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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2129
28 Αυγούστου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3332.2/03/13
Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλω−
σης δρομολόγησης πλοίου, του περιεχομένου αυτής
και των εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτήν.
O ΥΠΟΥΡΓOΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων τρίτου, τετάρτου, τετάρτου α΄ και
εβδόμου του νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ Α΄ 145/27−06−2001)
«Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομε−
ταφορές − Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και
Λιμενικής Πολιτικής − Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε
Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις», όπως τρο−
ποποιήθηκαν με το άρθρο 37 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ Α΄
102/29−04−2013) «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυ−
τιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις»,
β. της παραγράφου 2 του άρθρου τέταρτου του νόμου
2932/2001 (ΦΕΚ Α΄ 145/27−6−2001) όπως αντικαταστά−
θηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 37 του νόμου
4150/2013 (ΦΕΚ Α΄102/29−4−2013) και ισχύει,
γ. των άρθρων 54 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98),
δ. του νόμου 3816/1958 (ΦΕΚ Α΄ 32/28−02−1958) «Περί
κυρώσεως του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου»,
ε. του Κανονισμού (ΕΟΚ) 3577/92 για την εφαρμογή
της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών
στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών
μελών,
στ. του άρθρου 10 «Απλούστευση διαδικασίας εκδό−
σεως διοικητικών πράξεων» του νόμου 3230/04 (ΦΕΚ
Α΄ 44/11−02−2004) «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης
με στόχους μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες
διατάξεις»,
ζ. της παρ. 6 του άρθρου 6 «Διεκπεραίωση υποθέσε−
ων από τη Διοίκηση» του νόμου 3242/04 (ΦΕΚ Α΄ 102/
24−05−2004) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουρ−
γία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους
Ο.Τ.Α.»,
η. του άρθρου 5 του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141/21−06−
2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά
και κατάργηση υπηρεσιών» όπως αντικαταστάθηκε με

το άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ Α΄ 149/17−07−2012) και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ
Α΄ 160/10−08−2012),
θ. Του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α΄ 153/25−06−2013) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την υπ’ αριθ. 3332.2/01/06/17−01−2006 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 76/26−01−2006) «Καθορισμός του
τύπου και των στοιχείων της δήλωσης δρομολόγησης
πλοίου, το περιεχόμενο αυτής και των εγγράφων που
συνυποβάλλονται με αυτήν» όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’ αριθμ. 3332.2/01/08/02−10−2008 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ Β’ 2196/27−10−2008).
3. Την υπ’ αριθ. 92605οικ/20−09−2005 κοινή υπουργι−
κή απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1334/21−09−2005) «Αυτεπάγγελτη
αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής και
δικαστικής χρήσης» όπως ισχύει.
4. Την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/9981/23−5−2005 (ΦΕΚ Β΄ 726/
30−05−2005) κοινή υπουργική απόφαση «Αυτεπάγγελτη
αναζήτηση βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας και
εκκαθαριστικού σημειώματος δήλωσης φόρου εισοδή−
ματος φυσικών προσώπων μέσω συστήματος πιστοποι−
ημένης τηλεομοιοτυπίας».
5. Την αριθ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/17402/31−07−2006 κοινή
υπουργική απόφαση «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστο−
ποιητικών αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ
Β΄ 1042/01−08−2006).
6. Την αριθ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/1786/30−01−2006 κοινή
υπουργική απόφαση «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστο−
ποιητικών αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ
Β΄ 88/30−01−2006).
7. Την αριθ. πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16−10−2006 κοινή
υπουργική απόφαση «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη ανα−
ζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δικα−
στικής χρήσης» (ΦΕΚ Β΄ 1551/23−10−2006).
8. Την αριθ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532/18−08−2006 υπουρ−
γική απόφαση «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση
έξι (6) πιστοποιητικών αρμοδιότητας του Υπουργείου
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»
(ΦΕΚ Β΄ 1309/13−09−2006).
9. Την αριθ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Α/10067/23−04−2007 κοινή
υπουργική απόφαση «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη ανα−
ζήτηση της ασφαλιστικής ενημερότητας, η οποία εκ−
δίδεται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς …» (ΦΕΚ
Β΄ 629/25−04−2007).
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10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Για τη δρομολόγηση επιβατηγού και οχηματαγωγού
πλοίου, επιβατηγού, ή φορτηγού σύμφωνα με τις δια−
τάξεις των άρθρων τέταρτου, τέταρτου α΄ και έβδομου
του νόμου 2932/2001, όπως ισχύει, υποβάλλεται στις
αρμόδιες κατά περίπτωση Διευθύνσεις του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου δήλωση δρομολόγησης πλοίου
συμπληρωμένη σύμφωνα με την συνημμένη στην παρού−
σα Δήλωση Δρομολόγησης Πλοίου, συνοδευομένη από
τα υποδείγματα, I «στοιχεία προσδιορισμού πλοίου», II
«πίνακας ετησίων δρομολογίων», ΙΙΙ «ανώτατη τιμολό−
γηση παρεχόμενης υπηρεσίας» καθώς και τα αναγκαία
κατά περίπτωση δικαιολογητικά των άρθρων 2 και 4
και στους χρόνους που προβλέπονται σύμφωνα με την
παρούσα. Το υπόδειγμα ΙΙΙ «ανώτατη τιμολόγηση παρε−
χόμενης υπηρεσίας» δύναται να προσκομίζεται δέκα (10)
ημέρες πριν την έναρξη των δρομολογίων.
Άρθρο 2
Τα δικαιολογητικά της συνδρομής των προϋποθέσε−
ων της παραγράφου 2 του άρθρου τρίτου του νόμου
2932/2001, όπως ισχύει, που υποβάλλονται με τη δήλω−
ση δρομολόγησης είναι πιστοποιητικά ή έγγραφα που
αφορούν τον πλοιοκτήτη και το πλοίο:
1. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής ή Δικαστικής
χρήσης του πλοιοκτήτη ή των προσώπων οι οποίοι ανα−
φέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου τρίτου του
νόμου 2932/2001, όπως ισχύει, έκδοσης του τελευταίου
διμήνου από την ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης
ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικη−
τικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο
προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη
απόφαση για αδίκημα από αυτά που αναφέρονται στην
παράγραφο 2, εδάφιο δ, περίπτωση (αα) του άρθρου
τρίτου του νόμου 2932/2001, όπως ισχύει.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής έκδοσης του τελευταίου διμήνου από την ημερο−
μηνία κατάθεσης της δήλωσης ή ισοδύναμου εγγράφου
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης, περί μη πτωχεύσεως ή περί μη θέσε−
ως σε εκκαθάριση ή περί μη θέσεως σε αναγκαστική
διαχείριση ή σε άλλη παρεμφερή διαδικασία η πλοιο−
κτήτρια εταιρεία.
3. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας και πιστοποι−
ητικό εκπλήρωσης ή διακανονισμού των υποχρεώσεων
από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ή και βεβαίωση μη
οφειλής ή ασφαλιστικής ενημερότητας, έκδοσης του
τελευταίου διμήνου από την ημερομηνία κατάθεσης της
δήλωσης μαζί με υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δη−
λώνεται ότι δεν απασχολείται προσωπικό, το οποίο να
υπάγεται σε ασφαλιστικό φορέα άλλον, πέραν εκείνου
ή εκείνων από τον οποίο ή τους οποίους έχει προσκο−
μισθεί πιστοποιητικό.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η χώρα εγκατάστα−
σης δεν εκδίδει τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται πα−
ραπάνω, μπορεί να αντικατασταθούν αυτά με αντίστοι−
χο έγγραφο αρμόδιας αρχής της εν λόγω χώρας στο
οποίο να βεβαιώνεται ότι σύμφωνα με την εσωτερική

της νομοθεσία δεν προβλέπεται η έκδοση αυτών, και
συνυποβάλλεται ένορκη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογρά−
φου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας,
στην οποία θα δηλώνεται ότι πληροί τις προϋποθέσεις
της παραγράφου 2, εδάφιο δ, αα), ββ) και γγ) του άρ−
θρου τρίτου του Ν.2932/01 (ΦΕΚ Α΄ 145/27−06−2001), όπως
ισχύει. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση
μπορεί να αντικατασταθεί αυτή από υπεύθυνη δήλω−
ση τους. Η αρμόδια αρχή ή ο συμβολαιογράφος στην
περίπτωση αυτή εκδίδει πιστοποιητικό που βεβαιώνει
την γνησιότητα της ένορκης δήλωσης ή της υπεύθυνης
δήλωσης.
4. Έγγραφο Εθνικότητας.
5. Πιστοποιητικό Καταμέτρησης.
6. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους νηο−
λόγησης ότι το πλοίο συγκεντρώνει όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις να παρέχει υπηρεσίες θαλάσσιων ενδο−
μεταφορών στο κράτος− μέλος που είναι νηολογημένο.
Άρθρο 3
Η υποβολή των δικαιολογητικών των παραγράφων 4,
5 και 6 του άρθρου 2, δεν απαιτείται στην περίπτωση
όπου αυτά έχουν υποβληθεί στην αμέσως προηγούμενη
δήλωση και το περιεχόμενό τους εξακολουθεί να είναι
αμετάβλητο, τα οποία και αναφέρονται σε υπεύθυνη
δήλωση που υποβάλλεται με τα υπόλοιπα δικαιολογη−
τικά της δήλωσης δρομολόγησης.
Άρθρο 4
1. Στην περίπτωση ναυπηγούμενου πλοίου προσκομί−
ζονται από τον παρακολουθούντα το πλοίο νηογνώμονα
βεβαίωση περί έναρξης της ναυπήγησης μαζί με στοι−
χεία κυριότητας (π.χ. σύμβαση ναυπήγησης, πιστοποιη−
τικό κυριότητας), τη δήλωση του άρθρου 1 στην οποία
και προσδιορίζει το χρόνο ετοιμότητας του πλοίου και
τα δικαιολογητικά των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρ−
θρου 2.
Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 4, 5 και 6 του
άρθρου 2, δύναται να προσκομισθούν πέντε (5) ημέρες
πριν την έναρξη των δρομολογίων.
2. Στην περίπτωση άμεσης, κατεπείγουσας ανάγκης
δρομολόγησης πλοίου στην ανακοίνωση της δήλωσης
δύνανται να καθορίζονται οι ημερομηνίες προσκόμισης
των δικαιολογητικών.
Άρθρο 5
1. Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 2 καθώς και το πιστοποιητικό εκπλήρωσης ή
διακανονισμού των υποχρεώσεων από εισφορές κοινω−
νικής ασφάλισης ή και η βεβαίωση μη οφειλής ή ασφαλι−
στικής ενημερότητας που υπάγονται στην αρμοδιότητα
της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανα−
ζητούνται αυτεπάγγελτα.
2. Η βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας αναζητείται
αυτεπάγγελτα μετά την ημερομηνία κατάθεσης της
δήλωσης, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου.
Άρθρο 6
1. Τα δικαιολογητικά του άρθρου 2 που δεν είναι
πρωτότυπα, υποβάλλονται σε επικυρωμένα αντίγραφα,
θεωρημένα από αρμόδια κρατική αρχή ή από εξουσιο−
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δοτημένα από τη νομοθεσία πρόσωπα εκτός αν ακο−
λουθείται η διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου
11 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ Α΄ 45) «Κώδικας Διοικητικής Δι−
αδικασίας».
2. Τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη
πλην της ελληνικής, πρέπει να συνοδεύονται από επί−
σημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα από αρ−
μόδια αρχή ή από εξουσιοδοτημένα από τη νομοθεσία
πρόσωπα.
Άρθρο 7
1. Η υποβολή της δήλωσης δρομολόγησης πλοιοκτήτη
αποσκοπεί στην εξέταση των δικαιολογητικών του άρ−
θρου 2 σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο στην παρούσα
πίνακα δικαιολογητικών δρομολόγησης πλοίου και στη
δημοσιοποίηση των δηλούμενων δρομολογίων και δεν
υποκαθιστά τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 4
του άρθρου τρίτου του Ν.2932/01 όπως ισχύει, έγγραφα
ή πιστοποιητικά για την εκτέλεση των δρομολογίων,
ούτε τον απαλλάσσει από την υποχρέωση τήρησης των
όρων−προϋποθέσεων που απορρέουν από άλλες διατά−
ξεις της κείμενης νομοθεσίας.
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2. Οι αρμόδιες για την ανακοίνωση δήλωσης δρομο−
λόγησης πλοίου Διευθύνσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Αιγαίου, προβαίνουν στην εξέταση των δηλώσεων
και στις ενέργειες σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα
τέταρτο και τέταρτο α΄ του Ν.2932/01, όπως ισχύει.
Άρθρο 8
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας , καταργούνται:
1. Η αριθ. 3332.2/01/17.01.2006 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ Β΄ 76/06) «Καθορισμός του τύπου και των στοιχεί−
ων της δήλωσης δρομολόγησης πλοίου, του περιεχο−
μένου αυτής και των εγγράφων που συνυποβάλλονται
με αυτήν».
2. Η αριθ. 3332.2/01/02−10−2008 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ Β΄ 2196/08) «Τροποποίηση της αριθ. 3332.2/01/06/
17−01−2006 κοινή υπουργική απόφαση «Περί καθορισμού
τύπου, και των στοιχείων της δήλωσης δρομολόγησης
πλοίου, του περιεχομένου αυτής και των εγγράφων που
συνυποβάλλονται με αυτήν.
Άρθρο 9
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

29544

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȴȸȿɏɇȸȴɆɃɀɃȿɃȳȸɇȸɇɅȿɃȻɃɉ

ɅɆɃɇ1:ɉɅɃɉɆȳȵȻɃͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ȴȻȵɉȺɉɁɇȸͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ
ɈɀȸɀȰͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ

ȶʖʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ ʏʉ Ɂ.2932/01 (ɌȵȾ Ȱʚ 145/27Ͳ06Ͳ2001)

ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ, ʍɲʎ ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʘ ʏɲ ʊʋɿʍɽɸʆ ɲʆɲɶʌɲʔʊʅɸʆɲ
ɃɁɃɀȰ2
ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳʃɲɿʋʌʉʏʀɽɸʅɲɿʆɲɷʌʉʅʉʄʉɶɼʍʘʏʉʋʄʉʀʉ


4
………………………………………………………………………………....
ȵɅɏɁɉɀɃ
………………………… ʃɲʏɳ ʏɻ ʖʌʉʆɿʃɼ ʋɸʌʀʉɷʉ ɷʌʉʅʉʄʊɶɻʍɻʎ


ɲʋʊ …............................ ɹʘʎ ...........…...................... ʍʏɻ
ȻȴȻɃɈȸɈȰ3
ɶʌɲʅʅɼ/ɹʎ:



ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ
ɲ)ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ



ɈȰɍ.ȾɏȴȻȾȰɇ
ɴ)ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ



ɈȸȿȵɌɏɁɃ
ɶ)ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ



TELEX
ȵʋʀʍɻʎʍɲʎɶʆʘʌʀɺʘʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲ:


ʏʉ ʋʄʉʀʉ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ʋʌʉʍɸɶɶʀɺɸɿ ʍʏɲ ʄɿʅɳʆɿɲ ʏɻʎ/ʏʘʆ
FAX
ʋɲʌɲʋɳʆʘɶʌɲʅʅɼʎ/ʙʆ



EͲMAIL

ȵɅɏɁɉɀȻȰɅȿɃȻɃȾɈȸɈɆȻȰɇ 

ȵɈȰȻɆȵȻȰɇ




ɅɆɃȵȴɆɃɇȴ.ɇ.

ȴȻȵɉȺɉɁɏɁ
ȹ 

ȵɁɈȵɈȰȿɀȵɁɃɇ
ȹ

ɇɉɀɅɆȰɈɈɏɁ



ȿɃȻɅȰ ɀȵȿȸ ȳȻȰ Ɉȸ 

ȴȻɃȻȾȸɇȸȹȴȻȰɍȵȻɆȻɇȸ
Ʌɲʌɲʃɲʄʙɶɿɲʏɿʎɷɿʃɹʎʍɲʎɸʆɹʌɶɸɿɸʎ.


ȴȻȰɍȵȻɆȻɇɈȸɇ3Ͳ5

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ:

Ƀɷɻʄʙʆ:
ɁɃɀȻɀɃɇȵȾɅɆɃɇɏɅɃɇ5




ȰɁɈȻȾȿȸɈɃɇ
ɇɈɃȻɍȵȻȰ 
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ɃɆȻɇɀɃɉ 

ɇɈɃȻɍȵȻȰ ɃɆȻɇɀɃɉ ɌɉɇȻȾɏɁ ɅɆɃɇɏɅɏɁ (ɅȿȸɆȸ

ɇɈɃȻɍȵȻȰ) ɅɃɉ ȺȰ ȰȻɈɃɉɁ ɃɅɃȻȰȴȸɅɃɈȵ

ɈɆɃɅɃɅɃȻȸɇȸ ɈɏɁ ȴɆɃɀɃȿɃȳȻɏɁ ȾȰȻ ȴȵɇɀȵɉɃɉɁ
ɈɃɁɅȿɃȻɃȾɈȸɈȸ:



ɃȴȸȳȻȵɇɇɉɀɅȿȸɆɏɇȸɇ
1. Ɉʉɲʌʅʊɷɿʉɉʋʉʐʌɶɸʀʉ,ɁɲʐʏɿʄʀɲʎʃɲɿȰɿɶɲʀʉʐ,ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʃɲɿɈʅɼʅɲ.
2. Ɉʉ ʊʆʉʅɲ ɸʃɸʀʆʉʐ ʋʉʐ ʐʋʉɶʌɳʔɸɿ ʏɻ ɷɼʄʘʍɻ ʃɲɿ ɷɸʍʅɸʑɸɿ ʅɸ ʏɻʆ ʐʋʉɶʌɲʔɼ ʏʉʐ ʏɻʆ
ɸʏɲɿʌɸʀɲ.
3. Ʌʌʊɸɷʌʉʎȴɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ,ȴɿɸʐɽʑʆʘʆɼȵʆʏɸʏɲʄʅɹʆʉʎɼɇʐʅʋʌɳʏʏʘʆɇʑʅɴʉʐʄʉʎ,
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎɼɁʊʅɿʅʉʎȵʃʋʌʊʍʘʋʉʎ.
4. Ʉʆʉʅɲʃɲɿʆɻʉʄʊɶɿʉʋʄʉʀʉʐ.
5. ɇʏɻʋɸʌʀʋʏʘʍɻʊʋʉʐʉʋʄʉɿʉʃʏɼʏɻʎɹʖɸɿɹɷʌɲɼʃɲʏʉɿʃɸʀʍɸɳʄʄʉʃʌɳʏʉʎͲʅɹʄʉʎʏɻʎȵ.ȵ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ɅȻɁȰȾȰɇȴȻȾȰȻɃȿɃȳȸɈȻȾɏɁɅɃɉɇɉɁɃȴȵɉɃɉɁɈȸȴȸȿɏɇȸ
*1.Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉʋʉɿʆɿʃʉʑʅɻʏʌʙʉʐɶɸʆɿʃɼʎɼɷɿʃɲʍʏɿʃɼʎʖʌɼʍɻʎ
(ɲʆɲɺɻʏɸʀʏɲɿʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳɲʐʏɸʋɲɶɶɹʄʏʘʎɲʋʊʏɻʆɉʋɻʌɸʍʀɲ)
*2.Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊʋɸʌʀʅɻʋʏʙʖɸʐʍɻʎ,ɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ,ɲʆɲɶʃɲʍʏɿʃɼʎɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʃ.ʄʋ.
(ɲʆɲɺɻʏɸʀʏɲɿʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳɲʐʏɸʋɲɶɶɹʄʏʘʎɲʋʊʏɻʆɉʋɻʌɸʍʀɲ)
*3.Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ
¾ Ʌɸʌʀɸʃʋʄɼʌʘʍɻʎʔʉʌʉʄʉɶɿʃʙʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ
(ɸʃʏʊʎɲʆɲʆɲɺɻʏɻɽɸʀɲʐʏɸʋɲɶɶɹʄʏʘʎ)
¾ Ʌɸʌʀɸʃʋʄɼʌʘʍɻʎɸɿʍʔʉʌʙʆʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎɲʍʔɳʄɿʍɻʎʃ.ʄʋ.
(ȳɿɲȻ.Ⱦ.Ȱ.ɲʆɲɺɻʏɸʀʏɲɿʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳɲʐʏɸʋɲɶɶɹʄʏʘʎɲʋʊʏɻʆɉʋɻʌɸʍʀɲ)
¾ ɉʋɸʑɽʐʆɻɷɼʄʘʍɻ
*4.ȶɶɶʌɲʔʉȵɽʆɿʃʊʏɻʏɲʎʋʄʉʀʉʐ
*5.Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊʃɲʏɲʅɹʏʌɻʍɻʎ
*6. Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʏɻʎ ɲʌʅʊɷɿɲʎ ɲʌʖɼʎ ʏʉʐ ʃʌɳʏʉʐʎ ʆɻʉʄʊɶɻʍɻʎ ʊʏɿ ʏʉ ʋʄʉʀʉ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʋɲʌɹʖɸɿ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎɸʆɷʉʅɸʏɲʔʉʌʙʆ(ɶɿɲʆɻʉʄʊɶɿʉʃʌɳʏʉʐʎȵ.ȵ.ɼȵ.Ƀ.ɍ.ɼȵ.ȷ.ȵ.ɇ.ʋʄɻʆȵʄɴɸʏʀɲʎ)
ɀɸʏɻɷɼʄʘʍɻɷʌʉʅʉʄʊɶɻʍɻʎʋʄʉʀʉʐɸʋʀʍɻʎʍʐʆʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ:
*7.1ɇʏʉɿʖɸʀɲʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʉʑʋʄʉʀʉʐ(ɉɅɃȴȵȻȳɀȰI)
7.2Ʌʀʆɲʃɲʎɷʌʉʅʉʄʉɶʀʘʆ(ʆɲɷɻʄʙʆɸʏɲɿʃɲɿɻɲʃɿʆɻʍʀɲ)(ɉɅɃȴȵȻȳɀȰII)
7.3Ⱦɲʏɲʍʏɲʏɿʃʊɸʏɲɿʌɸʀɲʎɼɲʋʊʔɲʍɻȴ.ɇ.ɼʍʐʅɴʉʄɲɿʉɶʌɲʔɿʃɼʋʌɳʇɻɼɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏɿʃɼɸʋɿʍʏʉʄɼ:
ɲ) Ȱ.ȵ.: Ⱦɲʏɲʍʏɲʏɿʃʊ ʅɸ ɴɸɴɲʀʘʍɻ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼʎ Ȱʐʏʉɷɿʉʀʃɻʍɻʎ ʋɸʌʀ ʍʐʍʏɳʍɸʘʎ ʃɲɿ ʏʐʖʊʆ
ʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸʘʆ  ʅɲɺʀ ʅɸ ʋʌɲʃʏɿʃʊ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉʐ ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑ ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ ʃɲɿ ʋʌɲʃʏɿʃʊ ɲʆɳɽɸʍɻʎ
ʃɲɽɻʃʊʆʏʘʆ(ɸʃʏʊʎ ɲʆ ɲʆɲɺɻʏɻɽɸʀ ɲʐʏɸʋɲɶɶɹʄʏʘʎ) ɴ) Ɂ.ȵ.: Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ɲʋʊ ɉɁȰ/ȴɁɅȰ ʃɲɿ ɶ) ȵ.Ʌ.ȵ. ɼ
Ƀ.ȵ.ɼȵ.ȵ.:ȾɲʏɲʍʏɲʏɿʃʊʃɲɿɴɸɴɲʀʘʍɻɲʋʊʏʉɅʌʘʏʉɷɿʃɸʀʉʋɸʌʀʍʐʍʏɳʍɸʘʎʃɲɿʏʐʖʊʆʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸʘʆ
(ɲʆɲɺɻʏɸʀʏɲɿʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳɲʐʏɸʋɲɶɶɹʄʏʘʎɲʋʊʏɻʆɉʋɻʌɸʍʀɲ)
7.4Ȱʆʙʏɲʏɻʏɿʅʉʄʊɶɻʍɻʋɲʌɸʖʊʅɸʆɻʎɉʋɻʌɸʍʀɲʎ(ɉɅɃȴȵȻȳɀȰȻȻȻ)

*ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ
1:Ɉɲɲʌɿɽ.(ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿɲ/ɲɲʐʏʙʆ.................................................................................)ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ
ɹʖʉʐʆʃɲʏɲʏɸɽɸʀʍʏɻʆɲʅɹʍʘʎʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻɷɼʄʘʍɻʃɲɿɷɸʆɹʖɸɿʅɸʏɲɴʄɻɽɸʀʏʉʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆʊʏʉʐʎ.
2: ȳɿɲ ʏɻʆ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɼ ʅɻ, ɲʐʏɸʋɳɶɶɸʄʏɻ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻ ɲʋʊ ʏɻʆ ɉʋɻʌɸʍʀɲ ʏʘʆ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʙʆ ʅɸ
ɴɳʍɻʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐɳʌɽʌʉʐ5ʏʉʐɁʊʅʉʐ3242/2004ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿɸʋɿʄɹʇʏɸʏʉɲʆɳʄʉɶʉʏɸʏʌɳɶʘʆʉ
ʃɲɿʍʐʅʋʄɻʌʙʍʏɸʏɲɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲ:
Ȱʋʊʍʋɲʍʅɲʋʉɿʆɿʃʉʑʅɻʏʌʙʉʐʏʘʆʋʌʉʍʙʋʘʆ:
ɲ.ɃɁɃɀȰɈȵɅɏɁɉɀɃ:………………………………………………………ɃɁɃɀȰɅȰɈɆɃɇ…………………………………..
ɃɁɃɀȰɀȸɈɆɃɇ……………………………ɈɃɅɃɇȾȰȻȵɈɃɇȳȵɁɁȸɇȸɇ………………………………………................
ɴ.ɃɁɃɀȰɈȵɅɏɁɉɀɃ:………………………………………………………ɃɁɃɀȰɅȰɈɆɃɇ……………………………………
ɃɁɃɀȰɀȸɈɆɃɇ……………………………ɈɃɅɃɇȾȰȻȵɈɃɇȳȵɁɁȸɇȸɇ………………………………………………………
Ȳɸɴɲʀʘʍɻʔʉʌʉʄʉɶɿʃɼʎɸʆɻʅɸʌʊʏɻʏɲʎ(Ȱ.Ɍ.ɀ.:………………………………..ȴ.Ƀ.ɉ.:………………………………..)
Ȳɸɴɲʀʘʍɻʊʏɿʏʉʋʄʉʀʉʅʋʉʌɸʀʆɲʋɲʌɹʖɸɿʐʋɻʌɸʍʀɸʎɸʆɷʉʅɸʏɲʔʉʌʙʆ
 Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʋɸʌʀ ʅɻ ʋʏʙʖɸʐʍɻʎ, ɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ, ɲʆɲɶʃɲʍʏɿʃɼʎ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ (ȵɅɏɁɉɀȻȰ
………………………… ȰɁɈȻȾȵȻɀȵɁɃ ……………………………….. ȰɌɀ ……………………….. ȰɆȻȺ. ȾȰɈȰɇɈȰɈȻȾɃɉ
…………………………… ȸɀȵɆɃɀ. ȵɅȻȾɉɆɏɇȸɇ ȾȰɈȰɇɈȰɈȻȾɃɉ …………………………….. ȰɆȻȺ. & ȵɈɃɇ
ɌȵȾ/ɈȰɅȵ …………………………….. ȵɈɃɇ ɇɉɇɈȰɇȸɇ …………………………… ȵȴɆȰ (ʉɷʊʎ, ɲʌɿɽ., Ɉ.Ⱦ., ɷɼʅʉʎ ɼ
ʃʉɿʆʊʏɻʏɲ,ʆʉʅʊʎ)…………………………ɈȸȿȵɌɏɁɃ……………….)
 Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʋɸʌʀ ɸʃʋʄɼʌʘʍɻʎ ɸɿʍʔʉʌʙʆ ʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ ɲʍʔɳʄɿʍɻʎ (ȵɅɏɁɉɀȻȰ …………………… Ȱ.ȳ.ɀ
………………….Ȱ.Ɍ.ɀ.………………………….ɉɅɃȾȰɈȰɇɈȸɀȰȻ.Ⱦ.Ȱ.………………………)
 Ȱ.ȵ.: Ⱦɲʏɲʍʏɲʏɿʃʊ ʅɸ ɴɸɴɲʀʘʍɻ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼʎ Ȱʐʏʉɷɿʉʀʃɻʍɻʎ ʋɸʌʀ ʍʐʍʏɳʍɸʘʎ ʃɲɿ ʏʐʖʊʆ
ʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸʘʆ  ʅɲɺʀ ʅɸ ʋʌɲʃʏɿʃʊ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉʐ ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑ ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ ʃɲɿ ʋʌɲʃʏɿʃʊ ɲʆɳɽɸʍɻʎ
ʃɲɽɻʃʊʆʏʘʆ (ȵɅɏɁɉɀȻȰ ………………………. ȰɆȻȺɀɃɇ ɀȸɈɆɏɃɉ Ȱ.ȵ. ……………………….. ɈȻɈȿɃɇ
ɉɅȸɆȵɇȻȰɇ Ɉȸɇ ȳ.ȳ. ȵɀɅɃɆȻɃɉ ȹ Ɉȸɇ ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸɇ ȰɉɈɃȴȻɃȻȾȸɇȸɇ ɇɈȸɁ ɃɅɃȻȰ ȵɍȵȻ
ȾȰɈȰɍɏɆȸȺȵȻȸȰ.ȵ.……………………………………………….)
ȵ.Ʌ.ȵ.ɼɃ.ȵ.ɼȵ.ȵ.:ȾɲʏɲʍʏɲʏɿʃʊʃɲɿɴɸɴɲʀʘʍɻɲʋʊʏʉɅʌʘʏʉɷɿʃɸʀʉʋɸʌʀʍʐʍʏɳʍɸʘʎʃɲɿʏʐʖʊʆ
ʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸʘʆ (ȵɅɏɁɉɀȻȰ ………………………… ȰɁɈȻȾȵȻɀȵɁɃ ……………………………….. Ȱ.Ɍ.ɀ.
……………………….. ȰɆȻȺ. ȾȰɈȰɇɈȰɈȻȾɃɉ …………………………… ȸɀȵɆɃɀ. ȵɅȻȾɉɆɏɇȸɇ ȾȰɈȰɇɈȰɈȻȾɃɉ
…………………………….. ȰɆȻȺ. & ȵɈɃɇ ɌȵȾ/ɈȰɅȵ …………………………….. ȵɈɃɇ ɇɉɇɈȰɇȸɇ ……………………………
ȵȴɆȰ(ʉɷʊʎ,ɲʌɿɽ.,Ɉ.Ⱦ.,ɷɼʅʉʎɼʃʉɿʆʊʏɻʏɲ,ʆʉʅʊʎ)…………………………ɈȸȿȵɌɏɁɃ……………….)
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ƸƴƳƩƪƭīưƧ I
ƶƷƳƭƹƪƭƧ ƴƵƳƶƩƭƳƵƭƶưƳƸ ƴƯƳƭƳƸ
ƷƸƴƳƶ ƴƯƳƭƳƸ

ƳƱƳưƧ ƴƯƳƭƳƸ
1

ƯƭưƪƱƧƶ
ƱƬƳƯƳīƭƳƸ

2

ƮƧƭ

ƹƻƵƬƷƭƮƳƷƬƷƧ

ƧƵƭĬưƳƶ

ƩƩƶ

3

4

ƷƧƹƸƷƬƷƧ 6

5

ƱƧƭ 

ƷƧƹƸƴƯƳƳ

Ƴƹƭ 

ƳƯƭƮƳ ưƬƮƳƶ (ıİ ǋƿĲǏĮ)
ưƪīƭƶƷƳ ƴƯƧƷƳƶ (ıİ ǋƿĲǏĮ)
ƪưĭƳƵƷƳ ƨƸĬƭƶưƧ (ıİ ǋƿĲǏĮ)
ƪƷƳƶ ƮƧĬƪƯƮƸƶƬƶ
ƸƯƭƮƳ ƮƧƷƧƶƮƪƸƬƶ
ƹƪƭưƻƱƧ
ưƪƷƧĭƳƵƭƮƬ ƭƮƧƱƳƷƬƷƧ
ƶƪ ƪƴƭƨƧƷƪƶ 7

ĬƪƵƳƸƶ

Ƨ)
ƨ)
ī)

ưƪƷƧĭƳƵƭƮƬ ƭƮƧƱƳƷƬƷƧ
ƶƪ ƳƹƬưƧƷƧ

ƧƵƭưƳƶ ưƬƹƧƱƻƱ:
ƭƴƴƳƩƸƱƧưƬ:
ƪƯƭƮƧƶ ƪƯƭīưƻƱ ƴƯƻƵƬƶ:

ƶƸƱƳƯƭƮƳ
ƪưƨƧƩƳƱ
ƹƻƵƳƸ
ƳƹƬưƧƷƻƱ (Ĳ.ǋ.)
ƶƸƱƳƯƭƮƳ ưƬƮƳƶ ƯƻƵƭƩƻƱ īƭƧ
ƭ.ƹ. (ıİ ǋƿĲǏĮ) 8
ƶƸƱƳƯƭƮƳ ưƬƮƳƶ ƯƻƵƭƩƻƱ īƭƧ
ĭƳƵƷƬīƧ ƳƹƬưƧƷƧ (ıİ ǋƿĲǏĮ) 8

ƱƧƭ 

Ƴƹƭ 


ƳƩƬīƭƪƶ ƶƸưƴƯƬƵƻƶƬƶ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ƣȺǔǐ ıĲǎ ƿǄǄǏĮĳǎ İǇǌǈǉǗĲǆĲĮǐ
İȺǈǃĮĲǆǄǗ (ƪ/ī) , İȺǈǃĮĲǆǄǗ-ǎǒǆǋĮĲĮǄǔǄǗ (ƪ/ī-Ƴ/ī) , ĳǎǏĲǆǄǗ-ǎǒǆǋĮĲĮǄǔǄǗ (ĭ/ī-Ƴ/ī)
ƩǈİǇǌƿǐ ƩǈĮǉǏǈĲǈǉǗ ƶǀǋĮ
ƶİ «ǋǎǌƾįİǐ ǑȺǎǊǎǄǈıǋǎǘ» ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǆ Ʃ.ƶ. «īǈĮ Ĳǆǌ ǉĮĲĮǋƿĲǏǆıǆ Ĳǆǐ ǒǔǏǆĲǈǉǗĲǆĲĮǐ Ĳǔǌ ȺǊǎǁǔǌ ĲǎǑ
1969 (Ʊ 1373/1983, ƧƝ92)
īǈĮ ƪ/ī ȺǊǎǁĮ ȺǎǑ įİǌ İǁǌĮǈ ǑȺǗǒǏİĮ ıİ ǉĮĲĮǋƿĲǏǆıǆ ǋİ Ĳǆ Ʃ.ƶ. 1969 ĮǌĮǄǏƾĳİĲĮǈ ıİ ǉǗǏǎǑǐ ǎǊǈǉǀǐ
ǒǔǏǆĲǈǉǗĲǆĲĮǐ (Ʈ.Ƴ.ƹ.) ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǆǌ İǊǊǆǌǈǉǀ ǌǎǋǎǇİıǁĮ
ƧǌĮǄǏƾĳİĲĮǈ ǆ ǎǈǉǎǌǎǋǈǉǀ ĲĮǒǘĲǆĲĮ ıİ ǉǗǋǃǎǑǐ. ƪƾǌ Ĳǎ ȺǊǎǁǎ ƿǒİǈ ĮǌĮǄǌǔǏǈıǇİǁ ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǎǌ ƮǙįǈǉĮ
ƷĮǒǑȺǊǗǔǌ ıǉĮĳǙǌ ( H.S.C.) ǀ Ĳǎ ƮǙįǈǉĮ ƩǑǌĮǋǈǉǙǐ ƸȺǎıĲǆǏǈǅǎǋƿǌǔǌ ǉĮĲĮǄǏƾĳİĲĮǈ ǔǐ ĲĮǒǘȺǊǎǎ
ƧǌĮĳƿǏİĲĮǈ ǎ ĮǏǈǇǋǗǐ İȺǈǃĮĲǙǌ ǒİǈǋǙǌĮ ǉĮǈ ǇƿǏǎǑǐ ȺǎǑ ĮǌĮǄǏƾĳİĲĮǈ ıĲǎ ƴ.Ƨ. ǀ Ĳǎ ƴ.ī.ƪ. ǄǈĮ ǉƾǇİ
įǆǊǔǇİǁıĮ įǏǎǋǎǊǎǄǈĮǉǀ ǄǏĮǋǋǀ ĲǎǑ ƸƴƳƩƪƭīưƧƷƳƶ ƭ
ƧǌĮĳƿǏǎǌĲĮǈ ĲĮ ǋƿǄǈıĲĮ įǑǌĮĲƾ ǋİǄƿǇǆ Ĳǔǌ ƭƹ ǀ Ĳǔǌ ĳǎǏĲǆǄǙǌ ıĲǆǌ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ Ĳǎ ȺǊǎǁǎ ǋİĲƿĳİǏİ
ĮȺǎǉǊİǈıĲǈǉƾ ǋǁĮ ĮȺǗ Ĳǈǐ įǘǎ ǉĮĲǆǄǎǏǁİǐ ǎǒǆǋƾĲǔǌ.

ȉȇǿȉǾ
ȁǿȂǹȃǿ
ȍȇǹ
ǹĭ
ǹȃ

2Ș ǼǺǻȅȂǹǻǹ
ǻǼȊȉǼȇǹ
ȁǿȂǹȃǿ
ȍȇǹ
ǹĭ
ǹȃ
ȉǼȉǹȇȉǾ
ȁǿȂǹȃǿ
ȍȇǹ
ǹĭ
ǹȃ

ȉǼȉǹȇȉǾ
ȁǿȂǹȃǿ
ȍȇǹ
ǹĭ
ǹȃ

ƩƭƧƮƳƴƬ ƩƵƳưƳƯƳīƭƻƱ: ƧƴƳ........................ ƪƶ .........................

ȉȇǿȉǾ
ȁǿȂǹȃǿ
ȍȇǹ
ǹĭ
ǹȃ

1Ș ǼǺǻȅȂǹǻǹ
ǻǼȊȉǼȇǹ
ȁǿȂǹȃǿ
ȍȇǹ
ǹĭ
ǹȃ

ȆǼȂȆȉǾ
ȁǿȂǹȃǿ
ȍȇǹ
ǹĭ
ǹȃ

ȆǼȂȆȉǾ
ȁǿȂǹȃǿ
ȍȇǹ
ǹĭ
ǹȃ

ȆǹȇǹȈȀǼȊǾ
ȁǿȂǹȃǿ
ȍȇǹ
ǹĭ
ǹȃ

ȆǹȇǹȈȀǼȊǾ
ȁǿȂǹȃǿ
ȍȇǹ
ǹĭ
ǹȃ

ȈǹǺǺǹȉȅ
ȁǿȂǹȃǿ
ȍȇǹ
ǹĭ
ǹȃ

ȈǹǺǺǹȉȅ
ȁǿȂǹȃǿ
ȍȇǹ
ǹĭ
ǹȃ

ǼȃǹȇȄǾ

ƹƵƳƱƭƮƬ ƴƪƵƭƳƩƳƶ

ǻȇȅȂȅȁȅīǿǹȀǾ īȇǹȂȂǾ : ...........................................................................................................................................................................................................

ƱƬƳƯƳīƭƳ

ƳƱƳưƧ ƴƯƳƭƳƸ

ȆǿȃǹȀǹȈ ǻȇȅȂȅȁȅīǿȍȃ ȆȁȅǿȅȊ

ȊȆȅǻǼǿīȂǹ II

ȀȊȇǿǹȀǾ
ȁǿȂǹȃǿ
ȍȇǹ
ǹĭ
ǹȃ

ȀȊȇǿǹȀǾ
ȁǿȂǹȃǿ
ȍȇǹ
ǹĭ
ǹȃ

ȁǾȄǾ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

29547

29548

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ƸƴƳƩƪƭīưƧ Iƭƭ
ƧƱƻƷƧƷƬ ƷƭưƳƯƳīƬƶƬ ƴƧƵƪƹƳưƪƱƬƶ ƸƴƬƵƪƶƭƧƶ (ƪƸƵƻ)
ƳƱƳưƧ ƴƯƳƭƳƸ:
ƷƧƹƸƴƯƳƳ : 2
ƬƯƭƮƭƧ: 2

1

ƹƵƳƱƭƮƬ ƴƪƵƭƳƩƳƶ ƩƵƳưƳƯƳīƬƶƬƶ:
ƧƴƳ .........................……………….. ƪƶ ..................................................
īƵƧưưƬ/ƪƶ:

3

Į)
ǃ)
Ǆ)

ƪƴƭƨƧƷƪƶ
ƮƧĬƧƵƳƶ ƱƧƸƯƳƶ ƳƭƮƳƱƳưƭƮƬƶ ĬƪƶƬƶ
ƴƵƳƪƯƪƸƶƬƹǔǏǁǐ ǉǊǁǌǆ
4
ƴƵƳƳƵƭƶưƳƶ

ưİ ǉǊǁǌǆ

ƳƹƬưƧƷƧ
ƮƧĬƧƵƳƶ ƱƧƸƯƳƶ ƳƹƬưƧƷƱ İȺǈǃĮĲǈǉǙǌ ǈįǈǔĲǈǉǀǐ ǒǏǀıǆǐ, ĳǎǏĲǆǄǙǌ ǉĮǈ
įǁǉǑǉǊǔǌ
ƩǁǉǑǉǊĮ
ƪ.ƭ.ƹ. ǋƿǒǏǈ ĭ/ī
Įǌƾ
ǋ.ǋ.
ƴƵƳƪƯƪƸƶƬ4,25
ǋ.
ǎǒǀǋĮĲǎǐ
ǋƿǒǏǈ
250
ƾǌǔ
Ĳǔǌ
ƴƵƳƳƵƭƶưƳƶ
ǉ.İ.

250 ǉ.İ.

ƳƩƬīƭƪƶ ƶƸưƴƯƬƵƻƶƬƶ
1. ƣȺǔǐ ıĲǎ ƿǄǄǏĮĳǎ İǇǌǈǉǗĲǆĲĮǐ
2. ƪƾǌ Ĳǎ ȺǊǎǁǎ ƿǒİǈ ĮǌĮǄǌǔǏǈıǇİǁ ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǎǌ ƮǙįǈǉĮ ƷĮǒǑȺǊǗǔǌ ıǉĮĳǙǌ (H.S.C.) ǀ Ĳǎǌ ƮǙįǈǉĮ
ƩǑǌĮǋǈǉǙǐ ƸȺǎıĲǆǏǈǅǗǋİǌǔǌ ǉĮĲĮǄǏƾĳİĲĮǈ ǔǐ ĲĮǒǘȺǊǎǎ ǉĮǇǙǐ ǉĮǈ Įǌ ǆ ǆǊǈǉǁĮ ĲǎǑ ȺǊǎǁǎǑ İǁǌĮǈ ǋǈǉǏǗĲİǏǆ
Ĳǔǌ 10 İĲǙǌ.
3. ƣȺǔǐ ĮǌĮĳƿǏǎǌĲĮǈ ıĲǆ įǀǊǔıǆ įǏǎǋǎǊǗǄǆıǆǐ
4. ƧǌĮĳƿǏǎǌĲĮǈ ǗǊİǐ ǎǈ įǑǌĮĲƿǐ ıǑǌįƿıİǈǐ ȺǎǑ ȺǏĮǄǋĮĲǎȺǎǈİǁ Ĳǎ ȺǊǎǁǎ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 21 Αυγούστου 2013
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