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 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ  ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

  
ρεη. 

 1.H ππ.αξηζκ.19εο/29-05-2020 ζέκα 4ν απφθαζε  ηνπ  Γ..ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ εγθξίλεη ηε  δηαδηθαζία γηα ηελ  
πξνκήζεηα  «ΠΔΡΙΦΔΡΙΚΩΝ  ΦΛΔΒΟΚΑΘΔΣΗΡΩΝ ΜΔ ΠΣΔΡΤΓΙΑ & ΒΑΛΒΙΓΑ ΔΓΥΤΗ» 

2. Tν ζρεηηθφ  αίηεκα απφ  ην γξαθείν δηαρείξηζεο πιηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ  

3. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.  
 

  Παξαθαινχκε φπσο απνζηείιεηε θιεηζηή νηθνλνκηθή πξνζθνξά κέρξη ηελ Παξαζθεπή 27/11/2020  θαη ψξα 
14:00 ζην νηθνλνκηθφ ηκήκα (γξαθείν πξνκεζεηψλ-δηαρείξηζε) ηνπ γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αγξηλίνπ γηα ηελ 

πξνκήζεηα ησλ παξαθάησ:  
 

  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΔ Μ.Μ ΣΙΜΗ 

1 ΠΔΡΙΦΔΡΙΚΟΙ ΦΛΔΒΟΚΑΘΔΣΗΡΔ ΜΔ 
ΠΣΔΡΤΓΙΑ & ΒΑΛΒΙΓΑ ΔΓΥΤΗ  Να είλαη 
ηζηνζπκβαηφ PTFE θαη λα κε δηαζηέιιεηαη κε ηελ 
ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο. ΑΠΟΣΔΙΡΩΗ : Θα 
είλαη παξαγσγήο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξν ηεο 
παξαδφζεσο κε ππνιεηπφκελν ρξφλν 
απνζηείξσζεο 4 1/2 έηε απφ ηεο παξαιαβήο. 
ΤΚΔΤΑΙΑ : Να απνηειείηαη απφ επηθεξσκέλν 
ραξηί πνπ δε ζρίδεηαη θαη πιαζηηθή κεκβξάλε , γηα 
λα δηαηεξνχληαη ζην αθέξαην νη ζπλζήθεο 
απνζηείξσζεο. ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ: Να 
είλαη θαηαζθεπαζκέλα βάζε ησλ ISO - Standards 
θαη λα θέξνπλ πηζηνπνίεζε επξσπατθψλ 
πξνδηαγξαθψλ. (CE - Mark).Να δηαζέηεη πηεξχγηα 
θαη βαιβίδα κε παιηλδξφκεζεο. Ο θαζεηήξαο λα 
έρεη ιεπηφ ηνίρσκα, δηαηεξψληαο ηε κεγαιχηεξε 
σθέιηκε εζσηεξηθή δηάκεηξν, γηα λα κελ 
απμνκεηψλεηαη ε ξνή θαη λα κε δεκηνπξγείηαη 
κεραληθφο εξεζηζκφο ή ζξνκβνθιεβίηηδα. Ο νδεγφο 
- ζηπιεφο λα έρεη πνιχ θαιή εθαξκνγή κε ηνλ 
θαζεηήξα, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ζπξξίθλσζε 
ηνπ, θαζψο επίζεο λα επηηπγράλεηαη ε άκεζε 
θιεβνθέληεζε, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη δεχηεξε ή 
ηξίηε πξνζπάζεηα. ( κείσζε θφζηνπο - απνθπγή 
ηαιαηπσξίαο αζζελψλ απφ ηξψζε αγγείσλ ).Να 
εμαζθαιίδεη ηελ δπλαηφηεηα άκεζνπ νπηηθνχ 
ειέγρνπ ηεο παιηλδξφκεζεο ηνπ αίκαηνο, 
επηβεβαηψλνληαο επηηπρή θιεβνθέληεζε. Ο 
θαζεηήξαο λα πξνζθέξεηαη ζηα εμήο κεγέζε: 
(18,20,22, 40.000 TMX KAI 24G 2000 TMX). Ο 
θαζεηήξαο λα κπνξεί λα παξακέλεη ζηνλ αζζελή 
ηνπιάρηζηνλ 48 ψξεο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη αιιαγή 

  ΣΜΥ 
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( κείσζε θφζηνπο ).Σν θαπάθη ( πψκα ) ηεο 
βαιβίδαο απαηηείηαη λα έρεη εγθνπή Luer Lock γηα 

αζθαιέζηεξε ρνξήγεζε θαξκάθσλ.Να εμαζθαιίδεη 
ηελ δπλαηφηεηα άκεζνπ νπηηθνχ ειέγρνπ ηεο 
παιηλδξφκεζεο ηνπ αίκαηνο, επηβεβαηψλνληαο 
επηηπρή θιεβνθέληεζε. Ο θαζεηήξαο λα 
πξνζθέξεηαη ζε δηάθνξα κεγέζε:  . Ο θαζεηήξαο 
λα κπνξεί λα παξακέλεη ζηνλ αζζελή ηνπιάρηζηνλ 
48 ψξεο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη αιιαγή ( κείσζε 
θφζηνπο ).Σν θαπάθη ( πψκα ) ηεο βαιβίδαο 
απαηηείηαη λα έρεη εγθνπή Luer Lock γηα 
αζθαιέζηεξε ρνξήγεζε θαξκάθσλ.  

 α ΠΔΡΙΦΔΡΙΚΟΙ ΦΛΔΒΟΚΑΘΔΣΗΡΔ ΜΔ ΠΣΔΡΤΓΙΑ & 
ΒΑΛΒΙΓΑ ΔΓΥΤΗ  . Νν 18 

1500 ΣΜΥ 
0,0708 € 

β ΠΔΡΙΦΔΡΙΚΟΙ ΦΛΔΒΟΚΑΘΔΣΗΡΔ ΜΔ ΠΣΔΡΤΓΙΑ & 
ΒΑΛΒΙΓΑ ΔΓΥΤΗ  . Νν 20 

15000 ΣΜΥ 
0,0708 € 

γ ΠΔΡΙΦΔΡΙΚΟΙ ΦΛΔΒΟΚΑΘΔΣΗΡΔ ΜΔ ΠΣΔΡΤΓΙΑ & 
ΒΑΛΒΙΓΑ ΔΓΥΤΗ  . Νν 22 

8000 ΣΜΥ 
0,0708 € 

δ ΠΔΡΙΦΔΡΙΚΟΙ ΦΛΔΒΟΚΑΘΔΣΗΡΔ ΜΔ ΠΣΔΡΤΓΙΑ & 
ΒΑΛΒΙΓΑ ΔΓΥΤΗ  . Νν 24 

1500 ΣΜΥ 
0,0846 

 

α)Σα πξνζθεξφκελα πξντφληα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ πνπ βξίζθεηαη εγθαηαζηεκέλνο θαη 
ιεηηνπξγεί λφκηκα ζην έδαθνο ελφο απφ ηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα θέξνπλ ζε επθξηλή ζέζε ηνπ ηειηθνχ 
πεξηέθηε ηνπο ηελ πξνβιεπφκελε ζήκαλζε CE, ε νπνία απνδεηθλχεη ηελ ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 
93/42/ΔΟΚ, (ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ. 130648 - Δλαξκφληζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 93/42/ΔΟΚ «πεξί 
ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ»- ΦΔΚ 2198/ηεπρ. Β/02-10-09). Γηα ηνλ ιόγν απηό ζα πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά λα 
θαηαηεζνύλ ηα αλάινγα πηζηνπνηεηηθά πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία έρεη ηαμηλνκεζεί ην ελ ιόγω 
πξνϊόλ. Αλ θάπνην πξνϊόλ δελ εληάζζεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο ζήκαλζεο CE, απηό ζα αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ 
πξνζθνξά. Σα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα πνπ ππάγνληαη ζηε ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ.130648, (ΦΔΚ 2198/Β/2-10-2009) Κνηλή 
Τπνπξγηθή Απφθαζε «Πεξί Δλαξκφληζεο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 93/42/ΔΟΚ/14-6-93 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ αθνξά ηα Ιαηξνηερλνινγηθά Πξντφληα» ηφζν θαηά ηε θάζε ζχληαμεο ηεο δηαθήξπμεο, φζν θαη θαηά 
ηε θάζε ζχλαςεο ηεο αληίζηνηρεο ζχκβαζεο, πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη κε ηε δηαηχπσζε θάζε θνξά ησλ αλάινγσλ 
ελδεηθλπνκέλσλ φξσλ, φηη ηα ελ ιφγσ ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ζα είλαη ζχκθσλα πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο ΚΤΑ θαηά 

ην ρξφλν παξάδνζεο ηνπο, είηε πξφθεηηαη γηα παξάδνζε εληφο ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ , είηε γηα εθπξφζεζκε, ψζηε ηα 
πξντφληα απηά λα θέξνπλ νπσζδήπνηε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηε ζρεηηθή ΚΤΑ ζήκαλζε CE.  

β) Οη πξνκεζεχηξηεο εηαηξείεο ζα πξέπεη ζηηο πξνζθνξέο ηνπο λα δειψλνπλ φηη ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ ΚΤΑ 
ΓΤ8δ/ΓΠ/1348/2004 «Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» (ΦΔΚ 
32/Β/16-01-2004) σο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.  

γ) Η ηνπνζέηεζε ησλ επηζεκάλζεσλ ηεο ζπζθεπαζίαο, πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη ζεσξνχληαη νπζηψδεηο πξνυπνζέζεηο γηα 
ηελ απνδνρή ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ, ή φπνησλ άιισλ επηζεκάλζεσλ, πξέπεη λα έρεη γίλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ απφ 
ην πξφζσπν ή ηελ επηρείξεζε πνπ ζεσξείηαη θαηαζθεπαζηήο ησλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 93/42/ΔΟΚ, 
(ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ. 130648 - ΦΔΚ 2198/ηεπρ. Β/02-10-09). Πξνζθνξέο πξντφλησλ πνπ θέξνπλ επηζεκάλζεηο πάζεο θχζεσο πνπ 
έρνπλ ηνπνζεηεζεί, ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο, απφ ηξίηνπο, αθφκε θαη εάλ νη ηξίηνη απηνί δηαζέηνπλ ηελ 
ηδηφηεηα ηνπ δηαλνκέα, εηζαγσγέα ή εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Σπρφλ παξάβαζε ηνπ 
φξνπ απηνχ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ ζα απνηειεί ιφγν κε απνδνρήο ησλ παξαδηδφκελσλ πιηθψλ.  
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Τπνρξεωηηθά ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ δείγκαηα. 

ΣΔΥΝΙΚΔ -ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

       ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο  

Α) Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Β) Ο πιήξεο ηίηινο ηεο πξνκήζεηαο θαη ν αξηζκφο ηεο πξφζθιεζεο. 

Γ)Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 

ΠΡΟ ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 
1) Να θαηαηεζεί ππεχζπλε δήισζε φηη ηα είδε δηαζέηνπλ CE.  
2) Θα δηελεξγεζεί ηαπηφρξνλα ην άλνηγκα ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε απηψλ ηελ 

επφκελε εκέξα ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
3) Οη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηελ αληίζηνηρε πξνυπνινγηδφκελε ηηκή ηεο πξφζθιεζεο. ε πεξίπησζε 

πνπ ην ππφ πξνκήζεηα είδνο είλαη θαηαρσξεκέλν ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ λα αλαθέξεηαη ε αληηζηνηρία ηνπ θσδηθνχ 
ηνπ θάζε είδνπο ζε θσδηθφ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ. Καηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, νη ηηκέο δελ 
επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ. (Ν. 3918/2011 άξζξν 13, φπσο απηφ 
ηξνπνπνηήζεθε κε  ηνλ Ν. 4052/2012 άξζξν 14).   

4)  Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ε πιένλ ζπκθέξνπζα  απφ  νηθνλνκηθήο  άπνςεο  πξνζθνξά  βάζεη  ηεο  ηηκήο 
5) Παξάδνζε πιηθψλ: Σκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  
6) ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΑΝΩΣΔΡΩ ΑΝΑΦΔΡΟΜΔΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ,ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΔ ΠΟΤ ΘΑ ΣΑΛΟΤΝ ΔΙΝΑΙ ΔΚΠΡΟΘΔΜΔ 

ΚΑΙ ΔΠΙΣΡΔΦΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΟΤ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙ ΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ. 
7) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 1 θαη 3 ηνπ Ν. 4250/26-

03-2014 (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014)  πνπ λα δειψλεη φηη: 
Απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.  
Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε 
θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.  

Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  
Να δειψλεη φηη δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
(θχξηαο θαη επηθνπξηθήο), δηαπηζησκέλα απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία. 
Να δειψλεη φηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο  θαη δηαγσγήο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 
πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 
Να δειψλεη φηη δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε απφθαζε γηα: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 
ζ.42), β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία 
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη 
ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο  31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ 
θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο 
ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 

Δπηπιένλ: 

1. Όια ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα πξέπεη λα έρνπλ ηππσκέλν απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, ηελ νλνκαζία 
ηνπ θαζψο θαη ην φλνκα ή ην ινγφηππν απηήο, φρη κφλν ζηελ εμσηεξηθή ηνπο ζπζθεπαζία, αιιά αηνκηθά ζε 
θάζε πξντφλ (ηεκάρην εληφο ηεο ζπζθεπαζίαο) μερσξηζηά. Όζα πξντφληα έρνπλ αηνκηθή ζπζθεπαζία λα είλαη 
ηππσκέλα επ' απηήο.  

2. Όια ηα πξντφληα πξέπεη εθηφο ησλ παξαπάλσ λα έρνπλ ηππσκέλν απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ην 
ρξφλν παξαγσγήο ηνπο, ην ρξφλν δηαηήξεζεο ησλ ηδηνηήησλ ηνπο ή κφλνλ ην ρξφλν πνπ ιήγνπλ απηέο.  

3. Όια ηα πξντφληα πνπ είλαη απνζηεηξσκέλα, πξέπεη εθηφο ησλ παξαπάλσ λα αλαγξάθνπλ ην ρξφλν 
απνζηείξσζεο θαη ην ρξφλν ιήμεο απηήο ή κφλν ην ρξφλν ιήμεο απηήο ηππσκέλα ή αλάγιπθα απφ ηελ 
θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, θαζψο θαη ηε κέζνδν κε ηελ νπνία απνζηεηξψζεθαλ 

4. Σν εξγνζηάζην παξαγσγήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9001, ή άιιν ηζνδχλακν. Να θαηαηεζνχλ 
απνδεηθηηθά έγγξαθα κε ηελ πξνζθνξά. 

5. O Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζε πεξίπησζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, λα είλαη 
εμνπζηνδνηεκέλνο απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία γηα ηελ  δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ ηεο ψζηε λα 
δηαζθαιίδεηαη ε  νξζή/έγθαηξε  πξνκήζεηα ησλ πξντφλησλ ζην Ννζνθνκείν,  ε νπνία ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε 
ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία, θαζψο θαη ε ηήξεζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ ηρλειαζηκφηεηαο ζε πηζαλή 
αλάθιεζε/απφζπξζε  πξντφληνο ή κεηά απφ ηελ ζπκπιήξσζε ηεο «Κάξηαο Αλαθνξάο Πεξηζηαηηθψλ Υξεζηψλ 
Ιαηξνηερλνινγηθψλ Πξντφλησλ (ιεπθή θάξηα)» απφ ηνλ ρξήζηε. 
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48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε 
ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο- πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή 
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή  απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ 
απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο  ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 
2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο 
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή  λνκνζεζία κε 
ην λ. κε ην λ. 3691/2008 (Α΄166), ζη ) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην 
άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ 
πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 4198/2013 (Α΄215 ). 
 
 

                                     Ο Γηνηθεηήο  
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