
1έΝ κδξ έαΝ δκλΰαθυ λδαμ 
 

ώΝ αδλέαΝη Ν βθΝ ππθυηέαΝ“ώτSTεEIσΝIKE”,ΝβΝκπκέαΝ λ τ δΝ oΝΜαλκτ δΝ
Α δεάμ,ΝΛέΝΚβφδ έαμ,ΝαλδγησμΝγβ,Νη ΝΑΦΜΝκίίθκγγηη,Ν έΟέΤΝΑηαλκυ έκυ,Ν
φ ιάμΝεαζκτη θβΝπμΝ« δκλΰαθυ λδα»,Ν δκλΰαθυθ δΝ κΝβζ ε λκθδεσΝ βμΝ
εα Ϊ βηαΝ βθΝβζ ε λκθδεάΝ δ τγυθ βΝhttpsμήήhostmeinέgrΝ δαΰπθδ ησΝ
(π λαδ ΫλπΝκΝ« δαΰπθδ ησμ»),ΝκΝκπκέκμΝγαΝ δ θ λΰβγ έΝη Νεζάλπ β,ΝπκυΝγαΝ
δ ιαξγ έΝ βθΝΈ λαΝ βμΝ αδλ έαμέ 
 

βέΝΟθκηα έα,Ν υλα,ΝΠ λδΰλαφάΝΤΝ δΪλε δαΝ δαΰπθδ ηκτ 
 

Οθκηα έαΝ δαΰπθδ ηκτμΝ«Τπκ ξγ έ Ν κΝβί1ι η ΝΫθαΝIPχD» 
 

Π λδΰλαφάΝ- υλκμΝΑθ δε έη θκΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτΝ- εζάλπ βΝ έθαδΝβΝαπσ κ βΝ
ΝΫθαΝθδεβ ά,Ν θσμΝχPPδEΝIPχDΝPRτΝWIόIΝλέιΝγβύψέΝΟΝ δαΰπθδ ησμΝζαηίΪθ δΝ

ξυλαΝησθκΝηΫ αΝαπσΝ κΝβζ ε λκθδεσΝηαμΝεα Ϊ βηαΝ βθΝ δ τγυθ βΝ
https://hostmein.gr 

 

ΈθαλιβΝ δαΰπθδ ηκτμΝΚυλδαεάΝβηή1βήβί1θ,ΝΏλαμΝίίμίί 
ΛάιβΝ δαΰπθδ ηκτμΝΚυλδαεάΝ1ηήί1ήβί1ι,ΝΏλαμΝβγμηλ 
 

Ηηήθέα,ΝυλαΝεαδΝ σπκμΝεζάλπ βμμΝ υ ΫλαΝ1θήί1ήβί1ι,ΝΏλαμ1βμίί,ΝΣσπκμμΝ
Έ λαΝηαμέ 
Κα αζβε δεάΝβη λκηβθέαΝαπκ κξάμΝ υλκυΝαπσΝΝδεβ άμΝΠΫηπ βΝββήί1ήβί1θ 
 

ΑλδγησμΝΝδεβ υθμΝ1Νθδεβ άμ 
 

ΑλδγησμΝΑθαπζβλπηα δευθμΝ1Ναθαπζβλπηα δεσμ 
 

 

 

γέΝ δεαέπηαΝυηη κξάμΝΤΝΑπκεζ δ ησμΝ δαΰπθδακηΫθπθ 
 

δεαέπηαΝ υηη κξάμΝ κΝ δαΰπθδ ησΝΫξ δΝεΪγ Νπ ζΪ βμΝ κυΝβζ ε λκθδεκτΝηαμΝ
εα α άηα κμΝhostmeinέgr,Ν φσ κθΝΫξ δΝησθδηβΝ δαηκθάΝ βθΝ ζζΪ αΝεαδΝ
έθαδΝ θάζδεκμήβΝΪθπΝ πθΝ1κΝ υθέΝΟδΝ υηη Ϋξκθ μΝυπκξλ κτθ αδΝαθΪΝπΪ αΝ
δΰηάΝπκυΝ κυμΝαβ βγ έΝαπσΝ βΝ δκλΰαθυ λδαΝθαΝ πδ δεθτκυθΝ βθΝ

α υθκηδεάΝ κυμΝ αυ σ β αέΝΑπσΝ κΝ δαΰπθδ ησΝαπκεζ έκθ αδΝσ κδΝ ηπέπ κυθΝ
δμΝαεσζκυγ μΝπ λδπ υ δμμΝ(α)ΝΣαΝηΫζβΝ βμΝ δκέεβ βμΝεαδΝκδΝ λΰααση θκδΝ
βθΝ αδλ έαΝ βμΝ δκλΰαθυ λδαμ,Ν(ί)ΝκδΝ υΰΰ θ έμΝα’ΝεαδΝί’ΝίαγηκτΝ ιΝ

αΰξδ έαμΝεαδΝκδΝ ταυΰκδΝ πθΝαθπ ΫλπΝυπσΝ(α)έΝΟπκδα άπκ Ν υηη κξάΝ πθΝ
αθπ ΫλπΝπλκ υππθΝ κΝ δαΰπθδ ησΝεα ΪΝπαλΪία βΝ κυΝπαλσθ κμΝσλκυ,Ν
γ πλ έ αδΝαυ κ έεαδαΝΪευλβέΝΗΝ αδλ έαΝ τθα αδΝ Νκπκδα άπκ ΝφΪ βΝ κυΝ
δαΰπθδ ηκτΝθαΝαβ ά δΝθκηδηκπκδβ δεΪΝΫΰΰλαφαΝπκυΝθαΝί ίαδυθκυθΝ βθΝ
ΰευλσ β αΝ βμΝ υηη κξάμΝ τηφπθαΝη Ν κυμΝπαλαπΪθπΝσλκυμ,Ν υθκζδεΪΝάΝ
η ηκθπηΫθαέ 
 

ζέΝ δα δεα έαΝυηη κξάμ 
 

ΟΝεΪγ Ν υηη ΫξπθΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ υηπζβλυ δΝ αΝ κδξ έαΝ κυΝ βθΝ δ δεάΝ
φσληαΝ βμΝδ κ ζέ αμΝ βμΝ δκλΰαθυ λδαμέΝΣαΝία δεΪΝαπαδ κτη θαΝ κδξ έαΝ
ΰδαΝ βΝ υηη κξάΝ έθαδΝ αΝπαλαεΪ πμΝΟθκηα πυθυηκμΝ[ υηπζβλυ Ν π ΪΝ κΝ
σθκηαΝεαδΝ κΝ πυθυηκΝ αμ],ΝEmailμΝ[ υηπζβλυ Ν κΝe-mailΝ αμ]ΝεαδΝ
ΣβζΫφπθκΝ πδεκδθπθέαμμΝ[ υηπζβλυ ΝΫθαΝ βζΫφπθκΝ πδεκδθπθέαμ]έΝΚΪγ Ν
υηη ΫξπθΝΫξ δΝ δεαέπηαΝ υηη κξάμΝ σ μΝφκλΫμΝσ μΝεαδΝκδΝ υθαζζαΰΫμΝ
ΪθπΝ πθΝλ,λλΝ υλυΝ δμΝκπκέ μΝγαΝπλκί έΝ κΝ δΪ βηαΝδ ξτκμΝ κυΝ
δαΰπθδ ηκτΝ κΝ υΰε ελδηΫθκΝβζ ε λκθδεσΝεα Ϊ βηαΝεαδΝΰδαΝ δμΝυπβλ έ μΝ
πκυΝυπΪΰκθ αδΝ βθΝεα βΰκλέαΝwebΝhostingέΝώΝ υηη κξάΝ έθαδΝαυ βλΪΝ
πλκ ππδεά,Ν θΝ τθα αδΝθαΝη αίδία έΝκτ ΝθαΝΰέθ δΝηΫ πΝαθ δπλκ υπκυέ 
 



ηέΝΚζάλπ βΝΤΝΑπσ κ βΝ υλπθ 
 

ΟΝ δαΰπθδ ησμΝαθα δεθτ δΝθδεβ άΝεαδΝαθαπζβλπηα δεσΝθδεβ άΝηΫ πΝεζάλπ βμέΝ
υΰε ελδηΫθα,ΝπαλαπΪθπΝ κΝΪλγλκΝβΝαθαφΫλκθ αδμΝβΝβη λκηβθέαΝεαδΝβΝυλαΝ
ΫθαλιβμΝεαδΝζάιβμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτ,Ν κΝ υλκ,ΝβΝβη λκηβθέαΝεαδΝυλαΝ βμΝ
εζάλπ βμέΝ ε σμΝαπσΝ βθΝαθΪ διβΝ κυΝθδεβ ά,ΝγαΝαθα δξγ έΝεαδΝ
αθ έ κδξκμΝαθαπζβλπηα δεσμ,ΝκδΝκπκέκμΝγαΝεζβγ έΝπλκμΝπαλαζαίάΝ κυΝ
αθ έ κδξκυΝ υλκυΝεα ΪΝαπσζυ βΝπλκ λαδσ β αΝεαδΝ τηφπθαΝη Ν βΝ δλΪΝπκυΝ
γαΝεζβλπγκτθ,Ν βθΝπ λέπ π βΝπκυΝκΝία δεσμΝθδεβ άμΝ θΝπαλαζΪί δΝ κΝ υλκΝ
κυΝΰδαΝκπκδκθ άπκ ΝζσΰκΝάΝαευλπγ έΝβΝ υηη κξάΝ κυΝάΝβΝεα αετλπ βΝ κυΝ
υλκυΝ Ναυ κτμέΝΣκΝ υλκΝ θΝ ιαλΰυλυθ αδ,Νκτ Ν έθαδΝ υθα άΝβΝξλά βΝ κυΝ
Νκπκδα άπκ ΝΪζζβΝξλκθδεάΝ δΰηά,ΝπζβθΝ βμΝαθπ ΫλπΝκλδαση θβμέΝΣκΝ υλκΝ

έθαδΝπλκ ππδεσ,Ν θΝη αίδίΪα αδΝεαδΝ θΝαθ αζζΪ αδ,Ν θΝ εξπλ έ αδΝ
Ν υΰΰ θδεΪΝπλσ ππαΝάΝ λέ κυμ,Νκτ Ν έθαδΝ υθα σΝθαΝαβ βγ έΝβΝ

αθ δεα Ϊ α άΝ κυΝη ΝΪζζκέΝΚΪγ Ν ξ δεάΝ απΪθβΝπκυΝαπαδ έ αδΝΰδαΝ βθΝ
παλαζαίάΝεαδΝ βΝξλά βΝ κυΝ υλκυ,Ν υξσθΝθσηδηκδΝφσλκδΝάΝελα ά δμΝυπΫλΝ
λέ πθΝάΝΪζζαΝ ΫζβΝάΝφσλκδ,ΝίαλτθκυθΝαπκεζ δ δεΪΝεαδΝησθκΝ κθΝθδεβ άΝεαδΝ
ΝεαηέαΝπ λέπ π βΝ βΝ δκλΰαθυ λδα,Νη Ν ιαέλ βΝ αΝΫικ αΝη αφκλΪμΝεαδΝ

παλΪ κ βμέΝΚα ΪΝ βθΝεζάλπ βΝγαΝαθα δξγ έΝκΝθδεβ άμΝπκυΝκλέα αδΝ κΝ
δαΰπθδ ησΝεαδΝαθ έ κδξαΝαθαπζβλπηα δεσμΝ Νπ λέπ π βΝα υθαηέαμΝ κυΝ
ία δεκτΝθδεβ άέΝΗΝεζάλπ βΝγαΝΰέθ δΝη Ν υξαέαΝ πδζκΰάΝαλδγηκτ ηΫ αΝαπσΝ
βζ ε λκθδεσΝ τ βηαέΝΗΝ δα δεα έαΝ βμΝεζάλπ βμΝγαΝ δ ιαξγ έΝ θ σμΝ βμΝ
Ϋ λαμΝεαδΝγαΝ έθαδΝεζ δ άΝ κΝεκδθσέ 
 

θέΝΑθαεκέθπ βΝΑπκ ζ ηΪ πθ 
 

ΣαΝαπκ ζΫ ηα αΝγαΝαθαεκδθπγκτθΝ βθΝ υ ΫλαΝ1θήί1ήβί1θΝ κΝsiteΝ βμΝ
δκλΰαθυ λδαμΝβήεαδΝ βθΝ ζέ αΝ βμΝ δκλΰαθυ λδαμΝ κΝfacebookΝεαδΝκΝ
θδεβ άμΝγαΝ θβη λπγ έΝαπσΝαυ άθ,Νβζ ε λκθδεΪΝ βθΝβζ ε λκθδεάΝ κυΝ
δ τγυθ βΝάήεαδΝ βζ φπθδεΪ,ΝΰδαΝ κΝ υλκΝπκυΝεΫλ δ ΝεαδΝ κθΝ λσπκΝ
παλαζαίάμΝ κυέΝ βθΝπ λέπ π βΝπκυΝκΝθδεβ άμΝ θΝαπκ ξγ έΝ κΝ υλκΝ κυΝ
θ σμΝγΝ λΰΪ δηπθΝβη λυθΝάΝαευλπγ έΝβΝ υηη κξάΝ κυμΝάΝβΝεα αετλπ βΝ κυΝ
υλκυΝ Ναυ κτμ,Ν σ Ν κΝ υλκΝ κυμΝγαΝ κΝζΪί δΝoΝ πση θκμΝεα ΪΝ δλΪΝ
εζάλπ βμΝαθαπζβλπηα δεσμΝθδεβ άμέΝΟυ ηέαΝ υγτθβΝφΫλ δΝβΝ δκλΰαθυ λδαΝ Ν
π λέπ π βΝπκυΝκπκδκ άπκ ΝαπσΝ αΝ κδξ έαΝπκυΝΫξκυθΝ βζυ δΝκδΝθδεβ ΫμΝ
έθαδΝ φαζηΫθκΝάΝ θΝ έθαδΝβΝπλκ ππδεάΝβζ ε λκθδεάΝ δ τγυθ άΝ κυμΝεαδΝ κΝ
βζΫφπθκΝ πθΝθδεβ υθΝεαδΝ πκηΫθπμΝ εΝ κυΝζσΰκυΝαυ κτΝ θΝ θβη λπγκτθΝκδΝ
θδεβ ΫμΝΰδαΝ κΝ υλκΝ ΰεαέλπμέ 
 

ιέΝΑπκ κξάΝ κυΝ υλκυ 
 

ΣκΝ υλκΝγαΝπαλα έ αδΝη ΪΝαπσΝ αυ κπκέβ βΝ κυΝπλκ υπκυΝ πθΝθδεβ υθΝεαδΝ
η Ν βθΝ πέ διβΝ βΝ δκλΰαθυ λδαΝ αδλ έαΝ βμΝα υθκηδεάμΝ αυ σ β αμΝ(άΝ
ΪζζκυΝδ σ δηκυΝηΫ κυΝ αυ κπλκ ππέαμΝπέξέΝ δαία άλδκ)Ν θΝδ ξτέΝΟΝθδεβ άμΝ
γαΝπλΫπ δΝαπαλαδ ά πμΝεα ΪΝ βθΝπαλαζαίάΝ κυΝ πΪγζκυΝθαΝυπκΰλΪο δΝ ξ δεάΝ
άζπ βΝαπκ κξάμΝαυ κτ,Νπλκ εκηέακθ αμΝεαδΝ πδ δεθτκθ αμΝ βθΝ αυ σ β αΝάΝ
κΝ δαία άλδσΝ κυμέΝΟδΝθδεβ άμΝπλΫπ δΝθαΝ πδί ίαδυ δΝ κΝ θ δαφΫλκθΝ κυΝ
ΰδαΝ βθΝαπκ κξάΝ κυΝ υλκυΝπλκμΝ βΝ δκλΰαθυ λδαΝεα ΪΝ αΝαθπ ΫλπέΝ φσ κθΝ

θΝΫξ δΝυπΪλι δΝαπσελδ βΝάΝ θΝΫξ δΝεα α έΝ υθα άΝβΝαθ τλ βΝ κυΝ
θδεβ άΝ θ σμΝ βμΝαθπ ΫλπΝπλκγ ηέαμ,ΝκΝ θΝζσΰπΝθδεβ άμΝγαΝαπκζΫ δΝ
αυ κ έεαδαΝ κΝ δεαέπηαΝπαλαζαίάμΝ κυΝ υλκυΝ κυέΝΜ Ν βθΝπαλΫζ υ βΝΪπλαε βμΝ
βμΝαθπ ΫλπΝπλκγ ηέαμΝγαΝυπΪλι δΝαθαεκέθπ βΝη Ν βθΝκπκέαΝγαΝπλκ εζβγ έΝκΝ
αθαπζβλπηα δεσμΝθδεβ άμ, κΝκπκέκμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝαπκελδγ έΝεα ΪΝ αΝαθπ ΫλπΝ
πλκμΝ βΝ δκλΰαθυ λδαΝ θ σμΝγΝ λΰΪ δηπθΝβη λυθΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝ
πδεκδθπθέαμΝηααέΝ κυέ 

 

κέΝ υγτθβΝ δκλΰαθυ λδαμ 
 

ΗΝ δκλΰαθυ λδαΝ θΝγαΝφΫλ δΝ υγτθβΝΰδαΝκπκδα άπκ Ναδ έαΝηβΝπλκ Ϋζ υ βμΝ
κυΝθδεβ άΝΰδαΝξλά βΝ κυΝ υλκυΝ κυΝ θ σμΝ βμΝκλδ γ έ αμΝπλκγ ηέαμΝπμΝ



αθαφΫλ αδΝ κΝΪλγλκΝθέΝ Νπ λέπ π βΝπκυΝκπκδα άπκ Ν εΝ πθΝαθπ ΫλπΝ
πλκγ ηδυθΝπαλΫζγ δΝΪπλαε β,Ν κΝ υλκΝαπσζζυ αδΝεαδΝβΝ δκλΰαθυ λδαΝ τθα αδΝ
θαΝ δαγΫ δΝάΝθαΝηβθΝ δαγΫ δΝ κΝ υλκΝεα ΪΝ βθΝελέ βΝ βμ,ΝαφκτΝσηπμΝΫξ δΝ
επζβλυ δΝ βθΝυπκξλΫπ βΝ βμΝαπΫθαθ δΝ κθΝ εζ ξγΫθ αΝαθαπζβλπηα δεσΝ
θδεβ άέΝ δ δεσ λαΝ Νπ λέπ π βΝεα ΪΝ βθΝκπκέαΝΰδαΝκπκδκ άπκ ΝζσΰκΝκδΝ
θδεβ ΫμΝ θΝπλκ ΫζγκυθΝάΝ θΝαπκελδγκτθΝάΝπλκ λξση θκδΝ θΝ
υηηκλφυθκθ αδΝη Νκπκδκθ άπκ ΝαπσΝ κυμΝπαλσθ μΝσλκυμ,Ν κΝ δεαέπηΪΝ κυμΝ
π λέΝπαλαζαίάμΝ κυΝ υλκυΝαπσζζυ αδΝαυ κηΪ πμέΝΗΝ δκλΰαθυ λδαΝ θΝγαΝ
υγτθ αδΝΰδαΝπλαΰηα δεΪΝ ζα υηα αΝπκυΝ υξσθΝ ηφαθδ γκτθΝ κΝ υλκ,ΝΰδαΝ
κΝκπκέκΝκδΝθδεβ ΫμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτΝπλΫπ δΝθαΝαπ υγυθγκτθΝαπ υγ έαμΝ κυμΝ
εα α ε υα Ϋμ κυΝάΝ βΝκδε έαΝαθ δπλκ ππ έαέΝΣκΝ υλκΝπκυΝγαΝπαλα κγ έΝ
εα ΪΝ κυμΝπαλσθ μΝσλκυμΝπαλΫξ αδΝη Ναδ έαΝ βθΝπλκεάλυιβΝ κυΝ
δαΰπθδ ηκτ,Ν βθΝεα Ϊ α βΝ βθΝκπκέαΝαυ σΝΫξ δΝεαδΝ υλέ ε αδ,Ν
απκεζ δση θβμΝ βμΝ φαληκΰάμΝ πθΝ δα Ϊι πθΝπ λέΝ υγτθβμΝ κυΝππζβ άΝάΝΪζζπθΝ
δα Ϊι πθΝπκυΝγ η ζδυθκυθΝ υγτθβΝαθαφκλδεΪΝη Νπλαΰηα δεΪΝ ζα υηα α,Ν
υηφπθβηΫθ μΝδ δσ β μ,Νεζπ,ΝΫθαθ δΝ βμΝ δκλΰαθυ λδαμέ 
 

λέΝΠλκίκζάΝ- δεαδυηα αΝΠθ υηα δεάμΝΙ δκε β έαμ 
 

ΗΝ δκλΰαθυ λδαΝ δα βλ έΝ κΝ δεαέπηαΝθαΝπλκίαέθ δΝ Ν δαφβηδ δεάΝ
εη Ϊζζ υ βΝεΪγ Νΰ ΰκθσ κμΝ ξ δεκτΝη Ν κΝ δαΰπθδ ησ,ΝσππμΝπέξέΝ βμΝ
απκθκηάμΝ πθΝ υλπθ,ΝεζπέΝΠλκμΝ κθΝ εκπσΝαυ σΝκδΝθδεβ Ϋμ,Ναυ κηΪ πμΝη Ν βΝ
υηη κξάΝ κυμΝ κΝ δαΰπθδ ησ,Ν υθαδθκτθΝλβ ΪΝεαδΝαθ πδφτζαε αΝ βθΝξλά βΝ
βμΝ δεσθαμΝ κυμ,ΝεαγυμΝεαδΝβξκΰλαφά υθΝ κυμΝάΝλα δκφπθδευθ,Ν βζ κπ δευθΝ
άΝ δα δε υαευθΝεαδΝ θΝΰΫθ δΝ βησ δπθΝαθαεκδθυ πθΝ κυΝκθσηα σμΝ κυμΝεαδΝ
πθΝ βζυ υθΝ κυμΝαπσΝ βΝ δκλΰαθυ λδαΝεαδΝ πδ λΫπκυθΝ Ναυ άθΝθαΝ
ξλβ δηκπκδά δΝφπ κΰλαφέ μΝ κυμ,Νίδθ κ αδθέ μ,Νπσ λΝεέζπέΝΰδαΝ
δαφβηδ δεκτμΝ εκπκτμΝη Νκπκδκ άπκ Ν λσπκΝ δαφβηέ πμΝΰδαΝΫθαΝ(1)ΝξλσθκΝ
απσΝ βθΝπαλαζαίάΝ κυΝ υλκυΝ κυμ,ΝξπλέμΝπλκβΰκτη θβΝ υθ θθσβ βΝηααέΝ κυμ,Ν
ξπλέμΝθαΝαπαδ έ αδΝΪζζβΝ υθαέθ βΝ κυμΝ(πμΝ Ϋ κδαΝ εζαηίΪθ αδΝβΝ
υηη κξάΝ κθΝπαλσθ αΝ δαΰπθδ ησΝ– εζάλπ β)ΝεαδΝξπλέμΝκπκδα άπκ Ν
κδεκθκηδεάΝάΝΪζζβΝαπαέ β βΝάΝαιέπ βΝαπσΝηΫλκυμΝ κυμέ 
 

1ίέΝΠλκ ππδεΪΝ κηΫθα 
 

Μ Ν βΝ υηη κξάΝ κυΝ κΝ δαΰπθδ ησΝεΪγ Ν υηη ΫξπθΝ βζυθ δΝλβ ΪΝεαδΝ
απκ Ϋξ αδΝσππμΝ αΝπλκ ππδεΪΝ κυΝ κδξ έαΝξλβ δηκπκδβγκτθΝαπσΝ βΝ
δκλΰαθυ λδαΝΰδαΝ βθΝ π ι λΰα έαΝ κυμΝηΫ πΝαυ κηα κπκδβηΫθπθΝάΝηβΝ
αυ κηα κπκδβηΫθπθΝηΫ πθΝ έ ΝαπσΝ βθΝέ δαΝ έ ΝηΫ πΝκδκυ άπκ ΝΪζζκυΝ
πλκ υπκυΝ δκλέ δΝαυ άΝΰδαΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ βμΝπμΝΪθπΝ π ι λΰα έαμΝεα ΥΝ
θ κζάΝεαδΝΰδαΝζκΰαλδα ησΝ βμΝ αΝπζαέ δαΝ κυΝπαλσθ κμέΝΣαΝπλκ ππδεΪΝ
κδξ έαΝ πθΝθδεβ υθΝ κΝ δαΰπθδ ησ,ΝυπσΝ βθΝδ δσ β ΪΝ κυμΝαυ ά,ΝγαΝ

δα βλβγκτθΝαπσΝ βΝ δκλΰαθυ λδαΝεαδΝγαΝξλβ δηκπκδβγκτθΝαπκεζ δ δεΪΝεαδΝ
ησθκΝΰδαΝ κυμΝ εκπκτμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτ,ΝεαγυμΝεαδΝΰδαΝη ζζκθ δεάΝ θβηΫλπ βΝ
πθΝ υηη ξσθ πθΝ ξ δεΪΝη Ν δαφβηδ δεΫμΝ– πλκπγβ δεΫμΝ θΫλΰ δ μΝ βμΝ
δκλΰαθυ λδαμέΝ ΝεΪγ Νπ λέπ π β,Ν αΝπλκ ππδεΪΝ κδξ έαΝ πθΝ υηη ξσθ πθΝ
γαΝ βλκτθ αδΝ τηφπθαΝη Ν κΝΝέβζιβή1λλι,ΝσππμΝδ ξτ δ,Ν κΝΝέΝβιιζή1λλλΝεαδΝ
δμΝΑπκφΪ δμΝεαδΝΟ βΰέ μΝ βμΝΑλξάμΝΠλκ α έαμΝ κηΫθπθΝΠλκ ππδεκτΝ
Χαλαε άλαέΝΟδΝ υηη Ϋξκθ μΝγαΝΫξκυθΝ δεαέπηαΝθαΝπλκίκτθΝκπκ άπκ ΝεαδΝ
ξπλέμΝ πδίΪλυθ βΝ βθΝ πδί ίαέπ β,Ν λκπκπκέβ βΝάΝ δαΰλαφάΝ πθΝ κδξ έπθΝ
κυμΝπκυΝ βλκτθ αδΝ κΝαλξ έκΝεα ΪΝ κυμΝσλκυμΝ κυΝΝέΝβζιβή1λλιΝσππμΝ
δ ξτ δΝ πδεκδθπθυθ αμΝη Ν βθΝ αδλ έαέ 
 

11έΝΑθΪεζβ βΝΠλκεάλυιβμΝ– Σλκπκπκέβ βΝΌλπθ 
 

ΗΝ δκλΰαθυ λδαΝ δα βλ έΝ κΝ δεαέπηαΝθαΝαθαεαζΫ δΝ βθΝπλκεάλυιβΝ κυΝ
δαΰπθδ ηκτ,ΝάΝθαΝη αίΪζ δΝηκθκη λυμΝεα ΪΝ βΝ δαελδ δεάΝ βμΝ υξΫλ δαΝ
κυμΝσλκυμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτ,ΝθαΝ υθ κη τ δΝάΝθαΝπαλα έθ δΝ βΝ δΪλε δΪΝ
κυ,ΝθαΝαζζΪι δΝ κΝ υλκΝάΝθαΝηα αδυ δΝάΝαθαίΪζ δΝ κΝ δαΰπθδ ησΝη Ν



πλκβΰκτη θβΝαθαεκέθπ βΝ κΝsiteΝ βμΝη Νβη λκηβθέαΝδ ξτκμΝ βμΝ
αθΪεζβ βμή λκπκπκέβ βμΝαυ άμΝ βθΝβη λκηβθέαΝ βμΝ ξ δεάμΝ θβηΫλπ βμέ 
 

1βέΝΑετλπ βΝυηη κξυθΝΤΝΝδεβ ά 
 

Οπκδκ άπκ Νθδεβ άμΝ Νκπκδκ άπκ Ν Ϊ δκΝαεσηαΝεαδΝαυ σΝ βμΝαιδκπκέβ βμΝ
κυΝ υλκυ,Νηπκλ έΝθαΝαευλπγ έΝΰδαΝ κυμΝ ιάμΝζσΰκυμμΝ(α)Ν Νπ λέπ π βΝπκυ,Ν
ΰδαΝκπκδκθ άπκ Νζσΰκ,Ν θΝαπκ ξγ έΝπζάλπμΝ κυμΝπαλσθ μΝσλκυμΝ κΝ
τθκζσΝ κυμ,ΝκδΝκπκέκδΝγ πλκτθ αδΝσζκδΝκυ δυ δμ,Ν(ί)Ν Νπ λέπ π βΝπκυΝβΝ
υηη κξάΝ κυΝ θΝπζβλκέΝεΪπκδκθΝαπσΝ κυμΝσλκυμΝ κυΝπαλσθ κμ,Ν(ΰ)Ν Ν
π λέπ π βΝπκυΝεΪπκδκΝαπσΝ αΝ κδξ έαΝπκυΝ άζπ Ν έθαδΝο υ Ϋμ,Ν( )Ν Ν
π λέπ π βΝπκυΝΰδαΝκπκδκθ άπκ Νζσΰκ,ΝβΝπλκ πΪγ δαΝ πδεκδθπθέαμΝη Ν κΝ
θδεβ άΝΰδαΝ βθΝαιδκπκέβ βΝ κυΝ υλκυΝαπκί έΝΪεαλπβ,Ν( )Ν Νπ λέπ π βΝπκυΝ
ΰδαΝκπκδκθ άπκ ΝζσΰκΝκΝθδεβ άμΝ θΝπαλκυ δα γ έΝάΝπαλκυ δα γ έΝ
εαγυ λβηΫθαΝ βθΝαιδκπκέβ βΝ κυΝ υλκυΝάΝ θΝυπκΰλΪο δ,Ν βΝ ξ δεάΝ
άζπ βΝπαλαζαίάμΝ κυΝ υλκυ,Ν( )Ν Νπ λέπ π βΝπκυΝ υθ λΫξ δΝ κΝπλσ ππκΝ
κυΝεΪπκδκμΝαπσΝ κυμΝζσΰκυμΝαπκεζ δ ηκτΝ κυΝΪλγλκυΝγέΝ ΝεΪγ Νπ λέπ π βΝ
αετλπ βμΝ βμΝ υηη κξάμΝ θσμΝθδεβ άΝ κΝ δεαέπηΪΝ κυΝ κΝ υλκΝ κΝαπκε ΪΝκΝ
εα ΪΝ δλΪΝπλκ λαδσ β αμΝαθα δξγ έμΝαθαπζβλπηα δεσμΝθδεβ άμέ 
 

ΗΝ δκλΰαθυ λδαΝ αδλ έαΝ δα βλ έΝ βθΝ υξΫλ δαΝθαΝαευλυθ δΝ υηη κξΫμΝ
φσ κθΝ θΝπζβλκτθΝ κυμΝσλκυμΝ κυΝπαλσθ κμέΝΟδΝυηη Ϋξκθ μΝκφ έζκυθΝθαΝ
θ λΰκτθΝθσηδηαΝεαδΝηΫ αΝ κΝπζαέ δκΝ πθΝξλβ υθΝεαδΝ υθαζζαε δευθΝβγυθέΝ
ΓδαΝκπκδα άπκ Ν θΫλΰ δαΝάΝ υηπ λδφκλΪΝεΪπκδκυΝυηη Ϋξκθ κμΝελδγ έΝαπσΝ
βθΝ δκλΰαθυ λδαΝπαλΪθκηβΝάΝεα αξλβ δεάΝάΝαθ δ υηία δεά,ΝβΝ δκλΰαθυ λδαΝ
εαδΝκδΝ υθ λΰααση θ μΝ αδλ έ μΝΫξκυθΝ κΝ δεαέπηαΝθαΝ κθΝαπκεζ έ κυθΝ

ζ έπμΝαπσΝ κΝ δαΰπθδ ησ,ΝαεσηβΝεαδΝθαΝαευλυ κυθΝ κΝ υλκΝ Νκπκδκ άπκ Ν
Ϊ δκΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτέΝΗΝ δκλΰαθυ λδαΝ αδλ έαΝ δα βλ έΝ κΝ δεαέπηαΝθαΝ

αλθβγ έΝ βθΝ υηη κξάΝπλκ υππθΝπκυΝ θΝπζβλκτθΝ κυμΝσλκυμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτΝ
άΝΰδαΝΰ θδεσ λκυμΝκδεκθκηκ ξθδεκτμΝζσΰκυμ,Νκπκδα άπκ Ν δΰηάΝεαδΝΰδαΝ
κπκδκθ άπκ Νζσΰκ,Ν θ δε δεΪΝεαδΝσξδΝπ λδκλδ δεΪΝαθαφ λκηΫθπθΝ πθΝ
π λδπ υ πθΝ βμΝαπΪ βμ,ΝάΝηβΝΫΰευλβμΝάΝΫΰεαδλβμΝ υηη κξάμΝ βθΝυλαΝπκυΝ
βζυθ δΝ υηη κξάΝΰδαΝ κΝ δαΰπθδ ησέΝΜ ΪΝ βθΝ επθκάΝ βμΝ δΪλε δαμΝ βμΝ
πλκπγβ δεάμΝ θΫλΰ δαμΝεΪγ ΝυπκξλΫπ βΝ βμΝ δκλΰαθυ λδαμΝ αδλ έαμΝπατ δΝθαΝ
υφέ α αδ,ΝηβΝυπ ξκτ βμΝκδα άπκ ΝυπκξλΫπ βμΝάΝ υγτθβμΝΫθαθ δΝ πθΝ
υηη ξσθ πθέΝΗΝ δκλΰαθυ λδαΝ θΝγαΝυπΫξ δΝκτ ΝγαΝαθαζαηίΪθ δΝ
κπκδα άπκ ΝυπκξλΫπ βΝΫθαθ δΝ πθΝυηη ξσθ πθέ 
 

1γέΝ βηκ δσ β α 
 

ΟδΝσλκδΝ υηη κξάμΝ κυΝπαλσθ κμΝπλκπγβ δεκτΝγαΝίλέ εκθ αδΝαθαλ βηΫθκδΝ
βθΝδ κ ζέ αΝ βμΝ δκλΰαθυ λδαμΝhttpsμήήhostmeinέgr 

 

 

1ζέΝΠζβλκφκλέ μΝ– ΠαλΪπκθα 
 

ΓδαΝκπκδα άπκ ΝπζβλκφκλέαΝάΝπαλΪπκθκΝ ξ δεΪΝη Ν κΝ δαΰπθδ ησΝεΪγ Ν
υηη ΫξπθΝάΝ λέ κμΝηπκλ έΝθαΝεαζ έΝ κΝ βζΫφπθκμΝβ1βΝβ1γηίθ1,ΝαπσΝ
υ ΫλαΝΫπμΝΠαλα ε υάΝ( ιαδλκυηΫθπθΝαλΰδυθ)ΝεαδΝαπσΝ δμΝ1ίμίίΝΫπμΝ δμΝ

1κμίίΝάΝθαΝαπκ έζ δΝ ξ δεσΝηάθυηαΝβζ ε λκθδεκτΝ αξυ λκη έκυΝ βΝ
δ τγυθ βΝβζ ε λκθδεκτΝ αξυ λκη έκυΝinfo@hostmeinέgrέ 

 

1ηέΝΑπκ κξάΝ πθΝΌλπθΝ- φαληκ ΫκΝ έεαδκΝ– π δ δεέα 
 

Μ Ν βθΝ άζπ βΝυπκίκζάμΝ υηη κξάμΝ κΝ δαΰπθδ ησΝ ιυπαεκτ αδΝσ δΝεΪγ Ν
υηη ΫξπθΝ υθκηκζκΰ έΝσ δΝΫξ δΝ δαίΪ δΝ κυμΝσλκυμΝ υηη κξάμ,Ν κυμΝ
ΰθπλέα δ εαδΝ κυμΝαπκ Ϋξ αδΝπζάλπμέΝΗΝ υηη κξάΝ κΝ δαΰπθδ ησΝ υθδ ΪΝ
αθ πδφτζαε βΝαπκ κξάΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝ υΝπλκίζ πση θπθΝσλπθΝεαδΝ
υθ πΪΰ αδΝ βΝ υθαεσζκυγβΝπαλαέ β βΝαπσΝεΪγ Ν ξ δεάΝαιέπ βΝάΝαπαέ β βΝ
εα ΪΝ βμΝ δκλΰαθυ λδαμέΝΣκΝπαλσθΝαπκ ζ έΝ βΝ υθκζδεάΝ υηφπθέαΝη αιτΝ βμΝ



αδλ έαμΝεαδΝ κυΝ δαΰπθδακηΫθκυΝεαδΝ Ν η τ δΝπαλΪΝησθκΝαυ κτμέΝΚαηέαΝ
λκπκπκέβ βΝ πθΝσλπθΝαυ υθΝ θΝγαΝζαηίΪθ αδΝυπσοβΝεαδΝ θΝγαΝαπκ ζ έΝ
ηάηαΝ βμΝ υηφπθέαμΝαυ άμ,Ν ΪθΝ θΝΫξ δΝ δα υππγ έΝ ΰΰλΪφπμΝεαδΝ θΝΫξ δΝ
θ πηα πγ έΝ Ναυ άέΝ ΝεΪγ Νπ λέπ π βΝκδΝ δαΰπθδαση θκδΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ
πλκ φ τΰκυθΝ κυμΝπαλσθ μΝΌλκυμΝπλκε δηΫθκυΝθαΝ θβη λυθκθ αδΝΰδαΝ
θ ξση θ μΝ λκπκπκδά δμΝ κυμέΝΟπκδα άπκ Ν δαφκλΪΝη αιτΝ πθΝη λυθΝαπσΝ
άΝ ιΝαφκληάμΝ κυΝπαλσθ κμΝ δαΰπθδ ηκτΝγαΝ δ υγ έ αδΝφδζδεΪΝη αιτΝ βμΝ

αδλ έαμΝεαδΝ πθΝ δαΰπθδακηΫθπθΝη ΝίΪ βΝ βθΝεαζάΝπέ βΝεαδΝ αΝ
υθαζζαε δεΪΝάγβΝεαδΝπλαε δεάέΝ ΝεΪγ Νπ λέπ π βΝπμΝαλησ δαΝΰδαΝ βθΝ
πέζυ βΝεΪγ Ν Ϋ κδαμΝ δαφκλΪμΝκλέακθ αδΝ αΝ δεα άλδαΝ βμΝΑγάθαμέΝΟδΝ
παλσθ μΝσλκδΝεαδΝκδΝεΪγ Ν έ κυμΝ υηία δεΫμΝεαδΝ ιπ υηία δεΫμΝ ξΫ δμΝπκυΝ
πλκετπ κυθΝεα ’Ν φαληκΰάΝ κυμΝ δΫπκθ αδΝαπσΝ κΝ ζζβθδεσΝ έεαδκέΝΚΪγ Ν
δαφκλΪΝ ξ δεΪΝη Ν κΝ δαΰπθδ ησΝπκυΝ θ Ϋξ αδΝθαΝπλκετο δΝ κΝηΫζζκθΝεαδΝ
θΝυφέ α αδΝ υθα σ β αΝφδζδεάμΝ δ υγΫ β βμΝυπκίΪζζ αδΝ βθΝ

απκεζ δ δεάΝαληκ δσ β αΝ πθΝεαγ΄ΝτζβθΝαληκ έπθΝ δεα βλέπθΝ βμΝΑγάθαμέ 


