Signature Not
Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2011.12.02 10:18:54
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

36431

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2496
4 Νοεμβρίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220
Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέ−
ροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Ν. 3526/2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων
αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 24/2007 Α΄),
2. Των άρθρων 75, 80 και 81 του Δημοτικού και Κοινο−
τικού Κώδικα (Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114/ 2006 Α΄),
3. Της παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν. 3325/2005 «Ίδρυση
και λειτουργία βιομηχανιών – βιοτεχνικών εγκαταστά−
σεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 68/ 2005 Α΄),
4. Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999
(ΦΕΚ 45Α΄/9−3−1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, σε
συνδυασμό με το άρθρο 16 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/
2006 Α΄) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του
δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότη−
τας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης».
5. Του άρθρου 10 παρ. 1, 2, 3 και 4 του Ν. 3230/2004
«Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρη−
ση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/
2004 Α΄).
6. Της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 3013/
2002 (ΦΕΚ 102 Α΄/1.5.2002) «Αναβάθμιση της πολιτικής
προστασίας και άλλες διατάξεις».
7. Των παρ. 1 και 3 του άρθρου 69 του Ν. 2121/1993
«Πνευματική Ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πο−
λιτιστικά θέματα» (ΦΕΚ 25/Α΄/4−3−1993) σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 311/1994 (ΦΕΚ
165Α΄/6−10−1994) «Καταστατικό του Οργανισμού Πνευ−
ματικής Ιδιοκτησίας».
8. Του άρθρου 8 του Ν. 1599/ 1986 (ΦΕΚ 75 Α΄/11.6.1986)
«Σχέσεις κράτους – πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελ−

τίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις».
9. Των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/
2−3−2011) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάρ−
γηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και
άσκηση επαγγελμάτων».
10. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ 98/ 2005 Α΄),
11. Του Π.Δ. 180/1979 «Περί των όρων λειτουργίας κατα−
στημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέ−
ντρων διασκεδάσεως» (ΦΕΚ 46/ 1979 Α΄), όπως ισχύει.
12. Του Π.Δ 257/2001, «Περί των όρων λειτουργίας κα−
ταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και
κέντρων διασκέδασης» (ΦΕΚ 184 Α΄/10−08−2001).
13. Του Π.Δ. 71/1988 ΦΕΚ 32/Α /1988, «Κανονισμός Πυ−
ροπροστασίας των κτιρίων», όπως ισχύει.
14. Του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α΄/6−10−1981) «Περί ορίων
πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων».
15. Του άρθρου 24 του ΒΔ 465/1970 (ΦΕΚ 150 Α΄/9−07−1970),
«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 κυκλοφο−
ριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών».
16. Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄/27−6−2011) περί διάσπα−
σης του Υπουργείου ΕΣΑΗΔ στα Υπουργεία:
α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης.
17. Του Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/13−6−2003) περί Ορ−
γανισμού Υπουργείου Πολιτισμού.
18. Του Π.Δ. 186/2009 (ΦΕΚ 213/Α/7−10−2009) «Περί
συγχώνευσης των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουρι−
σμού».
19. Της αριθμ. 12709/859/Φ 17.1/13−6−2007 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης «Καθορισμός δικαιολογητικών και δια−
δικασίας για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουρ−
γίας πρατηρίων άρτου» (ΦΕΚ 1026/Β/22−6−2007).
20. Της αριθμ. Α5/3010/1981 (ΦΕΚ 593 Β΄/6−10−1985)
κοινής υπουργικής απόφασης όπως αυτή τροποποι−
ήθηκε με την αριθμ. Υ2/οικ/15438/2001 (ΦΕΚ 1346 Β΄/
17−10−1981 «Περί μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγεί−
ας από θόρυβο της μουσικής των Κέντρων Διασκέδασης
και λοιπών καταστημάτων με χρήση μουσικής) κοινής
υπουργικής απόφασης.
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21. Της υπ’ αριθμ. Α1β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης
«Περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και
λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονο−
μικού ενδιαφέροντος κ.λπ.» (ΦΕΚ 526/ 1983 Β΄), όπως τρο−
ποποιήθηκε με την αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 94643/20−7−2007
(ΦΕΚ 1384 Β΄/3−8−2007) και ισχύει,
22. Της υπ’ αριθμ. 3/8.1.1995 αστυνομικής διάταξης «Μέ−
τρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας» (ΦΕΚ 15/1995 Β΄),
όπως ισχύει.
23. Το άρθρο 4.3 και το Παράρτημα ΙΙΙ της υπ’ αριθμ.
15523/2006 κοινής υπουργικής απόφασης «Αναγκαία συ−
μπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ)
υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και
882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εναρμόνιση
της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 1187/ 2006 Β΄).
24. Της υπ’ αριθμ. 10551/23−2−2007 (ΦΕΚ 246 /Β΄/
26−2−2007) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσω−
τερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης,
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δι−
καιοσύνης και Εμπορικής Ναυτιλίας, «Απλούστευση
διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλασ−
σοπλοούντων πλοίων».
25. Της υπ’ αριθμ. 11726/2005 (ΦΕΚ 838/Β΄/21−6−2005)
Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Δι−
καιοσύνης «Κατάργηση των πιστοποιητικών περί μη πα−
ραπομπής σε δίκη και περί μη άσκησης ποινικής δίωξης
και αντικατάστασής τους από υπεύθυνη δήλωση του ν.
1599/1986».
26. Της υπ’ αριθμ. 61167/17−12−2007 (ΦΕΚ 2438 /Β΄/2007)
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ύψους παραβό−
λου έκδοσης και αντικατάστασης άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέρο−
ντος».
27. Της υπ’ αριθμ 3/1981 (ΦΕΚ 20/Β/1981) Πυροσβεστικής
Διάταξης.
28. Της υπ’ αριθμ 8γ/2007 (ΦΕΚ 12/Β/2007) Πυροσβε−
στικής Διάταξης.
29. Του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 36873/2−7−07 (ΦΕΚ
1364/Β΄) «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της
διαδικασίας, των δικαιολογητικών και κάθε άλλης ανα−
γκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση
των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδοτόπων».
30. Της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ. Α./16813 (ΦΕΚ 1334 Β΄/
30−8−2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών «Απλούστευση διαδικασιών για την πρό−
σβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την
άσκησή της, σε εκτέλεση του άρθρου 6 του Ν. 3844/
2010 (ΦΕΚ 63 Α΄/3−5−2010).
31. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α 1/18368/1.10.2002 (ΦΕΚ 1276/
2002 Β΄) 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».
32. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/1−7−2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 1587/Β/1−7−2011)
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Διοικητι−
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Κωνσταντίνου Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη».

33. Την Έκθεση της Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευ−
σης Διαδικασιών Αδειοδότησης Καταστημάτων Υγειο−
νομικού Ενδιαφέροντος (Απρίλιος 2007).
34. 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.
35. 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 κα−
ταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), 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 τα στοιχεία του,
η διεύθυνση κατοικίας του και, εφόσον πρόκειται για
εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής. Στην αίτηση –
δήλωση επίσης, δηλώνεται το είδος του καταστήματος
ή της επιχείρησης, περιγράφεται πλήρως η τοποθε−
σία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή −
οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο) και
επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή
αποτύπωση 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, του ιδιοκτήτη του
χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα ή
εργαστήριο, στην οποία θα φαίνεται 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 ή εργαστηρίου.
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 αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση
σχετικής βεβαίωσης από το Δήμο.
3. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουρ−
γίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο Δήμο,
εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης,
με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατό−
πιν αίτησής – γνωστοποίησης στο Δήμο, όλα τα δικαι−
ολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση
η προέγκριση ανακαλείται.
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.).
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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 ενδιαφέ−
ροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου Κ.Υ.Ε., για το οποίο
έχει ήδη εκδοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Άρθρο 2
Διαδικασία και δικαιολογητικά για τη χορήγηση
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
1. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουρ−
γίας 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 τροποποίησή
του με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (σχετική προσωρινή
βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγη−
σης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών
φορέων) και, εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός − υπήκοος
κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοαντί−
γραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει
την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.
Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής υποβάλλει ειδική
ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επανα−
πατρισμό. Στην περίπτωση όπου την αίτηση υποβάλλει
εταιρεία, κατατίθεται κωδικοποιημένο καταστατικό της
εταιρείας σε Φ.Ε.Κ. για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή θεωρημένο από
το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε. (το οποίο αναζητείται
και αυτεπαγγέλτως από το Δήμο). Επίσης υποβάλλεται,
δήλωση ορισμού του υγειονομικώς και αγορανομικώς
υπευθύνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας και υπεύ−
θυνη δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα.
γ) Αντίγραφο οικοδομικής άδειας και σχεδιαγράμ−
ματα του καταστήματος εις τριπλούν, υπογεγραμμένα
από Μηχανικό, από τα οποία να προκύπτει ότι ο χώ−
ρος είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος για ΚΥΕ, σε
κλίμακα που θα αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου και
στο οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του Κ.Υ.Ε.
περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από
ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ.
τουαλέτες για Α.Μ.Ε.Α.).
δ) Βεβαίωση καταλληλότητας ηλεκτρολογικού, μη−
χανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων από τον
κατά περίπτωση αρμόδιο εγκαταστάτη μηχανικό (αγω−
γοί μεταφοράς οσμών, αερίων, καπνών, συστημάτων
Α.Π.Ε. κλπ).
ε) Στην περίπτωση χορήγησης άδειας για καταστή−
ματα στα οποία προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά,
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (αντί αποσπάσμα−
τος ποινικού 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. 180/1979, όπως αυτό ισχύει». Στην περίπτωση όπου
την αίτηση υποβάλλει εταιρεία, κατατίθενται υπεύθυνες
δηλώσεις του Ν. 1599/1986 (αντί αποσπάσματος ποινι−
κού μητρώου) του εκπροσώπου της εταιρείας και του
υγειονομικώς υπευθύνου, όλων των μελών προσωπικής
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εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ), όλων των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου ΑΕ, όλων των διαχειριστών ΕΠΕ με το ακό−
λουθο περιεχόμενο: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα …
δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδι−
κήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1
παρ. 2 του πδ 180/1979, όπως αυτό ισχύει».
στ) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας, το οποίο ανα−
ζητείται και αυτεπαγγέλτως από τον οικείο δήμο με
την υποβολή μελέτης πυροπροστασίας, ανάλογα με το
είδος του καταστήματος, σύμφωνα με τις 3/1981 (Β 20)
και 8γ/2007 (Β 12) Πυροσβεστικές Διατάξεις όταν η οι−
κοδομική άδεια έχει εκδοθεί μέχρι 17/2/1989 ή σύμφωνα
με το Π.Δ. 71/1988 (Α 32) όταν η οικοδομική άδεια έχει
εκδοθεί μετά τις 17/2/1989.
ζ) Το προβλεπόμενο παράβολο σύμφωνα με τα ορι−
ζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση οικ. 61167/
17−12−2007 (ΦΕΚ 243/Β/2007).
2. Αν πρόκειται για κέντρα διασκέδασης υποβάλλονται
επί πλέον τα εξής δικαιολογητικά:
α) Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων
χορηγούμενη από αντίστοιχο οργανισμό συλλογικής
διαχείρισης.
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 για τα μέτρα ηχομόνω−
σης που έχουν ληφθεί και βάσει των οποίων θα απο−
δεικνύεται η αποτελεσματικότητα της σύμφωνα με την
προβλεπόμενη ηχοπροστασία. Η τεχνική έκθεση θα συ−
νοδεύεται με κάτοψη των χώρων που θα αποτυπώνεται
η θέση των ηχείων. Για τα υπαίθρια Κέντρα Διασκέδα−
σης η μελέτη θα αναφέρει και την απόσταση από σημεία
ηχοπροστασίας σύμφωνα με την ΥΑ Α5/3010/1985 (ΦΕΚ
593/Β΄/6−10−1981).
δ) Για κέντρα διασκέδασης άνω των 200 καθισμάτων
σχέδιο εις τριπλούν, υπογεγραμμένο από μηχανικό, στο
οποίο θα εμφαίνεται η ηλεκτρομηχανολογική εγκατά−
σταση, ο αερισμός – εξαερισμός και η ηχομόνωση του
χώρου.
3. Για ορισμένες κατηγορίες αδειών απαιτούνται τα
ακόλουθα επιπλέον δικαιολογητικά:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή σχετική βεβαίω−
ση, για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται (π.χ. κουρέα,
κομμωτή κ.λπ.), του προσώπου στο όνομα του οποίου
εκδίδεται η άδεια ή προσώπου που δηλώνεται ότι θα
απασχοληθεί στο κατάστημα και είναι κάτοχος αντί−
στοιχης άδειας. Στην περίπτωση που η άσκηση του
συγκεκριμένου επαγγέλματος διέπεται από τις διατά−
ξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/
2−3−2011), αντί της άδειας άσκησης επαγγέλματος, δύ−
ναται να απαιτηθεί απλή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής
ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί όλες τις νόμιμες προϋπο−
θέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού.
β) Για τη λειτουργία ορισμένων εγκαταστάσεων (άρ−
θρο 24 του ΒΔ 465/1970), απαιτείται και βεβαίωση της
αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυ−
κλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τα
εγκεκριμένα σχέδια (άρθρο 32 παρ. 1 Β.Δ. 465/1970 και
άρθρο 21 παρ. 2 του ΠΔ 118/2006).
3. Ο οικείος Δήμος οφείλει να μη ζητά από τον ενδι−
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αφερόμενο δικαιολογητικά πλέον των ανωτέρω, εκτός
από ειδικές περιπτώσεις για τις οποίες ρητά προβλέ−
πεται η υποβολή τους από την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι Δήμοι υποχρεούνται να ενεργούν δειγματοληπτικό
έλεγχο των κατατεθειμένων υπευθύνων δηλώσεων προς
αντικατάσταση δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3230/ 2004.
4. 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 χορήγη−
ση βεβαίωσης πυρασφάλειας, πρωτοβάθμιο συμβούλιο
θεάτρων – κινηματογράφων 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 δέκα
(10) ημέρες, αφότου ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικα−
σία με την επιστροφή του φακέλου στον 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 ενδιαφε−
ρόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση
σχετικής βεβαίωσης από το Δήμο.
Άρθρο 3
Διαδικασία και δικαιολογητικά για 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) Μεταβίβασης, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, της επιχείρη−
σης σε νέο πρόσωπο, εφόσον δεν έχει γίνει μεταφορά,
επέκταση, αλλαγή της χρήσης ή ουσιώδης τροποποίηση
των υγειονομικών όρων λειτουργίας του καταστήμα−
τος.
β) Μίσθωσης ή υπομίσθωσης, εφόσον αποδεικνύονται
από έγγραφο βέβαιης χρονολογίας, υπό τις προϋποθέ−
σεις της προηγούμενης περίπτωσης.
γ) Αποχώρησης ή αντικατάστασης για οποιοδήποτε
λόγο του νομίμου εκπροσώπου ή του υγειονομικώς ή
αγορανομικώς υπευθύνου της επιχείρησης.
δ) Αλλαγής επωνυμίας.
2. Για την αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λει−
τουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
υποβάλλονται στον οικείο Δήμο τα εξής δικαιολογη−
τικά:
α) Αίτηση− δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα του
παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 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 τροποποίησή
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
− υπήκοος κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που
του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής
δραστηριότητας. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής
υποβάλλει ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θε−

ώρηση για επαναπατρισμό. Εάν πρόκειται για εταιρεία,
το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας σε Φ.Ε.Κ.
για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για
Ο.Ε. ή Ε.Ε. (το οποίο αναζητείται και αυτεπαγγέλτως από
το Δήμο). Εάν πρόκειται για εταιρεία, δήλωση ορισμού
του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου από
τον εκπρόσωπο της εταιρείας και δήλωση αποδοχής
από τον ορισθέντα, στην περίπτωση που η άδεια αντι−
καθίσταται στο όνομα της εταιρείας (η δήλωση αυτή
υποβάλλεται στις περιπτώσεις μεταβίβασης ή μίσθωσης
ή υπομίσθωσης).
γ) Έγγραφο στοιχείο βέβαιης χρονολογίας με το οποίο
αποδεικνύεται η μεταβίβαση ή η μίσθωση ή εκμίσθωση
του καταστήματος ή η μεταβολή στην αρχικά χορη−
γηθείσα άδεια (μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από
εφορία, τροποποίηση καταστατικού, δήλωση αλλαγής
νομίμου εκπροσώπου κ.λπ.).
Ειδικότερα σε περίπτωση αντικατάστασης της άδει−
ας λόγω μεταβίβασης εξαιτίας 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 κήρυξή της ως «κυρίας».
• Αν δεν υπάρχει διαθήκη, ο ενδιαφερόμενος οφείλει
να προσκομίσει κληρονομητήριο (άρθρα 1956 επ. Αστικού
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 συγγε−
νών και υπευθύνων δηλώσεων αυτών περί της συνέχισης
της δραστηριότητας από το συγκεκριμένο πρόσωπο.
δ) Το προβλεπόμενο από την ΥΑ 61167/17−12−2007 (ΦΕΚ
2438 Β) παράβολο για τις περιπτώσεις αντικατάστα−
σης.
ε) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (αντί αποσπά−
σματος ποινικού μητρώου) στην οποία θα 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 πδ 180/1979, όπως αυτό ισχύει». Η προαναφερόμενη
δήλωση κατατίθεται μόνον όταν η αίτηση αφορά σε κα−
ταστήματα στα οποία προσφέρονται οινοπνευματώδη
ποτά και για τις περιπτώσεις μεταβίβασης, μίσθωσης,
υπoμίσθωσης και υποβάλλεται από το φυσικό πρόσωπο,
στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, από όλα τα
μέλη προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.), από όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε., από όλους τους
διαχειριστές Ε.Π.Ε.}, αντικατάστασης για οποιοδήπο−
τε λόγο του νομίμου εκπροσώπου, του υγειονομικώς
ή αγορανομικώς υπευθύνου της επιχείρησης, εισόδου
νέου εταίρου Ο.Ε. ή Ε.Ε.
στ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, με την οποία θα
δηλώνεται ότι:
«Ως νέος κύριος του καταστήματος…… (είδος κατα−
στήματος)……., στην οδό…….., δηλώνω ότι δεν έχει επέλθει
μεταφορά, επέκταση, αλλαγή χρήσης ή ουσιώδης τρο−
ποποίηση 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 στις
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περιπτώσεις μεταβίβασης ή μίσθωσης ή υπομίσθωσης.
ζ) Άδεια άσκησης επαγγέλματος, για τις περιπτώ−
σεις που απαιτείται από το νόμο, του προσώπου στο
όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια ή του προσώπου
που δηλώνεται ότι θα απασχοληθεί στο κατάστημα
και είναι κάτοχος αντίστοιχης άδειας. Στην περίπτω−
ση που η άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος
διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του
Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2−3−2011), αντί της άδειας άσκη−
σης επαγγέλματος, δύναται να απαιτηθεί απλή βεβαί−
ωση της αρμόδιας αρχής ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί
όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του
επαγγέλματος αυτού.
3. Για την αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λει−
τουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
όταν αναπτύσσεται εντός αυτού διαφορετική δραστη−
ριότητα κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 6 της
10551/2007 (Β 246) κοινής υπουργικής απόφασης υποβάλ−
λονται στον οικείο δήμο τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση – 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 κ.λπ.).
δ) Άδεια άσκησης επαγγέλματος του ενδιαφερομένου
(όπου απαιτείται). Στην περίπτωση που η άσκηση του
συγκεκριμένου επαγγέλματος διέπεται από τις διατά−
ξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/
2−3−2011), αντί της άδειας άσκησης επαγγέλματος, δύ−
ναται να απαιτηθεί απλή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής
ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί όλες τις νόμιμες προϋπο−
θέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού.
ε) 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…………..»
4. Η αντικατάσταση της άδειας γίνεται εντός προθεσμί−
ας δέκα (10) ημερών. Αν η προαναφερόμενη προθεσμία
παρέλθει άπρακτη, λογίζεται ότι η άδεια έχει αντικατα−
σταθεί. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζη−
τήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το Δήμο. Αν
καταργείται μια ή περισσότερες από τις δραστηριότητες
του Κ.Υ.Ε. δεν απαιτείται αντικατάσταση της άδειας. Το
Κ.Υ.Ε. οφείλει να διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό πυρα−
σφάλειας για όλες τις δραστηριότητες που υφίστανται.
5. 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 τα δικαιολο−
γητικά της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 4
Διαδικασία και δικαιολογητικά για τη χορήγηση
άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρων και
κινηματογράφων – Αντικατάσταση άδειας
1.Για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης και λει−
τουργίας Θεάτρων και Κινηματογράφων, μετά τη χο−
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ρήγηση σχετικής προέγκρισης, 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
αίτησης του παραρτήματος το οποίο αποτελεί αναπό−
σπαστο 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 αιτούντος για τον ορισμό
υπευθύνου και του αναπληρωτή του, του θεάτρου ή του
κινηματογράφου και υπεύθυνη δήλωση των τελευταίων
ότι αποδέχονται τον ορισμό τους.
δ) Οικοδομική άδεια με τις μελέτες και τα δικαιολο−
γητικά που τη στηρίζουν για χρήση θεάτρου – κινημα−
τογράφου.
2. Η διαδικασία έκδοσης της άδειας έχει ως ακολού−
θως:
α) Η αίτηση με τον φάκελο δικαιολογητικών που την
συνοδεύουν διαβιβάζεται την επομένη της κατάθεσής
της από τον οικείο Δήμο και με την προϋπόθεση ότι
αυτός είναι πλήρης, στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επι−
θεώρησης Κινηματοθεάτρων προς γνωμοδότηση για
την συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων έκδοσης της
ζητούμενης άδειας. Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου
εκδίδεται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών.
β) Η αίτηση με τον φάκελο και την γνωμοδότηση
του Συμβουλίου στην συνέχεια επιστρέφονται στην
Υπηρεσία του οικείου δήμου που τα διαβίβασε και εφ΄
όσον η γνωμοδότηση είναι θετική εκδίδεται η άδεια
εγκατάστασης και λειτουργίας από τον δήμαρχο εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του
φακέλου, διαφορετικά η άδεια λογίζεται ως εκδοθείσα.
Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη
χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το Δήμο.
Στις περιπτώσεις Θεάτρων και Κινηματογράφων με
περισσότερες της μιας αίθουσες εκδίδεται 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 ή
Δημοτική Αστυνομία κατά περίπτωση).
3. Για την αντικατάσταση της άδειας εγκατάστασης
και λειτουργίας Θεάτρων ή Κινηματογράφων εφαρμό−
ζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και
4 του άρθρου 3 της παρούσας.
4. Ο εκπεμπόμενος θόρυβος από τη λειτουργία των
μεγαφωνικών εγκαταστάσεων θεάτρων και κινηματο−
γράφων, υπαίθριων ή στεγασμένων, θα ελέγχεται σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Β΄/
6−10−1981), από τις οικείες υγειονομικές υπηρεσίες.
Άρθρο 5
Δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας χρήσης
μουσικών οργάνων – Αντικατάσταση άδειας
1. Για την άδεια χρήσης μουσικών οργάνων απαιτείται
αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου κατά
το επισυναπτόμενο υπόδειγμα του παραρτήματος, στην
οποία θα επισυνάπτεται και δήλωση υπογεγραμμένη
από μηχανικό, για την σχεδιαζόμενη ηχομόνωση, τη
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θέση και την ισχύ των ηχείων και εφόσον γίνεται χρήση
μουσικής στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος θα
συνοδεύεται με κάτοψη με τη θέση και την κατεύθυνση
των ηχείων. Η άδεια εκδίδεται για αόριστο χρονικό διά−
στημα, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι επιθυμεί
την έκδοσή της για διάστημα ορισμένο. Ανανέωση της
άδειας μουσικών οργάνων, σε περίπτωση που αυτή εκ−
δόθηκε για περιορισμένη χρονική διάρκεια, ζητείται από
τον οικείο δήμο ένα μήνα πριν από την λήξη της. Μέχρι
την έκδοση ή μη της πράξης ανανέωσης η χρήση των
μουσικών οργάνων τεκμαίρεται ότι είναι νόμιμη.
2. Για την έκδοση της άδειας ο ενδιαφερόμενος υπο−
βάλλει 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
αίτησης του παραρτήματος το οποίο αποτελεί αναπό−
σπαστο 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 Συλλογι−
κής Διαχείρισης.
3. Η άδεια μουσικών οργάνων κοινοποιείται από το
δήμο που την εξέδωσε στον Οργανισμό Πνευματικής
Ιδιοκτησίας.
4. Για την έκδοση της άδειας μουσικών οργάνων απαι−
τείται προηγούμενη γνωμοδότηση της Υγειονομικής
Υπηρεσίας. Γνωμοδότηση δεν απαιτείται για την ανα−
νέωση της άδειας.
5. Σε περίπτωση αντικατάστασης της άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. σε άλλο πρόσωπο αντικαθίσταται
και η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων.
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ǹ ǿ ȉ Ǿ Ȉ Ǿ – ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȍȈǾ (ȐȡșȡȠ 8 ȃ.1599/1986)
Ǿ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȝİ ĮȣĲȒ ĲȘ įȒȜȦıȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȜİȖȤșİȓ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ ĮȡȤİȓȠ ȐȜȜȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ (ȐȡșȡȠ 8
ʌĮȡ. 4 ȃ. 1599/1986)

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ : «ȆȇȅǼīȀȇǿȈǾ ǿǻȇȊȈǾȈ ȀǹȉǹȈȉǾȂǹȉȅȈ ȊīǼǿȅȃȅȂǿȀȅȊ
ǼȃǻǿǹĭǼȇȅȃȉȅȈ (İȓįȠȢ țĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ Ȓ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ)».
ǹȇǿĬȂ. ȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅȊ

ȆȇȅȈ:

ȉȠ ǻȒȝȠ: .................

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ

ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ
ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǹǿȉȅȊȃȉȅȈ
ȅ – Ǿ ǵȞȠȝĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ:

ǵȞȠȝĮ ȆĮĲȑȡĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ ȆĮĲȑȡĮ:

ǵȞȠȝĮ ȂȘĲȑȡĮȢ:

ǼʌȫȞȣȝȠ ȂȘĲȑȡĮȢ:

ǹȡȚș. ǻİȜĲ. ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ:

ǹ.ĭ.Ȃ:

(1)

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ :

ȉȩʌȠȢ īȑȞȞȘıȘȢ:

ȉȩʌȠȢ ȀĮĲȠȚțȓĮȢ:

ȅįȩȢ:

ȉȘȜ:

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǹǿȉȅȊȃȉȅȈ

ǹȡȚș:

Fax:

ȉȀ:

E – mail:

*(ȃȠȝȚțȐ ȆȡȩıȦʌĮ Ȓ ǼȞȫıİȚȢ ȆȡȠıȫʌȦȞ)

ǹ.ĭ.Ȃ:

ǼȆȍȃȊȂǿǹ:

ǹȇ. ȀǹȉǹȈȉǹȉǿȀȅȊ:

ǾȂ. ǼȆǿȀȊȇ. ȀǹȉǹȈȉǹȉǿȀȅȊ:

ǹȇ. & ǼȉȅȈ ĭǼȀ / ȉǹȆǼȉ:
Ǽǻȇǹ / ȅǻȅȈ:

ǹȇǿĬȂ:

ǻǾȂȅȈ/ȀȅǿȃȅȉǾȉǹ:

ȃȅȂȅȈ:

ȉǾȁǼĭȍȃȅ:

FAX:

ȉȀ:

E – mail:

ȅȇǿȈȂȅȈ / ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǼȀȆȇȅȈȍȆȅȊ(4) (ȖȚĮ țĮĲȐșİıȘ ĮȓĲȘıȘȢ Ȓ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲİȜȚțȒȢ
įȚȠȚțȘĲȚțȒȢ ʌȡȐȟȘȢ) : Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ Ș İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȑȞĲȣʌȠ țĮȚ İȞȫʌȚȠȞ ĲȠȣ
ĮȡȝȩįȚȠȣ ȣʌĮȜȜȒȜȠȣ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌȡȠıțȩȝȚıȘ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘȢ ȝİ ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȠȣ ȖȞȒıȚȠȣ ĲȘȢ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ Įʌȩ
įȘȝȩıȚĮ ȣʌȘȡİıȓĮ Ȓ ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡĮĳȚțȠȪ ʌȜȘȡİȟȠȣıȓȠȣ.
ȅȃȅȂǹ:

ǼȆȍȃȊȂȅ:

ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ ȆǹȉǼȇǹ:

ǹǻȉ:

ȅǻȅȈ:
ȉȘȜ:

ǹȇǿĬ:
Fax:

ȉ.Ȁ:
E – mail:
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ȆȁǾȇȅĭȅȇǿǹȀǹ ȈȉȅǿȋǼǿǹ

ǼǿǻȅȈ ȀǹȉǹȈȉǾȂǹȉȅȈ ǳ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ ……………………
ȆȍȁȅȊȂǼȃǹ ǼǿǻǾ ……………………………
ȆǹȇǼȋȅȂǼȃǼȈ ȊȆǾȇǼȈǿǼȈ ……………….
ǹȆǹǿȉȅȊȂǼȃǹ ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀǹ
ȉǿȉȁȅȈ ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀȅȊ:

ȀǹȉǹȉǼĬǾȀǼ ȂǼ
ȉǾȃ ǹǿȉǾȈǾ

Ĭǹ
ȆȇȅȈȀȅȂǿȈȉǼǿ

ȃǹ ǹȃǹǽǾȉǾĬǼǿ
(3)
ȊȆǾȇǼȈǿǹȀǹ

1.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

ʌȠȜȣțĮĲȠȚțȓĮȢ Ȓ ĲȠȣ ȚįȚȠțĲȒĲȘ ĲȠȣ
țĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ ȩĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ įȚĮȤİȚȡȚıĲȒȢ
ȩĲȚ Ƞ țĮȞȠȞȚıȝȩȢ ĲȘȢ ʌȠȜȣțĮĲȠȚțȓĮȢ Ȓ İȜȜİȓȥİȚ
ĮȣĲȠȪ Ȓ ʌȜİȚȠȥȘĳȓĮ ĲȠȣ ĮȡȚșȝȠȪ ĲȦȞ
ȚįȚȠțĲȘĲȫȞ ĲȦȞ ıĲİȖĮȗȠȝȑȞȦȞ ıĲȠ ȓįȚȠ țĲȓȡȚȠ
įȚĮȝİȡȚıȝȐĲȦȞ, ȝȘ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ
ȜȠȚʌȫȞ ȤȫȡȦȞ (țĮĲĮıĲȘȝȐĲȦȞ, ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ
ȤȫȡȦȞ țȜʌ) įİȞ ĮʌĮȖȠȡİȪİȚ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ
ȤȫȡȠȣ ĮȣĲȠȪ ȖȚĮ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ȣʌȩ ȓįȡȣıȘ
țĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ Ȓ İȡȖĮıĲȘȡȓȠȣ (İȞıȦȝĮĲȫȞİĲĮȚ
ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ)
ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ:
īȚĮ ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ ȓįȡȣıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ Ƞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ıĲȠȞ ȠȚțİȓȠ ǻȒȝȠ, İȞĲȩȢ ĲȡȚȫȞ ȝȘȞȫȞ Įʌȩ ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ ĲȘȢ
ʌȡȠȑȖțȡȚıȘȢ, ȝİ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ʌĮȡȐĲĮıȘȢ ȖȚĮ įȪȠ ĮțȩȝȘ ȝȒȞİȢ, țĮĲȩʌȚȞ ĮȓĲȘıȘȢ – ȖȞȦıĲȠʌȠȓȘıȘȢ ıĲȠ ǻȒȝȠ, ȩȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ ʌȠȣ
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ. Ȉİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ș ʌȡȠȑȖțȡȚıȘ ĮȞĮțĮȜİȓĲĮȚ.

ǼʌȚȜȑȟĲİ ȝİ ʌȠȚȠ ĲȡȩʌȠ șȑȜİĲİ ȞĮ ʌĮȡĮȜȐȕİĲİ ĲȘȞ ĮʌȐȞĲȘıȒ ıĮȢ:
1. ȃĮ ıĮȢ ĮʌȠıĲĮȜİȓ ȝİ ıȣıĲȘȝȑȞȘ İʌȚıĲȠȜȒ ıĲȘ
ǻȚİȪșȣȞıȘ:…………………………………………………………………………………………………….
2. ȃĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜȐȕİĲİ Ƞ ȓįȚȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌȘȡİıȓĮ ȝĮȢ
3. ȃĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜȐȕİĲİ Įʌȩ ȐȜȜȠ ıȘȝİȓȠ………………………………………………………………..
4 ȃĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜȐȕİȚ İțʌȡȩıȦʌȩȢ ıĮȢ
5 ȃĮ ıĮȢ ĮʌȠıĲĮȜİȓ ȝİ fax ıĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ:………………………………………………………….……

ȋȇȅȃȅȈ :

Ǿ ʌȡȠȑȖțȡȚıȘ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ țĮĲȐ ȞȩȝȠ ĮȡȝȩįȚĮ ȩȡȖĮȞĮ ıİ ʌȡȠșİıȝȓĮ įİțĮʌȑȞĲİ (15) ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȘȢ
ĮȓĲȘıȘȢ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĮȡȑȜİȣıȘȢ ȐʌȡĮțĲȘȢ ĲȘȢ ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞȘȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ, șİȦȡİȓĲĮȚ ȩĲȚ Ș ʌȡȠȑȖțȡȚıȘ ȑȤİȚ ȤȠȡȘȖȘșİȓ ıȚȦʌȘȡȐ. ȅ
İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ ȝʌȠȡİȓ ȝİ ĮȓĲȘıȒ ĲȠȣ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ ıȤİĲȚțȒȢ ȕİȕĮȓȦıȘȢ Įʌȩ ĲȠ ǻȒȝȠ.

ȀȅȈȉȅȈ: 0 €

* ȊǺ ȊǺȋȊȆȇȆȀǿȊȀȁǺ ȉȊȆȀȌǽȀǺ ȊȆȋ ĮȋȉȀȁȆȋ ȇȈȆȉȎȇȆȋ (ǽȋȈȎȇǺȏȁǿȉ ǽȄȎȉǿȉ) ȇȈȆȁȋȇȊȆȋȄ ǺȇȆ
ȊǿȄ ǺȉȊȋȄȆȃȀȁǿ ȊǺȋȊȆȊǿȊǺ, ȊȆ ǼȀǺǻǺȊǿȈȀȆ Ǵ ǺȂȂȆ ȀȉȆǼȋȄǺȃȆ ǽĬĬȈǺĮȆ ȁǺȀ ĬȀǺ ȊǺ ĮȋȉȀȁǺ
ȇȈȆȉȎȇǺ ȊȈȀȊȎȄ ȌȎȈȎȄ ǺȇȆ ȊǿȄ ǺǼǽȀǺ ǼȀǺȃȆȄǿȉ.
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ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
[ȉǿȉȁȅȈ ȊȆǾȇǼȈǿǹȈ]

(1) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ țĮȚ țĮĲȩʌȚȞ ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ, ȦȢ ʌȜȒȡȘȢ İȟĮȥȒĳȚȠȢ ĮȡȚșȝȩȢ Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ: ʌȤ Ș 7
ĭİȕȡȠȣĮȡȓȠȣ 1969 ȖȡȐĳİĲĮȚ ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ: 070269
(2) «ǵʌȠȚȠȢ İȞ ȖȞȫıİȚ ĲȠȣ įȘȜȫȞİȚ ȥİȣįȒ ȖİȖȠȞȩĲĮ Ȓ ĮȡȞİȓĲĮȚ Ȓ ĮʌȠțȡȪʌĲİȚ ĲĮ ĮȜȘșȚȞȐ ȝİ ȑȖȖȡĮĳȘ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ ĳȣȜȐțȚıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȡȚȫȞ ȝȘȞȫȞ. ǼȐȞ Ƞ ȣʌĮȓĲȚȠȢ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ʌȡȐȟİȦȞ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ʌȡȠıʌȠȡȓıİȚ ıĲȠȞ
İĮȣĲȩȞ ĲȠȣ Ȓ ıİ ȐȜȜȠȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȩ ȩĳİȜȠȢ ȕȜȐʌĲȠȞĲĮȢ ĲȡȓĲȠȞ Ȓ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ȕȜȐȥİȚ ȐȜȜȠȞ, ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ țȐșİȚȡȟȘ ȝȑȤȡȚ 10
İĲȫȞ.
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ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
[ȉǿȉȁȅȈ ȊȆǾȇǼȈǿǹȈ]

ǺǼǺǹǿȍȈǾ ȊȆȅǺȅȁǾȈ ǹǿȉǾȂǹȉȅȈ
ǹȓĲȘȝĮ:

ȆȇȅǼīȀȇǿȈǾ ǿǻȇȊȈǾȈ ȀǹȉǹȈȉǾȂǹȉȅȈ ȊīǼǿȅȃȅȂǿȀȅȊ
ǼȃǻǿǹĭǼȇȅȃȉȅȈ (İȓįȠȢ țĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ )

ȊʌȘȡİıȓĮ ȊʌȠȕȠȜȒȢ:
ǹȡȚșȝ. ȆȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ:

Ǿȝ/ȞȚĮ ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ:

ǹȡȝȩįȚȠȢ ȊʌȐȜȜȘȜȠȢ:

ǵȞȠȝĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ:

ǹȚĲȫȞ:

ǵȞȠȝĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ:

ȋȇȅȃȅȈ :

Ǿ ʌȡȠȑȖțȡȚıȘ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ țĮĲȐ ȞȩȝȠ ĮȡȝȩįȚĮ ȩȡȖĮȞĮ ıİ ʌȡȠșİıȝȓĮ įİțĮʌȑȞĲİ (15) ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȘȢ
ĮȓĲȘıȘȢ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĮȡȑȜİȣıȘȢ ȐʌȡĮțĲȘȢ ĲȘȢ ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞȘȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ, șİȦȡİȓĲĮȚ ȩĲȚ Ș ʌȡȠȑȖțȡȚıȘ ȑȤİȚ ȤȠȡȘȖȘșİȓ ıȚȦʌȘȡȐ. ȅ
İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ ȝʌȠȡİȓ ȝİ ĮȓĲȘıȒ ĲȠȣ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ ıȤİĲȚțȒȢ ȕİȕĮȓȦıȘȢ Įʌȩ ĲȠ ǻȒȝȠ.

ȀȅȈȉȅȈ: 0 €
ȉȇȅȆȅȈ ȆǹȇǹȁǹǺǾȈ ȆȅȊ ǼȆǼȁǼīǾ:

ȅ ȊʌȐȜȜȘȜȠȢ
(ȣʌȠȖȡĮĳȒ)
(ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ)
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ǹ ǿ ȉ Ǿ Ȉ Ǿ – ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȍȈǾ (ȐȡșȡȠ 8 ȃ.1599/1986)
Ǿ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȝİ ĮȣĲȒ ĲȘ įȒȜȦıȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȜİȖȤșİȓ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ ĮȡȤİȓȠ ȐȜȜȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ (ȐȡșȡȠ 8
ʌĮȡ. 4 ȃ. 1599/1986)

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ : «ǹǻǼǿǹ ǿǻȇȊȈǾȈ Ȁǹǿ ȁǼǿȉȅȊȇīǿǹȈ ȀǹȉǹȈȉǾȂǹȉȅȈ
ȊīǼǿȅȃȅȂǿȀȅȊ ǼȃǻǿǹĭǼȇȅȃȉȅȈ».
ǹȇǿĬȂ. ȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅȊ

ȆȇȅȈ:

ȉȠ ǻȒȝȠ: .................

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ

ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ
ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǹǿȉȅȊȃȉȅȈ
ȅ – Ǿ ǵȞȠȝĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ:

ǵȞȠȝĮ ȆĮĲȑȡĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ ȆĮĲȑȡĮ:

ǵȞȠȝĮ ȂȘĲȑȡĮȢ:

ǼʌȫȞȣȝȠ ȂȘĲȑȡĮȢ:

ǹȡȚș. ǻİȜĲ. ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ:

ǹ.ĭ.Ȃ:

(1)

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ :

ȉȩʌȠȢ īȑȞȞȘıȘȢ:

ȉȩʌȠȢ ȀĮĲȠȚțȓĮȢ:

ȅįȩȢ:

ȉȘȜ:

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǹǿȉȅȊȃȉȅȈ

ǹȡȚș:

Fax:

ȉȀ:

E – mail:

*(ȃȠȝȚțȐ ȆȡȩıȦʌĮ Ȓ ǼȞȫıİȚȢ ȆȡȠıȫʌȦȞ)

ǹ.ĭ.Ȃ:

ǼȆȍȃȊȂǿǹ:

ǹȇ. ȀǹȉǹȈȉǹȉǿȀȅȊ:

ǾȂ. ǼȆǿȀȊȇ. ȀǹȉǹȈȉǹȉǿȀȅȊ:

ǹȇ. & ǼȉȅȈ ĭǼȀ / ȉǹȆǼȉ:
Ǽǻȇǹ / ȅǻȅȈ:

ǹȇǿĬȂ:

ǻǾȂȅȈ/ȀȅǿȃȅȉǾȉǹ:

ȃȅȂȅȈ:

ȉǾȁǼĭȍȃȅ:

FAX:

ȉȀ:

E – mail:

ȅȇǿȈȂȅȈ / ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǼȀȆȇȅȈȍȆȅȊ(4) (ȖȚĮ țĮĲȐșİıȘ ĮȓĲȘıȘȢ Ȓ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲİȜȚțȒȢ
įȚȠȚțȘĲȚțȒȢ ʌȡȐȟȘȢ) : Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ Ș İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȑȞĲȣʌȠ țĮȚ İȞȫʌȚȠȞ ĲȠȣ
ĮȡȝȩįȚȠȣ ȣʌĮȜȜȒȜȠȣ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌȡȠıțȩȝȚıȘ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘȢ ȝİ ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȠȣ ȖȞȒıȚȠȣ ĲȘȢ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ Įʌȩ
įȘȝȩıȚĮ ȣʌȘȡİıȓĮ Ȓ ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡĮĳȚțȠȪ ʌȜȘȡİȟȠȣıȓȠȣ.
ȅȃȅȂǹ:

ǼȆȍȃȊȂȅ:

ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ ȆǹȉǼȇǹ:

ǹǻȉ:

ȅǻȅȈ:
ȉȘȜ:

ǹȇǿĬ:
Fax:

ȉ.Ȁ:
E – mail:
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ȆȁǾȇȅĭȅȇǿǹȀǹ ȈȉȅǿȋǼǿǹ
ǹȆǹǿȉȅȊȂǼȃǹ ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀǹ
ȉǿȉȁȅȈ ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀȅȊ:

1. ĭȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳȠ įİȜĲȓȠȣ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ Ȓ ȐȜȜȠȣ
İȖȖȡȐĳȠȣ Įʌȩ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 4 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ
3 ĲȠȣ ȃ.2690/1999 ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 25
ĲȠȣ ȃ. 3731/2008 (Ȓ ĲȘ ıȤİĲȚțȒ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ȕİȕĮȓȦıȘ
ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ ĮȡȤȒȢ Ȓ ĲȠ įȚĮȕĮĲȒȡȚȠ Ȓ ĲȘȞ ȐįİȚĮ
ȠįȒȖȘıȘȢ Ȓ ĲȠ ĮĲȠȝȚțȩ ȕȚȕȜȚȐȡȚȠ ȣȖİȓĮȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
ĮıĳĮȜȚıĲȚțȫȞ ĳȠȡȑȦȞ) *
2. ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ ȠȚțȠįȠȝȚțȒȢ ȐįİȚĮȢ țĮȚ ıȤİįȚĮȖȡȐȝȝĮĲĮ
ĲȠȣ țĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ İȚȢ ĲȡȚʌȜȠȪȞ ȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞĮ Įʌȩ
ȂȘȤĮȞȚțȩ, Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ȩĲȚ Ƞ ȤȫȡȠȢ İȓȞĮȚ
țȪȡȚĮȢ ȤȡȒıȘȢ ʌȡȠȠȡȚȗȩȝİȞȠȢ ȖȚĮ ȀȊǼ, ıİ țȜȓȝĮțĮ ʌȠȣ
șĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȡȘĲȐ İʌȓ ĲȠȣ ıȤİįȓȠȣ țĮȚ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ
ĮʌȠĲȣʌȫȞȠȞĲĮȚ
ȩȜȠȚ
ȠȚ
ȤȫȡȠȚ
ĲȠȣ
Ȁ.Ȋ.Ǽ.
ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ țĮȚ ĮȣĲȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ
İȚįȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȚıȤȪȠȞĲȠȢ ȞȠȝȚțȠȪ ʌȜĮȚıȓȠȣ (ʌ.Ȥ.
ĲȠȣĮȜȑĲİȢ ȖȚĮ ǹ.Ȃ.Ǽ.ǹ.).
3.
ǺİȕĮȓȦıȘ
țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ
ȘȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȠȪ,
ȝȘȤĮȞȠȜȠȖȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ țĮȚ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ Įʌȩ ĲȠȞ
țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȡȝȩįȚȠ İȖțĮĲĮıĲȐĲȘ ȝȘȤĮȞȚțȩ (ĮȖȦȖȠȓ
ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ȠıȝȫȞ, ĮİȡȓȦȞ, țĮʌȞȫȞ, ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ǹ.Ȇ.Ǽ.
țȜʌ).
4. ǻȒȜȦıȘ ȠȡȚıȝȠȪ ĲȠȣ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȫȢ țĮȚ ĮȖȠȡĮȞȠȝȚțȫȢ
ȣʌİȣșȪȞȠȣ Įʌȩ ĲȠȞ İțʌȡȩıȦʌȠ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ țĮȚ
ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĮʌȠįȠȤȒȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȠȡȚıșȑȞĲĮ.
5. ȊʌİȪșȣȞȘ ǻȒȜȦıȘ ĲȠȣ ȃ.1599/1986 (ĮȞĲȓ
ĮʌȠıʌȐıȝĮĲȠȢ ʌȠȚȞȚțȠȪ ȝȘĲȡȫȠȣ) ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȞĮ
įȘȜȫȞȠȞĲĮȚ
ĲĮ
ĮțȩȜȠȣșĮ:
«ȅ/Ǿ
țȐĲȦșȚ
ȣʌȠȖȡȐĳȦȞ/ĳȠȣıĮ … įİȞ ȑȤȦ țĮĲĮįȚțĮıĲİȓ ĲİȜİıȓįȚțĮ ȖȚĮ
țĮȞȑȞĮ Įʌȩ ĲĮ ĮįȚțȒȝĮĲĮ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ
ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 1 ʌĮȡ. 2 ĲȠȣ ʌ.į. 180/1979, ȩʌȦȢ ĮȣĲȩ
ȚıȤȪİȚ» (ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȠȡȒȖȘıȘȢ ȐįİȚĮȢ ȖȚĮ
țĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ ıĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠıĳȑȡȠȞĲĮȚ ȠȚȞȠʌȞİȣȝĮĲȫįȘ
ʌȠĲȐ ıİ țĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ ıĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠıĳȑȡȠȞĲĮȚ
ȠȚȞȠʌȞİȣȝĮĲȫįȘ ʌȠĲȐ)
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ĲȘȞ ĮȓĲȘıȘ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ İĲĮȚȡİȓĮ,
țĮĲĮĲȓșİȞĲĮȚ ȣʌİȪșȣȞİȢ įȘȜȫıİȚȢ ĲȠȣ ȃ.1599/1986 (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 ȝİ ĲȠ ȓįȚȠ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ.
6. ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
ĮȞĮȗȘĲȘșİȓ țĮȚ ĮȣĲİʌĮȖȖȑȜĲȦȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȠȚțİȓȠ įȒȝȠ ȝİ
ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ȝİȜȑĲȘȢ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠ
İȓįȠȢ ĲȠȣ țĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ 3/1981 (Ǻ 20)
țĮȚ 8Ȗ/2007 (Ǻ 12) ȆȣȡȠıȕİıĲȚțȑȢ ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ȩĲĮȞ Ș
ȠȚțȠįȠȝȚțȒ ȐįİȚĮ ȑȤİȚ İțįȠșİȓ ȝȑȤȡȚ 17/2/1989 Ȓ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ Ȇ.ǻ 71/1988 (ǹ 32) ȩĲĮȞ Ș ȠȚțȠįȠȝȚțȒ
ȐįİȚĮ ȑȤİȚ İțįȠșİȓ ȝİĲȐ ĲȚȢ 17/2/1989
7. ȆĮȡȐȕȠȜȠ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȀȊǹ 61167/17-12-2007
(ĭǼȀ 2438 Ǻ).
8. ǱįİȚĮ ĮıțȒıİȦȢ İʌĮȖȖȑȜȝĮĲȠȢ, ȖȚĮ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ
ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ĲȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ ıĲȠ ȩȞȠȝĮ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ
İțįȓįİĲĮȚ Ș ȐįİȚĮ Ȓ ʌȡȠıȫʌȠȣ ʌȠȣ įȘȜȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ șĮ
ĮʌĮıȤȠȜȘșİȓ ıĲȠ țĮĲȐıĲȘȝĮ țĮȚ İȓȞĮȚ țȐĲȠȤȠȢ

ȀǹȉǹȉǼĬǾȀǼ ȂǼ
ȉǾȃ ǹǿȉǾȈǾ

Ĭǹ
ȆȇȅȈȀȅȂǿȈȉǼǿ

ȃǹ ǹȃǹǽǾȉǾĬǼǿ
(3)
ȊȆǾȇǼȈǿǹȀǹ
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ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ ȐįİȚĮȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș ȐıțȘıȘ ĲȠȣ
ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ İʌĮȖȖȑȜȝĮĲȠȢ įȚȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ
ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ 1, 2 țĮȚ 3 ĲȠȣ ȃ. 3919/2011 (ĭǼȀ 32/ǹ/23-2011), ĮȞĲȓ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ ȐıțȘıȘȢ İʌĮȖȖȑȜȝĮĲȠȢ, įȪȞĮĲĮȚ
ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ ĮʌȜȒ ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ ĮȡȤȒȢ ȩĲȚ Ƞ
İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ ʌȜȘȡȠȓ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȞȩȝȚȝİȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ
ȖȚĮ ĲȘȞ ȐıțȘıȘ ĲȠȣ İʌĮȖȖȑȜȝĮĲȠȢ ĮȣĲȠȪ.

īȚĮ ĲȘȞ ȐįİȚĮ ȓįȡȣıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȀȑȞĲȡȦȞ ǻȚĮıțȑįĮıȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ İʌȚʌȜȑȠȞ ĲĮ İȟȒȢ
įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ:
1. ǱįİȚĮ įȘȝȩıȚĮȢ İțĲȑȜİıȘȢ ȝȠȣıȚțȫȞ ıȣȞșȑıİȦȞ
ȤȠȡȘȖȠȪȝİȞȘ Įʌȩ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ȠȡȖĮȞȚıȝȩ ıȣȜȜȠȖȚțȒȢ
įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ.
2. īȚĮ țȑȞĲȡĮ įȚĮıțȑįĮıȘȢ ʌȠȣ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȃȠȝȩ
ǹĲĲȚțȒȢ ʌȜȘȞ ȞȘıȚȦĲȚțȫȞ ʌİȡȚȠȤȫȞ ĲȠȣ ȃȠȝȠȪ ĮȣĲȠȪ,
ıĲȠ ȃȠȝȩ ĬİııĮȜȠȞȓțȘȢ țĮșȫȢ țĮȚ ıİ ʌȩȜİȚȢ ȐȞȦ ĲȦȞ
10.0000 țĮĲȠȓțȦȞ, ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ȩĲȚ șĮ įȚĮșȑĲİȚ ĲȠȞ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ. 257/ 2001 ȤȫȡȠ
ıĲȐșȝİȣıȘȢ
3. ȉİȤȞȚțȒ ȑțșİıȘ ȝȘȤĮȞȚțȠȪ ȖȚĮ ĲĮ ȝȑĲȡĮ ȘȤȠȝȩȞȦıȘȢ
ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ țĮȚ ȕȐıİȚ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ șĮ
ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ Ș ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘ ȘȤȠʌȡȠıĲĮıȓĮ. Ǿ ĲİȤȞȚțȒ ȑțșİıȘ șĮ
ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ ȝİ țȐĲȠȥȘ ĲȦȞ ȤȫȡȦȞ ʌȠȣ șĮ
ĮʌȠĲȣʌȫȞİĲĮȚ Ș șȑıȘ ĲȦȞ ȘȤİȓȦȞ. īȚĮ ĲĮ ȣʌĮȓșȡȚĮ
ȀȑȞĲȡĮ ǻȚĮıțȑįĮıȘȢ Ș ȝİȜȑĲȘ șĮ ĮȞĮĳȑȡİȚ țĮȚ ĲȘȞ
ĮʌȩıĲĮıȘ Įʌȩ ıȘȝİȓĮ ȘȤȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ
Ȋǻ ǹ5/3010/1985.

īȚĮ ĲȘȞ ȐįİȚĮ ȓįȡȣıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȀȑȞĲȡȦȞ ǻȚĮıțȑįĮıȘȢ ȐȞȦ ĲȦȞ 200 țĮșȚıȝȐĲȦȞ
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ İʌȚʌȜȑȠȞ ĲĮ İȟȒȢ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ:
1. ȈȤȑįȚȠ İȚȢ ĲȡȚʌȜȠȪȞ, ȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȠ Įʌȩ ȝȘȤĮȞȚțȩ,
ıĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ İȝĳĮȓȞİĲĮȚ Ș ȘȜİțĲȡȠȝȘȤĮȞȠȜȠȖȚțȒ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘ, Ƞ ĮİȡȚıȝȩȢ – İȟĮİȡȚıȝȩȢ țĮȚ Ș
ȘȤȠȝȩȞȦıȘ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ.

īȚĮ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ȠȡȚıȝȑȞȦȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ (ȐȡșȡȠ 24 ĲȠȣ Ǻǻ 465/1970), ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İʌȚʌȜȑȠȞ:
1. ǺİȕĮȓȦıȘ ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ Ƞįȩ ȣʌȘȡİıȓĮȢ, ȩĲȚ ȠȚ
İȡȖĮıȓİȢ țȣțȜȠĳȠȡȚĮțȒȢ ıȣȞįȑıİȦȢ İțĲİȜȑıșȘțĮȞ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ İȖțİțȡȚȝȑȞĮ ıȤȑįȚĮ (ȐȡșȡȠ 32 ʌĮȡ. 1
Ǻ.ǻ. 465/1970 țĮȚ ȐȡșȡȠ 21 ʌĮȡ. 2 ĲȠȣ Ȇǻ 118/2006)
ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ:

* İȐȞ Ƞ ĮȚĲȫȞ İȓȞĮȚ ĮȜȜȠįĮʌȩȢ - ȣʌȒțȠȠȢ țȡȐĲȠȣȢ ȝȘ ȝȑȜȠȣȢ ĲȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǲȞȦıȘȢ ĳȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ȚıȤȪȠȣıĮȢ ȐįİȚĮȢ įȚĮȝȠȞȒȢ ʌȠȣ ĲȠȣ
İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ ȐıțȘıȘ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȘȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ. ǹȞ Ƞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ İȓȞĮȚ ȠȝȠȖİȞȒȢ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ İȚįȚțȒ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮ
ȠȝȠȖİȞȠȪȢ Ȓ ʌȡȠȟİȞȚțȒ șİȫȡȘıȘ ȖȚĮ İʌĮȞĮʌĮĲȡȚıȝȩ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ĲȘȞ ĮȓĲȘıȘ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ İĲĮȚȡİȓĮ, țĮĲĮĲȓșİĲĮȚ țȦįȚțȠʌȠȚȘȝȑȞȠ
țĮĲĮıĲĮĲȚțȩ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ ıİ ĭ.Ǽ.Ȁ. ȖȚĮ ǹ.Ǽ. Ȓ Ǽ.Ȇ.Ǽ. Ȓ șİȦȡȘȝȑȞȠ Įʌȩ ĲȠ ȆȡȦĲȠįȚțİȓȠ ȖȚĮ ȅ.Ǽ. Ȓ Ǽ.Ǽ. (ȣĳȓıĲĮĲĮȚ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ
ĮȣĲİʌȐȖȖİȜĲȘȢ ĮȞĮȗȒĲȘıȘȢ Įʌȩ ĲȠ ǻȒȝȠ). ǼʌȓıȘȢ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ, įȒȜȦıȘ ȠȡȚıȝȠȪ ĲȠȣ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȫȢ țĮȚ ĮȖȠȡĮȞȠȝȚțȫȢ ȣʌİȣșȪȞȠȣ Įʌȩ ĲȠȞ
İțʌȡȩıȦʌȠ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ țĮȚ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĮʌȠįȠȤȒȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȠȡȚıșȑȞĲĮ.
ȂİĲȐ ĲȘ ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ, Ƞ ĳȐțİȜȠȢ įȚĮȕȚȕȐȗİĲĮȚ ıĲȚȢ ıȣȞĮȡȝȩįȚİȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ (ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒ ȣʌȘȡİıȓĮ ȖȚĮ ĲȠȞ
ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȩ ȑȜİȖȤȠ ĲȠȣ țĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ, ʌȣȡȠıȕİıĲȚțȒ ȣʌȘȡİıȓĮ ȖȚĮ ȤȠȡȒȖȘıȘ ȕİȕĮȓȦıȘȢ ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ, ʌȡȦĲȠȕȐșȝȚȠ
ıȣȝȕȠȪȜȚȠ șİȐĲȡȦȞ – țȚȞȘȝĮĲȠȖȡȐĳȦȞ țĮȚ ȜȠȚʌȫȞ ĮȚșȠȣıȫȞ ȖȚĮ ȖȞȦȝȠįȩĲȘıȘ).
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ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
[ȉǿȉȁȅȈ ȊȆǾȇǼȈǿǹȈ]

ǺǼǺǹǿȍȈǾ ȊȆȅǺȅȁǾȈ ǹǿȉǾȂǹȉȅȈ
ǹȓĲȘȝĮ:

ǹǻǼǿǹ ǿǻȇȊȈǾȈ Ȁǹǿ ȁǼǿȉȅȊȇīǿǹȈ ȀǹȉǹȈȉǾȂǹȉȅȈ ȊīǼǿȅȃȅȂǿȀȅȊ
ǼȃǻǿǹĭǼȇȅȃȉȅȈ

ȊʌȘȡİıȓĮ ȊʌȠȕȠȜȒȢ:
ǹȡȚșȝ. ȆȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ:

Ǿȝ/ȞȚĮ ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ:

ǹȡȝȩįȚȠȢ ȊʌȐȜȜȘȜȠȢ:

ǵȞȠȝĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ:

ǹȚĲȫȞ:

ǵȞȠȝĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ:

ȋȇȅȃȅȈ : Ǿ ȐįİȚĮ ȓįȡȣıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ İțįȓįİĲĮȚ İȞĲȩȢ 30 ȘȝİȡȫȞ. ǹȞ ʌĮȡȑȜșİȚ ȐʌȡĮțĲȘ Ș ʌȡȠșİıȝȓĮ ĲȦȞ ĲȡȚȐȞĲĮ
(30) ȘȝİȡȫȞ, ȜȠȖȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ Ș ȐįİȚĮ ȑȤİȚ İțįȠșİȓ. ȅ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ ȝʌȠȡİȓ ȝİ ĮȓĲȘıȒ ĲȠȣ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ ıȤİĲȚțȒȢ
ȕİȕĮȓȦıȘȢ Įʌȩ ĲȠ ǻȒȝȠ
ȀȅȈȉȅȈ: ȆĮȡȐȕȠȜȠ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘȞ Ȁ.Ȋ.ǹ. ȠȚț. 61167/17-12-2007.
ȉȇȅȆȅȈ ȆǹȇǹȁǹǺǾȈ ȆȅȊ ǼȆǼȁǼīǾ:

ȅ ȊʌȐȜȜȘȜȠȢ
(ȣʌȠȖȡĮĳȒ)
(ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ)
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ǹ ǿ ȉ Ǿ Ȉ Ǿ – ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȍȈǾ (ȐȡșȡȠ 8 ȃ.1599/1986)
Ǿ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȝİ ĮȣĲȒ ĲȘ įȒȜȦıȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȜİȖȤșİȓ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ ĮȡȤİȓȠ ȐȜȜȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ (ȐȡșȡȠ 8
ʌĮȡ. 4 ȃ. 1599/1986)

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ : «ǹȃȉǿȀǹȉǹȈȉǹȈǾ ǹǻǼǿǹȈ ǿǻȇȊȈǾȈ Ȁǹǿ ȁǼǿȉȅȊȇīǿǹȈ
ȀǹȉǹȈȉǾȂǹȉȅȈ ȊīǼǿȅȃȅȂǿȀȅȊ ǼȃǻǿǹĭǼȇȅȃȉȅȈ ».
ǹȇǿĬȂ. ȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅȊ

ȆȇȅȈ:

ȉȠ ǻȒȝȠ: .................

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ

ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ
ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǹǿȉȅȊȃȉȅȈ
ȅ – Ǿ ǵȞȠȝĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ:

ǵȞȠȝĮ ȆĮĲȑȡĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ ȆĮĲȑȡĮ:

ǵȞȠȝĮ ȂȘĲȑȡĮȢ:

ǼʌȫȞȣȝȠ ȂȘĲȑȡĮȢ:

ǹȡȚș. ǻİȜĲ. ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ:

ǹ.ĭ.Ȃ:

(1)

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ :

ȉȩʌȠȢ īȑȞȞȘıȘȢ:

ȉȩʌȠȢ ȀĮĲȠȚțȓĮȢ:

ȅįȩȢ:

ȉȘȜ:

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǹǿȉȅȊȃȉȅȈ

ǹȡȚș:

Fax:

ȉȀ:

E – mail:

*(ȃȠȝȚțȐ ȆȡȩıȦʌĮ Ȓ ǼȞȫıİȚȢ ȆȡȠıȫʌȦȞ)

ǹ.ĭ.Ȃ:

ǼȆȍȃȊȂǿǹ:

ǹȇ. ȀǹȉǹȈȉǹȉǿȀȅȊ:

ǾȂ. ǼȆǿȀȊȇ. ȀǹȉǹȈȉǹȉǿȀȅȊ:

ǹȇ. & ǼȉȅȈ ĭǼȀ / ȉǹȆǼȉ:
Ǽǻȇǹ / ȅǻȅȈ:

ǹȇǿĬȂ:

ǻǾȂȅȈ/ȀȅǿȃȅȉǾȉǹ:

ȃȅȂȅȈ:

ȉǾȁǼĭȍȃȅ:

FAX:

ȉȀ:

E – mail:

ȅȇǿȈȂȅȈ / ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǼȀȆȇȅȈȍȆȅȊ(4) (ȖȚĮ țĮĲȐșİıȘ ĮȓĲȘıȘȢ Ȓ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲİȜȚțȒȢ
įȚȠȚțȘĲȚțȒȢ ʌȡȐȟȘȢ) : Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ Ș İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȑȞĲȣʌȠ țĮȚ İȞȫʌȚȠȞ ĲȠȣ
ĮȡȝȩįȚȠȣ ȣʌĮȜȜȒȜȠȣ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌȡȠıțȩȝȚıȘ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘȢ ȝİ ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȠȣ ȖȞȒıȚȠȣ ĲȘȢ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ Įʌȩ
įȘȝȩıȚĮ ȣʌȘȡİıȓĮ Ȓ ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡĮĳȚțȠȪ ʌȜȘȡİȟȠȣıȓȠȣ.
ȅȃȅȂǹ:

ǼȆȍȃȊȂȅ:

ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ ȆǹȉǼȇǹ:

ǹǻȉ:

ȅǻȅȈ:
ȉȘȜ:

ǹȇǿĬ:
Fax:

ȉ.Ȁ:
E – mail:
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ȆȁǾȇȅĭȅȇǿǹȀǹ ȈȉȅǿȋǼǿǹ
ǹȆǹǿȉȅȊȂǼȃǹ ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀǹ
ȉǿȉȁȅȈ ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀȅȊ:

1. ĭȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳȠ įİȜĲȓȠȣ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ Ȓ ȐȜȜȠȣ
İȖȖȡȐĳȠȣ Įʌȩ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 4 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ
3 ĲȠȣ ȃ.2690/1999 ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 25
ĲȠȣ ȃ.3731/2008 (Ȓ ĲȘ ıȤİĲȚțȒ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȘȢ
ĮȡȝȩįȚĮȢ ĮȡȤȒȢ Ȓ ĲȠ įȚĮȕĮĲȒȡȚȠ Ȓ ĲȘȞ ȐįİȚĮ ȠįȒȖȘıȘȢ Ȓ
ĲȠ ĮĲȠȝȚțȩ ȕȚȕȜȚȐȡȚȠ ȣȖİȓĮȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȫȞ
ĳȠȡȑȦȞ) *
2. ǲȖȖȡĮĳȠ ıĲȠȚȤİȓȠ ȕȑȕĮȚȘȢ ȤȡȠȞȠȜȠȖȓĮȢ ȝİ ĲȠ ȠʌȠȓȠ
ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ Ș ȝİĲĮȕȓȕĮıȘ Ȓ Ș ȝȓıșȦıȘ Ȓ İțȝȓıșȦıȘ
ĲȠȣ țĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ Ȓ Ș ȝİĲĮȕȠȜȒ ıĲȘȞ ĮȡȤȚțȐ
ȤȠȡȘȖȘșİȓıĮ ȐįİȚĮ (ȚįȚȦĲȚțȩ ıȣȝĳȦȞȘĲȚțȩ șİȦȡȘȝȑȞȠ
Įʌȩ ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡȐĳȠ, ȝȚıșȦĲȒȡȚȠ ıȣȝȕȩȜĮȚȠ
șİȦȡȘȝȑȞȠ Įʌȩ İĳȠȡȓĮ ,ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ țĮĲĮıĲĮĲȚțȠȪ,
įȒȜȦıȘ ĮȜȜĮȖȒȢ ȞȠȝȓȝȠȣ İțʌȡȠıȫʌȠȣ țȜʌ). **
3. ǻȒȜȦıȘ ȠȡȚıȝȠȪ ĲȠȣ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȫȢ țĮȚ ĮȖȠȡĮȞȠȝȚțȫȢ
ȣʌİȣșȪȞȠȣ Įʌȩ ĲȠȞ İțʌȡȩıȦʌȠ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ țĮȚ
ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĮʌȠįȠȤȒȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȠȡȚıșȑȞĲĮ.
4. ȊʌİȪșȣȞȘ ǻȒȜȦıȘ ĲȠȣ ȃ.1599/1986 (ĮȞĲȓ
ĮʌȠıʌȐıȝĮĲȠȢ ʌȠȚȞȚțȠȪ ȝȘĲȡȫȠȣ) ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ
įȘȜȫȞȠȞĲĮȚ
ĲĮ
ĮțȩȜȠȣșĮ:
«ȅ/Ǿ
țȐĲȦșȚ
ȣʌȠȖȡȐĳȦȞ/ĳȠȣıĮ … įİȞ ȑȤȦ țĮĲĮįȚțĮıĲİȓ ĲİȜİıȓįȚțĮ ȖȚĮ
țĮȞȑȞĮ Įʌȩ ĲĮ ĮįȚțȒȝĮĲĮ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ
ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 1 ʌĮȡ. 2 ĲȠȣ ʌ.į. 180/1979, ȩʌȦȢ ĮȣĲȩ
ȚıȤȪİȚ» (ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝİĲĮȕȓȕĮıȘȢ, ȝȓıșȦıȘȢ,
ȣʌȠȝȓıșȦıȘȢ ıİ țĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ ıĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠıĳȑȡȠȞĲĮȚ
ȠȚȞȠʌȞİȣȝĮĲȫįȘ ʌȠĲȐ)
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ĲȘȞ ĮȓĲȘıȘ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ İĲĮȚȡİȓĮ,
țĮĲĮĲȓșİȞĲĮȚ ȣʌİȪșȣȞİȢ įȘȜȫıİȚȢ ĲȠȣ ȃ.1599/1986 (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 ȝİ ĲȠ ȓįȚȠ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ.
5. ȊʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ Ȟ. 1599/86, ȝİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ
įȘȜȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ :
«ȍȢ ȞȑȠȢ țȪȡȚȠȢ ĲȠȣ țĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ……(İȓįȠȢ
țĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ)…….,ıĲȘȞ Ƞįȩ……..,įȘȜȫȞȦ ȩĲȚ įİȞ ȑȤİȚ
İʌȑȜșİȚ ȝİĲĮĳȠȡȐ, İʌȑțĲĮıȘ, ĮȜȜĮȖȒ ȤȡȒıȘȢ Ȓ ȠȣıȚȫįȘȢ
ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȫȞ ȩȡȦȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, ȕȐıİȚ
ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȤȠȡȘȖȒșȘțİ Ș ȚıȤȪȠȣıĮ ȐįİȚĮ ıĲȠȞ/ıĲȘȞ
………(ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ĲȠ ȩȞȠȝĮ ĲȠȣ țĮĲȩȤȠȣ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ ʌȠȣ
ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ)». (ȖȚĮ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȝİĲĮȕȓȕĮıȘȢ Ȓ
ȝȓıșȦıȘȢ Ȓ ȣʌȠȝȓıșȦıȘȢ)
6. ȆĮȡȐȕȠȜȠ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȀȊǹ 61167/17-12-2007
(ĭǼȀ 2438 Ǻ).
7. ǱįİȚĮ ĮıțȒıİȦȢ İʌĮȖȖȑȜȝĮĲȠȢ Ȓ ıȤİĲȚțȒ ȕİȕĮȓȦıȘ,
ȖȚĮ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ĲȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ ıĲȠ
ȩȞȠȝĮ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ İțįȓįİĲĮȚ Ș ȐįİȚĮ Ȓ ʌȡȠıȫʌȠȣ ʌȠȣ
įȘȜȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ șĮ ĮʌĮıȤȠȜȘșİȓ ıĲȠ țĮĲȐıĲȘȝĮ țĮȚ İȓȞĮȚ
țȐĲȠȤȠȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ ȐįİȚĮȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș
ȐıțȘıȘ ĲȠȣ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ İʌĮȖȖȑȜȝĮĲȠȢ įȚȑʌİĲĮȚ Įʌȩ
ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ 1, 2 țĮȚ 3 ĲȠȣ ȃ. 3919/2011
(ĭǼȀ 32/ǹ/2-3-2011), ĮȞĲȓ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ ȐıțȘıȘȢ
İʌĮȖȖȑȜȝĮĲȠȢ, įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ ĮʌȜȒ ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȘȢ
ĮȡȝȩįȚĮȢ ĮȡȤȒȢ ȩĲȚ Ƞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ ʌȜȘȡȠȓ ȩȜİȢ ĲȚȢ

ȀǹȉǹȉǼĬǾȀǼ ȂǼ
ȉǾȃ ǹǿȉǾȈǾ

Ĭǹ
ȆȇȅȈȀȅȂǿȈȉǼǿ

ȃǹ ǹȃǹǽǾȉǾĬǼǿ
(3)
ȊȆǾȇǼȈǿǹȀǹ
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ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
[ȉǿȉȁȅȈ ȊȆǾȇǼȈǿǹȈ]

(1) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ țĮȚ țĮĲȩʌȚȞ ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ, ȦȢ ʌȜȒȡȘȢ İȟĮȥȒĳȚȠȢ ĮȡȚșȝȩȢ Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ: ʌȤ Ș 7
ĭİȕȡȠȣĮȡȓȠȣ 1969 ȖȡȐĳİĲĮȚ ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ: 070269
(2) «ǵʌȠȚȠȢ İȞ ȖȞȫıİȚ ĲȠȣ įȘȜȫȞİȚ ȥİȣįȒ ȖİȖȠȞȩĲĮ Ȓ ĮȡȞİȓĲĮȚ Ȓ ĮʌȠțȡȪʌĲİȚ ĲĮ ĮȜȘșȚȞȐ ȝİ ȑȖȖȡĮĳȘ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ ĳȣȜȐțȚıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȡȚȫȞ ȝȘȞȫȞ. ǼȐȞ Ƞ ȣʌĮȓĲȚȠȢ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ʌȡȐȟİȦȞ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ʌȡȠıʌȠȡȓıİȚ ıĲȠȞ
İĮȣĲȩȞ ĲȠȣ Ȓ ıİ ȐȜȜȠȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȩ ȩĳİȜȠȢ ȕȜȐʌĲȠȞĲĮȢ ĲȡȓĲȠȞ Ȓ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ȕȜȐȥİȚ ȐȜȜȠȞ, ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ țȐșİȚȡȟȘ ȝȑȤȡȚ 10
İĲȫȞ.
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ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
[ȉǿȉȁȅȈ ȊȆǾȇǼȈǿǹȈ]

ǺǼǺǹǿȍȈǾ ȊȆȅǺȅȁǾȈ ǹǿȉǾȂǹȉȅȈ
ǹȓĲȘȝĮ:

ǹȃȉǿȀǹȉǹȈȉǹȈǾ ǹǻǼǿǹȈ ǿǻȇȊȈǾȈ Ȁǹǿ ȁǼǿȉȅȊȇīǿǹȈ ȀǹȉǹȈȉǾȂǹȉȅȈ
ȊīǼǿȅȃȅȂǿȀȅȊ ǼȃǻǿǹĭǼȇȅȃȉȅȈ

ȊʌȘȡİıȓĮ ȊʌȠȕȠȜȒȢ:
ǹȡȚșȝ. ȆȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ:

Ǿȝ/ȞȚĮ ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ:

ǹȡȝȩįȚȠȢ ȊʌȐȜȜȘȜȠȢ:

ǵȞȠȝĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ:

ǹȚĲȫȞ:

ǵȞȠȝĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ:

ȋȇȅȃȅȈ : Ǿ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ ȖȓȞİĲĮȚ İȞĲȩȢ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȒȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ įİțĮʌȑȞĲİ (10) ȘȝİȡȫȞ. ǹȞ Ș
ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞȘ ʌȡȠșİıȝȓĮ ʌĮȡȑȜșİȚ ȐʌȡĮțĲȘ, ȜȠȖȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ Ș ȐįİȚĮ ȑȤİȚ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲĮșİȓ. ȅ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ ȝʌȠȡİȓ ȝİ
ĮȓĲȘıȒ ĲȠȣ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ ıȤİĲȚțȒȢ ȕİȕĮȓȦıȘȢ Įʌȩ ĲȠ ǻȒȝȠ.
ȀȅȈȉȅȈ: ȆĮȡȐȕȠȜȠ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘȞ Ȁ.Ȋ.ǹ. ȠȚț. 61167/17-12-2007.
ȉȇȅȆȅȈ ȆǹȇǹȁǹǺǾȈ ȆȅȊ ǼȆǼȁǼīǾ:

ȅ ȊʌȐȜȜȘȜȠȢ
(ȣʌȠȖȡĮĳȒ)
(ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ)
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ǹ ǿ ȉ Ǿ Ȉ Ǿ – ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȍȈǾ (ȐȡșȡȠ 8 ȃ.1599/1986)
Ǿ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȝİ ĮȣĲȒ ĲȘ įȒȜȦıȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȜİȖȤșİȓ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ ĮȡȤİȓȠ ȐȜȜȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ (ȐȡșȡȠ 8
ʌĮȡ. 4 ȃ. 1599/1986)

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ : «ǹȃȉǿȀǹȉǹȈȉǹȈǾ ǹǻǼǿǹȈ ǿǻȇȊȈǾȈ Ȁǹǿ ȁǼǿȉȅȊȇīǿǹȈ
ȀǹȉǹȈȉǾȂǹȉȅȈ ȊīǼǿȅȃȅȂǿȀȅȊ ǼȃǻǿǹĭǼȇȅȃȉȅȈ (ȩĲĮȞ ĮȞĮʌĲȪııİĲĮȚ İȞĲȩȢ ĮȣĲȠȪ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ)».
ǹȇǿĬȂ. ȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅȊ

ȆȇȅȈ:

ȉȠ ǻȒȝȠ: .................

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ

ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ
ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǹǿȉȅȊȃȉȅȈ
ȅ – Ǿ ǵȞȠȝĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ:

ǵȞȠȝĮ ȆĮĲȑȡĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ ȆĮĲȑȡĮ:

ǵȞȠȝĮ ȂȘĲȑȡĮȢ:

ǼʌȫȞȣȝȠ ȂȘĲȑȡĮȢ:

ǹȡȚș. ǻİȜĲ. ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ:

ǹ.ĭ.Ȃ:

(1)

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ :

ȉȩʌȠȢ īȑȞȞȘıȘȢ:

ȉȩʌȠȢ ȀĮĲȠȚțȓĮȢ:

ȅįȩȢ:

ȉȘȜ:

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǹǿȉȅȊȃȉȅȈ

ǹȡȚș:

Fax:

ȉȀ:

E – mail:

*(ȃȠȝȚțȐ ȆȡȩıȦʌĮ Ȓ ǼȞȫıİȚȢ ȆȡȠıȫʌȦȞ)

ǹ.ĭ.Ȃ:

ǼȆȍȃȊȂǿǹ:

ǹȇ. ȀǹȉǹȈȉǹȉǿȀȅȊ:

ǾȂ. ǼȆǿȀȊȇ. ȀǹȉǹȈȉǹȉǿȀȅȊ:

ǹȇ. & ǼȉȅȈ ĭǼȀ / ȉǹȆǼȉ:
Ǽǻȇǹ / ȅǻȅȈ:

ǹȇǿĬȂ:

ǻǾȂȅȈ/ȀȅǿȃȅȉǾȉǹ:

ȃȅȂȅȈ:

ȉǾȁǼĭȍȃȅ:

FAX:

ȉȀ:

E – mail:

ȅȇǿȈȂȅȈ / ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǼȀȆȇȅȈȍȆȅȊ(4) (ȖȚĮ țĮĲȐșİıȘ ĮȓĲȘıȘȢ Ȓ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲİȜȚțȒȢ
įȚȠȚțȘĲȚțȒȢ ʌȡȐȟȘȢ) : Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ Ș İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȑȞĲȣʌȠ țĮȚ İȞȫʌȚȠȞ ĲȠȣ
ĮȡȝȩįȚȠȣ ȣʌĮȜȜȒȜȠȣ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌȡȠıțȩȝȚıȘ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘȢ ȝİ ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȠȣ ȖȞȒıȚȠȣ ĲȘȢ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ Įʌȩ
įȘȝȩıȚĮ ȣʌȘȡİıȓĮ Ȓ ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡĮĳȚțȠȪ ʌȜȘȡİȟȠȣıȓȠȣ.
ȅȃȅȂǹ:

ǼȆȍȃȊȂȅ:

ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ ȆǹȉǼȇǹ:

ǹǻȉ:

ȅǻȅȈ:
ȉȘȜ:

ǹȇǿĬ:
Fax:

ȉ.Ȁ:
E – mail:
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ȆȁǾȇȅĭȅȇǿǹȀǹ ȈȉȅǿȋǼǿǹ
ǹȆǹǿȉȅȊȂǼȃǹ ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀǹ
ȉǿȉȁȅȈ ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀȅȊ:

ȀǹȉǹȉǼĬǾȀǼ ȂǼ
ȉǾȃ ǹǿȉǾȈǾ

Ĭǹ
ȆȇȅȈȀȅȂǿȈȉǼǿ

ȃǹ ǹȃǹǽǾȉǾĬǼǿ
(3)
ȊȆǾȇǼȈǿǹȀǹ

1. ĭȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳȠ įİȜĲȓȠȣ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ Ȓ ȐȜȜȠȣ
İȖȖȡȐĳȠȣ Įʌȩ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 4 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ
3 ĲȠȣ ȃ.2690/1999 ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 25
ĲȠȣ ȃ. 3731/2008 (Ȓ ĲȘ ıȤİĲȚțȒ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ȕİȕĮȓȦıȘ
ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ ĮȡȤȒȢ Ȓ ĲȠ įȚĮȕĮĲȒȡȚȠ Ȓ ĲȘȞ ȐįİȚĮ
ȠįȒȖȘıȘȢ Ȓ ĲȠ ĮĲȠȝȚțȩ ȕȚȕȜȚȐȡȚȠ ȣȖİȓĮȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
ĮıĳĮȜȚıĲȚțȫȞ ĳȠȡȑȦȞ) *
2. ȆĮȡȐȕȠȜȠ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȀȊǹ 61167/17-12-2007
(ĭǼȀ 2438 Ǻ).
3. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ ʌȠȣ ĲȣȤȩȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ
4. ȊʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ ȃ.1599/86, ȝİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ
įȘȜȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ : «ȉȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȠȓ ȩȡȠȚ ʌȠȣ
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ țİȓȝİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ țĮȚ įİȞ İʌȒȜșİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ țĲȘȡȚȠįȠȝȚțȒ ȝİĲĮȕȠȜȒ ĲȠȣ țĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ
ȝȠȣ ʌȠȣ İȣȡȓıțİĲĮȚ ıĲȘ įȚİȪșȣȞıȘ…………..»
5. ǱįİȚĮ ĮıțȒıİȦȢ İʌĮȖȖȑȜȝĮĲȠȢ Ȓ ıȤİĲȚțȒ ȕİȕĮȓȦıȘ,
ȖȚĮ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ĲȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ ıĲȠ
ȩȞȠȝĮ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ İțįȓįİĲĮȚ Ș ȐįİȚĮ Ȓ ʌȡȠıȫʌȠȣ ʌȠȣ
įȘȜȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ șĮ ĮʌĮıȤȠȜȘșİȓ ıĲȠ țĮĲȐıĲȘȝĮ țĮȚ İȓȞĮȚ
țȐĲȠȤȠȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ ȐįİȚĮȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș
ȐıțȘıȘ ĲȠȣ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ İʌĮȖȖȑȜȝĮĲȠȢ įȚȑʌİĲĮȚ Įʌȩ
ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ 1, 2 țĮȚ 3 ĲȠȣ ȃ. 3919/2011
(ĭǼȀ 32/ǹ/2-3-2011), ĮȞĲȓ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ ȐıțȘıȘȢ
İʌĮȖȖȑȜȝĮĲȠȢ, įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ ĮʌȜȒ ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȘȢ
ĮȡȝȩįȚĮȢ ĮȡȤȒȢ ȩĲȚ Ƞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ ʌȜȘȡȠȓ ȩȜİȢ ĲȚȢ
ȞȩȝȚȝİȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȐıțȘıȘ ĲȠȣ İʌĮȖȖȑȜȝĮĲȠȢ
ĮȣĲȠȪ.
ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ:

* ǼȐȞ Ƞ ĮȚĲȫȞ İȓȞĮȚ ĮȜȜȠįĮʌȩȢ - ȣʌȒțȠȠȢ țȡȐĲȠȣȢ ȝȘ ȝȑȜȠȣȢ ĲȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǲȞȦıȘȢ ĳȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ȚıȤȪȠȣıĮȢ ȐįİȚĮȢ įȚĮȝȠȞȒȢ ʌȠȣ ĲȠȣ
İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ ȐıțȘıȘ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȘȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ. ǹȞ Ƞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ İȓȞĮȚ ȠȝȠȖİȞȒȢ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ İȚįȚțȒ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮ
ȠȝȠȖİȞȠȪȢ Ȓ ʌȡȠȟİȞȚțȒ șİȫȡȘıȘ ȖȚĮ İʌĮȞĮʌĮĲȡȚıȝȩ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ĲȘȞ ĮȓĲȘıȘ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ İĲĮȚȡİȓĮ, țĮĲĮĲȓșİĲĮȚ țȦįȚțȠʌȠȚȘȝȑȞȠ
țĮĲĮıĲĮĲȚțȩ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ ıİ ĭ.Ǽ.Ȁ. ȖȚĮ ǹ.Ǽ. Ȓ Ǽ.Ȇ.Ǽ. Ȓ șİȦȡȘȝȑȞȠ Įʌȩ ĲȠ ȆȡȦĲȠįȚțİȓȠ ȖȚĮ ȅ.Ǽ. Ȓ Ǽ.Ǽ. (ĮȞĮȗȘĲİȓĲĮȚ țĮȚ ĮȣĲİʌȐȖȖİȜĲĮ
Įʌȩ ĲȠ ǻȒȝȠ). ǼʌȓıȘȢ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ, įȒȜȦıȘ ȠȡȚıȝȠȪ ĲȠȣ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȫȢ țĮȚ ĮȖȠȡĮȞȠȝȚțȫȢ ȣʌİȣșȪȞȠȣ Įʌȩ ĲȠȞ İțʌȡȩıȦʌȠ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ țĮȚ
ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĮʌȠįȠȤȒȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȠȡȚıșȑȞĲĮ.

ǼʌȚȜȑȟĲİ ȝİ ʌȠȚȠ ĲȡȩʌȠ șȑȜİĲİ ȞĮ ʌĮȡĮȜȐȕİĲİ ĲȘȞ ĮʌȐȞĲȘıȒ ıĮȢ:
1. ȃĮ ıĮȢ ĮʌȠıĲĮȜİȓ ȝİ ıȣıĲȘȝȑȞȘ İʌȚıĲȠȜȒ ıĲȘ
ǻȚİȪșȣȞıȘ:…………………………………………………………………………………………………….
2. ȃĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜȐȕİĲİ Ƞ ȓįȚȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌȘȡİıȓĮ ȝĮȢ
3. ȃĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜȐȕİĲİ Įʌȩ ȐȜȜȠ ıȘȝİȓȠ………………………………………………………………..
4 ȃĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜȐȕİȚ İțʌȡȩıȦʌȩȢ ıĮȢ
5 ȃĮ ıĮȢ ĮʌȠıĲĮȜİȓ ȝİ fax ıĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ:………………………………………………………….……

ȋȇȅȃȅȈ : Ǿ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ ȖȓȞİĲĮȚ İȞĲȩȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ įİțĮʌȑȞĲİ (10) ȘȝİȡȫȞ. ǹȞ Ș ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞȘ
ʌȡȠșİıȝȓĮ ʌĮȡȑȜșİȚ ȐʌȡĮțĲȘ, ȜȠȖȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ Ș ȐįİȚĮ ȑȤİȚ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲĮșİȓ. ȅ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ ȝʌȠȡİȓ ȝİ ĮȓĲȘıȒ ĲȠȣ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ
ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ ıȤİĲȚțȒȢ ȕİȕĮȓȦıȘȢ Įʌȩ ĲȠ ǻȒȝȠ.

ȀȅȈȉȅȈ: ȆĮȡȐȕȠȜȠ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘȞ Ȁ.Ȋ.ǹ. ȠȚț. 61167/17-12-2007.
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ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
[ȉǿȉȁȅȈ ȊȆǾȇǼȈǿǹȈ]

(1) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ țĮȚ țĮĲȩʌȚȞ ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ, ȦȢ ʌȜȒȡȘȢ İȟĮȥȒĳȚȠȢ ĮȡȚșȝȩȢ Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ: ʌȤ Ș 7
ĭİȕȡȠȣĮȡȓȠȣ 1969 ȖȡȐĳİĲĮȚ ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ: 070269
(2) «ǵʌȠȚȠȢ İȞ ȖȞȫıİȚ ĲȠȣ įȘȜȫȞİȚ ȥİȣįȒ ȖİȖȠȞȩĲĮ Ȓ ĮȡȞİȓĲĮȚ Ȓ ĮʌȠțȡȪʌĲİȚ ĲĮ ĮȜȘșȚȞȐ ȝİ ȑȖȖȡĮĳȘ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ ĳȣȜȐțȚıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȡȚȫȞ ȝȘȞȫȞ. ǼȐȞ Ƞ ȣʌĮȓĲȚȠȢ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ʌȡȐȟİȦȞ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ʌȡȠıʌȠȡȓıİȚ ıĲȠȞ
İĮȣĲȩȞ ĲȠȣ Ȓ ıİ ȐȜȜȠȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȩ ȩĳİȜȠȢ ȕȜȐʌĲȠȞĲĮȢ ĲȡȓĲȠȞ Ȓ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ȕȜȐȥİȚ ȐȜȜȠȞ, ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ țȐșİȚȡȟȘ ȝȑȤȡȚ 10
İĲȫȞ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

36457

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
[ȉǿȉȁȅȈ ȊȆǾȇǼȈǿǹȈ]

ǺǼǺǹǿȍȈǾ ȊȆȅǺȅȁǾȈ ǹǿȉǾȂǹȉȅȈ
ǹȓĲȘȝĮ:

ǹȃȉǿȀǹȉǹȈȉǹȈǾ ǹǻǼǿǹȈ ǿǻȇȊȈǾȈ Ȁǹǿ ȁǼǿȉȅȊȇīǿǹȈ ȀǹȉǹȈȉǾȂǹȉȅȈ
ȊīǼǿȅȃȅȂǿȀȅȊ ǼȃǻǿǹĭǼȇȅȃȉȅȈ (ȩĲĮȞ ĮȞĮʌĲȪııİĲĮȚ İȞĲȩȢ ĮȣĲȠȪ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ)

ȊʌȘȡİıȓĮ ȊʌȠȕȠȜȒȢ:
ǹȡȚșȝ. ȆȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ:

Ǿȝ/ȞȚĮ ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ:

ǹȡȝȩįȚȠȢ ȊʌȐȜȜȘȜȠȢ:

ǵȞȠȝĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ:

ǹȚĲȫȞ:

ǵȞȠȝĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ:

ȋȇȅȃȅȈ : Ǿ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ ȖȓȞİĲĮȚ İȞĲȩȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ įİțĮʌȑȞĲİ (10) ȘȝİȡȫȞ. ǹȞ Ș ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞȘ
ʌȡȠșİıȝȓĮ ʌĮȡȑȜșİȚ ȐʌȡĮțĲȘ, ȜȠȖȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ Ș ȐįİȚĮ ȑȤİȚ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲĮșİȓ. ȅ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ ȝʌȠȡİȓ ȝİ ĮȓĲȘıȒ ĲȠȣ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ
ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ ıȤİĲȚțȒȢ ȕİȕĮȓȦıȘȢ Įʌȩ ĲȠ ǻȒȝȠ.

ȀȅȈȉȅȈ: ȆĮȡȐȕȠȜȠ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘȞ Ȁ.Ȋ.ǹ. ȠȚț. 61167/17-12-2007.
ȉȇȅȆȅȈ ȆǹȇǹȁǹǺǾȈ ȆȅȊ ǼȆǼȁǼīǾ:

ȅ ȊʌȐȜȜȘȜȠȢ
(ȣʌȠȖȡĮĳȒ)
(ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

36458

ǹ ǿ ȉ Ǿ Ȉ Ǿ – ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȍȈǾ (ȐȡșȡȠ 8 ȃ.1599/1986)
Ǿ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȝİ ĮȣĲȒ ĲȘ įȒȜȦıȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȜİȖȤșİȓ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ ĮȡȤİȓȠ ȐȜȜȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ (ȐȡșȡȠ 8
ʌĮȡ. 4 ȃ. 1599/1986)

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ : «ǹǻǼǿǹ ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǾȈ Ȁǹǿ ȁǼǿȉȅȊȇīǿǹȈ ĬǼǹȉȇȍȃ Ȁǹǿ
ȀǿȃǾȂǹȉȅīȇǹĭȍȃ».
ǹȇǿĬȂ. ȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅȊ

ȆȇȅȈ:

ȉȠ ǻȒȝȠ: .................

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ

ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ
ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǹǿȉȅȊȃȉȅȈ
ȅ – Ǿ ǵȞȠȝĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ:

ǵȞȠȝĮ ȆĮĲȑȡĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ ȆĮĲȑȡĮ:

ǵȞȠȝĮ ȂȘĲȑȡĮȢ:

ǼʌȫȞȣȝȠ ȂȘĲȑȡĮȢ:

ǹȡȚș. ǻİȜĲ. ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ:

ǹ.ĭ.Ȃ:

(1)

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ :

ȉȩʌȠȢ īȑȞȞȘıȘȢ:

ȉȩʌȠȢ ȀĮĲȠȚțȓĮȢ:

ȅįȩȢ:

ȉȘȜ:

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǹǿȉȅȊȃȉȅȈ

ǹȡȚș:

Fax:

ȉȀ:

E – mail:

*(ȃȠȝȚțȐ ȆȡȩıȦʌĮ Ȓ ǼȞȫıİȚȢ ȆȡȠıȫʌȦȞ)

ǹ.ĭ.Ȃ:

ǼȆȍȃȊȂǿǹ:

ǹȇ. ȀǹȉǹȈȉǹȉǿȀȅȊ:

ǾȂ. ǼȆǿȀȊȇ. ȀǹȉǹȈȉǹȉǿȀȅȊ:

ǹȇ. & ǼȉȅȈ ĭǼȀ / ȉǹȆǼȉ:
Ǽǻȇǹ / ȅǻȅȈ:

ǹȇǿĬȂ:

ǻǾȂȅȈ/ȀȅǿȃȅȉǾȉǹ:

ȃȅȂȅȈ:

ȉǾȁǼĭȍȃȅ:

FAX:

ȉȀ:

E – mail:

ȅȇǿȈȂȅȈ / ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǼȀȆȇȅȈȍȆȅȊ(4) (ȖȚĮ țĮĲȐșİıȘ ĮȓĲȘıȘȢ Ȓ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲİȜȚțȒȢ
įȚȠȚțȘĲȚțȒȢ ʌȡȐȟȘȢ) : Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ Ș İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȑȞĲȣʌȠ țĮȚ İȞȫʌȚȠȞ ĲȠȣ
ĮȡȝȩįȚȠȣ ȣʌĮȜȜȒȜȠȣ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌȡȠıțȩȝȚıȘ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘȢ ȝİ ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȠȣ ȖȞȒıȚȠȣ ĲȘȢ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ Įʌȩ
įȘȝȩıȚĮ ȣʌȘȡİıȓĮ Ȓ ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡĮĳȚțȠȪ ʌȜȘȡİȟȠȣıȓȠȣ.
ȅȃȅȂǹ:

ǼȆȍȃȊȂȅ:

ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ ȆǹȉǼȇǹ:

ǹǻȉ:

ȅǻȅȈ:
ȉȘȜ:

ǹȇǿĬ:
Fax:

ȉ.Ȁ:
E – mail:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

36459

36460

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

36461

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
[ȉǿȉȁȅȈ ȊȆǾȇǼȈǿǹȈ]

(1) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ țĮȚ țĮĲȩʌȚȞ ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ, ȦȢ ʌȜȒȡȘȢ İȟĮȥȒĳȚȠȢ ĮȡȚșȝȩȢ Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ: ʌȤ Ș 7
ĭİȕȡȠȣĮȡȓȠȣ 1969 ȖȡȐĳİĲĮȚ ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ: 070269
(2) «ǵʌȠȚȠȢ İȞ ȖȞȫıİȚ ĲȠȣ įȘȜȫȞİȚ ȥİȣįȒ ȖİȖȠȞȩĲĮ Ȓ ĮȡȞİȓĲĮȚ Ȓ ĮʌȠțȡȪʌĲİȚ ĲĮ ĮȜȘșȚȞȐ ȝİ ȑȖȖȡĮĳȘ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ ĳȣȜȐțȚıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȡȚȫȞ ȝȘȞȫȞ. ǼȐȞ Ƞ ȣʌĮȓĲȚȠȢ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ʌȡȐȟİȦȞ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ʌȡȠıʌȠȡȓıİȚ ıĲȠȞ
İĮȣĲȩȞ ĲȠȣ Ȓ ıİ ȐȜȜȠȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȩ ȩĳİȜȠȢ ȕȜȐʌĲȠȞĲĮȢ ĲȡȓĲȠȞ Ȓ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ȕȜȐȥİȚ ȐȜȜȠȞ, ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ țȐșİȚȡȟȘ ȝȑȤȡȚ 10
İĲȫȞ.

36462

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
[ȉǿȉȁȅȈ ȊȆǾȇǼȈǿǹȈ]

ǺǼǺǹǿȍȈǾ ȊȆȅǺȅȁǾȈ ǹǿȉǾȂǹȉȅȈ
ǹȓĲȘȝĮ:

ǹǻǼǿǹ ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǾȈ Ȁǹǿ ȁǼǿȉȅȊȇīǿǹȈ ĬǼǹȉȇȍȃ Ȁǹǿ
ȀǿȃǾȂǹȉȅīȇǹĭȍȃ

ȊʌȘȡİıȓĮ ȊʌȠȕȠȜȒȢ:
ǹȡȚșȝ. ȆȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ:

Ǿȝ/ȞȚĮ ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ:

ǹȡȝȩįȚȠȢ ȊʌȐȜȜȘȜȠȢ:

ǵȞȠȝĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ:

ǹȚĲȫȞ:

ǵȞȠȝĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ:

ȋȇȅȃȅȈ : Į) ȂİĲȐ ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ ıȤİĲȚțȒȢ ʌȡȠȑȖțȡȚıȘȢ, Ș ĮȓĲȘıȘ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ șİȐĲȡȦȞ Ȓ țȚȞȘȝĮĲȠȖȡȐĳȦȞ ȝİ ĲȠȞ
ĳȐțİȜȠ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞ ʌȠȣ ĲȘȞ ıȣȞȠįİȪȠȣȞ İȚȢ ĮʌȜȠȪȞ įȚĮȕȚȕȐȗİĲĮȚ ĲȘȞ İʌȠȝȑȞȘ ĲȘȢ țĮĲȐșİıȒȢ ĲȘȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȠȚțİȓȠ ǻȒȝȠ țĮȚ ȝİ ĲȘȞ
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 (20) ȘȝİȡȫȞ.
ȕ) Ǿ ĮȓĲȘıȘ ȝİ ĲȠȞ ĳȐțİȜȠ țĮȚ ĲȘȞ ȖȞȦȝȠįȩĲȘıȘ ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ıĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ İʌȚıĲȡȑĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȠȣ ȠȚțİȓȠȣ ǻȒȝȠȣ ʌȠȣ ĲĮ
įȚĮȕȓȕĮıİ țĮȚ İĳǯ ȩıȠȞ Ș ȖȞȦȝȠįȩĲȘıȘ İȓȞĮȚ șİĲȚțȒ İțįȓįİĲĮȚ Ș ȐįİȚĮ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ Įʌȩ ĲȠȞ ǻȒȝĮȡȤȠ İȞĲȩȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ
įȑțĮ (10) ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȠȣ ĳĮțȑȜȠȣ, įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Ș ȐįİȚĮ ȜȠȖȓȗİĲĮȚ ȦȢ İțįȠșİȓıĮ. ȅ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ ȝʌȠȡİȓ ȝİ ĮȓĲȘıȒ ĲȠȣ ȞĮ
ȗȘĲȒıİȚ ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ ıȤİĲȚțȒȢ ȕİȕĮȓȦıȘȢ Įʌȩ ĲȠ ǻȒȝȠ.

ȀȅȈȉȅȈ: ȆĮȡȐȕȠȜȠ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘȞ Ȁ.Ȋ.ǹ. ȠȚț. 61167/17-12-2007.
ȉȇȅȆȅȈ ȆǹȇǹȁǹǺǾȈ ȆȅȊ ǼȆǼȁǼīǾ:

ȅ ȊʌȐȜȜȘȜȠȢ
(ȣʌȠȖȡĮĳȒ)
(ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ)
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ǹ ǿ ȉ Ǿ Ȉ Ǿ – ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȍȈǾ (ȐȡșȡȠ 8 ȃ.1599/1986)
Ǿ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȝİ ĮȣĲȒ ĲȘ įȒȜȦıȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȜİȖȤșİȓ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ ĮȡȤİȓȠ ȐȜȜȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ (ȐȡșȡȠ 8
ʌĮȡ. 4 ȃ. 1599/1986)

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ : «ǹȃȉǿȀǹȉǹȈȉǹȈǾ ǹǻǼǿǹȈ ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǾȈ Ȁǹǿ ȁǼǿȉȅȊȇīǿǹȈ
ĬǼǹȉȇȍȃ Ȁǹǿ ȀǿȃǾȂǹȉȅīȇǹĭȍȃ».
ǹȇǿĬȂ. ȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅȊ

ȆȇȅȈ:

ȉȠ ǻȒȝȠ: .................

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ

ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ
ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǹǿȉȅȊȃȉȅȈ
ȅ – Ǿ ǵȞȠȝĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ:

ǵȞȠȝĮ ȆĮĲȑȡĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ ȆĮĲȑȡĮ:

ǵȞȠȝĮ ȂȘĲȑȡĮȢ:

ǼʌȫȞȣȝȠ ȂȘĲȑȡĮȢ:

ǹȡȚș. ǻİȜĲ. ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ:

ǹ.ĭ.Ȃ:

(1)

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ :

ȉȩʌȠȢ īȑȞȞȘıȘȢ:

ȉȩʌȠȢ ȀĮĲȠȚțȓĮȢ:

ȅįȩȢ:

ȉȘȜ:

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǹǿȉȅȊȃȉȅȈ

ǹȡȚș:

Fax:

ȉȀ:

E – mail:

*(ȃȠȝȚțȐ ȆȡȩıȦʌĮ Ȓ ǼȞȫıİȚȢ ȆȡȠıȫʌȦȞ)

ǹ.ĭ.Ȃ:

ǼȆȍȃȊȂǿǹ:

ǹȇ. ȀǹȉǹȈȉǹȉǿȀȅȊ:

ǾȂ. ǼȆǿȀȊȇ. ȀǹȉǹȈȉǹȉǿȀȅȊ:

ǹȇ. & ǼȉȅȈ ĭǼȀ / ȉǹȆǼȉ:
Ǽǻȇǹ / ȅǻȅȈ:

ǹȇǿĬȂ:

ǻǾȂȅȈ/ȀȅǿȃȅȉǾȉǹ:

ȃȅȂȅȈ:

ȉǾȁǼĭȍȃȅ:

FAX:

ȉȀ:

E – mail:

ȅȇǿȈȂȅȈ / ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǼȀȆȇȅȈȍȆȅȊ(4) (ȖȚĮ țĮĲȐșİıȘ ĮȓĲȘıȘȢ Ȓ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲİȜȚțȒȢ
įȚȠȚțȘĲȚțȒȢ ʌȡȐȟȘȢ) : Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ Ș İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȑȞĲȣʌȠ țĮȚ İȞȫʌȚȠȞ ĲȠȣ
ĮȡȝȩįȚȠȣ ȣʌĮȜȜȒȜȠȣ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌȡȠıțȩȝȚıȘ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘȢ ȝİ ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȠȣ ȖȞȒıȚȠȣ ĲȘȢ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ Įʌȩ
įȘȝȩıȚĮ ȣʌȘȡİıȓĮ Ȓ ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡĮĳȚțȠȪ ʌȜȘȡİȟȠȣıȓȠȣ.
ȅȃȅȂǹ:

ǼȆȍȃȊȂȅ:

ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ ȆǹȉǼȇǹ:

ǹǻȉ:

ȅǻȅȈ:
ȉȘȜ:

ǹȇǿĬ:
Fax:

ȉ.Ȁ:
E – mail:
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ȆȁǾȇȅĭȅȇǿǹȀǹ ȈȉȅǿȋǼǿǹ
ǹȆǹǿȉȅȊȂǼȃǹ ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀǹ
ȉǿȉȁȅȈ ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀȅȊ:

ȀǹȉǹȉǼĬǾȀǼ ȂǼ
ȉǾȃ ǹǿȉǾȈǾ

Ĭǹ
ȆȇȅȈȀȅȂǿȈȉǼǿ

ȃǹ ǹȃǹǽǾȉǾĬǼǿ
(3)
ȊȆǾȇǼȈǿǹȀǹ

1. ĭȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳȠ įİȜĲȓȠȣ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ Ȓ ȐȜȜȠȣ
İȖȖȡȐĳȠȣ Įʌȩ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 4 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ
3 ĲȠȣ ȃ.2690/1999 ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 25
ĲȠȣ ȃ. 3731/2008 (Ȓ ĲȘ ıȤİĲȚțȒ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ ȕİȕĮȓȦıȘ
ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ ĮȡȤȒȢ Ȓ ĲȠ įȚĮȕĮĲȒȡȚȠ Ȓ ĲȘȞ ȐįİȚĮ
ȠįȒȖȘıȘȢ Ȓ ĲȠ ĮĲȠȝȚțȩ ȕȚȕȜȚȐȡȚȠ ȣȖİȓĮȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
ĮıĳĮȜȚıĲȚțȫȞ ĳȠȡȑȦȞ) *
2. ǲȖȖȡĮĳȠ ıĲȠȚȤİȓȠ ȕȑȕĮȚȘȢ ȤȡȠȞȠȜȠȖȓĮȢ ȝİ ĲȠ ȠʌȠȓȠ
ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ Ș ȝİĲĮȕȓȕĮıȘ Ȓ Ș ȝȓıșȦıȘ Ȓ İțȝȓıșȦıȘ
ĲȠȣ țĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ Ȓ Ș ȝİĲĮȕȠȜȒ ıĲȘȞ ĮȡȤȚțȐ
ȤȠȡȘȖȘșİȓıĮ ȐįİȚĮ (ȚįȚȦĲȚțȩ ıȣȝĳȦȞȘĲȚțȩ șİȦȡȘȝȑȞȠ
Įʌȩ ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡȐĳȠ, ȝȚıșȦĲȒȡȚȠ ıȣȝȕȩȜĮȚȠ
șİȦȡȘȝȑȞȠ Įʌȩ İĳȠȡȓĮ ,ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ țĮĲĮıĲĮĲȚțȠȪ,
įȒȜȦıȘ ĮȜȜĮȖȒȢ ȞȠȝȓȝȠȣ İțʌȡȠıȫʌȠȣ țȜʌ). **
3. ǼȐȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ İĲĮȚȡİȓĮ, įȒȜȦıȘ ȠȡȚıȝȠȪ ĲȠȣ
ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȫȢ țĮȚ ĮȖȠȡĮȞȠȝȚțȫȢ ȣʌİȣșȪȞȠȣ Įʌȩ ĲȠȞ
İțʌȡȩıȦʌȠ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ țĮȚ įȒȜȦıȘ ĮʌȠįȠȤȒȢ Įʌȩ ĲȠȞ
ȠȡȚıșȑȞĲĮ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș ȐįİȚĮ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ
ıĲȠ ȩȞȠȝĮ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ (Ș įȒȜȦıȘ ĮȣĲȒ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ
ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȝİĲĮȕȓȕĮıȘȢ Ȓ ȝȓıșȦıȘȢ Ȓ
ȣʌȠȝȓıșȦıȘȢ).
4. ȊʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ Ȟ. 1599/86, ȝİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ
įȘȜȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ :
«ȍȢ ȞȑȠȢ țȪȡȚȠȢ ĲȠȣ șİȐĲȡȠȣ Ȓ
țȚȞȘȝĮĲȠȖȡȐĳȠȣ)…….,ıĲȘȞ Ƞįȩ……..,įȘȜȫȞȦ ȩĲȚ įİȞ
ȑȤİȚ İʌȑȜșİȚ ȝİĲĮĳȠȡȐ, İʌȑțĲĮıȘ, ĮȜȜĮȖȒ ȤȡȒıȘȢ Ȓ
ȠȣıȚȫįȘȢ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȫȞ ȩȡȦȞ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, ȕȐıİȚ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȤȠȡȘȖȒșȘțİ Ș ȚıȤȪȠȣıĮ
ȐįİȚĮ ıĲȠȞ/ıĲȘȞ ………(ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ĲȠ ȩȞȠȝĮ ĲȠȣ țĮĲȩȤȠȣ
ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ ʌȠȣ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ)». (ȖȚĮ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ
ȝİĲĮȕȓȕĮıȘȢ Ȓ ȝȓıșȦıȘȢ Ȓ ȣʌȠȝȓıșȦıȘȢ)
5. ȆĮȡȐȕȠȜȠ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȀȊǹ 61167/17-12-2007
(ĭǼȀ 2438 Ǻ).
ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ:

* ǼȐȞ Ƞ ĮȚĲȫȞ İȓȞĮȚ ĮȜȜȠįĮʌȩȢ - ȣʌȒțȠȠȢ țȡȐĲȠȣȢ ȝȘ ȝȑȜȠȣȢ ĲȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǲȞȦıȘȢ ĳȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ȚıȤȪȠȣıĮȢ ȐįİȚĮȢ įȚĮȝȠȞȒȢ ʌȠȣ ĲȠȣ
İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ ȐıțȘıȘ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȘȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ. ǹȞ Ƞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ İȓȞĮȚ ȠȝȠȖİȞȒȢ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ İȚįȚțȒ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮ
ȠȝȠȖİȞȠȪȢ Ȓ ʌȡȠȟİȞȚțȒ șİȫȡȘıȘ ȖȚĮ İʌĮȞĮʌĮĲȡȚıȝȩ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩʌȠȣ ĲȘȞ ĮȓĲȘıȘ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ İĲĮȚȡİȓĮ, țĮĲĮĲȓșİĲĮȚ țȦįȚțȠʌȠȚȘȝȑȞȠ
țĮĲĮıĲĮĲȚțȩ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ ıİ ĭ.Ǽ.Ȁ. ȖȚĮ ǹ.Ǽ. Ȓ Ǽ.Ȇ.Ǽ. Ȓ șİȦȡȘȝȑȞȠ Įʌȩ ĲȠ ȆȡȦĲȠįȚțİȓȠ ȖȚĮ ȅ.Ǽ. Ȓ Ǽ.Ǽ. (ĮȞĮȗȘĲİȓĲĮȚ țĮȚ ĮȣĲİʌȐȖȖİȜĲĮ
Įʌȩ ĲȠ ǻȒȝȠ).

** ǼȚįȚțȩĲİȡĮ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ ȜȩȖȦ ȝİĲĮȕȓȕĮıȘȢ İȟĮȚĲȓĮȢ țȜȘȡȠȞȠȝȚțȒȢ įȚĮįȠȤȒȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ: ǼʌȚțȣȡȦȝȑȞȠ
ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȘȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ ĲȠȣ ȠȚțİȓȠȣ ȆȡȦĲȠįȚțİȓȠȣ ȝİ ĲȠ ȠʌȠȓȠ įȘȝȠıȚİȪĲȘțİ Ș įȚĮșȒțȘ, țĮșȫȢ țĮȚ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ĲȠȣ ȓįȚȠȣ įȚțĮıĲȘȡȓȠȣ
ʌİȡȓ ȝȘ įȘȝȠıȓİȣıȘȢ ȐȜȜȘȢ įȚĮșȒțȘȢ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ Ș įȚĮșȒțȘ İȓȞĮȚ ȚįȚȩȖȡĮĳȘ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ĮȞȦĲȑȡȦ
įȚțĮıĲȒȡȚȠ Ș țȒȡȣȟȒ ĲȘȢ ȦȢ «țȣȡȓĮȢ». ǹȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ įȚĮșȒțȘ, Ƞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıțȠȝȓıİȚ țȜȘȡȠȞȠȝȘĲȒȡȚȠ (ȐȡșȡĮ 1956 İʌ.
ǹıĲȚțȠȪ ȀȫįȚțĮ) ȂȑȤȡȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȠȣ țȜȘȡȠȞȠȝȘĲȘȡȓȠȣ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ ıĲȠ ȩȞȠȝĮ ĲȠȣ İȞįȚĮĳİȡȠȝȑȞȠȣ, ȣʌȩ
ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ țĮĲȐșİıȘȢ ıĲȘȞ ĮįİȚȠįȠĲȠȪıĮ ĮȡȤȒ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ İȖȖȪĲİȡȦȞ ıȣȖȖİȞȫȞ țĮȚ ȣʌİȣșȪȞȦȞ įȘȜȫıİȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌİȡȓ ĲȘȢ
ıȣȞȑȤȚıȘȢ ĲȘȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ Įʌȩ ĲȠ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ ʌȡȩıȦʌȠ.

ǼʌȚȜȑȟĲİ ȝİ ʌȠȚȠ ĲȡȩʌȠ șȑȜİĲİ ȞĮ ʌĮȡĮȜȐȕİĲİ ĲȘȞ ĮʌȐȞĲȘıȒ ıĮȢ:
1. ȃĮ ıĮȢ ĮʌȠıĲĮȜİȓ ȝİ ıȣıĲȘȝȑȞȘ İʌȚıĲȠȜȒ ıĲȘ
ǻȚİȪșȣȞıȘ:…………………………………………………………………………………………………….
2. ȃĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜȐȕİĲİ Ƞ ȓįȚȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌȘȡİıȓĮ ȝĮȢ
3. ȃĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜȐȕİĲİ Įʌȩ ȐȜȜȠ ıȘȝİȓȠ………………………………………………………………..
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ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
[ȉǿȉȁȅȈ ȊȆǾȇǼȈǿǹȈ]

(1) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ țĮȚ țĮĲȩʌȚȞ ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ, ȦȢ ʌȜȒȡȘȢ İȟĮȥȒĳȚȠȢ ĮȡȚșȝȩȢ Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ: ʌȤ Ș 7
ĭİȕȡȠȣĮȡȓȠȣ 1969 ȖȡȐĳİĲĮȚ ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ: 070269
(2) «ǵʌȠȚȠȢ İȞ ȖȞȫıİȚ ĲȠȣ įȘȜȫȞİȚ ȥİȣįȒ ȖİȖȠȞȩĲĮ Ȓ ĮȡȞİȓĲĮȚ Ȓ ĮʌȠțȡȪʌĲİȚ ĲĮ ĮȜȘșȚȞȐ ȝİ ȑȖȖȡĮĳȘ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ ĳȣȜȐțȚıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȡȚȫȞ ȝȘȞȫȞ. ǼȐȞ Ƞ ȣʌĮȓĲȚȠȢ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ʌȡȐȟİȦȞ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ʌȡȠıʌȠȡȓıİȚ ıĲȠȞ
İĮȣĲȩȞ ĲȠȣ Ȓ ıİ ȐȜȜȠȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȩ ȩĳİȜȠȢ ȕȜȐʌĲȠȞĲĮȢ ĲȡȓĲȠȞ Ȓ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ȕȜȐȥİȚ ȐȜȜȠȞ, ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ țȐșİȚȡȟȘ ȝȑȤȡȚ 10
İĲȫȞ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
[ȉǿȉȁȅȈ ȊȆǾȇǼȈǿǹȈ]

ǺǼǺǹǿȍȈǾ ȊȆȅǺȅȁǾȈ ǹǿȉǾȂǹȉȅȈ
ǹȓĲȘȝĮ:

ǹȃȉǿȀǹȉǹȈȉǹȈǾ ǹǻǼǿǹȈ ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǾȈ Ȁǹǿ ȁǼǿȉȅȊȇīǿǹȈ ĬǼǹȉȇȍȃ
Ȁǹǿ ȀǿȃǾǹȂȉȅīȇǹĭȍȃ

ȊʌȘȡİıȓĮ ȊʌȠȕȠȜȒȢ:
ǹȡȚșȝ. ȆȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ:

Ǿȝ/ȞȚĮ ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ:

ǹȡȝȩįȚȠȢ ȊʌȐȜȜȘȜȠȢ:

ǵȞȠȝĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ:

ǹȚĲȫȞ:

ǵȞȠȝĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ:

ȋȇȅȃȅȈ : Ǿ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ ȖȓȞİĲĮȚ İȞĲȩȢ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȒȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ įİțĮʌȑȞĲİ (10) ȘȝİȡȫȞ. ǹȞ Ș
ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞȘ ʌȡȠșİıȝȓĮ ʌĮȡȑȜșİȚ ȐʌȡĮțĲȘ, ȜȠȖȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ Ș ȐįİȚĮ ȑȤİȚ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲĮșİȓ. ȅ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ ȝʌȠȡİȓ ȝİ
ĮȓĲȘıȒ ĲȠȣ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ ıȤİĲȚțȒȢ ȕİȕĮȓȦıȘȢ Įʌȩ ĲȠ ǻȒȝȠ.
ȀȅȈȉȅȈ: ȆĮȡȐȕȠȜȠ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘȞ Ȁ.Ȋ.ǹ. ȠȚț. 61167/17-12-2007.
ȉȇȅȆȅȈ ȆǹȇǹȁǹǺǾȈ ȆȅȊ ǼȆǼȁǼīǾ:

ȅ ȊʌȐȜȜȘȜȠȢ
(ȣʌȠȖȡĮĳȒ)
(ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ǹ ǿ ȉ Ǿ Ȉ Ǿ – ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȍȈǾ (ȐȡșȡȠ 8 ȃ.1599/1986)
Ǿ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȝİ ĮȣĲȒ ĲȘ įȒȜȦıȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȜİȖȤșİȓ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ ĮȡȤİȓȠ ȐȜȜȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ (ȐȡșȡȠ 8
ʌĮȡ. 4 ȃ. 1599/1986)

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ : «ǹǻǼǿǹ ȋȇǾȈǾȈ ȂȅȊȈǿȀȍȃ ȅȇīǹȃȍȃ».
ǹȇǿĬȂ. ȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅȊ

ȆȇȅȈ:

ȉȠ ǻȒȝȠ: .................

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ

ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ
ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǹǿȉȅȊȃȉȅȈ
ȅ – Ǿ ǵȞȠȝĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ:

ǵȞȠȝĮ ȆĮĲȑȡĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ ȆĮĲȑȡĮ:

ǵȞȠȝĮ ȂȘĲȑȡĮȢ:

ǼʌȫȞȣȝȠ ȂȘĲȑȡĮȢ:

ǹȡȚș. ǻİȜĲ. ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ:

ǹ.ĭ.Ȃ:

(1)

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ :

ȉȩʌȠȢ īȑȞȞȘıȘȢ:

ȉȩʌȠȢ ȀĮĲȠȚțȓĮȢ:

ȅįȩȢ:

ȉȘȜ:

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǹǿȉȅȊȃȉȅȈ

ǹȡȚș:

Fax:

ȉȀ:

E – mail:

*(ȃȠȝȚțȐ ȆȡȩıȦʌĮ Ȓ ǼȞȫıİȚȢ ȆȡȠıȫʌȦȞ)

ǹ.ĭ.Ȃ:

ǼȆȍȃȊȂǿǹ:

ǹȇ. ȀǹȉǹȈȉǹȉǿȀȅȊ:

ǾȂ. ǼȆǿȀȊȇ. ȀǹȉǹȈȉǹȉǿȀȅȊ:

ǹȇ. & ǼȉȅȈ ĭǼȀ / ȉǹȆǼȉ:
Ǽǻȇǹ / ȅǻȅȈ:

ǹȇǿĬȂ:

ǻǾȂȅȈ/ȀȅǿȃȅȉǾȉǹ:

ȃȅȂȅȈ:

ȉǾȁǼĭȍȃȅ:

FAX:

ȉȀ:

E – mail:

ȅȇǿȈȂȅȈ / ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǼȀȆȇȅȈȍȆȅȊ(4) (ȖȚĮ țĮĲȐșİıȘ ĮȓĲȘıȘȢ Ȓ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲİȜȚțȒȢ
įȚȠȚțȘĲȚțȒȢ ʌȡȐȟȘȢ) : Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ Ș İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȑȞĲȣʌȠ țĮȚ İȞȫʌȚȠȞ ĲȠȣ
ĮȡȝȩįȚȠȣ ȣʌĮȜȜȒȜȠȣ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌȡȠıțȩȝȚıȘ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘȢ ȝİ ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȠȣ ȖȞȒıȚȠȣ ĲȘȢ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ Įʌȩ
įȘȝȩıȚĮ ȣʌȘȡİıȓĮ Ȓ ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡĮĳȚțȠȪ ʌȜȘȡİȟȠȣıȓȠȣ.
ȅȃȅȂǹ:

ǼȆȍȃȊȂȅ:

ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ ȆǹȉǼȇǹ:

ǹǻȉ:

ȅǻȅȈ:
ȉȘȜ:

ǹȇǿĬ:
Fax:

ȉ.Ȁ:
E – mail:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

36469

36470

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
[ȉǿȉȁȅȈ ȊȆǾȇǼȈǿǹȈ]

(1) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ țĮȚ țĮĲȩʌȚȞ ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ, ȦȢ ʌȜȒȡȘȢ İȟĮȥȒĳȚȠȢ ĮȡȚșȝȩȢ Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ: ʌȤ Ș 7
ĭİȕȡȠȣĮȡȓȠȣ 1969 ȖȡȐĳİĲĮȚ ĮȡȚșȝȘĲȚțȐ: 070269
(2) «ǵʌȠȚȠȢ İȞ ȖȞȫıİȚ ĲȠȣ įȘȜȫȞİȚ ȥİȣįȒ ȖİȖȠȞȩĲĮ Ȓ ĮȡȞİȓĲĮȚ Ȓ ĮʌȠțȡȪʌĲİȚ ĲĮ ĮȜȘșȚȞȐ ȝİ ȑȖȖȡĮĳȘ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ ĳȣȜȐțȚıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȡȚȫȞ ȝȘȞȫȞ. ǼȐȞ Ƞ ȣʌĮȓĲȚȠȢ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ʌȡȐȟİȦȞ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ʌȡȠıʌȠȡȓıİȚ ıĲȠȞ
İĮȣĲȩȞ ĲȠȣ Ȓ ıİ ȐȜȜȠȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȩ ȩĳİȜȠȢ ȕȜȐʌĲȠȞĲĮȢ ĲȡȓĲȠȞ Ȓ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ȕȜȐȥİȚ ȐȜȜȠȞ, ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ țȐșİȚȡȟȘ ȝȑȤȡȚ 10
İĲȫȞ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
[ȉǿȉȁȅȈ ȊȆǾȇǼȈǿǹȈ]

ǺǼǺǹǿȍȈǾ ȊȆȅǺȅȁǾȈ ǹǿȉǾȂǹȉȅȈ
ǹȓĲȘȝĮ:

ǹǻǼǿǹ ȋȇǾȈǾȈ ȂȅȊȈǿȀȍȃ ȅȇīǹȃȍȃ

ȊʌȘȡİıȓĮ ȊʌȠȕȠȜȒȢ:
ǹȡȚșȝ. ȆȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ:

Ǿȝ/ȞȚĮ ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ:

ǹȡȝȩįȚȠȢ ȊʌȐȜȜȘȜȠȢ:

ǵȞȠȝĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ:

ǹȚĲȫȞ:

ǵȞȠȝĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ:

ȋȇȅȃȅȈ : Ǿ ȐįİȚĮ ȤȡȒıȘȢ ȝȠȣıȚțȫȞ ȠȡȖȐȞȦȞ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ İȞĲȩȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ įȑțĮ (10) ȘȝİȡȫȞ ǹȞ ʌĮȡȑȜșİȚ ȐʌȡĮțĲȘ Ș
ʌȡȠșİıȝȓĮ ĲȦȞ įȑțĮ (10) ȘȝİȡȫȞ, ȜȠȖȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ Ș ȐįİȚĮ ȑȤİȚ İțįȠșİȓ. ȅ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ ȝʌȠȡİȓ ȝİ ĮȓĲȘıȒ ĲȠȣ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ĲȘ
ȤȠȡȒȖȘıȘ ıȤİĲȚțȒȢ ȕİȕĮȓȦıȘȢ Įʌȩ ĲȠ ǻȒȝȠ

ȀȅȈȉȅȈ: ȆĮȡȐȕȠȜȠ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘȞ Ȁ.Ȋ.ǹ. ȠȚț. 61167/17-12-2007.
ȉȇȅȆȅȈ ȆǹȇǹȁǹǺǾȈ ȆȅȊ ǼȆǼȁǼīǾ:

ȅ ȊʌȐȜȜȘȜȠȢ
(ȣʌȠȖȡĮĳȒ)
(ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

−
30 €

−

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02024960411110044*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

