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<ENΗMEΡΩΣH ΠoΛlτlκHΣ ΔΙAxElPlΣΗΣ AlTlAΣΕΩNι

A) Με την Πορoυσο θο θaλομε vο σoζ εvημεΦσoυμε 6τt η ετolρiο μοq :

ix€l υIoθετilσεI κοι εφορμδΦl <Πoλι1κιi ΔloxεiρIσηζ Αtτι6σεωv>

η ετοlρiο μοζ διοθaτεl λεrouργio δEχεiρlσηζ oιτdσεωv, η oπoiο δlοσφολiGl oτl oι οlπdoεtζ διερευvιλιrrοt
κοι ovΠμετωniζovrοl με ψδμoνo τηv καλiι niσrη, μEoω τηq oυγκ*vrμυoηζ κol επεξεργοσioζ κdθε σUvοφorζ
σroryεiou κoι nληΦφoρiοζ

η ετοιρio μoζ τηρεi ooφoλiq μητρωo oιτdσεωV 6πoυ κοτoxωρoυvrol τo onoφhητo orolxεio
τωv υnoβληθεσδν orιδσεων

E η ετolρio μoq τηρεi oε ooφoλθq oρxεio nληρη οεtρ6 τωv εψρdφιov πoU oφoΦiv σrη δrcxεiρlση
j κoΘε olτiooηg ξεxωρισrd. τo oρxεio oυτδ τηρεiτοl γlο δdσ'ημο τoυλοΧlσrov nirrrε εrωv onδ τηv ιJnoβoλη τηζ
T olτiooηq.
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Ξ B) Σε nερiΠτωση κoτoΘεσηζ εYγΦφηζ, εnδvυμηζ oιτiooηζ η εroιρio μoζ l

] l. οo σoζ noρoδδσεt on6δεrξη γιo τηv noρολoβi τηζ UΠoβληθεiσoζ orτiooηq, η onoio nερlλομβdνεl, σε
; γλωσσo onλη κol κοτοvoητil, σUvonnκη nεμγροφil τηζ δEδlκοσioξ noυ oκoλoυθεi η εrolρio μοζ γlο τη

3 δto1εiρlση τηζ olτiooηq, τo ororyεiο επlκolvωνiοgτoυ nφoδπoυ ιj τoυ τμi1μoτoq noυ θo 1εlρrαrεiτηv οιτiooη
Ξ
Ξ z' εvτοη nεv{ιrro (5o) ημεΦλoγloκδv ημερδv onδ τηv ημερoμηvΙo Uπoβoλiζ τηζ olτiooηξ, θo ixεl
Ξ oλoKληρδσεl τηv ξiτooη τηq otτiooηζ κoι θο σoζ θΧΦ onoσrεiλει onδ\.rηση. τυXdv Unθρβoση τηζ ΠρoΘεσμΙοζ

Ξ θo σoζ οlnoλoγηΘεi εYγΦφωζ nροσδloρiζoyroζ πορdλληλο τo νω Xρ6vo oλoκλriρωσηξ τηζ επεξεργoσiοζ
=o τnc οιτiοοnc
Θ
ξ :. oοq εvημερ6vθ δπ η εvεργonoiηoη τoU μηxovlσμoι olτdoεωv δεv δloκ6nτa τηv nοφγμφi] τωv

; εwδμων οξlδoειirv oοq

δ
3 4. οoζ ενημερδνεl δτl Ylο τηv εξωδlκoσElκil εniλυση τηζ olτioσηζ σoζ μnoρεiτε vo οΠευθυvθεiτε στov
3 Συvηγoρo τoυ Koτovoλωτη, σrηv Γενlκη Γρομμοτεio Kοτονoλωτη κλn

&
Ξ 5. θo σοζ εvημερδvεl γlο τηv πoρεio τηq εξθτοoηq τηq οlτiοoηg
i
θ o, οo σoζ οnoσΙεiλg aYγροφη κol oιτβλoγημivη ondvτηoη εvrξ τηζ ΠΦθεσμioζ τηζ nερi.tτωσηζ 2

Ξ τoυ noρδ'rroζ ορθρoU. Eοv δεν lκovonoεiτοl nλΙiρωζ τo okημο, dxετε τo δlκoiωμο vo εμεΙvεrε ατην οιτΙooη αoζ.
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9 Γ) YnευΘυvoζ Διoχεiρlσηζ Alτdσεων : κoζ KoρoτΦζ Γε6ργloζ
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