ δεέαΝ ΰδαΝ βθΝ ικυ έαΝ ξλά βμΝ βμΝ
Ρκ σθ αμΝ κυΝΓαζΫλδκυΝ β Θ αζκθέεβ,Ν δμΝ ΝΈθπ βΝΠκζδ υθΝΘ αζκθέεβμΝ ΰδαΝ κΝΠ λδίΪζζκθΝεαδΝ
κθΝΠκζδ δ ησ,ΝΡκ σθ αέΝΜθβη έκΝπκζδ δ ηκτ,Ν1λλθ,Ν έΝ1ιΝ πέΝ( έΝ1λ)έ 

20 ΓδαΝ κΝεαγ υμΝ πθΝ δ δσξλβ πθΝ (άΝ δ δεάμΝξλά πμ)Ν βηκ έπθΝπλαΰηΪ πθΝίζέΝ αΰ σΰζκυ,ΝΓ θδεσΝ
δκδεβ δεσΝ έεαδκ,Ν έΝγηγΝ πέ 

21 ΜΠλ γΝ1ίθλ1ή1λλι,ΝΠ λ δεΝ1λλι,Ν έΝγιλΝη Ν βη έπηαΝΙέ ΚαλΪεπ α. 

22 Κέ αίκτ εκμ,Ν ηπλΪΰηα κθΝ έεαδκθ,Ν ΄Ν Ϋε έΝ 1λκθ,Ν έΝ ζγ,Ν έ ΠαππΪμ,Ν δμΝ πέΝ Γ πλΰδΪ βήΜέΝ
 αγσπκυζκυ,Ν δεσμΝΚυ δι,Νεα ’ΝΪλγλκθΝ ληβθ έα,Ν έΝV,Ν1λκη,ΝΪέΝλθθ,ΝαλέΝπ λέΝββ, πέ Γ πλΰδΪ βμ, 

ηπλΪΰηα κΝ έεαδκΝΙ,Ν1λλ1,Ν έΝ1βζέ 
23 ΠαππΪμ,Ν δμΝ Γ πλΰδΪ βή αγσπκυζκυ,Ν Κ,Ν εα ’Ν ΪλγλκθΝ ληβθ έα,Ν έΝ V,Ν ΪέΝ λθθ,Ν αλέΝ π λέΝ βζ,Ν πέ 
Γ πλΰδΪ βμ,Ν ηπλΪΰηα κΝ έεαδκΝΙ,Ν1λλ1,Ν έΝ1βζέ 
24 ζέΝΚαλΪεπ α,ΝΠ λδίΪζζκθΝεαδΝ έεαδκ,Ν έΝβ11έ 
25 Καλτηπαζβ-Σ έπ δκυ,Ν λη βίίγ,Ν έΝ1ηηιέ 
26 ΚαλΪεπ αμ,Ν Π λδίΪζζκθΝ εαδΝ έεαδκ,Ν έΝ 1ιίΝ πέΝ  κΝ δεαέπηαΝ πλκ ππδεσ β αμΝ βλέακυθΝ βθΝ
πλκ α έαΝ πθΝαλξαδκ ά πθΝ κΝδ δπ δεσΝ έεαδκΝβΝΜΠλΣλδεΝζβθήβίί1,ΝΠ λ δεΝβίί1,Ν έΝηιβ,ΝεαγυμΝεαδΝ
ΜΠλΘ ήθέεβμΝ 1ιλθή1λλγ,Ν ΝσηκμΝ εαδΝ Φτ βΝ 1λλζ,Ν έΝ ηθζΝ πέΝ η Ν ξσζδκΝ Χλέ Σαάηαέ ζέ πέ βμ  Γέ 
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γέΝΗΝλυγηδ δεάΝ ικυ έαΝ κυΝελΪ κυμΝ πέΝαλξαδκζκΰδευθΝξυλπθΝεαδΝηθβη έπθ 

ΟΝξαλαε βλδ ησμΝ πθΝαλξαέπθΝηθβη έπθΝπμΝ βηκ έπθΝπλαΰηΪ πθ,Ν υθ Ϋ αδΝη Ν ΫθαΝ

εαγ υμ βηκ έκυΝ δεαέκυΝ κΝ κπκέκΝ απκ εκπ έΝ βΝ δαλεάΝ εαδΝ σ κΝ κΝ υθα σθΝ

εαζτ λβΝ ιυπβλΫ β βΝ κυΝ βηκ έκυΝ εκπκτΝ κθΝ κπκέκθΝ ΫξκυθΝ αξγ έ27,Ν θΝ

πλκε δηΫθπΝ βΝ δαφτζαιβΝ βμΝδ κλδεάμΝηθάηβμέΝΌππμΝΰέθ αδΝ υθαφυμΝ ε σ,Νά βΝβΝ

υπαΰπΰάΝ πθΝ αλξαδκ ά πθΝ βΝ βηκ έαΝ ε ά β,Ν υπσΝ κΝ πλκβΰκτη θκΝ θκηκγ δεσΝ

εαγ υμΝίΪ δΝ πθΝΪέΝ1ΝεαδΝηίΝΚΝΝηγη1ή1λγβ,Ν υθ πΪΰ αδΝ βθΝ έ λυ βΝ δκδεβ δεάμΝ

αληκ δσ β αμΝ πλκμΝ λτγηδ βΝ πθΝ ξλά υθΝ κυμ28έΝ ΗΝ αληκ δσ β αΝ αυ άΝ αθάε δΝ κθΝ

εαγ’ΝτζβθΝαλησ δκΝΤπκυλΰσΝΠκζδ δ ηκτ29,ΝΫξ δΝ ΝπμΝ εκπσΝθαΝ δα φαζέ δΝσ δΝεΪγ Ν

θ ξση θβΝξλά βΝξυλπθΝεαδΝηθβη έπθΝαπσΝ λέ κυμΝγαΝ υθΪ δΝπλκμΝ βΝ υθ αΰηα δεάΝ

πδ αΰάΝ πλκ α έαμΝ κυμέΝ  κΝ πζαέ δκΝ αυ σ,Ν βΝ Ϊη βΝ παφάΝ πθΝ πκζδ υθΝ η Ν

αλξαδκζκΰδεκτμΝ ξυλκυμΝ εαδΝ ηθβη έαΝ ιαλ Ϊ αδΝ απσΝ βθΝ ελα δεάΝ υθαέθ β,Ν βΝ κπκέαΝ

ε βζυθ αδΝεα ΪΝεαθσθαΝη Ν ξ δεάΝ δκδεβ δεάΝΪ δαΝάΝΫΰελδ β,ΝβΝαεσηβΝεαδΝη Ν βθΝ

Ϋε κ βΝ δ δ βλέκυΝάΝΪζζκθΝ λσπκ30. 

υΝ ί ίαέπμΝ κφ έζ δΝ θαΝ δ υελδθέ δΝ εαθ έμΝ σ δΝ βΝ ελα δεάΝ ικυ έαΝ δαξ έλδ βμΝ πθΝ

αλξαδκ ά πθΝ θΝ απκ ζ έΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυΝ δεαέπηαΝ κΝ κπκέκΝ αθΪΰ αδΝ βθΝ

απκεζ δ δεάΝ ικυ έαΝ ξλά βμΝ εαδΝ εΪλππ βμΝ εΪγ Ν πλΪΰηα κμΝ απσΝ κθΝ ετλδσΝ κυέΝ

Πλσε δ αδΝΰδαΝ δκδεβ δεάΝαληκ δσ β αΝπκυΝ υθ Ϋ αδΝη Ν κΝδ δαέ λκΝθκηδεσΝεαγ υμΝ

η τ πθΝ βηκ έκυΝ δεαέκυ31,Ν κΝ κπκέκΝ δΫπ δΝ αΝ αλξαέαΝ πμΝ βησ δαΝ πλΪΰηα αΝ

δ δεάμΝξλά πμέΝΗΝαληκ δσ β αΝαυ άΝ βμΝ δκέεβ βμΝγ η ζδπθσ αθΝυπσΝ κΝπαζαδσ λκΝ

                                                                                                                                               
πκ κζΪεβ,ΝΗΝπαλαίέα βΝ α σηβ βμΝ αυθβμΝ αλξαδκζκΰδεκτΝξυλκυΝ υθδ ΪΝπλκ ίκζάΝ πλκ ππδεσ β αμΝ

(ηιΝ Κ),ΝΠ λ δεΝβίί1,Ν έΝηγθΝ πέΝ(ηζκΝ πέ)έ 
27 πσΝ βθΝκπ δεάΝΰπθέαΝ βμΝΰαζζδεάμΝΫθθκηβμΝ ΪιβμΝR. Chapus, Droit administratif général, t. 2, 4e ed. 
1λλί,Ν έΝγ1γέ 
28 ζέΝ Γέ θ ηκΰδΪθθβ,Ν δ άΰβ βΝ βθΝ  Ν (κζκηέ)Ν βίθκή1λλλ,Ν ΣκΝ βίίί,Ν έΝ 1βγ,Ν Μέ Σλδπκζδ δυ β, 
Πλκ δ άΰβ βΝ βθΝ έ δαΝ απσφα β,Ν ΣκΝ βίίί,Ν έΝ 1βθΝ πέΝ (1βλΝ πέ)·Ν πέ βμΝ πλάμ,Ν ΣκΝ έεαδκθΝ πθΝ
αλξαδκ ά πθ,Ν έΝζί,ΝκΝκπκέκμΝεΪθ δ ζσΰκΝΰδαΝ δεαέπηαΝεαδΝφλκθ έ αΝ κυΝελΪ κυμΝπ λέΝαθααβ ά πμΝεαδΝ
δαφυζΪι πμΝ πθΝ αλξαέπθ·Ν βθΝ αληκ δσ β αΝ δαξ έλδ βμΝ πθΝ αλξαδκ ά πθΝ αθαζτ δΝ δ δαέ λαΝ κΝ

Μαθδ Ϊεβμ,ΝΝσηκμΝεαδΝΦτ βΝ1λλι,Ν έΝ ηθ1,Ν κ έ δκμ,Ν δμΝΠ λέ βή θα α δΪ βΝ ( πδηέ),ΝΗΝΡκ σθ αΝ κθΝ
«ΚτεζκΝη Ν βθΝΚδηπζέα»,Ν έΝκί,Νκ έ δκμ,Ν δμΝΈθπ βΝΠκζδ υθΝΘ αζκθέεβμΝΰδαΝ κΝΠ λδίΪζζκθΝεαδΝ κθΝ
Πκζδ δ ησ,ΝΡκ σθ αέΝΜθβη έκΝπκζδ δ ηκτ,Ν έΝ1λέ 
29 θ δγΫ πμ,ΝβΝ δαξ έλδ βΝ βμΝδ δπ δεάμΝπ λδκυ έαμΝ κυΝ βηκ έκυΝαθάε δΝπαλα κ δαεΪΝεα ΪΝΰ θδεάΝαλξάΝ

κθΝ ΤπκυλΰσΝ Οδεκθκηδευθ·Ν έ εκυλάμ,Ν Παλαξυλβ βΝ βηκ έκυΝ ε άηα κμΝ Ν άηκ,Ν δμΝ ( κυΝ δ έκυ),Ν
Πλκ αθα κζδ ηκέΝ κΝ βησ δκΝ έεαδκΝΙ,Ν1λλθ,Ν έΝζζλΝ πέΝ(ζηβ)έ 
30 αΰ σΰζκυ,ΝΓ θδεσΝ δκδεβ δεσΝ έεαδκ,Ν έΝηκίέ 
31 αΰ σΰζκυ,ΝΓ θδεσΝ δκδεβ δεσΝ έεαδκ,Ν έΝηθηέ 
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εαγ υμΝ αΝΪέΝ1ΝεαδΝηίΝΚΝΝηγη1ήγβ,ΝθυθΝ Νλυγηέα αδΝ δ ικ δεΪΝ κΝΪέΝζθΝ κυΝθέΝ

3028/2002.  

ΚΪππμΝ δαφκλ δεΪΝ έθαδΝ αΝ πλΪΰηα αΝ πμΝ πλκμΝ κΝ θκηδεσΝ εαγ υμΝ πθΝ ηθβη έπθΝ

ε έθπθΝ αΝ κπκέαΝ θ αθάεκυθΝ εα ΪΝ ευλδσ β αΝ κΝ βησ δκ,Ν αζζΪΝ Ν δ δυ μέΝ ΗΝ

εα βΰκλέαΝαυ άΝπκζδ δ δευθΝαΰαγυθΝαφκλΪΝεα ΪΝετλδκΝζσΰκΝ αΝηθβη έα,Νεδθβ ΪΝεαδΝ

αεέθβ α,Ν πκυΝ ξλκθκζκΰκτθ αδΝ η ΪΝ κΝ 1ζηγ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ δ δεσ λ μΝ πλκίζΫο δμΝ

κυΝ θσηκυΝ (ΪέΝ ιΝ παλέΝ γΝ εαδΝ β1Ν παλέΝ ζΝ θέΝ γίβκήβίίβ)έΝ πέ βμ,Ν βθΝ π λέπ π βΝ πθΝ

αεδθά πθΝ αλξαέπθ,Ν κθΝ π λδίΪζζκθ αΝ κΝ αλξαέκΝ ηθβη έκΝ ξυλκΝ υφέ αθ αδΝ δ δπ δεΪΝ

δεαδυηα α,Ν φσ κθΝί ίαέπμΝ θΝΫξ δΝπλαΰηα κπκδβγ έΝαθαΰεα δεάΝαπαζζκ λέπ βέΝ Ν

δ δπ δεκτμΝ ξυλκυμΝ εαδΝ ηθβη έαΝ δα βλκτθ αδΝ εα αλξάθ κδΝ ικυ έ μΝ κυΝ δ δυ βΝ πλκμΝ

ξλά βΝ εαδΝ εΪλππ βΝ κυΝ πλΪΰηα κμέΝ ΗΝ δ δπ δεάΝ αυ κθκηέαΝ εΪηπ αδΝ σηπμΝ πμΝ πλκμΝ

δΪφκλ μΝσο δμΝ βμΝαπσΝπ λδκλδ ηκτμΝπκυΝίλέ εκυθΝ υθ αΰηα δεσΝΫλ δ ηαΝ κΝΪέΝβζΝ

παλέΝ1ΝεαδΝθΝέΝεαδΝκδΝκπκέκδΝ ιυπβλ κτθΝ κΝ βησ δκΝ υηφΫλκθΝ βθΝπλκ α έα κυΝ

ηθβη έκυΝ εαδΝ βΝ δα άλβ βΝ βμΝ δ κλδεάμΝ ηθάηβμέΝ ΣΫ κδκυμΝ π λδκλδ ηκτμΝ πθΝ

δ δπ δευθΝ ικυ δυθΝ ξλά βμΝ κυΝ ηθβη έκυΝ άΝ κυΝ π λδίΪζζκθ κμΝ αυ σΝ ξυλκυΝ υθαθ ΪΝ

εαθ έμΝπκζυΪλδγηκυμΝεαδΝ κθΝθΫκΝθσηκ,ΝζέξέΝ αΝΪέΝΝ1ί,Ν11,Ν1γΝεζπέ 

 

ζέΝΗΝ δ δεσ λβΝ δαλλτγηδ βΝ βμΝπλσ ία βμΝεαδΝξλά βμΝ κΝΪέΝζθΝθέΝγίβκήβίίβ 

Κδθκτη θκμΝ θ σμΝ κυΝΰ θδεκτΝπζαδ έκυΝαυ κτ,ΝκΝθκηκγΫ βμΝ κυΝθέΝγίβκήβίίβΝάλγ ΝθαΝ

λυγηέ δΝ δ δεσ λαΝ κυμΝ σλκυμΝ πέ ε οβμΝ εαδΝ ξλά βμΝ αλξαδκζκΰδευθΝ ξυλπθΝ εαδΝ

ηθβη έπθέΝ  κΝ βη έκΝ αυ σΝ πλΫπ δΝ θαΝ πδ βηαθγ έΝ σ δΝ κΝ παζαδσ λκΝ ξ δεσΝ

θκηκγ δεσΝ εαγ υμ,Ν κΝ κπκέκΝ δα Ϋξκθ αδΝ πζΫκθΝ κδΝ λυγηέ δμΝ κυΝ θΫκυΝ θσηκυ,Ν

ξαλαε βλδασ αθΝαπσΝπκζυ δΪ πα βέΝΗΝΰ θδεάΝ δκδεβ δεάΝαληκ δσ β αΝ δαξ έλδ βμΝ πθΝ

αλξαδκ ά πθΝ βλδασ αθΝ πλπ έ πμΝ αΝ ΪέΝ 1Ν εαδΝ ηίΝ ΚΝΝ ηγη1ή1λγβ,Ν αΝ κπκέαΝ

γ η ζέπθαθΝ ΰδαΝ ξυλκυμΝ εαδΝ ηθβη έα,Ν τηφπθαΝη Ν αΝαθαφ λγΫθ α,Ν κΝ εαγ υμΝ πθΝ

δ δεάμΝξλά πμΝ(άΝδ δσξλβ πθ)Ν βηκ έπθΝπλαΰηΪ πθέΝΠ λαδ Ϋλπ,Ν ξ δεΫμΝλυγηέ δμΝ

θ κπέακθ αδΝ κΝ ΪέΝ ιΝ παλέΝ λΝ έΝ α΄Ν θέΝ βηηιή1λλι32,Ν σπκυΝ πλκίζ πσ αθΝ αληκ δσ β αΝ

παλαξυλβ βμΝ η Ν άΝ ξπλέμΝ αθ ΪζζαΰηαΝ βμΝ ξλά βμΝ εδθβ υθΝ άΝ αεδθά πθΝ πκυΝ αθάεαθΝ

εα ΪΝευλδσ β αΝάΝξλά βΝ κΝYπκυλΰ έκΝΠκζδ δ ηκτΝάΝ Νφκλ έμΝπκυΝ πκπ τκθ αδΝαπσΝ

αυ σ,ΝεαγυμΝεαδΝ κΝΪέΝ1θΝ κυΝθέΝ1γζκή1λκγΝπκυΝαφκλκτ Ν δ δεΪΝ βθΝπαλαξυλβ βΝ βμΝ

                                                 
32 Φ ΚΝβι1ΝχΥέ 
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ξλά βμΝ αλξαδκζκΰδευθΝ αεδθά πθΝ Ν κλΰαθδ ηκτμΝ κπδεάμΝ αυ κ δκέεβ βμ33έΝ ΗΝ

εηέ γπ βΝ ηΫλκυμΝ άΝ κυΝ υθσζκυΝ αλξαδκζκΰδεκτΝ ξυλκυΝ ά αθΝ ΫζκμΝ υθα άΝ η Ν

υπκυλΰδεάΝαπσφα βΝ τηφπθαΝη Ν κΝΪέΝβΝ κυΝθέ ή κμΝ βμΝ1βέθέ1λβθ34. 

ΟΝθκηκγΫ βμΝ κυΝ θέΝ γίβκήβίίβΝάλγ Ν θαΝ υ βηα κπκδά δΝ δμΝ ξ δεΫμΝ αληκ δσ β μΝ

βμΝ δκέεβ βμέΝ δ δεσ λα,Ν κΝΪέΝζθΝ κυΝθΫκυΝθσηκυΝ δαλγλυθ δΝ δμΝελα δεΫμΝ ικυ έ μΝ

πκυΝ ξ έακθ αδΝη Ν βθΝπλσ ία βΝεαδΝξλά βΝ πθΝαλξαδκζκΰδευθΝξυλπθΝεαδΝαεέθβ πθΝ

ηθβη έπθΝ Ν π λδ σ λαΝ πέπ α,Ν αθΪζκΰαΝ κΝ έ κμ βμ ξλά βμ κυΝ αλξαδκζκΰδεκτΝ

ξυλκυΝάΝηθβη έκυ,ΝεαγυμΝεαδΝη Ν α πλσ ππα πκυΝΫλξκθ αδΝ Ν παφάΝη Ν κΝαθ δε έη θκΝ

βμΝ πλκ α έαμέΝ δαελέθ αδΝ Ϋ δΝ κΝ θκηδεσΝ εαγ υμΝ βμΝ πέ ε οβμΝαπσΝ ε έθκΝ βμΝΝ

ξλά βμΝ ΰδαΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ ε βζυ πθ,Ν θυΝ αυιβηΫθαΝ -Ϋθαθ δΝ κυΝ ΰ θδεκτΝ εκδθκτ- 

δεαδυηα αΝπλσ ία βμΝαπκζατκυθΝκδΝ δ δεκέΝ πδ άηκθ μέΝΣΫζκμ,ΝκδΝλυγηέ δμΝ κυΝΪέΝ

ζθ,ΝκδΝκπκέ μΝαφκλκτθΝεα αλξΪμΝ ΝξυλκυμΝεαδΝηθβη έαΝπκυΝαπκ ζκτθΝ βησ δαΝε ά β,Ν

υηπζβλυθκθ αδΝαπσΝ δΪ παλ μΝπλκίζΫο δμΝ κυΝθΫκυΝαλξαδκζκΰδεκτΝθσηκυ,ΝκδΝκπκέ μΝ

εαγδ κτθΝ –υπσΝ κλδ ηΫθ μΝ πλκςπκγΫ δμ- υθα ά βθΝ πλσ ία βΝ πθΝ πκζδ υθΝ αεσηβΝ

εαδΝ Νεδθβ ΪΝάΝαεέθβ αΝηθβη έαΝυπσΝδ δπ δεάΝεα κξάΝάΝεαδΝευλδσ β α,ΝεαγυμΝεαδΝ Ν

δ δπ δεΫμΝ υζζκΰΫμέΝ 

 

ζέ1έΝΠλσ ία βΝεαδΝξλά βΝαεέθβ πθΝηθβη έπθΝεαδΝκλΰαθπηΫθπθΝαλξαδκζκΰδευθΝξυλπθ 

ζέ1έ1έΝΌλκδΝ πέ ε οβμΝ κυΝεκδθκτΝ 

 ΝΫθαΝπλυ κΝ πέπ κΝΫξκυη Ν βθΝαπζάΝπλσ ία β,Νη ΝΪζζ μΝζΫι δμΝ βθΝ πέ ε οβ,Ν δμΝ

αλξαδσ β μ,ΝβΝκπκέαΝαφκλΪΝ κθΝ υλτ λκΝ υθα σΝετεζκΝ θ δαφ λκηΫθπθ,Ν κΝ θΝΰΫθ δΝ

εκδθσέΝ Χαλαε βλδ δεσΝ κδξ έκΝ βθΝ π λέπ π βΝ αυ άΝ έθαδΝ σ δΝ βΝ πέ ε οβΝ κυΝ

ηθβη έκυΝαπσΝ κΝεκδθσΝπλκΪΰ δ κθΝ βησ δκΝ εκπσΝ βμΝπλκ α έαμΝεαδΝ δαφτζαιβμΝ βμΝ

δ κλδεάμΝηθάηβμ,Ν δσ δΝεαγδ ΪΝ κυμΝπκζέ μΝεκδθπθκτμΝ βμΝδ κλέαμΝ κυΝ σπκυΝ κυμέΝ

Γδ’Ναυ σθΝ κθΝζσΰκ,ΝβΝ πέ ε οβΝ κυΝεκδθκτΝ δαηκλφυθ αδΝαπσΝ κθΝθσηκΝπμΝβΝ ΰ θδεά 

εαδ υθάγβμ -εαδΝπΪθ πμΝσξδΝ ιαδλ δεά- ηκλφάΝξλά βμΝ κυΝηθβη έκυ35έΝΣκΝΪέΝζθΝπαλέΝ1Ν

κυΝθΫκυΝθσηκυΝπλκίζΫπ δΝαθ έ κδξαΝ βΝΰ θδεάΝ υθα σ β αΝ πέ ε οβμΝ κυΝεκδθκτΝ Ν

                                                 
33 Φ ΚΝζιΝ '. 

34 Φ ΚΝβίίΝ Υέ 
35 ΓδαΝ βΝ δΪελδ βΝη αιτΝφυ δεάμΝεαδΝ ιαδλ δεάμΝξλά βμΝ πθΝ βηκ έπθΝπλαΰηΪ πθΝ κΝΰαζζδεσΝ έεαδκΝ
ίζέΝJ.-Cl. Venezia/Y.Gaudemet,ΝTraitéΝdeΝdroitΝadministratifΝdeΝχέΝdeΝδaubadère,ΝtέΝβ,ΝκeΝedέΝ1λκθ,Ν . 189, 
Chapus,ΝϊroitΝadministratifΝgénéral, t. 2, . 367. 
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κλΰαθπηΫθκυμΝ αλξαδκζκΰδεκτμΝ ξυλκυμ,Ν αεέθβ αΝ ηθβη έαΝ εαδΝ δ κλδεκτμΝ σπκυμ36 

εα σπδθΝ υπκυλΰδεάμΝ απσφα βμΝ βΝ κπκέαΝ λυγηέα δΝ κυμΝ ξ δεκτμΝ σλκυμΝ εαδΝ

πλκςπκγΫ δμέΝ 

ΗΝπαλκξάΝ βμΝ υθα σ β αμΝ πέ ε οβμΝαπαδ έΝπλκε δηΫθκυΝΰδαΝαλξαδκζκΰδεκτμΝξυλκυμΝ

κλδ ηΫθβΝ δαλλτγηδ βΝ κυΝξυλκυ,Ν βΝζάοβΝ βζα άΝεΪπκδπθΝ –Ϋ πΝεαδΝ κδξ δπ υθ- 

ηΫ λπθΝ κλΰΪθπ άμΝ κυέΝ ΣΫ κδαΝ ηΫ λαΝ αφκλκτθΝ εα αλξΪμΝ βθΝ παλκυ έα βΝ εαδΝ

αθΪ διβΝ κυΝπ λδ ξκηΫθκυΝ κυΝξυλκυ,Ν κΝκπκέκΝ θΝ έθαδΝπΪθ κ ΝπλκφαθΫμΝ κθΝηβΝ

η ηυβηΫθκΝ πδ εΫπ β,Ν εαγυμΝ εαδΝ βθΝ θΝ ΰΫθ δΝ εαγκ άΰβ βΝ κυΝ εκδθκτΝ εα ΪΝ βθΝ

πλκ Ϋΰΰδ άΝ κυΝ δμΝ αλξαδσ β μέΝ ΆζζαΝ ηΫ λαΝ δαλλτγηδ βμΝ υθ Ϋκθ αδΝ η Ν βθΝ

α φΪζ δαΝ εαδΝ βθΝ πλκ α έαΝ πθΝ αλξαδκζκΰδευθΝ υλβηΪ πθΝ (π λέφλαιβΝ εαδΝ φτζαιβΝ

κυΝ ξυλκυ),Ν εαγυμΝ εαδΝ η Ν βθΝ παλκξάΝ κδξ δπ υθΝ Ϋ πΝ δ υεκζτθ πθΝ κυμΝ

πδ εΫπ μΝ(ξυλκδΝυΰδ δθάμ,Ναθαουε άλδκΝεζπέ)έΝ 

Πλκε δηΫθκυΝζκδπσθΝΰδαΝαλξαδκζκΰδεκτμΝ ξυλκυμ,ΝβΝ δαλλτγηδ βΝαυ άΝ έθαδΝ τηφπθαΝ

η Ν κθΝ θσηκΝ κΝ πλυ κΝίάηαΝ ΰδαΝ βθΝπαλκξάΝ δεαδυηα κμΝ πέ ε οβμΝ κΝ υλτΝεκδθσέΝ

υθαφυμ,Ν κΝ ΪέΝ ζθΝ παλέΝ 1Ν δ λτ δΝ αληκ δσ β αΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτΝ θαΝ

ξαλαε βλέ δΝ ΫθαθΝ αλξαδκζκΰδεσΝ ξυλκΝ πμΝ κλΰαθπηΫθκΝ εα σπδθΝ ΰθπηκ σ β βμΝ κυΝ

αληκ έκυΝ ΣκπδεκτΝ υηίκυζέκυΝ Μθβη έπθ,Ν ΪζζπμΝ κυΝ Κ θ λδεκτΝ λξαδκζκΰδεκτΝ

υηίκυζέκυ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ λυγηέ δμΝ π λέΝ αληκ δσ β αμΝ πθΝ υζζκΰδευθΝ κλΰΪθπθΝ

αυ υθΝ αΝΪέΝζλ-ηίΝ κυΝθέΝγίβκήβίίβέΝΩμΝ ΝκλΰαθπηΫθκΝαλξαδκζκΰδεσΝξυλκΝκΝθσηκμΝ

κλέα δΝ αυ σθΝ πκυΝ αθάε δΝ βθΝ ευλδσ β αΝ κυΝ βηκ έκυΝ εαδΝ απκ ζ έΝ αθ δε έη θκΝ

δ δαέ λβμΝηΫλδηθαμΝΰδαΝ βθΝαθΪ διβΝεαδΝπλκίκζάΝ κυέΝτηφπθαΝη Ν βΝλβ άΝπλσίζ οβΝ

κυΝθσηκυ,ΝπμΝκλΰαθπηΫθκμΝηπκλ έΝθαΝξαλαε βλδ γ έΝεαδΝΫθαμΝξυλκμΝαθα εαφυθ,ΝυπσΝ

βθΝ θθκκτη θβΝπλκςπσγ βΝσ δΝΫξκυθΝζβφγ έΝ αΝαθαΰεαέαΝηΫ λαΝ δαλλτγηδ βμ,Νδ έπμΝ

Να φΪζ δαμΝ πθΝ πδ ε π υθέΝΌππμΝπλκετπ δΝπΪθ πμΝαπσΝ βΝ δα τππ βΝ βμΝπλυ βμΝ

παλαΰλΪφκυΝ κυΝΪέΝζθ,Ν Ναθ έγ βΝη Νσ αΝδ ξτκυθΝΰδαΝ κυμΝαλξαδκζκΰδεκτμΝξυλκυμ,Ν

θΝαπαδ έ αδΝβΝ δκδεβ δεάΝαθαΰθυλδ βΝ κυΝκλΰαθπηΫθκυΝξαλαε άλαΝδ κλδευθΝ σππθΝ

ά αεδθά πθΝηθβη έπθέΝ 

                                                 
36 ΩμΝδ κλδεκέΝ σπκδΝκλέακθ αδΝ τηφπθαΝη Ν κΝΪέΝβΝ έΝ ΄Ν κυΝθέΝγίβκήβίίβΝ« ε Ϊ δμΝπκυΝαπκ Ϋζ αθΝάΝ
πκυΝυπΪλξκυθΝ θ έι δμΝσ δΝαπκ Ϋζ αθΝ κΝξυλκΝ ιαέλ πθΝδ κλδευθΝάΝηυγδευθΝΰ ΰκθσ πθΝάΝ ε Ϊ δμΝΝ
πκυΝπ λδΫξκυθΝάΝ δμΝκπκέ μΝυπΪλξκυθΝ θ έι δμΝσ δΝπ λδΫξκθ αδΝηθβη έαΝη αΰ θΫ λαΝ κυΝ1κγί,Ν έ Ν
τθγ αΝ ΫλΰαΝ κυΝ αθγλυπκυΝ εαδΝ βμΝ φτ βμΝ η αΰ θΫ λαΝ κυΝ 1κγί,Ν αΝ κπκέαΝ υθδ κτθΝ

ξαλαε βλδ δεκτμΝ εαδΝ κηκδκΰ θ έμΝ ξυλκυμ,Ν πκυΝ έθαδΝ υθα σθΝ θαΝ κλδκγ βγκτθΝ κπκΰλαφδεΪ,Ν εαδΝ πθΝ
κπκέπθΝ πδίΪζζ αδΝβΝπλκ α έαΝζσΰπΝ βμΝζακΰλαφδεάμ,Ν γθκζκΰδεάμ,Νεκδθπθδεάμ,Ν ξθδεάμ,Ναλξδ ε κ-
θδεάμ,Ν ίδκηβξαθδεάμΝ άΝ θΝ ΰΫθ δΝ δ κλδεάμ,Ν εαζζδ ξθδεάμΝ άΝ πδ βηκθδεάμΝ βηα έαμΝ κυμ»έΝΗΝ δ δσ β αΝ
κυΝ δ κλδεκτΝ σπκυΝ γ η ζδυθ αδΝ η Ν δκδεβ δεσΝ ξαλαε βλδ ησΝ εα ΪΝ δμΝ πλκίζΫο δμΝ κυΝ ΪέΝ 1θΝ θέΝ
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 βΝ υθΫξ δα,Ν κΝΪέΝζθΝ κυΝ θΫκυΝθσηκυΝαπαδ έΝ βθΝ Ϋε κ βΝαπσφα βμΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ

Πκζδ δ ηκτΝ η Ν βθΝ κπκέαΝ γαΝ εαγκλέακθ αδΝ κδΝ σλκδ εαδ πλκςπκγΫ δμ πέ ε οβμ κυ 

εκδθκτέΝ ΗΝ θΝ ζσΰπΝ υπκυλΰδεάΝ απσφα βΝ ηπκλ έΝ εα αλξΪμΝ θαΝ αφκλΪΝ κΝ τθκζκΝ άΝ

κλδ ηΫθβΝ εα βΰκλέαΝ κλΰαθπηΫθπθΝ αλξαδκζκΰδευθΝ ξυλπθ,Ν δ κλδευθΝ σππθΝ εαδΝ

αεδθά πθΝηθβη έπθέΝΟΝΤπκυλΰσμΝΫξ δΝσηπμΝ βθΝ υξΫλ δα,Νη Νεαθκθδ δεκτΝξαλαε άλαΝ

πΪθ κ Ν απσφα β,Ν θαΝ λυγηέα δΝ κυμΝ σλκυμΝ πέ ε οβμΝ εαδΝ δ δεΪΝ ΰδαΝ η ηκθπηΫθκυμΝ

βηαθ δεκτμΝξυλκυμΝάΝηθβη έαέΝ θΝεαδΝ κΝΪέΝζθΝ θΝ δ υελδθέα δΝεΪ δΝ ξ δεΪ,ΝπλΫπ δΝ

θαΝ γ πλά δΝ εαθ έμΝ σ δΝ βΝ λυγηδ δεάΝ ικυ έαΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ υπσε δθ αδΝ εα αλξΪμΝ

ησθκθΝ σ αΝ αλξαέαΝ άΝ εαδΝ θ υ λαΝ αεέθβ αΝ ηθβη έαΝ αθάεκυθΝ βΝ βησ δαΝ ε ά β,Ν

φσ κθΝβΝ πέ ε οβΝαπσΝ κΝεκδθσΝδ δπ δευθΝαεέθβ πθ ηθβη έπθΝ δΫπ αδΝαπσΝ δμΝ δ δεΫμΝ

δα Ϊι δμΝ πθΝΪέΝλΝπαλέΝγΝεαδΝ11ΝπαλέΝβΝ κυΝθέΝγίβκήβίίβέΝ ΪθΝκΝΤπκυλΰσμΝΠκζδ δ ηκτΝ

έξ Ν βθΝ ικυ έαΝθαΝ πδίΪζ δΝ Νδ δυ βΝετλδκΝ βθΝ πέ ε οβΝ κυΝηθβη έκυΝαπσΝ κΝεκδθσΝ

ίΪ δΝ κυΝΪέΝζθΝπαλέΝ1,Ν σ ΝκδΝ δ δεΫμΝπλκςπκγΫ δμΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝαζζκτΝ κθΝθΫκΝ

αλξαδκζκΰδεσΝθσηκΝΰδαΝ βθΝ πδίκζάΝ βμΝέ δαμΝυπκξλΫπ βμΝγαΝ λκτθ αθΝθκάηα κμέΝ 

ΗΝ δκδεβ δεάΝ αληκ δσ β αΝ πλκμΝ λτγηδ βΝ πθΝ σλπθΝ εαδΝ πλκςπκγΫ πθΝ πέ ε οβμΝ

απκ εκπ έΝ αφ θσμΝ βθΝ πλκ κδηα έαΝ κυΝ ηθβη έκυΝ ΰδαΝ βθΝ υπκ κξάΝ κυΝ υλΫπμΝ

εκδθκτ,Ν ξΪλδθΝ βμΝ κηαζάμΝ εαδΝ απλσ εκπ βμΝ δ ιαΰπΰάΝ βμΝ πέ ε οβμ,Ν εαδΝ αφ ΫλκυΝ

βΝ δα φΪζδ βΝ πθΝπλκςπκγΫ πθΝπκυΝαπαδ κτθ αδΝπλκε δηΫθκυΝβΝφυ δεάΝπαλαηκθάΝ

πθΝ πδ ε π υθΝθαΝζαηίΪθ δΝξυλαΝυπσΝ ζ ΰξση θ μΝ υθγάε μΝεαδΝθαΝηβθΝεα απκθ έΝ κΝ

ηθβη έκέΝΗΝ πέ ε οβΝηπκλ έΝθαΝ πδ λΫπ αδΝ Ν υΰε ελδηΫθ μΝυλ μΝεαδΝβηΫλ μ,ΝυπσΝ βΝ

υθκ έαΝι θαΰυθ,ΝφυζΪεπθΝάΝΪζζκυΝπλκ ππδεκτΝεζπέΝΜ Ν κθΝεαγκλδ ησΝ πθΝσλπθΝ

εαδΝ πλκςπκγΫ πθΝ πέ ε οβμ,Ν κΝ κπκέκμΝ πΫλξ αδΝ η Ν βθΝ πμΝ Ϊθπ,Ν εαθκθδ δεκτΝ

ξαλαε άλα,Ν υπκυλΰδεάΝ απσφα β,Ν κλΰαθυθ αδΝ κυ δα δεΪΝ ηδαΝ βησ δα υπβλ έα 

πκζδ δ δεκτ ξαλαε άλα37. θ δε έη θκΝ βμΝ υπβλ έαμΝ αυ άμ,Ν η Ν βθΝ κυ δα δεάΝ άΝ

ζ δ κυλΰδεάΝ ΫθθκδαΝ κυΝ σλκυ38,Ν έθαδΝ απσΝ βΝ ηέαΝ πζ υλΪΝ βΝ παλκυ έα βΝ κλδ ηΫθκυΝ

αεέθβ κυΝ ηθβη έκυ,Ν κλΰαθπηΫθκυΝ αλξαδκζκΰδεκτΝ ξυλκυΝ άΝ δ κλδεκτ σπκυΝ κΝ υλτΝ

εκδθσ,Ν εαδΝ απσΝ βθΝ ΪζζβΝ βΝ υηη κξάΝ κυΝ εκδθκτΝ βθΝ δ κλδεάΝ υθΫξ δαΝ βμΝ

πκζδ δ δεάμΝ ηαμΝ εζβλκθκηδΪμέΝ  κΝ πζαέ δκΝ βμΝ βησ δαμΝ αυ άμΝ υπβλ έαμΝ εαδΝ υπσΝ

                                                                                                                                               
3028/2002.  

37 ζέΝ βΝ θκηκζκΰέαΝ κυΝ ΰαζζδεκτΝ  ,Ν κΝ κπκέκΝ ξαλαε βλέα δΝ αλξαδκζκΰδεκτμΝ ξυλκυμΝ πμΝ βησ δαΝ
πλΪΰηα αΝ αΰηΫθαΝ βθΝ ιυπβλΫ β βΝ βησ δαμΝυπβλ έαμΝπκζδ δ δεκτΝξαλαε άλα·Ν CE βμΝ11έηέ1ληλΝ
Dauphin, Recueil έΝ βλζέΝ πσ β γ πλέα ίζ. Chapus,Ν ϊroitΝ administratifΝ général,Ν tέΝ β,Ν . 284, J.M. 
Auby/P. Bon, Droit administratif des biens, 3e ed. 1995, . 42.  

38 ζέΝ ξ δεΪΝ πέ πβζδπ σπκυζκυ,Ν ΰξ δλέ δκΝ δκδεβ δεκτΝ δεαέκυ,Ν11β Ϋε έΝβίί1,ΝπαλέΝβί,Ν έΝβκΝ πέ 
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κυμΝ σλκυμΝ βμΝ πμΝ ΪθπΝ υπκυλΰδεάμΝ απσφα βμ,Ν βηδκυλΰ έ αδΝ ΫθαΝ ΰ θδεσ δεαέπηα 

πέ ε οβμ ΝσζαΝ αΝ θ δαφ λση θαΝπλσ ππαέΝΚα ΪΝ κθΝ λσπκΝαυ σ,Ν αΝ κδξ έαΝ βμΝ

πκζδ δ δεάμΝ εζβλκθκηδΪμΝ αθκέΰκυθΝ βθΝ πλσ ία βΝ σζπθ39 εαδΝ εαγέ αθ αδΝ

πλαΰηα δεΪΝ« γθδεσΝε άηα»40.  

ΣΫζκμ,ΝαπσΝ κυμΝπμΝΪθπΝΰ θδεκτμΝσλκυμΝεαδΝπλκςπκγΫ δμΝ πέ ε οβμΝ κυΝεκδθκτΝπκυΝ

λυγηέακθ αδΝαπσΝ κθΝΤπκυλΰσΝΠκζδ δ ηκτ,ΝκΝθέΝγίβκήβίίβΝ δαελέθ δΝ αΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝ

εα αίκζάΝ δ δ βλέκυέΝ ΩμΝ πλκμΝ κΝ βη έκΝ αυ σΝ κΝ θΫκμΝ θσηκμ,Ν αεκζκυγυθ αμΝ εαδΝ βθΝ

πλκρ ξτ α αΝ λτγηδ βΝ κυΝ ΪέΝ λΝ παλέΝ γΝ κυΝ θέΝ ιγθή1λιι41,Ν πλκφαθυμΝ Ν ζσΰπΝ κυΝ

ξαλαε άλαΝ κυΝ δ δ βλέκυΝπμΝ βηκ έκυΝ σ κυ,Νεαγδ ΪΝ κυμΝΤπκυλΰκτμΝΟδεκθκηέαμΝ

εαδΝ ΟδεκθκηδευθΝ εαδΝ Πκζδ δ ηκτΝ υθαλησ δκυμΝ θαΝ εαγκλέ κυθΝ η Ν (εκδθά)Ν απσφα άΝ

κυμΝ κΝτοκμΝ κυΝαθ δ έηκυΝ δ σ κυΝπκυΝεα αίΪζζ αδΝαπσΝ κΝεκδθσΝ (ΪέΝζθΝπαλέΝβΝθέΝ

3028/2002).  

 

ζέ1έβέΝΠαλαξυλβ βΝξλά βμΝξυλκυ άΝαεέθβ κυΝηθβη έκυ 

πσΝ βθΝαπζάΝ πέ ε οβΝ κυΝεκδθκτΝ ΝαλξαδκζκΰδεκτμΝξυλκυμΝεαδΝαεέθβ αΝηθβη έαΝ κΝ

ΪέΝ ζθΝ κυΝ θσηκυΝ δαελέθ δΝ βθΝ παλαξυλβ βΝ βμΝ ξλά βμΝ κυμΝ ΰδαΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ

πκζδ δ δευθΝ άΝ ΪζζπθΝ ε βζυ πθέΝ  βθΝ π λέπ π βΝ αυ άΝ Ϋξκυη Ν ξλά δμΝ κδΝ κπκέ μΝ

πδίΪζζκυθΝ κΝ ηθβη έκΝ ηδαΝ Ϊη βΝ ζ δ κυλΰέα,Ν βΝ κπκέαΝ δαφΫλ δΝ απσΝ κθΝ ε θ λδεσΝ

πλκκλδ ησΝ πθΝ κδξ έπθΝ βμΝπκζδ δ δεάμΝεζβλκθκηδΪμΝεαδΝβΝκπκέαΝηπκλ έΝθαΝ θΫξ δΝ

εδθ τθκυμΝ ΰδαΝ βθΝ αε λαδσ β αΝ κυΝ ηθβη έκυέΝ υθάγβμΝ Ϋ κδαΝ ξλά βΝ έθαδΝ βΝ

δκλΰΪθπ βΝ γ α λδευθΝ άΝ ηκυ δευθΝ ε βζυ πθέΝ ΟΝ θΫκμΝ θσηκμΝ γ πλ έΝ δμΝ ξλά δμΝ

αυ ΫμΝ πμΝ δ δαέ λ μ εαδΝ δμΝ ιαλ ΪΝ απσΝ πλκβΰκτη θβ,Ν δ δεάΝ ΰδαΝ εΪγ Ν π λέπ π β,Ν

δκδεβ δεάΝΪ δαέΝ 

Κα αλξΪμ,Ναπαδ έ αδΝεΪγ Ν πδ δπεση θβΝ ε άζπ βΝάΝξλά β,ΝαεσηβΝεαδΝαθΝ θΝπλκΪΰ δΝ

δ δεΪΝ βθΝ δ κλδεάΝ ηθάηβ,Ν θαΝ υθΪ δΝ η Ν δμΝ δ δαδ λσ β μΝ κυΝ υΰε ελδηΫθκυΝ

αεέθβ κυΝηθβη έκυ,ΝκλΰαθπηΫθκυΝαλξαδκζκΰδεκτΝξυλκυΝάΝδ κλδεκτΝ σπκυέΝξ δεΪ,Ν κΝ

                                                 
39 Ου δα δεΪ,Ν εα ΪΝ κθΝ λσπκΝ αυ σθΝ κΝ εαγ υμΝ πθΝ δ δεάμΝ ξλά πμΝ (δ δσξλβ πθ)Ν βησ δπθΝ
πλαΰηΪ πθ,ΝσππμΝκδΝκλΰαθπηΫθκδΝαλξαδκζκΰδεκέΝξυλκδΝεαδΝ αΝηκυ έα,Νπλκ ΰΰέα δΝ κΝθκηδεσΝεαγ υμΝ
πθΝεκδθσξλβ πθΝπλαΰηΪ πθ·ΝίζέΝ αΰ σΰζκυ,ΝΓ θδεσΝ δκδεβ δεσΝ έεαδκ,Ν έΝηηηέΝ 

40 ζέΝ ΪέΝ θ1Ν κυΝ θσηκυΝ βμΝ 1ίήββέηέ1κγζΝ «π λέΝ πθΝ πδ βηκθδευθΝ εαδΝ ξθκζκΰδευθΝ υζζκΰυθ,Ν π λέΝ
αθαεαζτο πμΝ εαδΝ δα βλά πμΝ πθΝ αλξαδκ ά πθΝ εαδΝ βμΝ ξλά πμΝ αυ υθ»·Ν ξ δεΪΝ Κυλδαασπκυζκμ, 
Πλκ α έαΝπκζδ δ δευθΝαΰαγυθΝεαδΝγλβ ε υ δεάΝ ζ υγ λέα,Ν έΝγ1Ν πέ 
41 Φ ΚΝγ1θΝχΥέ 
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ΪέΝζθΝπαλέΝ1Ν κυΝθέΝγίβκήβίίβΝπλκίζΫπ δΝσ δΝκΝΤπκυλΰσμΝκλέα δ,Νεα ΪΝ λσπκΝΰ θδεσ,Ν δμΝ

πκζδ δ δεΫμΝάΝΪζζ μΝ ε βζυ δμΝκδΝκπκέ μΝ έθαδΝ υηία ΫμΝη Ν κθΝδ δαέ λκΝξαλαε άλαΝ

κυΝ αλξαδκζκΰδεκτΝ ξυλκυΝ άΝ ηθβη έκυ,Ν εα σπδθΝ ΰθπηκ σ β βμΝ κυΝ αλησ δκυΝ

υηίκυζέκυέΝ 

 ΝΫθαΝ τ λκΝ Ϊ δκ,ΝβΝπαλαξυλβ βΝ κυΝηθβη έκυΝ Ν λέ κυμΝπλκςπκγΫ δ,Ν τηφπθαΝ

η Ν βθΝ έ δαΝ δΪ αιβ,Ν δ δεάΝ Ϊ δαΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτΝ ΰδαΝ βθΝ πλκ δθση θβΝ

ε άζπ βΝάΝξλά β,Νεα σπδθΝΰθυηβμΝ κυΝαλησ δκυΝυηίκυζέκυέΝΌππμΝπλκετπ δΝαπσΝ

κΝ ΰλΪηηαΝ βμΝ δΪ αιβμ,Ν βΝ υπκυλΰδεάΝ Ϊ δαΝ αφκλΪΝ δ δεάΝ εΪγ Ν φκλΪΝ π λέπ π β,Ν

τθα αδΝ σηπμΝ θαΝ πδ λΫπ δΝ αεσηβΝ εαδΝ βΝ δαλεΫ λβΝ παλαξυλβ β βμ ξλά βμ κυΝ

ηθβη έκυΝ άΝ ξυλκυ,Ν βΝ κπκέαΝ θΝ ιαθ ζ έ αδΝ Ν ηδαΝ η ηκθπηΫθβΝ ε άζπ β,Ν αζζΪΝ

αθαπ τ αδΝ Νη ΰαζτ λκΝξλκθδεσΝ δΪ βηαέΝΚα ΪΝ αΝζκδπΪ,ΝκΝθσηκμΝ πδ λΫπ δΝ κθΝ

ΤπκυλΰσΝ θαΝ παλΪ ξ δΝ βθΝΪ δΪΝ κυΝησθκθΝ σ αθΝβΝ πλκ δθση θβΝ ε άζπ βΝάΝ ξλά βΝ

έθαδΝ υηία άΝ η Ν κθΝ ξαλαε άλαΝ κυΝ ξυλκυΝ άΝ ηθβη έκυ,Ν τηφπθαΝ η Ν σ αΝ

απκφα έ γβεαθΝ Ν ΰ θδεσΝ πέπ κέΝ ΗΝ δαπέ π βΝ βμΝ αληκθέαμΝ η αιτΝ βμΝ

πλκ δθση θβμΝ ε άζπ βμΝάΝξλά βμΝεαδΝ κυΝηθβη δαεκτΝξυλκυΝπκυΝγαΝ βθΝφδζκι θά δΝ

απκ ζ έΝ αθαΰεαέαΝ πλκςπσγ βΝ ΰδαΝ βΝ ξκλάΰβ βΝ βμΝ Ϊ δαμ,Ν θΝ εαγδ ΪΝ σηπμΝ βθΝ

αληκ δσ β αΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ ηέα·Ν βΝ δκέεβ βΝ δα βλ έΝ εαδΝ Ν αυ άΝ βθΝ π λέπ π βΝ

βθΝ υξΫλ δαΝθαΝαπκλλέο δΝ κΝαέ βηαέ 

Γ θδεΪ,Ν βΝ αληκ δσ β αΝ Ϋΰελδ βμΝ δ δαέ λπθΝ ξλά πθΝ Ν βησ δαΝ πλΪΰηα αΝ

ξαλαε βλέα αδΝ απσΝ υλ έα δαελδ δεά υξΫλ δα42, βΝ κπκέαΝ θΝ πλκε δηΫθπΝ

πλκ αθα κζέα αδΝ βθΝ πλκ α έαΝ κυΝ ηθβη έκυΝ εαδΝ κλδκγ έ αδΝ απσΝ βθΝ πλκκπ δεάΝ

εα α λκφάμΝ άΝ ίζΪίβμΝ κυέΝ υθάγπμ,Ν βΝ φγκλΪΝ κυΝ ξυλκυΝ άΝ ηθβη έκυΝ απσΝ βΝ

δκλΰΪθπ βΝ κλδ ηΫθβμΝ ε άζπ βμΝ άΝ απσΝ ΪζζβΝ ξλά βΝ κυΝ θΝ γαΝ πλκετπ δΝ η Ν

ί ίαδσ β α,Ν αζζΪΝ γαΝ δαΰλΪφ αδΝ πμΝ ηδαΝ πδγαθσ β α,Ν ΫθαΝ η ζζκθ δεσΝ εαδΝ αίΫίαδκΝ

θ ξση θκέΝ Κα ΪΝ βθΝ θΪ εβ βΝ βμΝ αληκ δσ β ΪμΝ κυ,Ν κΝ ΤπκυλΰσμΝ Πκζδ δ ηκτΝ

κφ έζ δΝ πλκπΪθ πθΝ θαΝ πλκίζΫο δ βθΝ Ϋε α βΝ βμΝ εα απσθβ βμΝ κυΝ ηθβη έκυΝ άΝ

αλξαδκζκΰδεκτΝ ξυλκυΝ απσΝ βθΝ ξλά βΝ κυΝ απσΝ λέ κυμέΝ Πλσε δ αδΝ ΰδαΝ ηδαΝ ξθδεάΝ

ε έηβ βΝ εδθ τθπθΝ απσΝ βΝ δκέεβ β,Ν ηδαΝ κυ δα δεάΝ ελέ βΝ βζα άΝ π λέΝ πθΝ

                                                 
42 ζέΝΜαθδ Ϊεβ,ΝΝσηκμΝεαδΝΦτ βΝ1λλη,Ν έΝηγέΝ θ έ κδξα,Ν κΝΰαζζδεσΝ έεαδκΝVenezia/Gaudemet, TraitéΝ
de droit administratif de A. de Laubadère, tέΝβ,Ν έΝ1κλΝεαδΝ βΝΰ ληαθδεάΝΫθθκηβΝ ΪιβΝH. J. Papier, Recht 
der öffentlichen Sachen,Ν1λιι,Ν έΝζθ,ΝE. Papermann / R.-P. Löhr / W. Andriske, Recht der öffentlichen 
Sachen,Ν1λκι,Ν έΝλγ,Ν11κέ 
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θ ξση θπθΝ πδίζαίυθΝ υθ π δυθΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ Ϋξ δΝ κΝ ηΫζζκθΝ βΝ ξλά βΝ κυΝ

ηθβη έκυ43.  

ΘαΝηπκλκτ ΝθαΝ δα υπυ δΝεαθ έμΝ βΝγΫ βΝσ δΝ φσ κθΝπλσε δ αδΝΰδαΝ ιαδλ δεάΝξλά βΝ

βηκ έκυΝπλΪΰηα κμ,Νεα ΪΝΰ θδεσΝεαθσθαΝ έπκ Ν θΝγαΝ ηπκ έα δΝ βΝ δκέεβ βΝαπσΝ κΝ

θαΝ αεκζκυγά δ,Ν θ σμΝ κυΝ πζαδ έκυΝ βμΝ υλ έαμΝ δαελδ δεάμΝ βμΝ υξΫλ δαμ,Ν ηδαΝ

πκζδ δεάΝΪελαμΝπλκφτζαιβμ44 κυΝηθβη έκυ,Ναπκφ τΰκθ αμΝαεσηβΝεαδΝ ξ δεΪΝηδελκτμΝ

εδθ τθκυμέΝ Ω σ κ,Ν πλΫπ δΝ θαΝ πδ βηαθγ έΝ σ δΝ κΝ θΫκμΝ θσηκμΝ κΝ ΪέΝ γΝ παλέΝ 1Ν έΝ ΄Ν

υθκ έΝ βΝ ξλά βΝ ηθβη έπθΝ ΰδαΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ ε βζυ πθ,Ν φσ κθΝ βΝ «Ϋθ αιβ πθ 

ηθβη έπθ β τΰξλκθβ εκδθπθδεά απά»Ν εαγέ α αδΝ αυ κ ζΫμΝ π λδ ξση θκΝ βμΝ

πλκ α έαμ κυμέΝΟΝπαλΪΰπθΝαυ σμΝπλΫπ δΝθαΝ υθ ε δηβγ έΝαπσΝ βΝ δκέεβ βΝεα ΪΝ βθΝ

Ϊ εβ βΝ βμΝ δαελδ δεάμΝ βμΝ υξΫλ δαμέΝ 

 ΝεΪγ Νπ λέπ π β,ΝηδαΝαελαέαΝπκζδ δεάΝπλκφτζαιβμΝ θΝγαΝηπκλ έΝθαΝα εβγ έΝσ αθΝκδΝ

πκζέ μΝ πκυΝ δ ε δεκτθΝ βθΝ παλαξυλβ βΝ ξλά βμΝ αλξαδκζκΰδεκτΝ ξυλκυΝ άΝ αεέθβ κυΝ

ηθβη έκυΝπλκ Ϊ κυθΝ υΰε ελδηΫθαΝ δεαδυηα αΝξλά βμ,Ν αΝκπκέαΝΫξκυθΝ λ έ ηα αΝ Ν

υθ αΰηα δεσΝ πέπ κέΝ Χαλαε βλδ δεσΝ παλΪ δΰηαΝ πλκ φΫλ δΝ ξ δεΪΝ βΝ γ η ζέπ βΝ

δεαδυηα κμΝ ξλά βμΝ ηθβη έκυΝ πμΝ θακτΝ βΝ υθ αΰηα δεάΝ πλκ α έαΝ βμΝ ζ υγ λέαμΝ

βμΝ ζα λ έαμ45,Ν τηφπθαΝ η Ν αΝ πδξ δλάηα αΝ πκυΝ πλκίζάγβεαθ46 εα ΪΝ βθΝ Ϋθ κθβΝ

γ πλβ δεάΝ υαά β βΝ π λέΝ βμΝ ικυ έαμΝ δαξ έλδ βμΝ βμΝ Ρκ σθ αμΝ (Θ αζκθέεβμ)47. 

 δμΝπ λδπ υ δμΝαυ Ϋμ,ΝβΝ δκέεβ βΝγαΝπλΫπ δ,Ν θ σμΝ κυΝπζαδ έκυΝ βμΝ δαελδ δεάμΝ βμΝ

υξΫλ δαμ,ΝθαΝ θαληκθέ δΝin concreto βθΝΪ εβ βΝ κυΝπλκίαζζση θκυΝ υθ αΰηα δεκτΝ

                                                 
43 ΓδαΝ κΝγ η ζδυ μΝπλσίζβηαΝ βμΝ ε έηβ βμΝ κυΝεδθ τθκυΝεα ΪΝ βΝζάοβΝαπκφΪ πθΝαπσΝ βΝ δκέεβ βΝΝ
ίζέΝU. Di Fabio, Risikoentscheidungen im Rechtsstaat, 1994, passim. 

44 ζ. J. Salzwedel, AnstaltsnutzungΝ undΝ σutzungΝ öffentlicherΝ Sachen,Ν δμ H.-U. Erichsen (Hrsg.), 
Allgemeines Verwaltungsrecht, 10. AuflέΝ 1λλη,Ν έΝ ηθγ,Ν ξ δεΪΝ η Ν βθΝ Ϊ δαΝ ξλά βμΝ ΰδαΝ δ δσξλβ αΝ
βησ δαΝπλΪΰηα αΝεα ΪΝ κΝΰ ληαθδεσΝ έεαδκέ 

45 ΓδαΝ κΝ π λδ ξση θκΝ βμΝ ζ υγ λέαμΝ βμΝ ζα λ έαμΝ ίζέΝ Κέ Χλυ σΰκθκυ,Ν κηδεΪΝ εαδΝ εκδθπθδεΪΝ
δεαδυηα α,Ν ββ Ϋε έΝ βίίβ,Ν έΝ βθβΝ πέ,Ν Φδζέππκυ,Ν δμΝ ΚλΪ κμ-Νσηκμ- δκέεβ β,Ν ΣσηκμΝ πλκμΝ δηάθΝ πέΝ

πβζδπ σπκυζκυ,Ν έΝι1ηΝ πέ 
46 Χέ Παπα Ϊγβμ,Ν Γθπηκ σ β β,Ν ΓλβΰσλδκμΝ κΝ ΠαζαηΪμΝ ικΝ (1λλη),Ν έΝ 1γιΝ πέΝ (1ζ1Ν πέ),Ν Κέ 
Κυλδαασπκυζκμ,Ν έθαδΝ βΝ Ρκ σθ α,Ν ε σμΝ απσΝ Μθβη έκ,Ν εαδΝ «Νασμ»ν,Ν ΣκΝ βίίί,Ν έΝ κ1Ν πέΝ (κηΝ πέ),Ν

πκ κζΪεβμ,ΝΠ λ δεΝβίί1,Ν έΝβ1ί,Νβ1γέ 
47 πέε θ λκΝ βμΝ υαά β βμΝ ΪγβεαθΝεα αλξΪμΝκδΝαπκφΪ δμΝ βμΝ πδ λκπάμΝ θα κζυθΝ Νγβιή1λλη,Ν
ΝσηκμΝεαδΝΦτ βΝ1λλη,Ν έΝβίί,Ν π θΝ Νιιηή1λλη,Ν ξ δεΪΝη Ν βθΝαθα κζάΝ ε ζΫ πμΝαπσφα βμΝ κυΝ
ΤφυπκυλΰκτΝΠκζδ δ ηκτ,ΝεαγυμΝεαδΝ βμΝΟζκηΫζ δαμΝ Νβίθκή1λλλ,ΝΣκΝβίίί,Ν έΝ11η,ΝβΝκπκέαΝ έξ ΝπμΝ
αθ δε έη θκΝ κθΝεαθκθδ ησΝι1ή1λληΝ βμΝΙ λΪμΝυθσ κυΝ βμΝ εεζβ έαμΝ βμΝ ζζΪ κμ,ΝΦ ΚΝλθΝ ΄έΝξ δεΪΝ
Ολφαθκυ Ϊεβμ,Ν Π λ δεΝ βίί1,Ν έΝ βίλΝ πέ,Ν Κυλδαασπκυζκμ,Ν ΣκΝ βίίί,Ν έΝ κ1Ν πέΝ ζέΝ δ έπμΝ δμΝ ξ δεΫμΝ
η ζΫ μΝ κυΝ Μαθδ Ϊεβ,Ν αθπ ΫλπΝ υπκ βη έπ βΝ 1ι,Ν εαγυμΝ εαδΝ κθΝ σηκΝ ΆΰδκμΝ Γ υλΰδκμ-Ρκ σθ α,Ν
Λα λ υ δεσμΝ άΝ ηθβη δαεσμΝ ξυλκμνΝ Ι κλδεά,Ν αλξαδκζκΰδεά,Ν θκηκεαθκθδεάΝ εαδΝ γ κζκΰδεάΝ πλκ Ϋΰΰδ β,Ν
Πλαε δεΪΝ υθ λέκυ,ΝΘ κζκΰδεάΝξκζάΝ ΠΘΝ1λλιΝέ 
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δεαδυηα κμΝη Ν βθΝ πδ αΰάΝπλκ α έαμΝ κυΝηθβη έκυΝπκυΝ βμΝαθαγΫ δΝ κΝτθ αΰηαΝ

κΝΪέΝβζΝπαλέΝ1ΝεαδΝθ48.  

βηαθ δεσΝ λΰαζ έκΝ κΝ πζαέ δκΝ αυ σΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ υπσΝ κλδ ηΫθ μΝ υθγάε μΝ βΝ

πλκ γάεβΝ εα ΪζζβζπθΝ σλπθΝ βΝ ξ δεάΝ υπκυλΰδεάΝ απσφα β,Ν κδΝ κπκέκδΝ γαΝ

δα φαζέακυθΝ βθΝ αε λαδσ β αΝ κυΝ ηθβη έκυ49έΝ θΝ εαδΝ βΝ πδίκζάΝ παλ πση θπθΝ

κλδ ηυθΝ έθαδΝ τηφπθαΝη Ν βθΝ πδελα κτ αΝαθ έζβοβΝΰ θδεΪΝ υθα άΝσ αθΝ ε έ κθ αδΝ

δκδεβ δεΫμΝπλΪι δμΝεα ΪΝ δαελδ δεάΝ υξΫλ δα50,ΝκΝθΫκμΝθσηκμΝλβ ΪΝπλκίζΫπ δΝ κΝΪέΝζθΝ

παλέΝ 1Ν βΝ ξ δεάΝ υθα σ β αΝ βμΝ δκέεβ βμ,Ν πλκε δηΫθκυΝ έ πμΝ θαΝ υπκΰλαηηέ δΝ βΝ

βηα έαΝ κυΝ θκηδεκτΝ αυ κτΝ λΰαζ έκυΝ πμΝ ηΫ κυΝ θαλησθδ βμΝ βμΝ εκδθπθδεάμΝ

ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ ηθβη έπθΝ η Ν βθΝ πλκφτζαιάΝ κυμέΝ  Ν εΪγ Ν π λέπ π βΝ πΪθ πμ,Ν βΝ

δκέεβ βΝ θΝηπκλ έΝθαΝ πδ λΫο δΝ ε βζυ δμΝάΝΪζζ μΝξλά δμΝκδΝκπκέ μΝη Νί ίαδσ β αΝ

γαΝπλκι θά κυθΝ κίαλάΝεα απσθβ βΝ κΝηθβη έκέ 

ΟΝ θσηκμΝ υθ Ϋ δΝ ΫζκμΝ βθΝ πλαΰηα κπκέβ βΝ βμΝ ε άζπ βμΝ άΝ παλαξυλβ βμΝ βμΝ

ξλά βμΝ ηθβη έκυΝ η Ν βθΝ εα αίκζάΝ ΫζκυμΝ κΝ Σαη έκΝ λξαδκζκΰδευθΝ Πσλπθ,Ν σππμΝ

Ϊζζπ Ν υηίαέθ δΝ ΰ θδεΪΝ εα ΪΝ βθΝ Ϋΰελδ βΝ δ δαδ ΫλπθΝ ξλά πθΝ Ν βησ δαΝ

πλΪΰηα α51έΝΣκΝτοκμΝ κυΝ ΫζκυμΝπκυΝεα αίΪζζ αδΝΰδαΝ ε βζυ δμΝ ΝαλξαέαΝγΫα λαΝάΝ

ΪζζκυμΝ αλξαδκζκΰδεκτμΝ ξυλκυμΝ εαγκλέα αδΝ τηφπθαΝ η Ν κ ΪέΝ λΝ θέΝ ιγθή1λιι52 η Ν

απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτ53έΝ ΠΪθ πμ,Ν κΝ ΪέΝ ζθΝ παλέΝ 1Ν κυΝ θΫκυΝ θσηκυΝ

πλκίζΫπ δ,Νπλκε δηΫθκυΝΰδαΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ ε βζυ πθΝηβΝε λ κ εκπδεκτΝξαλαε άλα,Ν

βΝ υθα σ β αΝ θαΝ ξκλβΰβγ έΝ απαζζαΰάΝ απσΝ κΝ πμΝ ΪθπΝ ΫζκμΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ

ΤπκυλΰκτΝΠκζδ δ ηκτέ 

                                                 
48 Μαθδ Ϊεβμ,ΝΝσηκμΝ εαδΝΦτ βΝ 1λλη,Ν έΝ ηγΝ πέΝΈ δΝ εαδΝ κΝ πκ κζΪεβμ,ΝΠ λ δεΝ βίί1,Ν έΝ β1γέΝΚα ΪΝ
δαφκλ δεάΝΪπκοβ,Ν δ δεΪΝ αΝγλβ ε υ δεΪΝαΰαγΪΝζα λ υ δεκτΝξαλαε άλαΝδ ξτ δΝ δ δεσΝ υθ αΰηα δεσΝ

εαγ υμΝπλκ α έαμ,Ν κΝπζαέ δκΝ κυΝκπκέκυΝυπ λδ ξτ δΝβΝγλβ ε υ δεάΝαιέαΝ πθΝαΰαγυθΝΫθαθ δΝ βμΝ
πκζδ δ δεάμΝ κυμΝ αιέαμ·Ν ίζέΝ Κυλέ Κυλδαασπκυζκυ,Ν Πλκ α έαΝ πκζδ δ δευθΝ αΰαγυθΝ εαδΝ γλβ ε υ δεάΝ
ζ υγ λέα,Ν1λλγ,Ν έΝβηγΝ πέ,Νβηι,Ν κυ δ έκυ,ΝΣκΝβίίί,Ν έΝκζΝ πέ 

49 ζέΝ Παπα Ϊγβ,Ν ΓλβΰσλδκμΝ κΝ ΠαζαηΪμΝ ικΝ (1λλη),Ν έΝ 1ζ1,Ν σπκυΝ δαπδ υθ αδΝ σ δΝ βΝ Ϋζ βΝ
ζα λ υ δευθΝ ε βζυ πθΝ βΝ Ρκ σθ αΝ ηπκλ έΝ θαΝ υθκ υ έΝ απσΝ αθαΰεαέαΝ ηΫ λαΝ ΰδαΝ βθΝ απκφυΰάΝ
πλσεζβ βμΝαβηδυθ,ΝσππμΝβΝαπαΰσλ υ βΝξλά βμΝε λδυθΝαπσΝπαλαφέθβΝεζπέ 
50 ΌππμΝΰέθ αδΝ ε σ,ΝβΝ πδίκζάΝπλσ γ πθΝσλπθΝ Ν δκδεβ δεάΝπλΪιβΝ έθαδΝΰ θδεΪΝ υθα άΝεαδΝξπλέμΝ
δ δεάΝ ικυ δκ σ β β,Ν σ αθΝ βΝ πλΪιβΝ ε έ αδΝ εα ’Ν θΪ εβ βΝ δαελδ δεάμΝ υξΫλ δαμ·Ν αθαζυ δεΪΝ υέ 

Κκυ κτπα-Ρ ΰεΪεκυ,ΝΠλσ γ κδΝάΝπαλ πση θκδΝκλδ ηκέΝ βθΝ δκδεβ δεάΝπλΪιβ,Ν1λλγ,Ν έΝ1κθΝ πέ 
51 Auby/Bon, Droit administratif des biens, 3e ed., . 127, Chapus,ΝϊroitΝadministratifΝgénéral,ΝtέΝβ,Ν . 378. 

δ δεΪΝΰδαΝ αΝ ΫζβΝξλά βμΝπκζδ δ δευθΝαΰαγυθΝίζέΝΜαθδ Ϊεβ,ΝΝσηκμΝεαδΝΦτ βΝ1λλι,Ν έΝηθηέ 
52 Φ ΚΝγ1θΝχΥέ 
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ζέβέΝ πέ ε οβΝ κυΝεκδθκτΝ Νδ δπ δεκτμΝξυλκυμΝεαδΝηθβη έαΝ 

εέθβ αΝηθβη έαΝ αΝκπκέαΝξλκθκζκΰκτθ αδΝη ΪΝ κΝ1ζηγ,Νεα ΪΝ κΝΪέΝιΝ παλέΝγΝ κυΝ θέΝ

γίβκήβίίβ,ΝεαγυμΝεαδΝ αΝαθ έ κδξαΝεδθβ ΪΝηθβη έα,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ δαελέ δμΝ κυΝΪέΝ

βίΝ παλέΝ 1Ν κυΝ θσηκυ, ηπκλ έΝ θαΝ ζκτθΝ υπσΝ βθΝ ευλδσ β α ά θκηά δ δπ υθέΝΤπσΝ βθΝ

θσηδηβ εα κξά δ δπ υθΝίλέ εκθ αδΝκλδ ηΫθ μΝφκλΫμΝαλξαέαΝεδθβ ΪΝηθβη έα,Νδ έπμΝίΪ δΝ

βμΝ δκδεβ δεάμΝΪ δαμΝπκυΝπλκίζΫπ αδΝ κΝΪέΝβγΝπαλέΝ1Ν κυΝθσηκυέΝΣΫζκμ,ΝΫξκυη ΝεαδΝ

βθΝπ λέπ π βΝαλξαέπθΝαεέθβ πθΝηθβη έπθ,Ν βησ δαμΝ βζα άΝε ά βμ,Ν αΝκπκέαΝσηπμΝ

ίλέ εκθ αδΝ θΝηΫ πΝδ δπ δευθΝ ε Ϊ πθέ 

ΟΝ θΫκμΝ θσηκμΝ πδ δυε δΝ η Ν υ βηα δεσΝ λσπκΝ θαΝ πλκ φΫλ δΝ βΝ υθα σ β αΝ κυμΝ

πκζέ μΝ θαΝ ΰθπλέ κυθΝ βθΝ πκζδ δ δεάΝ εζβλκθκηδΪΝ κυμ,Ν αεσηβΝ εαδΝ σ αθΝ αΝ κδξ έαΝ

βμΝ ίλέ εκθ αδΝ υπσΝ δ δπ δεάΝ ευλδσ β αΝ άΝ εα κξάέΝ  κΝ πζαέ δκΝ αυ σΝ πλκίζΫπκθ αδΝ

κλδ ηΫθ μΝ υθα σ β μΝ πέ ε οβμΝ ηθβη έπθΝ απσΝ κΝ εκδθσ,Ν πλκε δηΫθκυΝ ΰδαΝ αλξαέαΝ

εδθβ ΪΝ ηθβη έα,Ν αΝ κπκέαΝ παλαηΫθκυθΝ βησ δαΝ πλΪΰηα αΝ αεσηβΝ εαδΝ υπσΝ εαγ υμΝ

εα κξάμΝδ δυ β,ΝαζζΪΝ Ν υΰε ελδηΫθ μΝπ λδπ υ δμΝεαδΝσ κθΝαφκλΪΝαεέθβ αΝηθβη έαέΝ

Σέγ θ αδΝ Ϋ δΝ π λδκλδ ηκέΝ δ δπ δευθΝ δεαδπηΪ πθ,ΝκδΝ κπκέκδΝ γ η ζδυθκθ αδΝ κΝΪέΝβζΝ

παλέΝ1ΝεαδΝθΝέΝεαδΝυπ λδ ξτκυθΝεα ΪΝΰ θδεσΝεαθσθαΝ πθΝ ικυ δυθΝπκυΝπβΰΪακυθΝαπσΝ

κΝ δεαέπηαΝ βμΝ δ δκε β έαμ54έΝ  Ν κλδ ηΫθ μΝ απσΝ δμΝ λυγηέ δμΝ κυΝ θΫκυΝ θσηκυ,Ν βΝ

πδίΪλυθ βΝ κυΝ δ δυ βΝ η Ν βθΝ πέ ε οβΝ κυΝ εκδθκτΝ απκ ζ έΝ αθ δ Ϊγηδ ηαΝ ΰδαΝ

παλκξΫμΝ βμΝ δκέεβ βμΝπλκμΝ κθΝδ δυ βΝετλδκΝάΝεΪ κξκΝηθβη έκυέ 

Κα αλξΪμ,Ν πλκίζΫπ αδΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ υθα σ β αμΝ πέ ε οβμΝ κυΝ εκδθκτΝ Ν αεέθβ α 

αλξαέα ηθβη έα πκυ αθαεαζτπ κθ αδ,Ν φσ κθΝ βΝ αλησ δαΝ υπβλ έαΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ

απκφα έ δΝ βΝ δα άλβ άΝ κυμέ  βθΝπ λέπ π βΝαυ ά,ΝκΝθσηκμΝπλκίζΫπ δΝ κΝΪέΝλΝπαλέΝ

γΝ σ δΝ βΝ δκέεβ βΝ τθα αδΝ θαΝ πδίΪζ δΝ κθΝ δ δκε ά βΝ κυΝ αεδθά κυΝ σπκυΝ ίλΫγβε Ν κΝ

αλξαέκΝ ηθβη έκΝ βθΝ υπκξλΫπ βΝ θαΝ πδ λΫπ δΝ βθΝ πέ ε οάΝ κυΝ υπσΝ σλκυμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ

                                                                                                                                               
53 Ϊ δΝ βμ ικυ δκ σ β βμΝ αυ άμΝ Ϋξ δΝ ε κγ έΝ βΝ απσφα βΝ ΤΠΠΟή ΡΧή 1- βήββθζιή1γγθΝ βμΝ
ηέηέ1λλκ,ΝΦ ΚΝθβίΝψ΄έΝΝ 
54 ζέΝ έ εκυλά,ΝΧπλκ αιδεσΝεαδΝπκζ κ κηδεσΝ έεαδκ,Ν1λλ1,Ν έΝζ1,ΝΣλκίΪ,ΝΗΝΫθθκδαΝ κυΝπκζδ δ δεκτΝ
π λδίΪζζκθ κμΝεα ΪΝ κΝτθ αΰηαΝ κυΝ1λιηήκθ,Ν έΝηβ,Ν έ ΛδΰπηΫθκυ,ΝΚλΪ κμΝ δεαέκυΝεαδΝπλκ α έαΝ κυΝ
πκζδ δ δεκτΝ π λδίΪζζκθ κμ,Ν δ δεΝ λΝ (1λλι),Ν έΝ γί1Ν πέΝ (γ1ι)·Ν ίζέΝ πέ βμΝ Γέ λσ κυ,Ν υθ αΰηα δεκέΝ
π λδκλδ ηκέΝ βμΝ δ δκε β έαμΝ εαδΝ απκαβηέπ β,Ν 1λλι,Ν έΝ 1λκέΝ πσΝ βΝ θκηκζκΰέαΝ ίζέΝ θ δε δεΪΝ  Ν
βκβιή1λλγ,Ν ΝσηκμΝ εαδ Φτ β 1λλζ,Ν έΝ ηηι,  Ν (Οζέ)Ν βκί1ή19λ1,Ν Νκ Ν ζίΝ (1λλβ),Ν έΝ 1ίλ1,   (Οζέ)Ν
1ίλιήκι,Ν Νκ Ν 36 (1988),Ν έΝ 1ι11,Ν εαδΝ π λαδ ΫλπΝ βΝ θκηκζκΰέαΝ πκυΝ παλα έγ αδΝ απσΝ κθΝ έ Ρυ β, 

πδ εσπβ βΝ βμΝαθαφ λση θβμΝ κΝπ λδίΪζζκθΝθκηκζκΰέαμΝ κυΝυηίκυζέκυΝ βμΝ πδελα έαμΝ πθΝ υθ 
1λκζΝΫπμΝεαδΝ1λλγ,ΝΝσηκμΝεαδΝΦτ βΝ1λλζ,Ν έΝη1Ν πέΝ(λγ)έ 
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κλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠκζδ δ ηκτΝεα σπδθΝΰθπηκ σ β βμΝ κυΝκδε έκυΝ

υηίκυζέκυέΝ 

Γ θδεσ λα,Ν Ν σζα α αεέθβ α ηθβη έα ηπκλ έΝ θαΝ κγ έΝ υθα σ β αΝ πέ ε οβμΝ κΝ

εκδθσΝυπσΝ κυμΝσλκυμΝ κυΝΪέΝ11ΝπαλέΝβΝ κυΝθΫκυΝθσηκυέΝΗΝ θΝζσΰπΝ δΪ αιβΝδ λτ δΝ δ δεάΝ

δκδεβ δεάΝ δα δεα έα,Ν βΝ κπκέαΝ Ϋξ δΝ δ σΝ π λδ ξση θκμΝ φ θσμΝ εαγδ ΪΝ υθα άΝ βθΝ

πέ ε οβΝ κυΝηθβη έκυΝαπσΝ κυμΝπκζέ μΝεαδΝαφ ΫλκυΝ πδ λΫπ δΝ κθΝγδΰση θκΝετλδκΝάΝ

θκηΫαΝ βθΝαθααά β βΝαπσΝ κΝ βησ δκΝ κυΝ υθσζκυΝάΝηΫλκυμΝ πθΝ απαθυθΝ υθ άλβ βμΝ

άΝ πλκ α έαμΝ κυΝ ηθβη έκυ,Ν φσ κθΝ πζβλκτθ αδΝ κλδ ηΫθκδΝ σλκδ55έΝ Ου δα δεΪΝ

βηδκυλΰ έ αδΝ υΝηδαΝ ξΫ βΝσπκυΝβΝ υθα σ β αΝ πέ ε οβμΝ κυΝεκδθκτΝαπκ ζ έΝ βθΝ

Ϋηη β αθ δπαλκξά κυΝ ευλέκυΝ άΝ θκηΫαΝ κυΝ ηθβη έκυΝ πλκμΝ κΝ βησ δκ,Ν Ϋθαθ δΝ βμΝ

εΪζυοβμΝ απαθυθΝ υθ άλβ βμΝ κυΝ ηθβη έκυέΝ Πλκςπκ έγ αδΝ ί ίαέπμΝ βΝ υπκίκζάΝ

αδ άηα κμΝ κυΝ θ δαφ λση θκυΝ δ δυ βΝ ΰδαΝ βθΝ εέθβ βΝ βμΝ ξ δεάμΝ δκδεβ δεάμΝ

δα δεα έαμέΝ υθαφυμ,Ν δ λτ αδΝ αληκ δσ β αΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτ,Ν κΝ κπκέκμΝ

ελέθ δΝη Ναπσφα άΝ κυΝεαδΝεα σπδθΝ ξ δεάμΝΰθπηκ σ β βμΝσ δΝ κΝηθβη έκΝπλΫπ δΝθαΝ

εα α έΝ πδ εΫοδηκ·Ν η Ν βθΝ έ δαΝ απσφα βΝ κΝ ΤπκυλΰσμΝ απκφαέθ αδΝ π λέΝ βμΝ

υθ λκηάμΝ πθΝ πλκςπκγΫ πθΝ πκυΝ γΫ δΝ κΝ θσηκμΝ ΰδαΝ βθΝ εΪζυοβΝ πθΝ απαθυθΝ κυΝ

ευλέκυΝάΝθκηΫαέΝΜ Ναπσφα βΝ πέ βμΝ κυΝ δ έκυΝΤπκυλΰκτΝεαδΝεα σπδθΝΰθπηκ σ β βμΝ

κυΝ αλησ δκυΝ υηίκυζέκυΝ εαγκλέακθ αδΝ κΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ εαδΝ κδΝ πλκςπκγΫ δμΝ

πέ ε οβμΝ κυΝηθβη έκυΝαπσΝ κΝεκδθσέ 

Πλκε δηΫθκυΝΰδαΝεδθβ Ϊ ηθβη έα,ΝβΝΫεγ άΝ κυμΝ κΝεκδθσΝλυγηέα αδΝεα αλξΪμΝ κΝΪέΝ

βλΝπαλέΝβΝ κυΝθσηκυΝγίβκήβίίβ,Ν θυΝΪζζ μΝ υθαφ έμΝλυγηέ δμΝίλέ εκυη ΝεαδΝ αΝγίΝ

παλέΝ γΝ εαδΝ ΪέΝ γ1Ν παλέΝ λέΝ ΌζκδΝ κδΝ εΪ κξκδΝ αλξαέπθ (ησθκθ)Ν εδθβ υθΝηθβη έπθΝ εαγυμΝ

πέ βμΝ εαδΝ αΝ θκηδεΪΝ πλσ ππαΝ κυΝ υλτ λκυΝ βησ δκυΝ κηΫαΝ πκυΝ ΫξκυθΝ υπσΝ βθΝ

ευλδσ β ΪΝ κυμ,ΝθκηάΝάΝεα κξά, εδθβ Ϊ ηθβη έα αθ ιαλ ά πμ βζδεέαμ υπκξλ κτθ αδ θαΝ

αΝγΫ κυθΝΰδαΝ τζκΰκΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ βΝ δΪγ βΝ βμΝυπβλ έαμΝπλκμΝΫεγ βΝ κΝ

π λδεσΝάΝαεσηβΝεαδΝ κΝ ιπ λδεσέΝΗΝυπκξλΫπ βΝαυ ά,ΝβΝκπκέαΝγ πέα αδΝ κΝΪέΝ

βλΝπαλέΝβΝ κυΝθσηκυ,Νεαγέ α αδΝ θ λΰάΝκπκ άπκ ,Νεα σπδθΝυπκίκζάμΝαδ άηα κμΝ βμΝ

υπβλ έαμ,Ν κΝκπκέκΝπλΫπ δΝθαΝξαλαε βλδ γ έΝπμΝ ε ζ άΝ δκδεβ δεάΝπλΪιβέΝΠλΫπ δΝ

θαΝ βη δπγ έΝ πέ βμΝσ δ,Ναέλκθ αμΝ θ ξση θ μΝ υ εκζέ μΝγ η ζέπ βμΝ βμΝπαλαθκηέαμΝ

δκδεβ δεκτΝ κλΰΪθκυΝ εα ΪΝ βθΝ φτζαιβΝ εαδΝ Ϋεγ βΝ πθΝ ηθβη έπθ,Ν κΝ θκηκγΫ βμΝ

                                                 
55 ΟδΝσλκδΝεΪζυοβμΝ πθΝ απαθυθΝ κυΝθκηΫαΝάΝευλέκυΝηθβη έκυΝαπσΝ κΝ βησ δκΝ έθαδΝ τηφπθαΝη Ν κΝΪέΝ
11ΝπαλέΝβΝ κυΝθσηκυμΝα)ΝκδΝ απΪθ μΝαυ ΫμΝθαΝυπ λίαέθκυθΝΫθαΝ τζκΰκΝτοκμ,Νί)ΝκδΝ ξ δεΫμΝφγκλΫμΝ κυΝ
ηθβη έκυΝθαΝηβθΝκφ έζκθ αδΝ κθΝετλδκΝάΝθκηΫα,ΝεαδΝΰ)ΝΝβΝκδεκθκηδεάΝεα Ϊ α βΝευλέκυΝάΝθκηΫαΝθαΝηβθΝ
κυΝ πδ λΫπ δΝθαΝεα αίΪζ δΝκΝέ δκμΝ βΝ απΪθβέ 
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δαηκλφυθ δ,Ν βθΝ έ δαΝ δΪ αιβ,Ν δ δεάΝ ιπ υηία δεάΝ υγτθβΝ κυΝ βηκ έκυΝ πλκμΝ

απκαβηέπ βΝΰδαΝ βθΝαπυζ δαΝ πθΝηθβη έπθΝάΝΰδαΝεΪγ ΝφγκλΪΝπκυΝαυ ΪΝγαΝυπκ κτθ,Ν

θσ πΝίλέ εκθ αδΝ βθΝ δΪγ βΝ βμΝυπβλ έαμ56.  

δ δεΪΝσ κθΝαφκλΪΝ κυμΝ υζζΫε μ,Ν κυμΝθσηδηκυμΝ βζα άΝεα σξκυμΝάΝευλέκυμΝεδθβ υθΝ

ηθβη έπθΝπκυΝαπκ ζκτθΝΫθαΝ θδαέκΝ τθκζκ,ΝκΝθΫκμΝθσηκμΝπλκίζΫπ δΝ κΝΪέΝγ1ΝπαλέΝλΝ

βθΝυπκξλΫπ άΝ κυμΝθαΝ δ υεκζτθκυθΝ βθΝ πέ ε οβΝ υζζκΰάμΝβΝκπκέαΝελέθ αδΝαπσΝ βθΝ

αλησ δαΝ υπβλ έαΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Πκζδ δ ηκτΝ πμΝ βηαθ δεάέΝ  Ν αθ έγ βΝ η Ν βθΝ

π λέπ π βΝ κυΝΪέΝβλΝπαλέΝβ,ΝκΝ υζζΫε βμΝ θΝυπκξλ κτ αδΝθαΝπαλα υ δΝ πηα δεΪΝ αΝ

ηθβη έαΝ βθΝ υπβλ έα·Ν εα ΪΝ εηάλδκΝ βΝ πλσ ία βΝ κυΝ εκδθκτΝ ηπκλ έΝ θαΝ ΰέθ δΝ Ν

ξυλκΝ βμΝ πδζκΰάμΝ κυΝ υζζΫε βέΝτηφπθαΝη Ν λβ άΝ πλσίζ οβΝ βμΝ έ δαμΝ δΪ αιβμ,Ν κΝ

υζζΫε βμΝηπκλ έΝηΪζδ αΝθαΝαιδυ δΝεαδΝ βθΝεα αίκζάΝαθ δ έηκυΝ δ σ κυΝαπσΝ κυμΝ

πδ εΫπ μ,Ν κΝκπκέκΝπΪθ πμΝπλΫπ δΝθαΝΫξ δΝ ΰελδγ έΝαπσΝ βΝ δκέεβ βέΝ 

ΣΫζκμ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΪέΝγίΝπαλέΝγΝ κυΝθσηκυΝκΝετλδκμΝάΝεΪ κξκμΝεδθβ κτΝηθβη έκυ,Ν κΝ

κπκέκ εζΪπβε Ν άΝ ιάξγβΝ παλΪθκηαΝ εαδΝ π λΪφβΝ Ν αυ σθ,Ν υθάγπμΝ εα σπδθΝ

αθααά β βμΝαπσΝ δμΝυπβλ έ μΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠκζδ δ ηκτ,Νυπκξλ κτ αδΝθαΝ πδ λΫο δΝ

βθΝΫεγ βΝ κυΝηθβη έκυΝ κΝεκδθσέΝΗΝΫεγ βΝπλαΰηα κπκδ έ αδΝυπσΝπλκςπκγΫ δμΝεαδΝ

ΰδαΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ πκυΝ εαγκλέακθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτΝ εαδΝ

εα σπδθΝΰθπηκ σ β βμΝ κυΝκδε έκυΝυηίκυζέκυέΝ 

 

ζέγέΝΠλσ ία βΝ δ δευθΝ πδ βησθπθ 

 Ν ξΫ βΝ η Ν κΝ ΰ θδεσΝ εκδθσ,Ν κΝ κπκέκΝ απκζατ δΝ θσμΝ εαγ υ κμΝ πέ ε οβμΝ

υΰε ελδηΫθπθΝ αλξαδκζκΰδευθΝ ξυλπθΝ εαδΝ ηθβη έπθ,Ν κΝ κπκέκΝ ξαλαε βλέα αδΝ απσΝ

ΰ θδεκτμΝσλκυμΝεαδΝπλκςπκγΫ δμΝπκυΝ έγ θ αδΝη Ν δμΝεα ΪΝ κΝΪέΝζθΝπαλέΝ1ΝυπκυλΰδεΫμΝ

απκφΪ δμ,Ν κΝ θΫκμΝ θσηκμΝ αθαΰθπλέα δΝ ηδαΝ δ δαέ λβ,Ν ξ δευμΝ κζδΰΪλδγηβΝ εαδΝ

πλκθκηδκτξκΝ εα βΰκλέαΝ δεαδκτξπθΝ πλσ ία βμέΝ ΟδΝ δ δεκέΝ πδ άηκθ μΝ ικπζέακθ αδΝ

απσΝ δΪφκλ μΝ δα Ϊι δμΝ κυΝθΫκυΝθσηκυΝη Ν ιαδλ δεΪΝ δεαδυηα αΝπλσ ία βμ,Ν αΝκπκέαΝ

αφκλκτθΝηθβη έαΝεαδΝ ξυλκυμΝ σ κΝυπσΝ βησ δαΝσ κΝεαδΝυπσΝ δ δπ δεάΝευλδσ β αΝεαδΝ

εα κξά,Ν αθ ιαλ ά πμΝ αθΝ ΫξκυθΝ βηδκυλΰβγ έΝ υθα σ β μΝ πέ ε οβμΝ κυΝ εκδθκτέΝ

                                                 
56  βΝ δΪ αιβΝ αυ άΝ γ η ζδυθ αδΝ Ϋ δΝ υγτθβΝ κυΝ βηκ έκυΝ αεσηβΝ εαδΝ αθΝ βΝ αβηέαΝ υθ Ϋ αδΝ η Ν
τθθκη μ πλΪι δμΝ βμΝ δκέεβ βμ·ΝΰδαΝ δμΝγ η ζδυ δμΝαλξΫμΝπκυΝ δΫπκυθΝ βθΝελα δεάΝ υγτθβΝαπσΝθσηδηβΝ
δκδεβ δεάΝ λΪ βΝίζέΝ έ Κκθ σΰδπλΰα-Θ κξαλκπκτζκυ,ΝΗΝ θ κ υηία δεάΝ υγτθβΝ βμΝ βησ δαμΝ ικυ έαμΝ
βθΝπ λέπ π βΝ βμΝαβηδκΰσθκυΝ θ λΰ έαμΝ βμΝαλξάμΝ(fait du prince)ΝεαδΝβΝ υηίκζάΝ κυΝεαγβΰβ κτΝ βηέΝ

Κσλ κυ,Ν Νβίίί,Ν έΝβγιΝ πέΝ(βγλΝ πέέ)έ 
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ΠΪθ πμ,Ν βΝ πλσ ία βΝ αΝ πλκ α υηΫθαΝ αθ δε έη θαΝ ΰδαΝ λ υθβ δεκτμΝ εκπκτμΝ

πλαΰηα κπκδ έ αδΝεα ΪΝεαθσθαΝίΪ δΝ δ δεάμΝ δκδεβ δεάμΝΪ δαμέΝ 

ΣκΝ δ υλυηΫθκΝ δεαέπηαΝπλσ ία βμΝ υθδ ΪΝσξδΝησθκθΝαθαΰθυλδ βΝ βμΝπλκ φκλΪμΝ βμΝ

πδ άηβμΝ βθΝπλκ α έαΝ βμΝπκζδ δ δεάμΝεζβλκθκηδΪμ,ΝαζζΪΝπλκπΪθ πθΝ δα φΪζδ βΝ

αθαΰεαέπθΝπλαε δευθΝσλπθΝ ΰδαΝ βθΝΪ εβ βΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝ ΫλΰκυέΝ πσΝ βθΝΪπκοβΝ

αυ ά,Ν βΝ δα φΪζδ βΝ κυΝ δεαδυηα κμΝ πλσ ία βμΝ ΰδ’Ν αυ άΝ βθΝ δ δεάΝ εα βΰκλέαΝ

ξλβ υθΝ υθ Ϋ αδΝη Ν κΝ υθ αΰηα δεσΝ δεαέπηαΝ βθΝ ζ τγ λβΝ πδ βηκθδεάΝΫλ υθα,Ν

βθΝκπκέαΝυπκξλ κτ αδΝθαΝπλκαΰΪΰ δΝ κΝελΪ κμΝίΪ δΝ κυΝΪέΝ1θΝπαλέΝ1Νέ57 

 

ζέγέ1έΝΠλσ ία βΝ δ δευθΝ πδ βησθπθΝ Ν βησ δαΝηθβη έα 

δ δεσ λα,Ν κΝ ΪέΝ ζθΝ παλέΝ γΝ κυΝ θσηκυΝ πλκίζΫπ δΝ σ δΝ κδΝ αλησ δ μΝ υπβλ έ μΝ κυΝ

υπκυλΰ έκυΝ δ υεκζτθκυθ βθΝ πλσ ία βΝ πθ δ δευθΝ πδ βησθπθέΝ ΗΝ δ υεσζυθ βΝ

αυ άΝ υθέ α αδΝεα ΪΝ κθΝθσηκΝπλκπΪθ πθΝ βΝξκλάΰβ βΝ δ δεάμΝΪ δαμΝΰδαΝ βΝη ζΫ β,Ν

φπ κΰλΪφβ βΝ εαδΝ πλαΰηα κπκέβ βΝ ξ δευθΝ βηκ δ τ πθΝ σ κθΝ αφκλΪΝ Ν εδθβ Ϊ 

ηθβη έα,Ν αΝ κπκέαΝ φυζΪ κθ αδΝ Ν ηκυ έαΝ άΝ απκγβε υ δεκτμΝ ξυλκυμΝ υπσΝ βθΝ

πκπ έαΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠκζδ δ ηκτέΝ κΝΪέΝζθΝπαλέΝγΝκΝθσηκμΝγ η ζδυθ δΝ υγΫπμΝΫθαΝ

δεαέπηαΝπλσ ία βμΝεΪγ Ν δ δεκτΝ πδ άηκθα·Ναθ δ κέξπμ,ΝβΝ ξ δεάΝΪ δαΝ ε έ αδΝ

εα ΪΝ ηέα αληκ δσ β α βμ δκέεβ βμέΝ θ κτ κδμ,Ν τηφπθαΝη Ν κθΝθσηκΝβΝ δκέεβ β 

αλθ έ αδΝ βθΝξκλάΰβ βΝΪ δαμΝσ αθΝ δαπδ υθ αδΝεέθ υθκμΝφγκλΪμΝ κυΝηθβη έκυΝαπσΝ

βΝ η ζΫ βΝ άΝ βΝ φπ κΰλΪφδ άΝ κυέΝ Καγέ α αδΝ Ϋ δΝ φαθ λάΝ βΝ πλκ λαδσ β αΝ βμΝ

πλκφτζαιβμΝ Ϋθαθ δΝ εΪγ Ν ΪζζβμΝ ηκλφάμΝ πλκ Ϋΰΰδ βμΝ βμΝ πκζδ δ δεάμΝ εζβλκθκηδΪμ,Ν

αεσηβΝεαδΝ βμΝ πδ βηκθδεάμΝ βμΝΫλ υθαμέΝ 

ΗΝ δ δεάΝ υθα σ β αΝ πλσ ία βμΝ πκυΝ αθαΰθπλέα δΝ κΝ ΪέΝ ζθΝ παλέΝ γΝ ζ έΝ υπσΝ βθΝ

πδφτζαιβΝ πθΝ απκεζ δ δευθΝ δεαδπηΪ πθΝ βηκ έ υ βμΝ πθΝ απκ ζ ηΪ πθΝ

αθα εαφυθΝεαδΝΪζζπθΝαλξαδκζκΰδευθΝ λ υθυθ,Ν αΝκπκέαΝγ η ζδυθκθ αδΝ κΝΪέΝγλΝ κυΝ

θσηκυέΝ Μ ΪΝ βθΝ ζάιβΝ κυΝ θΝ ζσΰπΝ απκεζ δ δεκτΝ δεαδυηα κμ,Ν σ κΝ κδΝ φκλ έμΝ πκυΝ

δ ιΪΰκυθΝ βθΝ αθα εαφάΝ άΝ ΪζζβΝ αλξαδκζκΰδεάΝ Ϋλ υθα,Ν σ κΝ εαδΝ βΝ αλησ δαΝ υπβλ έαΝ

κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠκζδ δ ηκτ,Ν βθΝκπκέαΝ ζδεΪΝπ λδΫλξ αδΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ υλβηΪ πθΝ

εαδΝ κυΝ υζδεκτΝ εηβλέπ βμ,Ν υπκξλ κτθ αδΝ θαΝ δ υεκζτθκυθΝ βθΝ πλσ ία βΝ πθΝ

                                                 
57 Πέ Μαθ ακτφαμ,Ν εα βηαρεάΝ ζ υγ λέα,Ν 1λλι,Ν έΝ 1κγΝ πέ,Ν Χλυ σΰκθκμ,Ν κηδεΪΝ εαδΝ εκδθπθδεΪΝ
δεαδυηα α,Ν έΝγίζΝ πέ 
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η ζ β υθ,Ν ξπλέμΝ θαΝ απαδ έ αδΝ ηΪζδ αΝ βΝ Ϋε κ βΝ ξ δεάμΝ Ϊ δαμΝ (ΪέΝ γλΝ παλέΝ κΝ θέΝ

3028/2002).  

Ό κθΝ αφκλΪΝ ΫζκμΝ βθΝ πλσ ία βΝ Ν ελα δεκτμΝ αλξαδκζκΰδεκτμΝ ξυλκυμΝ εαδΝ ΪζζαΝ

αεέθβ α ηθβη έαΝ πκυΝ αθάεκυθΝ βθΝ ευλδσ β αΝ κυΝ βηκ έκυ,Ν κΝ θσηκμΝ εα αλξάθΝ θΝ

γ η ζδυθ δΝ δ δαέ λαΝ δεαδυηα αΝ πλσ ία βμΝ ΰδαΝ δ δεκτμΝ πδ άηκθ μέΝ ΠΪθ πμ,Ν η Ν

υπκυλΰδεάΝ απσφα βΝ Ϋξ δΝ παλαξπλβγ έΝ δεαέπηαΝ ζ τγ λβμΝ δ σ κυΝ Ν ηκυ έα,Ν

αλξαδκζκΰδεκτμΝξυλκυμΝεαδΝηθβη έαΝ Ν υλ έ μΝεα βΰκλέ μΝπλκ υππθ η Ναθ δε έη θκΝ

θα ξσζβ βμΝ βθΝ ζζβθδεάΝεαδΝπαΰεσ ηδαΝπκζδ δ δεάΝεζβλκθκηδΪ58.  

 

ζέγέβέΝΠλσ ία βΝ δ δευθΝ πδ βησθπθΝ Νδ δπ δεΪΝηθβη έαΝεαδΝ υζζκΰΫμ 

δ υλυηΫθ μΝ υθα σ β μΝ πλσ ία βμΝ δ δευθΝ πδ βησθπθΝ βηδκυλΰ έΝ κΝ θΫκμΝ θσηκμΝ

εαδΝ Ν ξΫ βΝη Νκλδ ηΫθαΝηθβη έαΝ πέΝ πθΝκπκέπθΝγ η ζδυθκθ αδΝδ δπ δεΪΝ δεαδυηα αέΝ

ΗΝπλσ ία βΝ κυΝπ λδκλδ ηΫθκυΝαυ κτΝαλδγηκτΝπλκ υππθΝ βηδκυλΰ έΝ αφυμΝζδΰσ λαΝ

βη έαΝ λδίάμΝη Ν αΝ υηφΫλκθ αΝ κυΝ δ δυ βΝευλέκυΝάΝεα σξκυ,Ν υΰελδθση θβΝη Ν βθΝ

πέ ε οβΝ κυΝΰ θδεκτΝεκδθκτέΝΟΝθσηκμΝζαηίΪθ δΝ ιΪζζκυΝυπσοβΝ κΝ βη έκΝαυ σΝεαδΝ

κΝ υθ αΰηα δεσΝ δεαέπηαΝ πθΝ δ δευθΝ πδ βησθπθΝ βθΝαλξαδκζκΰδεάΝΫλ υθαέΝ 

Κα αλξΪμ,ΝκΝθσηκμΝγίβκήβίίβΝ δ λτ δΝ κΝΪέΝ11ΝπαλέΝγΝαληκ δσ β αΝ βμΝ δκέεβ βμΝθαΝ

ξκλβΰ έΝ Ϊ δαΝ Ν δ δεκτμΝ πδ άηκθ μ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ η ζ ά κυθΝ άΝ θαΝ

φπ κΰλαφά κυθΝ αεέθβ α ηθβη έαΝ πκυΝ ίλέ εκθ αδΝ υπσΝ δ δπ δεάΝ ευλδσ β α,Ν θκηάΝ άΝ

εα κξά,Ν κδΝ Ν δ δυ μΝ κφ έζκυθΝ θαΝ δ υεκζτθκυθΝ κυμΝ δ δεκτμΝ πδ άηκθ μΝ κΝ ΫλΰκΝ

κυμέΝΠ λαδ Ϋλπ,ΝβΝπλκθκηδαεάΝπλσ ία βΝ πθΝ δ δευθΝ πδ βησθπθΝ Νεδθβ Ϊ ηθβη έα 

πκυΝίλέ εκθ αδΝ Ν βησ δαΝηκυ έαΝεαδΝελα δεκτμΝξυλκυμΝαπκγάε υ βμ,Ν π ε έθ αδΝ

ίΪ δΝ κυΝΪέΝβλΝπαλέΝ1Ν κυΝ θΫκυΝαλξαδκζκΰδεκτΝθσηκυΝεαδΝ Ν ε έθαΝπκυΝίλέ εκθ αδΝ

βθΝ εα κξάΝ δ δπ υθέΝ ΗΝ δΪ αιβΝ αυ άΝ εαγδ ΪΝ δμΝ υπβλ έ μΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ

Πκζδ δ ηκτΝαλησ δ μΝθαΝξκλβΰκτθΝΪ δ μΝ Ν δ δεκτμΝ πδ άηκθ μ,ΝίΪ δΝ πθΝκπκέπθΝ

αυ κέΝ δεαδκτθ αδΝ θαΝφπ κΰλαφέακυθΝεαδΝ θαΝη ζ κτθΝ αΝαλξαέαΝ εδθβ ΪΝ ηθβη έαΝ πκυΝ

ίλέ εκθ αδΝ βθΝ εα κξάΝ δ δπ υθέΝ ΗΝ έ δαΝ αληκ δσ β αΝ αφκλΪΝ εαδΝ Ν θ υ λαΝ εδθβ ΪΝ

ηθβη έα,Ν φσ κθΝ σηπμΝ αυ ΪΝ αθάεκυθΝ Ν θκηδεΪΝ πλσ ππαΝ κυΝ υλτ λκυΝ βησ δκυΝ

κηΫα,Νά κδΝ Νελα δεκτμΝεα ’Νκυ έαθΝφκλ έμέΝΗΝ θΝζσΰπΝΪ δαΝγ η ζδυθ δΝαθ έ κδξβΝ

υπκξλΫπ βΝ κυΝδ δκε ά βΝάΝεα σξκυΝ κυΝεδθβ κτΝηθβη έκυΝσξδΝησθκθΝθαΝαθ ξγ έ,ΝαζζΪΝ

                                                 
58 ζέΝ αΝΪέΝηΝεαδΝιΝ βμΝΤΠΠΟήΓΝΟήβκκηθή1βέθέ1λλθ,ΝΦ ΚΝζζηΝ ΄έ 
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εαδΝθαΝ δ υεκζτθ δΝ βθΝ πδ βηκθδεάΝπλσ ία βΝ κΝηθβη έκέΝ θΪζκΰβΝΪ δαΝ ε έ αδΝ

ΫζκμΝ ίΪ δΝ κυΝ ΪέΝ γ1Ν παλέΝ ιΝ κυΝ θΫκυΝ θσηκυΝ εαδΝ πλκε δηΫθκυΝ ΰδαΝ αθ δε έη θαΝ πκυΝ

δα βλκτθ αδΝ Νδ δπ δεΫμ υζζκΰΫμ. 

 

θέΝΣ ζδεΫμΝπαλα βλά δμ 

ΟΝθΫκμΝαλξαδκζκΰδεσμΝθσηκμΝ πδ δυε δΝθαΝ ηπζκυ έ δΝ βθΝπλκ α έαΝ πθΝαλξαδκ ά πθΝ

η Ν ηδαΝ θΫα,Ν εκδθπθδεά,Ν δΪ α β,Ν πλκ γΫ κθ αμΝ βθΝ πλκ α έαΝ πθΝ ηθβη έπθΝ βΝ

υθδ υ αΝ βμΝ Ϋθ αιάμΝ κυμΝ βθΝ εαγβη λδθάΝ απάΝ πθΝ πκζδ υθ,Ν πμΝ κδξ έκΝ

θ λΰκπκέβ βμΝ βμΝ δ κλδεάμΝ ηθάηβμΝ εαδ,Ν ζδεΪ,Ν εδθβ κπκέβ βμΝ βμΝ εκδθπθέαμΝ υπΫλΝ

βμΝ δΪ π βμΝ βμΝπκζδ δ δεάμΝεζβλκθκηδΪμέΝ υ σΝσηπμΝ θΝ βηαέθ δΝσ δΝβΝ δα άλβ βΝ

αλξαέπθΝεαδΝθ υ λπθΝηθβη έπθΝ έγ αδΝ κΝπ λδγυλδκέΝΚαδΝκΝθΫκμΝθσηκμΝυδκγ έ,ΝεαδΝ

ηΪζδ αΝ η Ν λσπκΝ απκζτ πμΝ υθ πάΝ εαδΝ ξθδεΪΝ Ϊλ δκ,Ν ΫθαΝ θκηδεσΝ εαγ υμΝ

δκδεβ δεάμ λτγηδ βμ πκυΝ δΫπ δΝ βθΝ παφάΝ πθΝπκζδ υθΝη  αλξαδκζκΰδεκτμΝξυλκυμΝεαδΝ

ηθβη έα,Νεαγ υμΝ κΝκπκέκΝΫξ δΝ δμΝλέα μΝ κυΝά βΝ βθΝαλξαδκζκΰδεάΝθκηκγ έαΝ κυΝ

19κυ αδυθαΝεαδΝ δα φαζέα δΝ βθΝαε λαδσ β αΝ πθΝηθβη έπθέΝ 

θ σμΝ κυΝ πζαδ έκυΝ αυ κτ,Ν πλκΪΰκθ αδΝ υ βηα δεΪΝ κδΝ υθα σ β μΝ πέ ε οβμΝ

αλξαδκζκΰδευθΝ ξυλπθΝ εαδΝ ηθβη έπθΝ απσΝ κυμΝ πκζέ μ·Ν κΝ ΪέΝ ζθΝ κυΝ θέΝ γίβκήβίίβΝ

ικυ δκ κ έΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝΠκζδ δ ηκτΝ ΰδαΝ βθΝ Ϋε κ βΝ πλΪι πθΝ κδΝ κπκέ μΝ εαγδ κτθΝ

υθα άΝ βθΝ πέ ε οβΝ ΝεΪγ Ναθ ιαδλΫ πμΝπκζέ βΝκΝκπκέκμΝ πδγυη έΝθαΝΫλγ δΝ ΝΪη βΝ

παφάΝη Ν αΝ κδξ έαΝ βμΝπκζδ δ δεάμΝεζβλκθκηδΪμΝ βμΝξυλαμέΝΗΝπαλαξυλβ βΝσηπμΝ

βμΝξλά βμΝ κυΝηθβη έκυΝΰδαΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ ε βζυ πθΝάΝΪζζκΝ εκπσΝ δαηκλφυθ αδΝ

απσΝ κθΝθσηκΝπμΝηδαΝδ δαέ λβΝηκλφάΝαπσζαυ άμΝ κυ,ΝβΝκπκέαΝπλκςπκγΫ δΝ δ δεάΝΪ δαΝ

κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτέΝ Πλσε δ αδΝ ΰδαΝ ηδαΝ αληκ δσ β αΝ βΝ κπκέαΝ α ε έ αδΝ εα ΪΝ

δαελδ δεάΝ υξΫλ δα,Ν κΝ πζαέ δκΝ βμΝ κπκέαμΝ βΝ δκέεβ βΝ έθαδΝ υθα σθΝ θαΝ εζβγ έΝ θαΝ

πλκί έΝ Ν τ εκζ μΝ αγηέ δμΝ εαδΝ ε δηά δμΝ πθΝ εδθ τθπθΝ πκυΝ υθ Ϋκθ αδΝ η Ν βθΝ

εΪ κ Νπλκ δθση θβΝξλά βέΝ 

εσηβ,Ν πκζτΝ βηαθ δεσΝ έθαδΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ κΝ θΫκμΝ θσηκμΝ η λδηθΪΝ Ν δΪ παλ μΝ

λυγηέ δμΝ κυΝ ΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ λσππθΝ πλσ ία βμΝ κυΝ εκδθκτΝ Ν εδθβ Ϊ,Ν εαδΝ

υ λ υσθ πμΝ Ν αεέθβ α,Ν ηθβη έα,Ν αΝ κπκέαΝ ίλέ εκθ αδΝ υπσΝ δ δπ δεά εα κξάΝ άΝ

ευλδσ β αέΝ δμΝλυγηέ δμΝαυ ΫμΝαπκ υπυθ αδΝβΝπλκ λαδσ β αΝ κυΝ βησ δκυΝ εκπκτΝ

βμΝ δαφτζαιβμΝ βμΝ δ κλδεάμΝ ηθάηβμΝ Ϋθαθ δΝ πθΝ δ δπ δευθΝ δεαδπηΪ πθΝ πέΝ πθΝ

ηθβη έπθέΝΣΫζκμ,ΝπλΫπ δΝθαΝ βη δπγ έΝεαδΝβΝ υ βηα δεάΝπλσθκδαΝ κυΝθέΝγίβκήβίίβΝΰδαΝ
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βΝ δ υεσζυθ βΝ βμΝ η ζΫ βμΝ εαδΝ λ υθβ δεάμΝ αιδκπκέβ βμΝ απσΝ δ δεκτμΝ πδ άηκθ μΝ

πθΝ ηθβη έπθ,Ν έ Ν αυ ΪΝ ίλέ εκθ αδΝ υπσΝ βησ δαΝ ευλδσ β αΝ εαδΝ εα κξά,Ν έ Ν υπσΝ

δ δπ δεάέΝΟΝθκηκγΫ βμΝεαγκ βΰ έ αδΝ κΝ βη έκΝαυ σΝαπσΝ βθΝ πδ αΰάΝ θγΪλλυθ βμΝεαδΝ

δ υεσζυθ βμΝ βμΝ πδ βηκθδεάμΝΫλ υθαμ,ΝσππμΝαυ άΝγ η ζδυθ αδΝ κΝΪέΝ1θΝπαλέΝ1Ν κυΝ

υθ Ϊΰηα κμέ- 


