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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1323
11 Μαΐου 2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Ε8 2010/50687
Τροποποίηση της αριθμ. Ε8 1831/39763/7−4−2015 απόφα−
σης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανα−
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Σύστη−
μα επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών
φαρμάκων και διαδικασία χορήγησης πιστοποιητι−
κού επιθεώρησης» (Β΄ 671).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 3 του άρθρου 38 και της πε−
ρίπτωσης ξ της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του
Ν. 4036/2012 «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγο−
ρά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις»
(Α΄ 8), όπως ισχύει.
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (Α΄ 98).
2. Την αριθμ. Υ26/6−10−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο
Μπόλαρη» (Β΄ 2144).
3. Την από 18−2−2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβου−
λίου του ΕΛΓΟ — «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΑΔΑ: ΨΩ3ΨΟΞ3Μ−ΛΔ9).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η υπ’ αριθμ. Ε8 1831/39763/7−4−2015 απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πε−
ριβάλλοντος και Ενέργειας (Β' 671) τροποποιείται ως
ακολούθως:
1. Η περίπτωση δ΄ του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως
εξής:
«δ) Ο ορισμός του φορέα δημιουργίας της ηλεκτρονι−
κής εφαρμογής στην οποία καταχωρίζεται ο επαγγελ−
ματικός εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων
για την κατάρτιση του Μητρώου Εξοπλισμού Εφαρμο−

γής Γεωργικών Φαρμάκων (ΜΕΕΓΦ), ο καθορισμός του
περιεχομένου του ΜΕΕΓΦ και της διαδικασίας ενημέ−
ρωσης, τήρησης και διαχείρισης αυτού».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Περιφερειακές Υπηρεσίες Απογραφής Αγροτικών
Μηχανημάτων (ΠΥΑΑΜ): Οι υπηρεσίες των Περιφερει−
ακών Ενοτήτων που είναι αρμόδιες για την απογραφή
των αγροτικών μηχανημάτων, οι οποίες ορίζονται ως
αρμόδιες αρχές για την ενημέρωση, τήρηση και διαχεί−
ριση του ΜΕΕΓΦ».
3. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4
αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Δεν είναι απαραίτητο να διαθέτει πιστοποιητικό
επιθεώρησης και αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας,
εφόσον ένας ΕΕΓΦ του ιδίου τύπου έχει πιστοποιηθεί
σε αρμόδιο Ινστιτούτο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
σύμφωνα με το ΕΝ 12761 ή το ISO 16119. Στην περίπτωση
αυτή πρέπει να συνοδεύεται από Δήλωση Συμμόρφωσης
του κατασκευαστή του, σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος VIII. Ο εξοπλισμός αυτός επιθεωρείται
εφεξής σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 22 του Ν. 4036/2012 (Α΄ 8)».
4. Μετά το άρθρο 4 προστίθεται άρθρο 4α, που έχει
ως εξής:
«Άρθρο 4α
Ηλεκτρονική Εφαρμογή Καταγραφής
και Διαχείρισης του ΕΕΓΦ και Μητρώο
Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων
1. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑ−
ΑΤ) δημιουργεί, υποστηρίζει τεχνικά και συντηρεί την
ηλεκτρονική εφαρμογή καταγραφής και διαχείρισης
του ΕΕΓΦ με τίτλο «Ηλεκτρονική Εφαρμογή Καταγρα−
φής και Διαχείρισης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών
Φαρμάκων» (στο εξής ηλεκτρονική εφαρμογή), η οποία
υποστηρίζει τη λειτουργία του ΜΕΕΓΦ.
2. Στο ΜΕΕΓΦ, το οποίο τηρούν και ενημερώνουν οι
ΠΥΑΑΜ, καταγράφονται:
α) Κάθε εν χρήσει ΕΕΓΦ, σύμφωνα με την παράγρα−
φο 2 του άρθρου 38 του Ν. 4036/2012, με ευθύνη του
ιδιοκτήτη του.
β) Κάθε εν χρήσει ΕΕΓΦ που μεταβιβάζεται, με την
προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών (όπως τι−

16122

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

μολόγιο, ιδιωτικό συμφωνητικό), με ευθύνη αμφοτέρων
νέου και παλαιού ιδιοκτήτη.
γ) Τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων που περι−
λαμβάνονται στα πιστοποιητικά επιθεώρησης που εκ−
δίδουν οι ΣΤΕΕΕΓΦ, «σύμφωνα με την παράγραφο 2
του άρθρου 10».
3. Ο ιδιοκτήτης του ΕΕΓΦ υποχρεούται να καταχωρί−
ζει τον ΕΕΓΦ του στο ΜΕΕΓΦ μέσω της ηλεκτρονικής
εφαρμογής. Η καταγραφή αυτή επέχει θέση υπεύθυνης
δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75).
4. Τα πεδία που περιλαμβάνονται στο ΜΕΕΓΦ περι−
γράφονται στο Παράρτημα Ι.
5. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής
εφαρμογής, η καταγραφή του εν χρήσει ΕΕΓΦ πραγ−
ματοποιείται με την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενί−
σχυσης (ΕΑΕ) για την οποία αρμόδιος φορέας είναι ο
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύ−
σεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).
Η συμπλήρωση των πεδίων της ΕΑΕ που αφορούν τον
ΕΕΓΦ είναι υποχρεωτική για την υποβολή της ΕΑΕ. Αν
το πρόσωπο που υποβάλλει την ΕΑΕ δεν έχει στην ιδι−
οκτησία του ΕΕΓΦ και χρησιμοποιεί εξοπλισμό τρίτου,
υποχρεούται να δηλώσει το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη του
εξοπλισμού τον οποίο χρησιμοποιεί για την εξυπηρέ−
τηση των αναγκών της εκμετάλλευσής του».
5. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Αρμοδιότητες των ΠΥΑΑΜ
Οι ΠΥΑΑΜ:
α) Είναι αρμόδιες για την τήρηση, ενημέρωση και δι−
αχείριση του ΜΕΕΓΦ, σύμφωνα με το άρθρο 4α.
β) Ενημερώνουν τη Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων,
Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων του ΥΠΑΑΤ για
τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων του άρθρου 10,
όποτε αυτό ζητηθεί. Η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων,
Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων του ΥΠΑΑΤ,
ανάλογα με την εξέλιξη των επιθεωρήσεων μπορεί να
προβεί στις ενέργειες που κρίνει απαραίτητες για την
τήρηση του χρονοδιαγράμματος επιθεώρησης της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 4036/2012.
γ) Ενημερώνουν τη Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων,
Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων του ΥΠΑΑΤ για
τον αριθμό των επιθεωρήσεων που υπολείπονται να
διενεργηθούν κατά τη διάρκεια του έτους από τους
ΣΤΕΕΕΓΦ, όποτε αυτό ζητηθεί.
δ) Αποστέλλουν στο Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεω−
ρήσεων και στη Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφο−
ϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων του ΥΠΑΑΤ αντίγραφο
των εξουσιοδοτήσεων που χορηγούν στους ΣΤΕΕΕΓΦ,
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 και αντί−
γραφο των ανακλήσεων εξουσιοδότησης της περίπτω−
σης ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 6.
ε) Ενημερώνουν τη Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων,
Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων του ΥΠΑΑΤ σε
κάθε περίπτωση που εντοπίσουν χρήση ΕΕΓΦ ο οποίος
δεν τηρεί τους όρους της παρούσας».
6. Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:
α) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται
ως εξής:
«α) Ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του προς
εξουσιοδότηση ΣΤΕΕΕΓΦ απευθύνεται στο εργαστήριο
αναφοράς, το οποίο ελέγχει την τήρηση των προϋ−

ποθέσεων των άρθρων 7 και 8 στην έδρα του προς
εξουσιοδότηση ΣΤΕΕΕΓΦ. Το Εργαστήριο Αναφοράς
Επιθεωρήσεων συντάσσει το πρακτικό του ΠΑΡΑΡΤΗ−
ΜΑΤΟΣ II, το οποίο παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο
και στο οποίο αναγράφεται ρητά η καταλληλότητα ή
μη του ΣΤΕΕΕΓΦ.
Σε περίπτωση αλλαγής του επιθεωρητή της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 8, ο ΣΤΕΕΕΓΦ απευθύνεται εκ νέου
στο Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων για επανέ−
λεγχο. Μετά τον επανέλεγχο το Εργαστήριο Αναφοράς
Επιθεωρήσεων συντάσσει νέο πρακτικό ελέγχου επίσης
σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II».
β) Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται
ως εξής:
«δ) Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται με ευθύνη του ιδιο−
κτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου του ΣΤΕΕΕΓΦ, κατόπιν
αίτησής του στην ΠΥΑΑΜ, η οποία συνοδεύεται από
το νέο πρακτικό ελέγχου του Εργαστηρίου Αναφοράς
Επιθεωρήσεων και τα αντίγραφα των δελτίων παρο−
χής υπηρεσιών, της τελευταίας 5ετίας, για το κόστος
ετήσιας επιτήρησης από το Εργαστήριο Αναφοράς
Επιθεωρήσεων. Σε περίπτωση αλλαγής του επιθεωρη−
τή, η εξουσιοδότηση ανανεώνεται ανεξάρτητα από την
παρέλευση ή μη της πενταετίας με τη διαδικασία του
προηγούμενου εδαφίου».
γ) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 αντικαθίσταται
ως εξής:
«α) Να αποστέλλουν στις ΠΥΑΑΜ τουλάχιστον μία
(1) φορά το μήνα τα πιστοποιητικά επιθεώρησης του
άρθρου 10».
7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
7 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο εξοπλισμός και τα όργανα που χρησιμοποιούνται
κατά τις επιθεωρήσεις πρέπει να είναι διακριβωμένα
από τους επίσημους φορείς διακρίβωσης, που είναι επί−
σης διαπιστευμένοι από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευ−
σης ή από αντίστοιχους επίσημους φορείς διακρίβωσης
του εξωτερικού».
8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ΣΤΕΕΕΓΦ
είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον επιθεωρητή, οι
οποιεσδήποτε οικονομικές επιβαρύνσεις (π.χ. κόστος
διακρίβωσης εξοπλισμού, Κόστος Ετήσιας Επιτήρησης
από το Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων, δαπάνες
ελέγχου του ΣΤΕΕΕΓΦ από το Εργαστήριο Αναφοράς
Επιθεωρήσεων για την παροχή ή την ανανέωση εξου−
σιοδότησης, κόστος κατάρτισης επιθεωρητή κ.λπ.) βα−
ρύνουν τον ιδιοκτήτη φυσικό ή νομικό πρόσωπο».
9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Οι δαπάνες ελέγχου για κάθε παροχή ή ανανέω−
ση της εξουσιοδότησης ορίζονται σε 1700 ευρώ πλέον
ΦΠΑ. Οι δαπάνες επανελέγχου μετά από κάθε αλλαγή
επιθεωρητή ορίζονται σε 1000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το
Κόστος Ετήσιας Επιτήρησης που καταβάλλεται από
τον ιδιοκτήτη του ΣΤΕΕΕΓΦ στο Εργαστήριο Αναφοράς
Επιθεωρήσεων καθορίζεται σε 300 ευρώ πλέον ΦΠΑ
ανά έτος».
10. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Οι ΣΤΕΕΕΓΦ διενεργούν τις επιθεωρήσεις στον
ΕΕΓΦ σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 6. Ο
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επιθεωρητής κατά την επιθεώρηση συμπληρώνει την
Έκθεση Τεχνικού Ελέγχου των Παραρτημάτων VI ή VII. Αν
ο ιδιοκτήτης του ΕΕΓΦ δώσει εντολή στον ΣΤΕΕΕΓΦ για
άμεση αποκατάσταση ελλείψεων, προκειμένου να μπορέ−
σει να καταταχθεί ο ΕΕΓΦ στην Κατηγορία Ι ή II του άρ−
θρου 24 της αριθμ. 8197/90920/22−7−2013 απόφασης των
Υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
όπως κάθε φορά ισχύει, ο επιθεωρητής υποχρεούται να
συμπληρώνει την Έκθεση Τεχνικού Ελέγχου τόσο για
την αρχική όσο και για την τελική επιθεώρηση. Μετά
την ολοκλήρωση των επιθεωρήσεων εκδίδεται από τον
ΣΤΕΕΕΓΦ το πιστοποιητικό επιθεώρησης του Κεφαλαίου
Α΄ του Παραρτήματος V, με βάση την Έκθεση Τεχνικού
Ελέγχου μόνο της τελικής επιθεώρησης και χορηγείται
όπου προβλέπεται το αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότη−
τας —Sticker του Κεφαλαίου Β΄ του Παραρτήματος V».
11. Μετά το άρθρο 10 προστίθεται άρθρο 10α ως εξής:
«Άρθρο 10α
Κυρώσεις
1. Επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τριάντα
χιλιάδες (30.000) ευρώ στην περίπτωση της παραγρά−
φου 9 του άρθρου 45 του Ν. 4036/2012 και πρόστιμο
από τριακόσια (300) έως (5.000) ευρώ, σύμφωνα με τις
παραγράφους 2 και 10 έως 15 του άρθρου 45 και το
άρθρο 49α του Ν. 4036/2012:
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α) Σε όποιον ιδιοκτήτη ΕΕΓΦ δε μεριμνά για την κα−
ταγραφή ή/και την επιθεώρηση του ΕΕΓΦ σύμφωνα με
το χρονοδιάγραμμα της παραγράφου 2 του άρθρου 22
του Ν. 4036/2012, καθώς και σε όποιον ιδιοκτήτη χρησι−
μοποιεί ή επιτρέπει τη χρήση ΕΕΓΦ χωρίς αυτοκόλλητο
σήμα καταλληλότητας (Sticker).
β) Σε όποιον διαθέτει στην αγορά ΕΕΓΦ που δεν εί−
ναι εφοδιασμένος με πιστοποιητικό επιθεώρησης και
αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας σύμφωνα με την
περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4.
γ) Σε όποιον ΣΤΕΕΕΓΦ λειτουργεί χωρίς την εξου−
σιοδότηση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 6.
δ) Σε όποιον ΣΤΕΕΕΓΦ δεν τηρεί τις υποχρεώσεις
των περιπτώσεων α, β και γ της παραγράφου 5 του
άρθρου 6 ή/και δεν τηρεί τη διαδικασία εκτέλεσης των
επιθεωρήσεων που προβλέπεται στο άρθρο 10.
2. Οι διοικητικές κυρώσεις των περιπτώσεων γ΄ και
δ΄ της παραγράφου 1 επιβάλλονται σε βάρος του ιδι−
οκτήτη, φυσικού ή νομικού προσώπου, του ΣΤΕΕΕΓΦ».
12. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 11
Παραρτήματα
Στην παρούσα απόφαση προσαρτώνται τα παραρ−
τήματα Ι έως VIII, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτής και έχουν ως ακολούθως:







Ɉ͘Ⱦ͗͘

Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼȵʆʊʏɻʏɲ͗

Ʌʉʍʉʍʏʊ;ʍʐʆͿɿɷɿʉʃʏɻʍʀɲʎ;йͿ





















Ʉʆʉʅɲ͗

ɄʆʉʅɲɅɲʏʌʊʎ͗

ȰɌɀ͗

Ɉɻʄɹʔʘʆʉȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ͗

Ƀɷʊʎ͗

Ȱʌɿɽʅʊʎ͗

Ʌʊʄɻͬȴɼʅʉʎ͗

Ɉ͘Ⱦ͗͘

Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼȵʆʊʏɻʏɲ͗

Ʌʉʍʉʍʏʊʍʐʆɿɷɿʉʃʏɻʍʀɲʎ;йͿ

ȾɲʏɻɶʉʌʀɲȵʇʉʋʄɿʍʅʉʑȵʔɲʌʅʉɶɼʎȳɸʘʌɶɿʃʙʆɌɲʌʅɳʃʘʆ͗Ɏɸʃɲʍʏɼʌɲʎʅɸɶɳʄʘʆ
ʃɲʄʄɿɸʌɶɸɿʙʆ;ʍʐʌʊʅɸʆʉʎ͕ɲʆɲʌʏʙʅɸʆʉʎ͕ɲʐʏʉʃɿʆʉʑʅɸʆʉʎͿ͕Ɂɸʔɸʄʉʗɸʃɲʍʏɼʌɲʎ
;ʍʐʌʊʅɸʆʉʎ͕ɲʆɲʌʏʙʅɸʆʉʎ͕ɲʐʏʉʃɿʆʉʑʅɸʆʉʎͿ͕ȱʄʄʉ;Ʌɸʌɿɶʌɳʗʏɸ͗ʋ͘ʖ͘ʗɸʃɲʍʏɼʌɲʎɲʐʄʉʑͿ
Ϯ
ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿʅʊʆʉʍʏɻʋɸʌʀʋʏʘʍɻʗɸʃɲʍʏɼʌʘʆʅɸɶɳʄʘʆʃɲʄʄɿɸʌɶɸɿʙʆ

ϭ


ɉʋʉʍɻʅɸɿʙʍɸɿʎ



ȵʋʙʆʐʅʉ͗

ɇʏʉɿʖɸʀɲɇʐʆɿɷɿʉʃʏɼʏɻ;ɸʔʊʍʉʆʐʋɳʌʖɸɿͿ










ɇʏʉɿʖɸʀɲȻɷɿʉʃʏɼʏɻ
ȵʋʙʆʐʅʉ͗
Ʉʆʉʅɲ͗
ɄʆʉʅɲɅɲʏʌʊʎ͗
ȰɌɀ͗
Ɉɻʄɹʔʘʆʉȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ͗
Ƀɷʊʎ͗
Ȱʌɿɽʅʊʎ͗
Ʌʊʄɻͬȴɼʅʉʎ͗



















ϱͲϭϬ

хϭϬ
ɃɍȻ
ɃɍȻ


͙͙͙͙͙͙͘;ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲͿ͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘

ϬͲϱ
ɁȰȻ
ɁȰȻ

Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ͗ȾȰɈȸȳɃɆȻȰȻ͕//͕///͕/s
ɀʉʆɲɷɿʃʊʎɲʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊʎɲʌɿɽʅʊʎʏɻʎʅʉʌʔɼʎ͗ɍɍɍɉɉɉϬϬϬϬ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉ
Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲs͕ȾɸʔɳʄɲɿʉȲʚ
ϱ
 ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȵʋʊʅɸʆɻʎȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ͗ȵʆʏʊʎϰɸʏʙʆɲʆɻɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻɶʀʆɸɿʅɹʍɲʍʏʉ
ϮϬϭϲʃɲɿɸʆʏʊʎϯɸʏʙʆɲʋʊʏʉϮϬϭϳʃɲɿʅɸʏɳ±ϭϱʅɹʌɸʎɲʋʊʏɻʆɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲʏɻʎ
ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻʎɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎʍɸʊʄɸʎʏɿʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ͘
ϰ

ϯ















ɇʏʉɿʖɸʀɲȵʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
ϭ
ȾɲʏɻɶʉʌʀɲȵȵȳɌ ͗
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɼʎ͗
ɀɳʌʃɲ;ʍɼʅɲʃɲʏɲʏɸɽɹʆʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɼͿ͗
ȵʅʋʉʌɿʃɼɃʆʉʅɲʍʀɲ͗
Ɉʑʋʉʎ͗
Ȱʌɿɽʅʊʎɇɸɿʌɳʎ͗
Ʌɲʄɲɿʊʏɻʏɲ;ɹʏɻͿ͗
ȴɼʄʘʍɻʋɿʍʏʊʏɻʏɲʎ;ʋʌʊʏʐʋɲ͕Ϳ͗
ȴɼʄʘʍɻɇʐʅʅʊʌʔʘʍɻʎ͗
Ȱʌɿɽʅʊʎȴɸʇɲʅɸʆʙʆ͗
ɍʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲɷɸʇɲʅɸʆɼʎʗɸʃɲʍʏɿʃʉʑ
ʐɶʌʉʑ;ůƚͿ͗
Ȱʌɿɽʅʊʎɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆ͗
Ϯ
ɀɼʃʉʎɴʌɲʖɿʊʆʘʆ ;ŵͿ͗
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ͗
ϯ
Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ 
ϰ
Ȱʌɿɽʅʊʎ^ƚŝĐŬĞƌ
ɉʋʉʖʌɹʘʍɻȵʋʊʅɸʆɻʎȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ
ϱ
ʅɹʖʌɿ 

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻ
ɀɻʏʌʙʉȵʇʉʋʄɿʍʅʉʑȵʔɲʌʅʉɶɼʎȳɸʘʌɶɿʃʙʆɌɲʌʅɳʃʘʆ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻȻ
Ʌʌɲʃʏɿʃʊɸʄɹɶʖʉʐʏʉʐɇʏɲɽʅʉʑȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎȵʇʉʋʄɿʍʅʉʑȵʔɲʌʅʉɶɼʎȳɸʘʌɶɿʃʙʆ
Ɍɲʌʅɳʃʘʆ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȾɲʏɲʖʙʌɻʍɻʎɅʌɲʃʏɿʃʉʑ͙͙͙͙͙͙͗͘͘
ȰʌɿɽʅʊʎɅʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘
ȰʌɿɽʅʊʎɀɻʏʌʙʉʐɇɈȵȵȵȳɌ͙͙͙͙͙͙͗

ȿɃȳɃɈɉɅɃɈʅɼʅɲʏʉʎ
ȳɸʘʌɶɿʃɼʎɀɻʖɲʆɿʃɼʎʹ
ȵȿȳɃͲȴȸɀȸɈɆȰ͘



ɈɃɅȰɆɃɁɅɆȰȾɈȻȾɃȵɍȵȻϱȵɈȸȻɇɍɉɀȵȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰȵɁȰɆɂȸɇɈȸɁ
ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰȾȰɈȰɍɏɆȻɇȸɇɈɃɉɅɆȰȾɈȻȾɃɉ
ɀɸʏʉʋɲʌʊʆʋɿʍʏʉʋʉɿʉʑʅɸʊʏɿʉɇʏɲɽʅʊʎȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎȵʔɲʌʅʉɶɼʎȳɸʘʌɶɿʃʙʆɌɲʌʅɳʃʘʆ
ʅɸ ʏɻʆ ɸʋʘʆʐʅʀɲ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ʃɲɿ ɹɷʌɲ ʏɻʆ ͙͙͙͙͙;ʋʄɼʌɻ ʏɲʖʐɷʌʉʅɿʃɼ
ɷɿɸʑɽʐʆʍɻͿ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ ɸʄɹɶʖɽɻʃɸ ʍɼʅɸʌɲ ʏɻʆ ͙͙ ;ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲͿ͙͙͙͙
ɲʋʊʃʄɿʅɳʃɿʉʏʉʐɈʅɼʅɲʏʉʎȳɸʘʌɶɿʃɼʎɀɻʖɲʆɿʃɼʎʏʉʐȻʆʍʏɿʏʉʑʏʉʐȵɷɲʔʉʒɷɲʏɿʃʙʆɅʊʌʘʆ
;ʋʌʙɻʆ Ȼ͘ȳȵ͘ɀ͘Ⱦ͘Ϳ ɶɿɲ ʏɿʎ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ ʋʉʐ ʉʌʀɺɸɿ ɻ ʐʋ͛ ɲʌɿɽ͘ ȵϴ ϭϴϯϭͬϯϵϳϲϯͬϳͲϰͲϮϬϭϱ
ɉʋʉʐʌɶɿʃɼ Ȱʋʊʔɲʍɻ ͞ɇʑʍʏɻʅɲ ɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ
ʔɲʌʅɳʃʘʆ ʃɲɿ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʖʉʌɼɶɻʍɻʎʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ͟ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ͕ ʍɸ ʊʏɿ
ɲʔʉʌɳ
ɲͿʏʉʆɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉɸʇʉʋʄɿʍʅʊ͕
ɴͿʏʉʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʉʋʌʉʍʘʋɿʃʊʃɲɿ
ɶͿʏɻʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ
ʋʉʐɸʀʆɲɿɲʆɲɶʃɲʀɲɶɿɲʏɻʆɸʃʏɹʄɸʍɻɸʋɿɽɸʘʌɼʍɸʘʆȵʇʉʋʄɿʍʅʉʑȵʔɲʌʅʉɶɼʎȳɸʘʌɶɿʃʙʆ
Ɍɲʌʅɳʃʘʆ͘
ɇʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲɷɿɲʋɿʍʏʙɽɻʃɸʊʏɿ͗
ɲͿɷɿɲɽɹʏɸɿʏɲʃɳʏʘɽɿʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳʊʌɶɲʆɲ͗
ϭ͘

Ʉʌɶɲʆɲʅɹʏʌɻʍɻʎʅɼʃʉʐʎ͘




Ϯ͘

ɇʐʍʃɸʐɼɸʄɹɶʖʉʐʅɲʆʉʅɹʏʌʘʆ

ϯ͘

ɀɲʆʊʅɸʏʌɲɲʃʌɿɴɸʀɲʎ͕ɶɿɲʏʉʆʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʏʘʆ

ɲʋʘʄɸɿʙʆʋʀɸʍɻʎʍʏʉʐʎʍʘʄɼʆɸʎ
ȵʌɶɲʄɸʀɲʃɲɿʍʐʆɷɸʏɿʃɳ ɸʇɲʌʏɼʅɲʏɲ ʙʍʏɸ ʆɲ 
ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ʍʑʆɷɸʍɻ ʏʘʆ ɷɿɲʔʊʌʘʆ ʉʌɶɳʆʘʆ ʍʏʉʆ
ʋʌʉʎɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻɸʇʉʋʄɿʍʅʊ
ɇʐʍʃɸʐɼ ɶɿɲ ʏɻ ʅɹʏʌɻʍɻ ʏɻʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆ 
ʋʉʐʅʋʉʌɸʀʆɲɸʀʆɲɿ͗
ɲ͘ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎʖɸɿʌʉʃʀʆɻʏʉʎʃɲɿɲʏʉʅɿʃʊʎ͘ȴʉʖɸʀʉ
ʊɶʃʉʐɴɲɽʅʉʆʉʅɻʅɹʆʉʃɲɿʖʌʉʆʊʅɸʏʌʉ
ɴ͘ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎʋʉʐɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɻʅɹʏʌɻʍɻɸʋʀʏʉʐ
ʅɻʖɲʆɼʅɲʏʉʎ͘Ʉʌɶɲʆʉɶɿɲʏʉʆʃɲɽʉʌɿʍʅʊʏɻʎ

ϰ͘

ϱ͘



16125

16126

ϲ͘
ϳ͘
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ʋɲʌʉʖɼʎʏʘʆɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆ
ɶ͘ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎʋʉʐɲʋɲɿʏɸʀʏɻʆɲʔɲʀʌɸʍɻʏʘʆ
ɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆɲʋʊʏʉʅɻʖɳʆɻʅɲ͘Ɉʌɳʋɸɺɲɸʄɹɶʖʉʐ
ʏɻʎʋɲʌʉʖɼʎʏʘʆɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆɼ
ɷ͘Ɉʌɳʋɸɺɲɶɿɲʏɻʅɹʏʌɻʍɻʏɻʎʉʅʉɿʉʅʉʌʔʀɲʎʏɻʎ
ʃɲʏɲʆʉʅɼʎ;ɲʐʏʊʅɲʏɻɼʖɸɿʌʉʃʀʆɻʏɻ͕ʍʏɲɽɸʌɼɼ
ʍɳʌʘʍɻʎͿ͘
ɸ͘ʖʌʉʆʊʅɸʏʌʉ͕ʍʐʄʄɹʃʏɻʎʃɲɿɺʐɶʊʎ
Ʉʌɶɲʆɲʅɹʏʌɻʍɻʎɿʃɲʆʊʏɻʏɲʎʋɲʌʉʖɼʎʏɻʎɲʆʏʄʀɲʎ
ɲ͘Ɇʉʊʅɸʏʌʉɼ
ɴ͘ɀɲʆʊʅɸʏʌɲɲʃʌɿɴɸʀɲʎ
ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊɲʌʖɸʀʉʅɸʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲʏʘʆɸʋɿɽɸʘʌɼʍɸʘʆ 
ʃɲɿʏɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲɲʐʏʙʆ͘


ȵʋɿʋʄɹʉʆɷɿɲɽɹʏɸɿ͗

ϭ͘ ͙͙͙͙͙͙͙
Ϯ͘ ͙͙͙͙͙͙͙͘ʃ͘ʉ͘ʃ

ɴͿɲʋɲʍʖʉʄɸʀɹʆɲʆɸʋɿɽɸʘʌɻʏɼʅɸʏɲʃɳʏʘɽɿʍʏʉɿʖɸʀɲ͗

Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ͗

ȵɿɷɿʃɳʋʌʉʍʊʆʏɲ͗
ɇʖɹʍɻȵʌɶɲʍʀɲʎʅɸʏʉʆɇɈȵȵȵȳɌ͗


ɶͿȵʀʆɲɿʍɸɽɹʍɻʆɲʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɿʎɸʋɿɽɸʘʌɼʍɸɿʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɻ
ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ

ȴɸʆɸʀʆɲɿʍɸɽɹʍɻʆɲʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɿʎɸʋɿɽɸʘʌɼʍɸɿʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɻ
ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ

ȾɲʏʊʋɿʆʏʘʆɲʆʘʏɹʌʘʉʋɲʌɲʋɳʆʘɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆʉʎʃɿʆɻʏʊʎͬʍʏɲɽɸʌʊʎΎɇɈȵȵȵȳɌ


ʃʌʀʆɸʏɲɿʃɲʏɳʄʄɻʄʉʎʋʌʉʎɸʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻ


ɷɸʆʃʌʀʆɸʏɲɿʃɲʏɳʄʄɻʄʉʎʋʌʉʎɸʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻ


ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲͬ

ɉʋʉɶʌɲʔɼɅʌʉʁʍʏɲʅɹʆʉʐʃɲɿ

ʍʔʌɲɶʀɷɲʏʉʐɈʅɼʅɲʏʉʎȳɸʘʌɶɿʃɼʎ

ɀɻʖɲʆɿʃɼʎʏʉʐȵȿȳɃͲȴȸɀȸɈɆȰ




Ύɷɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿʊʏɿɷɸʆɿʍʖʑɸɿ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻȻȻ
ȵʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻɇʏɲɽʅʉʑȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎȵʇʉʋʄɿʍʅʉʑȵʔɲʌʅʉɶɼʎȳɸʘʌɶɿʃʙʆɌɲʌʅɳʃʘʆ
ɈȻɈȿɃɇȾȰȻɇɈɃȻɍȵȻȰɈȸɇɅɉȰȰɀ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ

ȵɂɃɉɇȻɃȴɃɈȸɇȸɇɈȰȺɀɃɉȵɅȻȺȵɏɆȸɇȸɇȵɂɃɅȿȻɇɀɃɉȵɌȰɆɀɃȳȸɇ
ȳȵɏɆȳȻȾɏɁɌȰɆɀȰȾɏɁ

ɀɸʏɻʆʋɲʌʉʑʍɲʃɲɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏʉɲʋʊ͙͙͘;ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲͿ͙͙͙͙Ʌʌɲʃʏɿʃʊ
ȵʄɹɶʖʉʐʋʉʐɹʖɸɿʍʐʆʏɳʇɸɿʏʉɈʅɼʅɲȳɸʘʌɶɿʃɼʎɀɻʖɲʆɿʃɼʎʏʉʐȵȿȳɃȴȸɀȸɈɆȰ͕ɶɿɲ
ʏʉʆ ʃɿʆɻʏʊͬ ʍʏɲɽɸʌʊΎ  ɇʏɲɽʅʊ ȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ ȵʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ȵʔɲʌʅʉɶɼʎ ȳɸʘʌɶɿʃʙʆ
Ɍɲʌʅɳʃʘʆ ʅɸ ʏɻʆ ɸʋʘʆʐʅʀɲ ͙͙͙͙͙͙͙͘͘ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ʋʉʐ
ɸɷʌɸʑɸɿ ʍʏɻʆ ʉɷʊ ͙͙;ʋʄɼʌɻ ʏɲʖ͘ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻͿ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͕͘͘  ɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏʉʑʅɸ
ʏʉʆ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ɇɈȵȵȵȳɌ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ɸʋɿɽɸʘʌɼʍɸʘʆ ȵʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ȵʔɲʌʅʉɶɼʎ
ȳɸʘʌɶɿʃʙʆʔɲʌʅɳʃʘʆ͕ʅɸʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʋɲʌʉʐʍʀɲʏʉʐɸʋɿɽɸʘʌɻʏɼʃɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸ
ʏɿʎʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎʋʉʐʉʌʀɺɸɿɻʐʋ͛ɲʌɿɽ͘ ȵϴϭϴϯϭͬϯϵϳϲϯͬϳͲϰͲϮϬϭϱɉʋʉʐʌɶɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ
͞ɇʑʍʏɻʅɲ ɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ʔɲʌʅɳʃʘʆ ʃɲɿ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ
ʖʉʌɼɶɻʍɻʎʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ͟ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ͘

«Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΧΕΙ 5 ΕΤΗ ΙΣΧΥ, ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ»

ɃɅɆɃȽɇɈȰɀȵɁɃɇɈȸɇɅɉȰȰɀ


ɃɁɃɀȰɈȵɅɏɁɉɀɃ
ɉɅɃȳɆȰɌȸ

Ύɷɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿʊʏɿɷɸʆɿʍʖʑɸɿ

16127

16128

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ/s
ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎʃɲɿʊʌɶɲʆɲʏʘʆɇɈȵȵȵȳɌ

ȳɿɲ ʏɻ ɷɿɸʇɲɶʘɶɼʏʘʆ ɸʋɿɽɸʘʌɼʍɸʘʆ ʉ ɇɈȵȵȵȳɌ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɹʖɸɿ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆʏʉʆ
ɲʃʊʄʉʐɽʉɸʇʉʋʄɿʍʅʊ͗



Ȱ͘ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ

ϭ͘Ʉʌɶɲʆɲʅɹʏʌɻʍɻʎʅɼʃʉʐʎ͘
Ϯ͘ɇʐʍʃɸʐɼɸʄɹɶʖʉʐʅɲʆʉʅɹʏʌʘʆ
ϯ͘ɀɲʆʊʅɸʏʌɲɲʃʌɿɴɸʀɲʎ͕ ɶɿɲ ʏʉʆ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊ ʏʘʆ ɲʋʘʄɸɿʙʆ ʋʀɸʍɻʎ ʍʏʉʐʎ
ʍʘʄɼʆɸʎ
ϰ͘ȵʌɶɲʄɸʀɲʃɲɿʍʐʆɷɸʏɿʃɳ ɸʇɲʌʏɼʅɲʏɲ ʙʍʏɸ ʆɲ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ʍʑʆɷɸʍɻ ʏʘʆ
ɷɿɲʔʊʌʘʆʉʌɶɳʆʘʆʍʏʉʆʋʌʉʎɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻɸʇʉʋʄɿʍʅʊ
ϱ͘ɇʐʍʃɸʐɼɶɿɲʏɻʅɹʏʌɻʍɻʏɻʎʋɲʌʉʖɼʎɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆʋʉʐʅʋʉʌɸʀʆɲɸʀʆɲɿ͗
ŝ͘ ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ʖɸɿʌʉʃʀʆɻʏʉʎ ʃɲɿ ɲʏʉʅɿʃʊʎ͘ ȴʉʖɸʀʉ ʊɶʃʉʐ ɴɲɽʅʉʆʉʅɻʅɹʆʉ
ʃɲɿʖʌʉʆʊʅɸʏʌʉɼ
ŝŝ͘ ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎʋʉʐɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɻʅɹʏʌɻʍɻɸʋʀʏʉʐʅɻʖɲʆɼʅɲʏʉʎ͘Ʉʌɶɲʆʉɶɿɲʏʉʆ
ʃɲɽʉʌɿʍʅʊʏɻʎʋɲʌʉʖɼʎʏʘʆɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆɼ
ŝŝŝ͘ ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ʋʉʐ ɲʋɲɿʏɸʀ ʏɻʆ ɲʔɲʀʌɸʍɻ ʏʘʆ ɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆ ɲʋʊ ʏʉ ʅɻʖɳʆɻʅɲ͘
Ɉʌɳʋɸɺɲɸʄɹɶʖʉʐʏɻʎʋɲʌʉʖɼʎʏʘʆɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆɼ
ŝǀ͘ Ɉʌɳʋɸɺɲ ɶɿɲ ʏɻ ʅɹʏʌɻʍɻ ʏɻʎ ʉʅʉɿʉʅʉʌʔʀɲʎ ʏɻʎ ʃɲʏɲʆʉʅɼʎ ;ɲʐʏʊʅɲʏɻ ɼ
ʖɸɿʌʉʃʀʆɻʏɻ͕ʍʏɲɽɸʌɼɼʍɳʌʘʍɻʎͿɼ
ǀ͘ ʖʌʉʆʊʅɸʏʌʉ͕ʍʐʄʄɹʃʏɻʎʃɲɿɺʐɶʊʎ
ɇʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʄɹɶʖʉʐʏɻʎʋɲʌʉʖɼʎʏʘʆɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆʍɸɸɿɷɿʃɼʏʌɳʋɸɺɲ;ɸʃʏʊʎʏʉʐ
ʅɻʖɲʆɼʅɲʏʉʎͿɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿɻʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʅɸʏɲʇʑɷɿɲʔʊʌʘʆɇɈȵȵȵȳɌ;ʐʋɸʌɶʉʄɲɴʀɲͿ͘
Ɉɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ɽɲ ɷʀɷʉʆʏɲɿ ɸʆʐʋʊɶʌɲʔɲ ʃɲɿ ɽɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ɹʃɽɸʍɻ
ɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ ʉ ʏʀʏʄʉʎ ʏʉʐ ʍʏɲɽʅʉʑ ʋʉʐ ɷɿɸʆɼʌɶɻʍɸ ʏʉʆ ɹʄɸɶʖʉ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɲ
ʍʏʉɿʖɸʀɲʏʉʐɸʋɿɽɸʘʌɻʏɼ͘
ϲ͘ɄʌɶɲʆɲʅɹʏʌɻʍɻʎͨȻʃɲʆʊʏɻʏɲʎͩʏɻʎɲʆʏʄʀɲʎ
ɲ͘Ɇʉʊʅɸʏʌʉɼ
ɴ͘ɀɲʆʊʅɸʏʌʉɲʃʌɿɴɸʀɲʎ
ϳ͘ ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊ ɲʌʖɸʀʉ ʅɸ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʘʆ ɸʋɿɽɸʘʌɼʍɸʘʆ ʃɲɿ ʏɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ
ɲʐʏʙʆ͘

Ȳ͘Ʌʌʉɲɿʌɸʏɿʃɳ

ϭ͘ Ʉʌɶɲʆɲɶɿɲʏʉʆʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʏɻʎʃɲʏɲʃʊʌʐʔɻʎɷɿɲʍʋʉʌɳʎ
Ϯ͘ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʊʍʑʍʏɻʅɲɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎɷɸɷʉʅɹʆʘʆ




ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰs
ȾȵɌȰȿȰȻɃȰʚ͗Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ
ȿɃȳɃɈɉɅɃͬȵɅɏɁɉɀȻȰɇɈȵȵȵȳɌ
;ʍʏʉɿʖɸʀɲɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ͕ȰɌɀͿ
ȰʌɿɽʅʊʎɀɻʏʌʙʉʐɇɈȵȵȵȳɌ͙͙͙͙͙͙͗

ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɈȻȾɃȵɅȻȺȵɏɆȸɇȸɇ

ȵʋɿɽɸʘʌɼɽɻʃɸʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎʏɻʎʉɷɻɶʀɲʎϮϬϬϵͬϭϮϴͬȵȵ


ɇʏʉɿʖɸʀɲȵʇʉʋʄɿʍʅʉʑȵʔɲʌʅʉɶɼʎȳɸʘʌɶɿʃʙʆɌɲʌʅɳʃʘʆ͗
• ȾɲʏɻɶʉʌʀɲȵȵȳɌ͗
• Ȱʌɿɽʅʊʎɇɸɿʌɳʎ͗
ɇʏʉɿʖɸʀɲȻɷɿʉʃʏɼʏɻ͗
• Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ͗
• ȰɌɀ͗
• ȴͬʆʍɻ͗
• ʏɻʄɹʔʘʆɲ͗
ɇʏʉɿʖɸʀɲɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ͗
• ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ
• ȵʋɿʏʐʖɼʎɼʅɻɸʋɿʏʐʖɼʎ
• ȶʆʏɲʇɻʍɸʃɲʏɻɶʉʌʀɲ͗

Ȱʌɿɽʅ͘^ƚŝĐŬĞƌ͗
ȾȰɈȸȳɃɆȻȰI
ȾȰɈȸȳɃɆȻȰII

Ȱʌɿɽʅ͘^ƚŝĐŬĞƌ͗

ȾȰɈȸȳɃɆȻȰIII

−

ȾȰɈȸȳɃɆȻȰIV

−

• Ȼʍʖʑɸɿʅɹʖʌɿ͗
Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ͗
ɇɻʅɸɿʙʆʉʆʏɲɿʉɿʋɲʌɲʃɳʏʘɸʄʄɸʀʗɸɿʎͬɲʋʉʃʄʀʍɸɿʎ
ϭ͙͘͘
Ϯ͙͘
ϯ͙͘
͙͙͙͙͙͙͙͘
ʋʉʐʋʌɹʋɸɿʆɲɲʋʉʃɲʏɲʍʏɲɽʉʑʆʅɹʖʌɿʏɻʆɸʋʊʅɸʆɻɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻ


ɃȻɷɿʉʃʏɼʏɻʎ͗

ȶʄɲɴɲɶʆʙʍɻʏʘʆɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆʏɻʎɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ

ʃɲɿʏʘʆɲʋʉʃʄʀʍɸʘʆʏɿʎʉʋʉʀɸʎʋʌɹʋɸɿʆɲ

ɲʋʉʃɲʏɲʍʏɼʍʘʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎʐʋʉɷɸʀʇɸɿʎʏʉʐɇɈȵȵȳɌ
ʃɲɿʏɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏɿʎɿʍʖʑʉʐʍɸʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎ


ɉʋʉɶʌɲʔɼ͗

Σφραγίδα
ΣΤΕΕΕΓΦ

Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉʃɲɿɉʋʉɶʌɲʔɼ
ȵʋɿɽɸʘʌɻʏɼ

16129

16130

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȾȵɌȰȿȰȻɃȲʚ͗ȰʐʏʉʃʊʄʄɻʏʉɇɼʅɲȾɲʏɲʄʄɻʄʊʏɻʏɲʎ;^ƚŝĐŬĞƌͿ

ɅɆɃȴȻȰȳɆȰɌȵɇ
1. ɇʖɼʅɲ͗ʃʐʃʄɿʃʊ͘
Ϯ͘ ȴɿɲʍʏɳʍɸɿʎ͗ϭϴɸʃɲʏʉʍʏɳɷɿɳʅɸʏʌʉʎ͘
ϯ͘ ɉʄɿʃʊ͗Ȱʐʏʉʃʊʄʄɻʏʉɲɷɿɳɴʌʉʖʉʃɲɿɲʆɸʇʀʏɻʄʉ͕ʐʗɻʄɼʎɲʆʏʉʖɼʎ͕ʏʑʋʉʐȾɈȵɃ͘
ϰ͘ Ʌɸʌɿʅɸʏʌɿʃɳ ʏʉʐ ɸʋɳʆʘ ɻʅɿʃʐʃʄʀʉʐ ɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʅɸ ʃɸʔɲʄɲʀɲ ɹʆʏʉʆɲ
ɶʌɳʅʅɲʏɲ͗ͨȰɉɈɃȾɃȿȿȸɈɃɇȸɀȰȾȰɈȰȿȿȸȿɃɈȸɈȰɇͩ͘
ϱ͘ ɇɸʉʅʊʃɸʆʏʌʉʃʑʃʄʉɷɿɲʅɹʏʌʉʐϲɸʃɲʏʉʍʏʙʆɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿʏʉɹʏʉʎʏɻʎɸʋʊʅɸʆɻʎ
ɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ͘
ϲ͘ ɇɸ  ɸʄɸʑɽɸʌʉ ʖʙʌʉ ʏʉʐ ɸʋɳʆʘ ɻʅɿʃʐʃʄʀʉʐ ʏʐʋʙʆɸʏɲɿ ʍɸ ʋʄɲʀʍɿʉ ɷɿɲʍʏɳʍɸʘʆ
ϳɍϯ͘ϱ ɸʃɲʏʉʍʏɳ͕ ɻ ɸʋʘʆʐʅʀɲ ʏʉʐ ɇɈȵȵȵȳɌ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɲ ʋʄɼʌɻ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʉʐ
;Ɉɲʖ͘ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ͕ȰɌɀ͕ȿɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ͕ʏɻʄɹʔʘʆʉ͕ĞͲŵĂŝůʃʄʋͿ͘
ϳ͘ ɇʏɻʆ ɸʄɸʑɽɸʌɻ ɷɸʇɿɳ ʋʄɸʐʌɳ ʏʉʐ ɸʋɳʆʘ ɻʅɿʃʐʃʄʀʉʐ͕ ʏʐʋʙʆɸʏɲɿ
ɲʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ʍɸ ʃɳɽɸ ɹʆɲ ɲʐʏʉʃʊʄʄɻʏʉ ʍɼʅɲ ʃɲʏɲʄʄɻʄʊʏɻʏɲʎ͕ ʅɸ
ʏɻʆ ʅʉʌʔɼ͗ ɍɍɍ ɉɉɉ ϬϬϬϭ͕  ʊʋʉʐ ɍɍɍ ʏɲ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʏɿʃɳ ɶʌɳʅʅɲʏɲ ʏɻʎ
ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼʎɸʆʊʏɻʏɲʎʊʋʉʐɹʖɸɿʏɻʆɹɷʌɲʏʉʐʉɇɈȵȵȵȳɌʊʋʘʎʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿ
ʋɲʌɲʃɳʏʘ͕ ɉɉɉ ʉ ʅʉʆɲɷɿʃʊʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ʅɻʏʌʙʉʐ ɇɈȵȵȵȳɌ ʅɸ ʏʉʆ ʉʋʉʀʉ
ʃɲʏɲʖʘʌɸʀʏɲɿ ʉ ɇɈȵȵȵȳɌ ʍʏʉ ʅɻʏʌʙʉ ʋʉʐ ɷɿɲʏɻʌɸʀ ʏʉ ȵʌɶɲʍʏɼʌɿʉ Ȱʆɲʔʉʌɳʎ
ȵʋɿɽɸʘʌɼʍɸʘʆ͕ɲʃʉʄʉʐɽʉʑʅɸʆɲɲʋʊɲʑʇʉʆʏɲʏɸʏʌɲʗɼʔɿʉʍɸɿʌɿɲʃʊɲʌɿɽʅʊ͘
ϴ͘ ɇʏʉ ʃɳʏʘ ɻʅɿʃʑʃʄɿʉ͕ ʐʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ʅɸ  ɸɶʃʉʋɼ ʉ ʅɼʆɲʎ ʅɹʖʌɿ ʏʉ ʏɹʄʉʎ ʏʉʐ
ʉʋʉʀʉʐʉʔɸʀʄɸɿʉȵȵȳɌʆɲɹʖɸɿʃɳʆɸɿʏɻʆɸʋʊʅɸʆɻɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻ͘
ϵ͘ Ɉʉ  ɲʐʏʉʃʊʄʄɻʏʉ ʍɼʅɲ ʃɲʏɲʄʄɻʄʊʏɻʏɲʎ͕ ɸʋɿʃʉʄʄɳʏɲɿ ʍɸ ɸʅʔɲʆɹʎ ʍɻʅɸʀʉ ʍʏɻ
ɷɸʇɲʅɸʆɼ ʏʉʐ ʗɸʃɲʍʏɿʃʉʑ ʐɶʌʉʑ͘ Ȱʆ ʏʉ ɲʐʏʉʃʊʄʄɻʏʉ ʃɲʏɲʍʏʌɲʔɸʀ ɲʋʊ
ɲʏʑʖɻʅɲ͕ ʉ ɿɷɿʉʃʏɼʏɻʎ ɸʆɻʅɸʌʙʆɸɿ ʏʉʆ ʔʉʌɹɲ ɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ
ɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɲɽɸʀ͕ʖʘʌʀʎʃɲʅʀɲʃɲɽʐʍʏɹʌɻʍɻ͘

ȰʌʖɿʃɳɅɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʙʆȵʆʉʏɼʏʘʆ͗



ȰȻɈɏȿͬɁȻȰɇ͗ ȰȻɈ͕ ȰɆȳɃȿȻȴɃɇ͗ ȰɆȳ͕ ȰɆȾȰȴȻȰɇ͗ ȰɆȾ͕ ȰɆɈȰɇ͗ ȰɆɈ͕ ȰɈɈȻȾȸɇ͗ ȰɈɈ͕
ȰɍȰ4Ȱɇ͗ȰɍȰ͕ȲɃȻɏɈȻȰɇ͗ȲɃȻ͕ȳɆȵȲȵɁɏɁ͗ȳɆȵ͕ȴɆȰɀȰɇ͗ȴɆȰ͕ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰɁɃɈȻɃɉ
ȰȻȳȰȻɃɉ ;Ʌ͘ȵ͘ ɆɃȴɃɉͿ͗ ȴɏȴ͕ ȵȲɆɃɉ;ȰȿȵɂȰɁȴɆɃɉɅɃȿȸ ȾȰȻ ɃɆȵɇɈȵȻȰȴȰͿ͗ ȵȲɆ͕
ȵɉȲɃȻȰɇ͗ȵɉȲ͕ ȵɉɆɉɈȰɁȻȰɇ͗ ȵɉɆ͕ ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ ȻɃɁȻɏɁ ɁȸɇɏɁ ;Ʌ͘ȵ͘ ȷȰȾɉɁȺɃɉͿ͗
ȷȰȾ͕  ȸȿȵȻȰɇ͗ ȸȿȵ͕ ,DȺ/ɇ͗ȸɀȰ͕ ȸɆȰȾȿȵȻɃɉ͗ȸɆȰ͕ ȺȵɇɅɆɏɈȻȰɇ͗ ȺȵɅ͕
ȺȵɇͬɁȻȾȸɇ͗ Ⱥȵɇ͕ ȻɏȰɁɁȻɁɏɁ͗ ȻɏȰ͕ ȾȰȲȰȿȰɇ͗ȾȰȲ͕ ȾȰɆȴȻɈɇȰɇ͗ ȾȰɆ͕ ȾȰɇɈɃɆȻȰɇ͗
ȾȰɇ͕ ȾȵɆȾɉɆȰɇ͗ ȾȵɆ͕ ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ ȻɃɁȻɏɁ ɁȸɇɏɁ ;Ʌ͘ȵ͘ ȾȵɌȰȿȿȸɁȻȰɇͿ͗ ȾȵɌ͕
ȾȻȿȾȻɇ͗ ȾȻȿ͕ ȾɃȷȰɁȸɇ͗ ȾɃȷ͕ ȾɃɆȻɁȺȻȰɇ͗ ȾɃɆ͕ ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ ɁɃɈȻɃɉ ȰȻȳȰȻɃɉ ;Ʌ͘ȵ͘
ɇɉɆɃɉͿ͗ɇɉɆ͕ȿȰȾɏɁȻȰɇ͗ȿȰȾ͕ȿȰɆȻɇȰɇ͗ȿȰɆ͕ȿȰɇȻȺȻɃɉ͗ȿȰɇ͕ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȲɃɆȵȻɃɉ
ȰȻȳȰȻɃɉ ;Ʌ͘ȵ͘ ȿȵɇȲɃɉͿ͗ ȿȵɇ͕ ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ ȻɃɁȻɏɁ ɁȸɇɏɁ ;Ʌ͘ȵ͘ ȿȵɉȾȰȴɃɇͿ͗ ȿȵɉ͕
ɀȰȳɁȸɇȻȰɇ Θ ɇɅɃɆȰȴɏɁ͗ ɀȰȳ͕ ɀȵɇɇȸɁȻȰɇ ;ȾȰȿȰɀȰɈȰ ȾȰȻ ɈɆȻɌȻȿȿȻȰ ʹ
ȾɉɅȰɆȻɇȻȰͿ͗ɀȵɇ͕ɂȰɁȺȸɇ͗ɂȰɁ͕ɅȵȿȿȰɇ;ȵȴȵɇɇȰȾȰȻȳȻȰɁȻɈɇȰͿ͗Ʌȵȿ͕ɅȻȵɆȻȰɇ͗ɅȻȵ͕
ɅɆȵȲȵȷȰɇ͗ɅɆȵ͕ ɆȵȺɉɀɁȸɇ͗ ɆȵȺ͕ ɆɃȴɃɅȸɇ͗ ɆɃȴ͕ ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ ȲɃɆȵȻɃɉ ȰȻȳȰȻɃɉ
;Ʌ͘ȵ͘ ɇȰɀɃɉͿ͗ ɇȰɀ͕ ɇȵɆɆɏɁ͗ ɇȵɆ͕ ɈɆȻȾȰȿɏɁ͗ ɈɆȻ͕ ɌȺȻɏɈȻȴȰɇ͗ ɌȺȻ͕ ɌȿɏɆȻɁȰɇ͗
Ɍȿɏ͕ ɌɏȾȻȴȰɇ͗ ɌɏȾ͕ ɍȰȿȾȻȴȻȾȸɇ͗ ɍȰȿ͕ ɍȰɁȻɏɁ͗ ɍȰɁ͕ ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ ȲɃɆȵȻɃɉ
ȰȻȳȰȻɃɉ;Ʌ͘ȵ͘ɍȻɃɉͿ͗ɍȻɃ͘
Ʌɲʌɲʏʀɽɸʏɲɿʍʖɸʏɿʃʊʐʋʊɷɸɿɶʅɲɶɿɲʏɻɷɿɸʐʃʊʄʐʆʍɻʏʘʆɸʆɷɿɲʔɸʌʉʅɹʆʘʆ
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ǆ

ǆ
ǆ








ǆ


Ϯ͘ϯȲɲʄɴʀɷɲɲʍʔɲʄɸʀɲʎ;ɸɳʆʐʋɳʌʖɸɿͿ
Ϯ͘ϰȴɿɲʌʌʉɹʎ

ǆ



ǆ

ǆ









ǆ





ɀɹʏʌɻʍɻ

Ϯ͘ϮɅʌʊʃʄɻʍɻɷʉʆɼʍɸʘʆɲʋʊʏɻʆɲʆʏʄʀɲ

Ϯ͘ϭ͘ɴ͘Ȱʆɳʄʐʍɻɿʃɲʆʊʏɻʏɲʎɲʆʏʄʀɲʎʅɸ
ʅɲʆʊʅɸʏʌʉɲʆɲʔʉʌɳʎʍʏʉʐʎɴʌɲʖʀʉʆɸʎ

ϭ͘ ȵɂȰɆɈȸɀȰɈȰɀȵɈȰȴɃɇȸɇȻɇɍɉɃɇ
ϭ͘ϭɊʋɲʌʇɻʋʌʉʔʐʄɲʃʏɼʌɲɷʐʆɲʅʉɷʊʏɻ
;W͘d͘K͘Ϳʃɲɿʋʌʉʔʐʄɲʃʏɼʌɲ
ɷʐʆɲʅʉʄɼʋʏɻ;W͘/͘͘Ϳ
ϭ͘ϭ͘ɲ͘Ɍɽʉʌɹʎʍʏɲɸʇɲʌʏɼʅɲʏɲɳʇʉʆɲ͕
ʏɲʖʐʍʑʆɷɸʍʅʉʐʎ͕ʍʐʍʏɼʅɲʏɲɲʍʔɳʄɿʍɻʎ
ϭ͘ϭ͘ɴ͘ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲΘʔɽʉʌɹʎ
ʋʌʉʔʐʄɲʃʏɼʌɲ
ϭ͘ϭ͘ɶ͘Ɋʋɲʌʇɻɷɿɳʏɲʇɻʎɲʆɳʍʖɸʍɻʎ
ʋɸʌɿʍʏʌʉʔɼʎʋʌʉʔʐʄɲʃʏɼʌɲ
ϭ͘ϮɊʋɲʌʇɻɷɿɳʏɲʇɻʎʍʏɼʌɿʇɻʎʏʉʐɳʇʉʆɲ
W͘d͘K͘
Ϯ͘ ȰɁɈȿȻȰ
Ϯ͘ϭȻʃɲʆʊʏɻʏɲɲʆʏʄʀɲʎ
Ϯ͘ϭ͘ɲ͘ɀɹʏʌɻʍɻɿʃɲʆʊʏɻʏɲʎɲʆʏʄʀɲʎʅɸ
ʌʉʊʅɸʏʌʉɼ

Ȱʋɲʀʏɻʍɻ

Ƀʋʏɿʃʊʎ
ɹʄɸɶʖʉʎʉʌɽɼʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

Ȼʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻ
ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ


ȵʇɲʍʔɲʄʀɺɸʏɲɿ
ʍʏɲɽɸʌɼ
ʋɲʌʉʖɼ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ͖
ʍʏʉʅɸʏʌɻʏɼ
ʋʀɸʍɻʎ


















ɉʋʊɷɸɿʇɻ







































ɃɍȻ






ɁȰȻ




ǆ











ǆ







ȹʍʍʉʆɸʎ
;ȾȰɈ͘ȻȻͿ







ǆ

ǆ

ǆ






ǆ

ǆ

ǆ

ɇɻʅɲʆʏɿʃɹʎ
;ȾȰɈ͘ȻȻȻͿ

Ȱʋʉʃʄʀʍɸɿʎ










ȴɸʃʏɼʃɲɿɻɷɼʄʘʍɻ
ʏʉʐʖʌɼʍʏɻ












Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ

ȶʃɽɸʍɻɈɸʖʆɿʃʉʑȵʄɹɶʖʉʐʗɸʃɲʍʏɼʌɲʅɸɶɳʄʘʆʃɲʄʄɿɸʌɶɸɿʙʆʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɅȰɆȰɆɈȸɀȰȳʏʉʐʆ͘ϰϬϯϲͬϮϬϭϮʃɲɿʏʉʋʌʊʏʐʋʉȵɁϭϯϳϵϬͲϭ͗ϮϬϬϯ

ɇʏʉʆʋʀʆɲʃɲʋʉʐɲʃʉʄʉʐɽɸʀʋɲʌɲɽɹʏʉʆʏɲɿʊʄɸʎʉɿɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ;ʐɶɸʀɲʎ͕ɲʍʔɳʄɸɿɲʎʃɲɿʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎͿʋʉʐʋʌɹʋɸɿʆɲʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿ͕ɸʆʙʍɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿʅɸ
ʏɻʆɹʆɷɸɿʇɻͨǆͩɸɳʆʃɲʏɳʏɻʆɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻɶʀʆɸʏɲɿɲʋʄɳʉʋʏɿʃʊʎɹʄɸɶʖʉʎʏɻʎʉʌɽɼʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɼɸɳʆɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿʅɹʏʌɻʍɻ͘



ɅȰɆȰɆɈȸɀȰsȻ
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ǆ
ǆ
ǆ


ϯ͘ ȰɁȰȴȵɉɇȸ

ϰ͘ ȴȵɂȰɀȵɁȸɎȵȾȰɇɈȻȾɃɉɉȳɆɃɉ
ϰ͘ϭȴɿɲʌʌʉɼɲʋʊʏɻɷɸʇɲʅɸʆɼɼʏɻʆʉʋɼ
ʋʄɼʌʘʍɻʎ
ϰ͘ϮɊʋɲʌʇɻʔʀʄʏʌʉʐʍɸʃɲʄɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʍʏɻʆʉʋɼʋʄɼʌʘʍɻʎ
ϰ͘ϯɊʋɲʌʇɻʋʄɹɶʅɲʏʉʎʍʏʉɷʉʖɸʀʉ
ɸɿʍɲɶʘɶɼʎʖɻʅɿʃʙʆ
ϰ͘ϰɊʋɲʌʇɻɷɿɳʏɲʇɻʎɸʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎ
ʋʀɸʍɻʎ
ϰ͘ϱɊʋɲʌʇɻɸʐʃʌɿʆʙʎɲʆɲɶʆʙʍɿʅʉʐ
ɷɸʀʃʏɻ
ϰ͘ϲɊʋɲʌʇɻɷɿɲʃʊʋʏɻɸʃʃɹʆʘʍɻʎ
ϰ͘ϳȾɲʄɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲɴɲʄɴʀɷɲʎ
ɲʆʏɸʋɿʍʏʌʉʔɼʎʍʏɻɷɿɳʏɲʇɻʋʄɼʌʘʍɻʎ
;ɲʆʐʋɳʌʖɸɿͿ
ϰ͘ϴȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲɷʉʖɸʀʉʐɸɿʍɲɶʘɶɼʎ
ʖɻʅɿʃʙʆ͕ɲʆʐʋɳʌʖɸɿ
ϰ͘ϵȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲɷɿɳʏɲʇɻʎʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ
ɷʉʖɸʀʘʆʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲʎ͕ɲʆʐʋɳʌʖɸɿ
ϱ͘ ɇɉɇɈȸɀȰɈȰɀȵɈɆȸɇȸɇ͕ȵȿȵȳɍɃɉΘ
ɆɉȺɀȻɇȸɇ
ϱ͘ϭȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʃɲɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻɷɿɲʏɳʇɸʘʆ
ɸʄɹɶʖʉʐͬȴɿɲʌʌʉɹʎ







ǆ
ǆ

ǆ










ǆ

ǆ

ǆ

ǆ

ǆ

ǆ





ǆ

Ϯ͘ϰ͘ɲ͘ȴɿɲʌʌʉɼʍʏɻʆɲʆʏʄʀɲ
Ϯ͘ϰ͘ɴ͘ȴɿɲʌʌʉɼʍʏɻʆɲʆɲʌʌʊʔɻʍɻʏɻʎ
ɲʆʏʄʀɲʎ
Ϯ͘ϰ͘ɶ͘ȴɿɲʌʌʉɼʍʏɻʆʃɲʏɳɽʄɿʗɻʏɻʎ
ɲʆʏʄʀɲʎ

ǆ

ɀɹʏʌɻʍɻ

Ȱʋɲʀʏɻʍɻ

Ƀʋʏɿʃʊʎ
ɹʄɸɶʖʉʎʉʌɽɼʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

Ȱʇɿʊʋɿʍʏɻ















ȵʔʊʍʉʆ
ʐʋɳʌʖɸɿ





ȴɸʇɲʅɸʆɼ
ɶɸʅɳʏɻʍʏʉ
ʅɿʍʊʏɻʎ
ʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎ








ɉʋʊɷɸɿʇɻ











































ɃɍȻ




ɁȰȻ

Ȼʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻ
ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ





ǆ

ǆ

ǆ





ǆ

ǆ















ȹʍʍʉʆɸʎ
;ȾȰɈ͘ȻȻͿ

ǆ









ǆ

ǆ





ǆ

ǆ



ǆ

ǆ

ǆ

ǆ

ɇɻʅɲʆʏɿʃɹʎ
;ȾȰɈ͘ȻȻȻͿ

Ȱʋʉʃʄʀʍɸɿʎ






























Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ
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ɀɹʏʌɻʍɻ







ǆ
ǆ














ǆ
ǆ
ǆ
ǆ
ǆ




ǆ
ǆ
ǆ
ǆ


ǆ
ǆ
ǆ
ǆ

ϱ͘Ϯ͘ɴ͘Ȳɲʄɴʀɷɸʎɸʄɹɶʖʉʐɴʌɲʖɿʊʆʘʆ

ϱ͘Ϯ͘ɶ͘Ɇʐɽʅɿʍʏɼʎʋʀɸʍɻʎ

ϱ͘ϯȾʄʀʅɲʃɲʅɸʏʌɻʏɼʋʀɸʍɻʎ
ϱ͘ϰȴɿɲʃʌɿʏɿʃʊʏɻʏɲʅɸʏʌɻʏɼʋʀɸʍɻʎ
ϱ͘ϱȴɿɳʅɸʏʌʉʎʅɸʏʌɻʏɼʋʀɸʍɻʎ
ϱ͘ϲȰʃʌʀɴɸɿɲʅɸʏʌɻʏɼʋʀɸʍɻʎ
ϲ͘ ɇɏȿȸɁȵɇΘȵɉȾȰɀɅɈɃȻɇɏȿȸɁȵɇ

ϲ͘ϭȴɿɲʌʌʉɹʎ

ϲ͘ϭ͘ɲ͘ɇʏʉʃʑʃʄʘʅɲɲʆɲʌʌʊʔɻʍɻʎ
ϲ͘ϭ͘ɴ͘ɀɸʏɲʇʑɲʆʏʄʀɲʎʃɲɿʖɸɿʌɿʍʏɻʌʀʉʐ
ϲ͘ϭ͘ɶ͘ɇʏʉʐʎɴʌɲʖʀʉʆɸʎʗɸʃɲʍʅʉʑ
ϲ͘ϮȾɳʅʗɻʹȰʅʐʖɼɸʑʃɲʅʋʏʘʆʍʘʄɼʆʘʆ
ϳ͘ ȴȻȸȺȸɇȸ;ɌȻȿɈɆȰɆȻɇɀȰͿ
ϳ͘ϭɌʀʄʏʌɲɲʆɲʌʌʊʔɻʍɻʎΘʃɲʏɳɽʄɿʗɻʎ
ϳ͘ϭ͘ɲ͘ɀɻʑʋɲʌʇɻʔʀʄʏʌʘʆʍʏɻʆ
ɲʆɲʌʌʊʔɻʍɻ
ϳ͘ϭ͘ɴ͘ɀɻʑʋɲʌʇɻʔʀʄʏʌʘʆʍʏɻʆ
ʃɲʏɳɽʄɿʗɻ
ϳ͘ϭ͘ɶ͘Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻʔʀʄʏʌʘʆ

ϳ͘ϮɊʋɲʌʇɻɷɿɳʏɲʇɻʎɲʋʉʅʊʆʘʍɻʎ

ϱ͘ϮɄʌɶɲʆɲɸʄɹɶʖʉʐʗɸʃɲʍʅʉʑ
ϱ͘Ϯ͘ɲ͘Ⱦʑʌɿɲɴɲʄɴʀɷɲʏɲʐʏʊʖʌʉʆɻʎ
ɹʆɲʌʇɻʎΘʋɲʑʍɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆ

Ȱʋɲʀʏɻʍɻ

Ƀʋʏɿʃʊʎ
ɹʄɸɶʖʉʎʉʌɽɼʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ


Ȱʆʐʋɳʌʖɸɿ
ʋʌɹʋɸɿʆɲ
ʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀ





Ɋʋɲʌʇɻʃɲɿ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
Ɋʋɲʌʇɻʃɲɿ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ





ɀɹɶɿʍʏɻ
ɷʐʆɲʏɼʋʀɸʍɻ
ʏʉʐ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ







Ɋʋɲʌʇɻʃɲɿ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ



ɉʋʊɷɸɿʇɻ
















































ɃɍȻ






ɁȰȻ

Ȼʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻ
ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ




ǆ
























ȹʍʍʉʆɸʎ
;ȾȰɈ͘ȻȻͿ


ǆ



ǆ

ǆ

ǆ

ǆ
ǆ
ǆ
ǆ



ǆ
ǆ
ǆ
ǆ



ǆ

ǆ

ɇɻʅɲʆʏɿʃɹʎ
;ȾȰɈ͘ȻȻȻͿ

Ȱʋʉʃʄʀʍɸɿʎ




























Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ
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ǆ


ǆ
ǆ
ǆ




ǆ



ǆ

ǆ





ǆ

ϵ͘ϮɊʋɲʌʇɻɲʆʏɿʍʏɲɶʉʆɿʃʙʆɷɿɲʏɳʇɸʘʆ
ϭϬ͘ȾȰɈȰɁɃɀȸ
ϭϬ͘ϭɀɹʏʌɻʍɻɸʋʀʋʌʊʏʐʋɻʎɷɿɳʏɲʇɻʎɼ

ǆ

ǆ




Ɉʑʋʉʎ͕
ʅɹɶɸɽʉʎ͕ʐʄɿʃʊ͕
ʋʌʉɹʄɸʐʍɻ




ǆ

ǆ

ǆ





ǆ

ɇɸɽɹʍɻ
ʗɸʃɲʍʅʉʑ











Ƀʅʉɿʉʅʉʌʔʀɲ

















ǆ
ǆ
ǆ





ɉʋʊɷɸɿʇɻ

ǆ

ɀɹʏʌɻʍɻ

ϵ͘ϭɃʅʉɿʉʅʉʌʔʀɲɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆ

ϳ͘ϯȰʆʏɿʃɲʏɲʍʏɳʍɿʅɲɸʍʘʏɸʌɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲ
ʔʀʄʏʌʘʆ
ϴ͘ ȲɆȰɍȻɃɁȰɇɎȵȾȰɇɀɃɉ
ϴ͘ϭɇʏɲɽɸʌʊʏɻʏɲʏʉʐɴʌɲʖʀʉʆɲ
ϴ͘ϭ͘ɲ͘ɇʑʆɷɸʍʅʉɿʍʏɲɽɸʌʉʀΘɸʐɽʑʏɻʏɲ
ϴ͘ϭ͘ɴ͘ɇʐʅʅɸʏʌʀɲ
ϴ͘ϮȰʐʏʊʅɲʏɻɸʋɲʆɲʔʉʌɳɴʌɲʖɿʊʆʘʆ
ϴ͘ϯȰʍʔɳʄɿʍɻɴʌɲʖɿʊʆʘʆʍʏɻɽɹʍɻ
ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ
ϴ͘ϰȰʋʊʍʏɲʍɻ͕ʋʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʊʎΘ
ʅɸʏɲɴʉʄɼɽɹʍɻʎɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆ
ϴ͘ϱɊʗʉʎɴʌɲʖʀʉʆɲʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏʉ
ɹɷɲʔʉʎ
ϴ͘ϲɎɸʃɲʍʅʊʎʋʄɲɿʍʀʉʐ
ϴ͘ϳɅʌʉʍʏɲʍʀɲɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆɹʆɲʆʏɿ
ɺɻʅɿʙʆ
ϴ͘ϴɂɸʖʘʌɿʍʏɼɹʆɲʌʇɻΘʋɲʑʍɻ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɴʌɲʖɿʊʆʘʆ
ϴ͘ϵɆʑɽʅɿʍɻʑʗʉʐʎ
ϴ͘ϭϬȴɿɲʏɳʇɸɿʎɲʋʊʍɴɸʍɻʎɲʃʉʑʍɿʘʆ
ʃɿʆɼʍɸʘʆΘʍʐʍʏɼʅɲʏɲɸʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎ
ʃʄʀʍɻʎ
ϴ͘ϭϭȴɿɲʏɼʌɻʍɻʋʀɸʍɻʎʃɲʏʊʋɿʆʋɲʑʍɻʎ
ʃɲɿɸʋɲʆɹʆɲʌʇɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɴʌɲʖʀʉʆɲ
ϵ͘ ȰȾɆɃɌɉɇȻȰ


Ȱʋɲʀʏɻʍɻ

Ƀʋʏɿʃʊʎ
ɹʄɸɶʖʉʎʉʌɽɼʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ










































ɃɍȻ



ɁȰȻ

Ȼʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻ
ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ















ǆ

ǆ











ǆ



ȹʍʍʉʆɸʎ
;ȾȰɈ͘ȻȻͿ

ǆ

ǆ

ǆ



ǆ

ǆ

ǆ

ǆ





ǆ

ǆ

ǆ



ǆ
ǆ


ǆ

ɇɻʅɲʆʏɿʃɹʎ
;ȾȰɈ͘ȻȻȻͿ

Ȱʋʉʃʄʀʍɸɿʎ































Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ
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ϭϬ͘Ϯɀɹʏʌɻʍɻʋɲʌʉʖɼʎ
ϭϬ͘Ϯ͘ϭ͘ɀɹʏʌɻʍɻʋɲʌʉʖɼʎʃɳɽɸ
ɲʃʌʉʔʐʍʀʉʐ
ϭϬ͘Ϯ͘Ϯ͘Ʌʏʙʍɻʋʀɸʍɻʎ

Ȱʋɲʀʏɻʍɻ

ɀɹʏʌɻʍɻ


ǆ
ǆ

Ƀʋʏɿʃʊʎ
ɹʄɸɶʖʉʎʉʌɽɼʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ










Σφραγίδα
ΣΤΕΕΕΓΦ

ɉʋʊɷɸɿʇɻ









ȹʍʍʉʆɸʎ
;ȾȰɈ͘ȻȻͿ

ǆ

ǆ



ɇɻʅɲʆʏɿʃɹʎ
;ȾȰɈ͘ȻȻȻͿ

Ȱʋʉʃʄʀʍɸɿʎ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉʃɲɿɉʋʉɶʌɲʔɼ
ȵʋɿɽɸʘʌɻʏɼ




ɃɍȻ




ɁȰȻ

Ȼʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻ
ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ






Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ
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ɇʏʉʆʋʀʆɲʃɲʋʉʐɲʃʉʄʉʐɽɸʀʋɲʌɲɽɹʏʉʆʏɲɿʊʄɸʎʉɿɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ;ʐɶɸʀɲʎ͕ɲʍʔɳʄɸɿɲʎʃɲɿʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎͿʋʉʐʋʌɹʋɸɿʆɲʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿ͕ɸʆʙʍɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿʅɸ
ʏɻʆɹʆɷɸɿʇɻͨǆͩɸɳʆʃɲʏɳʏɻʆɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻɶʀʆɸʏɲɿɲʋʄɳʉʋʏɿʃʊʎɹʄɸɶʖʉʎʏɻʎʉʌɽɼʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɼɸɳʆɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿʅɹʏʌɻʍɻ͘

Ƀʋʏɿʃʊʎ
Ȼʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻ
Ȱʋʉʃʄʀʍɸɿʎ
ɹʄɸɶʖʉʎ
ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ
Ȱʋɲʀʏɻʍɻ
ɀɹʏʌɻʍɻ
ɉʋʊɷɸɿʇɻ
Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ
ʉʌɽɼʎ
ȹʍʍʉʆɸʎ
ɇɻʅɲʆʏɿʃɹʎ
ɁȰȻ
ɃɍȻ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
;ȾȰɈȻȻͿ
;ȾȰɈ͘ȻȻȻͿ



ϭ͘ ȵɂȰɆɈȸɀȰɈȰɀȵɈȰȴɃɇȸɇȻɇɍɉɃɇ





ϭ͘ϭɊʋɲʌʇɻʋʌʉʔʐʄɲʃʏɼʌɲɷʐʆɲʅʉɷʊʏɻ


;W͘d͘K͘Ϳʃɲɿʋʌʉʔʐʄɲʃʏɼʌɲɷʐʆɲʅʉʄɼʋʏɻ






;W͘/͘͘Ϳ
ϭ͘ϭ͘ɲ͘Ɍɽʉʌɹʎʍʏɲɸʇɲʌʏɼʅɲʏɲɳʇʉʆɲ͕





ǆ
ǆ

ʏɲʖʐʍʑʆɷɸʍʅʉʐʎ͕ʍʐʍʏɼʅɲʏɲɲʍʔɳʄɿʍɻʎ
ϭ͘ϭ͘ɴ͘ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲΘʔɽʉʌɹʎ





ǆ
ǆ

ʋʌʉʔʐʄɲʃʏɼʌɲ
ϭ͘ϭ͘ɶ͘Ɋʋɲʌʇɻɷɿɳʏɲʇɻʎɲʆɳʍʖɸʍɻʎ





ǆ
ǆ

ʋɸʌɿʍʏʌʉʔɼʎʋʌʉʔʐʄɲʃʏɼʌɲ
ϭ͘ϮɊʋɲʌʇɻɷɿɳʏɲʇɻʎʍʏɼʌɿʇɻʎʏʉʐɳʇʉʆɲ
ȴɸʃʏɼʃɲɿɻɷɼʄʘʍɻ



ǆ

ǆ

W͘d͘K͘
ʏʉʐʖʌɼʍʏɻ
ϭ͘ϯ͘Ȱʆɸʅɿʍʏɼʌɲʎ








ϭ͘ϯ͘ϭ͘Ɍɽʉʌɹʎʍʏʉʆɲʆɸʅɿʍʏɼʌɲ͕

ǆ





ǆ
ʋɸʌʀɴʄɻʅɲ͕ɸʃʏʌʉʋɸʀʎɲɹʌɲ
ϭ͘ϯ͘Ϯ͘Ɋʋɲʌʇɻʋʌʉʔʐʄɲʃʏɼʌɲ
ǆ





ǆ


Ϯ͘ ȰɁɈȿȻȰ








Ϯ͘ϭȻʃɲʆʊʏɻʏɲɲʆʏʄʀɲʎ







Ϯ͘ϭ͘ɲ͘ɀɹʏʌɻʍɻɿʃɲʆʊʏɻʏɲʎɲʆʏʄʀɲʎʅɸ


ǆ




ǆ
ʌʉʊʅɸʏʌʉɼ
ȵʇɲʍʔɲʄʀɺɸʏɲɿ 

Ϯ͘ϭ͘ɴ͘Ȱʆɳʄʐʍɻɿʃɲʆʊʏɻʏɲʎɲʆʏʄʀɲʎʅɸ

ǆ
ʍʏɲɽɸʌɼʋɲʌʉʖɼ


ǆ
ʅɲʆʊʅɸʏʌʉɲʆɲʔʉʌɳʎʍʏʉʐʎɴʌɲʖʀʉʆɸʎ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ͖
ɇʏʉʅɸʏʌɻʏɼ




ǆ
Ϯ͘ϮɅʌʊʃʄɻʍɻɷʉʆɼʍɸʘʆɲʋʊʏɻʆɲʆʏʄʀɲ
ǆ

ʋʀɸʍɻʎ


Ϯ͘ϯȲɲʄɴʀɷɲɲʍʔɲʄɸʀɲʎ;ɸɳʆʐʋɳʌʖɸɿͿ


ǆ

ǆ


ɅȰɆȰɆɈȸɀȰs//
ȶʃɽɸʍɻɈɸʖʆɿʃʉʑȵʄɹɶʖʉʐʆɸʔɸʄʉʗɸʃɲʍʏɼʌɲʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɅȰɆȰɆɈȸɀȰȳʏʉʐʆ͘ϰϬϯϲͬϮϬϭϮʃɲɿʏʉʋʌʊʏʐʋʉȵɁϭϯϳϵϬͲϭ͗ϮϬϬϯ
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ǆ
ǆ
ǆ


ϯ͘ ȰɁȰȴȵɉɇȸ

ϰ͘ ȴȵɂȰɀȵɁȸɎȵȾȰɇɈȻȾɃɉɉȳɆɃɉ
ϰ͘ϭȴɿɲʌʌʉɼɲʋʊʏɻɷɸʇɲʅɸʆɼɼʏɻʆʉʋɼ
ʋʄɼʌʘʍɻʎ
ϰ͘ϮɊʋɲʌʇɻʔʀʄʏʌʉʐʍɸʃɲʄɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʍʏɻʆʉʋɼʋʄɼʌʘʍɻʎ
ϰ͘ϯɊʋɲʌʇɻʋʄɹɶʅɲʏʉʎʍʏʉɷʉʖɸʀʉ
ɸɿʍɲɶʘɶɼʎʖɻʅɿʃʙʆ
ϰ͘ϰɊʋɲʌʇɻɷɿɳʏɲʇɻʎɸʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎ
ʋʀɸʍɻʎ
ϰ͘ϱɊʋɲʌʇɻɸʐʃʌɿʆʙʎɲʆɲɶʆʙʍɿʅʉʐ
ɷɸʀʃʏɻ
ϰ͘ϲɊʋɲʌʇɻɷɿɲʃʊʋʏɻɸʃʃɹʆʘʍɻʎ
ϰ͘ϳȾɲʄɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲɴɲʄɴʀɷɲʎ
ɲʆʏɸʋɿʍʏʌʉʔɼʎʍʏɻɷɿɳʏɲʇɻʋʄɼʌʘʍɻʎ
;ɲʆʐʋɳʌʖɸɿͿ
ϰ͘ϴȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲɷʉʖɸʀʉʐɸɿʍɲɶʘɶɼʎ
ʖɻʅɿʃʙʆ͕ɲʆʐʋɳʌʖɸɿ
ϰ͘ϵȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲɷɿɳʏɲʇɻʎʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ
ɷʉʖɸʀʘʆʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲʎ͕ɲʆʐʋɳʌʖɸɿ
ϱ͘ ɇɉɇɈȸɀȰɈȰɀȵɈɆȸɇȸɇ͕ȵȿȵȳɍɃɉΘ
ɆɉȺɀȻɇȸɇ
ϱ͘ϭȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʃɲɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻɷɿɲʏɳʇɸʘʆ
ɸʄɹɶʖʉʐͬȴɿɲʌʌʉɹʎ
ϱ͘Ϯȴɿɲʏɼʌɻʍɻʋʀɸʍɻʎʍɸʍʏɲɽɸʌɹʎ






ǆ

ǆ
ǆ

ǆ











ǆ

ǆ

ǆ

ǆ

ǆ

ǆ







ǆ

Ϯ͘ϰȴɿɲʌʌʉɹʎ
Ϯ͘ϰ͘ɲ͘ȴɿɲʌʌʉɼʍʏɻʆɲʆʏʄʀɲ
Ϯ͘ϰ͘ɴ͘ȴɿɲʌʌʉɼʍʏɻʆɲʆɲʌʌʊʔɻʍɻʏɻʎ
ɲʆʏʄʀɲʎ
Ϯ͘ϰ͘ɶ͘ȴɿɲʌʌʉɼʍʏɻʆʃɲʏɳɽʄɿʗɻʏɻʎ
ɲʆʏʄʀɲʎ

ǆ

ɀɹʏʌɻʍɻ

Ȱʋɲʀʏɻʍɻ

Ƀʋʏɿʃʊʎ
ɹʄɸɶʖʉʎ
ʉʌɽɼʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ









Ȱʇɿʊʋɿʍʏɻ































ȴɸʇɲʅɸʆɼ

ɶɸʅɳʏɻʍʏʉʅɿʍʊ







ȵʔʊʍʉʆʐʋɳʌʖɸɿ








ɉʋʊɷɸɿʇɻ
ɁȰȻ




































ɃɍȻ

Ȼʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻ
ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ







ǆ

ǆ

ǆ





ǆ

ǆ













ȹʍʍʉʆɸʎ
;ȾȰɈȻȻͿ



ǆ

ǆ









ǆ

ǆ





ǆ

ǆ



ǆ

ǆ





























ɇɻʅɲʆʏɿʃɹʎ
;ȾȰɈ͘ȻȻȻͿ



ǆ

ǆ

Ȱʋʉʃʄʀʍɸɿʎ
Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ
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ǆ
ǆ






ǆ
ǆ
ǆ
ǆ


Ȱʆʐʋɳʌʖɸɿ










ǆ
ǆ

ϲ͘ϭ͘ɲ͘ɇʏʉʃʑʃʄʘʅɲɲʆɲʌʌʊʔɻʍɻʎ
ϲ͘ϭ͘ɴ͘ɀɸʏɲʇʑɲʆʏʄʀɲʎʃɲɿʖɸɿʌɿʍʏɻʌʀʉʐ
ϲ͘ϭ͘ɶ͘ɇʏɻʆʃɲʏɳɽʄɿʗɻ;ɶʌɲʅʅɹʎɷɿɲʆʉʅɼʎͿ
ϲ͘ϮȾɳʅʗɻʹȰʅʐʖɼɸʑʃɲʅʋʏʘʆʍʘʄɼʆʘʆ
ϲ͘ϯȵʑʃɲʅʋʏʉɿʍʘʄɼʆɸʎʍʏʉʋɸɷʀʉ
ʗɸʃɲʍʅʉʑ
ϳ͘ ȴȻȸȺȸɇȸ;ɌȻȿɈɆȰɆȻɇɀȰͿ

ϳ͘ϭɌʀʄʏʌɲɲʆɲʌʌʊʔɻʍɻʎΘʃɲʏɳɽʄɿʗɻʎ 
ϳ͘ϭ͘ɲ͘ɀɻʑʋɲʌʇɻʔʀʄʏʌʘʆʍʏɻʆ
ɲʆɲʌʌʊʔɻʍɻ
ϳ͘ϭ͘ɴ͘ɀɻʑʋɲʌʇɻʔʀʄʏʌʘʆʍʏɻʆ
ʃɲʏɳɽʄɿʗɻ
ϳ͘ϭ͘ɶ͘Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻʔʀʄʏʌʘʆ
ϳ͘ϮɊʋɲʌʇɻɷɿɳʏɲʇɻʎɲʋʉʅʊʆʘʍɻʎ






ϲ͘ϭȴɿɲʌʌʉɹʎ

ǆ



ǆ
ǆ


Ɋʋɲʌʇɻʃɲɿ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
Ɋʋɲʌʇɻʃɲɿ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ





ɀɹɶɿʍʏɻɷʐʆɲͲ
ʏɼʋʀɸʍɻʏʉʐ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ





ǆ
ǆ






ǆ

ɉʋʊɷɸɿʇɻ

Ɋʋɲʌʇɻʃɲɿ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ





ǆ



ǆ





ɀɹʏʌɻʍɻ

ϱ͘ϰ͘Ȳɲʄɴʀɷɸʎɸʄɹɶʖʉʐʏʉʅɹʘʆ;ɷʐʆɲʏɼɻ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʅʊʆʉʏɻʎʅɿɲʎʋʄɸʐʌɳʎͿ
ϱ͘ϱ͘Ⱦʄʀʅɲʃɲʅɸʏʌɻʏɼʋʀɸʍɻʎ
ϱ͘ϲ͘ȴɿɲʃʌɿʏɿʃʊʏɻʏɲʅɸʏʌɻʏɼʋʀɸʍɻʎ
ϱ͘ϳȴɿɳʅɸʏʌʉʎʅɸʏʌɻʏɼʋʀɸʍɻʎ
ϱ͘ϴȰʃʌʀɴɸɿɲʅɸʏʌɻʏɼʋʀɸʍɻʎ
ϲ͘ ɇɏȿȸɁȵɇΘȵɉȾȰɀɅɈɃȻɇɏȿȸɁȵɇ

ϱ͘ϯ͘ɴ͘Ɇʐɽʅɿʍʏɼʎʋʀɸʍɻʎ

ʍʏʌʉʔɹʎ
ϱ͘ϯɄʌɶɲʆɲɸʄɹɶʖʉʐʗɸʃɲʍʅʉʑ
ϱ͘ϯ͘ɲ͘Ⱦʑʌɿɲɴɲʄɴʀɷɲʏɲʐʏʊʖʌʉʆɻʎ
ɹʆɲʌʇɻʎΘʋɲʑʍɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆ

Ȱʋɲʀʏɻʍɻ

Ƀʋʏɿʃʊʎ
ɹʄɸɶʖʉʎ
ʉʌɽɼʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ






























ɁȰȻ


































ɃɍȻ

Ȼʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻ
ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ

ǆ










ǆ






















ȹʍʍʉʆɸʎ
;ȾȰɈȻȻͿ



ǆ

ǆ

ǆ






ǆ
ǆ
ǆ
ǆ



ǆ
ǆ
ǆ
ǆ


ǆ

ǆ

ǆ



ɇɻʅɲʆʏɿʃɹʎ
;ȾȰɈ͘ȻȻȻͿ

Ȱʋʉʃʄʀʍɸɿʎ






























Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ
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ǆ
ǆ






ǆ

ǆ
ǆ
ǆ
ǆ

ǆ



ǆ
ǆ
ǆ
ǆ

ϴ͘ϭɃʅʉɿʉʅʉʌʔʀɲɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆ

ϴ͘ϮɊʋɲʌʇɻɲʆʏɿʍʏɲɶʉʆɿʃʙʆɷɿɲʏɳʇɸʘʆ
ϴ͘ϯȴʐʆɲʏʊʏɻʏɲɲʋʉʅʊʆʘʍɻʎʃɳɽɸ
ɲʃʌʉʔʐʍʀʉʐ
ϴ͘ϰɆʑɽʅɿʍɻɽɹʍɻʎɲʃʌʉʔʐʍʀʉʐ
ϵ͘ ȾȰɈȰɁɃɀȸ
ϵ͘ϭɃʅʉɿʉʅʉʌʔʀɲɷɹʍʅɻʎ
ϵ͘Ϯɀɹʏʌɻʍɻʋɲʌʉʖɼʎʃɳɽɸɲʃʌʉʔʐʍʀʉʐ
ϵ͘ϯɅʏʙʍɻʋʀɸʍɻʎ
ϭϬ͘ȴȻȰɈȰɂȸȰɁȵɀȻɇɈȸɆȰ
ϭϬ͘ϭɈɲʖʑʏɻʏɲɲʆɸʅɿʍʏɼʌɲ
ϭϬ͘Ϯȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʍʐʅʋʄɹʃʏɻ
ϭϬ͘ϯɆʑɽʅɿʍɻɽɹʍɻʎʃɲʏɸʐɽʐʆʏɼʌʘʆ

ϭϬ͘ϰɎɸʃɲʍʅʊʎʋʄɲɿʍʀʉʐ

ɀɹʏʌɻʍɻ

ϳ͘ϯȰʆʏɿʃɲʏɲʍʏɳʍɿʅɲɸʍʘʏɸʌɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲ
ʔʀʄʏʌʘʆ
ϴ͘ ȰȾɆɃɌɉɇȻȰ

Ȱʋɲʀʏɻʍɻ

Ƀʋʏɿʃʊʎ
ɹʄɸɶʖʉʎ
ʉʌɽɼʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ


Σφραγίδα
ΣΤΕΕΕΓΦ










ȵʃʏʊʎʃɲɿɲʆ
ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿɶɿɲʏɻ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏʉʐ
Ȱʆɸʅɿʍʏɼʌɲ














Ɉʑʋʉʎ͕ʅɹɶɸɽʉʎ͕ 
ʐʄɿʃʊ͕
ʋʌʉɹʄɸʐʍɻ







ʋʌɹʋɸɿʆɲ
ʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀ

ɉʋʊɷɸɿʇɻ
ɁȰȻ

ǆ









ǆ











ȹʍʍʉʆɸʎ
;ȾȰɈȻȻͿ



ǆ

ǆ
ǆ
ǆ

ǆ
ǆ


ǆ

ǆ

ǆ



ǆ

ɇɻʅɲʆʏɿʃɹʎ
;ȾȰɈ͘ȻȻȻͿ

Ȱʋʉʃʄʀʍɸɿʎ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉʃɲɿɉʋʉɶʌɲʔɼ
ȵʋɿɽɸʘʌɻʏɼ























ɃɍȻ

Ȼʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻ
ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰs///
ͨȴɼʄʘʍɻɇʐʅʅʊʌʔʘʍɻʎʏʉʐȾɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɼͩ

Ɉʐʋʉʋʉɿɻʅɹʆʉʐʋʊɷɸɿɶʅɲ



;ȸ ȴɼʄʘʍɻ ɇʐʅʅʊʌʔʘʍɻʎ ʏʐʋʙʆɸʏɲɿ ʍɸ ʖɲʌʏʀ ʋʉʐ ʔɹʌɸɿ ʏʉ ʄʉɶʊʏʐʋʉ ʏʉʐ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɼ͕ ɹʏʍɿ ʙʍʏɸ ʆɲ
ɲʋʉʃʄɸʀɸʏɲɿʃɳɽɸɸʆɷɸʖʊʅɸʆʉʋʄɲʍʏʉɶʌɳʔɻʍɻʎ͘Ʌʌʉʎʏʉʍʃʉʋʊɲʐʏʊ͕ʏʉʖɲʌʏʀɸʃʏʑʋʘʍɻʎʋʌʉʍʏɲʏɸʑɸʏɲɿɸʀʏɸ
ʅɸɹɶʖʌʘʅɸʎɶʌɲʔɿʃɹʎʋɲʌɲʍʏɳʍɸɿʎɸʀʏɸʅɸʐɷɲʏʊʍɻʅɲʅɸʏʉɲʆɲɶʆʘʌɿʍʏɿʃʊʍɼʅɲʏʉʐʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɼͿ͘

ȴɼʄʘʍɻɇʐʅʅʊʌʔʘʍɻʎɶɿɲȵʇʉʋʄɿʍʅʊȵʔɲʌʅʉɶɼʎȳɸʘʌɶɿʃʙʆɌɲʌʅɳʃʘʆ

Ƀʐʋʉɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉʎ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
;ɅʄɼʌɸʎʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉͿ
ɴɸɴɲɿʙʆʘɷɿɲʏɻʎʋɲʌʉʑʍɻʎʊʏɿʉȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎȵʔɲʌʅʉɶɼʎȳɸʘʌɶɿʃʙʆɌɲʌʅɳʃʘʆʅɸʏɲ
ʃɳʏʘɽɿʍʏʉɿʖɸʀɲ͗

Ϭ͘ϭ͘ɀɳʌʃɲ;ͲɸʎͿ;ʍɼʅɲʃɲʏɲʏɸɽɹʆʏʉʐʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɼͿ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
Ϭ͘Ϯ͘Ɉʑʋʉʎ;ɸʋɿʍɻʅɳʆɲʏɸʏʐʖʊʆʋɲʌɲʄʄɲɶɹʎʃɲɿɸʃɷʊʍɸɿʎͿ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
Ϭ͘Ϯ͘ϭ͘ȵʅʋʉʌɿʃɼ;ͲɹʎͿʉʆʉʅɲʍʀɲ;ͲɸʎͿ;ɸɳʆʐʋɳʌʖʉʐʆͿ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
Ϭ͘ϯ͘ɀɹʍɲʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʉʑʏʉʐʏʑʋʉʐ͕ʊʋʘʎʍɻʅɸɿʙʆʉʆʏɲɿʋɳʆʘʍʏʉʊʖɻʅɲ͗
Ϭ͘ϯ͘ϭ͘Ʌɿʆɲʃʀɷɲʏʉʐʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɼ;ɽɹʍɻʃɲɿʏʌʊʋʉʎʍʏɸʌɹʘʍɻʎͿ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
Ϭ͘ϯ͘Ϯ͘Ȱʌɿɽʅʊʎʍɸɿʌɳʎʋʄɲɿʍʀʉʐ;ɽɹʍɻͿ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
Ϭ͘ϰ͘ȾɲʏɻɶʉʌʀɲʏʉʐȵȵȳɌ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
Ϭ͘ϱ͘Ʉʆʉʅɲʃɲɿɷɿɸʑɽʐʆʍɻʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɼ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

ɲʆʏɲʋʉʃʌʀʆɸʏɲɿɲʋʊʋɳʍɻʎɲʋʊʗɸʘʎʍʏʉʆʏʑʋʉʋʉʐʋɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿ͗

Ͷ Ȱʌɿɽʅʊʎ ɷʉʃɿʅɼʎ ͬʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ɲʌʅʊɷɿʉʐ Ȼʆʍʏɿʏʉʑʏʉʐ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʋʌʊʏʐʋʉȵɁϭϮϳϲϭɼʏʉ/^Kϭϲϭϭϵ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
Ͷȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

Ƀ ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ȵʔɲʌʅʉɶɼʎ ȳɸʘʌɶɿʃʙʆ Ɍɲʌʅɳʃʘʆ ɸʀʆɲɿ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉʎ ʋʌʉʎ ʖʌɼʍɻ ʃɲɿ
ɸʋɿɽɸʘʌɸʀʏɲɿ ɸʔɸʇɼʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ʖʌʉʆʉɷɿɳɶʌɲʅʅɲ ʏɻʎ ʋɲʌ͘ ϭ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ϮϮ ʏʉʐ
Ɂ͘ϰϬϯϲͬϮϬϭϮ͘
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Σφραγίδα
Κατασκευαστή
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Απριλίου 2016
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

16144

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση,
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.
Η έντυπη μορφή των τευχών ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το
τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ ενώ για
ετήσια κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα.
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

êõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα

Πωλήσεων:
Συνδρομητών:
Πληροφοριών:
A1 Παραλαβής

(Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
(Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
(Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000)
Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02013231105160024*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

