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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 26
20 Ιανουαρίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1626
Aπλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήμα−
τος Λειτουργίας σε Κέντρα Προπονητικού και Αθλη−
τικού Τουρισμού (ΚΕ.Π.Α.Τ.). Ένταξη της διαδικασίας
στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 6, 9 και 14 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄/63)
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά
και άλλες διατάξεις».
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98).
3. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνει−
ας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και λοιπές
διατάξεις».
4. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄/102), όπως ισχύει.
5. Το άρθρο 8 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α΄/102) «Ρυθμίσεις
για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη
διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.».
6. Το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους −
Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/75).
7. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/45).
8. Την παράγραφο 1 του άρ. 24 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ
Α΄/281) «Τροποποιήσεις του ν. 1388/1983 − Ίδρυση Εθνικού
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης−, ίδρυση Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», με τις οποίες
η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης μετονομά−
ζεται σε Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

9. Το άρθρο 15 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ Α΄/57) «Για την
περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημοσίου το−
μέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
10. Το άρθρο 10 του Ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστή−
ματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικό−
τητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 44).
11. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01−10−2002 (Φ.Ε.Κ. Β΄/
1276) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης
και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του πε−
ριεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75)».
12. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16−10−2006 (ΦΕΚ 1551/
Β/23−10−2006) Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτε−
ρικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του
Υπουργού Δικαιοσύνης «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη
αναζήτηση αντιγράφου ποινικού Μητρώου γενικής ή
δικαστικής χρήσης».
13. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/10067/2007 (ΦΕΚ 629/Β΄/
25−04−2007) Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτε−
ρικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
«Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση της βεβαίωσης
ασφαλιστικής ενημερότητας, η οποία εκδίδεται από
τους ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης αρμο−
διότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφα−
λίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας».
14. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1.1/1/2407/26−1−2009 (ΦΕΚ 297/
Β΄/18−2−2009) Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτε−
ρικών και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
«Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση βεβαίωσης
φορολογικής ενημερότητας».
15. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ. Α./18613 (ΦΕΚ 1334/Β΄/
30−8−2010) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών για την απλούστευση διαδικασιών για την
πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και
την άσκηση της σε εκτέλεση του αρ. 6 του Ν. 3844/
2010 (ΦΕΚ 63 Α΄/3−5−2010).
16. Την αριθμ. ΥΑΠ/Φ. 19. 7/14/380 (ΦΕΚ 1561/Β΄/
23−9−2010) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την
οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες την Ενιαίων
Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και την ηλεκτρονική δι−
εκπεραίωση διαδικασιών από τα ΕΚΕ.
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17. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄/214).
18. Την υπ’ αριθμ. 383/18.01.2010 (ΦΕΚ Β΄/29) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεο−
δώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου».
19. Το π.δ. 186/2009 (Α΄/213) «Συγχώνευση των Υπουρ−
γείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης».
20. Το π.δ. 215/2010 (ΦΕΚ Α΄/35) «Σύσταση Γενικής
Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού
και Τουρισμού».
21. Το ν. 3270/04 (ΦΕΚ Α΄/188) «Αρμοδιότητες του
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα του−
ρισμού».
22. Το άρθρο 2 του ν. 2160/93 (ΦΕΚ Α΄/118) «Ρυθμίσεις
για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις».
23. Την υπ’ αριθμ. 12061/19.07.2007 (ΦΕΚ Β΄/1393) κοινή
απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και
Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Προδιαγραφές Κέ−
ντρων Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού (ΚΕΠΑΤ)
για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του
ν. 3299/2004».
24. Το άρθρο 34 του ν. 3498/2006 (ΦΕΚ Α΄/230) «Ανά−
πτυξη ιαματικού τουρισμού και άλλες διατάξεις».
25. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της
ποιότητας των πληροφοριών και παρεχομένων υπηρε−
σιών προς τον πολίτη.
26. Το γεγονός ότι η διατήρηση της διαδικασίας χορή−
γησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κέντρα Προπο−
νητικού και Αθλητικού Τουρισμού (ΚΕ.Π.Α.Τ.) επιβάλλεται
από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος που
σχετίζονται άμεσα με την προστασία του περιβάλλο−
ντος, της δημόσιας υγείας, των αποδεκτών των υπηρε−
σιών και των εργαζομένων, καθώς και το ότι οι απαιτή−
σεις που αυτή θέτει δεν μπορούν να υποκατασταθούν
από κατασταλτικούς ελέγχους και δεν υπερβαίνουν τα
αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων δημοσίου
συμφέροντος.
27. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. H περίπτωση α) της παραγράφου 2.2. του άρθρου
1 της με αριθμ. 12061/2007 κοινής απόφασης υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροτα−
ξίας και Δημοσίων Έργων και Τουριστικής Ανάπτυξης
«Προδιαγραφές Κέντρων Προπονητικού Αθλητικού Του−
ρισμού (ΚΕΠΑΤ) για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κι−
νήτρων του ν. 3299/2004» (Φ.Ε.Κ. Β΄/1393), καταργείται.
2. Το άρθρο 2 της με αριθμ. 12061/2007 κοινής απόφα−
σης υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλο−
ντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Τουριστι−
κής Ανάπτυξης «Προδιαγραφές Κέντρων Προπονητικού
Αθλητικού Τουρισμού (ΚΕΠΑΤ) για την υπαγωγή τους
στο καθεστώς κινήτρων του ν. 3299/2004» (Φ.Ε.Κ. Β΄/
1393), τροποποιείται ως εξής:
«1. Για τη λειτουργία των Κέντρων Προπονητικού
Αθλητικού Τουρισμού (ΚΕ.Π.Α.Τ.) απαιτείται Eιδικό Σήμα
Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.), το οποίο χορηγείται εφ’ άπαξ από

την αρμόδια Διεύθυνση του Ε.Ο.Τ., εφόσον υποβληθούν
τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του
Ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία
του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο Αριθ−
μός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δημόσια Οι−
κονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία ανήκει. Για τα
νομικά πρόσωπα η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά
περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο και συνοδεύεται από
τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και
λειτουργία τους.
β. αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκ−
δοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύ−
πτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για
κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της
κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφί−
ας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβα−
σης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων
που αναφέρονται στα ήθη. Το ανωτέρω δικαιολογητικό
αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή
αρχή. Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου
κράτους–μέλους της Ε.Ε. υποβάλλουν ισοδύναμο έγγρα−
φο που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή του κράτους−μέλους με το οποίο βεβαιώνεται η
μη καταδίκη για τα ανωτέρω αδικήματα. Αν στη χώρα
καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκδοση
εγγράφου ισοδύναμου προς το απόσπασμα ποινικού
μητρώου, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από
ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται
τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται από
τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβο−
λαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι
οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης
βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Το έγγραφο που
εκδίδεται σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν είναι δυνατό
να υποβληθεί μετά την πάροδο τριών μηνών από την
ημερομηνία έκδοσής του.
γ. Οικοδομική άδεια, η οποία εκδίδεται από την υπη−
ρεσία Πολεοδομίας του οικείου Ο.Τ.Α.
δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της
εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυ−
ροσβεστική Υπηρεσία.
ε. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια
υπηρεσία.
στ. Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού
συστήματος του καταλύματος, ή βεβαίωση σύνδεσης με
το αποχετευτικό δίκτυο του δήμου, οι οποίες εκδίδονται
από τον οικείο Ο.Τ.Α.
ζ. Συμφωνητικό μίσθωσης εφόσον πρόκειται για μη
ιδιόκτητη εγκατάσταση.
η. Οι τυχόν απαιτούμενες κατά νόμο εγκρίσεις ίδρυσης
και λειτουργίας των χώρων και εγκαταστάσεων του
αθλητικού τμήματος του ΚΕ.Π.Α.Τ.
2. Τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει αντι−
καθίστανται προ της λήξης τους, άλλως το Ε.Σ.Λ. ανα−
καλείται. Το σήμα επαναχορηγείται με την υποβολή
των δικαιολογητικών που έληξαν. Οποιαδήποτε αλλαγή
επέλθει στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλ−
λεύεται το ΚΕ.Π.Α.Τ., συνεπάγεται έκδοση νέου Ε.Σ.Λ. με
μόνη την υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών α, β
και ζ της παραπάνω παραγράφου 1.
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3. Το Ε.Σ.Λ. εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία σε
προθεσμία πενήντα (50) ημερών από την πλήρη υποβολή
των δικαιολογητικών που προβλέπονται ανωτέρω. Για
κάθε αίτηση χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας
χορηγείται βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία
αναγράφονται τα στοιχεία της παραγράφου 5 του
άρθρου 14 του Ν. 3844/2010. Σε περίπτωση παρέλευ−
σης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται η
έκδοση του Ε.Σ.Λ. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου
14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3−5−2010) και ο ενδιαφε−
ρόμενος μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την
αρμόδια για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. αρχή».
Άρθρο 2
Η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του στοιχείου α) της
παρ. 1 του άρθρου 2 της με αριθμ. 12061/2007 κοι−
νής απόφασης υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών,
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και
Τουριστικής Ανάπτυξης «Προδιαγραφές Κέντρων Προ−
πονητικού Αθλητικού Τουρισμού (ΚΕΠΑΤ) για την υπα−
γωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 3299/2004»
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(Φ.Ε.Κ. Β΄/1393), όπως ισχύει, συμπληρώνεται σύμφωνα
με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι.
Άρθρο 3
Η διαδικασία της Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λει−
τουργίας σε Κέντρα Προπονητικού και Αθλητικού Του−
ρισμού (ΚΕ.Π.Α.Τ.) μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω
των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν
ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης. Η έγκυρη πληροφό−
ρηση των ενδιαφερομένων και η διεκπεραίωση της δια−
δικασίας αυτής διενεργείται μέσω του ειδικού εντύπου
αίτησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος
Ι, το οποίο προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της απόφασης αυτής.
Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αριθμ. 12061/2007 κοινή
απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περι−
βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Του−
ριστικής Ανάπτυξης «Προδιαγραφές Κέντρων Προπονη−
τικού Αθλητικού Τουρισμού (ΚΕΠΑΤ) για την υπαγωγή
τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 3299/2004» (Φ.Ε.Κ.
Β΄/1393).
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1
–



(

8 .1599/1986)

ȢȽɈɏɜȾɂɇȽɒɘɋɐɒɍɇɖɂɜɘɋɎɍɓɓɎɍȾəɉɉɍɋɒȽɇρɂȽɓɒɛɒɄɁɛɉɘɐɄρɎɍ ɏɂɜɋȽɂɉɂɀɖɅɂɜρɂȾəɐɄɒɍȽɏɖɂɜɍəɉɉɘɋɓɎɄɏɂɐɇɣɋ
ȋəɏɅɏɍͺɎȽɏǤͶȨǤͳͷͻͻȀͳͻͺȌ



μ

:«

(

–

. . . .)». 


: ȠǤȥǤȠǤɛȟȀɋɐɄȮɍɓɏɇɐɒɇɈɣɋ
ȠɀɈȽɒȽɐɒəɐɂɘɋȠǤȪǤȮǤ


.





ȭɓɊɎɉɄɏɣɋɂɒȽɇȽɎɟɒɄɋȯɎɄɏɂɐɜȽ

: ȋɔɓɐɇɈɟɎɏɟɐɘɎɍɛɋɟɊɇɊɍɑɂɈɎɏɟɐɘɎɍɑɐɂɎɂɏɜɎɒɘɐɄɋɍɊɇɈɍɠɎɏɍɐɣɎɍɓȌ
ȹɋɍρȽǣ



ȠɎɣɋɓρɍǣ



ȹɋɍρȽȫȽɒɚɏȽǣ 

ȠɎɣɋɓρɍȫȽɒɚɏȽǣ

ȹɋɍρȽȧɄɒɚɏȽɑǣ

ȠɎɣɋɓρɍȧɄɒɚɏȽɑǣ 

ȜɏɇɅǤȟɂɉɒǤ
ȮȽɓɒɟɒɄɒȽɑǣȗ



ȜɏɇɅǤȟɇȽȾȽɒɄɏɜɍɓǣȗ
ȢρɂɏɍρɄɋɜȽ
1
ɀɚɋɋɄɐɄɑ ǣ
ȮɟɎɍɑ
ȱɣɏȽǣ
ȥȽɒɍɇɈɜȽɑ

ȜǤȰǤȧǣ





ȫɟɉɄǣ

ȮɄɉǣ 

ȜɏɇɅǤȴɁɂɇȽɑ
ȪɁɛɀɄɐɄɑǣȗ



ȜɏɇɅǤȝɇȾɉɇȽɏɜɍɓ

ȯɀɂɜȽɑǣȗ



ȤɅȽɀɚɋɂɇȽǣ
ȮɟɎɍɑȞɚɋɋɄɐɄɑǣ

ȪɁɟɑǣ 





ȜɏɇɅǣ 

ǣ 



Ȯȥǣ 

Ȃǣ 

ȗɐɓɊɎɉɄɏɣɋɂɒȽɇɚɋȽȽɎɟɒȽȽɎɍɁɂɇɈɒɇɈəɐɒɍɇɖɂɜȽɒȽɓɒɟɒɄɒȽɑǤ

:
ȠɎɘɋɓɊɜȽǣ
ȜɏǤȥȽɒȽɐɒȽɒɇɈɍɠǣ

ȵɒɍɑȷɁɏɓɐɄɑǣ

ȜɏǤ ɈȽɇ ɚɒɍɑ ȰȠȥ Ȁ ȮȜȫȠȮ ȋɀɇȽ ȜȠ ɈȽɇ ȠȫȠȌ ɛ ȽɏɇɅɊɟɑ
ɈȽɇɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽ ɈȽɒȽɖɣɏɇɐɄɑ ɐɒȽȾɇȾɉɜȽ ɂɒȽɇɏɂɇɣɋɒɍɓ 
ȫɏɘɒɍɁɇɈɂɜɍɓɒɄɑɚɁɏȽɑȋɀɇȽȪȠɈȽɇȠȠȌǣ
ȜǤȰǤȧǤǣ

ȟǤȪǤȯǤǣ

ȵɁɏȽ ȪɁɟɑǣ



ȟɛɊɍɑȀȥɍɇɋɟɒɄɒȽǣ
ȮɄɉǣ

1



ǣ



ȜɏɇɅǣ



ȨɍɊɟɑǣ



Ȯȥǣ 

Ȃǣ 

ȜɋȽɀɏəɔɂɒȽɇɍɉɍɀɏəɔɘɑɈȽɇɈȽɒɟɎɇɋȽɏɇɅɊɄɒɇɈəɘɑɎɉɛɏɄɑɂɌȽɗɛɔɇɍɑ ȽɏɇɅρɟɑǣɎǤɖǤȰɂȾɏɍɓȽɏɜɍɓͳͻͻɈȽɇͲͲʹͻǤ
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2

/

(

)ǣ ȭɂ

ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ Ɏɍɓ Ɂɂ ɐɓɋɒəɐɐɂɒȽɇ Ʉ ɂɌɍɓɐɇɍɁɟɒɄɐɄ ɐɒɍ ɎȽɏɟɋ ɚɋɒɓɎɍǡ ȽɎȽɇɒɂɜɒȽɇɎɏɍɐɈɟɊɇɐɄ
ɒɍɓ



ɀɋɛɐɇɍɓ ɒɄɑɓɎɍɀɏȽɔɛɑ

ȽɎɟ

ρɂ  ȾɂȾȽɜɘɐɄ

ɁɄρɟɐɇȽ ɓɎɄɏɂɐɜȽ ɛɐɓɊȾɍɉȽɇɍɀɏȽɔɇɈɍɠɎɉɄɏɂɌɍɓɐɜɍɓǤ







ȪȨȪȧȜǣ


ȪȨȪȧȜȮȠȫπȨȯȧȪȫȜȮȠȬȜǣ


ȪȟȪȭǣ


ȮɄɉǣ






ɂɌɍɓɐɇɍɁɟɒɄɐɄɑ

ȠȫπȨȯȧȪǣ











ȜȬȤȣǣ




ȮǤȥǣ


Ȃǣ
 

  


ǣ




ȜȟȮǣ





1.



……….……………………»

2.
:
ȵʋʘʆʐʅʀɲɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ:
ɉʋʊɹɶʃʌɿʍɻɷɿɲʃʌɿʏɿʃʊʎ

ʏʀʏʄʉʎ:
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ
ȴɼʅʉʎ/Ⱦʉɿʆʊʏɻʏɲ:
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ



Ȱ.Ɍ.ɀ.:

Ƀɷʊʎ:



Ɉɻʄ:

Ȱʌɿɽ.:

ɈȾ:

ȴ.Ƀ.ɉ.:



Fax:

E–mail:



μ

μ
22

3

. 1599/1986,

1.
(

. . . (

2.

.(

/

,

.6

:
)

31

. 3013/2002)
/

μ

.
/

)»


μ

:

ͳǤȨȽɐȽɑȽɎɍɐɒȽɉɂɜρɂɐɓɐɒɄɊɚɋɄɂɎɇɐɒɍɉɛɐɒɄȟɇɂɠɅɓɋɐɄɎɍɓɁɄɉɣɋɂɒȽɇɐɒɄɋɎȽɏɍɠɐȽȽɜɒɄɐɄǣ
ʹǤȨȽɒɄɋɎȽɏȽɉəȾɂɒɂɍɜɁɇɍɑȽɎɟɒɄɋɓɎɄɏɂɐɜȽρȽɑ
͵ǤȨȽɒɄɋɎȽɏȽɉəȾɂɒɂȽɎɟəɉɉɍȠǤȥǤȠǤǣ
ͶǤȨȽɒɄɋɎȽɏȽɉəȾɂɇɂɈɎɏɟɐɘɎɟɑɐȽɑ
ͷǤȨȽɐȽɑȽɎɍɐɒȽɉɂɜɊɂɐɒɍɋȽɏɇɅɊɟǣ









ǥǥǥǥǥǥǥǤǤ
ȪȀȢȽɇɒɣɋȀɍɠɐȽ
ȋȢɊɂɏɍɊɄɋɜȽȌ ȋȭɔɏȽɀɜɁȽǦɓɎɍɀɏȽɔɛȌ
2
3

ǺȜ. ıȘȝİȓȠ 2 ʌİȡȚİȤȠȝȑȞȠȣ ȣʌİȪșȣȞȘȢ įȒȜȦıȘȢ (ȟɇȽɀɏəɔɂɒȽɇɟɒȽɋɁɂɋɍɏɜɃɂɒȽɇɂɈɎɏɟɐɘɎɍɑȌ

ǼȹɎɍɇɍɑ ɂɋ ɀɋɣɐɂɇ ɒɍɓ ɁɄɉɣɋɂɇ ɗɂɓɁɛ ɀɂɀɍɋɟɒȽ ɛ ȽɏɋɂɜɒȽɇ ɛ ȽɎɍɈɏɠɎɒɂɇ ɒȽ ȽɉɄɅɇɋə ρɂ ɚɀɀɏȽɔɄ ɓɎɂɠɅɓɋɄ ɁɛɉɘɐɄ ɒɍɓəɏɅɏɍɓͺ
ɒɇρɘɏɂɜɒȽɇρɂɔɓɉəɈɇɐɄɒɍɓɉəɖɇɐɒɍɋɒɏɇɣɋρɄɋɣɋǤȠəɋɍɓɎȽɜɒɇɍɑȽɓɒɣɋɒɘɋɎɏəɌɂɘɋɐɈɟɎɂɓɂɋȽɎɏɍɐɎɍɏɜɐɂɇɐɒɍɋɂȽɓɒɟɋ ɒɍɓ ɛ ɐɂ
əɉɉɍɋ ɎɂɏɇɍɓɐɇȽɈɟ ɟɔɂɉɍɑ ȾɉəɎɒɍɋɒȽɑ ɒɏɜɒɍɋ ɛ ɐɈɟɎɂɓɂ ɋȽ Ⱦɉəɗɂɇ əɉɉɍɋǡ ɒɇρɘɏɂɜɒȽɇ ρɂ ɈəɅɂɇɏɌɄ ρɚɖɏɇ ͳͲɂɒɣɋǽǤ
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:





1. ȜɋɒɜɀɏȽɔɍ ɎɍɇɋɇɈɍɠ ɊɄɒɏɣɍɓ ɀɂɋɇɈɛɑ ɖɏɛɐɄɑǡ ɚɈɁɍɐɄɑ 
ȜɓɒɂɎəɀɀɂɉɒɄ
ȽɋȽɃɛɒɄɐɄ
ɒɂɉɂɓɒȽɜɍɓ ɒɏɇɊɛɋɍɓǡ ȽɎɟ ɒɍ ɍɎɍɜɍ ɋȽ ɎɏɍɈɠɎɒɂɇ ɟɒɇ ɍ
ȽɇɒɣɋɁɂɋɚɖɂɇɈȽɒȽɁɇɈȽɐɒɂɜȽɊɂɒəɈɉɄɒȽɀɇȽɈȽɈɍɠɏɀɄɊȽɛ
ɀɇȽɈəɎɍɇɍȽɎɟɒȽɎɉɄɊɊɂɉɛɊȽɒȽɒɄɑɈɉɍɎɛɑǡɓɎɂɌȽɜɏɂɐɄɑǡ
ȽɎəɒɄɑǡ ɂɈȾɜȽɐɄɑǡ ɎɉȽɐɒɍɀɏȽɔɜȽɑǡ ɎȽɏȽɖəɏȽɌɄɑǡ ȾȽɏɇəɑ
ɐɘɊȽɒɇɈɛɑ ȾɉəȾɄɑǡ ɎȽɏəȾȽɐɄɑ ɒɘɋ ɁɇȽɒəɌɂɘɋ Ɏɂɏɜ
ɋȽɏɈɘɒɇɈɣɋɛɒɘɋɁɇȽɒəɌɂɘɋɎɍɓȽɋȽɔɚɏɍɋɒȽɇɐɒȽɛɅɄ
2Ǥ ȭɓɊɔɘɋɄɒɇɈɟ ɊɜɐɅɘɐɄɑǡ ɂɔɟɐɍɋ ɎɏɟɈɂɇɒȽɇ ɀɇȽ ɊɄ


ɇɁɇɟɈɒɄɒɄɂɀɈȽɒəɐɒȽɐɄǤ
3. ȫɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɟ ɎɓɏȽɐɔəɉɂɇȽɑ ɀɇȽ ɒɍ ɐɠɋɍɉɍ ɒɄɑ


ɂɀɈȽɒəɐɒȽɐɄɑǡ ɒɍ ɍɎɍɜɍ ɂɈɁɜɁɂɒȽɇ ȽɎɟ ɒɄɋ ɍɇɈɂɜȽ
ȫɓɏɍɐȾɂɐɒɇɈɛȯɎɄɏɂɐɜȽǤ
4. ȵɀɈɏɇɐɄ ɎɂɏɇȾȽɉɉɍɋɒɇɈɣɋ ɟɏɘɋ ȽɎɟ ɒɄɋ ȽɏɊɟɁɇȽ


ɓɎɄɏɂɐɜȽǤ
5. ȝɂȾȽɜɘɐɄ ɈȽɉɛɑ ɉɂɇɒɍɓɏɀɜȽɑ ɒɍɓ ȽɎɍɖɂɒɂɓɒɇɈɍɠ


ɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑɒɍɓɈȽɒȽɉɠɊȽɒɍɑɛȾɂȾȽɜɘɐɄɐɠɋɁɂɐɄɑɊɂɒɍ
ȽɎɍɖɂɒɂɓɒɇɈɟ ɁɜɈɒɓɍ ɒɍɓ ɁɛɊɍɓǡ ɍɇ ɍɎɍɜɂɑ ɂɈɁɜɁɍɋɒȽɇ ȽɎɟ
ɒɍɋɍɇɈɂɜɍȪǤȮǤȜǤ
6. ȭɓɊɔɘɋɄɒɇɈɟ ɊɜɐɅɘɐɄɑ ɂɔɟɐɍɋ ɎɏɟɈɂɇɒȽɇ ɀɇȽ


ɊɇɐɅɘɊɚɋɄɂɎɇɖɂɜɏɄɐɄǤ
7.ȪɇɒɓɖɟɋȽɎȽɇɒɍɠɊɂɋɂɑɈȽɒəɋɟɊɍɂɀɈɏɜɐɂɇɑɜɁɏɓɐɄɑɈȽɇ 


ɉɂɇɒɍɓɏɀɜȽɑɒɘɋɖɣɏɘɋɈȽɇɂɀɈȽɒȽɐɒəɐɂɘɋɒɍɓȽɅɉɄɒɇɈɍɠ
ɒɊɛɊȽɒɍɑɒɍɓȥȠǤȫǤȜǤȮǤǤ
,
:
8.  ȥȽɒȽɐɒȽɒɇɈɟ ɒɄɑ ɂɒȽɇɏɂɜȽɑ ɈȽɇ ɒɓɖɟɋ ɒɏɍɎɍɎɍɇɛɐɂɇɑ


Ƚɓɒɍɠǡ Ɋɂ ɒȽ ȽɋɒɜɐɒɍɇɖȽ ȰȠȥ ɁɄɊɍɐɜɂɓɐɛɑ ɒɍɓɑ ɛ
ɎɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈə ɈȽɒȽɖɣɏɇɐɄɑ ɐɒȽ ȾɇȾɉɜȽ ɂɒȽɇɏɂɇɣɋ ɒɍɓ
ȫɏɘɒɍɁɇɈɂɜɍɓɒɄɑɚɁɏȽɑɒɄɑɂɒȽɇɏɂɜȽɑǤ
9.ȫɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɟȠɒȽɇɏɇɈɣɋȧɂɒȽȾɍɉɣɋɎɍɓɂɈɁɜɁɂɒȽɇɀɇȽ


ɒɇɑ ȠȫȠǡ ȪȠ ɈȽɇ ȠȠ ȽɎɟ ɒɍ ȫɏɘɒɍɁɇɈɂɜɍ ɒɄɑ ɚɁɏȽɑ ɒɄɑ
ɂɒȽɇɏɂɜȽɑ ɈȽɇ ɀɇȽ ɒɇɑ ȜȠ ȽɎɟ ɒɄɋ ȯɎɄɏɂɐɜȽ ȠɊɎɍɏɜɍɓ ɒɄɑ
ɍɇɈɂɜȽɑȫɂɏɇɔɚɏɂɇȽɑǤ

ȜɓɒɂɎəɀɀɂɉɒɄ
10.ȫɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɟɊɄɈɛɏɓɌɄɑɒɍɓɋɍɊɇɈɍɠɎɏɍɐɣɎɍɓɐɂ 
ɎɒɣɖɂɓɐɄȽɎɟɒɍȽɏɊɟɁɇɍȫɏɘɒɍɁɇɈɂɜɍǤ
ȽɋȽɃɛɒɄɐɄ
11.ȨɍɊɇɊɍɎɍɇɄɒɇɈəɚɀɀɏȽɔȽɒɄɑɓɎɍȾɍɉɛɒɄɑȽɜɒɄɐɄɑɀɇȽ


ɉɍɀȽɏɇȽɐɊɟɒɍɓɋɍɊɇɈɍɠɎɏɍɐɣɎɍɓǤ
:
1.ȞɇȽɒɄɖɍɏɛɀɄɐɄȠɇɁɇɈɍɠȭɛɊȽɒɍɑȦɂɇɒɍɓɏɀɜȽɑɐɂȥȠǤȫǤȜǤȮǤɎɏɚɎɂɇɋȽɚɖɂɇɒɄɏɄɅɂɜɄɎɏɍȾɉɂɎɟɊɂɋɄɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽɀɇȽɒɄɋ
ɜɁɏɓɐɄ ȥȠǤȫǤȜǤȮǤǡ ɐɠɊɔɘɋȽ Ɋɂ ɒɄɋ Ɋɂ ȽɏɇɅɊǤ ͳʹͲͳȀͳͻǤͲǤʹͲͲ Ɉɍɇɋɛɑ ȽɎɟɔȽɐɄɑ ȯɔɓɎɍɓɏɀɍɠ ȪɇɈɍɋɍɊɜȽɑ Ƭ
ȪɇɈɍɋɍɊɇɈɣɋ ɈȽɇ ȯɎɍɓɏɀɣɋ ȫɂɏɇȾəɉɉɍɋɒɍɑǡ ȱɘɏɍɒȽɌɜȽɑ  Ƭ ȟɄɊɍɐɜɘɋ ȵɏɀɘɋ ɈȽɇ ȮɍɓɏɇɐɒɇɈɛɑ ȜɋəɎɒɓɌɄɑ
ǼȫɏɍɁɇȽɀɏȽɔɚɑȥɚɋɒɏɘɋȫɏɍɎɍɋɄɒɇɈɍɠȜɅɉɄɒɇɈɍɠȮɍɓɏɇɐɊɍɠȋȥȠȫȜȮȌ ɀɇȽɒɄɋɓɎȽɀɘɀɛɒɄɑɐɒɍɈȽɅɂɐɒɣɑɈɇɋɛɒɏɘɋ
ɒɍɓ ɋǤ ͵ʹͻͻȀʹͲͲͶǽǤ ȋȰȠȥ ȝʅ ͳ͵ͻ͵ȌǤ Ȣ ɂɔȽɏɊɍɀɛ ɒɘɋ Ƚɋɘɒɚɏɘ ɁɇȽɎɇɐɒɣɋɂɒȽɇ ɚɎɂɇɒȽ ȽɎɟ ɁɇɂɋɚɏɀɂɇȽ ɂɉɚɀɖɍɓ ȽɎɟ ɒɄɑ
ȽɏɊɟɁɇɂɑɓɎɄɏɂɐɜɂɑɒɍɓȠǤȪǤȮǤ
2.ȰɓɐɇɈəɎɏɟɐɘɎȽɎɍɓɚɖɍɓɋɒɄɋɇɅȽɀɚɋɂɇȽəɉɉɍɓɈɏəɒɍɓɑȂɊɚɉɍɓɑɒɄɑȠǤȠǤɛɋɍɊɇɈəɎɏɟɐɘɎȽɎɍɓɚɖɍɓɋɒɄɋɚɁɏȽ
ɒɍɓɑ ɐɂ  əɉɉɍ ɈɏəɒɍɑȂɊɚɉɍɑ ɒɄɑ ȠǤȠǤ ɓɎɍȾəɉɉɍɓɋ ɇɐɍɁɠɋȽɊȽ ɚɀɀɏȽɔȽ Ɏɍɓ ɚɖɍɓɋ ɂɈɁɍɅɂɜ ȽɎɟ ȽɏɊɟɁɇȽ ɁɇɈȽɐɒɇɈɛ ɛ
ɁɇɍɇɈɄɒɇɈɛȽɏɖɛɒɍɓɈɏəɒɍɓɑǦɊɚɉɍɓɑɊɂɒȽɍɎɍɜȽȾɂȾȽɇɣɋɂɒȽɇɄɊɄɈȽɒȽɁɜɈɄɀɇȽɒȽȽɋɘɒɚɏɘȽɁɇɈɛɊȽɒȽɈȽɇɄɊɄɈɛɏɓɌɄ
ɐɂ ɎɒɣɖɂɓɐɄǤ Ȝɋ ɐɒɄ ɖɣɏȽ ɈȽɒȽɀɘɀɛɑ ɛ ɎɏɍɚɉɂɓɐɄɑ Ɂɂɋ ɎɏɍȾɉɚɎɂɒȽɇ Ʉ ɚɈɁɍɐɄ ɂɀɀɏəɔɍɓ ɇɐɍɁɠɋȽɊɍɓ ɒɄɑ ɒɍ
ɎɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɟ ɊɄ ɈɛɏɓɌɄɑ ɐɂ ɎɒɣɖɂɓɐɄ ɛ ɒɍ ȽɎɟɐɎȽɐɊȽ ɎɍɇɋɇɈɍɠ ɊɄɒɏɣɍɓǡ ɒɍɠɒɍ ɂɜɋȽɇ ɁɓɋȽɒɟɋ ɋȽ ȽɋɒɇɈȽɒȽɐɒȽɅɂɜ
ȽɎɟɚɋɍɏɈɄȾɂȾȽɜɘɐɄɛɀɇȽɒȽɈɏəɒɄɟɎɍɓɁɂɋɓɔɜɐɒȽɒȽɇɒɚɒɍɇȽǡȽɎɟɓɎɂɠɅɓɋɄɁɛɉɘɐɄǡɄɍɎɍɜȽɓɎɍȾəɉɉɂɒȽɇȽɎɟɒɍɋ
ɂɋɁɇȽɔɂɏɟɊɂɋɍɂɋɣɎɇɍɋɒɄɑȽɏɊɟɁɇȽɑɁɇɈȽɐɒɇɈɛɑɛɁɇɍɇɈɄɒɇɈɛɑȽɏɖɛɑɛɈȽɒəɎɂɏɜɎɒɘɐɄɂɋɣɎɇɍɋɐɓɊȾɍɉȽɇɍɀɏəɔɍɓɒɄɑ
ɖɣɏȽɑɈȽɒȽɀɘɀɛɑɛɎɏɍɚɉɂɓɐɄɑǡɍɇɍɎɍɜɍɇɖɍɏɄɀɍɠɋȾɂȾȽɜɘɐɄɎɂɏɜɎȽɏɍɖɛɑɒɄɑɚɋɍɏɈɄɑȾɂȾȽɜɘɐɄɑɛɒɄɑ ɓɎɂɠɅɓɋɄɑ
ɁɛɉɘɐɄɑǤȢɁɛɉɘɐɄɎɂɏɜɊɄɈɛɏɓɌɄɑɐɂɎɒɣɖɂɓɐɄɊɎɍɏɂɜɒɄɑ ɋȽɁɍɅɂɜɂɋɣɎɇɍɋȽɏɊɟɁɇɍɓɂɎȽɀɀɂɉɊȽɒɇɈɍɠɍɏɀȽɋɇɐɊɍɠǤ
ȮȽɚɀɀɏȽɔȽɎɍɓɂɈɁɜɁɍɋɒȽɇɐɠɊɔɘɋȽɊɂɒȽȽɋɘɒɚɏɘɁɂɋɂɜɋȽɇɁɓɋȽɒɟɋȽɓɎɍȾɉɄɅɍɠɋɊɂɒəɒɄɋɎəɏɍɁɍɒɏɇɣɋɊɄɋɣɋ
ȽɎɟɒɄɋɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽɚɈɁɍɐɛɑɒɄɑǤ
3.ȹɒȽɋɒɄɋɂɎɇɖɂɜɏɄɐɄɂɈɊɂɒȽɉɉɂɠɂɒȽɇȨɍɊɇɈɟȫɏɟɐɘɎɍǡɒɍȠǤȭǤȦǤɂɈɁɜɁɂɒȽɇɐɒɍɟɋɍɊȽɒɍɓȨɍɊɇɈɍɠȫɏɍɐɣɎɍɓ ɈȽɇɒɍ
ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɟȋͳȌɓɎɍȾəɉɉɂɒȽɇȽɎɟɒɍɋɈȽɒəɎɂɏɜɎɒɘɐɄɋɟɊɇɊɍɂɈɎɏɟɐɘɎɍǤ
ǣ
ȵɌɇȋȌɊɛɋɂɑȋəɏɅɏɍͳ͵ȨǤ͵ͶͻͳȀʹͲͲǡȰȠȥʹͲȀȜȀʹǦͳͲǦʹͲͲȌ
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ȜɓɒɂɎəɀɀɂɉɒɄ 
ȽɋȽɃɛɒɄɐɄ

1. ȜɋɒɜɀɏȽɔɍ ɎɍɇɋɇɈɍɠ ɊɄɒɏɣɍɓ ɀɂɋɇɈɛɑ
ɖɏɛɐɄɑǡ ɚɈɁɍɐɄɑ ɒɂɉɂɓɒȽɜɍɓ ɒɏɇɊɛɋɍɓǡ ȽɎɟ ɒɍ
ɍɎɍɜɍ ɋȽ ɎɏɍɈɠɎɒɂɇ ɟɒɇ ɍ Ƚɇɒɣɋ Ɂɂɋ ɚɖɂɇ
ɈȽɒȽɁɇɈȽɐɒɂɜ ȽɊɂɒəɈɉɄɒȽ ɀɇȽ ɈȽɈɍɠɏɀɄɊȽ ɛ
ɀɇȽ ɈəɎɍɇɍ ȽɎɟ ɒȽ ɎɉɄɊɊɂɉɛɊȽɒȽ ɒɄɑ ɈɉɍɎɛɑǡ
ɓɎɂɌȽɜɏɂɐɄɑǡ
ȽɎəɒɄɑǡ
ɂɈȾɜȽɐɄɑǡ
ɎɉȽɐɒɍɀɏȽɔɜȽɑǡ
ɎȽɏȽɖəɏȽɌɄɑǡ
ȾȽɏɇəɑ
ɐɘɊȽɒɇɈɛɑȾɉəȾɄɑǡɎȽɏəȾȽɐɄɑɒɘɋɁɇȽɒəɌɂɘɋ
Ɏɂɏɜ ɋȽɏɈɘɒɇɈɣɋ ɛ ɒɘɋ ɁɇȽɒəɌɂɘɋ Ɏɍɓ
ȽɋȽɔɚɏɍɋɒȽɇɐɒȽɛɅɄ
2Ǥ ȭɓɊɔɘɋɄɒɇɈɟ ɊɜɐɅɘɐɄɑǡ ɂɔɟɐɍɋ ɎɏɟɈɂɇɒȽɇ
ɀɇȽɊɄɇɁɇɟɈɒɄɒɄɂɀɈȽɒəɐɒȽɐɄǤ
3.ȫɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɟɎɓɏȽɐɔəɉɂɇȽɑɀɇȽɒɍɐɠɋɍɉɍ
ɒɄɑɂɀɈȽɒəɐɒȽɐɄɑǡɒɍɍɎɍɜɍɂɈɁɜɁɂɒȽɇȽɎɟɒɄɋ
ɍɇɈɂɜȽȫɓɏɍɐȾɂɐɒɇɈɛȯɎɄɏɂɐɜȽǤ
4. ȵɀɈɏɇɐɄ ɎɂɏɇȾȽɉɉɍɋɒɇɈɣɋ ɟɏɘɋ ȽɎɟ ɒɄɋ
ȽɏɊɟɁɇȽɓɎɄɏɂɐɜȽǤ
5. ȝɂȾȽɜɘɐɄ ɈȽɉɛɑ ɉɂɇɒɍɓɏɀɜȽɑ ɒɍɓ
ȽɎɍɖɂɒɂɓɒɇɈɍɠ ɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑ ɒɍɓ ɈȽɒȽɉɠɊȽɒɍɑ
ɛ  ȾɂȾȽɜɘɐɄ ɐɠɋɁɂɐɄɑ Ɋɂ ɒɍ ȽɎɍɖɂɒɂɓɒɇɈɟ
ɁɜɈɒɓɍɒɍɓɁɛɊɍɓǡɍɇɍɎɍɜɂɑɂɈɁɜɁɍɋɒȽɇȽɎɟɒɍɋ
ɍɇɈɂɜɍȪǤȮǤȜǤǤ
6. ȭɓɊɔɘɋɄɒɇɈɟ ɊɜɐɅɘɐɄɑ ɂɔɟɐɍɋ ɎɏɟɈɂɇɒȽɇ
ɀɇȽɊɇɐɅɘɊɚɋɄɂɎɇɖɂɜɏɄɐɄǤ
7. Ȫɇ ɒɓɖɟɋ ȽɎȽɇɒɍɠɊɂɋɂɑ ɈȽɒə ɋɟɊɍ ɂɀɈɏɜɐɂɇɑ
ɜɁɏɓɐɄɑ ɈȽɇ ɉɂɇɒɍɓɏɀɜȽɑ ɒɘɋ ɖɣɏɘɋ ɈȽɇ
ɂɀɈȽɒȽɐɒəɐɂɘɋ ɒɍɓ ȽɅɉɄɒɇɈɍɠ ɒɊɛɊȽɒɍɑ ɒɍɓ
ȥȠǤȫǤȜǤȮǤǤ
:
8.  ȥȽɒȽɐɒȽɒɇɈɟ ɒɄɑ ɂɒȽɇɏɂɜȽɑ ɈȽɇ ɒɓɖɟɋ
ɒɏɍɎɍɎɍɇɛɐɂɇɑ Ƚɓɒɍɠǡ Ɋɂ ɒȽ ȽɋɒɜɐɒɍɇɖȽ ȰȠȥ
ɁɄɊɍɐɜɂɓɐɛɑ
ɒɍɓɑ
ɛ
ɎɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈə
ɈȽɒȽɖɣɏɇɐɄɑ ɐɒȽ ȾɇȾɉɜȽ ɂɒȽɇɏɂɇɣɋ ɒɍɓ
ȫɏɘɒɍɁɇɈɂɜɍɓɒɄɑɚɁɏȽɑɒɄɑɂɒȽɇɏɂɜȽɑǤ
9. ȫɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɟ ȠɒȽɇɏɇɈɣɋ ȧɂɒȽȾɍɉɣɋ Ɏɍɓ
ɂɈɁɜɁɂɒȽɇ ɀɇȽ ɒɇɑ ȠȫȠǡ ȪȠ ɈȽɇ ȠȠ ȽɎɟ ɒɍ
ȫɏɘɒɍɁɇɈɂɜɍ ɒɄɑ ɚɁɏȽɑ ɒɄɑ ɂɒȽɇɏɂɜȽɑ ɈȽɇ ɀɇȽ
ɒɇɑȜȠȽɎɟɒɄɋȯɎɄɏɂɐɜȽȠɊɎɍɏɜɍɓɒɄɑɍɇɈɂɜȽɑ
ȫɂɏɇɔɚɏɂɇȽɑǤ
10. ȫɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɟ ɊɄ ɈɛɏɓɌɄɑ ɒɍɓ ɋɍɊɇɈɍɠ
ɎɏɍɐɣɎɍɓ ɐɂ ɎɒɣɖɂɓɐɄ ȽɎɟ ɒɍ ȽɏɊɟɁɇɍ
ȫɏɘɒɍɁɇɈɂɜɍǤ
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11. ȨɍɊɇɊɍɎɍɇɄɒɇɈə ɚɀɀɏȽɔȽ Ɏɏɍɑ ɓɎɍȾɍɉɛ
ɒɄɑ ȽɜɒɄɐɄɑ ɀɇȽ ɉɍɀȽɏɇȽɐɊɟ ɒɍɓ ɋɍɊɇɈɍɠ
ɎɏɍɐɣɎɍɓǤ






ǣ

ȵɌɇȋȌɊɛɋɂɑȋəɏɅɏɍͳ͵ȨǤ͵ͶͻͳȀʹͲͲǡȰȠȥʹͲȀȜȀʹǦͳͲǦʹͲͲȌ
:



: ȵɘɑͷͲ ɄρɚɏɂɑȽɎɟɒɄɋɎɂɏɇɚɉɂɓɐɄɒɍɓȽɇɒɛρȽɒɍɑɈȽɇɒɘɋɒɓɖɟɋ
ȽɎȽɏȽɜɒɄɒɘɋ ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋ ɐɒɄɋ ȽɏρɟɁɇȽ ɀɇȽ ɒɄɋ ɚɈɁɍɐɄ ɒɄɑ ɒɂɉɇɈɛɑ ɎɏəɌɄɑ ɓɎɄɏɂɐɜȽ ȋɍ
ɖɏɟɋɍɑɁɂɐρɂɠɂɇɒɄɋɂɈɁɜɁɍɓɐȽɒɄɋɒɂɉɇɈɛɎɏəɌɄɓɎɄɏɂɐɜȽȌǤ
ȭɂ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ ɎȽɏɚɉɂɓɐɄɑ əɎɏȽɈɒɄɑ ɒɄɑ Ƚɋɘɒɚɏɘ ɎɏɍɅɂɐɊɜȽɑǡ ɅɂɘɏɂɜɒȽɇ ɟɒɇ Ʉ ȽɜɒɄɐɄ ɒɍɓ
ɂɋɁɇȽɔɂɏɍɊɚɋɍɓɚɖɂɇɀɜɋɂɇɐɇɘɎɄɏɣɑɁɂɈɒɛɈȽɇɄəɁɂɇȽɚɖɂɇɂɈɁɍɅɂɜǡɐɠɊɔɘɋȽɊɂɒɄɋɎȽɏǤͶ
ɒɍɓ əɏɅɏɍɓ ͳͶ ɒɍɓ ȨǤ ͵ͺͶͶȀʹͲͳͲ ȋȰȠȥ ͵ȀȜǯȀ͵ǦͷǦʹͲͳͲȌǤ Ȫ ɂɋɁɇȽɔɂɏɟɊɂɋɍɑǡ ɐɒɄɋ
ɎɏɍȽɋȽɔɂɏɟɊɂɋɄɎɂɏɜɎɒɘɐɄɒɄɑɐɇɘɎɄɏɛɑɚɀɈɏɇɐɄɑǡɊɎɍɏɂɜɋȽɃɄɒɛɐɂɇɐɖɂɒɇɈɛȾɂȾȽɜɘɐɄȽɎɟ
ɒɄɋȽɏɊɟɁɇȽɀɇȽɒɄɋɚɈɁɍɐɄɒɄɑɎɏəɌɄɑɁɇɍɇɈɄɒɇɈɛȽɏɖɛǡɐɠɊɔɘɋȽɊɂɒɄɋɎȽɏǤͶɒɍɓəɏɅɏɍɓͳͲ
ɒɍɓ͵ʹ͵ͲȀʹͲͲͶȋȰȠȥͶͶȀȜǯȀͳͳǦʹǦʹͲͲͶȌǤ
ȭɒɍɋ ȽɇɒɍɠɋɒȽ ȋɔɓɐɇɈɟ ɛ ɋɍɊɇɈɟ ɎɏɟɐɘɎɍȌǡ ɟɒȽɋ Ʌɂɘɏɂɜ ɟɒɇ ɖɘɏɜɑ ɋɟɊɇɊɄ ȽɇɒɜȽ Ɂɂɋ ɀɜɋɂɒȽɇ
ɁɂɈɒɛ Ʉ ȽɜɒɄɐɛ ɒɍɓ ɛ ɟɒɇ Ʉ ɁɇɍɜɈɄɐɄ ɈȽɅɓɐɒɂɏɂɜ ȽɋȽɇɒɇɍɉɟɀɄɒȽǡ ɎȽɏɚɖɂɒȽɇ Ʉ ɁɓɋȽɒɟɒɄɒȽ
ɎɏɍɐɔɓɀɛɑɐɒɄɋɒȽɈɒɇɈɛɁɇɈȽɇɍɐɠɋɄɈȽɒəɒɄɑɎɏəɌɄɑɛɒɄɑɎȽɏəɉɂɇɗɄɑɒɄɑɁɇɍɇɈɄɒɇɈɛɑȽɏɖɛɑ
ɎɏɍɑɒɄɋɍɎɍɜȽɚɖɂɇɓɎɍȾɉɄɅɂɜɄȽɜɒɄɐɛɒɍɓǤ




ȋɓɎɍɀɏȽɔɛȌ




Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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