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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3106
9 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600
Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγει−
ονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογρά−
φου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Ν. 3526/2007 (ΦΕΚ Α΄24) «Παραγωγή και διάθεση
προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις»,
2. Των άρθρων 75, 80, 81 και 285 του Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006, ΦΕΚ Α΄ 114), και των
άρθρων 65, 73 και 83 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
3. Της παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ Α΄
68) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανιών − βιοτεχνικών
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης
και άλλες διατάξεις»,
4. Του άρθρου 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α΄ 102) «Ρυθμί−
σεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης,
τη διοικητική διαδικασία και τους OTA», σε συνδυασμό
με το άρθρο 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ Α΄ 57) «Για την
περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα
και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»,
5. Του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ Α΄ 174) «Αντιμετώπιση της
Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και
άλλες διατάξεις»,
6. Του άρθρου 10 παρ. 1, 2, 3 και 4 του Ν. 3230/2004
(ΦΕΚ Α΄ 44) «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στό−
χους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατά−
ξεις»,
7. Της παραγράφου 1 του Άρθρου 31 του Ν. 3013/2002
(ΦΕΚ Α΄ 102) «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και
άλλες διατάξεις»,
8. Της παραγράφου 3 του Άρθρου 3 του Ν. 2690/1999
(ΦΕΚ Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδυχα Διοικητικής Διαδικα−
σίας και άλλες διατάξεις»,

9. Του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) «Σχέσεις
κράτους − πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυ−
τότητας και άλλες διατάξεις»,
10. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98),
11. Του Π.Δ. 180/1979 «Περί των όρων λειτουργίας κα−
ταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και
κέντρων διασκεδάσεως» (ΦΕΚ Α΄46), όπως ισχύει,
12. Του Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄32), «Κανονισμός Πυροπρο−
στασίας των κτιρίων», όπως ισχύει,
13. Του άρθρου 24 του ΒΔ 465/1970 (ΦΕΚ Α΄ 150 Α),
«Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λει−
τουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων
εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή
εκτός κεκτημένων εν γένει περιοχών, και περί κυκλο−
φοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών»,
14. Της υπ’ αριθμ. ΥΙγ/Γ.Π/96967/2012 (ΦΕΚ Β΄ 2718)
«Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επι−
χειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις,
15. Του Υγειονομικού Κανονισμού (ΦΕΚ Β΄ 275) «Περί
καθηκόντων των Υγειονομικών Επιτροπών Δήμων και
Κοινοτήτων και λήψεως μέτρων προστασίας της δημό−
σιας υγείας εν τω Νομώ Αττικό βοιωτίας»,
16. Της υπ’ αριθμ. Υιβ/2000/1995 (ΦΕΚ Β΄ 345) Υγειονο−
μικής Διάταξης «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας
πτηνο−κτηνοτροφυχών εγκαταστάσεων», όπως ισχύει,
17. Της υπ’ αριθμ. Αιβ/2706/1983 (ΦΕΚ Β΄ 230) Υγειονομι−
κής Διάταξης «Ίδρυση και λειτουργία Γραφείων Τελετών
(Κηδειών) φερετροποιείων και Αποθηκών φέρετρων»,
18. Της υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/9516/2009 (ΦΕΚ Β΄ 139) Υγει−
ονομικής Διάταξης «Αδειοδότηση καταστημάτων περι−
ποίησης χεριών ή και ποδιών»,
19. Της υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/21172/2003 (ΦΕΚ Β΄ 306)
Υγειονομικής Διάταξης «Περί υγειονομικών όρων και
προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας εργαστηρίων
δερματοστιξίας (τατουάζ)»,
20. Της υπ’ αριθμ. Α5/3010/1985 (ΦΕΚ Β΄ 593) Υγειονομι−
κής Διάταξης «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας
από θορύβους μουσικής των Κέντρων Διασκέδασης και
λοιπών Καταστημάτων»,
21. Της υπ’ αριθ. Γ1/443/1973 (ΦΕΚ Β΄ 87) Υγειονομικής
Διάταξης «Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών
κατασκευής και λειτουργίας αυτών»,
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22. Του A.N. 445 της 20.25/1/1937 (ΦΕΚ Α΄ 22) «Περί
τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως
των περί κινηματογράφων διατάξεων» και του A.N. 446
της 20.25/1/1937 (ΦΕΚ Α 23) «Περί Θεάτρων»,
23. Της υπ’ αριθμ. 3/8.1.1995 (ΦΕΚ Β΄ 15) αστυνομικής
διάταξης «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας»,
όπως ισχύει,
24. Του άρθρου 4.3 και του Παραρτήματος III της υπ’
αριθμ. 15523/2006 (ΦΕΚ Β΄ 1187) κοινής υπουργικής από−
φασης «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής
των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004,
853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»,
25. Της υπ’ αριθμ. 10551/23−2−2007 (ΦΕΚ Β΄ 246) κοινής
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και
Οικονομικών, Ανάπτυξης, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Υγείας και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης και Εμπορικής Ναυτιλίας,
«Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
καθώς και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
επί θαλασσοπλοούντων πλοίων»,
26. Της υπ’ αριθμ. 11726/2005 (ΦΕΚ Β΄ 838) κοινής από−
φασης των Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης «Κα−
τάργηση των πιστοποιητικών περί μη παραπομπής σε
δίκη και περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και αντικατά−
στασης τους από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986»,
27. Της υπ’ αριθμ. 61167/17−12−2007 (ΦΕΚ Β΄ 2438) υπουρ−
γικής απόφασης «Καθορισμός ύψους παραβόλου έκδο−
σης και αντικατάστασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»,
28. Της υπ’ αριθμ 3/1981 (ΦΕΚ Β΄ 20) Πυροσβεστικής
Διάταξης,
29. Της υπ’ αριθμ 8γ/2007 (ΦΕΚ Β΄ 12) Πυροσβεστικής
Διάταξης,
30. Του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. κοινής υπουργικής
απόφασης 36873/2−7−07 (ΦΕΚ Β΄ 1364) «Καθορισμός των
όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιο−
λογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για
τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και
λειτουργίας παιδότοπων»,
31. Της κοινής υπουργικής απόφασης 1107414/1491/Τ.&Ε.Φ.
(ΦΕΚ Β΄ 1827) «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσε−
ων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για τη χο−
ρήγηση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου, του οργάνου για την αφαίρεση
της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης και λοιπών δι−
αδικαστικών θεμάτων για την εφαρμογή των διατάξεων
του Ν. 3037/2002»,
32. Της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α./16813 (ΦΕΚ Β΄ 1334) κοι−
νής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών
«Απλούστευση διαδικασιών για την πρόσβαση σε δρα−
στηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκηση της,
σε εκτέλεση του Άρθρου 6 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄63),
33. Της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α 1/18368/1 − 10 − 2002 (ΦΕΚ
Β΄ 1276) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου
και του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης του Άρ−
θρου 8 του Ν. 1599/1986»,
34. Της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/1−11−2011 (ΦΕΚ
Β΄2496) κοινής απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περι−

βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού και Του−
ρισμού «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου»,
35. Την υπ’ αριθμ. Υ46/6−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη» (ΦΕΚ Β΄ 2101) όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθμ. Υ157/9−08−2012
(ΦΕΚ Β΄ 2312) και Υ331/11−07−2013 (ΦΕΚ Β΄ 1717) όμοιες
αποφάσεις,
36. Την ανάγκη διευκόλυνσης των επαγγελματιών και
επιχειρηματιών στην διαδικασία πρόσβασης σε δραστη−
ριότητες παροχής υπηρεσιών, με την ποιοτική βελτίωση
των συνθηκών εξυπηρέτησης από τη δημόσια διοίκη−
ση και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών
αδειοδότησης,
37. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Διαδικασία και δικαιολογητικά για την προέγκριση
ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
1. Για τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση κατα−
στήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)−το οποίο
νοείται στην παρούσα, ως κατάστημα ή επιχείρηση ή
εργαστήριο ή δραστηριότητα, η άσκηση των οποίων
διέπεται από Υγειονομική Διάταξη και αδειοδοτείται
από τους δήμους−, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον
οικείο δήμο τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση−Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγ−
μα του παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας. Στην αίτηση − υπεύθυνη δήλωση
του ενδιαφερομένου αναγράφονται το ονοματεπώ−
νυμο του και η διεύθυνση κατοικίας του, εφόσον, δε,
πρόκειται για εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής.
Όταν πρόκειται για υπό σύσταση εταιρεία, η υποβολή
της αίτησης−υπεύθυνης δήλωσης γίνεται από το νόμι−
μο εκπρόσωπο των ιδρυτών, όπως αυτός δηλώνεται
στο κείμενο της αίτησης. Στην αίτηση−δήλωση δηλώ−
νεται επίσης, το είδος του καταστήματος (κατηγορία
στην οποία εντάσσεται η επιχείρηση, υποκατηγορία αν
υπάρχει και εντός παρενθέσεως η δραστηριότητα της
επιχείρησης), περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του
αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή − σπασμός,
οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο) και επισυνά−
πτεται διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύ−
πωση χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση
της εγκατάστασης.
β) Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζό−
ντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή
της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει ή άρνησης αυτού, του
ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το
κατάστημα, στην οποία δηλώνεται ότι ο Κανονισμός
της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των
ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερι−
σμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων,
(καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λπ.) δεν απαγο−
ρεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία
του υπό ίδρυση καταστήματος.
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Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση κριθεί ανα−
ληθής, ανακαλείται η χορηγηθείσα προέγκριση καθώς
και η τυχόν χορηγηθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
του καταστήματος.
2. Η προέγκριση χορηγείται από τα κατά νόμο αρμόδια
όργανα σε προθεσμία δέκα − πέντε (15) ημερών από
την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση παρέλευσης
άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται
ότι η προέγκριση έχει χορηγηθεί σιωπηρά. Ο ενδιαφε−
ρόμενος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει τη χορήγηση
σχετικής βεβαίωσης από το δήμο.
Για τη χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από
την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αντί−
γραφο της Βεβαίωσης Υποβολής Αιτήματος και υπεύ−
θυνη δήλωση με το ακόλουθο περιεχόμενο:
«Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι
υπέβαλα αίτηση για τη χορήγηση προέγκρισης για την
ίδρυση καταστήματος...... (αναφέρεται το είδος του κα−
ταστήματος) στο Δήμο..... με αριθμό πρωτ......Επί της αι−
τήσεως μου αυτής ο Δήμος......... δεν έχει μέχρι σήμερα
αποφανθεί, ούτε έχει απαντήσει αρνητικά, και συνεπώς
τεκμαίρεται ότι η προέγκριση έχει χορηγηθεί».
3. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργί−
ας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο δήμο, εντός
τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, με
δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν
αίτησης − γνωστοποίησης στο δήμο, όλα τα δικαιολο−
γητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η
προέγκριση ανακαλείται αυτοδικαίως.
Όσες προεγκρίσεις έχουν εκδοθεί πριν την 4−11−2011,
ισχύουν για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών από τη
δημοσίευση της παρούσας. Μετά την πάροδο του προ−
αναφερόμενου χρονικού διαστήματος ανακαλούνται.
4. Δεν απαιτείται χορήγηση προέγκρισης από τον οι−
κείο δήμο για την ίδρυση Κ.Υ.Ε. εφόσον:
α) Από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ότι η άδεια
ίδρυσης εκδίδεται από άλλη αρχή (Ε.Ο.Τ., Λιμενική Αρχή,
Υπουργεία κ.τ.λ.).
β) Πρόκειται για δραστηριότητα που είναι συνυφασμέ−
νη με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών κτιρίων
(π.χ. κυλικεία εντός δημοσίων κτιρίων).
γ) Πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδι−
αφέροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου Κ.Υ.Ε., για το
οποίο έχει ήδη εκδοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Άρθρο 2
Διαδικασία και δικαιολογητικά για την χορήγηση
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
1. Για την ίδρυση και λειτουργία των καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος υποβάλλονται στο δήμο
τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το υπό−
δειγμα του παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπό−
σπαστο μέρος της παρούσας.
β) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγ−
γράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου
3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση
του με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (σχετική προσω−
ρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια
οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφα−
λιστικών φορέων) και, εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός
− πολίτης κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένω−
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σης, φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που
του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής
δραστηριότητας. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής
υποβάλλει ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική
θεώρηση για επαναπατρισμό.
Στην περίπτωση όπου αίτηση υποβάλλει εταιρεία,
κατατίθεται:
i) Αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρισμένου στο
μητρώο καταστατικού της εταιρείας θεωρημένο από
την αρμόδια για την τήρηση του μητρώου αυτής Αρχή
ii) Πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του
μητρώου διοικητικής ή δυναστικής αρχής περί τροπο−
ποιήσεων καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας
Υποβάλλεται επίσης υπεύθυνη δήλωση ορισμού του
υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου από τον
εκπρόσωπο της εταιρείας και υπεύθυνη δήλωση απο−
δοχής από τον ορισθέντα.
γ) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης υπογεγραμμένη
από μηχανικό, στην οποία βεβαιώνεται ότι ο χώρος
πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης σύμφω−
να με τον Οικοδομικό Κανονισμό και τον Κτιριοδομικό
Κανονισμό, του Κανονισμού Πυροπροστασίας καθώς
και των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων
για την αιτούμενη χρήση και περιγράφονται αναλυτικά
τα νομιμοποιητικά στοιχεία αυτού (π.χ. άδεια δόμησης,
δήλωση αυθαιρέτου, εξαίρεση από κατεδάφιση, ενημέ−
ρωση φακέλου άδειας δόμησης, κτίριο προϋφιστάμενο
του 1955).
Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από αντίγραφα των
στοιχείων νομιμότητας του χώρου, στα οποία αναφέ−
ρεται (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου με τις
εκάστοτε περί αυθαιρέτων διατάξεις, απόφαση εξαίρε−
σης από κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κ.λπ.) και
από σχεδιαγράμματα του καταστήματος εις τριπλούν
σε κλίμακα που αναφέρεται ρητά επί των σχεδίων,
στα οποία θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του Κ.Υ.Ε,
περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από
ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ.
αποχωρητήρια για Α.Μ.Ε.Α).
δ) Στην περίπτωση καταστημάτων τα οποία εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 180/1979, υποβάλλεται
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (αντί αποσπάσμα−
τος ποινυχού μητρώου) στην οποία να δηλώνονται τα
ακόλουθα: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα ... δεν έχω
καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα
που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2
του Π.Δ/τος 180/1979, όπως αυτό ισχύει». Στην περίπτω−
ση όπου την αίτηση υποβάλλει εταιρεία, κατατίθενται
υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 (αντί αποσπάσμα−
τος ποινικού μητρώου) του εκπροσώπου της εταιρεί−
ας και του υγειονομικώς υπευθύνου, όλων των μελών
προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ), όλων των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ, όλων των διαχειριστών
ΕΠΕ, όλων των εκπροσώπων IKE, με το ακόλουθο πε−
ριεχόμενο: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα ... δεν έχω
καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα
που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2
του Π.Λ/τος 180/1979, όπως αυτό ισχύει».
Λοιποί περιορισμοί που αναφέρονται στο Π.Δ. 180/1979,
εξακολουθούν να ισχύουν.
ε) Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για
την τήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας
που προβλέπονται κατά περίπτωση στις ισχύουσες Πυ−
ροσβεστικές Διατάξεις.
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στ) Το προβλεπόμενο παράβολο σύμφωνα με τα οριζό−
μενα στην κοινή υπουργική απόφασησικ. 61167/17.12.2007
(ΦΕΚ 243/Β΄/2007).
ζ) Στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών υποβάλλε−
ται, επιπλέον, εις τριπλούν αναλυτικό επικαιροποιημένο
διάγραμμα ροής της δραστηριότητας της επιχείρησης
με περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας, όπου απαι−
τείται, το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται είτε από
τον υγειονομικά υπεύθυνο είτε από επιστήμονα σχετικής
ειδικότητας.
η) Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών υποχρεούνται
να τηρούν αρχεία π.χ. πιστοποιητικά υγείας, εκπαίδευ−
σης, εντομοκτονιών τα οποία επιδεικνύονται από τους
υπευθύνους σε κάθε υγειονομικό έλεγχο. Τα προανα−
φερόμενα αρχεία δεν αποτελούν προϋπόθεση αδειο−
δότησης του καταστήματος.
2. Αν πρόκειται για κέντρα διασκέδασης υποβάλλονται
επί πλέον τα εξής δικαιολογητικά:
α) Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων
χορηγούμενη από αντίστοιχο οργανισμό συλλογικής
διαχείρισης, εφόσον η διαχείριση των πνευματικών δι−
καιωμάτων των δημιουργών έχει ανατεθεί σε Οργανισμό
Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας που λειτουργεί
νόμιμα στην Ελλάδα, με άδεια του αρμόδιου Υπουργείου,
β) Για κέντρα διασκέδασης που βρίσκονται στο Νομό
Αττικής πλην νησιωτικών περιοχών του Νομού αυτού,
στο Νομό Θεσσαλονίκης καθώς και σε πόλεις άνω των
10.000 κατοίκων, υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει τον
απαιτούμενο από τις διατάξεις του Π.Δ. 257/2001 χώρο
στάθμευσης.
γ) Τεχνική έκθεση μηχανικού, με σχεδιαγράμματα εις
τριπλούν, για την ηλεκρομηχανολογική εγκατάσταση,
αερισμό − εξαερισμό και τα μέτρα ηχομόνωσης που
έχουν ληφθεί σύμφωνα με την προβλεπόμενη ηχοπρο−
στασία με μέγιστη Α−ηχοστάθμη 100 db. Στην τεχνική
έκθεση θα αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα της
ηχομόνωσης και θα αποτυπώνεται η θέση των ηχείων
στη κάτοψη των χώρων.
Για τα υπαίθρια κέντρα διασκέδασης η έκθεση θα
αναφέρει και την απόσταση από σημεία ηχοπροστασίας
καθώς και τα τυχόν μέτρα ηχοπροστασίας που έχουν
ληφθεί με μέγιστη Α−ηχοστάθμη 100db και δεν δημιουρ−
γούν προβλήματα στα σημεία προστασίας σύμφωνα με
την ΥΑ 3010/85 (ΦΕΚ Β΄ 593/1985).
3. Για τη λειτουργία ορισμένων εγκαταστάσεων (άρ−
θρο 24 του ΒΔ 465/1970), απαιτείται και βεβαίωση της
αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλο−
φοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα
με τα εγκεκριμένα σχέδια ή έγκριση εισόδου − εξόδου,
ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει η εγκατάσταση
(άρθρα 32 παρ. 1 και 39 του Β.Δ. 465/1970, όπως ισχύουν,
αντίστοιχα).
4. Ο οικείος δήμος οφείλει να μη ζητά από τον ενδια−
φερόμενο δικαιολογητικά πλέον των ανωτέρω. Οι δήμοι
υποχρεούνται να ενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο των
κατατεθειμένων υπευθύνων δηλώσεων προς αντικατά−
σταση δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 του Ν. 3230/2004.
5. Μετά τη συμπλήρωση του, ο φάκελος διαβιβάζεται,
εντός πέντε (5) ημερών, στις συναρμόδιες υπηρεσίες
(υγειονομική υπηρεσία για τον υγειονομικό έλεγχο του
καταστήματος, πυροσβεστική υπηρεσία για χορήγηση
πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον

το πιστοποιητικό δεν έχει κατατεθεί από τον ενδιαφερό−
μενο, Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Θεάτρων − Κινηματογρά−
φων και λοιπών αιθουσών για γνωμοδότηση). Οι ανωτέρω
υπηρεσίες οφείλουν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την
παραλαβή του, να έχουν προβεί σε όλες τις αναγκαίες
ελεγκτικές ενέργειες. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
εκδίδεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες αφότου ολοκληρωθεί
η ανωτέρω διαδικασία με την επιστροφή του φακέλου
στο οικείο δήμο και εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες
προϋποθέσεις. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των
τριάντα (30) ημερών, λογίζεται ότι η άδεια έχει εκδοθεί.
Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει τη
χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το δήμο.
6. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της τελικής πράξης
της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ, από τον οικείο
δήμο είναι η προηγούμενη έκδοση βεβαίωσης άσκησης
επιτηδεύματος του ενδιαφερομένου από την αρμόδια
δημόσια οικονομική υπηρεσία. Η εκπλήρωση της προ−
ϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται με τους ακόλουθους
τρόπους, εναλλακτικά:
Α) με απλή επίδειξη της βεβαίωσης άσκησης επιτηδεύ−
ματος από τον ενδιαφερόμενο στην περίπτωση φυσικής
παρουσίας του στην οικεία υπηρεσία του δήμου για την
παραλαβή της πράξης ή
Β) με την αποστολή απλού φωτοαντιγράφου της βε−
βαίωσης με τηλεομοιοτυπία στην οικεία υπηρεσία του
δήμου ή
Γ) με την αποστολή σκαναρισμένου φωτοαντιγράφου
ηλεκτρονικά στην οικεία υπηρεσία του δήμου ή μέσω
του ηλεκτρονικού συστήματος −ΕΡΜΗΣ/EKE−EUGO
Με τους ίδιους προαναφερόμενους τρόπους ενη−
μερώνεται η οικεία υπηρεσία του δήμου σχετικά με
την μεταβολή ή διακοπή εργασιών καθώς και για κάθε
περίπτωση αντικατάστασης άδειας που προϋποθέτει
ενημέρωση της οικείας οικονομικής υπηρεσίας.
7. Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορ−
φής αδειών από δήμους, είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους
του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκ−
κρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών,
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Άρθρο 3
Διαδικασία και δικαιολογητικά για την αντικατάσταση
της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
1. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. αντικαθίστα−
ται με νέα χωρίς την τήρηση περαιτέρω διαδικασίας
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Λειτουργίας καταστήματος από νέο πρόσωπο εφό−
σον δεν έχει γίνει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή της
χρήσης ή τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουρ−
γίας του καταστήματος. Η αντικατάσταση της άδειας
δεν είναι δυνατή αν έχει διαπιστωθεί παράβαση που
δικαιολογεί την ανάκληση της.
Η αντικατάσταση της άδειας δεν είναι δυνατή αν έχει
επιβληθεί στο κατάστημα η διοικητική ποινή της προ−
σωρινής αφαίρεσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργί−
ας ή έχουν συμπληρωθεί οι ελάχιστες προϋποθέσεις
επιβολής της.
β) Αποχώρησης ή αντικατάστασης για οποιοδήποτε
λόγο του νομίμου εκπροσώπου ή του υγειονομικώς ή
αγορανομικώς υπευθύνου της επιχείρησης.
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γ) Αλλαγή νομικής μορφής εταιρείας, εφόσον ο Α.Φ.Μ.
παραμένει ίδιος.
δ) Αλλαγής επωνυμίας.
2. Για την αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λει−
τουργίας καταστήματος υγειονομικοί ενδιαφέροντος
υποβάλλεται στον οικείο δήμο αίτηση − υπεύθυνη δή−
λωση του ενδιαφερομένου συνοδευόμενη με τα εξής
δικαιολογητικά:
α) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγ−
γράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρ−
θρου 3 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει μετά την τροπο−
ποίηση του με το άρθρο 25 του ν. 3731/2008 (σχετική
προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο,
άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των
ασφαλιστικών φορέων) και, εάν ο αιτών είναι αλλο−
δαπός − πολίτης κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής
που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής
δραστηριότητας. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής
υποβάλλει ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική
θεώρηση για επαναπατρισμό.
Στην περίπτωση όπου την αίτηση υποβάλλει εταιρεία,
κατατίθεται:
i) Αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρισμένου στο
μητρώο καταστατικού της εταιρείας θεωρημένο από
την αρμόδια για την τήρηση του μητρώου αυτής Αρχή
ii) Πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του
μητρώου διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων κα−
ταστατικού/μη λύσης της εταιρείας
Υποβάλλεται επίσης δήλωση ορισμού του υγειονομι−
κώς και αγορανομικώς υπευθύνου από τον εκπρόσωπο
της εταιρείας και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής από τον
ορισθέντα (η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην περίπτω−
ση λειτουργίας του καταστήματος από νέο πρόσωπο).
β) Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου στην οποία
αναγράφεται για ποια/ποιες από τις περιπτώσεις της
παραγράφου 1 αιτείται την αντικατάσταση της άδειας.
Στην περίπτωση λειτουργίας του καταστήματος από
νέο πρόσωπο, υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και από
το πρόσωπο που κατέχει την υπό αντικατάσταση άδεια.
Ειδικότερα σε περίπτωση αντικατάστασης της άδειας
λόγω κληρονομικής διαδοχής απαιτείται:
• Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του οικεί−
ου Πρωτοδικείου με το οποίο δημοσιεύτηκε η διαθήκη,
καθώς και πιστοποιητικό του ίδιου δικαστηρίου περί
μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης. Σε περίπτωση κατά
την οποία η διαθήκη είναι ιδιόγραφη, απαιτείται από το
ανωτέρω δικαστήριο η κήρυξη της ως «κυρίας».
• Αν δεν υπάρχει διαθήκη, ο ενδιαφερόμενος οφείλει
να προσκομίσει κληρονομητήριο (άρθρα 1956 επ. Αστι−
κού Κώδικα). Μέχρι την έκδοση του κληρονομητηρίου
είναι δυνατή η αντικατάσταση της άδειας στο όνομα
του ενδιαφερομένου, υπό την προϋπόθεση κατάθεσης
στην αδειοδοτούσα αρχή πιστοποιητικού εγγύτερων
συγγενών και υπευθύνων δηλώσεων αυτών περί της
συνέχισης της δραστηριότητας από το συγκεκριμένο
πρόσωπο.
γ) Το προβλεπόμενο από την ΥΑ 61167/17−12−2007 (ΦΕΚ
2438 Β΄) παράβολο για την περίπτωση λειτουργίας του
Καταστήματος από νέο πρόσωπο.
δ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (αντί αποσπά−
σματος ποινικού μητρώου) στην οποία θα δηλώνονται
τα ακόλουθα: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα ... δεν έχω
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καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα
που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2
του π.δ. 180/1979, όπως αυτό ισχύει». Η προαναφερόμενη
δήλωση κατατίθεται μόνον για καταστήματα τα οποία
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 180/1979 και
για την περίπτωση που το κατάστημα πρόκειται να λει−
τουργήσει στο όνομα νέου προσώπου και υποβάλλεται
από το φυσικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου θα
αντικατασταθεί η άδεια, από όλα τα μέλη προσωπικής
εταιρείας (O.E. ή Ε.Ε.), από όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου Α.Ε., από όλους τους διαχειριστές Ε.Π.Ε.,
από όλους τους εκπροσώπους IKE, στις περιπτώσεις
αντικατάστασης για οποιοδήποτε λόγο του νομίμου
εκπροσώπου, του υγειονομικώς ή αγορανομικώς υπευ−
θύνου της επιχείρησης, εισόδου νέου εταίρου O.E. ή Ε.Ε.
Λοιποί περιορισμοί που αναφέρονται στο Π.Δ. 180/1979,
εξακολουθούν να ισχύουν.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα
δηλώνεται ότι:
«Ως νέος κύριος του καταστήματος.............. (είδος κα−
ταστήματος).........., στην οδό..........., δηλώνω ότι δεν έχει
επέλθει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή χρήσης ή τροπο−
ποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας, βάσει των
οποίων χορηγήθηκε η ισχύουσα άδεια στον/στην............
(αναφέρεται το όνομα του κατόχου της άδειας που
αντικαθίσταται)». Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται στην
περίπτωση που το κατάστημα πρόκειται να λειτουργή−
σει στο όνομα νέου προσώπου.
Η αντικατάσταση άδειας γίνεται εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών. Αν η προαναφερόμενη προθεσμία
παρέλθει άπρακτη, λογίζεται ότι η άδεια έχει αντικα−
τασταθεί. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτηση του να
ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το δήμο.
Το Κ.Υ.Ε. οφείλει να διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό
(ενεργητικής) πυροπροστασίας για όλες τις δραστηριό−
τητες που υφίστανται, το οποίο δεν απαιτείται να αντυ−
κατασταθεί στο όνομα του νέου κατόχου της άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος.
3. Για την αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λει−
τουργίας καταστήματος υγειονομείου ενδιαφέροντος,
όταν προστίθεται εντός αυτού δραστηριότητα, υποβάλ−
λονται στον οικείο δήμο τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση − υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος.
β) Το προβλεπόμενο από την ΥΑ 61167/17−12−2007 (ΦΕΚ
2438 Β΄) παράβολο για τις περιπτώσεις αντικατάστασης.
γ) Τα ιδιαίτερα δικαιολογητικά που προβλέπονται ει−
δικά για την ανάπτυξη συγκεκριμένης δραστηριότητας
(όπως για τη λειτουργία παιδότοπου, προσφοράς υπη−
ρεσιών διαδικτύου κ.λπ.).
δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με την οποία θα
δηλώνεται ότι: «Τηρούνται οι υγειονομικοί όροι που
απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις και δεν επήλθε
οποιαδήποτε κτηριοδομική μεταβολή του καταστήματος
μου που ευρίσκεται στη διεύθυνση...........................».
ε) Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζό−
ντιας ιδιοκτησίας, κατατίθεται και υπεύθυνη δήλωση του
διαχειριστή της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει ή άρνησης
αυτού, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο λειτουργεί
το κατάστημα ή εργαστήριο, στην οποία θα δηλώνεται
ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η
πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο
κτίριο κατοικιών, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών
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χώρων, (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λπ.) δεν
απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λει−
τουργία που πρόκειται να προστεθεί στο κατάστημα.
Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση κριθεί αναληθής,
ανακαλείται η χορηγηθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουρ−
γίας του καταστήματος.
στ) Για την αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
όταν προστίθεται εντός αυτού δραστηριότητα της ίδιας
κατηγορίας της ισχύουσας Υγειονομικής Διάταξης (με
περισσότερες απαιτήσεις στη συγκρότηση του Κατα−
στήματος) ή άλλης κατηγορίας, η αντικατάσταση της
άδειας θα γίνεται μετά από γνωμοδότηση της υγειο−
νομικής υπηρεσίας.
4. Η αντικατάσταση άδειας γίνεται εντός προθεσμίας
δέκα πέντε (15) ημερών. Αν η προαναφερόμενη προ−
θεσμία παρέλθει άπρακτη, λογίζεται ότι η άδεια έχει
αντικατασταθεί. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτηση
του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από
το δήμο.
Το Κ.Υ.Ε. οφείλει να διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό
(ενεργητικής) πυροπροστασίας για όλες τις δραστηρι−
ότητες που υφίστανται.
Αν καταργείται μια ή περισσότερες από τις δραστη−
ριότητες του Κ.Υ.Ε. δεν απαιτείται αντικατάσταση της
άδειας από το δήμο.
5. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αντικαθίσταται και
στις περιπτώσεις Κ.Υ.Ε. που έχουν υπαχθεί στις ρυθ−
μίσεις του ν. 4014/2011 ή άλλου συναφούς νόμου, βάσει
του οποίου αναστέλλεται για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα η επιβολή κυρώσεων μετά την καταβολή ει−
δικού προστίμου, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου
η οποία συνοδεύεται από πιστοποιητικό (ενεργητικής)
πυροπροστασίας.
6. Για τα Κ.Υ.Ε. που λειτουργούν εντός δημόσιων
κτηρίων για τα οποία απαγορεύεται, από τις κείμενες
διατάξεις, η ολική ή μερική υπομίσθωση και η εκχώρη−
ση δικαιωμάτων ή/και υποχρεώσεων σε τρίτους από
το μισθωτή, επιτρέπεται η αντικατάσταση της άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας του Κ.Υ.Ε. στο όνομα του νέου
μισθωτή εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Για την
αντικατάσταση της άδειας υποβάλλονται αναλογικά
τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου.
7. Σε ήδη αδειοδοτημένο κατάστημα, για τη προσθή−
κη καθισμάτων σε εξωτερικό χώρο ή χώρο εντός του
αδειοδοτημένου καταστήματος, απαιτείται πρόσθετη
πράξη προσδιορισμού εξυπηρετούμενων ατόμων, μετά
από γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας, η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άδειας του κατα−
στήματος.
Το ίδιο ισχύει και για παρακείμενο στεγασμένο χώρο,
με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζονται τα δικαιο−
λογητικά β της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και τα γ
και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας.
Άρθρο 4
Διαδικασία και δικαιολογητικά για την χορήγηση
άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρων
και κινηματογράφων − Αντικατάσταση άδειας
1. Για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λει−
τουργίας θεάτρων και κινηματογράφων, μετά τη χο−
ρήγηση σχετικής προέγκρισης, για τη χορήγηση της

οποίας εφαρμόζεται αναλογικά οι παράγραφοι 2 και
3 του άρθρου 1 της παρούσας, απαιτούνται τα εξής
δικαιολογητικά:
α) Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του
Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού
προσώπου, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρότυπο
του παραρτήματος το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας.
β) Το παράβολο που προβλέπεται από την υπ’ αριθ.
61167/17.12.2007 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Οικονομίας και Οικονομικών.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου για τον ορι−
σμό υπευθύνου του θεάτρου ή του κινηματογράφου και
αναπληρωτή του και υπεύθυνη δήλωση των τελευταίων
ότι αποδέχονται τον ορισμό τους.
δ) Οικοδομική άδεια με τις μελέτες και τα δικαιολο−
γητικά που τη στηρίζουν, υπογεγραμμένα από μηχανικό,
στα οποία θα βεβαιώνεται ότι ο χώρος είναι κύριας
χρήσης προοριζόμενος για την αιτούμενη χρήση θεά−
τρου − κινηματογράφου.
Στην περίπτωση αυθαιρέτων κατασκευών εφαρμόζε−
ται η παρ. 6 του άρθρου 25 του Ν. 4178/2013 υπό την
προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το πρόστιμο, όπως
προβλέπεται στις οικείες διατάξεις του νόμου αυτού
και ότι έχουν υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα
όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και σχέδια του άρθρου
11 του ανωτέρω νόμου.
2. Η διαδικασία της έκδοσης άδειας εγκατάστασης
και λειτουργίας έχει ως ακολούθως:
α) Η αίτηση με τον φάκελο δικαιολογητικών που την
συνοδεύουν διαβιβάζεται την επομένη της κατάθεσης
της από τον οικείο δήμο και με την προϋπόθεση ότι αυ−
τός είναι πλήρης, στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώ−
ρησης Θεάτρων − Κινηματογράφων προς γνωμοδότηση
για την συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων εγκατάστα−
σης και λειτουργίας. Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου
εκδίδεται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών.
β) Η αίτηση με τον φάκελο και την γνωμοδότηση του
Συμβουλίου στη συνέχεια επιστρέφονται στην Υπηρεσία
του οικείου δήμου που τα διαβίβασε και εφ’ όσον η γνω−
μοδότηση είναι θετική χορηγείται άδεια εγκατάστασης
και λειτουργίας από τον δήμαρχο εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του φακέλου, δια−
φορετικά η άδεια λογίζεται ως εκδοθείσα. Ο ενδιαφε−
ρόμενος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει τη χορήγηση
σχετικής βεβαίωσης από το δήμο.
Στις περιπτώσεις θεάτρων και κινηματογράφων με
περισσότερες της μιας αίθουσες χορηγείται μία μόνον
άδεια στην οποία αναγράφεται ο αριθμός των αιθουσών.
Σε περίπτωση προσωρινής αφαίρεσης ή ανάκλησης για
κάποια από τις αίθουσες, η σχετική απόφαση κοινοποι−
είται σε όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς (Συμβού−
λιο Θεάτρων − Κινηματογράφων, Ελληνική Αστυνομία,
Υγειονομική Υπηρεσία κ.λπ.).
3. Για την αντικατάσταση της άδειας εγκατάστασης
και λειτουργίας θεάτρων ή κινηματογράφων εφαρμό−
ζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 3 της πα−
ρούσας.
4. Ο εκπεμπόμενος θόρυβος από τη λειτουργία των
μεγαφωνικών εγκαταστάσεων θεάτρων και κινημα−
τογράφων, υπαίθριων ή στεγασμένων, θα ελέγχεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/
Α΄/6−10−1981), από τις αρμόδιες κατά το νόμο υπηρεσίες.
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Άρθρο 5
Δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας χρήσης
μουσικών οργάνων − Αντικατάσταση της άδειας
1. Για την χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργά−
νων απαιτείται αίτηση − υπεύθυνη δήλωση του ενδι−
αφερομένου κατά το επισυναπτόμενο υπόδειγμα του
παραρτήματος. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος
αιτείται χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων σε
υπαίθριο χώρο θα υποβάλλει τεχνική έκθεση αρμόδιου
μηχανικού σε τρία αντίτυπα, που θα συνοδεύεται με
τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση και τη φορά των
ηχείων. Η τεχνική έκθεση θα τεκμηριώνει ότι η ισχύς
των ηχείων, η θέση, η απόσταση από κατοικίες, καθώς
και τα τυχόν μέτρα ηχοπροστασίας, που έχουν ληφθεί,
με μέγιστη Α−ηχοστάθμη 80 db δεν δημιουργούν προ−
βλήματα στα σημεία προστασίας.
Η άδεια χρήσης μουσικών οργάνων χορηγείται για
αόριστο χρονικό διάστημα, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος
δηλώσει ότι επιθυμεί τη χορήγηση της για διάστημα
ορισμένο, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
επιστροφή του φακέλου από την υγειονομική υπηρεσία
στο δήμο. Μετά την άπρακτη πάροδο της προαναφε−
ρόμενης προθεσμίας, η άδεια λογίζεται εκδοθείσα. Ο
ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει τη
χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το δήμο. Ανανέωση
της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων, σε περίπτωση
που αυτή χορηγήθηκε για περιορισμένη χρονική διάρ−
κεια, ζητείται από τον οικείο δήμο ένα μήνα πριν από
την λήξη της. Μέχρι τη χορήγηση ή μη της ανανέωσης
η χρήση των μουσικών οργάνων τεκμαίρεται ότι είναι
νόμιμη.
2. Για την χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων
ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του
Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού
προσώπου, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρότυπο
του παραρτήματος το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας.
β) Το παράβολο που προβλέπεται από την υπ’ αριθ.
61167/17.12.2007 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Οικονομίας και Οικονομικών.
γ) Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του κατα−
στήματος ή της προέγκρισης.
δ) Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων
η οποία χορηγείται από αντίστοιχο Οργανισμό Συλλο−
γικής Διαχείρισης, εφόσον η διαχείριση των πνευμα−
τικών δικαιωμάτων των δημιουργών έχει ανατεθεί σε
Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας που
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με άδεια του αρμόδιου
Υπουργείου.
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3. Για τη χορήγηση της άδειας χρήσης μουσικών
οργάνων απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση της
Υγειονομικής Υπηρεσίας. Γνωμοδότηση δεν απαιτείται
για την ανανέωση της άδειας.
4. Σε περίπτωση αντικατάστασης της άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. σε άλλο πρόσωπο είναι δυνατή
και η αντικατάσταση της άδειας χρήσης μουσικών οργά−
νων χωρίς την τήρηση της διαδικασίας για την έκδοση
νέας άδειας. Για την αντικατάσταση της άδειας χρήσης
μουσικής υποβάλλονται αίτηση και τα δικαιολογητι−
κά β και δ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
Η αντικατάσταση γίνεται εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών. Αν η προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει
άπρακτη, λογίζεται ότι η άδεια έχει αντικατασταθεί. Ο
ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει τη
χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το δήμο.
Άρθρο 6
Αντικατάσταση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου
Σε περίπτωση αντικατάστασης της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας Κ.Υ.Ε. σε άλλο πρόσωπο είναι δυνατή και η
αντικατάσταση της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου
χωρίς την τήρηση της διαδικασίας για την έκδοση νέας
άδειας. Για την αντικατάσταση άδειας χρήσης κοινόχρη−
στου χώρου, υποβάλλονται αίτηση και το προβλεπόμενο
τέλος κατάληψης του χώρου. Η αντικατάσταση γίνεται
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Αν η προαναφε−
ρόμενη προθεσμία παρέλθει άπρακτη, λογίζεται ότι η
άδεια έχει αντικατασταθεί. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί
με αίτηση του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαί−
ωσης από το δήμο.
Άρθρο 7
Κατάργηση διατάξεων
1. Η υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/1−11−2011 κοινή από−
φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ 2496/
Β΄/4−11−2011) «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου» από τη
δημοσίευση της παρούσας καταργείται.
2. Ομοίως καταργείται η υπ’ αριθμ. 10551/23−2−2007
(ΦΕΚ Β΄ 246) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερι−
κών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης και
Εμπορικής Ναυτιλίας, «Απλούστευση διαδικασίας έκ−
δοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων
πλοίων», εκτός των άρθρων 9, 10 και 11 αυτής.

44484

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ǹǿȉǾȈǾ± ȊȆǼȊĬȊȃǾǻǾȁȍȈǾ ȐȡșȡȠȃ
ǾĮțȡȓȕİȚĮĲȦȞıĲȠȚȤİȓȦȞʌȠȣȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚȝİĮȣĲȒĲȘįȒȜȦıȘȝʌȠȡİȓȞĮİȜİȖȤșİȓȝİȕȐıȘĲȠĮȡȤİȓȠȐȜȜȦȞȣʌȘȡİıȚȫȞ ȐȡșȡȠ
ʌĮȡȃ

ȆİȡȚȖȡĮĳȒĮȚĲȒȝĮĲȠȢ©ȆȇȅǼīȀȇǿȈǾǿǻȇȊȈǾȈȀǹȉǹȈȉǾȂǹȉȅȈȊīǼǿȅȃȅȂǿȀȅȊ
ǼȃǻǿǹĭǼȇȅȃȉȅȈ İȓįȠȢțĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢȒİʌȚȤİȓȡȘıȘȢ)ª
ȫȬȪȭǣ

ȜȬȤȣȧǤ
ȫȬπȮȪȥȪȦȦȪȯ

ȮɍȟɛɊɍǥǥǥǥ

ȢȧȠȬȪȧȢȨȤȜ

ȭɓɊɎɉɄɏɣɋɂɒȽɇȽɎɟ ɒɄɋ ȯɎɄɏɂɐɜȽ
ȭȮȪȤȱȠȤȜȟȢȦȪȯȨȮȪȭ : ȋɔɓɐɇɈɟɎɏɟɐɘɎɍɛɋɟɊɇɊɍɑɂɈɎɏɟɐɘɎɍɑɐɂɎɂɏɜɎɒɘɐɄɋɍɊɇɈɍɠɎɏɍɐɣɎɍɓȌ
ȹɋɍρȽǣ

ȠɎɣɋɓρɍǣ

ȹɋɍρȽȫȽɒɚɏȽǣ

ȠɎɣɋɓρɍȫȽɒɚɏȽǣ

ȹɋɍρȽȧɄɒɚɏȽɑǣ

ȠɎɣɋɓρɍȧɄɒɚɏȽɑǣ

ȜɏɇɅǤȟɂɉɒǤ
ȮȽɓɒɟɒɄɒȽɑǣȗ

ȜɏɇɅǤȴɁɂɇȽɑ
ȪɁɛɀɄɐɄɑǣȗ

ȜǤȰǤȧǣ
ȜɏɇɅǤȝɇȾɉɇȽɏɜɍɓ
ȯɀɂɜȽɑǣȗ

ȜɏɇɅǤȟɇȽȾȽɒɄɏɜɍɓǣȗ
ȢρɂɏɍρɄɋɜȽ
ɀɚɋɋɄɐɄɑ1:
ȮɟɎɍɑ
ȱɣɏȽǣ
ȥȽɒɍɇɈɜȽɑ

ȤɅȽɀɚɋɂɇȽ:
ȮɟɎɍɑȞɚɋɋɄɐɄɑǣ

ȫɟɉɄǣ

ȪɁɟɑǣ

Fax:

ȮɄɉǣ

ȜɏɇɅǣ

Ȯȥǣ

E Ȃ mail:

ȗɐɓɊɎɉɄɏɣɋɂɒȽɇɚɋȽȽɎɟɒȽȽɎɍɁɂɇɈɒɇɈəɐɒɍɇɖɂɜȽɒȽɓɒɟɒɄɒȽɑǤ
ȭȮȪȤȱȠȤȜ ȜȤȮȪȯȨȮȪȭ

*(ȨɍɊɇɈəȫɏɟɐɘɎȽɛ ȠɋɣɐɂɇɑȫɏɍɐɣɎɘɋȌ

ȠɎɘɋɓɊɜȽ:
ȟɇȽɈɏɇɒɇɈɟɑȮɜɒɉɍɑ:
ȨɍɊɇɈɛȧɍɏɔɛǣ
ȜɏǤɈȽɇɚɒɍɑȰȠȥȀȮȜȫȠȮȋɀɇȽ
ȜȠƬȠȫȠȌǣ

ȜȬȤȣȧȪȭȞǤȠǤȧȢǤ
ȜɏǤȥȽɒȽɐɒȽɒɇɈɍɠǣ

ȜɏǤƬɄɊȀȽɈȽɒȽɖɣɏɇɐɄɑɐɒȽȾɇȾɉɜȽɂɒȽɇɏɂɇɣɋɒɍɓ
ȫɏɘɒɍɁɇɈɂɜɍɓȋȪȠƬȠȠȌǣ
ȟǤȪǤȯǤ

1

ȵɒɍɑȷɁɏɓɐɄɑǣ

ȜɋȽɀɏəɔɂɒȽɇ ɍɉɍɀɏəɔɘɑ ɈȽɇ ɈȽɒɟɎɇɋ ȽɏɇɅɊɄɒɇɈəɘɑ ɎɉɛɏɄɑ ɂɌȽɗɛɔɇɍɑ ȽɏɇɅρɟɑ : ɎǤɖǤȰɂȾɏɍɓȽɏɜɍɓͳͻͻɈȽɇͲͲʹͻǤ
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ȜȰȧǣ
ȟɇɂɠɅɓɋɐɄ
ȪɁɟɑǣ

ȠȟȬȜȋȟȢȧȪȭȌǣ
ȜɏɇɅǤ
:

ȮɄɉɚɔɘɋɍǣ

ȭȮȪȤȱȠȤȜ ȜȤȮȪȯȨȮȪȭ

44485

T.K.:

E Ȃ mail:

ȰȽɌǣ
*(ȨɍɊɇɈəȫɏɟɐɘɎȽɓɎɟɐɠɐɒȽɐɄ) (5)

ȀĮĲĮșȑĲȦ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ ʌȡȠȑȖțȡȚıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȓįȡȣıȘ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ țĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȠȪ
İȞįȚĮĳȑȡȠȞĲȠȢ ȀȊǼ țĮȚĲĮıȤİĲȚțȐįȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐȦȢȞȩȝȚȝȠȢİțʌȡȩıȦʌȠȢĲȦȞțȐĲȦșȚȚįȡȣĲȫȞĲȘȢȣʌȩıȪıĲĮıȘ
İĲĮȚȡİȓĮȢ
ȃȠȝȚțȒȂȠȡĳȒ:
ǼʌȦȞȣȝȓĮ:
ĭȣıȚțȐȆȡȩıȦʌĮǿįȡȣĲȑȢ:

ȃȠȝȚțȐȆȡȩıȦʌĮǿįȡȣĲȑȢ:
ǼʌȦȞȣȝȓĮ:

ǹĭȂ

ǹǻȉ

ǹĭȂ

ǹǻȉ

ǹĭȂ

ǹǻȉ

ǹĭȂ

ǹǻȉ

ǻȚĮțȡȚĲȚțȩȢ
ȉȓĲȜȠȢ

ǲįȡĮ

ǻȚĮțȡȚĲȚțȩȢ
ȉȓĲȜȠȢ

ǲįȡĮ

ǻȚĮțȡȚĲȚțȩȢ
ȉȓĲȜȠȢ

ǲįȡĮ

ȪȬȤȭȧȪȭ / ȭȮȪȤȱȠȤȜ ȠȥȫȬȪȭȳȫȪȯ2 ȋɀɇȽ ɈȽɒəɅɂɐɄ ȽɜɒɄɐɄɑ): ȭɂ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ Ɏɍɓ Ɂɂɋ ɐɓɋɒəɐɐɂɒȽɇ Ʉ ɂɌɍɓɐɇɍɁɟɒɄɐɄ ɐɒɍ
ɎȽɏɟɋ ɚɋɒɓɎɍ ȽɎȽɇɒɂɜɒȽɇɎɏɍɐɈɟρɇɐɄɂɌɍɓɐɇɍɁɟɒɄɐɄɑρɂ ɂɎɇɈɠɏɘɐɄɒɍɓ ɀɋɛɐɇɍɓ ɒɄɑɓɎɍɀɏȽɔɛɑ ȽɎɟɁɄρɟɐɇȽɓɎɄɏɂɐɜȽɛɐɓɊȾɍɉȽɇɍɀɏȽɔɇɈɍɠ
ɎɉɄɏɂɌɍɓɐɜɍɓǤ

ȪȨȪȧȜǣ

ȠȫπȨȯȧȪǣ

ȪȨȪȧȜȮȠȫπȨȯȧȪ ȫȜȮȠȬȜǣ

ȜȟȮ:

ȪȟȪȭǣ
ȮɄɉǣ

2

ȜȬȤȣǣ
Fax:

ȮǤȥǣ
E Ȃ mail:

ȝɉǤɐɄɊɂɜɍ1 ɎɂɏɇɂɖɍɊɚɋɍɓɓɎɂɠɅɓɋɄɑɁɛɉɘɐɄɑȋȟɇȽɀɏəɔɂɒȽɇɟɒȽɋɁɂɋɍɏɜɃɂɒȽɇɂɈɎɏɟɐɘɎɍɑȌ
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ȆȁǾȇȅĭȅȇǿǹȀǹȈȉȅǿȋǼǿǹ

ǼǿǻȅȈȀǹȉǹȈȉǾȂǹȉȅȈ-ǼȇīǹȈȉǾȇǿȅȊǳǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ ««««««««
ȀǹȉǾīȅȇǿǹȊȆȅȀǹȉǾīȅȇǿǹȈȉǾȃȅȆȅǿǹǼȃȉǹȈǼȉǹǿȉȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹ««
ȆȍȁȅȊȂǼȃǹǼǿǻǾ «««««««««««
ȆǹȇǼȋȅȂǼȃǼȈȊȆǾȇǼȈǿǼȈ««««««
ǹȆǹǿȉȅȊȂǼȃǹǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀǹ
ȉǿȉȁȅȈǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀȅȊ

ȀǹȉǹȉǼĬǾȀǼȂǼȉǾȃ
ǹǿȉǾȈǾ

ĬǹȆȇȅȈȀȅȂǿȈȉǼǿ

ǻȚȐȖȡĮȝȝĮ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ĮʌȩıʌĮıȝĮ ȤȐȡĲȘ
Ȓ ıțĮȡȓĳȘȝĮ Įʌȩ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Ș
ĮțȡȚȕȒȢ șȑıȘ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ȩʌȦȢȠȚțȚıȝȩȢ ȠįȩȢ ĮȡȚșȝȩȢ Ȓ ȠȚțȠįȠȝȚțȩ
ĲİĲȡȐȖȦȞȠ
2.

ȊʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ įȚĮȤİȚȡȚıĲȒ ĲȘȢ
ʌȠȜȣțĮĲȠȚțȓĮȢȒİȞİȜȜİȓȥİȚ ȒȐȡȞȘıȘȢĮȣĲȠȪ
ĲȠȣ ȚįȚȠțĲȒĲȘ ĲȠȣ țĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ ȩĲȚ Ƞ
țĮȞȠȞȚıȝȩȢ ĲȘȢ ʌȠȜȣțĮĲȠȚțȓĮȢ Ȓ İȞ İȜȜİȓȥİȚ
ĮȣĲȠȪ Ȓ ʌȜİȚȠȥȘĳȓĮ ĲȠȣ ĮȡȚșȝȠȪ ĲȦȞ
ȚįȚȠțĲȘĲȫȞ ĲȦȞ ıĲİȖĮȗȠȝȑȞȦȞ ıĲȠ ȓįȚȠ țĲȓȡȚȠ
įȚĮȝİȡȚıȝȐĲȦȞȝȘıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞĲȦȞ
ȜȠȚʌȫȞ ȤȫȡȦȞ țĮĲĮıĲȘȝȐĲȦȞ ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ
ȤȫȡȦȞ țȜʌ  įİȞ ĮʌĮȖȠȡİȪİȚ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ
ȤȫȡȠȣĮȣĲȠȪȖȚĮĲȘȜİȚĲȠȣȡȖȓĮĲȠȣȣʌȩȓįȡȣıȘ
țĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ Ȓ İȡȖĮıĲȘȡȓȠȣ İȞıȦȝĮĲȫȞİĲĮȚ
ıĲȘȞʌĮȡȠȪıĮ

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ
īȚĮĲȘȤȠȡȒȖȘıȘĲȘȢȐįİȚĮȢȓįȡȣıȘȢțĮȚȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢȠİȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢȣʌȠȕȐȜȜİȚıĲȠȞȠȚțİȓȠįȒȝȠİȞĲȩȢĲȡȚȫȞȝȘȞȫȞĮʌȩĲȘȤȠȡȒȖȘıȘĲȘȢ
ʌȡȠȑȖțȡȚıȘȢ ȝİ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ʌĮȡȐĲĮıȘȢ ȖȚĮ įȪȠ ĮțȩȝȘ ȝȒȞİȢ țĮĲȩʌȚȞ ĮȓĲȘıȘȢ ± ȖȞȦıĲȠʌȠȓȘıȘȢ ıĲȠ įȒȝȠ ȩȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ ʌȠȣ
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚȈİįȚĮĳȠȡİĲȚțȒʌİȡȓʌĲȦıȘȘʌȡȠȑȖțȡȚıȘĮȞĮțĮȜİȓĲĮȚĮȣĲȠįȚțĮȓȦȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ țȡȚșİȓ ĮȞĮȜȘșȒȢ ĮȞĮțĮȜİȓĲĮȚ Ș ȤȠȡȘȖȘșİȓıĮ ʌȡȠȑȖțȡȚıȘ țĮșȫȢ țĮȚ Ș ĲȣȤȩȞ ȤȠȡȘȖȘșİȓıĮ ȐįİȚĮ
ȓįȡȣıȘȢțĮȚȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢĲȠȣțĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢȒİȡȖĮıĲȘȡȓȠȣ

ǼʌȚȜȑȟĲİȝİʌȠȚȠĲȡȩʌȠșȑȜİĲİȞĮʌĮȡĮȜȐȕİĲİĲȘȞĮʌȐȞĲȘıȒıĮȢ
ȃĮıĮȢĮʌȠıĲĮȜİȓȝİıȣıĲȘȝȑȞȘİʌȚıĲȠȜȒıĲȘ
ǻȚİȪșȣȞıȘ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
ȃĮĲȘȞʌĮȡĮȜȐȕİĲİȠȓįȚȠȢĮʌȩĲȘȞȣʌȘȡİıȓĮȝĮȢ
ȃĮĲȘȞʌĮȡĮȜȐȕİĲİĮʌȩȐȜȜȠıȘȝİȓȠ««««««««««««««««««««««««
ȃĮĲȘȞʌĮȡĮȜȐȕİȚİțʌȡȩıȦʌȩȢıĮȢ
ȃĮıĮȢĮʌȠıĲĮȜİȓȝİfax ıĲȠȞĮȡȚșȝȩ««««««««««««««««««««««««

ȋȇȅȃȅȈ  Ǿ ʌȡȠȑȖțȡȚıȘ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ țĮĲȐ ȞȩȝȠ ĮȡȝȩįȚĮ ȩȡȖĮȞĮ

ıİ ʌȡȠșİıȝȓĮ įİțĮʌȑȞĲİ   ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȘȢ
ĮȓĲȘıȘȢ Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĮȡȑȜİȣıȘȢ ȐʌȡĮțĲȘȢ ĲȘȢ ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞȘȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ șİȦȡİȓĲĮȚ ȩĲȚ Ș ʌȡȠȑȖțȡȚıȘ ȑȤİȚ ȤȠȡȘȖȘșİȓ ıȚȦʌȘȡȐ ȅ
İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢȝʌȠȡİȓȝİĮȓĲȘıȒĲȠȣȞĮȗȘĲȒıİȚĲȘȤȠȡȒȖȘıȘıȤİĲȚțȒȢȕİȕĮȓȦıȘȢĮʌȩĲȠįȒȝȠ

ȀȅȈȉȅȈ¼
* ȊǺȊǺȋȊȆȇȆȀǿȊȀȁǺȉȊȆȀȌǽȀǺȊȆȋĮȋȉȀȁȆȋȇȈȆȉȎȇȆȋ ǽȋȈȎȇǺȏȁǿȉǽȄȎȉǿȉ ȇȈȆȁȋȇȊȆȋȄǺȇȆȊǿȄ
ǺȉȊȋȄȆȃȀȁǿȊǺȋȊȆȊǿȊǺȊȆǼȀǺǻǺȊǿȈȀȆǴǺȂȂȆȀȉȆǼȋȄǺȃȆǽĬĬȈǺĮȆȁǺȀĬȀǺȊǺĮȋȉȀȁǺȇȈȆȉȎȇǺȊȈȀȊȎȄ
ȌȎȈȎȄǺȇȆȊǿȄǺǼǽȀǺǼȀǺȃȆȄǿȉ

44487

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ǼȁȁǾȃǿȀǾǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
>ȉǿȉȁȅȈȊȆǾȇǼȈǿǹȈ@
(2)

ȂİĮĲȠȝȚțȒȝȠȣİȣșȪȞȘțĮȚȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢĲȚȢțȣȡȫıİȚȢ ʌȠȣʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚĮʌȩĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȘȢʌĮȡĲȠȣȐȡșȡȠȣĲȠȣ
ȃįȘȜȫȞȦȩĲȚ

( ǼȟȠȣıȚȠįȠĲȫĲȠȀǼȆ ȐȡșȡȠȃ ȞĮʌȡȠȕİȓıİȩȜİȢĲȚȢĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ
İȞȑȡȖİȚİȢ ĮȞĮȗȒĲȘıȘįȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞțȜʌ ȖȚĮĲȘįȚİțʌİȡĮȓȦıȘĲȘȢȣʌȩșİıȒȢȝȠȣ
 ǼȟȠȣıȚȠįȠĲȫĲȠȞĲȘȞʌȚȠʌȐȞȦĮȞĮĳİȡȩȝİȞȠȘȞĮțĮĲĮșȑıİȚĲȘȞĮȓĲȘıȘȒțĮȚȞĮ
ʌĮȡĮȜȐȕİȚĲȘȞĲİȜȚțȒʌȡȐȟȘ ǻȚĮȖȡȐĳİĲĮȚȩĲĮȞįİȞȠȡȓȗİĲĮȚİțʌȡȩıȦʌȠȢ

«««««««««««
ȊʌȠȖȡĮĳȒ

(  ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ țĮȚ țĮĲȩʌȚȞ ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ ȦȢ ʌȜȒȡȘȢ İȟĮȥȒĳȚȠȢ ĮȡȚșȝȩȢ Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ ʌȤ Ș 
ĭİȕȡȠȣĮȡȓȠȣȖȡȐĳİĲĮȚĮȡȚșȝȘĲȚțȐ
  ©ǵʌȠȚȠȢ İȞ ȖȞȫıİȚ ĲȠȣ įȘȜȫȞİȚ ȥİȣįȒ ȖİȖȠȞȩĲĮ Ȓ ĮȡȞİȓĲĮȚ Ȓ ĮʌȠțȡȪʌĲİȚ ĲĮ ĮȜȘșȚȞȐ ȝİ ȑȖȖȡĮĳȘ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣĲȚȝȦȡİȓĲĮȚȝİĳȣȜȐțȚıȘĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞĲȡȚȫȞȝȘȞȫȞǼȐȞȠȣʌĮȓĲȚȠȢĮȣĲȫȞĲȦȞʌȡȐȟİȦȞıțȩʌİȣİȞĮʌȡȠıʌȠȡȓıİȚıĲȠȞ
İĮȣĲȩȞ ĲȠȣ Ȓ ıİ ȐȜȜȠȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȩ ȩĳİȜȠȢ ȕȜȐʌĲȠȞĲĮȢ ĲȡȓĲȠȞ Ȓ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ȕȜȐȥİȚ ȐȜȜȠȞ ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ țȐșİȚȡȟȘ ȝȑȤȡȚ 
İĲȫȞ
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ǼȁȁǾȃǿȀǾǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
>ȉǿȉȁȅȈȊȆǾȇǼȈǿǹȈ@

ȊȆǼȊĬȊȃǾǻǾȁȍȈǾ
ǱȡșȡȠȃ
ǾĮțȡȓȕİȚĮĲȦȞıĲȠȚȤİȓȦȞʌȠȣȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚȝİĮȣĲȒĲȘįȒȜȦıȘȝʌȠȡİȓȞĮİȜİȖȤșİȓȝİȕȐıȘĲȠĮȡȤİȓȠȐȜȜȦȞ
ȣʌȘȡİıȚȫȞ ȐȡșȡȠʌĮȡȃ 

ȆȇȅȈ:
ȉȠǻȒȝȠ
ȅ± ǾǵȞȠȝĮ:
ǵȞȠȝĮțĮȚǼʌȫȞȣȝȠȆĮĲȑȡĮ:
ǵȞȠȝĮțĮȚǼʌȫȞȣȝȠȂȘĲȑȡĮȢ:
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮīȑȞȞȘıȘȢ(1):
ȉȩʌȠȢīȑȞȞȘıȘȢ:
ǹȡȚșȝȩȢǻİȜĲȓȠȣȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ:
ȉȩʌȠȢȀĮĲȠȚțȓĮȢ:
ȉȘȜȑĳȦȞȠ:

ǼʌȫȞȣȝȠ:

ȉȘȜ:
ȅįȩȢ:
ĭĮȟ:

E ± mail:

ǹȡȚș:

TK:

Ȃİ ĮĲȠȝȚțȒ ȝȠȣ İȣșȪȞȘ țĮȚ ȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢ ĲȚȢ țȣȡȫıİȚȢ(2) ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ  ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣĲȠȣȃįȘȜȫȞȦȩĲȚ
ǹ ǼȓȝĮȚ įȚĮȤİȚȡȚıĲȒȢ ĲȘȢ ʌȠȜȣțĮĲȠȚțȓĮȢ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ««««««« ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ Ș ʌȩȜȘ  ıĲȘȞ Ƞįȩ
««««««ĮȡȚș««ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȚıȤȪȠȞĲĮ țĮȞȠȞȚıȝȩ įİȞ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ȣʌȩ ȓįȡȣıȘ
țĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢȦȢ«««««««««««««««« İȓįȠȢțĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ
Ǻ ǼȓȝĮȚ įȚĮȤİȚȡȚıĲȒȢ ĲȘȢ ʌȠȜȣțĮĲȠȚțȓĮȢ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ «««««««« ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ Ș ʌȩȜȘ  ıĲȘȞ Ƞįȩ
«««««««ĮȡȚș««ǾʌȠȜȣțĮĲȠȚțȓĮįİȞȑȤİȚțĮȞȠȞȚıȝȩǾʌȜİȚȠȥȘĳȓĮĲȦȞıĲİȖĮıȝȑȞȦȞıĲȠȓįȚȠ țĲȓȡȚȠȝİ
ĲȠ ȣʌȩ ȓįȡȣıȘ țĮĲȐıĲȘȝĮ įȚĮȝİȡȚıȝȐĲȦȞ ȝȘ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ ȤȫȡȦȞ țĮĲĮıĲȘȝȐĲȦȞ
ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ țȜʌ  įİȞ ĮʌĮȖȠȡİȪİȚ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ȣʌȩ ȓįȡȣıȘ țĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ
ȦȢ««««««««««««««««««««« İȓįȠȢțĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ
ī ǼȓȝĮȚ ȚįȚȠțĲȒĲȘȢ ĲȠȣ țĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ««««««««« ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ Ș ʌȩȜȘ  ıĲȘȞ Ƞįȩ
«««««««ĮȡȚș««ȈĲȘȞ ʌȠȜȣțĮĲȠȚțȓĮ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ įȚĮȤİȚȡȚıĲȒȢ Ȓ Ƞ įȚĮȤİȚȡȚıĲȒȢ ĮȡȞİȓĲĮȚ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ
ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ(3) ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȚıȤȪȠȞĲĮ țĮȞȠȞȚıȝȩ įİȞ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ȣʌȩ ȓįȡȣıȘ
țĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢȦȢ«««««««««««««« İȓįȠȢțĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ
ǻ ǼȓȝĮȚ ȚįȚȠțĲȒĲȘȢ ĲȠȣ țĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ «««««««« ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ Ș ʌȩȜȘ  ıĲȘȞ Ƞįȩ
«««««««ĮȡȚș««ȈĲȘȞʌȠȜȣțĮĲȠȚțȓĮįİȞȣʌȐȡȤİȚįȚĮȤİȚȡȚıĲȒȢțĮȚțĮȞȠȞȚıȝȩȢȒȠ įȚĮȤİȚȡȚıĲȒȢĮȡȞİȓĲĮȚ
ȞĮȣʌȠȕȐȜȜİȚįȒȜȦıȘțĮȚıĲȘȞʌȠȜȣțĮĲȠȚțȓĮįİȞȣʌȐȡȤİȚțĮȞȠȞȚıȝȩȢ(4)ǾʌȜİȚȠȥȘĳȓĮĲȦȞıĲİȖĮıȝȑȞȦȞıĲȠ
ȓįȚȠ țĲȓȡȚȠ ȝİ ĲȠ ȣʌȩ ȓįȡȣıȘ țĮĲȐıĲȘȝĮ įȚĮȝİȡȚıȝȐĲȦȞ ȝȘ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ ȤȫȡȦȞ
țĮĲĮıĲȘȝȐĲȦȞ ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ țȜʌ  įİȞ ĮʌĮȖȠȡİȪİȚ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ȣʌȩ ȓįȡȣıȘ țĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ
ȦȢ««««««««««««« İȓįȠȢțĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ (5)

««««««
ȅ± ǾǻȘȜ

ȊʌȠȖȡĮĳȒ
ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢțĮȚțĮĲȩʌȚȞ ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ ȦȢ ʌȜȒȡȘȢ İȟĮȥȒĳȚȠȢ ĮȡȚșȝȩȢ Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ ʌȤ Ș  ĭİȕȡȠȣĮȡȓȠȣ 
ȖȡȐĳİĲĮȚĮȡȚșȝȘĲȚțȐ
ǵʌȠȚȠȢİȞȖȞȫıİȚĲȠȣįȘȜȫȞİȚȥİȣįȒȖİȖȠȞȩĲĮȒĮȡȞİȓĲĮȚȒĮʌȠțȡȪʌĲİȚĲĮĮȜȘșȚȞȐȝİȑȖȖȡĮĳȘȣʌİȪșȣȞȘįȒȜȦıȘĲȠȣȐȡșȡȠȣĲȠȣ ȃ
ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚȝİĳȣȜȐțȚıȘĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞĲȡȚȫȞȝȘȞȫȞǼȐȞȠȣʌĮȓĲȚȠȢĮȣĲȫȞĲȦȞʌȡȐȟİȦȞıțȩʌİȣİȞĮʌȡȠıʌȠȡȓıİȚıĲȠȞİĮȣĲȩȞ
ĲȠȣȒıİȐȜȜȠȞʌİȡȚȠȣıȚĮțȩȩĳİȜȠȢȕȜȐʌĲȠȞĲĮȢĲȡȓĲȠȞȒıțȩʌİȣİȞĮȕȜȐȥİȚȐȜȜȠȞĲȚȝȦȡİȓĲĮȚȝİțȐșİȚȡȟȘİĲȫȞ
ǻȚĮȖȡȐĳİĲĮȚțĮĲȐʌİȡȓʌĲȦıȘȘʌȡȩĲĮıȘʌȠȣįİȞȚıȤȪİȚʌȡȚȞȒȝİĲȐĲȠįȚĮȗİȣțĲȚțȩȒ
ǼʌȚȜȑȖİĲĮȚȝȓĮİțįȠȤȒțĮĲȐʌİȡȓʌĲȦıȘ
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ǼȁȁǾȃǿȀǾǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
>ȉǿȉȁȅȈȊȆǾȇǼȈǿǹȈ@

ǺǼǺǹǿȍȈǾȊȆȅǺȅȁǾȈǹǿȉǾȂǹȉȅȈ
ǹȓĲȘȝĮ

ȆȇȅǼīȀȇǿȈǾǿǻȇȊȈǾȈȀǹȉǹȈȉǾȂǹȉȅȈȊīǼǿȅȃȅȂǿȀȅȊ
ǼȃǻǿǹĭǼȇȅȃȉȅȈ İȓįȠȢțĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ

ȊʌȘȡİıȓĮȊʌȠȕȠȜȒȢ
ǹȡȚșȝȆȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ

ǾȝȞȚĮĮȚĲȒȝĮĲȠȢ

ǹȡȝȩįȚȠȢȊʌȐȜȜȘȜȠȢ

ǵȞȠȝĮ

ǼʌȫȞȣȝȠ

ǹȚĲȫȞ

ǵȞȠȝĮ

ǼʌȫȞȣȝȠ

ȋȇȅȃȅȈ ǾʌȡȠȑȖțȡȚıȘȤȠȡȘȖİȓĲĮȚĮʌȩĲĮțĮĲȐȞȩȝȠĮȡȝȩįȚĮȩȡȖĮȞĮıİʌȡȠșİıȝȓĮįİțĮʌȑȞĲİ  ȘȝİȡȫȞĮʌȩĲȘȞȣʌȠȕȠȜȒĲȘȢ
ĮȓĲȘıȘȢȈİʌİȡȓʌĲȦıȘʌĮȡȑȜİȣıȘȢȐʌȡĮțĲȘȢĲȘȢʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞȘȢʌȡȠșİıȝȓĮȢșİȦȡİȓĲĮȚȩĲȚȘʌȡȠȑȖțȡȚıȘȑȤİȚȤȠȡȘȖȘșİȓıȚȦʌȘȡȐȅ
İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢȝʌȠȡİȓȝİĮȓĲȘıȒĲȠȣȞĮȗȘĲȒıİȚĲȘȤȠȡȒȖȘıȘıȤİĲȚțȒȢȕİȕĮȓȦıȘȢĮʌȩĲȠįȒȝȠ

ȀȅȈȉȅȈ¼
ȉȇȅȆȅȈȆǹȇǹȁǹǺǾȈȆȅȊǼȆǼȁǼīǾ

ȅȊʌȐȜȜȘȜȠȢ
ȣʌȠȖȡĮĳȒ
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ

44490

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ǹǿȉǾȈǾ± ȊȆǼȊĬȊȃǾǻǾȁȍȈǾ ȐȡșȡȠ ȃ
ǾĮțȡȓȕİȚĮĲȦȞıĲȠȚȤİȓȦȞʌȠȣȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚȝİĮȣĲȒĲȘįȒȜȦıȘȝʌȠȡİȓȞĮİȜİȖȤșİȓȝİȕȐıȘĲȠĮȡȤİȓȠȐȜȜȦȞȣʌȘȡİıȚȫȞ ȐȡșȡȠ
ʌĮȡȃ

ȆİȡȚȖȡĮĳȒĮȚĲȒȝĮĲȠȢ©ǹǻǼǿǹ ǿǻȇȊȈǾȈȀǹǿȁǼǿȉȅȊȇīǿǹȈ ȀǹȉǹȈȉǾȂǹȉȅȈ
ȊīǼǿȅȃȅȂǿȀȅȊǼȃǻǿǹĭǼȇȅȃȉȅȈª
ȫȬȪȭǣ

ȜȬȤȣȧǤ
ȫȬπȮȪȥȪȦȦȪȯ

ȮɍȟɛɊɍǥǥǥǥ

ȢȧȠȬȪȧȢȨȤȜ

ȭɓɊɎɉɄɏɣɋɂɒȽɇȽɎɟ ɒɄɋ ȯɎɄɏɂɐɜȽ
ȭȮȪȤȱȠȤȜȟȢȦȪȯȨȮȪȭ : ȋɔɓɐɇɈɟɎɏɟɐɘɎɍɛɋɟɊɇɊɍɑɂɈɎɏɟɐɘɎɍɑɐɂɎɂɏɜɎɒɘɐɄɋɍɊɇɈɍɠɎɏɍɐɣɎɍɓȌ
ȹɋɍρȽǣ

ȠɎɣɋɓρɍǣ

ȹɋɍρȽȫȽɒɚɏȽǣ

ȠɎɣɋɓρɍȫȽɒɚɏȽǣ

ȹɋɍρȽȧɄɒɚɏȽɑǣ

ȠɎɣɋɓρɍȧɄɒɚɏȽɑǣ

ȜɏɇɅǤȟɂɉɒǤ
ȮȽɓɒɟɒɄɒȽɑǣȗ

ȜɏɇɅǤȴɁɂɇȽɑ
ȪɁɛɀɄɐɄɑǣȗ

ȜǤȰǤȧǣ
ȜɏɇɅǤȝɇȾɉɇȽɏɜɍɓ
ȯɀɂɜȽɑǣȗ

ȜɏɇɅǤȟɇȽȾȽɒɄɏɜɍɓǣȗ
ȢρɂɏɍρɄɋɜȽ
ɀɚɋɋɄɐɄɑ3:
ȮɟɎɍɑ
ȱɣɏȽǣ
ȥȽɒɍɇɈɜȽɑ

ȤɅȽɀɚɋɂɇȽ:
ȮɟɎɍɑȞɚɋɋɄɐɄɑǣ

ȫɟɉɄǣ

ȪɁɟɑǣ

Fax:

ȮɄɉǣ

ȜɏɇɅǣ

Ȯȥǣ

E Ȃ mail:

ȗɐɓɊɎɉɄɏɣɋɂɒȽɇɚɋȽȽɎɟɒȽȽɎɍɁɂɇɈɒɇɈəɐɒɍɇɖɂɜȽɒȽɓɒɟɒɄɒȽɑǤ
ȭȮȪȤȱȠȤȜ ȜȤȮȪȯȨȮȪȭ

*(ȨɍɊɇɈəȫɏɟɐɘɎȽɛ ȠɋɣɐɂɇɑȫɏɍɐɣɎɘɋȌ

ȠɎɘɋɓɊɜȽ:
ȟɇȽɈɏɇɒɇɈɟɑȮɜɒɉɍɑ:
ȨɍɊɇɈɛȧɍɏɔɛǣ
ȜɏǤɈȽɇɚɒɍɑȰȠȥȀȮȜȫȠȮȋɀɇȽ
ȜȠƬȠȫȠȌǣ

ȜȬȤȣȧȪȭȞǤȠǤȧȢǤ
ȜɏǤȥȽɒȽɐɒȽɒɇɈɍɠǣ

ȜɏǤƬɄɊȀȽɈȽɒȽɖɣɏɇɐɄɑɐɒȽȾɇȾɉɜȽɂɒȽɇɏɂɇɣɋɒɍɓ
ȫɏɘɒɍɁɇɈɂɜɍɓȋȪȠƬȠȠȌǣ
ȟǤȪǤȯǤ

ȜȰȧǣ

3

ȵɒɍɑȷɁɏɓɐɄɑǣ

ȠȟȬȜȋȟȢȧȪȭȌǣ

ȜɋȽɀɏəɔɂɒȽɇ ɍɉɍɀɏəɔɘɑ ɈȽɇ ɈȽɒɟɎɇɋ ȽɏɇɅɊɄɒɇɈəɘɑ ɎɉɛɏɄɑ ɂɌȽɗɛɔɇɍɑ ȽɏɇɅρɟɑ : ɎǤɖǤȰɂȾɏɍɓȽɏɜɍɓͳͻͻɈȽɇͲͲʹͻǤ
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ȟɇɂɠɅɓɋɐɄ
ȪɁɟɑǣ

T.K.:

ȜɏɇɅǤ
:

ȮɄɉɚɔɘɋɍǣ

E Ȃ mail:

ȰȽɌǣ

ȭȮȪȤȱȠȤȜ ȜȤȮȪȯȨȮȪȭ

44491

*(ȨɍɊɇɈəȫɏɟɐɘɎȽɓɎɟɐɠɐɒȽɐɄ) (5)

ȀĮĲĮșȑĲȦ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȓĲȘıȘ țĮȚ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ ȦȢ ȞȩȝȚȝȠȢ İțʌȡȩıȦʌȠȢ ĲȦȞ țȐĲȦșȚ ȚįȡȣĲȫȞ ĲȘȢ ȣʌȩ
ıȪıĲĮıȘİĲĮȚȡİȓĮȢ
ȃȠȝȚțȒȂȠȡĳȒ:
ǼʌȦȞȣȝȓĮ:
ĭȣıȚțȐȆȡȩıȦʌĮǿįȡȣĲȑȢ:

ȃȠȝȚțȐȆȡȩıȦʌĮǿįȡȣĲȑȢ:
ǼʌȦȞȣȝȓĮ:

ǹĭȂ

ǹǻȉ

ǹĭȂ

ǹǻȉ

ǹĭȂ

ǹǻȉ

ǹĭȂ

ǹǻȉ

ǻȚĮțȡȚĲȚțȩȢ
ȉȓĲȜȠȢ

ǲįȡĮ

ǻȚĮțȡȚĲȚțȩȢ
ȉȓĲȜȠȢ

ǲįȡĮ

ǻȚĮțȡȚĲȚțȩȢ
ȉȓĲȜȠȢ

ǲįȡĮ

ȪȬȤȭȧȪȭ / ȭȮȪȤȱȠȤȜ ȠȥȫȬȪȭȳȫȪȯ4 ȋɀɇȽ ɈȽɒəɅɂɐɄ ȽɜɒɄɐɄɑ): ȭɂ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ Ɏɍɓ Ɂɂɋ ɐɓɋɒəɐɐɂɒȽɇ Ʉ ɂɌɍɓɐɇɍɁɟɒɄɐɄ ɐɒɍ
ɎȽɏɟɋ ɚɋɒɓɎɍ ȽɎȽɇɒɂɜɒȽɇɎɏɍɐɈɟρɇɐɄɂɌɍɓɐɇɍɁɟɒɄɐɄɑρɂ ɂɎɇɈɠɏɘɐɄɒɍɓ ɀɋɛɐɇɍɓ ɒɄɑɓɎɍɀɏȽɔɛɑ ȽɎɟɁɄρɟɐɇȽɓɎɄɏɂɐɜȽɛɐɓɊȾɍɉȽɇɍɀɏȽɔɇɈɍɠ
ɎɉɄɏɂɌɍɓɐɜɍɓǤ

ȪȨȪȧȜǣ

ȠȫπȨȯȧȪǣ

ȪȨȪȧȜȮȠȫπȨȯȧȪ ȫȜȮȠȬȜǣ

ȜȟȮ:

ȪȟȪȭǣ

ȜȬȤȣǣ
Fax:

ȮɄɉǣ

ȮǤȥǣ
E Ȃ mail:

ȆȁǾȇȅĭȅȇǿǹȀǹȈȉȅǿȋǼǿǹ
ǹȆǹǿȉȅȊȂǼȃǹǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀǹ
ȉǿȉȁȅȈǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀȅȊ

ȀǹȉǹȉǼĬǾȀǼȂǼȉǾȃ
ǹǿȉǾȈǾ

 ĭȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳȠ įİȜĲȓȠȣ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ Ȓ ȐȜȜȠȣ
İȖȖȡȐĳȠȣ Įʌȩ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡ  ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣĲȠȣȃȩʌȦȢĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİȝİĲȠ
ȐȡșȡȠ  ĲȠȣ ȃ  Ȓ ĲȘ ıȤİĲȚțȒ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ
ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ ĮȡȤȒȢ Ȓ ĲȠ įȚĮȕĮĲȒȡȚȠ Ȓ ĲȘȞ
ȐįİȚĮ ȠįȒȖȘıȘȢ Ȓ ĲȠ ĮĲȠȝȚțȩ ȕȚȕȜȚȐȡȚȠ ȣȖİȓĮȢ ȩȜȦȞ
ĲȦȞĮıĳĮȜȚıĲȚțȫȞĳȠȡȑȦȞ 
 Į  ǺİȕĮȓȦıȘ ȤȫȡȠȣ țȪȡȚĮȢ ȤȡȒıȘȢ ȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȘ
Įʌȩ ȝȘȤĮȞȚțȩ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ƞ ȤȫȡȠȢ
ʌȜȘȡȠȓ ĲȚȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ȤȫȡȠȣ țȪȡȚĮȢ ȤȡȒıȘȢ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȅȚțȠįȠȝȚțȩ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ țĮȚ ĲȠȞ
ȀĲȚȡȚȠįȠȝȚțȩ
ȀĮȞȠȞȚıȝȩ
ĲȠȣ
ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ
4

ȝɉǤɐɄɊɂɜɍ1 ɎɂɏɇɂɖɍɊɚɋɍɓɓɎɂɠɅɓɋɄɑɁɛɉɘɐɄɑȋȟɇȽɀɏəɔɂɒȽɇɟɒȽɋɁɂɋɍɏɜɃɂɒȽɇɂɈɎɏɟɐɘɎɍɑȌ

ĬǹȆȇȅȈȀȅȂǿȈȉǼǿ

44492
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ȆȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ İțȐıĲȠĲİ ȚıȤȣȠȣıȫȞ
ʌȠȜİȠįȠȝȚțȫȞįȚĮĲȐȟİȦȞȖȚĮĲȘȞĮȚĲȠȪȝİȞȘȤȡȒıȘțĮȚ
ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚĮȞĮȜȣĲȚțȐıĲĮȞȠȝȚȝȠʌȠȚȘĲȚțȐıĲȠȚȤİȓĮ
ĮȣĲȠȪ ʌȤ ȐįİȚĮ įȩȝȘıȘȢ įȒȜȦıȘ ĮȣșĮȚȡȑĲȠȣ
İȟĮȓȡİıȘĮʌȩțĮĲİįȐĳȚıȘİȞȘȝȑȡȦıȘĳĮțȑȜȠȣȐįİȚĮȢ
įȩȝȘıȘȢțĲȓȡȚȠʌȡȠȨĳȚıĲȐȝİȞȠĲȠȣțȜʌ 
ȕ  ǹȞĲȓȖȡĮĳĮ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȞȠȝȚȝȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ ıĲĮ
ȠʌȠȓĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ʌȤ ȐįİȚĮ įȩȝȘıȘȢ įȘȜȫıİȚȢ
ĮȣșĮȚȡȑĲȠȣȝİĲȚȢİțȐıĲȠĲİʌİȡȓĮȣșĮȚȡȑĲȠȣįȚĮĲȐȟİȚȢ
ĮʌȩĳĮıȘ İȟĮȓȡİıȘȢ Įʌȩ țĮĲİįȐĳȚıȘ ȕİȕĮȓȦıȘ
ʌĮȜĮȚȩĲȘĲĮȢțȜʌ 
Ȗ ȈȤİįȚĮȖȡȐȝȝĮĲĮĲȠȣțĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢİȚȢĲȡȚʌȜȠȪȞıİ
țȜȓȝĮțĮ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȡȘĲȐ İʌȓ ĲȦȞ ıȤİįȓȦȞ ıĲĮ
ȠʌȠȓĮ șĮ ĮʌȠĲȣʌȫȞȠȞĲĮȚ ȩȜȠȚ ȠȚ ȤȫȡȠȚ ĲȠȣ ȀȊǼ
ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ țĮȚ ĮȣĲȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ
İȚįȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȚıȤȪȠȞĲȠȢ ȞȠȝȠșİĲȚțȠȪ ʌȜĮȚıȓȠȣ
ʌȤĮʌȠȤȦȡȘĲȒȡȚĮȖȚĮǹȂǼǹ 
 ȊʌİȪșȣȞȘ ǻȒȜȦıȘ ȠȡȚıȝȠȪ ĲȠȣ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȫȢ țĮȚ
ĮȖȠȡĮȞȠȝȚțȫȢ ȣʌİȣșȪȞȠȣ Įʌȩ ĲȠȞ İțʌȡȩıȦʌȠ ĲȘȢ
İĲĮȚȡİȓĮȢ țĮȚ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĮʌȠįȠȤȒȢ Įʌȩ ĲȠȞ
ȠȡȚıșȑȞĲĮ
4 ȊʌİȪșȣȞȘ ǻȒȜȦıȘ ĲȠȣ ȃ ĮȞĲȓ
ĮʌȠıʌȐıȝĮĲȠȢ ʌȠȚȞȚțȠȪ ȝȘĲȡȫȠȣ ,
ȖȚĮ ĲĮ
țĮĲĮıĲȒȝĮĲĮʌȠȣİȝʌȓʌĲȠȣȞıĲȠʌİįȓȠİĳĮȡȝȠȖȒȢĲȠȣ
Ȇǻ  ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȞĮ įȘȜȫȞȠȞĲĮȚ ĲĮ
ĮțȩȜȠȣșĮ©ȅǾțȐĲȦșȚȣʌȠȖȡȐĳȦȞĳȠȣıĮ«įİȞȑȤȦ
țĮĲĮįȚțĮıĲİȓ ĲİȜİıȓįȚțĮ ȖȚĮ țĮȞȑȞĮ Įʌȩ ĲĮ ĮįȚțȒȝĮĲĮ
ʌȠȣĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚıĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣȐȡșȡȠȣʌĮȡĲȠȣ
Ȇ.ǻĲȠȢ ȩʌȦȢĮȣĲȩȚıȤȪİȚª ıĲȘȞʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȤȠȡȒȖȘıȘȢ ȐįİȚĮȢ ȖȚĮ țĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ ıĲĮ ȠʌȠȓĮ
ʌȡȠıĳȑȡȠȞĲĮȚȠȚȞȠʌȞİȣȝĮĲȫįȘʌȠĲȐ .
ȈĲȘȞʌİȡȓʌĲȦıȘȩʌȠȣ ĲȘȞĮȓĲȘıȘȣʌȠȕȐȜȜİȚİĲĮȚȡİȓĮ
țĮĲĮĲȓșİȞĲĮȚ ȣʌİȪșȣȞİȢ įȘȜȫıİȚȢ ĲȠȣ ȃ
ĮȞĲȓ ĮʌȠıʌȐıȝĮĲȠȢ ʌȠȚȞȚțȠȪ ȝȘĲȡȫȠȣ  ĲȠȣ
İțʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ țĮȚ ĲȠȣ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȫȢ
ȣʌİȣșȪȞȠȣ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȝİȜȫȞ ʌȡȠıȦʌȚțȒȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ
ȅǼ Ȓ ǼǼ  ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȝİȜȫȞ ĲȠȣ ǻȚȠȚțȘĲȚțȠȪ
ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ǹǼ ȩȜȦȞ ĲȦȞ įȚĮȤİȚȡȚıĲȫȞ ǼȆǼ ȩȜȦȞ
ĲȦȞİțʌȡȠıȫʌȦȞǿȀǼ ȝİĲȠȓįȚȠʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ
 ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ İȞİȡȖȘĲȚțȒȢ  ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȖȚĮ
ĲȘȞ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ȝȑĲȡȦȞ țĮȚ ȝȑıȦȞ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıĲȚȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ
ȆȣȡȠıȕİıĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĮȞĮȗȘĲİȓĲĮȚ ĮȣĲİʌȐȖȖİȜĲĮ
ĮȞįİȞȑȤİȚțĮĲĮĲİșİȓĮʌȩĲȠȞİȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠ
6ȆĮȡȐȕȠȜȠıȪȝĳȦȞĮȝİĲȘȞȀȊǹ-12-2007
ĭǼȀǺ 
 īȚĮİʌȚȤİȚȡȒıİȚȢĲȡȠĳȓȝȦȞțĮȚʌȠĲȫȞ ǼȚȢĲȡȚʌȜȠȪȞ
ĮȞĮȜȣĲȚțȩ İʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȘȝȑȞȠ įȚȐȖȡĮȝȝĮ ȡȠȒȢ ĲȘȢ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ ȝİ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȘȢ
ʌĮȡĮȖȦȖȚțȒȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĲȠ ȠʌȠȓȠ
ıȣȞĲȐııİĲĮȚ țĮȚ ȣʌȠȖȡȐĳİĲĮȚ İȓĲİ Įʌȩ ĲȠȞ
ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȐ ȣʌİȪșȣȞȠ İȓĲİ Įʌȩ İʌȚıĲȒȝȠȞĮ ıȤİĲȚțȒȢ
İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ
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īȚĮĲȘȞȐįİȚĮȓįȡȣıȘȢțĮȚȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢȀȑȞĲȡȦȞǻȚĮıțȑįĮıȘȢĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚİʌȚʌȜȑȠȞĲĮİȟȒȢ
įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ

1. ǱįİȚĮ įȘȝȩıȚĮȢ İțĲȑȜİıȘȢ ȝȠȣıȚțȫȞ ıȣȞșȑıİȦȞ
ȤȠȡȘȖȠȪȝİȞȘ Įʌȩ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ȠȡȖĮȞȚıȝȩ ıȣȜȜȠȖȚțȒȢ
įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ İĳȩıȠȞ Ș įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ ʌȞİȣȝĮĲȚțȫȞ
įȚțĮȚȦȝȐĲȦȞ ĲȦȞ įȘȝȚȠȣȡȖȫȞ ȑȤİȚ ĮȞĮĲİșİȓ ıİ
ȅȡȖĮȞȚıȝȩ ȈȣȜȜȠȖȚțȒȢ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ țĮȚ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌȠȣ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ȞȩȝȚȝĮ ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ ȝİ ȐįİȚĮ ĲȠȣ
ĮȡȝȩįȚȠȣȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ
 īȚĮ țȑȞĲȡĮ įȚĮıțȑįĮıȘȢ ʌȠȣ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȃȠȝȩ
ǹĲĲȚțȒȢʌȜȘȞȞȘıȚȦĲȚțȫȞʌİȡȚȠȤȫȞĲȠȣȃȠȝȠȪĮȣĲȠȪ
ıĲȠȃȠȝȩĬİııĮȜȠȞȓțȘȢțĮșȫȢțĮȚıİʌȩȜİȚȢȐȞȦĲȦȞ
 țĮĲȠȓțȦȞ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ȩĲȚ șĮ įȚĮșȑĲİȚ
ĲȠȞĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠĮʌȩĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣȆǻ
ȤȫȡȠıĲȐșȝİȣıȘȢ
3. ȉİȤȞȚțȒ ȑțșİıȘ ȝȘȤĮȞȚțȠȪ ȝİ ıȤİįȚĮȖȡȐȝȝĮĲĮ İȚȢ
ĲȡȚʌȜȠȪȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȘȜİțȡȠȝȘȤĮȞȠȜȠȖȚțȒ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ
ĮİȡȚıȝȩ ± İȟĮİȡȚıȝȩ țĮȚ ĲĮ ȝȑĲȡĮ ȘȤȠȝȩȞȦıȘȢ ʌȠȣ
ȑȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘ
ȘȤȠʌȡȠıĲĮıȓĮ ȝİ ȝȑȖȚıĲȘ ǹ-ȘȤȠıĲȐșȝȘ  GE ȈĲȘȞ
ĲİȤȞȚțȒ
ȑțșİıȘ
șĮ
ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ
Ș
ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ȘȤȠȝȩȞȦıȘȢ țĮȚ șĮ
ĮʌȠĲȣʌȫȞİĲĮȚ Ș șȑıȘ ĲȦȞ ȘȤİȓȦȞ ıĲȘ țȐĲȠȥȘ ĲȦȞ
ȤȫȡȦȞ
īȚĮ ĲĮ ȣʌĮȓșȡȚĮ țȑȞĲȡĮ įȚĮıțȑįĮıȘȢ Ș ȑțșİıȘ șĮ
ĮȞĮĳȑȡİȚ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȩıĲĮıȘ Įʌȩ ıȘȝİȓĮ
ȘȤȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ĲȣȤȩȞ ȝȑĲȡĮ
ȘȤȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ ȝİ ȝȑȖȚıĲȘ ǹȘȤȠıĲȐșȝȘ GE țĮȚ įİȞ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞ ʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ
ıĲĮ ıȘȝİȓĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ Ȋǹ 
ĭǼȀǺ¶ 

īȚĮĲȘȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȠȡȚıȝȑȞȦȞİȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ ȐȡșȡȠĲȠȣǺǻ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚİʌȚʌȜȑȠȞ
ǺİȕĮȓȦıȘĲȘȢĮȡȝȩįȚĮȢȖȚĮĲȘȞȠįȩȣʌȘȡİıȓĮȢȩĲȚȠȚ
İȡȖĮıȓİȢ țȣțȜȠĳȠȡȚĮțȒȢ ıȪȞįİıȘȢ İțĲİȜȑıșȘțĮȞ
ʌȜȒȡȦȢ țĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ İȖțİțȡȚȝȑȞĮ ıȤȑįȚĮ Ȓ
ȑȖțȡȚıȘİȚıȩįȠȣ- İȟȩįȠȣĮȞȐȜȠȖĮȝİĲȘȞțĮĲȘȖȠȡȓĮ
ʌȠȣĮȞȒțİȚȘİȖțĮĲȐıĲĮıȘ ȐȡșȡĮʌĮȡ ĲȠȣ
ǺǻȩʌȦȢȚıȤȪȠȣȞ).
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ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

*

İȐȞȠĮȚĲȫȞİȓȞĮȚĮȜȜȠįĮʌȩȢ- ȣʌȒțȠȠȢțȡȐĲȠȣȢȝȘȝȑȜȠȣȢĲȘȢǼȣȡȦʌĮȧțȒȢǲȞȦıȘȢĳȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳȠȚıȤȪȠȣıĮȢȐįİȚĮȢįȚĮȝȠȞȒȢʌȠȣ
ĲȠȣİʌȚĲȡȑʌİȚĲȘȞȐıțȘıȘĮȞİȟȐȡĲȘĲȘȢȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢǹȞȠİȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢİȓȞĮȚȠȝȠȖİȞȒȢȣʌȠȕȐȜȜİȚİȚįȚțȒĲĮȣĲȩĲȘĲĮ
ȠȝȠȖİȞȠȪȢȒʌȡȠȟİȞȚțȒșİȫȡȘıȘȖȚĮİʌĮȞĮʌĮĲȡȚıȝȩȈĲȘȞʌİȡȓʌĲȦıȘȩʌȠȣĲȘȞĮȓĲȘıȘȣʌȠȕȐȜȜİȚİĲĮȚȡİȓĮțĮĲĮĲȓșİĲĮȚ Į ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ
ĲȠȣ ȚıȤȪȠȞĲȠȢ țĮȚ țĮĲĮȤȦȡȘȝȑȞȠȣ ıĲȠ ȝȘĲȡȫȠ țĮĲĮıĲĮĲȚțȠȪ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ șİȦȡȘȝȑȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ĮȡȤȒ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ
ȝȘĲȡȫȠȣĮȣĲȠȪțĮȚȕ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩĲȘȢĮȡȝȩįȚĮȢȖȚĮĲȘȞĲȒȡȘıȘĲȠȣȝȘĲȡȫȠȣįȚȠȚțȘĲȚțȒȢĮȡȤȒȢʌİȡȓĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȦȞȝȘȜȪıȘȢĲȘȢ
İĲĮȚȡİȓĮȢ ȣĳȓıĲĮĲĮȚįȣȞĮĲȩĲȘĲĮĮȣĲİʌȐȖȖİȜĲȘȢĮȞĮȗȒĲȘıȘȢĮʌȩĲȠįȒȝȠ 

ǼʌȓıȘȢ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚȣʌİȪșȣȞȘįȒȜȦıȘȠȡȚıȝȠȪĲȠȣȣȖİȚȠȞȠȝȚțȫȢțĮȚĮȖȠȡĮȞȠȝȚțȫȢȣʌİȣșȪȞȠȣĮʌȩĲȠȞİțʌȡȩıȦʌȠĲȘȢİĲĮȚȡİȓĮȢțĮȚ
ȣʌİȪșȣȞȘįȒȜȦıȘĮʌȠįȠȤȒȢĮʌȩĲȠȞȠȡȚıșȑȞĲĮ

ȂİĲȐ ĲȘ ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Ƞ ĳȐțİȜȠȢ įȚĮȕȚȕȐȗİĲĮȚ ıĲȚȢ ıȣȞĮȡȝȩįȚİȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒ ȣʌȘȡİıȓĮ ȖȚĮ ĲȠȞ
ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȩ ȑȜİȖȤȠ ĲȠȣ țĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȣȡȠıȕİıĲȚțȒ ȣʌȘȡİıȓĮ ȖȚĮ ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ İȞİȡȖȘĲȚțȒȢ 
ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ -İĳȩıȠȞ ĲȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ įİȞ ȑȤİȚ țĮĲĮĲİșİȓ Įʌȩ ĲȠȞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠ- ʌȡȦĲȠȕȐșȝȚȠ ıȣȝȕȠȪȜȚȠ
șİȐĲȡȦȞ± țȚȞȘȝĮĲȠȖȡȐĳȦȞțĮȚȜȠȚʌȫȞĮȚșȠȣıȫȞȖȚĮȖȞȦȝȠįȩĲȘıȘ .
ȆȡȠȨʌȩșİıȘȖȚĮĲȘȤȠȡȒȖȘıȘĲȘȢĲİȜȚțȒȢʌȡȐȟȘȢĲȘȢȐįİȚĮȢȓįȡȣıȘȢțĮȚȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢȀȊǼĮʌȩĲȠȞȠȚțİȓȠįȒȝȠİȓȞĮȚȘʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ
ȑțįȠıȘȕİȕĮȓȦıȘȢ ȐıțȘıȘȢİʌȚĲȘįİȪȝĮĲȠȢĲȠȣİȞįȚĮĳİȡȠȝȑȞȠȣĮʌȩĲȘȞĮȡȝȩįȚĮįȘȝȩıȚĮȠȚțȠȞȠȝȚțȒȣʌȘȡİıȓĮ ǾİțʌȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ
ʌȡȠȨʌȩșİıȘȢĮȣĲȒȢĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚȝİĲȠȣȢĮțȩȜȠȣșȠȣȢĲȡȩʌȠȣȢİȞĮȜȜĮțĲȚțȐ
ǹ  ȝİ ĮʌȜȒ İʌȓįİȚȟȘ ĲȘȢ ȕİȕĮȓȦıȘȢ ȐıțȘıȘȢ İʌȚĲȘįİȪȝĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĳȣıȚțȒȢ ʌĮȡȠȣıȓĮȢ ĲȠȣ ıĲȘȞ
ȠȚțİȓĮȣʌȘȡİıȓĮĲȠȣįȒȝȠȣȖȚĮĲȘȞʌĮȡĮȜĮȕȒĲȘȢʌȡȐȟȘȢȒ
Ǻ ȝİĲȘȞĮʌȠıĲȠȜȒĮʌȜȠȪĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȠȣĲȘȢȕİȕĮȓȦıȘȢȝİĲȘȜİȠȝȠȚȠĲȣʌȓĮıĲȘȞȠȚțİȓĮȣʌȘȡİıȓĮĲȠȣįȒȝȠȣȒ
ī  ȝİ ĲȘȞ ĮʌȠıĲȠȜȒ ıțĮȞĮȡȚıȝȑȞȠȣ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȠȣ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȐ ıĲȘȞ ȠȚțİȓĮ ȣʌȘȡİıȓĮ ĲȠȣ įȒȝȠȣ Ȓ ȝȑıȦ ĲȠȣ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ±ǼȇȂǾȈ(.(-EUGO
ȆȡȠȨʌȩșİıȘ ȖȚĮ ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ ȝȠȡĳȒȢ ĮįİȚȫȞ Įʌȩ įȒȝȠȣȢ İȓȞĮȚ Ș ȝȘ ȪʌĮȡȟȘ İȚȢ ȕȐȡȠȣȢ ĲȠȣ İȞįȚĮĳİȡȠȝȑȞȠȣ
ȕİȕĮȚȦȝȑȞȦȞ ȜȘȟȚʌȡȩșİıȝȦȞ ȠĳİȚȜȫȞ ʌȡȠȢ ĮȣĲȠȪȢ ȝİ İȟĮȓȡİıȘ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ İțțȡİȝȠįȚțȓĮȢ țĮȚ ĲȠȣ įȚĮțĮȞȠȞȚıȝȠȪ țĮĲĮȕȠȜȒȢ
ĮȣĲȫȞıȪȝĳȦȞĮȝİĲȘıȤİĲȚțȒȞȠȝȠșİıȓĮ
ȅȚİʌȚȤİȚȡȒıİȚȢĲȡȠĳȓȝȦȞțĮȚʌȠĲȫȞȣʌȠȤȡİȠȪȞĲĮȚȞĮĲȘȡȠȪȞĮȡȤİȓĮʌȤʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐȣȖİȓĮȢİțʌĮȓįİȣıȘȢİȞĲȠȝȠțĲȠȞȚȫȞĲĮȠʌȠȓĮ
İʌȚįİȚțȞȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȣʌİȣșȪȞȠȣȢ ıİ țȐșİ  ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȩ ȑȜİȖȤȠ  ȉĮ ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ĮȡȤİȓĮ įİȞ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ
ĮįİȚȠįȩĲȘıȘȢĲȠȣțĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ-İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ

ǼʌȚȜȑȟĲİȝİʌȠȚȠĲȡȩʌȠșȑȜİĲİȞĮʌĮȡĮȜȐȕİĲİĲȘȞĮʌȐȞĲȘıȒıĮȢ
ȃĮıĮȢĮʌȠıĲĮȜİȓȝİıȣıĲȘȝȑȞȘİʌȚıĲȠȜȒıĲȘ
ǻȚİȪșȣȞıȘ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
ȃĮĲȘȞʌĮȡĮȜȐȕİĲİȠȓįȚȠȢĮʌȩĲȘȞȣʌȘȡİıȓĮȝĮȢ
ȃĮĲȘȞʌĮȡĮȜȐȕİĲİĮʌȩȐȜȜȠıȘȝİȓȠ««««««««««««««««««««««««
ȃĮĲȘȞʌĮȡĮȜȐȕİȚİțʌȡȩıȦʌȩȢıĮȢ
ȃĮıĮȢĮʌȠıĲĮȜİȓȝİfax ıĲȠȞĮȡȚșȝȩ««««««««««««««««««««««««

ȋȇȅȃȅȈǾȐįİȚĮȓįȡȣıȘȢțĮȚȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢİțįȓįİĲĮȚİȞĲȩȢȘȝİȡȫȞ. ǹȞʌĮȡȑȜșİȚȐʌȡĮțĲȘȘʌȡȠșİıȝȓĮĲȦȞĲȡȚȐȞĲĮ
(30 ȘȝİȡȫȞȜȠȖȓȗİĲĮȚȩĲȚȘȐįİȚĮȑȤİȚİțįȠșİȓȅİȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢȝʌȠȡİȓȝİĮȓĲȘıȒĲȠȣȞĮȗȘĲȒıİȚĲȘȤȠȡȒȖȘıȘıȤİĲȚțȒȢ
ȕİȕĮȓȦıȘȢĮʌȩĲȠįȒȝȠ
ȀȅȈȉȅȈȆĮȡȐȕȠȜȠıȪȝĳȦȞĮȝİĲĮȠȡȚȗȩȝİȞĮıĲȘȞȀȊǹȠȚț-12-2007.
(2)

ȂİĮĲȠȝȚțȒȝȠȣİȣșȪȞȘțĮȚȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢĲȚȢțȣȡȫıİȚȢ ʌȠȣʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚĮʌȩĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȘȢʌĮȡĲȠȣȐȡșȡȠȣ
ĲȠȣȃįȘȜȫȞȦȩĲȚ
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( ǼȟȠȣıȚȠįȠĲȫĲȠȀǼȆ ȐȡșȡȠȃ ȞĮʌȡȠȕİȓıİȩȜİȢĲȚȢĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ
İȞȑȡȖİȚİȢ ĮȞĮȗȒĲȘıȘįȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞțȜʌ ȖȚĮĲȘįȚİțʌİȡĮȓȦıȘĲȘȢȣʌȩșİıȒȢȝȠȣ
 ǼȟȠȣıȚȠįȠĲȫĲȠȞĲȘȞʌȚȠʌȐȞȦĮȞĮĳİȡȩȝİȞȠȘȞĮțĮĲĮșȑıİȚĲȘȞĮȓĲȘıȘȒțĮȚȞĮ
ʌĮȡĮȜȐȕİȚĲȘȞĲİȜȚțȒʌȡȐȟȘ ǻȚĮȖȡȐĳİĲĮȚȩĲĮȞįİȞȠȡȓȗİĲĮȚİțʌȡȩıȦʌȠȢ

«««««««««««
ȊʌȠȖȡĮĳȒ

(  ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ țĮȚ țĮĲȩʌȚȞ ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ ȦȢ ʌȜȒȡȘȢ İȟĮȥȒĳȚȠȢ ĮȡȚșȝȩȢ Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ ʌȤ Ș 
ĭİȕȡȠȣĮȡȓȠȣȖȡȐĳİĲĮȚĮȡȚșȝȘĲȚțȐ
 ©ǵʌȠȚȠȢİȞȖȞȫıİȚĲȠȣįȘȜȫȞİȚȥİȣįȒȖİȖȠȞȩĲĮȒĮȡȞİȓĲĮȚȒĮʌȠțȡȪʌĲİȚĲĮĮȜȘșȚȞȐȝİȑȖȖȡĮĳȘȣʌİȪșȣȞȘįȒȜȦıȘĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣĲȚȝȦȡİȓĲĮȚȝİĳȣȜȐțȚıȘĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞĲȡȚȫȞȝȘȞȫȞǼȐȞȠȣʌĮȓĲȚȠȢĮȣĲȫȞĲȦȞʌȡȐȟİȦȞıțȩʌİȣİȞĮʌȡȠıʌȠȡȓıİȚ
ıĲȠȞ İĮȣĲȩȞ ĲȠȣ Ȓ ıİ ȐȜȜȠȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȩ ȩĳİȜȠȢ ȕȜȐʌĲȠȞĲĮȢ ĲȡȓĲȠȞ Ȓ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ȕȜȐȥİȚ ȐȜȜȠȞ ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ țȐșİȚȡȟȘ
ȝȑȤȡȚİĲȫȞ
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ǺǼǺǹǿȍȈǾȊȆȅǺȅȁǾȈǹǿȉǾȂǹȉȅȈ
ǹȓĲȘȝĮ

ǹǻǼǿǹ ǿǻȇȊȈǾȈȀǹǿȁǼǿȉȅȊȇīǿǹȈȀǹȉǹȈȉǾȂǹȉȅȈȊīǼǿȅȃȅȂǿȀȅȊ
ǼȃǻǿǹĭǼȇȅȃȉȅȈ

ȊʌȘȡİıȓĮȊʌȠȕȠȜȒȢ
ǹȡȚșȝȆȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ

ǾȝȞȚĮĮȚĲȒȝĮĲȠȢ

ǹȡȝȩįȚȠȢȊʌȐȜȜȘȜȠȢ

ǵȞȠȝĮ

ǼʌȫȞȣȝȠ

ǹȚĲȫȞ

ǵȞȠȝĮ

ǼʌȫȞȣȝȠ

ȋȇȅȃȅȈǾȐįİȚĮȓįȡȣıȘȢțĮȚȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢİțįȓįİĲĮȚİȞĲȩȢȘȝİȡȫȞ. ǹȞʌĮȡȑȜșİȚȐʌȡĮțĲȘȘʌȡȠșİıȝȓĮĲȦȞĲȡȚȐȞĲĮ
(30 ȘȝİȡȫȞȜȠȖȓȗİĲĮȚȩĲȚȘȐįİȚĮȑȤİȚİțįȠșİȓȅİȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢȝʌȠȡİȓȝİĮȓĲȘıȒĲȠȣȞĮȗȘĲȒıİȚĲȘȤȠȡȒȖȘıȘıȤİĲȚțȒȢ
ȕİȕĮȓȦıȘȢĮʌȩĲȠįȒȝȠ
ȀȅȈȉȅȈȆĮȡȐȕȠȜȠıȪȝĳȦȞĮȝİĲĮȠȡȚȗȩȝİȞĮıĲȘȞȀȊǹȠȚț-12-2007.
ȉȇȅȆȅȈȆǹȇǹȁǹǺǾȈȆȅȊǼȆǼȁǼīǾ

ȅȊʌȐȜȜȘȜȠȢ
ȣʌȠȖȡĮĳȒ
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
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ǹǿȉǾȈǾ± ȊȆǼȊĬȊȃǾǻǾȁȍȈǾ ȐȡșȡȠȃ
ǾĮțȡȓȕİȚĮĲȦȞıĲȠȚȤİȓȦȞʌȠȣȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚȝİĮȣĲȒĲȘįȒȜȦıȘȝʌȠȡİȓȞĮİȜİȖȤșİȓȝİȕȐıȘĲȠĮȡȤİȓȠȐȜȜȦȞȣʌȘȡİıȚȫȞ ȐȡșȡȠ
ʌĮȡȃ

ȆİȡȚȖȡĮĳȒĮȚĲȒȝĮĲȠȢ©ǹȃȉǿȀǹȉǹȈȉǹȈǾǹǻǼǿǹȈ ǿǻȇȊȈǾȈȀǹǿȁǼǿȉȅȊȇīǿǹȈ
ȀǹȉǹȈȉǾȂǹȉȅȈȊīǼǿȅȃȅȂǿȀȅȊǼȃǻǿǹĭǼȇȅȃȉȅȈª
ȫȬȪȭǣ

ȜȬȤȣȧǤ
ȫȬπȮȪȥȪȦȦȪȯ

ȮɍȟɛɊɍǥǥǥǥ

ȢȧȠȬȪȧȢȨȤȜ

ȭɓɊɎɉɄɏɣɋɂɒȽɇȽɎɟ ɒɄɋ ȯɎɄɏɂɐɜȽ
ȭȮȪȤȱȠȤȜȟȢȦȪȯȨȮȪȭ : ȋɔɓɐɇɈɟɎɏɟɐɘɎɍɛɋɟɊɇɊɍɑɂɈɎɏɟɐɘɎɍɑɐɂɎɂɏɜɎɒɘɐɄɋɍɊɇɈɍɠɎɏɍɐɣɎɍɓȌ
ȹɋɍρȽǣ

ȠɎɣɋɓρɍǣ

ȹɋɍρȽȫȽɒɚɏȽǣ

ȠɎɣɋɓρɍȫȽɒɚɏȽǣ

ȹɋɍρȽȧɄɒɚɏȽɑǣ

ȠɎɣɋɓρɍȧɄɒɚɏȽɑǣ

ȜɏɇɅǤȟɂɉɒǤ
ȮȽɓɒɟɒɄɒȽɑǣȗ

ȜɏɇɅǤȴɁɂɇȽɑ
ȪɁɛɀɄɐɄɑǣȗ

ȜǤȰǤȧǣ
ȜɏɇɅǤȝɇȾɉɇȽɏɜɍɓ
ȯɀɂɜȽɑǣȗ

ȜɏɇɅǤȟɇȽȾȽɒɄɏɜɍɓǣȗ
ȢρɂɏɍρɄɋɜȽ
ɀɚɋɋɄɐɄɑ5:
ȮɟɎɍɑ
ȱɣɏȽǣ
ȥȽɒɍɇɈɜȽɑ

ȤɅȽɀɚɋɂɇȽ:
ȮɟɎɍɑȞɚɋɋɄɐɄɑǣ

ȫɟɉɄǣ

ȪɁɟɑǣ

Fax:

ȮɄɉǣ

ȜɏɇɅǣ

Ȯȥǣ

E Ȃ mail:

ȗɐɓɊɎɉɄɏɣɋɂɒȽɇɚɋȽȽɎɟɒȽȽɎɍɁɂɇɈɒɇɈəɐɒɍɇɖɂɜȽɒȽɓɒɟɒɄɒȽɑǤ
ȭȮȪȤȱȠȤȜ ȜȤȮȪȯȨȮȪȭ

*(ȨɍɊɇɈəȫɏɟɐɘɎȽɛ ȠɋɣɐɂɇɑȫɏɍɐɣɎɘɋȌ

ȠɎɘɋɓɊɜȽ:
ȟɇȽɈɏɇɒɇɈɟɑȮɜɒɉɍɑ:
ȨɍɊɇɈɛȧɍɏɔɛǣ
ȜɏǤɈȽɇɚɒɍɑȰȠȥȀȮȜȫȠȮȋɀɇȽ
ȜȠƬȠȫȠȌǣ

ȜȬȤȣȧȪȭȞǤȠǤȧȢǤ
ȜɏǤȥȽɒȽɐɒȽɒɇɈɍɠǣ

ȜɏǤƬɄɊȀȽɈȽɒȽɖɣɏɇɐɄɑɐɒȽȾɇȾɉɜȽɂɒȽɇɏɂɇɣɋɒɍɓ
ȫɏɘɒɍɁɇɈɂɜɍɓȋȪȠƬȠȠȌǣ
ȟǤȪǤȯǤ

ȜȰȧǣ

5

ȵɒɍɑȷɁɏɓɐɄɑǣ

ȠȟȬȜȋȟȢȧȪȭȌǣ

ȜɋȽɀɏəɔɂɒȽɇ ɍɉɍɀɏəɔɘɑ ɈȽɇ ɈȽɒɟɎɇɋ ȽɏɇɅɊɄɒɇɈəɘɑ ɎɉɛɏɄɑ ɂɌȽɗɛɔɇɍɑ ȽɏɇɅρɟɑ : ɎǤɖǤȰɂȾɏɍɓȽɏɜɍɓͳͻͻɈȽɇͲͲʹͻǤ
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ȟɇɂɠɅɓɋɐɄ
ȪɁɟɑǣ

E Ȃ mail:

ȰȽɌǣ

ȮɄɉɚɔɘɋɍǣ

ȭȮȪȤȱȠȤȜ ȜȤȮȪȯȨȮȪȭ

T.K.:

ȜɏɇɅǤ
:

*(ȨɍɊɇɈəȫɏɟɐɘɎȽɓɎɟɐɠɐɒȽɐɄ) (5)

ȀĮĲĮșȑĲȦ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȓĲȘıȘ țĮȚ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ ȦȢ ȞȩȝȚȝȠȢ İțʌȡȩıȦʌȠȢ ĲȦȞ țȐĲȦșȚ ȚįȡȣĲȫȞ ĲȘȢ ȣʌȩ
ıȪıĲĮıȘİĲĮȚȡİȓĮȢ
ȃȠȝȚțȒȂȠȡĳȒ:
ǼʌȦȞȣȝȓĮ:
ĭȣıȚțȐȆȡȩıȦʌĮǿįȡȣĲȑȢ:

ȃȠȝȚțȐȆȡȩıȦʌĮǿįȡȣĲȑȢ:
ǼʌȦȞȣȝȓĮ:

ǹĭȂ

ǹǻȉ

ǹĭȂ

ǹǻȉ

ǹĭȂ

ǹǻȉ

ǹĭȂ

ǹǻȉ

ǻȚĮțȡȚĲȚțȩȢ
ȉȓĲȜȠȢ

ǲįȡĮ

ǻȚĮțȡȚĲȚțȩȢ
ȉȓĲȜȠȢ

ǲįȡĮ

ǻȚĮțȡȚĲȚțȩȢ
ȉȓĲȜȠȢ

ǲįȡĮ

ȪȬȤȭȧȪȭ / ȭȮȪȤȱȠȤȜ ȠȥȫȬȪȭȳȫȪȯ6 ȋɀɇȽ ɈȽɒəɅɂɐɄ ȽɜɒɄɐɄɑ): ȭɂ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ Ɏɍɓ Ɂɂɋ ɐɓɋɒəɐɐɂɒȽɇ Ʉ ɂɌɍɓɐɇɍɁɟɒɄɐɄ ɐɒɍ
ɎȽɏɟɋ ɚɋɒɓɎɍ ȽɎȽɇɒɂɜɒȽɇɎɏɍɐɈɟρɇɐɄɂɌɍɓɐɇɍɁɟɒɄɐɄɑρɂ ɂɎɇɈɠɏɘɐɄɒɍɓ ɀɋɛɐɇɍɓ ɒɄɑɓɎɍɀɏȽɔɛɑ ȽɎɟɁɄρɟɐɇȽɓɎɄɏɂɐɜȽɛɐɓɊȾɍɉȽɇɍɀɏȽɔɇɈɍɠ
ɎɉɄɏɂɌɍɓɐɜɍɓǤ

ȪȨȪȧȜǣ

ȠȫπȨȯȧȪǣ

ȪȨȪȧȜȮȠȫπȨȯȧȪ ȫȜȮȠȬȜǣ

ȜȟȮ:

ȪȟȪȭǣ

ȜȬȤȣǣ
Fax:

ȮɄɉǣ

ȮǤȥǣ
E Ȃ mail:

ȆȁǾȇȅĭȅȇǿǹȀǹȈȉȅǿȋǼǿǹ
ǹȆǹǿȉȅȊȂǼȃǹǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀǹ
ȉǿȉȁȅȈǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀȅȊ

ȀǹȉǹȉǼĬǾȀǼȂǼ
ȉǾȃǹǿȉǾȈǾ

Ĭǹ
ȆȇȅȈȀȅȂǿȈȉǼǿ

ȃǹǹȃǹǽǾȉǾĬǼǿ
(3)
ȊȆǾȇǼȈǿǹȀǹ

 ĭȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳȠ įİȜĲȓȠȣ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ Ȓ ȐȜȜȠȣ
İȖȖȡȐĳȠȣĮʌȩĲĮʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮıĲȘȞʌĮȡĲȠȣȐȡșȡȠȣ
ĲȠȣȃ ȩʌȦȢĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİȝİĲȠȐȡșȡȠ
ĲȠȣȃ ȒĲȘıȤİĲȚțȒʌȡȠıȦȡȚȞȒȕİȕĮȓȦıȘĲȘȢ
ĮȡȝȩįȚĮȢĮȡȤȒȢȒĲȠįȚĮȕĮĲȒȡȚȠȒĲȘȞȐįİȚĮȠįȒȖȘıȘȢȒ
ĲȠ ĮĲȠȝȚțȩ ȕȚȕȜȚȐȡȚȠ ȣȖİȓĮȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȫȞ
ĳȠȡȑȦȞ 
6

ȝɉǤɐɄɊɂɜɍ1 ɎɂɏɇɂɖɍɊɚɋɍɓɓɎɂɠɅɓɋɄɑɁɛɉɘɐɄɑȋȟɇȽɀɏəɔɂɒȽɇɟɒȽɋɁɂɋɍɏɜɃɂɒȽɇɂɈɎɏɟɐɘɎɍɑȌ
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2. ȊʌİȪșȣȞȘ ǻȒȜȦıȘ ȠȡȚıȝȠȪ ĲȠȣ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȫȢ țĮȚ
ĮȖȠȡĮȞȠȝȚțȫȢ ȣʌİȣșȪȞȠȣ Įʌȩ ĲȠȞ İțʌȡȩıȦʌȠ ĲȘȢ
İĲĮȚȡİȓĮȢ țĮȚ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĮʌȠįȠȤȒȢ Įʌȩ ĲȠȞ
ȠȡȚıșȑȞĲĮ ȘįȒȜȦıȘĮȣĲȒȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚıĲȘȞʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢĲȠȣțĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢĮʌȩȞȑȠʌȡȩıȦʌȠ
4. ȊʌİȪșȣȞȘ ǻȒȜȦıȘ ĲȠȣ ȃ  ĲȠȣ
İȞįȚĮĳİȡȠȝȑȞȠȣıĲȘȞȠʌȠȓĮ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚȖȚĮʌȠȚĮʌȠȚİȢ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ Ș ȐįİȚĮ ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ țĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ Įʌȩ ȞȑȠ ʌȡȩıȦʌȠ
ȣʌİȪșȣȞȘįȒȜȦıȘȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚțĮȚĮʌȩĲȠʌȡȩıȦʌȠʌȠȣ
țĮĲȑȤİȚĲȘȞȣʌȩĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘȐįİȚĮ
5 ȊʌİȪșȣȞȘ ǻȒȜȦıȘ ĲȠȣ ȃ ĮȞĲȓ
ĮʌȠıʌȐıȝĮĲȠȢ ʌȠȚȞȚțȠȪ ȝȘĲȡȫȠȣ  ȖȚĮ ĲĮ țĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ
ʌȠȣİȝʌȓʌĲȠȣȞıĲȠʌİįȓȠİĳĮȡȝȠȖȒȢĲȠȣȆǻ
ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ įȘȜȫȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ©ȅǾ țȐĲȦșȚ
ȣʌȠȖȡȐĳȦȞĳȠȣıĮ «įİȞȑȤȦțĮĲĮįȚțĮıĲİȓĲİȜİıȓįȚțĮȖȚĮ
țĮȞȑȞĮĮʌȩĲĮĮįȚțȒȝĮĲĮʌȠȣĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚıĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢ
ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ʌĮȡ  ĲȠȣ Ȇ.ǻĲȠȢ  ȩʌȦȢ ĮȣĲȩ
ȚıȤȪİȚª ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ĲȘȞ ĮȓĲȘıȘ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ
İĲĮȚȡİȓĮ țĮĲĮĲȓșİȞĲĮȚ ȣʌİȪșȣȞİȢ įȘȜȫıİȚȢ ĲȠȣ
ȃ ĮȞĲȓ ĮʌȠıʌȐıȝĮĲȠȢ ʌȠȚȞȚțȠȪ ȝȘĲȡȫȠȣ 
ĲȠȣ İțʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ țĮȚ ĲȠȣ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȫȢ
ȣʌİȣșȪȞȠȣȩȜȦȞĲȦȞȝİȜȫȞʌȡȠıȦʌȚțȒȢİĲĮȚȡİȓĮȢ ȅǼ
Ȓ ǼǼ  ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȝİȜȫȞ ĲȠȣ ǻȚȠȚțȘĲȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ
ǹǼ ȩȜȦȞ ĲȦȞ įȚĮȤİȚȡȚıĲȫȞ ǼȆǼ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
İțʌȡȠıȫʌȦȞǿȀǼȝİĲȠȓįȚȠʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ
 ȊʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ Ȟ  ȝİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ
įȘȜȫȞİĲĮȚȩĲȚ
©ȍȢ ȞȑȠȢ țȪȡȚȠȢ ĲȠȣ țĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ«« İȓįȠȢ
țĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ ««ıĲȘȞ Ƞįȩ««įȘȜȫȞȦ ȩĲȚ įİȞ ȑȤİȚ
İʌȑȜșİȚ ȝİĲĮĳȠȡȐ İʌȑțĲĮıȘ ĮȜȜĮȖȒ ȤȡȒıȘȢ Ȓ
ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȫȞ ȩȡȦȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȕȐıİȚ
ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȤȠȡȘȖȒșȘțİ Ș ȚıȤȪȠȣıĮ ȐįİȚĮ ıĲȠȞıĲȘȞ
««« ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚĲȠȩȞȠȝĮĲȠȣțĮĲȩȤȠȣĲȘȢȐįİȚĮȢʌȠȣ
ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ ª (ȘĮȞȦĲȑȡȦįȒȜȦıȘȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚıĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣĲȠțĮĲȐıĲȘȝĮʌȡȩțİȚĲĮȚȞĮȜİȚĲȠȣȡȖȒıİȚ
ıĲȠȩȞȠȝĮȞȑȠȣʌȡȠıȫʌȠȣ)
 ȆĮȡȐȕȠȜȠ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȀȊǹ -12-2007
ĭǼȀ  Ǻ , ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ
țĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢĮʌȩȞȑȠʌȡȩıȦʌȠ
ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

* İȐȞȠĮȚĲȫȞİȓȞĮȚĮȜȜȠįĮʌȩȢ- ȣʌȒțȠȠȢțȡȐĲȠȣȢȝȘȝȑȜȠȣȢĲȘȢǼȣȡȦʌĮȧțȒȢǲȞȦıȘȢĳȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳȠȚıȤȪȠȣıĮȢȐįİȚĮȢįȚĮȝȠȞȒȢʌȠȣĲȠȣ
İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ ȐıțȘıȘ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȘȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ ǹȞ Ƞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ İȓȞĮȚ ȠȝȠȖİȞȒȢ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ İȚįȚțȒ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮ
ȠȝȠȖİȞȠȪȢȒʌȡȠȟİȞȚțȒșİȫȡȘıȘȖȚĮİʌĮȞĮʌĮĲȡȚıȝȩȈĲȘȞʌİȡȓʌĲȦıȘȩʌȠȣĲȘȞĮȓĲȘıȘȣʌȠȕȐȜȜİȚİĲĮȚȡİȓĮțĮĲĮĲȓșİĲĮȚ Į ǹȞĲȓȖȡĮĳȠĲȠȣ
ȚıȤȪȠȞĲȠȢ țĮȚ țĮĲĮȤȦȡȘȝȑȞȠȣ ıĲȠ ȝȘĲȡȫȠ țĮĲĮıĲĮĲȚțȠȪ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ șİȦȡȘȝȑȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ĮȡȤȒ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ȝȘĲȡȫȠȣ
ĮȣĲȠȪ țĮȚ ȕ  ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ȝȘĲȡȫȠȣ įȚȠȚțȘĲȚțȒȢ ĮȡȤȒȢ ʌİȡȓ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȦȞȝȘ ȜȪıȘȢ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ
ȣĳȓıĲĮĲĮȚįȣȞĮĲȩĲȘĲĮĮȣĲİʌȐȖȖİȜĲȘȢĮȞĮȗȒĲȘıȘȢĮʌȩĲȠįȒȝȠ 
** ǼȚįȚțȩĲİȡĮ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ ȜȩȖȦ ȝİĲĮȕȓȕĮıȘȢ İȟĮȚĲȓĮȢ țȜȘȡȠȞȠȝȚțȒȢ įȚĮįȠȤȒȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ǼʌȚțȣȡȦȝȑȞȠ
ĮȞĲȓȖȡĮĳȠĲȘȢĮʌȩĳĮıȘȢĲȠȣȠȚțİȓȠȣȆȡȦĲȠįȚțİȓȠȣȝİĲȠȠʌȠȓȠįȘȝȠıȚİȪĲȘțİȘįȚĮșȒțȘțĮșȫȢțĮȚʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩĲȠȣȓįȚȠȣįȚțĮıĲȘȡȓȠȣ
ʌİȡȓ ȝȘ įȘȝȠıȓİȣıȘȢ ȐȜȜȘȢ įȚĮșȒțȘȢ  Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ Ș įȚĮșȒțȘ İȓȞĮȚ ȚįȚȩȖȡĮĳȘ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ĮȞȦĲȑȡȦ
įȚțĮıĲȒȡȚȠȘțȒȡȣȟȒĲȘȢȦȢ©țȣȡȓĮȢªǹȞįİȞȣʌȐȡȤİȚįȚĮșȒțȘȠİȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢʌȡȑʌİȚȞĮʌȡȠıțȠȝȓıİȚțȜȘȡȠȞȠȝȘĲȒȡȚȠ ȐȡșȡĮİʌ
ǹıĲȚțȠȪȀȫįȚțĮ ȂȑȤȡȚĲȘȞȑțįȠıȘĲȠȣțȜȘȡȠȞȠȝȘĲȘȡȓȠȣ İȓȞĮȚįȣȞĮĲȒȘĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘĲȘȢȐįİȚĮȢıĲȠȩȞȠȝĮĲȠȣİȞįȚĮĳİȡȠȝȑȞȠȣȣʌȩ
ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ țĮĲȐșİıȘȢ ıĲȘȞ ĮįİȚȠįȠĲȠȪıĮ ĮȡȤȒ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ İȖȖȪĲİȡȦȞ ıȣȖȖİȞȫȞ țĮȚ ȣʌİȣșȪȞȦȞ įȘȜȫıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌİȡȓ ĲȘȢ
ıȣȞȑȤȚıȘȢĲȘȢįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢĮʌȩĲȠıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠʌȡȩıȦʌȠ
ȉȠ ȀȊǼȠĳİȓȜİȚȞĮįȚĮșȑĲİȚıİȚıȤȪʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ İȞİȡȖȘĲȚțȒȢ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢȖȚĮȩȜİȢĲȚȢįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢʌȠȣȣĳȓıĲĮȞĲĮȚĲȠ ȠʌȠȓȠ
įİȞĮʌĮȚĲİȓĲĮȚȞĮĮȞĲȚțĮĲĮıĲĮșİȓıĲȠȩȞȠȝĮĲȠȣȞȑȠȣțĮĲȩȤȠȣĲȘȢȐįİȚĮȢȓįȡȣıȘȢțĮȚȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢĲȠȣțĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ
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ǼʌȚȜȑȟĲİȝİʌȠȚȠĲȡȩʌȠșȑȜİĲİȞĮʌĮȡĮȜȐȕİĲİĲȘȞĮʌȐȞĲȘıȒıĮȢ
ȃĮıĮȢĮʌȠıĲĮȜİȓȝİıȣıĲȘȝȑȞȘİʌȚıĲȠȜȒıĲȘ
ǻȚİȪșȣȞıȘ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
ȃĮĲȘȞʌĮȡĮȜȐȕİĲİȠȓįȚȠȢĮʌȩĲȘȞȣʌȘȡİıȓĮȝĮȢ
ȃĮĲȘȞʌĮȡĮȜȐȕİĲİĮʌȩȐȜȜȠıȘȝİȓȠ««««««««««««««««««««««««
ȃĮĲȘȞʌĮȡĮȜȐȕİȚİțʌȡȩıȦʌȩȢıĮȢ
ȃĮıĮȢĮʌȠıĲĮȜİȓȝİfax ıĲȠȞĮȡȚșȝȩ««««««««««««««««««««««««

ȋȇȅȃȅȈǾ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘĲȘȢȐįİȚĮȢȖȓȞİĲĮȚİȞĲȩȢĮʌȠțȜİȚıĲȚțȒȢʌȡȠșİıȝȓĮȢįȑțĮ (10) ȘȝİȡȫȞǹȞȘʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞȘ
ʌȡȠșİıȝȓĮʌĮȡȑȜșİȚȐʌȡĮțĲȘȜȠȖȓȗİĲĮȚȩĲȚȘȐįİȚĮȑȤİȚĮȞĲȚțĮĲĮıĲĮșİȓȅİȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢȝʌȠȡİȓȝİĮȓĲȘıȒĲȠȣȞĮȗȘĲȒıİȚ
ĲȘȤȠȡȒȖȘıȘıȤİĲȚțȒȢȕİȕĮȓȦıȘȢĮʌȩĲȠįȒȝȠ
ȀȅȈȉȅȈȆĮȡȐȕȠȜȠıȪȝĳȦȞĮȝİĲĮȠȡȚȗȩȝİȞĮıĲȘȞȀȊǹȠȚț7/17-12-2007 (ȖȚĮĲȘȞʌİȡȓʌĲȦıȘȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢĲȠȣ
țĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢĮʌȩȞȑȠʌȡȩıȦʌȠ).

(2)

ȂİĮĲȠȝȚțȒȝȠȣİȣșȪȞȘțĮȚȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢĲȚȢțȣȡȫıİȚȢ ʌȠȣʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚĮʌȩĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȘȢʌĮȡĲȠȣȐȡșȡȠȣĲȠȣ
ȃįȘȜȫȞȦȩĲȚ

( ǼȟȠȣıȚȠįȠĲȫĲȠȀǼȆ ȐȡșȡȠȃ ȞĮʌȡȠȕİȓıİȩȜİȢĲȚȢĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ
İȞȑȡȖİȚİȢ ĮȞĮȗȒĲȘıȘįȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞțȜʌ ȖȚĮĲȘįȚİțʌİȡĮȓȦıȘĲȘȢȣʌȩșİıȒȢȝȠȣ
 ǼȟȠȣıȚȠįȠĲȫĲȠȞĲȘȞʌȚȠʌȐȞȦĮȞĮĳİȡȩȝİȞȠȘȞĮțĮĲĮșȑıİȚĲȘȞĮȓĲȘıȘȒțĮȚȞĮ
ʌĮȡĮȜȐȕİȚĲȘȞĲİȜȚțȒʌȡȐȟȘ ǻȚĮȖȡȐĳİĲĮȚȩĲĮȞįİȞȠȡȓȗİĲĮȚİțʌȡȩıȦʌȠȢ

«««««««««««
ȊʌȠȖȡĮĳȒ
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44501

(  ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ țĮȚ țĮĲȩʌȚȞ ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ ȦȢ ʌȜȒȡȘȢ İȟĮȥȒĳȚȠȢ ĮȡȚșȝȩȢ Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ ʌȤ Ș 
ĭİȕȡȠȣĮȡȓȠȣȖȡȐĳİĲĮȚĮȡȚșȝȘĲȚțȐ
 ©ǵʌȠȚȠȢİȞȖȞȫıİȚĲȠȣįȘȜȫȞİȚȥİȣįȒȖİȖȠȞȩĲĮȒĮȡȞİȓĲĮȚȒĮʌȠțȡȪʌĲİȚĲĮĮȜȘșȚȞȐȝİȑȖȖȡĮĳȘȣʌİȪșȣȞȘįȒȜȦıȘĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣĲȚȝȦȡİȓĲĮȚȝİĳȣȜȐțȚıȘĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞĲȡȚȫȞȝȘȞȫȞǼȐȞȠȣʌĮȓĲȚȠȢĮȣĲȫȞĲȦȞʌȡȐȟİȦȞıțȩʌİȣİȞĮʌȡȠıʌȠȡȓıİȚ
ıĲȠȞ İĮȣĲȩȞ ĲȠȣ Ȓ ıİ ȐȜȜȠȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȩ ȩĳİȜȠȢ ȕȜȐʌĲȠȞĲĮȢ ĲȡȓĲȠȞ Ȓ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ȕȜȐȥİȚ ȐȜȜȠȞ ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ țȐșİȚȡȟȘ
ȝȑȤȡȚİĲȫȞ

44502
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ǺǼǺǹǿȍȈǾȊȆȅǺȅȁǾȈǹǿȉǾȂǹȉȅȈ
ǹȓĲȘȝĮ

ǹȃȉǿȀǹȉǹȈȉǹȈǾǹǻǼǿǹȈ ǿǻȇȊȈǾȈȀǹǿȁǼǿȉȅȊȇīǿǹȈ
ȀǹȉǹȈȉǾȂǹȉȅȈȊīǼǿȅȃȅȂǿȀȅȊǼȃǻǿǹĭǼȇȅȃȉȅȈ

ȊʌȘȡİıȓĮȊʌȠȕȠȜȒȢ
ǹȡȚșȝȆȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ

ǾȝȞȚĮĮȚĲȒȝĮĲȠȢ

ǹȡȝȩįȚȠȢȊʌȐȜȜȘȜȠȢ

ǵȞȠȝĮ

ǼʌȫȞȣȝȠ

ǹȚĲȫȞ

ǵȞȠȝĮ

ǼʌȫȞȣȝȠ

ȋȇȅȃȅȈ  Ǿ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ ȖȓȞİĲĮȚ İȞĲȩȢ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȒȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ įȑțĮ (10) ȘȝİȡȫȞ ǹȞ Ș
ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞȘʌȡȠșİıȝȓĮ ʌĮȡȑȜșİȚ ȐʌȡĮțĲȘȜȠȖȓȗİĲĮȚ ȩĲȚȘȐįİȚĮȑȤİȚĮȞĲȚțĮĲĮıĲĮșİȓ ȅİȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ ȝʌȠȡİȓȝİ
ĮȓĲȘıȒĲȠȣȞĮȗȘĲȒıİȚĲȘȤȠȡȒȖȘıȘıȤİĲȚțȒȢȕİȕĮȓȦıȘȢĮʌȩĲȠįȒȝȠ

ȀȅȈȉȅȈȆĮȡȐȕȠȜȠıȪȝĳȦȞĮȝİĲĮȠȡȚȗȩȝİȞĮıĲȘȞȀȊǹȠȚț7/17-12-2007 (ȖȚĮĲȘȞʌİȡȓʌĲȦıȘȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ĲȠȣțĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢĮʌȩȞȑȠʌȡȩıȦʌȠ).
ȉȇȅȆȅȈȆǹȇǹȁǹǺǾȈȆȅȊǼȆǼȁǼīǾ

ȅȊʌȐȜȜȘȜȠȢ
ȣʌȠȖȡĮĳȒ
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
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ǹǿȉǾȈǾ± ȊȆǼȊĬȊȃǾǻǾȁȍȈǾ ȐȡșȡȠȃ
ǾĮțȡȓȕİȚĮĲȦȞıĲȠȚȤİȓȦȞʌȠȣȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚȝİĮȣĲȒĲȘįȒȜȦıȘȝʌȠȡİȓȞĮİȜİȖȤșİȓȝİȕȐıȘĲȠĮȡȤİȓȠȐȜȜȦȞȣʌȘȡİıȚȫȞ ȐȡșȡȠ
ʌĮȡȃ

ȆİȡȚȖȡĮĳȒĮȚĲȒȝĮĲȠȢ©ǹȃȉǿȀǹȉǹȈȉǹȈǾǹǻǼǿǹȈ ǿǻȇȊȈǾȈȀǹǿȁǼǿȉȅȊȇīǿǹȈ
ȀǹȉǹȈȉǾȂǹȉȅȈȊīǼǿȅȃȅȂǿȀȅȊǼȃǻǿǹĭǼȇȅȃȉȅȈ ȩĲĮȞʌȡȠıĲȓșİĲĮȚİȞĲȩȢĮȣĲȠȪ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ ª
ȫȬȪȭǣ

ȜȬȤȣȧǤ
ȫȬπȮȪȥȪȦȦȪȯ

ȮɍȟɛɊɍǥǥǥǥ

ȢȧȠȬȪȧȢȨȤȜ

ȭɓɊɎɉɄɏɣɋɂɒȽɇȽɎɟ ɒɄɋ ȯɎɄɏɂɐɜȽ
ȭȮȪȤȱȠȤȜȟȢȦȪȯȨȮȪȭ : ȋɔɓɐɇɈɟɎɏɟɐɘɎɍɛɋɟɊɇɊɍɑɂɈɎɏɟɐɘɎɍɑɐɂɎɂɏɜɎɒɘɐɄɋɍɊɇɈɍɠɎɏɍɐɣɎɍɓȌ
ȹɋɍρȽǣ

ȠɎɣɋɓρɍǣ

ȹɋɍρȽȫȽɒɚɏȽǣ

ȠɎɣɋɓρɍ ȫȽɒɚɏȽǣ

ȹɋɍρȽȧɄɒɚɏȽɑǣ

ȠɎɣɋɓρɍȧɄɒɚɏȽɑǣ

ȜɏɇɅǤȟɂɉɒǤ
ȮȽɓɒɟɒɄɒȽɑǣȗ

ȜɏɇɅǤȴɁɂɇȽɑ
ȪɁɛɀɄɐɄɑǣȗ

ȜǤȰǤȧǣ
ȜɏɇɅǤȝɇȾɉɇȽɏɜɍɓ
ȯɀɂɜȽɑǣȗ

ȜɏɇɅǤȟɇȽȾȽɒɄɏɜɍɓǣȗ
ȢρɂɏɍρɄɋɜȽ
ɀɚɋɋɄɐɄɑ7:
ȮɟɎɍɑ
ȱɣɏȽǣ
ȥȽɒɍɇɈɜȽɑ

ȤɅȽɀɚɋɂɇȽ:
ȮɟɎɍɑȞɚɋɋɄɐɄɑǣ

ȫɟɉɄǣ

ȪɁɟɑǣ

Fax:

ȮɄɉǣ

ȜɏɇɅǣ

Ȯȥǣ

E Ȃ mail:

ȗɐɓɊɎɉɄɏɣɋɂɒȽɇɚɋȽȽɎɟɒȽȽɎɍɁɂɇɈɒɇɈəɐɒɍɇɖɂɜȽɒȽɓɒɟɒɄɒȽɑǤ
ȭȮȪȤȱȠȤȜ ȜȤȮȪȯȨȮȪȭ

*(ȨɍɊɇɈəȫɏɟɐɘɎȽɛ ȠɋɣɐɂɇɑȫɏɍɐɣɎɘɋȌ

ȠɎɘɋɓɊɜȽ:
ȟɇȽɈɏɇɒɇɈɟɑȮɜɒɉɍɑ:
ȨɍɊɇɈɛȧɍɏɔɛǣ
ȜɏǤɈȽɇɚɒɍɑȰȠȥȀȮȜȫȠȮȋɀɇȽ
ȜȠƬȠȫȠȌǣ

ȜȬȤȣȧȪȭȞǤȠǤȧȢǤ
ȜɏǤȥȽɒȽɐɒȽɒɇɈɍɠǣ

ȜɏǤƬɄɊȀȽɈȽɒȽɖɣɏɇɐɄɑɐɒȽȾɇȾɉɜȽɂɒȽɇɏɂɇɣɋɒɍɓ
ȫɏɘɒɍɁɇɈɂɜɍɓȋȪȠƬȠȠȌǣ
ȟǤȪǤȯǤ

ȜȰȧǣ
7

ȵɒɍɑȷɁɏɓɐɄɑǣ

ȠȟȬȜȋȟȢȧȪȭȌǣ

ȜɋȽɀɏəɔɂɒȽɇɍɉɍɀɏəɔɘɑɈȽɇɈȽɒɟɎɇɋȽɏɇɅɊɄɒɇɈəɘɑɎɉɛɏɄɑɂɌȽɗɛɔɇɍɑȽɏɇɅρɟɑ : ɎǤɖǤȰɂȾɏɍɓȽɏɜɍɓͳͻͻɈȽɇͲͲʹͻǤ
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ȟɇɂɠɅɓɋɐɄ
ȪɁɟɑǣ

T.K.:

ȜɏɇɅǤ
:

ȮɄɉɚɔɘɋɍǣ

ȭȮȪȤȱȠȤȜ ȜȤȮȪȯȨȮȪȭ

E Ȃ mail:

ȰȽɌǣ
*(ȨɍɊɇɈəȫɏɟɐɘɎȽɓɎɟ ɐɠɐɒȽɐɄ) (5)

ȀĮĲĮșȑĲȦ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȓĲȘıȘ țĮȚ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ ȦȢ ȞȩȝȚȝȠȢ İțʌȡȩıȦʌȠȢ ĲȦȞ țȐĲȦșȚ ȚįȡȣĲȫȞ ĲȘȢ ȣʌȩ
ıȪıĲĮıȘİĲĮȚȡİȓĮȢ
ȃȠȝȚțȒȂȠȡĳȒ:
ǼʌȦȞȣȝȓĮ:
ĭȣıȚțȐȆȡȩıȦʌĮǿįȡȣĲȑȢ:

ȃȠȝȚțȐȆȡȩıȦʌĮǿįȡȣĲȑȢ:
ǼʌȦȞȣȝȓĮ:

ǹĭȂ

ǹǻȉ

ǹĭȂ

ǹǻȉ

ǹĭȂ

ǹǻȉ

ǹĭȂ

ǹǻȉ

ǻȚĮțȡȚĲȚțȩȢ
ȉȓĲȜȠȢ

ǲįȡĮ

ǻȚĮțȡȚĲȚțȩȢ
ȉȓĲȜȠȢ

ǲįȡĮ

ǻȚĮțȡȚĲȚțȩȢ
ȉȓĲȜȠȢ

ǲįȡĮ

ȪȬȤȭȧȪȭ / ȭȮȪȤȱȠȤȜ ȠȥȫȬȪȭȳȫȪȯ8 ȋɀɇȽ ɈȽɒəɅɂɐɄ ȽɜɒɄɐɄɑ): ȭɂ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ Ɏɍɓ Ɂɂɋ ɐɓɋɒəɐɐɂɒȽɇ Ʉ ɂɌɍɓɐɇɍɁɟɒɄɐɄ ɐɒɍ
ɎȽɏɟɋ ɚɋɒɓɎɍ ȽɎȽɇɒɂɜɒȽɇɎɏɍɐɈɟρɇɐɄɂɌɍɓɐɇɍɁɟɒɄɐɄɑρɂ ɂɎɇɈɠɏɘɐɄɒɍɓ ɀɋɛɐɇɍɓ ɒɄɑɓɎɍɀɏȽɔɛɑ ȽɎɟɁɄρɟɐɇȽɓɎɄɏɂɐɜȽɛɐɓɊȾɍɉȽɇɍɀɏȽɔɇɈɍɠ
ɎɉɄɏɂɌɍɓɐɜɍɓǤ

ȪȨȪȧȜǣ

ȠȫπȨȯȧȪǣ

ȪȨȪȧȜȮȠȫπȨȯȧȪ ȫȜȮȠȬȜǣ

ȜȟȮ:

ȪȟȪȭǣ

ȜȬȤȣǣ
Fax:

ȮɄɉǣ

ȮǤȥǣ
E Ȃ mail:

ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȰȾȰɇɈɃȻɍȵȻȰ
ǹȆǹǿȉȅȊȂǼȃǹǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀǹ
ȉǿȉȁȅȈǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀȅȊ

ȀǹȉǹȉǼĬǾȀǼȂǼ
ȉǾȃǹǿȉǾȈǾ

Ĭǹ
ȆȇȅȈȀȅȂǿȈȉǼǿ

ȃǹǹȃǹǽǾȉǾĬǼǿ
(3)
ȊȆǾȇǼȈǿǹȀǹ

 ĭȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳȠ įİȜĲȓȠȣ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ Ȓ ȐȜȜȠȣ
İȖȖȡȐĳȠȣ Įʌȩ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡ  ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣĲȠȣȃ ȩʌȦȢĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİȝİĲȠ
ȐȡșȡȠĲȠȣȃ ȒĲȘıȤİĲȚțȒʌȡȠıȦȡȚȞȒ
ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ ĮȡȤȒȢ Ȓ ĲȠ įȚĮȕĮĲȒȡȚȠ Ȓ ĲȘȞ
ȐįİȚĮ ȠįȒȖȘıȘȢ Ȓ ĲȠ ĮĲȠȝȚțȩ ȕȚȕȜȚȐȡȚȠ ȣȖİȓĮȢ ȩȜȦȞ
ĲȦȞĮıĳĮȜȚıĲȚțȫȞĳȠȡȑȦȞ 
2 ȆĮȡȐȕȠȜȠ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȀȊǹ -122007 ĭǼȀǺ 
8

ȝɉǤɐɄɊɂɜɍ1 ɎɂɏɇɂɖɍɊɚɋɍɓɓɎɂɠɅɓɋɄɑɁɛɉɘɐɄɑȋȟɇȽɀɏəɔɂɒȽɇɟɒȽɋɁɂɋɍɏɜɃɂɒȽɇɂɈɎɏɟɐɘɎɍɑȌ
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ǼȚįȚțȩĲİȡĮįȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐʌȠȣĲȣȤȩȞʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ
ȩʌȦȢ ȖȚĮ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ʌĮȚįȠĲȩʌȠȣ ʌȡȠıĳȠȡȐȢ
ȣʌȘȡİıȚȫȞįȚĮįȚțĲȪȠȣțȜʌ
4. ȊʌİȪșȣȞȘįȒȜȦıȘĲȠȣȃȝİĲȘȞȠʌȠȓĮșĮ
įȘȜȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ  ©ȉȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌȠȣ
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚĮʌȩĲȚȢ țİȓȝİȞİȢįȚĮĲȐȟİȚȢ țĮȚįİȞ İʌȒȜșİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİțĲȘȡȚȠįȠȝȚțȒȝİĲĮȕȠȜȒĲȠȣțĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ
ȝȠȣʌȠȣİȣȡȓıțİĲĮȚıĲȘįȚİȪșȣȞıȘ««««ª
5. ȊʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ įȚĮȤİȚȡȚıĲȒ ĲȘȢ
ʌȠȜȣțĮĲȠȚțȓĮȢ Ȓ İȞ İȜȜİȓȥİȚ Ȓ ȐȡȞȘıȘȢ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ
ȚįȚȠțĲȒĲȘ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ ıĲȠȞ ȠʌȠȓȠ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ĲȠ
țĮĲȐıĲȘȝĮȒĲȠİȡȖĮıĲȒȡȚȠıĲȘȞȠʌȠȓĮșĮįȘȜȫȞİĲĮȚ
ȩĲȚȠȀĮȞȠȞȚıȝȩȢĲȘȢȆȠȜȣțĮĲȠȚțȓĮȢȒİȞİȜȜİȓȥİȚȘ
ʌȜİȚȠȥȘĳȓĮ ĲȦȞ ȚįȚȠțĲȘĲȫȞ ĲȦȞ ıĲİȖĮȗȩȝİȞȦȞ ıĲȠ
ȓįȚȠ țĲȓȡȚȠ țĮĲȠȚțȚȫȞ ȝȘ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ
ȜȠȚʌȫȞ ȤȫȡȦȞ țĮĲĮıĲȘȝȐĲȦȞ ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ
țȜʌ įİȞĮʌĮȖȠȡİȪİȚĲȘȤȡȒıȘĲȠȣȤȫȡȠȣĲȠȪĲȠȣȖȚĮ
ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĲİșİȓ ıĲȠ
țĮĲȐıĲȘȝĮ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ
țȡȚșİȓ ĮȞĮȜȘșȒȢ ĮȞĮțĮȜİȓĲĮȚ Ș ȤȠȡȘȖȘșİȓıĮ ȐįİȚĮ
ȓįȡȣıȘȢțĮȚȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢĲȠȣȀĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ
ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

*

İȐȞȠĮȚĲȫȞİȓȞĮȚĮȜȜȠįĮʌȩȢ- ȣʌȒțȠȠȢțȡȐĲȠȣȢȝȘȝȑȜȠȣȢĲȘȢǼȣȡȦʌĮȧțȒȢǲȞȦıȘȢĳȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳȠȚıȤȪȠȣıĮȢȐįİȚĮȢįȚĮȝȠȞȒȢʌȠȣ
ĲȠȣİʌȚĲȡȑʌİȚĲȘȞȐıțȘıȘĮȞİȟȐȡĲȘĲȘȢȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢǹȞȠİȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢİȓȞĮȚȠȝȠȖİȞȒȢȣʌȠȕȐȜȜİȚİȚįȚțȒĲĮȣĲȩĲȘĲĮ
ȠȝȠȖİȞȠȪȢȒʌȡȠȟİȞȚțȒșİȫȡȘıȘȖȚĮİʌĮȞĮʌĮĲȡȚıȝȩȈĲȘȞʌİȡȓʌĲȦıȘȩʌȠȣĲȘȞĮȓĲȘıȘȣʌȠȕȐȜȜİȚİĲĮȚȡİȓĮțĮĲĮĲȓșİĲĮȚ Į ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ
ĲȠȣ ȚıȤȪȠȞĲȠȢ țĮȚ țĮĲĮȤȦȡȘȝȑȞȠȣ ıĲȠ ȝȘĲȡȫȠ țĮĲĮıĲĮĲȚțȠȪ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ șİȦȡȘȝȑȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ĮȡȤȒ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ
ȝȘĲȡȫȠȣĮȣĲȠȪțĮȚȕ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩĲȘȢĮȡȝȩįȚĮȢȖȚĮĲȘȞĲȒȡȘıȘĲȠȣȝȘĲȡȫȠȣįȚȠȚțȘĲȚțȒȢĮȡȤȒȢʌİȡȓĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȦȞȝȘȜȪıȘȢĲȘȢ
İĲĮȚȡİȓĮȢ ȣĳȓıĲĮĲĮȚįȣȞĮĲȩĲȘĲĮĮȣĲİʌȐȖȖİȜĲȘȢĮȞĮȗȒĲȘıȘȢĮʌȩĲȠįȒȝȠ 
īȚĮĲȘȞĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘĲȘȢȐįİȚĮȢȓįȡȣıȘȢțĮȚȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢțĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢȣȖİȚȠȞȠȝȚțȠȪİȞįȚĮĳȑȡȠȞĲȠȢȩĲĮȞʌȡȠıĲȓșİĲĮȚİȞĲȩȢĮȣĲȠȪ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ȓįȚĮȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ĲȘȢ ȚıȤȪȠȣıĮȢ ȊȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢ ǻȚȐĲĮȟȘȢ ȝİ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ıĲȘ ıȣȖțȡȩĲȘıȘ ĲȠȣ
ȀĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ ȒȐȜȜȘȢțĮĲȘȖȠȡȓĮȢȘĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘĲȘȢȐįİȚĮȢșĮȖȓȞİĲĮȚȝİĲȐĮʌȩȖȞȦȝȠįȩĲȘıȘĲȘȢȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢȣʌȘȡİıȓĮȢ
ȉȠ ȀȊǼ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲİȚ ıİ ȚıȤȪ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ İȞİȡȖȘĲȚțȒȢ  ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ʌȠȣ ȣĳȓıĲĮȞĲĮȚ ĲȠ
ȠʌȠȓȠįİȞĮʌĮȚĲİȓĲĮȚȞĮĮȞĲȚțĮĲĮıĲĮșİȓıĲȠȩȞȠȝĮĲȠȣȞȑȠȣțĮĲȩȤȠȣĲȘȢȐįİȚĮȢȓįȡȣıȘȢțĮȚȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢĲȠȣțĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ

ǼʌȚȜȑȟĲİȝİʌȠȚȠĲȡȩʌȠșȑȜİĲİȞĮʌĮȡĮȜȐȕİĲİĲȘȞĮʌȐȞĲȘıȒıĮȢ
ȃĮıĮȢĮʌȠıĲĮȜİȓȝİıȣıĲȘȝȑȞȘİʌȚıĲȠȜȒıĲȘ
ǻȚİȪșȣȞıȘ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
ȃĮĲȘȞʌĮȡĮȜȐȕİĲİȠȓįȚȠȢĮʌȩĲȘȞȣʌȘȡİıȓĮȝĮȢ
ȃĮĲȘȞʌĮȡĮȜȐȕİĲİĮʌȩȐȜȜȠıȘȝİȓȠ««««««««««««««««««««««««
ȃĮĲȘȞʌĮȡĮȜȐȕİȚİțʌȡȩıȦʌȩȢıĮȢ
ȃĮ ıĮȢĮʌȠıĲĮȜİȓȝİfax ıĲȠȞĮȡȚșȝȩ««««««««««««««««««««««««

ȋȇȅȃȅȈ  Ǿ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ ȖȓȞİĲĮȚ İȞĲȩȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ įİțĮʌȑȞĲİ (15) ȘȝİȡȫȞ ǹȞ Ș ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞȘ
ʌȡȠșİıȝȓĮ ʌĮȡȑȜșİȚ ȐʌȡĮțĲȘ ȜȠȖȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ Ș ȐįİȚĮ ȑȤİȚ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲĮșİȓ ȅ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ ȝʌȠȡİȓ ȝİ ĮȓĲȘıȒ ĲȠȣ ȞĮ
ȗȘĲȒıİȚĲȘȤȠȡȒȖȘıȘıȤİĲȚțȒȢȕİȕĮȓȦıȘȢĮʌȩĲȠįȒȝȠ
ȀȅȈȉȅȈȆĮȡȐȕȠȜȠıȪȝĳȦȞĮȝİĲĮȠȡȚȗȩȝİȞĮıĲȘȞȀȊǹȠȚț-12-2007.

(2)

ȂİĮĲȠȝȚțȒȝȠȣİȣșȪȞȘțĮȚȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢĲȚȢțȣȡȫıİȚȢ ʌȠȣʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚĮʌȩĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȘȢʌĮȡ ĲȠȣȐȡșȡȠȣ
ĲȠȣȃįȘȜȫȞȦȩĲȚ
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( ǼȟȠȣıȚȠįȠĲȫĲȠȀǼȆ ȐȡșȡȠȃ ȞĮʌȡȠȕİȓıİȩȜİȢĲȚȢĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ
İȞȑȡȖİȚİȢ ĮȞĮȗȒĲȘıȘįȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞțȜʌ ȖȚĮĲȘįȚİțʌİȡĮȓȦıȘĲȘȢȣʌȩșİıȒȢȝȠȣ
 ǼȟȠȣıȚȠįȠĲȫĲȠȞĲȘȞʌȚȠʌȐȞȦĮȞĮĳİȡȩȝİȞȠȘȞĮțĮĲĮșȑıİȚĲȘȞĮȓĲȘıȘȒțĮȚȞĮ
ʌĮȡĮȜȐȕİȚĲȘȞĲİȜȚțȒʌȡȐȟȘ ǻȚĮȖȡȐĳİĲĮȚȩĲĮȞįİȞȠȡȓȗİĲĮȚİțʌȡȩıȦʌȠȢ

«««««««««««
ȊʌȠȖȡĮĳȒ

(  ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ țĮȚ țĮĲȩʌȚȞ ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ ȦȢ ʌȜȒȡȘȢ İȟĮȥȒĳȚȠȢ ĮȡȚșȝȩȢ Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ ʌȤ Ș 7
ĭİȕȡȠȣĮȡȓȠȣȖȡȐĳİĲĮȚĮȡȚșȝȘĲȚțȐ
 ©ǵʌȠȚȠȢİȞȖȞȫıİȚĲȠȣįȘȜȫȞİȚȥİȣįȒȖİȖȠȞȩĲĮȒĮȡȞİȓĲĮȚȒĮʌȠțȡȪʌĲİȚĲĮĮȜȘșȚȞȐȝİȑȖȖȡĮĳȘȣʌİȪșȣȞȘįȒȜȦıȘĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣĲȚȝȦȡİȓĲĮȚȝİĳȣȜȐțȚıȘĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞĲȡȚȫȞȝȘȞȫȞǼȐȞȠȣʌĮȓĲȚȠȢĮȣĲȫȞĲȦȞʌȡȐȟİȦȞıțȩʌİȣİȞĮʌȡȠıʌȠȡȓıİȚ
ıĲȠȞ İĮȣĲȩȞ ĲȠȣ Ȓ ıİ ȐȜȜȠȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȩ ȩĳİȜȠȢ ȕȜȐʌĲȠȞĲĮȢ ĲȡȓĲȠȞ Ȓ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ȕȜȐȥİȚ ȐȜȜȠȞ ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ țȐșİȚȡȟȘ
ȝȑȤȡȚİĲȫȞ
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ǺǼǺǹǿȍȈǾȊȆȅǺȅȁǾȈǹǿȉǾȂǹȉȅȈ
ǹȓĲȘȝĮ

ǹȃȉǿȀǹȉǹȈȉǹȈǾǹǻǼǿǹȈ ǿǻȇȊȈǾȈȀǹǿȁǼǿȉȅȊȇīǿǹȈ
ȀǹȉǹȈȉǾȂǹȉȅȈȊīǼǿȅȃȅȂǿȀȅȊǼȃǻǿǹĭǼȇȅȃȉȅȈ ȩĲĮȞʌȡȠıĲȓșİĲĮȚ
İȞĲȩȢĮȣĲȠȪįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ

ȊʌȘȡİıȓĮȊʌȠȕȠȜȒȢ
ǹȡȚșȝȆȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ

ǾȝȞȚĮĮȚĲȒȝĮĲȠȢ

ǹȡȝȩįȚȠȢȊʌȐȜȜȘȜȠȢ

ǵȞȠȝĮ

ǼʌȫȞȣȝȠ

ǹȚĲȫȞ

ǵȞȠȝĮ

ǼʌȫȞȣȝȠ

ȋȇȅȃȅȈ  Ǿ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ ȖȓȞİĲĮȚ İȞĲȩȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ įİțĮʌȑȞĲİ (15) ȘȝİȡȫȞ ǹȞ Ș ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞȘ
ʌȡȠșİıȝȓĮ ʌĮȡȑȜșİȚ ȐʌȡĮțĲȘ ȜȠȖȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ Ș ȐįİȚĮ ȑȤİȚ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲĮșİȓ ȅ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ ȝʌȠȡİȓ ȝİ ĮȓĲȘıȒ ĲȠȣ ȞĮ
ȗȘĲȒıİȚĲȘȤȠȡȒȖȘıȘıȤİĲȚțȒȢȕİȕĮȓȦıȘȢĮʌȩĲȠįȒȝȠ
ȀȅȈȉȅȈȆĮȡȐȕȠȜȠıȪȝĳȦȞĮȝİĲĮȠȡȚȗȩȝİȞĮıĲȘȞȀȊǹȠȚț-12-2007.
ȉȇȅȆȅȈȆǹȇǹȁǹǺǾȈȆȅȊǼȆǼȁǼīǾ

ȅȊʌȐȜȜȘȜȠȢ
ȣʌȠȖȡĮĳȒ
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
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ǹǿȉǾȈǾ± ȊȆǼȊĬȊȃǾǻǾȁȍȈǾ ȐȡșȡȠȃ
ǾĮțȡȓȕİȚĮĲȦȞıĲȠȚȤİȓȦȞʌȠȣȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚȝİĮȣĲȒĲȘįȒȜȦıȘȝʌȠȡİȓȞĮİȜİȖȤșİȓȝİȕȐıȘĲȠĮȡȤİȓȠȐȜȜȦȞȣʌȘȡİıȚȫȞ ȐȡșȡȠ
ʌĮȡȃ

ȆİȡȚȖȡĮĳȒĮȚĲȒȝĮĲȠȢ©ǹǻǼǿǹ ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǾȈȀǹǿȁǼǿȉȅȊȇīǿǹȈ ĬǼǹȉȇȍȃȀǹǿ
ȀǿȃǾȂǹȉȅīȇǹĭȍȃª
ȫȬȪȭǣ

ȜȬȤȣȧǤ
ȫȬπȮȪȥȪȦȦȪȯ

ȮɍȟɛɊɍǥǥǥǥ

ȢȧȠȬȪȧȢȨȤȜ

ȭɓɊɎɉɄɏɣɋɂɒȽɇȽɎɟ ɒɄɋ ȯɎɄɏɂɐɜȽ
ȭȮȪȤȱȠȤȜȟȢȦȪȯȨȮȪȭ : ȋɔɓɐɇɈɟɎɏɟɐɘɎɍɛɋɟɊɇɊɍɑɂɈɎɏɟɐɘɎɍɑɐɂɎɂɏɜɎɒɘɐɄɋɍɊɇɈɍɠɎɏɍɐɣɎɍɓȌ
ȹɋɍρȽǣ

ȠɎɣɋɓρɍǣ

ȹɋɍρȽȫȽɒɚɏȽǣ

ȠɎɣɋɓρɍȫȽɒɚɏȽǣ

ȹɋɍρȽȧɄɒɚɏȽɑǣ

ȠɎɣɋɓρɍȧɄɒɚɏȽɑǣ

ȜɏɇɅǤȟɂɉɒǤ
ȮȽɓɒɟɒɄɒȽɑǣȗ

ȜɏɇɅǤȴɁɂɇȽɑ
ȪɁɛɀɄɐɄɑǣȗ

ȜǤȰǤȧǣ
ȜɏɇɅǤȝɇȾɉɇȽɏɜɍɓ
ȯɀɂɜȽɑǣȗ

ȜɏɇɅǤȟɇȽȾȽɒɄɏɜɍɓǣȗ
ȢρɂɏɍρɄɋɜȽ
ɀɚɋɋɄɐɄɑ9:
ȮɟɎɍɑ
ȱɣɏȽǣ
ȥȽɒɍɇɈɜȽɑ

ȤɅȽɀɚɋɂɇȽ:
ȮɟɎɍɑȞɚɋɋɄɐɄɑǣ

ȫɟɉɄǣ

ȪɁɟɑǣ

Fax:

ȮɄɉǣ

ȜɏɇɅǣ

Ȯȥǣ

E Ȃ mail:

ȗɐɓɊɎɉɄɏɣɋɂɒȽɇɚɋȽȽɎɟɒȽȽɎɍɁɂɇɈɒɇɈəɐɒɍɇɖɂɜȽɒȽɓɒɟɒɄɒȽɑǤ
ȭȮȪȤȱȠȤȜ ȜȤȮȪȯȨȮȪȭ

*(ȨɍɊɇɈəȫɏɟɐɘɎȽɛ ȠɋɣɐɂɇɑȫɏɍɐɣɎɘɋȌ

ȠɎɘɋɓɊɜȽ:
ȟɇȽɈɏɇɒɇɈɟɑȮɜɒɉɍɑ:
ȨɍɊɇɈɛȧɍɏɔɛǣ
ȜɏǤɈȽɇɚɒɍɑȰȠȥȀȮȜȫȠȮȋɀɇȽ
ȜȠƬȠȫȠȌǣ

ȜȬȤȣȧȪȭȞǤȠǤȧȢǤ
ȜɏǤȥȽɒȽɐɒȽɒɇɈɍɠǣ

ȜɏǤƬɄɊȀȽɈȽɒȽɖɣɏɇɐɄɑɐɒȽȾɇȾɉɜȽɂɒȽɇɏɂɇɣɋɒɍɓ
ȫɏɘɒɍɁɇɈɂɜɍɓȋȪȠƬȠȠȌǣ
ȟǤȪǤȯǤ

ȜȰȧǣ

9

ȵɒɍɑȷɁɏɓɐɄɑǣ

ȠȟȬȜȋȟȢȧȪȭȌǣ

ȜɋȽɀɏəɔɂɒȽɇ ɍɉɍɀɏəɔɘɑ ɈȽɇ ɈȽɒɟɎɇɋ ȽɏɇɅɊɄɒɇɈəɘɑ ɎɉɛɏɄɑ ɂɌȽɗɛɔɇɍɑ ȽɏɇɅρɟɑ : ɎǤɖǤȰɂȾɏɍɓȽɏɜɍɓͳͻͻɈȽɇͲͲʹͻǤ

44509

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȟɇɂɠɅɓɋɐɄ
ȪɁɟɑǣ

T.K.:

ȜɏɇɅǤ
:

ȮɄɉɚɔɘɋɍǣ

ȭȮȪȤȱȠȤȜ ȜȤȮȪȯȨȮȪȭ

E Ȃ mail:

ȰȽɌǣ
*(ȨɍɊɇɈəȫɏɟɐɘɎȽɓɎɟɐɠɐɒȽɐɄ) (5)

ȀĮĲĮșȑĲȦ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȓĲȘıȘ țĮȚ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ ȦȢ ȞȩȝȚȝȠȢ İțʌȡȩıȦʌȠȢ ĲȦȞ țȐĲȦșȚ ȚįȡȣĲȫȞ ĲȘȢ ȣʌȩ
ıȪıĲĮıȘİĲĮȚȡİȓĮȢ
ȃȠȝȚțȒȂȠȡĳȒ:
ǼʌȦȞȣȝȓĮ:
ĭȣıȚțȐȆȡȩıȦʌĮǿįȡȣĲȑȢ:

ȃȠȝȚțȐȆȡȩıȦʌĮǿįȡȣĲȑȢ:
ǼʌȦȞȣȝȓĮ:

ǹĭȂ

ǹǻȉ

ǹĭȂ

ǹǻȉ

ǹĭȂ

ǹǻȉ

ǹĭȂ

ǹǻȉ

ǻȚĮțȡȚĲȚțȩȢ
ȉȓĲȜȠȢ

ǲįȡĮ

ǻȚĮțȡȚĲȚțȩȢ
ȉȓĲȜȠȢ

ǲįȡĮ

ǻȚĮțȡȚĲȚțȩȢ
ȉȓĲȜȠȢ

ǲįȡĮ

ȪȬȤȭȧȪȭ / ȭȮȪȤȱȠȤȜ ȠȥȫȬȪȭȳȫȪȯ10 ȋɀɇȽ ɈȽɒəɅɂɐɄ ȽɜɒɄɐɄɑ): ȭɂ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ Ɏɍɓ Ɂɂɋ ɐɓɋɒəɐɐɂɒȽɇ Ʉ ɂɌɍɓɐɇɍɁɟɒɄɐɄ ɐɒɍ
ɎȽɏɟɋ ɚɋɒɓɎɍ ȽɎȽɇɒɂɜɒȽɇɎɏɍɐɈɟρɇɐɄɂɌɍɓɐɇɍɁɟɒɄɐɄɑρɂ ɂɎɇɈɠɏɘɐɄɒɍɓ ɀɋɛɐɇɍɓ ɒɄɑɓɎɍɀɏȽɔɛɑ ȽɎɟɁɄρɟɐɇȽɓɎɄɏɂɐɜȽɛɐɓɊȾɍɉȽɇɍɀɏȽɔɇɈɍɠ
ɎɉɄɏɂɌɍɓɐɜɍɓǤ

ȪȨȪȧȜǣ

ȠȫπȨȯȧȪǣ

ȪȨȪȧȜȮȠȫπȨȯȧȪ ȫȜȮȠȬȜǣ

ȜȟȮ:

ȪȟȪȭǣ

ȜȬȤȣǣ
Fax:

ȮɄɉǣ

ȮǤȥǣ
E Ȃ mail:

ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȰȾȰɇɈɃȻɍȵȻȰ
ǹȆǹǿȉȅȊȂǼȃǹǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀǹ
ȉǿȉȁȅȈǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀȅȊ

ȀǹȉǹȉǼĬǾȀǼȂǼ
ȉǾȃǹǿȉǾȈǾ

Ĭǹ
ȆȇȅȈȀȅȂǿȈȉǼǿ

 ĭȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳȠ įİȜĲȓȠȣ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ Ȓ ȐȜȜȠȣ
İȖȖȡȐĳȠȣ Įʌȩ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡ  ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣĲȠȣȃ ȩʌȦȢĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİȝİĲȠ
ȐȡșȡȠĲȠȣȃ ȒĲȘıȤİĲȚțȒʌȡȠıȦȡȚȞȒ
ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ ĮȡȤȒȢ Ȓ ĲȠ įȚĮȕĮĲȒȡȚȠ Ȓ ĲȘȞ
ȐįİȚĮ ȠįȒȖȘıȘȢ Ȓ ĲȠ ĮĲȠȝȚțȩ ȕȚȕȜȚȐȡȚȠ ȣȖİȓĮȢ ȩȜȦȞ
ĲȦȞĮıĳĮȜȚıĲȚțȫȞĳȠȡȑȦȞ 
2. ȆĮȡȐȕȠȜȠ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȀȊǹ -12 ĭǼȀǺ 
10

ȝɉǤɐɄɊɂɜɍ1 ɎɂɏɇɂɖɍɊɚɋɍɓɓɎɂɠɅɓɋɄɑɁɛɉɘɐɄɑȋȟɇȽɀɏəɔɂɒȽɇɟɒȽɋɁɂɋɍɏɜɃɂɒȽɇɂɈɎɏɟɐɘɎɍɑȌ

ȃǹǹȃǹǽǾȉǾĬǼǿ
(3)
ȊȆǾȇǼȈǿǹȀǹ
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3. ȊʌİȪșȣȞȘ ǻȒȜȦıȘ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ȠȡȚıȝȩ
ȣʌİȣșȪȞȠȣ ĲȠȣ șİȐĲȡȠȣ Ȓ ĲȠȣ țȚȞȘȝĮĲȠȖȡȐĳȠȣ țĮȚ
ĮȞĮʌȜȘȡȦĲȒ ĲȠȣ țĮȚ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĲȦȞ
ĲİȜİȣĲĮȓȦȞȩĲȚĮʌȠįȑȤȠȞĲĮȚĲȠȞȠȡȚıȝȩĲȠȣȢ.
Į ȅȚțȠįȠȝȚțȒ ȐįİȚĮ ȝİ ĲȚȢ ȝİȜȑĲİȢ țĮȚ ĲĮ
įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ ʌȠȣ ĲȘ ıĲȘȡȓȗȠȣȞ ȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞĮ
ĮʌȩȝȘȤĮȞȚțȩıĲĮȠʌȠȓĮșĮȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚȩĲȚȠȤȫȡȠȢ
İȓȞĮȚțȪȡȚĮȢȤȡȒıȘȢʌȡȠȠȡȚȗȩȝİȞȠȢȖȚĮĲȘȞĮȚĲȠȪȝİȞȘ
ȤȡȒıȘșİȐĲȡȠȣ± țȚȞȘȝĮĲȠȖȡȐĳȠȣ.
ȕ ǺİȕĮȓȦıȘʌİȡĮȓȦıȘȢ ȒȕİȕĮȓȦıȘİȟȩĳȜȘıȘȢ
ĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ʌȠıȠȪ ʌȡȠıĲȓȝȦȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ
ȐȡșȡȠĲȠȣȞ ıİʌİȡȓʌĲȦıȘĮȣșĮȚȡȑĲȦȞ
țĮĲĮıțİȣȫȞİĳĮȡȝȩȗİĲĮȚȘʌĮȡĲȠȣȐȡșȡȠȣĲȠȣ
ȞȣʌȩĲȘȞʌȡȠȨʌȩșİıȘȩĲȚȑȤİȚțĮĲĮȕȜȘșİȓ
ĲȠʌȡȩıĲȚȝȠȩʌȦȢʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚıĲȚȢȠȚțİȓİȢįȚĮĲȐȟİȚȢ
ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ ĮȣĲȠȪ țĮȚ ȩĲȚ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ıĲȠ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩıȪıĲȘȝĮȩȜĮĲĮĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮıĲȠȚȤİȓĮ
țĮȚıȤȑįȚĮĲȠȣȐȡșȡȠȣĲȠȣĮȞȦĲȑȡȦȞȩȝȠȣ 
ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

* İȐȞȠĮȚĲȫȞİȓȞĮȚĮȜȜȠįĮʌȩȢ- ȣʌȒțȠȠȢțȡȐĲȠȣȢȝȘȝȑȜȠȣȢĲȘȢǼȣȡȦʌĮȧțȒȢǲȞȦıȘȢĳȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳȠȚıȤȪȠȣıĮȢȐįİȚĮȢįȚĮȝȠȞȒȢʌȠȣ
ĲȠȣİʌȚĲȡȑʌİȚĲȘȞȐıțȘıȘĮȞİȟȐȡĲȘĲȘȢȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢǹȞȠİȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢİȓȞĮȚȠȝȠȖİȞȒȢȣʌȠȕȐȜȜİȚİȚįȚțȒĲĮȣĲȩĲȘĲĮ
ȠȝȠȖİȞȠȪȢȒʌȡȠȟİȞȚțȒșİȫȡȘıȘȖȚĮİʌĮȞĮʌĮĲȡȚıȝȩȈĲȘȞʌİȡȓʌĲȦıȘȩʌȠȣĲȘȞĮȓĲȘıȘȣʌȠȕȐȜȜİȚİĲĮȚȡİȓĮțĮĲĮĲȓșİĲĮȚ Į ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ
ĲȠȣ ȚıȤȪȠȞĲȠȢ țĮȚ țĮĲĮȤȦȡȘȝȑȞȠȣ ıĲȠ ȝȘĲȡȫȠ țĮĲĮıĲĮĲȚțȠȪ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ șİȦȡȘȝȑȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ĮȡȤȒ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ
ȝȘĲȡȫȠȣĮȣĲȠȪțĮȚȕ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩĲȘȢĮȡȝȩįȚĮȢȖȚĮĲȘȞĲȒȡȘıȘĲȠȣȝȘĲȡȫȠȣįȚȠȚțȘĲȚțȒȢĮȡȤȒȢʌİȡȓĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȦȞȝȘȜȪıȘȢĲȘȢ
İĲĮȚȡİȓĮȢ ȣĳȓıĲĮĲĮȚįȣȞĮĲȩĲȘĲĮĮȣĲİʌȐȖȖİȜĲȘȢĮȞĮȗȒĲȘıȘȢĮʌȩĲȠįȒȝȠ 
ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĬİȐĲȡȦȞ țĮȚ ȀȚȞȘȝĮĲȠȖȡȐĳȦȞ ȝİ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ĲȘȢ ȝȚĮȢ ĮȓșȠȣıİȢ İțįȓįİĲĮȚ ȝȓĮ ȝȩȞȠȞ ȐįİȚĮ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ
ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ƞ ĮȡȚșȝȩȢ ĲȦȞ ĮȚșȠȣıȫȞ Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ ĮĳĮȓȡİıȘȢ Ȓ ĮȞȐțȜȘıȘȢ ȖȚĮ țȐʌȠȚĮ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȓșȠȣıİȢ Ș
ıȤİĲȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ țȠȚȞȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ İȜİȖțĲȚțȠȪȢ ȝȘȤĮȞȚıȝȠȪȢ ȈȣȝȕȠȪȜȚȠ ĬİȐĲȡȦȞ ± ȀȚȞȘȝĮĲȠȖȡȐĳȦȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ǹıĲȣȞȠȝȓĮȊȖİȚȠȞȠȝȚțȒȊʌȘȡİıȓĮțȜʌ).

ǼʌȚȜȑȟĲİȝİʌȠȚȠĲȡȩʌȠșȑȜİĲİȞĮʌĮȡĮȜȐȕİĲİĲȘȞĮʌȐȞĲȘıȒıĮȢ
ȃĮıĮȢĮʌȠıĲĮȜİȓȝİıȣıĲȘȝȑȞȘİʌȚıĲȠȜȒıĲȘ
ǻȚİȪșȣȞıȘ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
ȃĮĲȘȞʌĮȡĮȜȐȕİĲİȠȓįȚȠȢĮʌȩĲȘȞȣʌȘȡİıȓĮȝĮȢ
ȃĮĲȘȞʌĮȡĮȜȐȕİĲİĮʌȩȐȜȜȠıȘȝİȓȠ««««««««««««««««««««««««
ȃĮĲȘȞʌĮȡĮȜȐȕİȚİțʌȡȩıȦʌȩȢıĮȢ
ȃĮıĮȢĮʌȠıĲĮȜİȓȝİfax ıĲȠȞĮȡȚșȝȩ««««««««««««««««««««««««

ȋȇȅȃȅȈĮ ȂİĲȐĲȘȤȠȡȒȖȘıȘıȤİĲȚțȒȢʌȡȠȑȖțȡȚıȘȢȘ ĮȓĲȘıȘİȖțĮĲȐıĲĮıȘȢțĮȚȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢșİȐĲȡȦȞȒțȚȞȘȝĮĲȠȖȡȐĳȦȞȝİĲȠȞ
ĳȐțİȜȠįȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞʌȠȣĲȘȞıȣȞȠįİȪȠȣȞįȚĮȕȚȕȐȗİĲĮȚĲȘȞİʌȠȝȑȞȘĲȘȢțĮĲȐșİıȒȢĲȘȢĮʌȩĲȠȞȠȚțİȓȠįȒȝȠțĮȚȝİĲȘȞʌȡȠȨʌȩșİıȘ
ȩĲȚĮȣĲȩȢİȓȞĮȚʌȜȒȡȘȢıĲȠȆȡȦĲȠȕȐșȝȚȠȈȣȝȕȠȪȜȚȠǼʌȚșİȦȡȒıİȦȢȀȚȞȘȝĮĲȠșİȐĲȡȦȞʌȡȠȢȖȞȦȝȠįȩĲȘıȘȖȚĮĲȘȞıȣȞįȡȠȝȒȒȝȘĲȦȞ
ʌȡȠȨʌȠșȑıİȦȞİțįȩıİȦȢĲȘȢȗȘĲȠȪȝİȞȘȢȐįİȚĮȢǾȖȞȦȝȠįȩĲȘıȘĲȠȣȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣİțįȓįİĲĮȚİȞĲȩȢʌȡȠșİıȝȓĮȢİȓțȠıȚ  ȘȝİȡȫȞ
ȕ ǾĮȓĲȘıȘȝİĲȠȞĳȐțİȜȠțĮȚĲȘȞȖȞȦȝȠįȩĲȘıȘĲȠȣȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣıĲȘȞıȣȞȑȤİȚĮİʌȚıĲȡȑĳȠȞĲĮȚıĲȘȞȊʌȘȡİıȓĮĲȠȣȠȚțİȓȠȣįȒȝȠȣ ʌȠȣ
ĲĮ įȚĮȕȓȕĮıİ țĮȚ İĳǯ ȩıȠȞ Ș ȖȞȦȝȠįȩĲȘıȘ İȓȞĮȚ șİĲȚțȒ İțįȓįİĲĮȚ Ș ȐįİȚĮ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ Įʌȩ ĲȠȞ įȒȝĮȡȤȠ İȞĲȩȢ
ʌȡȠșİıȝȓĮȢįȑțĮ  ȘȝİȡȫȞĮʌȩĲȘȞʌĮȡĮȜĮȕȒĲȠȣĳĮțȑȜȠȣįȚĮĳȠȡİĲȚțȐȘȐįİȚĮȜȠȖȓȗİĲĮȚȦȢİțįȠșİȓıĮȅİȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢȝʌȠȡİȓ
ȝİĮȓĲȘıȒĲȠȣȞĮȗȘĲȒıİȚĲȘȤȠȡȒȖȘıȘıȤİĲȚțȒȢȕİȕĮȓȦıȘȢ ĮʌȩĲȠįȒȝȠ

ȀȅȈȉȅȈȆĮȡȐȕȠȜȠıȪȝĳȦȞĮȝİĲĮȠȡȚȗȩȝİȞĮıĲȘȞȀȊǹȠȚț-12-2007.
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(2)

ȂİĮĲȠȝȚțȒȝȠȣİȣșȪȞȘțĮȚȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢĲȚȢțȣȡȫıİȚȢ ʌȠȣʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚĮʌȩĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȘȢʌĮȡĲȠȣȐȡșȡȠȣ
ĲȠȣȃįȘȜȫȞȦȩĲȚ

( ǼȟȠȣıȚȠįȠĲȫĲȠȀǼȆ ȐȡșȡȠȃ ȞĮʌȡȠȕİȓıİȩȜİȢĲȚȢĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ
İȞȑȡȖİȚİȢ ĮȞĮȗȒĲȘıȘįȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞțȜʌ ȖȚĮĲȘįȚİțʌİȡĮȓȦıȘĲȘȢȣʌȩșİıȒȢȝȠȣ
 ǼȟȠȣıȚȠįȠĲȫĲȠȞĲȘȞʌȚȠʌȐȞȦĮȞĮĳİȡȩȝİȞȠȘȞĮțĮĲĮșȑıİȚĲȘȞĮȓĲȘıȘȒțĮȚȞĮ
ʌĮȡĮȜȐȕİȚĲȘȞĲİȜȚțȒʌȡȐȟȘ ǻȚĮȖȡȐĳİĲĮȚȩĲĮȞįİȞȠȡȓȗİĲĮȚİțʌȡȩıȦʌȠȢ

«««««««««««
ȊʌȠȖȡĮĳȒ

(  ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ țĮȚ țĮĲȩʌȚȞ ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ ȦȢ ʌȜȒȡȘȢ İȟĮȥȒĳȚȠȢ ĮȡȚșȝȩȢ Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ ʌȤ Ș 
ĭİȕȡȠȣĮȡȓȠȣȖȡȐĳİĲĮȚĮȡȚșȝȘĲȚțȐ
 ©ǵʌȠȚȠȢİȞȖȞȫıİȚĲȠȣįȘȜȫȞİȚȥİȣįȒȖİȖȠȞȩĲĮȒĮȡȞİȓĲĮȚȒĮʌȠțȡȪʌĲİȚĲĮĮȜȘșȚȞȐȝİȑȖȖȡĮĳȘȣʌİȪșȣȞȘįȒȜȦıȘĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣĲȚȝȦȡİȓĲĮȚȝİĳȣȜȐțȚıȘĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞĲȡȚȫȞȝȘȞȫȞǼȐȞȠȣʌĮȓĲȚȠȢĮȣĲȫȞĲȦȞʌȡȐȟİȦȞıțȩʌİȣİȞĮʌȡȠıʌȠȡȓıİȚ
ıĲȠȞ İĮȣĲȩȞ ĲȠȣ Ȓ ıİ ȐȜȜȠȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȩ ȩĳİȜȠȢ ȕȜȐʌĲȠȞĲĮȢ ĲȡȓĲȠȞ Ȓ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ȕȜȐȥİȚ ȐȜȜȠȞ ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ țȐșİȚȡȟȘ
ȝȑȤȡȚİĲȫȞ
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ǺǼǺǹǿȍȈǾȊȆȅǺȅȁǾȈǹǿȉǾȂǹȉȅȈ
ǹȓĲȘȝĮ

ǹǻǼǿǹ ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǾȈȀǹǿȁǼǿȉȅȊȇīǿǹȈ ĬǼǹȉȇȍȃȀǹǿ
ȀǿȃǾȂǹȉȅīȇǹĭȍȃ

ȊʌȘȡİıȓĮȊʌȠȕȠȜȒȢ
ǹȡȚșȝȆȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ

ǾȝȞȚĮĮȚĲȒȝĮĲȠȢ

ǹȡȝȩįȚȠȢȊʌȐȜȜȘȜȠȢ

ǵȞȠȝĮ

ǼʌȫȞȣȝȠ

ǹȚĲȫȞ

ǵȞȠȝĮ

ǼʌȫȞȣȝȠ

ȋȇȅȃȅȈĮ ȂİĲȐĲȘȤȠȡȒȖȘıȘıȤİĲȚțȒȢʌȡȠȑȖțȡȚıȘȢȘ ĮȓĲȘıȘİȖțĮĲȐıĲĮıȘȢțĮȚȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢșİȐĲȡȦȞȒțȚȞȘȝĮĲȠȖȡȐĳȦȞȝİĲȠȞ
ĳȐțİȜȠįȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞʌȠȣĲȘȞıȣȞȠįİȪȠȣȞİȚȢĮʌȜȠȪȞįȚĮȕȚȕȐȗİĲĮȚĲȘȞİʌȠȝȑȞȘĲȘȢțĮĲȐșİıȒȢĲȘȢĮʌȩĲȠȞȠȚțİȓȠįȒȝȠțĮȚȝİĲȘȞ
ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ĮȣĲȩȢ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȘȢ ıĲȠ ȆȡȦĲȠȕȐșȝȚȠ ȈȣȝȕȠȪȜȚȠ ǼʌȚșİȦȡȒıİȦȢ ȀȚȞȘȝĮĲȠșİȐĲȡȦȞ ʌȡȠȢ ȖȞȦȝȠįȩĲȘıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ
ıȣȞįȡȠȝȒ Ȓ ȝȘ ĲȦȞ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȦȞ İțįȩıİȦȢ ĲȘȢ ȗȘĲȠȪȝİȞȘȢ ȐįİȚĮȢ Ǿ ȖȞȦȝȠįȩĲȘıȘ ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ İțįȓįİĲĮȚ İȞĲȩȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ
İȓțȠıȚ  ȘȝİȡȫȞ
ȕ ǾĮȓĲȘıȘȝİĲȠȞĳȐțİȜȠțĮȚĲȘȞȖȞȦȝȠįȩĲȘıȘĲȠȣȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣıĲȘȞıȣȞȑȤİȚĮİʌȚıĲȡȑĳȠȞĲĮȚıĲȘȞȊʌȘȡİıȓĮĲȠȣȠȚțİȓȠȣįȒȝȠȣ ʌȠȣ
ĲĮ įȚĮȕȓȕĮıİ țĮȚ İĳǯ ȩıȠȞ Ș ȖȞȦȝȠįȩĲȘıȘ İȓȞĮȚ șİĲȚțȒ İțįȓįİĲĮȚ Ș ȐįİȚĮ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ Įʌȩ ĲȠȞ ǻȒȝĮȡȤȠ İȞĲȩȢ
ʌȡȠșİıȝȓĮȢįȑțĮ  ȘȝİȡȫȞĮʌȩĲȘȞʌĮȡĮȜĮȕȒĲȠȣĳĮțȑȜȠȣįȚĮĳȠȡİĲȚțȐȘȐįİȚĮȜȠȖȓȗİĲĮȚȦȢİțįȠșİȓıĮȅİȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢȝʌȠȡİȓ
ȝİĮȓĲȘıȒĲȠȣȞĮȗȘĲȒıİȚĲȘȤȠȡȒȖȘıȘıȤİĲȚțȒȢȕİȕĮȓȦıȘȢĮʌȩĲȠįȒȝȠ

ȀȅȈȉȅȈȆĮȡȐȕȠȜȠıȪȝĳȦȞĮȝİĲĮȠȡȚȗȩȝİȞĮıĲȘȞȀȊǹȠȚț-12-2007.
ȉȇȅȆȅȈȆǹȇǹȁǹǺǾȈȆȅȊǼȆǼȁǼīǾ

ȅȊʌȐȜȜȘȜȠȢ
ȣʌȠȖȡĮĳȒ
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
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ǹǿȉǾȈǾ± ȊȆǼȊĬȊȃǾǻǾȁȍȈǾ ȐȡșȡȠȃ
ǾĮțȡȓȕİȚĮĲȦȞıĲȠȚȤİȓȦȞʌȠȣȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚȝİĮȣĲȒĲȘįȒȜȦıȘȝʌȠȡİȓȞĮİȜİȖȤșİȓȝİȕȐıȘĲȠĮȡȤİȓȠȐȜȜȦȞȣʌȘȡİıȚȫȞ ȐȡșȡȠ
ʌĮȡȃ

ȆİȡȚȖȡĮĳȒĮȚĲȒȝĮĲȠȢ©ǹȃȉǿȀǹȉǹȈȉǹȈǾǹǻǼǿǹȈ ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǾȈȀǹǿȁǼǿȉȅȊȇīǿǹȈ
ĬǼǹȉȇȍȃȀǹǿȀǿȃǾȂǹȉȅīȇǹĭȍȃª
ȫȬȪȭǣ

ȜȬȤȣȧǤ
ȫȬπȮȪȥȪȦȦȪȯ

ȮɍȟɛɊɍǥǥǥǥ

ȢȧȠȬȪȧȢȨȤȜ

ȭɓɊɎɉɄɏɣɋɂɒȽɇȽɎɟ ɒɄɋ ȯɎɄɏɂɐɜȽ
ȭȮȪȤȱȠȤȜȟȢȦȪȯȨȮȪȭ : ȋɔɓɐɇɈɟɎɏɟɐɘɎɍɛɋɟɊɇɊɍɑɂɈɎɏɟɐɘɎɍɑɐɂɎɂɏɜɎɒɘɐɄɋɍɊɇɈɍɠɎɏɍɐɣɎɍɓȌ
ȹɋɍρȽǣ

ȠɎɣɋɓρɍǣ

ȹɋɍρȽȫȽɒɚɏȽǣ

ȠɎɣɋɓρɍȫȽɒɚɏȽǣ

ȹɋɍρȽȧɄɒɚɏȽɑǣ

ȠɎɣɋɓρɍȧɄɒɚɏȽɑǣ

ȜɏɇɅǤȟɂɉɒǤ
ȮȽɓɒɟɒɄɒȽɑǣȗ

ȜɏɇɅǤȴɁɂɇȽɑ
ȪɁɛɀɄɐɄɑǣȗ

ȜǤȰǤȧǣ
ȜɏɇɅǤȝɇȾɉɇȽɏɜɍɓ
ȯɀɂɜȽɑǣȗ

ȜɏɇɅǤȟɇȽȾȽɒɄɏɜɍɓǣȗ
ȢρɂɏɍρɄɋɜȽ
ɀɚɋɋɄɐɄɑ11:
ȮɟɎɍɑ
ȱɣɏȽǣ
ȥȽɒɍɇɈɜȽɑ

ȤɅȽɀɚɋɂɇȽ:
ȮɟɎɍɑȞɚɋɋɄɐɄɑǣ

ȫɟɉɄǣ

ȪɁɟɑǣ

Fax:

ȮɄɉǣ

ȜɏɇɅǣ

Ȯȥǣ

E Ȃ mail:

ȗɐɓɊɎɉɄɏɣɋɂɒȽɇɚɋȽȽɎɟɒȽȽɎɍɁɂɇɈɒɇɈəɐɒɍɇɖɂɜȽɒȽɓɒɟɒɄɒȽɑǤ
ȭȮȪȤȱȠȤȜ ȜȤȮȪȯȨȮȪȭ

*(ȨɍɊɇɈəȫɏɟɐɘɎȽɛ ȠɋɣɐɂɇɑȫɏɍɐɣɎɘɋȌ

ȠɎɘɋɓɊɜȽ:
ȟɇȽɈɏɇɒɇɈɟɑȮɜɒɉɍɑ:
ȨɍɊɇɈɛȧɍɏɔɛǣ
ȜɏǤɈȽɇɚɒɍɑȰȠȥȀȮȜȫȠȮȋɀɇȽ
ȜȠƬȠȫȠȌǣ

ȜȬȤȣȧȪȭȞǤȠǤȧȢǤ
ȜɏǤȥȽɒȽɐɒȽɒɇɈɍɠǣ

ȜɏǤƬɄɊȀȽɈȽɒȽɖɣɏɇɐɄɑɐɒȽȾɇȾɉɜȽɂɒȽɇɏɂɇɣɋɒɍɓ
ȫɏɘɒɍɁɇɈɂɜɍɓȋȪȠƬȠȠȌǣ
ȟǤȪǤȯǤ

ȜȰȧǣ

11

ȵɒɍɑȷɁɏɓɐɄɑǣ

ȠȟȬȜȋȟȢȧȪȭȌǣ

ȜɋȽɀɏəɔɂɒȽɇ ɍɉɍɀɏəɔɘɑ ɈȽɇ ɈȽɒɟɎɇɋ ȽɏɇɅɊɄɒɇɈəɘɑ ɎɉɛɏɄɑ ɂɌȽɗɛɔɇɍɑ ȽɏɇɅρɟɑ : ɎǤɖǤȰɂȾɏɍɓȽɏɜɍɓͳͻͻɈȽɇͲͲʹͻǤ
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ȟɇɂɠɅɓɋɐɄ
ȪɁɟɑǣ

E Ȃ mail:

ȰȽɌǣ

ȮɄɉɚɔɘɋɍǣ

ȭȮȪȤȱȠȤȜ ȜȤȮȪȯȨȮȪȭ

T.K.:

ȜɏɇɅǤ
:

*(ȨɍɊɇɈəȫɏɟɐɘɎȽɓɎɟɐɠɐɒȽɐɄ) (5)

ȀĮĲĮșȑĲȦ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȓĲȘıȘ țĮȚ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ ȦȢ ȞȩȝȚȝȠȢ İțʌȡȩıȦʌȠȢ ĲȦȞ țȐĲȦșȚ ȚįȡȣĲȫȞ ĲȘȢ ȣʌȩ
ıȪıĲĮıȘİĲĮȚȡİȓĮȢ
ȃȠȝȚțȒȂȠȡĳȒ:
ǼʌȦȞȣȝȓĮ:
ĭȣıȚțȐȆȡȩıȦʌĮǿįȡȣĲȑȢ:

ȃȠȝȚțȐȆȡȩıȦʌĮǿįȡȣĲȑȢ:
ǼʌȦȞȣȝȓĮ:

ǹĭȂ

ǹǻȉ

ǹĭȂ

ǹǻȉ

ǹĭȂ

ǹǻȉ

ǹĭȂ

ǹǻȉ

ǻȚĮțȡȚĲȚțȩȢ
ȉȓĲȜȠȢ

ǲįȡĮ

ǻȚĮțȡȚĲȚțȩȢ
ȉȓĲȜȠȢ

ǲįȡĮ

ǻȚĮțȡȚĲȚțȩȢ
ȉȓĲȜȠȢ

ǲįȡĮ

ȪȬȤȭȧȪȭ / ȭȮȪȤȱȠȤȜ ȠȥȫȬȪȭȳȫȪȯ12 ȋɀɇȽɈȽɒəɅɂɐɄȽɋȽɀɀɂɉɜȽɑ): ȭɂ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ Ɏɍɓ Ɂɂɋ ɐɓɋɒəɐɐɂɒȽɇ Ʉ ɂɌɍɓɐɇɍɁɟɒɄɐɄ ɐɒɍ
ɎȽɏɟɋ ɚɋɒɓɎɍ ȽɎȽɇɒɂɜɒȽɇɎɏɍɐɈɟρɇɐɄɂɌɍɓɐɇɍɁɟɒɄɐɄɑρɂ ɂɎɇɈɠɏɘɐɄɒɍɓ ɀɋɛɐɇɍɓ ɒɄɑɓɎɍɀɏȽɔɛɑ ȽɎɟɁɄρɟɐɇȽɓɎɄɏɂɐɜȽɛɐɓɊȾɍɉȽɇɍɀɏȽɔɇɈɍɠ
ɎɉɄɏɂɌɍɓɐɜɍɓǤ

ȪȨȪȧȜǣ

ȠȫπȨȯȧȪǣ

ȪȨȪȧȜȮȠȫπȨȯȧȪ ȫȜȮȠȬȜǣ

ȜȟȮ:

ȪȟȪȭǣ

ȜȬȤȣǣ
Fax:

ȮɄɉǣ

ȮǤȥǣ
E Ȃ mail:

ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȰȾȰɇɈɃȻɍȵȻȰ
ǹȆǹǿȉȅȊȂǼȃǹǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀǹ
ȉǿȉȁȅȈǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀȅȊ

ȀǹȉǹȉǼĬǾȀǼȂǼ
ȉǾȃǹǿȉǾȈǾ

 ĭȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳȠ įİȜĲȓȠȣ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ Ȓ ȐȜȜȠȣ
İȖȖȡȐĳȠȣĮʌȩĲĮʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮıĲȘȞʌĮȡĲȠȣȐȡșȡȠȣ
ĲȠȣȃȩʌȦȢĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİȝİĲȠȐȡșȡȠ
ĲȠȣ ȃ  Ȓ ĲȘ ıȤİĲȚțȒ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ȕİȕĮȓȦıȘ
ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ ĮȡȤȒȢ Ȓ ĲȠ įȚĮȕĮĲȒȡȚȠ Ȓ ĲȘȞ ȐįİȚĮ
ȠįȒȖȘıȘȢ Ȓ ĲȠ ĮĲȠȝȚțȩ ȕȚȕȜȚȐȡȚȠ ȣȖİȓĮȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
ĮıĳĮȜȚıĲȚțȫȞĳȠȡȑȦȞ 
2. ȊʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ȠȡȚıȝȠȪ ĲȠȣ İȞįȚĮĳİȡȠȝȑȞȠȣ ȖȚĮ
ĲȠȞ ȠȡȚıȝȩ ȣʌİȣșȪȞȠȣ ĲȠȣ șİȐĲȡȠȣ Ȓ ĲȠȣ
12

ȝɉǤɐɄɊɂɜɍ1 ɎɂɏɇɂɖɍɊɚɋɍɓɓɎɂɠɅɓɋɄɑɁɛɉɘɐɄɑȋȟɇȽɀɏəɔɂɒȽɇɟɒȽɋɁɂɋɍɏɜɃɂɒȽɇɂɈɎɏɟɐɘɎɍɑȌ

Ĭǹ
ȆȇȅȈȀȅȂǿȈȉǼǿ

ȃǹǹȃǹǽǾȉǾĬǼǿ
(3)
ȊȆǾȇǼȈǿǹȀǹ
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țȚȞȘȝĮĲȠȖȡȐĳȠȣ țĮȚ ĮȞĮʌȜȘȡȦĲȒ ĲȠȣ țĮȚ ȣʌİȪșȣȞȘ
įȒȜȦıȘ ĲȦȞ ĲİȜİȣĲĮȓȦȞ ȩĲȚ ĮʌȠįȑȤȠȞĲĮȚ ĲȠȞ ȠȡȚıȝȩ
ĲȠȣȢ Ǿ ĮȞȦĲȑȡȦįȒȜȦıȘȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚıĲȘȞʌİȡȓʌĲȦıȘ
ʌȠȣ ĲȠ ĬȑĮĲȡȠ - ȀȚȞȘȝĮĲȠȖȡȐĳȠȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ
ȜİȚĲȠȣȡȖȒıİȚıĲȠȩȞȠȝĮȞȑȠȣʌȡȠıȫʌȠȣ .
 ȊʌİȪșȣȞȘ ǻȒȜȦıȘ ĲȠȣ ȃ  ĲȠȣ
İȞįȚĮĳİȡȠȝȑȞȠȣıĲȘȞȠʌȠȓĮ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚȖȚĮʌȠȚĮʌȠȚİȢ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ Ș ȐįİȚĮ ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ țĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ Įʌȩ ȞȑȠ ʌȡȩıȦʌȠ
ȣʌİȪșȣȞȘįȒȜȦıȘȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚțĮȚĮʌȩĲȠʌȡȩıȦʌȠʌȠȣ
țĮĲȑȤİȚĲȘȞȣʌȩĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘȐįİȚĮ.
4 ȊʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ Ȟ  ȝİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ
įȘȜȫȞİĲĮȚȩĲȚ
©ȍȢ ȞȑȠȢ țȪȡȚȠȢ ĲȠȣ șİȐĲȡȠȣ Ȓ țȚȞȘȝĮĲȠȖȡȐĳȠȣ ««
ıĲȘȞ Ƞįȩ«« įȘȜȫȞȦ ȩĲȚ įİȞ ȑȤİȚ İʌȑȜșİȚ ȝİĲĮĳȠȡȐ
İʌȑțĲĮıȘĮȜȜĮȖȒȤȡȒıȘȢȕȐıİȚĲȦȞȠʌȠȓȦȞȤȠȡȘȖȒșȘțİ
ȘȚıȤȪȠȣıĮȐįİȚĮıĲȠȞıĲȘȞ««« ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚĲȠȩȞȠȝĮ
ĲȠȣ țĮĲȩȤȠȣ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ ʌȠȣ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ ª Ǿ
ĮȞȦĲȑȡȦ įȒȜȦıȘ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ
ĬȑĮĲȡȠ - ȀȚȞȘȝĮĲȠȖȡȐĳȠȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȒıİȚ
ıĲȠȩȞȠȝĮȞȑȠȣʌȡȠıȫʌȠȣ
5 ȆĮȡȐȕȠȜȠ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȀȊǹ -12-2007
ĭǼȀ  Ǻ  ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ
ĬİȐĲȡȠȣȀȚȞȘȝĮĲȠȖȡȐĳȠȣĮʌȩȞȑȠʌȡȩıȦʌȠ
ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

* İȐȞȠĮȚĲȫȞİȓȞĮȚĮȜȜȠįĮʌȩȢ- ȣʌȒțȠȠȢțȡȐĲȠȣȢȝȘȝȑȜȠȣȢĲȘȢǼȣȡȦʌĮȧțȒȢǲȞȦıȘȢĳȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳȠȚıȤȪȠȣıĮȢȐįİȚĮȢįȚĮȝȠȞȒȢʌȠȣĲȠȣ
İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ ȐıțȘıȘ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȘȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ ǹȞ Ƞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ İȓȞĮȚ ȠȝȠȖİȞȒȢ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ İȚįȚțȒ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮ
ȠȝȠȖİȞȠȪȢȒʌȡȠȟİȞȚțȒșİȫȡȘıȘȖȚĮİʌĮȞĮʌĮĲȡȚıȝȩȈĲȘȞʌİȡȓʌĲȦıȘȩʌȠȣĲȘȞĮȓĲȘıȘȣʌȠȕȐȜȜİȚİĲĮȚȡİȓĮțĮĲĮĲȓșİĲĮȚ Į ǹȞĲȓȖȡĮĳȠĲȠȣ
ȚıȤȪȠȞĲȠȢ țĮȚ țĮĲĮȤȦȡȘȝȑȞȠȣ ıĲȠ ȝȘĲȡȫȠ țĮĲĮıĲĮĲȚțȠȪ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ șİȦȡȘȝȑȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ĮȡȤȒ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ȝȘĲȡȫȠȣ
ĮȣĲȠȪ țĮȚ ȕ  ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȒȡȘıȘ ĲȠȣ ȝȘĲȡȫȠȣ įȚȠȚțȘĲȚțȒȢ ĮȡȤȒȢ ʌİȡȓ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȦȞȝȘ ȜȪıȘȢ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ
ȣĳȓıĲĮĲĮȚįȣȞĮĲȩĲȘĲĮĮȣĲİʌȐȖȖİȜĲȘȢĮȞĮȗȒĲȘıȘȢĮʌȩĲȠįȒȝȠ 
** ǼȚįȚțȩĲİȡĮ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ ȜȩȖȦ ȝİĲĮȕȓȕĮıȘȢ İȟĮȚĲȓĮȢ țȜȘȡȠȞȠȝȚțȒȢ įȚĮįȠȤȒȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ǼʌȚțȣȡȦȝȑȞȠ
ĮȞĲȓȖȡĮĳȠĲȘȢĮʌȩĳĮıȘȢĲȠȣȠȚțİȓȠȣȆȡȦĲȠįȚțİȓȠȣȝİĲȠȠʌȠȓȠįȘȝȠıȚİȪĲȘțİȘįȚĮșȒțȘțĮșȫȢțĮȚʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩĲȠȣȓįȚȠȣįȚțĮıĲȘȡȓȠȣ
ʌİȡȓ ȝȘ įȘȝȠıȓİȣıȘȢ ȐȜȜȘȢ įȚĮșȒțȘȢ  Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ Ș įȚĮșȒțȘ İȓȞĮȚ ȚįȚȩȖȡĮĳȘ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ĮȞȦĲȑȡȦ
įȚțĮıĲȒȡȚȠȘțȒȡȣȟȒĲȘȢȦȢ©țȣȡȓĮȢªǹȞįİȞȣʌȐȡȤİȚįȚĮșȒțȘȠİȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢʌȡȑʌİȚȞĮʌȡȠıțȠȝȓıİȚțȜȘȡȠȞȠȝȘĲȒȡȚȠ ȐȡșȡĮİʌ
ǹıĲȚțȠȪȀȫįȚțĮ ȂȑȤȡȚĲȘȞȑțįȠıȘĲȠȣțȜȘȡȠȞȠȝȘĲȘȡȓȠȣİȓȞĮȚįȣȞĮĲȒȘĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘĲȘȢȐįİȚĮȢıĲȠȩȞȠȝĮĲȠȣİȞįȚĮĳİȡȠȝȑȞȠȣȣʌȩ
ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ țĮĲȐșİıȘȢ ıĲȘȞ ĮįİȚȠįȠĲȠȪıĮ ĮȡȤȒ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ İȖȖȪĲİȡȦȞ ıȣȖȖİȞȫȞ țĮȚ ȣʌİȣșȪȞȦȞ įȘȜȫıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌİȡȓ ĲȘȢ
ıȣȞȑȤȚıȘȢĲȘȢįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢĮʌȩĲȠıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠʌȡȩıȦʌȠ

ǼʌȚȜȑȟĲİȝİʌȠȚȠĲȡȩʌȠșȑȜİĲİȞĮʌĮȡĮȜȐȕİĲİĲȘȞĮʌȐȞĲȘıȒıĮȢ
ȃĮıĮȢĮʌȠıĲĮȜİȓȝİıȣıĲȘȝȑȞȘİʌȚıĲȠȜȒıĲȘ
ǻȚİȪșȣȞıȘ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
ȃĮĲȘȞʌĮȡĮȜȐȕİĲİȠȓįȚȠȢĮʌȩĲȘȞȣʌȘȡİıȓĮȝĮȢ
ȃĮĲȘȞʌĮȡĮȜȐȕİĲİĮʌȩȐȜȜȠıȘȝİȓȠ««««««««««««««««««««««««
ȃĮĲȘȞʌĮȡĮȜȐȕİȚİțʌȡȩıȦʌȩȢıĮȢ
ȃĮıĮȢĮʌȠıĲĮȜİȓȝİfax ıĲȠȞĮȡȚșȝȩ««««««««««««««««««««««««

ȋȇȅȃȅȈ Ǿ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢȐįİȚĮȢ ȖȓȞİĲĮȚİȞĲȩȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ įȑțĮ (10) ȘȝİȡȫȞǹȞȘʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞȘʌȡȠșİıȝȓĮ
ʌĮȡȑȜșİȚ ȐʌȡĮțĲȘ ȜȠȖȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ Ș ȐįİȚĮ ȑȤİȚ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲĮșİȓ ȅ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ ȝʌȠȡİȓ ȝİ ĮȓĲȘıȒ ĲȠȣ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ĲȘ
ȤȠȡȒȖȘıȘıȤİĲȚțȒȢȕİȕĮȓȦıȘȢĮʌȩĲȠįȒȝȠ
ȀȅȈȉȅȈȆĮȡȐȕȠȜȠıȪȝĳȦȞĮȝİĲĮȠȡȚȗȩȝİȞĮıĲȘȞȀȊǹȠȚț-12-2007 ȖȚĮĲȘȞʌİȡȓʌĲȦıȘȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢĲȠȣ
ĬİȐĲȡȠȣȀȚȞȘȝĮĲȠȖȡȐĳȠȣĮʌȩȞȑȠʌȡȩıȦʌȠ .
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(2)

ȂİĮĲȠȝȚțȒȝȠȣİȣșȪȞȘțĮȚȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢĲȚȢțȣȡȫıİȚȢ ʌȠȣʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚĮʌȩĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȘȢʌĮȡĲȠȣȐȡșȡȠȣ
ĲȠȣȃįȘȜȫȞȦȩĲȚ

( ǼȟȠȣıȚȠįȠĲȫĲȠȀǼȆ ȐȡșȡȠȃ ȞĮʌȡȠȕİȓıİȩȜİȢĲȚȢĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ
İȞȑȡȖİȚİȢ ĮȞĮȗȒĲȘıȘįȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞțȜʌ ȖȚĮĲȘįȚİțʌİȡĮȓȦıȘĲȘȢȣʌȩșİıȒȢȝȠȣ
(4) ǼȟȠȣıȚȠįȠĲȫĲȠȞĲȘȞʌȚȠʌȐȞȦĮȞĮĳİȡȩȝİȞȠȘȞĮțĮĲĮșȑıİȚĲȘȞĮȓĲȘıȘȒțĮȚȞĮ
ʌĮȡĮȜȐȕİȚĲȘȞĲİȜȚțȒʌȡȐȟȘ ǻȚĮȖȡȐĳİĲĮȚȩĲĮȞįİȞȠȡȓȗİĲĮȚİțʌȡȩıȦʌȠȢ

«««««««««««
ȊʌȠȖȡĮĳȒ

(  ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ țĮȚ țĮĲȩʌȚȞ ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ ȦȢ ʌȜȒȡȘȢ İȟĮȥȒĳȚȠȢ ĮȡȚșȝȩȢ Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ ʌȤ Ș 
ĭİȕȡȠȣĮȡȓȠȣȖȡȐĳİĲĮȚĮȡȚșȝȘĲȚțȐ
 ©ǵʌȠȚȠȢİȞȖȞȫıİȚĲȠȣįȘȜȫȞİȚȥİȣįȒȖİȖȠȞȩĲĮȒĮȡȞİȓĲĮȚȒĮʌȠțȡȪʌĲİȚĲĮĮȜȘșȚȞȐȝİȑȖȖȡĮĳȘȣʌİȪșȣȞȘįȒȜȦıȘĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣĲȚȝȦȡİȓĲĮȚȝİĳȣȜȐțȚıȘĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞĲȡȚȫȞȝȘȞȫȞ ǼȐȞȠȣʌĮȓĲȚȠȢĮȣĲȫȞĲȦȞʌȡȐȟİȦȞıțȩʌİȣİȞĮʌȡȠıʌȠȡȓıİȚ
ıĲȠȞ İĮȣĲȩȞ ĲȠȣ Ȓ ıİ ȐȜȜȠȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȩ ȩĳİȜȠȢ ȕȜȐʌĲȠȞĲĮȢ ĲȡȓĲȠȞ Ȓ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ȕȜȐȥİȚ ȐȜȜȠȞ ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ țȐșİȚȡȟȘ
ȝȑȤȡȚİĲȫȞ
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ǺǼǺǹǿȍȈǾȊȆȅǺȅȁǾȈǹǿȉǾȂǹȉȅȈ
ǹȓĲȘȝĮ

ǹȃȉǿȀǹȉǹȈȉǹȈǾǹǻǼǿǹȈ ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǾȈȀǹǿ ȁǼǿȉȅȊȇīǿǹȈ
ĬǼǹȉȇȍȃȀǹǿȀǿȃǾȂǹȉȅīȇǹĭȍȃ

ȊʌȘȡİıȓĮȊʌȠȕȠȜȒȢ
ǹȡȚșȝȆȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ

ǾȝȞȚĮĮȚĲȒȝĮĲȠȢ

ǹȡȝȩįȚȠȢȊʌȐȜȜȘȜȠȢ

ǵȞȠȝĮ

ǼʌȫȞȣȝȠ

ǹȚĲȫȞ

ǵȞȠȝĮ

ǼʌȫȞȣȝȠ

ȋȇȅȃȅȈ Ǿ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘĲȘȢȐįİȚĮȢȖȓȞİĲĮȚİȞĲȩȢʌȡȠșİıȝȓĮȢįȑțĮ (10) ȘȝİȡȫȞǹȞȘʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞȘʌȡȠșİıȝȓĮ
ʌĮȡȑȜșİȚ ȐʌȡĮțĲȘ ȜȠȖȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ Ș ȐįİȚĮ ȑȤİȚ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲĮșİȓ ȅ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ ȝʌȠȡİȓ ȝİ ĮȓĲȘıȒ ĲȠȣ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ĲȘ
ȤȠȡȒȖȘıȘıȤİĲȚțȒȢȕİȕĮȓȦıȘȢĮʌȩĲȠįȒȝȠ

ȀȅȈȉȅȈȆĮȡȐȕȠȜȠıȪȝĳȦȞĮȝİĲĮȠȡȚȗȩȝİȞĮıĲȘȞȀȊǹȠȚț7/17-12-2007 ȖȚĮĲȘȞʌİȡȓʌĲȦıȘȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ĲȠȣĬİȐĲȡȠȣȀȚȞȘȝĮĲȠȖȡȐĳȠȣĮʌȩȞȑȠʌȡȩıȦʌȠ .
ȉȇȅȆȅȈȆǹȇǹȁǹǺǾȈȆȅȊǼȆǼȁǼīǾ

ȅȊʌȐȜȜȘȜȠȢ
ȣʌȠȖȡĮĳȒ
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
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ǹǿȉǾȈǾ± ȊȆǼȊĬȊȃǾǻǾȁȍȈǾ ȐȡșȡȠȃ
ǾĮțȡȓȕİȚĮĲȦȞıĲȠȚȤİȓȦȞʌȠȣȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚȝİĮȣĲȒĲȘįȒȜȦıȘȝʌȠȡİȓȞĮİȜİȖȤșİȓȝİȕȐıȘĲȠĮȡȤİȓȠȐȜȜȦȞȣʌȘȡİıȚȫȞ ȐȡșȡȠ
ʌĮȡȃ

ȆİȡȚȖȡĮĳȒĮȚĲȒȝĮĲȠȢ©ǹǻǼǿǹȋȇǾȈǾȈ ȂȅȊȈǿȀȍȃȅȇīǹȃȍȃª
ȆȇȅȈ

ǹȇǿĬȂ
ȆȇȉȅȀȅȁȁȅȊ

ȉȠǻȒȝȠ««««

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ

ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚĮʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ
ȈȉȅǿȋǼǿǹǻǾȁȅȊȃȉȅȈ ĳȣıȚțȩʌȡȩıȦʌȠȒȞȩȝȚȝȠȢİțʌȡȩıȦʌȠȢıİʌİȡȓʌĲȦıȘȞȠȝȚțȠȪʌȡȠıȫʌȠȣ
ǵȞȠĮ

ǼʌȫȞȣȠ

ǵȞȠĮȆĮĲȑȡĮ

ǼʌȫȞȣȠȆĮĲȑȡĮ

ǵȞȠĮȂȘĲȑȡĮȢ

ǼʌȫȞȣȠȂȘĲȑȡĮȢ

ǹȡȚșǻİȜĲ
ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ

ǹȡȚșǺȚȕȜȚĮȡȓȠȣ
ȊȖİȓĮȢ

ǹȡȚșǻȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ
ǾİȡȠȘȞȓĮ
ȖȑȞȞȘıȘȢ13:
ȉȩʌȠȢ
ȋȫȡĮ
ȀĮĲȠȚțȓĮȢ
ȉȘȜ

ǹȡȚșǱįİȚĮȢ
ȅįȒȖȘıȘȢ

ǹĭȂ

ǿșĮȖȑȞİȚĮ
ȉȩʌȠȢīȑȞȞȘıȘȢ

ȆȩȜȘ

ȅįȩȢ

ǹȡȚș

Fax:

ȉȀ

E ± mail:

ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚȑȞĮĮʌȩĲĮĮʌȠįİȚțĲȚțȐıĲȠȚȤİȓĮĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ
ȈȉȅǿȋǼǿǹǹǿȉȅȊȃȉȅȈ ȃȠȝȚțȐȆȡȩıȦʌĮȒǼȞȫıİȚȢȆȡȠıȫʌȦȞ
ǼʌȦȞȣȝȓĮ
ǻȚĮțȡȚĲȚțȩȢȉȓĲȜȠȢ
ȃȠȝȚțȒȂȠȡĳȒ
ǹȡțĮȚȑĲȠȢĭǼȀȉǹȆǼȉ
ȖȚĮǹǼ ǼȆǼ 
ǹȡ ȘȝĮțĮĲĮȤȫȡȚıȘȢıĲĮȕȚȕȜȓĮİĲĮȚȡİȚȫȞĲȠȣ
ȆȡȦĲȠįȚțİȓȠȣ ȅǼ ǼǼ 
ǻȅȊ

ǹĭȂ
ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȅįȩȢ

13

ǹȇǿĬȂȅȈīǼȂǾ
ǹȡȀĮĲĮıĲĮĲȚțȠȪ

ǲĲȠȢǴįȡȣıȘȢ

Ǽǻȇǹ ǻǾȂȅȈ 
ǹȡȚ
ș

T.K
.:

ȜɋȽɀɏəɔɂɒȽɇ ɍɉɍɀɏəɔɘɑ ɈȽɇɈȽɒɟɎɇɋ ȽɏɇɅɊɄɒɇɈəɘɑ ɎɉɛɏɄɑ ɂɌȽɗɛɔɇɍɑȽɏɇɅρɟɑ : ɎǤɖǤȰɂȾɏɍɓȽɏɜɍɓͳͻͻɈȽɇͲͲʹͻǤ
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ȉȘȜȑĳȦȞȠ

E ± mail:

ĭĮȟ

ȈȉȅǿȋǼǿǹǹǿȉȅȊȃȉȅȈ ȃȠȝȚțȐȆȡȩıȦʌĮȣʌȩıȪıĲĮıȘ   
ȀĮĲĮșȑĲȦĲȘȞʌĮȡȠȪıĮțĮȚĲĮıȤİĲȚțȐįȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐȦȢȞȩȝȚȝȠȢİțʌȡȩıȦʌȠȢĲȦȞțȐĲȦșȚȚįȡȣĲȫȞĲȘȢȣʌȩıȪıĲĮıȘ
İĲĮȚȡİȓĮȢ
ȃȠȝȚțȒȂȠȡĳȒ
ǼʌȦȞȣȝȓĮ
ĭȣıȚțȐȆȡȩıȦʌĮǿįȡȣĲȑȢ
ǹĭȂ

ǹǻ

ǹĭȂ

ǹǻ

ǹĭȂ

ǹǻ

ǹĭȂ

ǹǻ

ǻȚĮțȡȚĲȚțȩȢ
ȉȓĲȜȠȢ

ȃȠȝȚțȐȆȡȩıȦʌĮǿįȡȣĲȑȢ
ǼʌȦȞȣȝȓĮ

ǲįȡĮ

ǻȚĮțȡȚĲȚțȩȢ
ȉȓĲȜȠȢ

ǲįȡĮ

ǻȚĮțȡȚĲȚțȩȢ
ȉȓĲȜȠȢ

ǲįȡĮ

ȅȇǿȈȂȅȈȈȉȅǿȋǼǿǹǼȀȆȇȅȈȍȆȅȊ 14 ȖȚĮțĮĲȐșİıȘĮȓĲȘıȘȢ ȈİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣįİȞıȣȞĲȐııİĲĮȚȘİȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘıĲȠ
ʌĮȡȩȞȑȞĲȣʌȠ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚʌȡȠıțȩȚıȘ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘȢİİʌȚțȪȡȦıȘĲȠȣȖȞȒıȚȠȣĲȘȢȣʌȠȖȡĮĳȒȢĮʌȩįȘȩıȚĮȣʌȘȡİıȓĮȒ
ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡĮĳȚțȠȪʌȜȘȡİȟȠȣıȓȠȣ
ȅȃȅȂǹ

ǼȆȃȊȂȅ

ȅȃȅȂǹȉǼȆȃȊȂȅ
ȆǹȉǼȇǹ

ǹǻȉ

ȅǻȅȈ

ǹȇǿĬ
Fax:

ȉȘȜ

ȉȀ
E ± mail:

ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȰȾȰɇɈɃȻɍȵȻȰ
ǹȆǹǿȉȅȊȂǼȃǹǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀǹ
ȉǿȉȁȅȈǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀȅȊ

ȀǹȉǹȉǼĬǾȀǼȂǼ
ȉǾȃǹǿȉǾȈǾ

1. ĭȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ ȓįȡȣıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ĲȠȣ ȀĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ Ȓ ĳȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ
ʌȡȠȑȖțȡȚıȘȢ Ș ȠʌȠȓĮ ȑȤİȚ ȤȠȡȘȖȘșİȓ Įʌȩ ĲȠȞ ȠȚțİȓȠ
įȒȝȠ
2. ȆĮȡȐȕȠȜȠ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ȀȊǹ
ȠȚț-12-2007.
 ǱįİȚĮ įȘȝȩıȚĮȢ İțĲȑȜİıȘȢ ȝȠȣıȚțȫȞ ıȣȞșȑıİȦȞ Ș
ȠʌȠȓĮȤȠȡȘȖİȓĲĮȚĮʌȩĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȅȡȖĮȞȚıȝȩȈȣȜȜȠȖȚțȒȢ
ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ İĳȩıȠȞ Ș įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ ʌȞİȣȝĮĲȚțȫȞ
įȚțĮȚȦȝȐĲȦȞ ĲȦȞ įȘȝȚȠȣȡȖȫȞ ȑȤİȚ ĮȞĮĲİșİȓ ıİ
ȅȡȖĮȞȚıȝȩȈȣȜȜȠȖȚțȒȢǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢțĮȚȆȡȠıĲĮıȓĮȢʌȠȣ
ȜİȚĲȠȣȡȖİȓȞȩȝȚȝĮıĲȘȞǼȜȜȐįĮȝİȐįİȚĮĲȠȣ ĮȡȝȩįȚȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ
14

ȝɉǤɐɄɊɂɜɍ1 ɎɂɏɇɂɖɍɊɚɋɍɓɓɎɂɠɅɓɋɄɑɁɛɉɘɐɄɑȋȟɇȽɀɏəɔɂɒȽɇɟɒȽɋɁɂɋɍɏɜɃɂɒȽɇɂɈɎɏɟɐɘɎɍɑȌ

Ĭǹ
ȆȇȅȈȀȅȂǿȈȉǼǿ

ȃǹǹȃǹǽǾȉǾĬǼǿ
(3)
ȊȆǾȇǼȈǿǹȀǹ
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 īȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ƞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ ĮȚĲİȓĲĮȚ
ȤȠȡȒȖȘıȘȐįİȚĮȢȤȡȒıȘȢȝȠȣıȚțȫȞȠȡȖȐȞȦȞıİȣʌĮȓșȡȚȠ
ȤȫȡȠȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚİʌȚʌȜȑȠȞ
ȉİȤȞȚțȒ ȑțșİıȘ ĮȡȝȩįȚȠȣ ȝȘȤĮȞȚțȠȪ ıİ ĲȡȓĮ ĮȞĲȓĲȣʌĮ
ʌȠȣ șĮ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ ȝİ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȩ įȚȐȖȡĮȝȝĮ ȝİ ĲȘ
șȑıȘ țĮȚ ĲȘ ĳȠȡȐ ĲȦȞ ȘȤİȓȦȞ Ǿ ĲİȤȞȚțȒ ȑțșİıȘ șĮ
ĲİțȝȘȡȚȫȞİȚȩĲȚȘȚıȤȪȢĲȦȞȘȤİȓȦȞȘșȑıȘȘĮʌȩıĲĮıȘ
Įʌȩ țĮĲȠȚțȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ĲȣȤȩȞ ȝȑĲȡĮ
ȘȤȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ ȝİ ȝȑȖȚıĲȘ ǹȘȤȠıĲȐșȝȘ  GE įİȞ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞ ʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ ıĲĮ
ıȘȝİȓĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȊȖİȚȠȞȠȝȚțȒ
ǻȚȐĲĮȟȘǹ ĭǼȀǺ¶ ȩʌȦȢȚıȤȪİȚ
ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

īȚĮĲȘȞȑțįȠıȘĲȘȢȐįİȚĮȢȝȠȣıȚțȫȞȠȡȖȐȞȦȞĮʌĮȚĲİȓĲĮȚʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘȖȞȦȝȠįȩĲȘıȘĲȘȢȊȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢȊʌȘȡİıȓĮȢ īȞȦȝȠįȩĲȘıȘįİȞ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚȖȚĮĲȘȞĮȞĮȞȑȦıȘĲȘȢȐįİȚĮȢ
2. Ǿ ȐįİȚĮ İțįȓįİĲĮȚ ȖȚĮ ĮȩȡȚıĲȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘȝĮ İțĲȩȢ ĮȞ Ƞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ įȘȜȫıİȚ ȩĲȚ İʌȚșȣȝİȓ ĲȘȞ ȑțįȠıȒ ĲȘȢ ȖȚĮ įȚȐıĲȘȝĮ
ȠȡȚıȝȑȞȠǹȞĮȞȑȦıȘĲȘȢȐįİȚĮȢȝȠȣıȚțȫȞȠȡȖȐȞȦȞıİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣĮȣĲȒİțįȩșȘțİȖȚĮʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞȘȤȡȠȞȚțȒįȚȐȡțİȚĮȗȘĲİȓĲĮȚĮʌȩĲȠȞ
ȠȚțİȓȠįȒȝȠȑȞĮȝȒȞĮʌȡȚȞĮʌȩĲȘȜȒȟȘĲȘȢȂȑȤȡȚĲȘȞȑțįȠıȘȒȝȘĲȘȢʌȡȐȟȘȢĮȞĮȞȑȦıȘȢȘȤȡȒıȘĲȦȞȝȠȣıȚțȫȞȠȡȖȐȞȦȞĲİțȝĮȓȡİĲĮȚȩĲȚ
İȓȞĮȚȞȩȝȚȝȘ

ǼʌȚȜȑȟĲİȝİʌȠȚȠĲȡȩʌȠșȑȜİĲİȞĮʌĮȡĮȜȐȕİĲİĲȘȞĮʌȐȞĲȘıȒıĮȢ
ȃĮıĮȢĮʌȠıĲĮȜİȓȝİıȣıĲȘȝȑȞȘİʌȚıĲȠȜȒıĲȘ
ǻȚİȪșȣȞıȘ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
ȃĮĲȘȞʌĮȡĮȜȐȕİĲİȠȓįȚȠȢĮʌȩĲȘȞȣʌȘȡİıȓĮȝĮȢ
ȃĮĲȘȞʌĮȡĮȜȐȕİĲİĮʌȩȐȜȜȠıȘȝİȓȠ««««««««««««««««««««««««
ȃĮĲȘȞʌĮȡĮȜȐȕİȚİțʌȡȩıȦʌȩȢıĮȢ
ȃĮ ıĮȢĮʌȠıĲĮȜİȓȝİfax ıĲȠȞĮȡȚșȝȩ««««««««««««««««««««««««

ȋȇȅȃȅȈ  Ǿ ȐįİȚĮ ȤȡȒıȘȢ ȝȠȣıȚțȫȞ ȠȡȖȐȞȦȞ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ İȞĲȩȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ įȑțĮ 10  ȘȝİȡȫȞ ǹȞ ʌĮȡȑȜșİȚ ȐʌȡĮțĲȘ Ș
ʌȡȠșİıȝȓĮĲȦȞįȑțĮ(10 ȘȝİȡȫȞȜȠȖȓȗİĲĮȚȩĲȚȘȐįİȚĮȑȤİȚİțįȠșİȓȅİȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢȝʌȠȡİȓȝİĮȓĲȘıȒĲȠȣȞĮȗȘĲȒıİȚĲȘ
ȤȠȡȒȖȘıȘıȤİĲȚțȒȢȕİȕĮȓȦıȘȢĮʌȩĲȠįȒȝȠ
ȀȅȈȉȅȈȆĮȡȐȕȠȜȠıȪȝĳȦȞĮȝİĲĮȠȡȚȗȩȝİȞĮıĲȘȞȀȊǹȠȚț-12-2007.
(2)

ȂİĮĲȠȝȚțȒȝȠȣİȣșȪȞȘțĮȚȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢĲȚȢțȣȡȫıİȚȢ ʌȠȣʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚĮʌȩĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȘȢʌĮȡĲȠȣȐȡșȡȠȣĲȠȣ
ȃįȘȜȫȞȦȩĲȚ

( ǼȟȠȣıȚȠįȠĲȫĲȠȀǼȆ ȐȡșȡȠȃ ȞĮʌȡȠȕİȓıİȩȜİȢĲȚȢĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ
İȞȑȡȖİȚİȢ ĮȞĮȗȒĲȘıȘįȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞțȜʌ ȖȚĮĲȘįȚİțʌİȡĮȓȦıȘĲȘȢȣʌȩșİıȒȢȝȠȣ
(4) ǼȟȠȣıȚȠįȠĲȫĲȠȞĲȘȞʌȚȠʌȐȞȦĮȞĮĳİȡȩȝİȞȠȘȞĮțĮĲĮșȑıİȚĲȘȞĮȓĲȘıȘȒțĮȚȞĮ
ʌĮȡĮȜȐȕİȚĲȘȞĲİȜȚțȒʌȡȐȟȘ ǻȚĮȖȡȐĳİĲĮȚȩĲĮȞįİȞȠȡȓȗİĲĮȚİțʌȡȩıȦʌȠȢ

«««««««««««
ȊʌȠȖȡĮĳȒ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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(  ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ țĮȚ țĮĲȩʌȚȞ ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ ȦȢ ʌȜȒȡȘȢ İȟĮȥȒĳȚȠȢ ĮȡȚșȝȩȢ Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ ʌȤ Ș 
ĭİȕȡȠȣĮȡȓȠȣȖȡȐĳİĲĮȚĮȡȚșȝȘĲȚțȐ
 ©ǵʌȠȚȠȢİȞȖȞȫıİȚĲȠȣįȘȜȫȞİȚȥİȣįȒȖİȖȠȞȩĲĮȒĮȡȞİȓĲĮȚȒĮʌȠțȡȪʌĲİȚĲĮĮȜȘșȚȞȐȝİȑȖȖȡĮĳȘȣʌİȪșȣȞȘįȒȜȦıȘĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣĲȚȝȦȡİȓĲĮȚȝİĳȣȜȐțȚıȘĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞĲȡȚȫȞȝȘȞȫȞǼȐȞȠȣʌĮȓĲȚȠȢĮȣĲȫȞĲȦȞʌȡȐȟİȦȞıțȩʌİȣİȞĮʌȡȠıʌȠȡȓıİȚ
ıĲȠȞ İĮȣĲȩȞ ĲȠȣ Ȓ ıİ ȐȜȜȠȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȩ ȩĳİȜȠȢ ȕȜȐʌĲȠȞĲĮȢ ĲȡȓĲȠȞ Ȓ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ȕȜȐȥİȚ ȐȜȜȠȞ ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ țȐșİȚȡȟȘ
ȝȑȤȡȚİĲȫȞ

44522
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ǺǼǺǹǿȍȈǾȊȆȅǺȅȁǾȈǹǿȉǾȂǹȉȅȈ
ǹȓĲȘȝĮ

ǹǻǼǿǹȋȇǾȈǾȈ ȂȅȊȈǿȀȍȃȅȇīǹȃȍȃ

ȊʌȘȡİıȓĮȊʌȠȕȠȜȒȢ
ǹȡȚșȝȆȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ

ǾȝȞȚĮĮȚĲȒȝĮĲȠȢ

ǹȡȝȩįȚȠȢȊʌȐȜȜȘȜȠȢ

ǵȞȠȝĮ

ǼʌȫȞȣȝȠ

ǹȚĲȫȞ

ǵȞȠȝĮ

ǼʌȫȞȣȝȠ

ȋȇȅȃȅȈ ǾȐįİȚĮȤȡȒıȘȢȝȠȣıȚțȫȞȠȡȖȐȞȦȞȤȠȡȘȖİȓĲĮȚİȞĲȩȢʌȡȠșİıȝȓĮȢįȑțĮ 10 ȘȝİȡȫȞǹȞʌĮȡȑȜșİȚ ȐʌȡĮțĲȘȘ
ʌȡȠșİıȝȓĮĲȦȞįȑțĮ(10 ȘȝİȡȫȞȜȠȖȓȗİĲĮȚȩĲȚȘȐįİȚĮȑȤİȚİțįȠșİȓȅİȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢȝʌȠȡİȓȝİĮȓĲȘıȒĲȠȣȞĮȗȘĲȒıİȚ
ĲȘȤȠȡȒȖȘıȘıȤİĲȚțȒȢȕİȕĮȓȦıȘȢĮʌȩĲȠįȒȝȠ

ȀȅȈȉȅȈȆĮȡȐȕȠȜȠıȪȝĳȦȞĮȝİĲĮȠȡȚȗȩȝİȞĮıĲȘȞȀȊǹȠȚț-12-2007.
ȉȇȅȆȅȈ ȆǹȇǹȁǹǺǾȈȆȅȊǼȆǼȁǼīǾ

ȅȊʌȐȜȜȘȜȠȢ
ȣʌȠȖȡĮĳȒ
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ

44523

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ǹǿȉǾȈǾ± ȊȆǼȊĬȊȃǾǻǾȁȍȈǾ ȐȡșȡȠȃ
ǾĮțȡȓȕİȚĮĲȦȞıĲȠȚȤİȓȦȞʌȠȣȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚȝİĮȣĲȒĲȘįȒȜȦıȘȝʌȠȡİȓȞĮİȜİȖȤșİȓȝİȕȐıȘĲȠĮȡȤİȓȠȐȜȜȦȞȣʌȘȡİıȚȫȞ ȐȡșȡȠ
ʌĮȡȃ

ȆİȡȚȖȡĮĳȒĮȚĲȒȝĮĲȠȢ©ǹȃȉǿȀǹȉǹȈȉǹȈǾǹǻǼǿǹȈ ȋȇǾȈǾȈ ȂȅȊȈǿȀȍȃȅȇīǹȃȍȃª
ȫȬȪȭǣ

ȜȬȤȣȧǤ
ȫȬπȮȪȥȪȦȦȪȯ

ȮɍȟɛɊɍǥǥǥǥ

ȢȧȠȬȪȧȢȨȤȜ

ȭɓɊɎɉɄɏɣɋɂɒȽɇȽɎɟ ɒɄɋ ȯɎɄɏɂɐɜȽ
ȭȮȪȤȱȠȤȜȟȢȦȪȯȨȮȪȭ : ȋɔɓɐɇɈɟɎɏɟɐɘɎɍɛɋɟɊɇɊɍɑɂɈɎɏɟɐɘɎɍɑɐɂɎɂɏɜɎɒɘɐɄɋɍɊɇɈɍɠɎɏɍɐɣɎɍɓȌ
ȹɋɍρȽǣ

ȠɎɣɋɓρɍǣ

ȹɋɍρȽȫȽɒɚɏȽǣ

ȠɎɣɋɓρɍȫȽɒɚɏȽǣ

ȹɋɍρȽȧɄɒɚɏȽɑǣ

ȠɎɣɋɓρɍȧɄɒɚɏȽɑǣ

ȜɏɇɅǤȟɂɉɒǤ
ȮȽɓɒɟɒɄɒȽɑǣȗ

ȜɏɇɅǤȴɁɂɇȽɑ
ȪɁɛɀɄɐɄɑǣȗ

ȜǤȰǤȧǣ
ȜɏɇɅǤȝɇȾɉɇȽɏɜɍɓ
ȯɀɂɜȽɑǣȗ

ȜɏɇɅǤȟɇȽȾȽɒɄɏɜɍɓǣȗ
ȢρɂɏɍρɄɋɜȽ
ɀɚɋɋɄɐɄɑ15:
ȮɟɎɍɑ
ȱɣɏȽǣ
ȥȽɒɍɇɈɜȽɑ

ȤɅȽɀɚɋɂɇȽ:
ȮɟɎɍɑȞɚɋɋɄɐɄɑǣ

ȫɟɉɄǣ

ȪɁɟɑǣ

Fax:

ȮɄɉǣ

ȜɏɇɅǣ

Ȯȥǣ

E Ȃ mail:

ȗɐɓɊɎɉɄɏɣɋɂɒȽɇɚɋȽȽɎɟɒȽȽɎɍɁɂɇɈɒɇɈəɐɒɍɇɖɂɜȽɒȽɓɒɟɒɄɒȽɑǤ
ȭȮȪȤȱȠȤȜ ȜȤȮȪȯȨȮȪȭ

*(ȨɍɊɇɈəȫɏɟɐɘɎȽɛ ȠɋɣɐɂɇɑȫɏɍɐɣɎɘɋȌ

ȠɎɘɋɓɊɜȽ:
ȟɇȽɈɏɇɒɇɈɟɑȮɜɒɉɍɑ:
ȨɍɊɇɈɛȧɍɏɔɛǣ
ȜɏǤɈȽɇɚɒɍɑȰȠȥȀȮȜȫȠȮȋɀɇȽ
ȜȠƬȠȫȠȌǣ

ȜȬȤȣȧȪȭȞǤȠǤȧȢǤ
ȜɏǤȥȽɒȽɐɒȽɒɇɈɍɠǣ

ȜɏǤƬɄɊȀȽɈȽɒȽɖɣɏɇɐɄɑɐɒȽȾɇȾɉɜȽɂɒȽɇɏɂɇɣɋɒɍɓ
ȫɏɘɒɍɁɇɈɂɜɍɓȋȪȠƬȠȠȌǣ
ȟǤȪǤȯǤ

ȜȰȧǣ
ȟɇɂɠɅɓɋɐɄ
ȪɁɟɑǣ

15

ȵɒɍɑȷɁɏɓɐɄɑǣ

ȠȟȬȜȋȟȢȧȪȭȌǣ
ȜɏɇɅǤ
:

T.K.:

ȜɋȽɀɏəɔɂɒȽɇɍɉɍɀɏəɔɘɑ ɈȽɇɈȽɒɟɎɇɋ ȽɏɇɅɊɄɒɇɈəɘɑɎɉɛɏɄɑɂɌȽɗɛɔɇɍɑȽɏɇɅρɟɑ : ɎǤɖǤȰɂȾɏɍɓȽɏɜɍɓͳͻͻɈȽɇͲͲʹͻǤ
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ȭȮȪȤȱȠȤȜ ȜȤȮȪȯȨȮȪȭ

E Ȃ mail:

ȰȽɌǣ

ȮɄɉɚɔɘɋɍǣ

*(ȨɍɊɇɈəȫɏɟɐɘɎȽɓɎɟɐɠɐɒȽɐɄ) (5)

ȀĮĲĮșȑĲȦ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȓĲȘıȘ țĮȚ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ ȦȢ ȞȩȝȚȝȠȢ İțʌȡȩıȦʌȠȢ ĲȦȞ țȐĲȦșȚ ȚįȡȣĲȫȞ ĲȘȢ ȣʌȩ
ıȪıĲĮıȘİĲĮȚȡİȓĮȢ
ȃȠȝȚțȒȂȠȡĳȒ:
ǼʌȦȞȣȝȓĮ:
ĭȣıȚțȐȆȡȩıȦʌĮǿįȡȣĲȑȢ:

ȃȠȝȚțȐȆȡȩıȦʌĮǿįȡȣĲȑȢ:
ǼʌȦȞȣȝȓĮ:

ǹĭȂ

ǹǻȉ

ǹĭȂ

ǹǻȉ

ǹĭȂ

ǹǻȉ

ǹĭȂ

ǹǻȉ

ǻȚĮțȡȚĲȚțȩȢ
ȉȓĲȜȠȢ

ǲįȡĮ

ǻȚĮțȡȚĲȚțȩȢ
ȉȓĲȜȠȢ

ǲįȡĮ

ǻȚĮțȡȚĲȚțȩȢ
ȉȓĲȜȠȢ

ǲįȡĮ

ȪȬȤȭȧȪȭ / ȭȮȪȤȱȠȤȜ ȠȥȫȬȪȭȳȫȪȯ16 ȋɀɇȽ ɈȽɒəɅɂɐɄ ȽɜɒɄɐɄɑ): ȭɂ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ Ɏɍɓ Ɂɂɋ ɐɓɋɒəɐɐɂɒȽɇ Ʉ ɂɌɍɓɐɇɍɁɟɒɄɐɄ ɐɒɍ
ɎȽɏɟɋ ɚɋɒɓɎɍ ȽɎȽɇɒɂɜɒȽɇɎɏɍɐɈɟρɇɐɄɂɌɍɓɐɇɍɁɟɒɄɐɄɑρɂ ɂɎɇɈɠɏɘɐɄɒɍɓ ɀɋɛɐɇɍɓ ɒɄɑɓɎɍɀɏȽɔɛɑ ȽɎɟɁɄρɟɐɇȽɓɎɄɏɂɐɜȽɛɐɓɊȾɍɉȽɇɍɀɏȽɔɇɈɍɠ
ɎɉɄɏɂɌɍɓɐɜɍɓǤ

ȪȨȪȧȜǣ

ȠȫπȨȯȧȪǣ

ȪȨȪȧȜȮȠȫπȨȯȧȪ ȫȜȮȠȬȜǣ

ȜȟȮ:

ȪȟȪȭǣ

ȜȬȤȣǣ
Fax:

ȮɄɉǣ

ȮǤȥǣ
E Ȃ mail:

ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȰȾȰɇɈɃȻɍȵȻȰ
ǹȆǹǿȉȅȊȂǼȃǹǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀǹ
ȉǿȉȁȅȈǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀȅȊ

ȀǹȉǹȉǼĬǾȀǼȂǼ
ȉǾȃǹǿȉǾȈǾ

Ĭǹ
ȆȇȅȈȀȅȂǿȈȉǼǿ

ȃǹǹȃǹǽǾȉǾĬǼǿ
(3)
ȊȆǾȇǼȈǿǹȀǹ

 ǱįİȚĮ įȘȝȩıȚĮȢ İțĲȑȜİıȘȢ ȝȠȣıȚțȫȞ ıȣȞșȑıİȦȞ Ș
ȠʌȠȓĮȤȠȡȘȖİȓĲĮȚĮʌȩĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȅȡȖĮȞȚıȝȩȈȣȜȜȠȖȚțȒȢ
ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ İĳȩıȠȞ Ș įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ ʌȞİȣȝĮĲȚțȫȞ
įȚțĮȚȦȝȐĲȦȞ ĲȦȞ įȘȝȚȠȣȡȖȫȞ ȑȤİȚ ĮȞĮĲİșİȓ ıİ
ȅȡȖĮȞȚıȝȩȈȣȜȜȠȖȚțȒȢǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢțĮȚȆȡȠıĲĮıȓĮȢʌȠȣ
ȜİȚĲȠȣȡȖİȓȞȩȝȚȝĮıĲȘȞǼȜȜȐįĮȝİȐįİȚĮĲȠȣ ĮȡȝȩįȚȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ
2 ȆĮȡȐȕȠȜȠ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ȀȊǹ
ȠȚț-12-2007.

16

ȝɉǤɐɄɊɂɜɍ1 ɎɂɏɇɂɖɍɊɚɋɍɓɓɎɂɠɅɓɋɄɑɁɛɉɘɐɄɑȋȟɇȽɀɏəɔɂɒȽɇɟɒȽɋɁɂɋɍɏɜɃɂɒȽɇɂɈɎɏɟɐɘɎɍɑȌ
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ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

1. īȚĮĲȘȞĮȞĮȞȑȦıȘĲȘȢȐįİȚĮȢȤȡȒıȘȢȝȠȣıȚțȫȞȠȡȖȐȞȦȞįİȞĮʌĮȚĲİȓĲĮȚȖȞȦȝȠįȩĲȘıȘĲȘȢȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢİʌȚĲȡȠʌȒȢ
2. ǾĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘĲȘȢȐįİȚĮȢȤȡȒıȘȢȝȠȣıȚțȫȞȠȡȖȐȞȦȞȖȓȞİĲĮȚİȞĲȩȢʌȡȠșİıȝȓĮȢįȑțĮ  ȘȝİȡȫȞǹȞȘʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞȘʌȡȠșİıȝȓĮ
ʌĮȡȑȜșİȚȐʌȡĮțĲȘȜȠȖȓȗİĲĮȚȩĲȚȘȐįİȚĮȑȤİȚĮȞĲȚțĮĲĮıĲĮșİȓȅİȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢȝʌȠȡİȓȝİĮȓĲȘıȒĲȠȣȞĮȗȘĲȒıİȚĲȘȤȠȡȒȖȘıȘıȤİĲȚțȒȢ
ȕİȕĮȓȦıȘȢĮʌȩĲȠįȒȝȠ

ǼʌȚȜȑȟĲİȝİʌȠȚȠĲȡȩʌȠșȑȜİĲİȞĮʌĮȡĮȜȐȕİĲİĲȘȞĮʌȐȞĲȘıȒıĮȢ
ȃĮıĮȢĮʌȠıĲĮȜİȓȝİıȣıĲȘȝȑȞȘİʌȚıĲȠȜȒıĲȘ
ǻȚİȪșȣȞıȘ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
ȃĮĲȘȞʌĮȡĮȜȐȕİĲİȠȓįȚȠȢĮʌȩĲȘȞȣʌȘȡİıȓĮȝĮȢ
ȃĮĲȘȞʌĮȡĮȜȐȕİĲİĮʌȩȐȜȜȠıȘȝİȓȠ««««««««««««««««««««««««
ȃĮĲȘȞʌĮȡĮȜȐȕİȚİțʌȡȩıȦʌȩȢıĮȢ
ȃĮıĮȢĮʌȠıĲĮȜİȓȝİfax ıĲȠȞĮȡȚșȝȩ««««««««««««««««««««««««

ȋȇȅȃȅȈ  Ǿ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ ȤȡȒıȘȢ ȝȠȣıȚțȫȞ ȠȡȖȐȞȦȞ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ İȞĲȩȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ įȑțĮ 10  ȘȝİȡȫȞ ǹȞ
ʌĮȡȑȜșİȚ ȐʌȡĮțĲȘ Ș ʌȡȠșİıȝȓĮ ĲȦȞ įȑțĮ (10  ȘȝİȡȫȞ ȜȠȖȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ Ș ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ ȑȤİȚ İțįȠșİȓ ȅ
İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢȝʌȠȡİȓȝİĮȓĲȘıȒĲȠȣȞĮȗȘĲȒıİȚĲȘȤȠȡȒȖȘıȘıȤİĲȚțȒȢȕİȕĮȓȦıȘȢĮʌȩĲȠįȒȝȠ
ȀȅȈȉȅȈȆĮȡȐȕȠȜȠıȪȝĳȦȞĮȝİĲĮȠȡȚȗȩȝİȞĮıĲȘȞȀȊǹȠȚț-12-2007.
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(2)

ȂİĮĲȠȝȚțȒȝȠȣİȣșȪȞȘțĮȚȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢĲȚȢțȣȡȫıİȚȢ ʌȠȣʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚĮʌȩĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȘȢʌĮȡĲȠȣȐȡșȡȠȣ
ĲȠȣȃįȘȜȫȞȦȩĲȚ

( ǼȟȠȣıȚȠįȠĲȫĲȠȀǼȆ ȐȡșȡȠȃ ȞĮʌȡȠȕİȓıİȩȜİȢĲȚȢĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ
İȞȑȡȖİȚİȢ ĮȞĮȗȒĲȘıȘįȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞțȜʌ ȖȚĮĲȘįȚİțʌİȡĮȓȦıȘĲȘȢȣʌȩșİıȒȢȝȠȣ
 ǼȟȠȣıȚȠįȠĲȫĲȠȞĲȘȞʌȚȠʌȐȞȦĮȞĮĳİȡȩȝİȞȠȘȞĮțĮĲĮșȑıİȚĲȘȞĮȓĲȘıȘȒțĮȚȞĮ
ʌĮȡĮȜȐȕİȚĲȘȞĲİȜȚțȒʌȡȐȟȘ ǻȚĮȖȡȐĳİĲĮȚȩĲĮȞįİȞȠȡȓȗİĲĮȚİțʌȡȩıȦʌȠȢ

«««««««««««
ȊʌȠȖȡĮĳȒ

(  ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ țĮȚ țĮĲȩʌȚȞ ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ ȦȢ ʌȜȒȡȘȢ İȟĮȥȒĳȚȠȢ ĮȡȚșȝȩȢ Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ ʌȤ Ș 
ĭİȕȡȠȣĮȡȓȠȣȖȡȐĳİĲĮȚĮȡȚșȝȘĲȚțȐ
 ©ǵʌȠȚȠȢİȞȖȞȫıİȚĲȠȣįȘȜȫȞİȚȥİȣįȒȖİȖȠȞȩĲĮȒĮȡȞİȓĲĮȚȒĮʌȠțȡȪʌĲİȚĲĮĮȜȘșȚȞȐȝİȑȖȖȡĮĳȘȣʌİȪșȣȞȘįȒȜȦıȘĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣĲȚȝȦȡİȓĲĮȚȝİĳȣȜȐțȚıȘĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞĲȡȚȫȞȝȘȞȫȞǼȐȞȠȣʌĮȓĲȚȠȢĮȣĲȫȞĲȦȞʌȡȐȟİȦȞıțȩʌİȣİȞĮʌȡȠıʌȠȡȓıİȚ
ıĲȠȞ İĮȣĲȩȞ ĲȠȣ Ȓ ıİ ȐȜȜȠȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȩ ȩĳİȜȠȢ ȕȜȐʌĲȠȞĲĮȢ ĲȡȓĲȠȞ Ȓ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ȕȜȐȥİȚ ȐȜȜȠȞ ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ țȐșİȚȡȟȘ
ȝȑȤȡȚİĲȫȞ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ǺǼǺǹǿȍȈǾȊȆȅǺȅȁǾȈǹǿȉǾȂǹȉȅȈ
ǹȓĲȘȝĮ

ǹȃȉǿȀǹȉǹȈȉǹȈǾǹǻǼǿǹȈ ȋȇǾȈǾȈ ȂȅȊȈǿȀȍȃȅȇīǹȃȍȃ

ȊʌȘȡİıȓĮȊʌȠȕȠȜȒȢ
ǹȡȚșȝȆȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ

ǾȝȞȚĮĮȚĲȒȝĮĲȠȢ

ǹȡȝȩįȚȠȢȊʌȐȜȜȘȜȠȢ

ǵȞȠȝĮ

ǼʌȫȞȣȝȠ

ǹȚĲȫȞ

ǵȞȠȝĮ

ǼʌȫȞȣȝȠ

ȋȇȅȃȅȈ ǾĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘĲȘȢȐįİȚĮȢ ȤȡȒıȘȢȝȠȣıȚțȫȞȠȡȖȐȞȦȞȤȠȡȘȖİȓĲĮȚİȞĲȩȢʌȡȠșİıȝȓĮȢįȑțĮ 10 ȘȝİȡȫȞǹȞ

ʌĮȡȑȜșİȚ ȐʌȡĮțĲȘ Ș ʌȡȠșİıȝȓĮ ĲȦȞ įȑțĮ (10  ȘȝİȡȫȞ ȜȠȖȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ Ș ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ ȑȤİȚ İțįȠșİȓ ȅ
İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢȝʌȠȡİȓȝİĮȓĲȘıȒĲȠȣȞĮȗȘĲȒıİȚĲȘȤȠȡȒȖȘıȘıȤİĲȚțȒȢȕİȕĮȓȦıȘȢĮʌȩĲȠįȒȝȠ

ȀȅȈȉȅȈȆĮȡȐȕȠȜȠıȪȝĳȦȞĮȝİĲĮȠȡȚȗȩȝİȞĮıĲȘȞȀȊǹȠȚț-12-2007.
ȉȇȅȆȅȈȆǹȇǹȁǹǺǾȈȆȅȊǼȆǼȁǼīǾ

ȅȊʌȐȜȜȘȜȠȢ
ȣʌȠȖȡĮĳȒ
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
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ǹǿȉǾȈǾ± ȊȆǼȊĬȊȃǾǻǾȁȍȈǾ ȐȡșȡȠȃ
ǾĮțȡȓȕİȚĮĲȦȞıĲȠȚȤİȓȦȞʌȠȣȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚȝİĮȣĲȒĲȘįȒȜȦıȘȝʌȠȡİȓȞĮİȜİȖȤșİȓȝİȕȐıȘĲȠĮȡȤİȓȠȐȜȜȦȞȣʌȘȡİıȚȫȞ ȐȡșȡȠ
ʌĮȡȃ

ȆİȡȚȖȡĮĳȒĮȚĲȒȝĮĲȠȢ©ǹȃȉǿȀǹȉǹȈȉǹȈǾǹǻǼǿǹȈ ȋȇǾȈǾȈ ȀȅǿȃȅȋȇǾȈȉȅȊȋȍȇȅȊª
ȫȬȪȭǣ

ȜȬȤȣȧǤ
ȫȬπȮȪȥȪȦȦȪȯ

ȮɍȟɛɊɍǥǥǥǥ

ȢȧȠȬȪȧȢȨȤȜ

ȭɓɊɎɉɄɏɣɋɂɒȽɇȽɎɟ ɒɄɋ ȯɎɄɏɂɐɜȽ
ȭȮȪȤȱȠȤȜȟȢȦȪȯȨȮȪȭ : ȋɔɓɐɇɈɟɎɏɟɐɘɎɍɛɋɟɊɇɊɍɑɂɈɎɏɟɐɘɎɍɑɐɂɎɂɏɜɎɒɘɐɄɋɍɊɇɈɍɠɎɏɍɐɣɎɍɓȌ
ȹɋɍρȽǣ

ȠɎɣɋɓρɍǣ

ȹɋɍρȽȫȽɒɚɏȽǣ

ȠɎɣɋɓρɍȫȽɒɚɏȽǣ

ȹɋɍρȽȧɄɒɚɏȽɑǣ

ȠɎɣɋɓρɍȧɄɒɚɏȽɑǣ

ȜɏɇɅǤȟɂɉɒǤ
ȮȽɓɒɟɒɄɒȽɑǣȗ

ȜɏɇɅǤȴɁɂɇȽɑ
ȪɁɛɀɄɐɄɑǣȗ

ȜǤȰǤȧǣ
ȜɏɇɅǤȝɇȾɉɇȽɏɜɍɓ
ȯɀɂɜȽɑǣȗ

ȜɏɇɅǤȟɇȽȾȽɒɄɏɜɍɓǣȗ
ȢρɂɏɍρɄɋɜȽ
ɀɚɋɋɄɐɄɑ17:
ȮɟɎɍɑ
ȱɣɏȽǣ
ȥȽɒɍɇɈɜȽɑ

ȤɅȽɀɚɋɂɇȽ:
ȮɟɎɍɑȞɚɋɋɄɐɄɑǣ

ȫɟɉɄǣ

ȪɁɟɑǣ

Fax:

ȮɄɉǣ

ȜɏɇɅǣ

Ȯȥǣ

E Ȃ mail:

ȗɐɓɊɎɉɄɏɣɋɂɒȽɇɚɋȽȽɎɟɒȽȽɎɍɁɂɇɈɒɇɈəɐɒɍɇɖɂɜȽɒȽɓɒɟɒɄɒȽɑǤ
ȭȮȪȤȱȠȤȜ ȜȤȮȪȯȨȮȪȭ

*(ȨɍɊɇɈəȫɏɟɐɘɎȽɛ ȠɋɣɐɂɇɑȫɏɍɐɣɎɘɋȌ

ȠɎɘɋɓɊɜȽ:
ȟɇȽɈɏɇɒɇɈɟɑȮɜɒɉɍɑ:
ȨɍɊɇɈɛȧɍɏɔɛǣ
ȜɏǤɈȽɇɚɒɍɑȰȠȥȀȮȜȫȠȮȋɀɇȽ
ȜȠƬȠȫȠȌǣ

ȜȬȤȣȧȪȭȞǤȠǤȧȢǤ
ȜɏǤȥȽɒȽɐɒȽɒɇɈɍɠǣ

ȜɏǤƬɄɊȀȽɈȽɒȽɖɣɏɇɐɄɑɐɒȽȾɇȾɉɜȽɂɒȽɇɏɂɇɣɋ ɒɍɓ
ȫɏɘɒɍɁɇɈɂɜɍɓȋȪȠƬȠȠȌǣ
ȟǤȪǤȯǤ

ȜȰȧǣ
ȟɇɂɠɅɓɋɐɄ
ȪɁɟɑǣ

17

ȵɒɍɑȷɁɏɓɐɄɑǣ

ȠȟȬȜȋȟȢȧȪȭȌǣ
ȜɏɇɅǤ
:

T.K.:

ȜɋȽɀɏəɔɂɒȽɇɍɉɍɀɏəɔɘɑ ɈȽɇɈȽɒɟɎɇɋ ȽɏɇɅɊɄɒɇɈəɘɑɎɉɛɏɄɑɂɌȽɗɛɔɇɍɑȽɏɇɅρɟɑ : ɎǤɖǤȰɂȾɏɍɓȽɏɜɍɓͳͻͻɈȽɇͲͲʹͻǤ
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ȭȮȪȤȱȠȤȜ ȜȤȮȪȯȨȮȪȭ

E Ȃ mail:

ȰȽɌǣ

ȮɄɉɚɔɘɋɍǣ

*(ȨɍɊɇɈəȫɏɟɐɘɎȽɓɎɟɐɠɐɒȽɐɄ) (5)

ȀĮĲĮșȑĲȦ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȓĲȘıȘ țĮȚ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ ȦȢ ȞȩȝȚȝȠȢ İțʌȡȩıȦʌȠȢ ĲȦȞ țȐĲȦșȚ ȚįȡȣĲȫȞ ĲȘȢ ȣʌȩ
ıȪıĲĮıȘİĲĮȚȡİȓĮȢ
ȃȠȝȚțȒȂȠȡĳȒ:
ǼʌȦȞȣȝȓĮ:
ĭȣıȚțȐȆȡȩıȦʌĮǿįȡȣĲȑȢ:

ȃȠȝȚțȐȆȡȩıȦʌĮǿįȡȣĲȑȢ:
ǼʌȦȞȣȝȓĮ:

ǹĭȂ

ǹǻȉ

ǹĭȂ

ǹǻȉ

ǹĭȂ

ǹǻȉ

ǹĭȂ

ǹǻȉ

ǻȚĮțȡȚĲȚțȩȢ
ȉȓĲȜȠȢ

ǲįȡĮ

ǻȚĮțȡȚĲȚțȩȢ
ȉȓĲȜȠȢ

ǲįȡĮ

ǻȚĮțȡȚĲȚțȩȢ
ȉȓĲȜȠȢ

ǲįȡĮ

ȪȬȤȭȧȪȭ / ȭȮȪȤȱȠȤȜ ȠȥȫȬȪȭȳȫȪȯ18 ȋɀɇȽ ɈȽɒəɅɂɐɄ ȽɜɒɄɐɄɑ): ȭɂ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ Ɏɍɓ Ɂɂɋ ɐɓɋɒəɐɐɂɒȽɇ Ʉ ɂɌɍɓɐɇɍɁɟɒɄɐɄ ɐɒɍ
ɎȽɏɟɋ ɚɋɒɓɎɍ ȽɎȽɇɒɂɜɒȽɇɎɏɍɐɈɟρɇɐɄɂɌɍɓɐɇɍɁɟɒɄɐɄɑρɂ ɂɎɇɈɠɏɘɐɄɒɍɓ ɀɋɛɐɇɍɓ ɒɄɑɓɎɍɀɏȽɔɛɑ ȽɎɟɁɄρɟɐɇȽɓɎɄɏɂɐɜȽɛɐɓɊȾɍɉȽɇɍɀɏȽɔɇɈɍɠ
ɎɉɄɏɂɌɍɓɐɜɍɓǤ

ȪȨȪȧȜǣ

ȠȫπȨȯȧȪǣ

ȪȨȪȧȜȮȠȫπȨȯȧȪ ȫȜȮȠȬȜǣ

ȜȟȮ:

ȪȟȪȭǣ

ȜȬȤȣǣ
Fax:

ȮɄɉǣ

ȮǤȥǣ
E Ȃ mail:

ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȰȾȰɇɈɃȻɍȵȻȰ
ǹȆǹǿȉȅȊȂǼȃǹǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀǹ
ȉǿȉȁȅȈǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀȅȊ

1.

ȀǹȉǹȉǼĬǾȀǼȂǼ
ȉǾȃǹǿȉǾȈǾ

Ĭǹ
ȆȇȅȈȀȅȂǿȈȉǼǿ

ȃǹǹȃǹǽǾȉǾĬǼǿ
(3)
ȊȆǾȇǼȈǿǹȀǹ

ȉȑȜȠȢțĮĲȐȜȘȥȘȢțȠȚȞȩȤȡȘıĲȠȣȤȫȡȠȣ.

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

1.

ǾʌĮȡȠȪıĮĮȓĲȘıȘțĮĲĮĲȓșİĲĮȚıĲȘȞʌİȡȓʌĲȦıȘĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘȢĲȘȢȐįİȚĮȢȓįȡȣıȘȢțĮȚȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢĲȠȣ
ȀĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢıİȞȑȠʌȡȩıȦʌȠ

ǼʌȚȜȑȟĲİȝİʌȠȚȠĲȡȩʌȠșȑȜİĲİȞĮʌĮȡĮȜȐȕİĲİĲȘȞĮʌȐȞĲȘıȒıĮȢ
ȃĮıĮȢĮʌȠıĲĮȜİȓȝİıȣıĲȘȝȑȞȘİʌȚıĲȠȜȒıĲȘ
ǻȚİȪșȣȞıȘ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
ȃĮĲȘȞʌĮȡĮȜȐȕİĲİȠȓįȚȠȢĮʌȩĲȘȞȣʌȘȡİıȓĮȝĮȢ
18

ȝɉǤɐɄɊɂɜɍ1 ɎɂɏɇɂɖɍɊɚɋɍɓɓɎɂɠɅɓɋɄɑɁɛɉɘɐɄɑȋȟɇȽɀɏəɔɂɒȽɇɟɒȽɋɁɂɋɍɏɜɃɂɒȽɇɂɈɎɏɟɐɘɎɍɑȌ
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ȃĮĲȘȞʌĮȡĮȜȐȕİĲİĮʌȩȐȜȜȠıȘȝİȓȠ««««««««««««««««««««««««
ȃĮĲȘȞʌĮȡĮȜȐȕİȚİțʌȡȩıȦʌȩȢıĮȢ
ȃĮıĮȢĮʌȠıĲĮȜİȓȝİfax ıĲȠȞĮȡȚșȝȩ««««««««««««««««««««««««

ȋȇȅȃȅȈ ǾĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘĲȘȢ ȐįİȚĮȢ ȤȡȒıȘȢțȠȚȞȩȤȡȘıĲȠȣȤȫȡȠȣȤȠȡȘȖİȓĲĮȚİȞĲȩȢʌȡȠșİıȝȓĮȢįȑțĮ 10 ȘȝİȡȫȞǹȞ
ʌĮȡȑȜșİȚ ȐʌȡĮțĲȘȘʌȡȠșİıȝȓĮĲȦȞįȑțĮ(10 ȘȝİȡȫȞȜȠȖȓȗİĲĮȚȩĲȚȘ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘĲȘȢ ȐįİȚĮȢ ȤȡȒıȘȢțȠȚȞȩȤȡȘıĲȠȣȤȫȡȠȣ
ȑȤİȚİțįȠșİȓȅİȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢȝʌȠȡİȓȝİĮȓĲȘıȒĲȠȣȞĮȗȘĲȒıİȚĲȘȤȠȡȒȖȘıȘıȤİĲȚțȒȢȕİȕĮȓȦıȘȢĮʌȩĲȠįȒȝȠ.
ȀȅȈȉȅȈ
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(2)

ȂİĮĲȠȝȚțȒȝȠȣİȣșȪȞȘțĮȚȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢĲȚȢțȣȡȫıİȚȢ ʌȠȣʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚĮʌȩĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȘȢʌĮȡĲȠȣȐȡșȡȠȣ
ĲȠȣȃįȘȜȫȞȦȩĲȚ

( ǼȟȠȣıȚȠįȠĲȫĲȠȀǼȆ ȐȡșȡȠȃ ȞĮʌȡȠȕİȓıİȩȜİȢĲȚȢĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ
İȞȑȡȖİȚİȢ ĮȞĮȗȒĲȘıȘįȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞțȜʌ ȖȚĮĲȘįȚİțʌİȡĮȓȦıȘĲȘȢȣʌȩșİıȒȢȝȠȣ
 ǼȟȠȣıȚȠįȠĲȫĲȠȞĲȘȞʌȚȠʌȐȞȦĮȞĮĳİȡȩȝİȞȠȘȞĮțĮĲĮșȑıİȚĲȘȞĮȓĲȘıȘȒțĮȚȞĮ
ʌĮȡĮȜȐȕİȚĲȘȞĲİȜȚțȒʌȡȐȟȘ ǻȚĮȖȡȐĳİĲĮȚȩĲĮȞįİȞȠȡȓȗİĲĮȚİțʌȡȩıȦʌȠȢ

«««««««««««
ȊʌȠȖȡĮĳȒ

(  ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ țĮȚ țĮĲȩʌȚȞ ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ ȦȢ ʌȜȒȡȘȢ İȟĮȥȒĳȚȠȢ ĮȡȚșȝȩȢ Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ ʌȤ Ș 
ĭİȕȡȠȣĮȡȓȠȣȖȡȐĳİĲĮȚĮȡȚșȝȘĲȚțȐ
 ©ǵʌȠȚȠȢİȞȖȞȫıİȚĲȠȣįȘȜȫȞİȚȥİȣįȒȖİȖȠȞȩĲĮȒĮȡȞİȓĲĮȚȒĮʌȠțȡȪʌĲİȚĲĮĮȜȘșȚȞȐȝİȑȖȖȡĮĳȘȣʌİȪșȣȞȘįȒȜȦıȘĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣĲȚȝȦȡİȓĲĮȚȝİĳȣȜȐțȚıȘĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞĲȡȚȫȞȝȘȞȫȞǼȐȞȠȣʌĮȓĲȚȠȢĮȣĲȫȞĲȦȞʌȡȐȟİȦȞıțȩʌİȣİȞĮʌȡȠıʌȠȡȓıİȚ
ıĲȠȞ İĮȣĲȩȞ ĲȠȣ Ȓ ıİ ȐȜȜȠȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȩ ȩĳİȜȠȢ ȕȜȐʌĲȠȞĲĮȢ ĲȡȓĲȠȞ Ȓ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ȕȜȐȥİȚ ȐȜȜȠȞ ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ țȐșİȚȡȟȘ
ȝȑȤȡȚİĲȫȞ
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ǺǼǺǹǿȍȈǾȊȆȅǺȅȁǾȈǹǿȉǾȂǹȉȅȈ
ǹȓĲȘȝĮ

ǹȃȉǿȀǹȉǹȈȉǹȈǾǹǻǼǿǹȈ ȋȇǾȈǾȈ ȀȅȃȅȋȇǾȈȉȅȊȋȍȇȅȊ

ȊʌȘȡİıȓĮȊʌȠȕȠȜȒȢ
ǹȡȚșȝȆȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ

ǾȝȞȚĮĮȚĲȒȝĮĲȠȢ

ǹȡȝȩįȚȠȢȊʌȐȜȜȘȜȠȢ

ǵȞȠȝĮ

ǼʌȫȞȣȝȠ

ǹȚĲȫȞ

ǵȞȠȝĮ

ǼʌȫȞȣȝȠ

ȋȇȅȃȅȈ ǾĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘĲȘȢ ȐįİȚĮȢ ȤȡȒıȘȢțȠȚȞȩȤȡȘıĲȠȣȤȫȡȠȣȤȠȡȘȖİȓĲĮȚİȞĲȩȢʌȡȠșİıȝȓĮȢ įȑțĮ 10 ȘȝİȡȫȞ
ǹȞʌĮȡȑȜșİȚ ȐʌȡĮțĲȘȘʌȡȠșİıȝȓĮĲȦȞįȑțĮ(10 ȘȝİȡȫȞȜȠȖȓȗİĲĮȚȩĲȚȘ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘĲȘȢ ȐįİȚĮȢ ȤȡȒıȘȢțȠȚȞȩȤȡȘıĲȠȣ
ȤȫȡȠȣȑȤİȚİțįȠșİȓȅİȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢȝʌȠȡİȓȝİĮȓĲȘıȒĲȠȣȞĮȗȘĲȒıİȚĲȘȤȠȡȒȖȘıȘıȤİĲȚțȒȢȕİȕĮȓȦıȘȢĮʌȩĲȠįȒȝȠ.
ȀȅȈȉȅȈ
ȉȇȅȆȅȈȆǹȇǹȁǹǺǾȈȆȅȊǼȆǼȁǼīǾ

ȅȊʌȐȜȜȘȜȠȢ
ȣʌȠȖȡĮĳȒ
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2013
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