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Αρ. Φύλλου 773
3 Απριλίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6246
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α−48191/3257/31−7−2000 από−
φασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και
Επικοινωνιών «Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών
τραίνων, προϋποθέσεις έγκρισης τύπου, εξειδίκευ−
ση κριτηρίων προσδιορισμού των γεωγραφικών πε−
ριοχών κυκλοφορίας, προϋποθέσεις και δικαιολογη−
τικά ταξινόμησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια» (ΦΕΚ
Β΄ 1026) όπως ισχύει. – Ένταξη της διαδικασίας στα
ΚΕΠ που λειτουργούν ως ΕΚΕ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ –
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το 30 του Ν. 2636/1998 (ΦΕΚ Α΄ 198) όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη
ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 230),
και ειδικότερα τις παραγράφους 1 και 5.
2. Τα άρθρα 6, 9 και 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄)
«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».
3. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 112), όπως ισχύει.
4. Το Ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄118), όπως ισχύει.
5. Το Ν. 2696/1999 περί «Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ Α΄ 57), όπως ισχύει.
6. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 102), όπως ισχύει.
7. Το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους –
Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 75).
8. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες

διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
9. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01−10−2002 (ΦΕΚ 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)».
10. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ Φ. Α./ 18613 (ΦΕΚ 1334 Β΄ 30–8–
2010) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομι−
κών για την απλούστευση διαδικασιών για την πρόσβαση
σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή
της σε εκτέλεση του αρ. 6 του Ν. 3844/ 2010 (ΦΕΚ Α΄ 63).
11. Την υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/ Φ. 19. 7/ 14/ 380/20−9−2010 (ΦΕΚ
Β΄ 1561) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την
οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες των Ενιαίων
Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και την ηλεκτρονική δι−
εκπεραίωση διαδικασιών από τα ΕΚΕ όπως τροποποιή−
θηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.16/2/οικ.2406/31−1−2011
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ B’ 261).
12. Το Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ
Α΄ 187), όπως ισχύει.
13. Το Π.Δ. 149/2005 (ΦΕΚ Α΄ 211) «Οργανισμός του
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης» και ειδικότερα το
άρθρο 15, όπως ισχύει.
14. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147) Διάσπαση του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγ−
χώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και
Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γε−
νικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά−
των της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.
15. Το άρθρο 6 του Π.Δ. 85/2012 «΄Ιδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
(ΦΕΚ Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του
Π.Δ. 98/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄160).
16. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 141) «Διο−
ρισμός Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».
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17. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
18. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αριθμ. Α−48191/
3257/31−7−2000 απόφασης των Υπουργών Τουριστικής
Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τεχνι−
κές προδιαγραφές τουριστικών τραίνων, προϋποθέσεις
έγκρισης τύπου, εξειδίκευση κριτηρίων προσδιορισμού
των γεωγραφικών περιοχών κυκλοφορίας, προϋποθέσεις
και δικαιολογητικά ταξινόμησης και κάθε άλλη λεπτομέ−
ρεια» (ΦΕΚ Β΄ 1026), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
16753/8−8−2008 απόφαση των Υπουργών Τουριστικής Ανά−
πτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β΄ 1726),
για λόγους απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών και
βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στους επιβάτες.
19. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη.
20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α−48191/3257/
31−7−2000 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τεχνικές προδιαγραφές
τουριστικών τραίνων, προϋποθέσεις έγκρισης τύπου,
εξειδίκευση κριτηρίων προσδιορισμού των γεωγραφικών
περιοχών κυκλοφορίας, προϋποθέσεις και δικαιολογη−
τικά ταξινόμησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια» (ΦΕΚ Β΄
1026), όπως ισχύει, ως ακολούθως:
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4, όπως ισχύει, αντι−
καθίσταται ως εξής:
«Η συνολική οδική διαδρομή δεν υπερβαίνει τα δεκαέξι
(16) χιλιόμετρα από και μέχρι την αφετηρία (κυκλική
διαδρομή). Κατ’ εξαίρεση, μετά από σύμφωνη γνώμη
των οικείων Ο.Τ.Α., είναι δυνατόν να εγκρίνεται κυκλι−
κή διαδρομή, η οποία δεν υπερβαίνει τα είκοσι πέντε
(25) χιλιόμετρα, για την πραγματοποίηση ημερήσιων
περιηγήσεων προς περιοχές που δεν παρουσιάζουν
συγκέντρωση τουριστικών δραστηριοτήτων, διακρίνο−
νται όμως για το ιδιαίτερο ιστορικό, αρχαιολογικό και
πολιτιστικό ενδιαφέρον τους.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4, όπως ισχύει, αντι−
καθίσταται ως εξής:
«Οι στάσεις ξενάγησης καθορίζονται μόνο σε σημεία
τουριστικού, αρχαιολογικού ή πολιτιστικού ενδιαφέρο−
ντος και κατά τη διάρκεια αυτών, λαμβάνονται όλα τα
αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των περιηγητών και
της λοιπής κυκλοφορίας».
3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
5, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την παροχή της παραπάνω έγκρισης, που είναι
αορίστου διάρκειας, υποβάλλονται στην οικεία ΠΥΤ του
ΕΟΤ, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:»
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5, όπως ισχύει, αντι−
καθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση συγχώνευσης ή μεταβολής της νομικής
μορφής της επιχείρησης, εκδίδεται νέα έγκριση ειδικής
διαδρομής, με μόνη την υποβολή των δικαιολογητικών
(α), (β) και (στ) της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού».
5. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ της παραγρά−
φου 2 του άρθρου 5, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση που τμήμα ειδικής διαδρομής, για την
οποία υφίσταται αίτημα χορήγησης βεβαίωσης βατότητας,
ανήκει σε οδικό δίκτυο εκτός πεδίου αρμοδιότητας του

οικείου Δήμου, ο τελευταίος αναζητά, από την αρμόδια
κατά περίπτωση υπηρεσία, τα τεχνικά στοιχεία των οδών,
προκειμένου να κρίνει αν μπορεί να χορηγηθεί ή όχι η βε−
βαίωση βατότητας για τη συγκεκριμένη ειδική διαδρομή».
6. Το εδάφιο στ της παραγράφου 2 του άρθρου 5,
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Παράβολο ύψους τριακοσίων ευρώ (300€), πλέον
χαρτοσήμου, υπέρ ΕΟΤ, το οποίο καταβάλλεται στο τα−
μείο του Ε.Ο.Τ. ή κατατίθεται στο λογαριασμό του Ε.Ο.Τ.
υπ’ αριθμ. 0024−261800 στην Τράπεζα της Ελλάδος.
7. Το εδάφιο ζ της παραγράφου 2 του άρθρου 5, όπως
ισχύει, καταργείται.
8. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρ−
θρου 5, όπως ισχύει, καταργείται.
9. Η περίπτωση ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 6,
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ. Παράβολο ύψους τριακοσίων ευρώ (300€), υπέρ του
ειδικού λογαριασμού του Ν.Δ. 638/1970, όπως ισχύει.»
10. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6, όπως ισχύει, αντι−
καθίσταται ως εξής:
«Τα τουριστικά τραίνα που έχουν ταξινομηθεί και κυ−
κλοφορήσει στην Ελλάδα, δύνανται να επαναταξινομού−
νται από το ίδιο ή άλλο πρόσωπο, μέχρι τη συμπλήρωση
είκοσι επτά (27) ετών από το έτος κατασκευής τους,
του τελευταίου μη συμπεριλαμβανομένου».
11. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Στις στάσεις ξενάγησης των περιηγητών, όπως καθορί−
ζονται στην απόφαση της οικείας ΠΥΤ του ΕΟΤ, που εκδί−
δεται σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης αυτής, επιτρέ−
πεται αποκλειστικά για λόγους επίσκεψης αρχαιολογικών
και πολιτιστικών χώρων, η αποβίβαση και επανεπιβίβαση
των ίδιων επιβατών, στο ίδιο ή επόμενο δρομολόγιο εντός
της ίδιας ημέρας, με απόδειξη παροχής υπηρεσιών που
εκδίδεται στην αφετηρία και έχει ισχύ για τέσσερις ώρες
από την έκδοσή της. Στις ενδιάμεσες στάσεις επιτρέπεται
η επιβίβαση μόνο των επιβατών που αποβιβάστηκαν από το
ίδιο ή προηγούμενο δρομολόγιο, απολύτως απαγορευμένης
της επιβίβασης νέων επιβατών.»
12. Στο τέλος του άρθρου 8 προστίθενται παράγραφοι
4 και 5 ως εξής:
«4. Στην αφετηρία αναρτάται πινακίδα, στην οποία
αναγράφεται η συχνότητα των δρομολογίων. Ο νόμι−
μος εκπρόσωπος του τουριστικού γραφείου καταθέτει
υπεύθυνη δήλωση στην οικεία ΠΥΤ του ΕΟΤ, στην οποία
δηλώνεται λεπτομερώς η συχνότητα των δρομολογίων.
5. Σε περίπτωση βλάβης του τουριστικού τραίνου,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλο τουριστικό τραίνο της
ίδιας επιχείρησης, έπειτα από σχετική γνωστοποίηση
στην οικεία ΠΥΤ του ΕΟΤ».
13. Η παράγραφος του άρθρου 9, όπως ισχύει, αντι−
καθίσταται ως εξής:
«1α. Κυκλοφορία τουριστικού τραίνου σε μη εγκεκρι−
μένη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της από−
φασης αυτής, ειδική διαδρομή, επισύρει πρόστιμο ύψους
δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€). Σε περίπτωση υποτροπής
εντός τριετίας επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο, δηλαδή
είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) και σε περίπτωση δεύτε−
ρης και κάθε επόμενης υποτροπής αφαιρούνται η άδεια
κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες για έξι (6) μήνες.
β. Μη τήρηση της εγκεκριμένης, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 5 της απόφασης αυτής, ειδικής δια−
δρομής, επισύρει πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων
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ευρώ (1.500€). Σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας
επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο, δηλαδή τριών χιλιάδων
ευρώ (3.000€) και σε περίπτωση δεύτερης και κάθε επό−
μενης υποτροπής αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και
οι κρατικές πινακίδες για έξι (6) μήνες. Δεν επιβάλλεται
πρόστιμο σε περίπτωση που η μη τήρηση της εγκεκρι−
μένης ειδικής διαδρομής οφείλεται σε μέτρα ρύθμισης
οδικής κυκλοφορίας που έχουν επιβληθεί από τον οικείο
ΟΤΑ για ιδιαίτερους λόγους ασφάλειας ή σε έκτακτες
περιπτώσεις για την αντιμετώπιση προσωρινών κατα−
στάσεων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ..
γ. Παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3
του άρθρου 4 καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου
8 της απόφασης αυτής, εκτός των προβλεπομένων κυρώ−
σεων από άλλες διατάξεις επισύρει πρόστιμο ύψους χιλί−
ων πεντακοσίων ευρώ (1.500€). Σε περίπτωση υποτροπής
εντός τριετίας επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο, δηλαδή
τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€) και σε περίπτωση δεύτε−
ρης και κάθε επόμενης υποτροπής αφαιρούνται η άδεια
κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες για έξι (6) μήνες.
δ. Παράβαση των λοιπών διατάξεων της απόφασης
αυτής, εκτός των προβλεπομένων κυρώσεων από άλλες
διατάξεις, επισύρει πρόστιμο ύψους τριακοσίων ευρώ
(300€). Σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας επι−
βάλλεται διπλάσιο πρόστιμο, δηλαδή εξακοσίων ευρώ
(600€), σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής αφαιρούνται
η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες για δε−
καπέντε (15) ημέρες και σε περίπτωση τρίτης και κάθε
επόμενης υποτροπής αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας
και οι κρατικές πινακίδες για έξι (6) μήνες».
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14. Η παράγραφος 2 του άρθρου 9, όπως ισχύει, κα−
ταργείται και οι παράγραφοι 3 και 4 του ίδιου άρθρου
αναριθμούνται σε 2 και 3 αντιστοίχως.
15. Το άρθρο 12 αναριθμείται σε άρθρο 13 και προστί−
θεται άρθρο 12, ως εξής:
Άρθρο 12
Ένταξη στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως ΕΚΕ
Η διαδικασία της χορήγησης έγκρισης θέσης σε
κυκλοφορία τουριστικού τραίνου σε ειδική διαδρομή
μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυ−
πηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία
Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ). Για τη διεκπεραίωση της
διαδικασίας αυτής συμπληρώνεται ειδικό έντυπο αίτη−
σης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι, το
οποίο προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της απόφασης αυτής».
Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Α−48191/3257/31−7−
2000 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφο−
ρών και Επικοινωνιών «Τεχνικές προδιαγραφές τουριστι−
κών τραίνων, προϋποθέσεις έγκρισης τύπου, εξειδίκευση
κριτηρίων προσδιορισμού των γεωγραφικών περιοχών
κυκλοφορίας, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά ταξινό−
μησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια» (ΦΕΚ Β΄ 1026), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 16753/8−8−2008 (ΦΕΚ Β΄
1726) απόφαση των Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης
και Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ȫȜȬȜȬȮȢȧȜȤ
ȜȤȮȢȭȢ–ȯȫȠȯȣȯȨȢȟȢȦπȭȢ (əɏɅɏɍ8Ȩ.1599/1986)


ȢȽɈɏɜȾɂɇȽɒɘɋɐɒɍɇɖɂɜɘɋɎɍɓɓɎɍȾəɉɉɍɋɒȽɇρɂȽɓɒɛɒɄɁɛɉɘɐɄρɎɍɏɂɜɋȽɂɉɂɀɖɅɂɜρɂȾəɐɄɒɍȽɏɖɂɜɍəɉɉɘɋɓɎɄɏɂɐɇɣɋ
ȋəɏɅɏɍͺɎȽɏǤͶȨǤͳͷͻͻȀͳͻͺȌ


ȫɂɏɇɀɏȽɔɛȽɇɒɛρȽɒɍɑ:«ȱɍɏɛɀɄɐɄɚɀɈɏɇɐɄɑɅɚɐɄɑɐɂɈɓɈɉɍɔɍɏɜȽɒɍɓɏɇɐɒɇɈɍɠɒɏȽɜɋɍɓɐɂɂɇɁɇɈɛ
ɁɇȽɁɏɍɊɛ».

ȜȬȤȣȧ.
ȢȧȠȬȪȧȢȨȤȜ
ȫȬȪȭ: ȠǤȥǤȠǤɛɍɇɈɂɜȽȫǤȯǤȮǤɒɍɓȠǤȪǤȮǤ
ȫȬπȮȪȥȪȦȦȪȯ


ȭɓɊɎɉɄɏɣɋɂɒȽɇȽɎɟɒɄɋȯɎɄɏɂɐɜȽ

ȭȮȪȤȱȠȤȜȜȤȮȪȯȨȮȪȭ:ȋɔɓɐɇɈɟɎɏɟɐɘɎɍɛɋɟɊɇɊɍɑɂɈɎɏɟɐɘɎɍɑɐɂɎɂɏɜɎɒɘɐɄɋɍɊɇɈɍɠɎɏɍɐɣɎɍɓȌ
ȹɋɍρȽǣ



ȠɎɣɋɓρɍǣ

ȹɋɍρȽȫȽɒɚɏȽǣ



ȠɎɣɋɓρɍȫȽɒɚɏȽǣ 

ȹɋɍρȽ

ȧɄɒɚɏȽɑǣ
ȜɏɇɅǤȟɂɉɒǤ
ȮȽɓɒɟɒɄɒȽɑǣȗ

ȠɎɣɋɓρɍȧɄɒɚɏȽɑǣ 


ȜǤȰǤȧǣ

ȜɏɇɅǤȝɇȾɉɇȽɏɜɍɓ

ȯɀɂɜȽɑǣȗ

ȜɏɇɅǤȟɇȽȾȽɒɄɏɜɍɓǣȗ 
ȢρɂɏɍρɄɋɜȽ
ɀɚɋɋɄɐɄɑͳǣ
ȮɟɎɍɑ
ȱɣɏȽǣ
ȥȽɒɍɇɈɜȽɑ




ȫɟɉɄǣ

ȮɄɉǣ 

ȜɏɇɅǤȴɁɂɇȽɑ
ȪɁɛɀɄɐɄɑǣȗ





ȤɅȽɀɚɋɂɇȽǣ 
ȮɟɎɍɑȞɚɋɋɄɐɄɑǣ

ȪɁɟɑǣ 



ȜɏɇɅǣ 

ǣ 

Ȯȥǣ 

Ȃǣ

ȗɐɓɊɎɉɄɏɣɋɂɒȽɇɚɋȽȽɎɟɒȽȽɎɍɁɂɇɈɒɇɈəɐɒɍɇɖɂɜȽɒȽɓɒɟɒɄɒȽɑǤ

ȭȮȪȤȱȠȤȜȨȪȧȤȥȪȯȫȬȪȭȳȫȪȯ
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



ǣ



ȜɏɇɅǣ



ȨɍɊɟɑǣ



Ȯȥǣ 

Ȃǣ 





1

ȜɋȽɀɏəɔɂɒȽɇɍɉɍɀɏəɔɘɑɈȽɇɈȽɒɟɎɇɋȽɏɇɅɊɄɒɇɈəɘɑɎɉɛɏɄɑɂɌȽɗɛɔɇɍɑ ȽɏɇɅρɟɑǣɎǤɖǤȰɂȾɏɍɓȽɏɜɍɓͳͻͻɈȽɇͲͲʹͻǤ
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ȪȬȤȭȧȪȭ/ȭȮȪȤȱȠȤȜ ȠȥȫȬȪȭȳȫȪȯ2

(ɀɇȽ  ɈȽɒəɅɂɐɄ  ȽɜɒɄɐɄɑ  ɛ  ɎȽɏȽɉȽȾɛ  ɒɂɉɇɈɛɑ ɁɇɍɇɈɄɒɇɈɛɑ ɎɏəɌɄɑ)ǣ ȭɂ

ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ Ɏɍɓ Ɂɂ ɐɓɋɒəɐɐɂɒȽɇ Ʉ ɂɌɍɓɐɇɍɁɟɒɄɐɄ ɐɒɍ ɎȽɏɟɋ ɚɋɒɓɎɍǡ ȽɎȽɇɒɂɜɒȽɇɎɏɍɐɈɟɊɇɐɄ
ɒɍɓ

ɀɋɛɐɇɍɓ ɒɄɑɓɎɍɀɏȽɔɛɑ

ȽɎɟ





ɂɌɍɓɐɇɍɁɟɒɄɐɄɑ

ρɂ  ȾɂȾȽɜɘɐɄ

ɁɄρɟɐɇȽ ɓɎɄɏɂɐɜȽ ɛɐɓɊȾɍɉȽɇɍɀɏȽɔɇɈɍɠɎɉɄɏɂɌɍɓɐɜɍɓǤ





ȪȨȪȧȜǣ

ȠȫπȨȯȧȪǣ


ȪȨȪȧȜȮȠȫπȨȯȧȪȫȜȮȠȬȜǣ


ȪȟȪȭǣ


ȮɄɉǣ





ȜȟȮǣ







ȮǤȥǣ




ǣ





ȜȬȤȣǣ
Ȃǣ

ȭȮȪȤȱȠȤȜȠȫȤȱȠȤȬȢȭȢȭȮȪȯȬȤȭȮȤȥȪȯȞȬȜȰȠȤȪȯ:
ȜɏɇɅɊɟɑȠǤȭǤȦǤɂɎɇɖɂɜɏɄɐɄɑǣ
ȟɇȽɈɏɇɒɇɈɟɑɒɜɒɉɍɑǣ
ȟɇɂɠɅɓɋɐɄ
ɂɎɇɖɂɜɏɄɐɄɑ
ȜǤȰǤȧǤǣ
ȮɄɉǣ

ȜɏɇɅɊɟɑȧȢǤȮǤȠǤǣ
ȟɛɊɍɑȀȥɍɇɋɟɒɄɒȽǣ


ȪɁɟɑǣ

ȜɏɇɅǤǣ

Ȯȥǣ

ȟǤȪǤȯǤǣ
ǣ

Ȃǣ


ȫȽɏȽɈȽɉɣ ɀɇȽ ɒɄɋ ɖɍɏɛɀɄɐɄ ɚɀɈɏɇɐɄɑ ɅɚɐɄɑ ɐɂɈɓɈɉɍɔɍɏɜȽ ………. (ɐɓɊɎɉɄɏɣɋɂɒȽɇ ɍ ȽɏɇɅɊɟɑ ɒɘɋ ɒɍɓɏɇɐɒɇɈɣɋ ɒɏɚɋɘɋ) ɐɒɄɋ
ɈɓɈɉɇɈɛ ɂɇɁɇɈɛ ɁɇȽɁɏɍɊɛ Ɏɍɓ  ɎɂɏɇɀɏəɔɂɒȽɇ ɈȽɒɘɒɚɏɘ: (ȽɋȽɀɏəɔɍɋɒȽɇ ȽɋȽɉɓɒɇɈə Ʉ ȽɔɂɒɄɏɜȽ, ɍɇ ɍɁɍɜ ɁɇɚɉɂɓɐɄɑ
ɒɍɓɒɏȽɜɋɍɓ,ɍɇɎɏɍɒɂɇɋɟɊɂɋɂɑɐɒəɐɂɇɑɌɂɋəɀɄɐɄɑɐɂɐɄɊɂɜȽɒɍɓɏɇɐɒɇɈɍɠ,ɎɍɉɇɒɇɐɒɇɈɍɠɈȽɇȽɏɖȽɇɍɉɍɀɇɈɍɠɂɋɁɇȽɔɚɏɍɋɒɍɑ)


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ȧɂ ȽɒɍρɇɈɛ ρɍɓ ɂɓɅɠɋɄ ɈȽɇ ɀɋɘɏɜɃɍɋɒȽɑ ɒɇɑ Ɉɓɏɣɐɂɇɑ3, Ɏɍɓ ɎɏɍȾɉɚɎɍɋɒȽɇ ȽɎɟ ɒɇɑ ɁɇȽɒəɌɂɇɑ ɒɄɑ ɎȽɏ. 6 ɒɍɓ
əɏɅɏɍɓ22ɒɍɓȨ.1599/1986,ɁɄɉɣɋɘɟɒɇ:
1.ȠɌɍɓɐɇɍɁɍɒɣɒɍɋ/ɒɄɋɎɇɍɎəɋɘ ȽɋȽɔɂɏɟɊɂɋɍ/ɄɋȽɈȽɒȽɅɚɐɂɇɒɄɋ ȽɜɒɄɐɄɛ/ɈȽɇɋȽɎȽɏȽɉəȾɂɇɒɄɋɒɂɉɇɈɛ
ɎɏəɌɄ.(ȟɇȽɀɏəɔɂɒȽɇɟɒȽɋɁɂɋɍɏɜɃɂɒȽɇɂɈɎɏɟɐɘɎɍɑ).
2. ȠɌɍɓɐɇɍɁɍɒɣ ɒɍ ȥȠȫ (əɏɅɏɍ 31 Ȩ. 3013/2002) ɋȽ ɎɏɍȾɂɜ ɐɂ ɟɉɂɑ ɒɇɑ ȽɎȽɏȽɜɒɄɒɂɑ ɂɋɚɏɀɂɇɂɑ (ȽɋȽɃɛɒɄɐɄ
ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋɈɉɎ)ɀɇȽɒɄɁɇɂɈɎɂɏȽɜɘɐɄɒɄɑɓɎɟɅɂɐɛɑρɍɓ.
3……………………………………………………………………

ȠɎɇɉɚɌɒɂρɂɎɍɇɍɒɏɟɎɍɅɚɉɂɒɂɋȽɎȽɏȽɉəȾɂɒɂɒɄɋȽɎəɋɒɄɐɛɐȽɑ:

ͳǤȨȽɐȽɑȽɎɍɐɒȽɉɂɜρɂɐɓɐɒɄɊɚɋɄɂɎɇɐɒɍɉɛɐɒɄȟɇɂɠɅɓɋɐɄɎɍɓɁɄɉɣɋɂɒȽɇɐɒɄɋɎȽɏɍɠɐȽȽɜɒɄɐɄ
ʹǤȨȽɒɄɋɎȽɏȽɉəȾɂɒɂɍɜɁɇɍɑȽɎɟɒɄɋɓɎɄɏɂɐɜȽρȽɑ
͵ǤȨȽɒɄɋɎȽɏȽɉəȾɂɒɂȽɎɟəɉɉɍȠȥȠǣ
ͶǤȨȽɒɄɋɎȽɏȽɉəȾɂɇɂɈɎɏɟɐɘɎɟɑɐȽɑ
ͷȨȽɐȽɑȽɎɍɐɒȽɉɂɜɊɂɐɒɍɋȽɏɇɅɊɟǣ

 ȪȀȢȽɇɒɣɋȀɍɠɐȽ
………………….. 
(ȢɊɂɏɍɊɄɋɜȽ) (ȭɔɏȽɀɜɁȽǦɓɎɍɀɏȽɔɛ)
ǺȜ. ıȘȝİȓȠ 1 ʌİȡȚİȤȠȝȑȞȠȣ ȣʌİȪșȣȞȘȢ įȒȜȦıȘȢ (ȟɇȽɀɏəɔɂɒȽɇɟɒȽɋɁɂɋɍɏɜɃɂɒȽɇɂɈɎɏɟɐɘɎɍɑȌ
ǼȹɎɍɇɍɑ ɂɋ ɀɋɣɐɂɇ ɒɍɓ ɁɄɉɣɋɂɇ ɗɂɓɁɛ ɀɂɀɍɋɟɒȽ ɛ ȽɏɋɂɜɒȽɇ ɛ ȽɎɍɈɏɠɎɒɂɇ ɒȽ ȽɉɄɅɇɋə ρɂ ɚɀɀɏȽɔɄ ɓɎɂɠɅɓɋɄ ɁɛɉɘɐɄ ɒɍɓəɏɅɏɍɓͺɒɇρɘɏɂɜɒȽɇ
ρɂɔɓɉəɈɇɐɄɒɍɓɉəɖɇɐɒɍɋɒɏɇɣɋρɄɋɣɋǤȠəɋɍɓɎȽɜɒɇɍɑȽɓɒɣɋɒɘɋɎɏəɌɂɘɋɐɈɟɎɂɓɂɋȽɎɏɍɐɎɍɏɜɐɂɇɐɒɍɋɂȽɓɒɟɋ ɒɍɓ ɛ ɐɂ əɉɉɍɋ ɎɂɏɇɍɓɐɇȽɈɟ
ɟɔɂɉɍɑ ȾɉəɎɒɍɋɒȽɑ ɒɏɜɒɍɋ ɛ ɐɈɟɎɂɓɂ ɋȽ Ⱦɉəɗɂɇ əɉɉɍɋǡ ɒɇρɘɏɂɜɒȽɇ ρɂ ɈəɅɂɇɏɌɄ ρɚɖɏɇ ͳͲɂɒɣɋǽǤ

2
͵
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ȫȦȢȬȪȰȪȬȤȜȥȜȭȮȪȤȱȠȤȜ
ȜȫȜȤȮȪȯȧȠȨȜȟȤȥȜȤȪȦȪȞȢȮȤȥȜ

ȮȤȮȦȪȭȟȤȥȜȤȪȦȪȞȢȮȤȥȪȯ:
1ǤȠɇɁɇɈɟȭɛɊȽȦɂɇɒɍɓɏɀɜȽɑɒɍɓɏɇɐɒɇɈɍɠɀɏȽɔɂɜɍɓ

ȥȜȮȜȮȠȣȢȥȠ ȯȫȢȬȠȭȤȜȥȢ
ȟȠȨ
ȧȠ
ȜȨȜȡȢȮȢȭȢ
ȜȫȜȤȮȠȤȮȜȤ
ȮȢȨȜȤȮȢȭȢ





2. ȱəɏɒɄɑ ɒɄɑ Ɏɂɏɇɍɖɛɑǡ ɟɎɍɓ ɅȽ ɈɓɈɉɍɔɍɏɛɐɂɇ ɒɍ ɒɍɓɏɇɐɒɇɈɟ
ɒɏȽɜɋɍǡ ɐɂ ɈɉɜɊȽɈȽ ͳ ǣʹͲͲͲ Ɋɂ ɎɂɏɇɀɏȽɔɛ ɒɄɑ ȽɈɏɇȾɍɠɑ ɁɇȽɁɏɍɊɛɑ
Ƚɓɒɍɠǡ ɒɄɑ ȽɔɂɒɄɏɜȽɑǡ ɒɘɋ ɐɒəɐɂɘɋ ɌɂɋəɀɄɐɄɑ ɈȽɇ ɒɘɋ
ɖȽɏȽɈɒɄɏɇɐɒɇɈɣɋ Ɏɍɓ ɎɏɍɐɁɇɍɏɜɃɍɓɋ ɒɄɋ Ɏɂɏɇɍɖɛ Ɋɂ ɒɍɓɏɇɐɒɇɈɟ
ȋȽɏɖȽɇɍɉɍɀɇɈɟȌɛɎɍɉɇɒɇɐɒɇɈɟɂɋɁɇȽɔɚɏɍɋǤ
3.ȝɂȾȽɜɘɐɄɒɍɓɍɇɈɂɜɍɓȟɛɊɍɓɛȥɍɇɋɟɒɄɒȽɑɎɂɏɜi) ɒɄɑȾȽɒɟɒɄɒȽɑ
ɒɘɋ ɍɁɣɋ ɈɓɈɉɍɔɍɏɜȽɑ ɒɍɓ ɒɍɓɏɇɐɒɇɈɍɠ ɒɏȽɜɋɍɓ ii) ɒɍɓ ɐɓɋɍɉɇɈɍɠ
ɊɛɈɍɓɑ ɒɄɑ ɁɇȽɁɏɍɊɛɑ ɈȽɇ iii) ɒɍɓ ɈȽɅɍɏɇɐɊɍɠ ɒɍɓ ɖɣɏɍɓ ɒɄɑ
ȽɔɂɒɄɏɜȽɑǤ
4. ȝɂȾȽɜɘɐɄ ɒɄɑ ȽɏɊɟɁɇȽɑ ɓɎɄɏɂɐɜȽɑ ɒɍɓ ȯɎɍɓɏɀɂɜɍɓ ȫɍɉɇɒɇɐɊɍɠǡ
ɟɐɍɋ Ƚɔɍɏə ɐɒɄɋ ɠɎȽɏɌɄ ɎɍɉɇɒɇɐɒɇɈɍɠ ɂɋɁɇȽɔɚɏɍɋɒɍɑ ɒɄɑ
ɁɇȽɁɏɍɊɛɑȋȽɏɖȽɇɍɉɍɀɇɈɍɜɖɣɏɍɇǡɊɋɄɊɂɜȽǡɈɉɎȌɈȽɇɟɒɇɄɈɓɈɉɍɔɍɏɜȽ
ɒɍɓɏɇɐɒɇɈɍɠ ɒɏȽɜɋɍɓ ɐɒɄɋ ɎɏɍɒɂɇɋɟɊɂɋɄ ɂɇɁɇɈɛ ɁɇȽɁɏɍɊɛ Ɂɂɋ
ɎɏɍɈȽɉɂɜɔɅɍɏɚɑɐɒɍɓɑȽɏɖȽɇɍɉɍɀɇɈɍɠɑɖɣɏɍɓɑɛɒȽɊɋɄɊɂɜȽǤ
5. ȜɎɟɁɂɇɌɄ ɈȽɒəɅɂɐɄɑ ɎȽɏȽȾɟɉɍɓǡ ɐɠɊɔɘɋȽ Ɋɂ ɒȽ ɍɏɇɃɟɊɂɋȽ ɐɒɍ
ɂɁəɔɇɍǮɈɟɐɒɍɑǯǤ

















ȹɒȽɋɒɄɋɂɎɇɖɂɜɏɄɐɄɂɈɊɂɒȽɉɉɂɠɂɒȽɇɋɍɊɇɈɟɎɏɟɐɘɎɍ,ɓɎɍȾəɉɉɍɋɒȽɇɂɎɇɎɉɚɍɋɒȽȽɈɟɉɍɓɅȽɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈə:
6. ȨɍɊɇɊɍɎɍɇɄɒɇɈə ɚɀɀɏȽɔȽ Ɏɏɍɑ ɓɎɍȾɍɉɛ ɒɄɑ ȽɜɒɄɐɄɑ ɀɇȽ


ɉɍɀȽɏɇȽɐɊɟɒɍɓɋɍɊɇɈɍɠɎɏɍɐɣɎɍɓǤ
ȫȜȬȜȮȢȬȢȭȠȤȭ:
1.ȹɒȽɋɄȽɜɒɄɐɄɀɇȽɚɀɈɏɇɐɄɅɚɐɄɑɐɂɈɓɈɉɍɔɍɏɜȽɒɍɓɏɇɐɒɇɈɍɠɒɏȽɜɋɍɓɐɂɂɇɁɇɈɛɁɇȽɁɏɍɊɛɓɎɍȾəɉɉɂɒȽɇȽɎɟȪȮȜǡɁɂɋ
ȽɎȽɇɒɂɜɒȽɇɄɠɎȽɏɌɄɒɍɓɏɇɐɒɇɈɍɠɀɏȽɔɂɜɍɓǤ
2.ȳɑȾȽɒɟɒɄɒȽɒɄɑɍɁɍɠɋɍɂɜɒȽɇɄɂɌȽɐɔəɉɇɐɄɒɄɑɁɓɋȽɒɟɒɄɒȽɑȽɐɔȽɉɍɠɑɈɓɈɉɍɔɍɏɜȽɑɒɘɋɒɍɓɏɇɐɒɇɈɣɋɒɏȽɜɋɘɋȽɎɟ
əɎɍɗɄ ɂɎɇɔəɋɂɇȽɑ ɈɠɉɇɐɄɑǡ ɂɜɁɍɓɑǡ Ɏəɖɍɓɑ ɈȽɇ Ƚɋɒɍɖɛɑǡ ɀɂɘɊɂɒɏɇɈɣɋ ɐɒɍɇɖɂɜɘɋ ȋɟɎɘɑ ȽɈɒɜɋȽ ɈȽɊɎɓɉɟɒɄɒȽɑǡ ɈɉɜɐɄǡ
ɖɣɏɍɑ ɂɉɇɀɊɣɋȌ ɒɄɑ ɍɁɍɠ ɐɂ ɟɉɍ ɒɍ ɊɛɈɍɑ ɒɄɑ ɂɇɁɇɈɛɑ ɁɇȽɁɏɍɊɛɑǤ Ȝɋ Ʉ ɂɇɁɇɈɛ ɁɇȽɁɏɍɊɛ ɈɓɈɉɍɔɍɏɜȽɑ ɒɍɓ ɒɍɓɏɇɐɒɇɈɍɠ
ɒɏȽɜɋɍɓȽɋɛɈɂɇɀɂɘɀɏȽɔɇɈəɐɂɎɂɏɇɐɐɟɒɂɏɍɓɑɒɍɓɂɋɟɑȪȮȜǡȽɎȽɇɒɍɠɋɒȽɇȾɂȾȽɇɣɐɂɇɑȽɎɟɈəɅɂȪȮȜɀɇȽɒɍɊɚɏɍɑɒɄɑ
ɂɇɁɇɈɛɑɁɇȽɁɏɍɊɛɑɎɍɓɂɊɎɜɎɒɂɇɐɒȽɁɇɍɇɈɄɒɇɈəɒɍɓɟɏɇȽǤȭɂɎɂɏɜɎɒɘɐɄȽɁɓɋȽɊɜȽɑɒɍɓɍɇɈɂɜɍɓȟɛɊɍɓɛȥɍɇɋɟɒɄɒȽɑɋȽ
ɖɍɏɄɀɛɐɂɇ ɒɄ ɎȽɏȽɎəɋɘ ȾɂȾȽɜɘɐɄǡ Ƚɓɒɛ ɁɠɋȽɒȽɇ ɋȽ ɖɍɏɄɀɂɜɒȽɇ ɈȽɇ ȽɎɟ ɒɄɋ ȽɏɊɟɁɇȽ ɓɎɄɏɂɐɜȽ ɒɄɑ ɍɇɈɂɜȽɑ
ȫɂɏɇɔɂɏɂɇȽɈɛɑ ȠɋɟɒɄɒȽɑǤ ȭɂ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ Ɏɍɓ ɒɊɛɊȽ ɂɇɁɇɈɛɑ ɁɇȽɁɏɍɊɛɑǡ ɀɇȽ ɒɄɋ ɍɎɍɜȽ ɓɔɜɐɒȽɒȽɇ ȽɜɒɄɊȽ ɖɍɏɛɀɄɐɄɑ
ȾɂȾȽɜɘɐɄɑȾȽɒɟɒɄɒȽɑǡȽɋɛɈɂɇɐɂɍɁɇɈɟɁɜɈɒɓɍɂɈɒɟɑɎɂɁɜɍɓȽɏɊɍɁɇɟɒɄɒȽɑɒɍɓɍɇɈɂɜɍɓȟɛɊɍɓǡɍɒɂɉɂɓɒȽɜɍɑȽɋȽɃɄɒəǡȽɎɟ
ɒɄɋȽɏɊɟɁɇȽɈȽɒəɎɂɏɜɎɒɘɐɄɓɎɄɏɂɐɜȽǡɒȽɒɂɖɋɇɈəɐɒɍɇɖɂɜȽɒɘɋɍɁɣɋǡɎɏɍɈɂɇɊɚɋɍɓɋȽɈɏɜɋɂɇȽɋɊɎɍɏɂɜɋȽɖɍɏɄɀɄɅɂɜɛ
ɟɖɇɄȾɂȾȽɜɘɐɄȾȽɒɟɒɄɒȽɑɀɇȽɒɄɐɓɀɈɂɈɏɇɊɚɋɄɂɇɁɇɈɛɁɇȽɁɏɍɊɛǤ
3Ǥ ȹɒȽɋ ɒɄɋ ɂɎɇɖɂɜɏɄɐɄ ɂɈɊɂɒȽɉɉɂɠɂɒȽɇ ȨɍɊɇɈɟ ȫɏɟɐɘɎɍǡ Ʉ ȽɜɒɄɐɄ ɓɎɍȾəɉɉɂɒȽɇ ȽɎɟ ɒɍɋ ɈȽɒə ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ ɋɟɊɇɊɍ
ɂɈɎɏɟɐɘɎɍǤ
4.ȠɎɜɐɄɑǡɓɎəɏɖɂɇɄɁɓɋȽɒɟɒɄɒȽɂɌȽɎɍɐɒəɐɂɘɑɎɉɄɏɘɊɛɑɊɂɈȽɒəɅɂɐɄɒɍɓɐɓɋɍɉɇɈɍɠɎɍɐɍɠɐɂɉɍɀȽɏɇȽɐɊɟȮɏəɎɂɃȽɑǡ
ɍ ɍɎɍɜɍɑ ɓɎɍɁɂɇɈɋɠɂɒȽɇ ɈəɅɂ ɔɍɏə  ȽɎɟ ɒɍ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɟ ȠȥȠǦ  ɛ ɒȽ ɔɓɐɇɈə ȠǤȥǤȠǤ Ȯɍ ȽɎɍɁɂɇɈɒɇɈɟ ɈȽɒəɅɂɐɄɑ ɅȽ
ɎɏɚɎɂɇ ɋȽ ɚɖɂɇ ȽɋȽɀɂɀɏȽɊɊɚɋɍ ɒɍ ɍɋɍɊȽɒɂɎɣɋɓɊɍ ɒɍɓ ȽɇɒɍɠɋɒȽǤ ȭɂ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ ɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɛɑ ɓɎɍȾɍɉɛɑ ȽɜɒɄɐɄɑ ɒɍ
ȽɎɍɁɂɇɈɒɇɈɟɈȽɒəɅɂɐɄɑɓɎɍȾəɉɉɂɒȽɇɐɂɗɄɔɇɍɎɍɇɄɊɚɋɄɊɍɏɔɛǤ

ȠɎɇɉɚɌɒɂρɂɎɍɇɍɒɏɟɎɍɅɚɉɂɒɂɋȽɎȽɏȽɉəȾɂɒɂɒɄɋȽɎəɋɒɄɐɛɐȽɑ:
ͳǤȨȽɐȽɑȽɎɍɐɒȽɉɂɜρɂɐɓɐɒɄɊɚɋɄɂɎɇɐɒɍɉɛɐɒɄȟɇɂɠɅɓɋɐɄɎɍɓɁɄɉɣɋɂɒȽɇɐɒɄɋɎȽɏɍɠɐȽȽɜɒɄɐɄǣ
ʹǤȨȽɒɄɋɎȽɏȽɉəȾɂɒɂɍɜɁɇɍɑȽɎɟɒɄɋɓɎɄɏɂɐɜȽρȽɑ
͵ǤȨȽɒɄɋɎȽɏȽɉəȾɂɒɂȽɎɟəɉɉɍȠǤȥǤȠǤǣ
ͶǤȨȽɒɄɋɎȽɏȽɉəȾɂɇɂɈɎɏɟɐɘɎɟɑɐȽɑ
ͷǤȨȽɐȽɑȽɎɍɐɒȽɉɂɜɊɂɐɒɍɋȽɏɇɅɊɟǣ

ȥɟɐɒɍɑ

ȫȽɏəȾɍɉɍɠɗɍɓɑɒɏɇȽɈɍɐɜɘɋɂɓɏɣȋ͵ͲͲ̀ȌǡɎɉɚɍɋɖȽɏɒɍɐɛɊɍɓǡɓɎɚɏȠȪȮǡɒɍɍɎɍɜɍɈȽɒȽȾəɉɉɂɒȽɇɐɒɍɒȽɊɂɜɍɒɍɓȠǤȪǤȮǤɛ
ɈȽɒȽɒɜɅɂɒȽɇɐɒɍɉɍɀȽɏɇȽɐɊɟɒɍɓȠǤȪǤȮǤɊɂȽɏǤͲͲʹͶǦʹͳͺͲͲɐɒɄɋȮɏəɎɂɃȽɒɄɑȠɉɉəɁɍɑǤ
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ǼȁȁǾȃǿȀǾ ¨ǾȂȅȀȇǹȉǿǹ





ȝȠȝȜȤπȭȢȯȫȪȝȪȦȢȭȜȤȮȢȧȜȮȪȭ

ȜɜɒɄρȽ:

ȱɍɏɛɀɄɐɄɚɀɈɏɇɐɄɑɅɚɐɄɑɐɂɈɓɈɉɍɔɍɏɜȽɒɍɓɏɇɐɒɇɈɍɠɒɏȽɜɋɍɓɐɂɂɇɁɇɈɛɁɇȽɁɏɍɊɛ.

ȯɎɄɏɂɐɜȽȯɎɍȾɍɉɛɑ:




Ȣρ/ɋɇȽȽɇɒɛρȽɒɍɑ:
ȜɏɇɅρ.ȫɏɘɒɍɈɟɉɉɍɓ:





ȠɎɣɋɓρɍ:
ȜɏρɟɁɇɍɑȯɎəɉɉɄɉɍɑ:
ȹɋɍρȽ:





ȠɎɣɋɓρɍ:
Ȝɇɒɣɋ:
ȹɋɍρȽ:


ȫȦȢȬȪȰȪȬȤȜȥȜȭȮȪȤȱȠȤȜ
ȜȫȜȤȮȪȯȧȠȨȜȟȤȥȜȤȪȦȪȞȢȮȤȥȜ
ȥȜȮȜȮȠȣȢȥȠ ȯȫȢȬȠȭȤȜȥȢ
ȮȤȮȦȪȭȟȤȥȜȤȪȦȪȞȢȮȤȥȪȯ:
ȟȠȨ
ȜȨȜȡȢȮȢȭȢ
ȧȠ
ȜȫȜȤȮȠȤȮȜȤ

ȮȢȨȜȤȮȢȭȢ
1ǤȠɇɁɇɈɟȭɛɊȽȦɂɇɒɍɓɏɀɜȽɑɒɍɓɏɇɐɒɇɈɍɠɀɏȽɔɂɜɍɓ



2.ȱəɏɒɄɑɒɄɑɎɂɏɇɍɖɛɑǡɟɎɍɓɅȽɈɓɈɉɍɔɍɏɛɐɂɇɒɍɒɍɓɏɇɐɒɇɈɟ 
ɒɏȽɜɋɍǡ ɐɂ ɈɉɜɊȽɈȽ ͳ ǣʹͲͲͲ Ɋɂ ɎɂɏɇɀɏȽɔɛ ɒɄɑ ȽɈɏɇȾɍɠɑ
ɁɇȽɁɏɍɊɛɑ Ƚɓɒɍɠǡ ɒɄɑ ȽɔɂɒɄɏɜȽɑǡ ɒɘɋ ɐɒəɐɂɘɋ ɌɂɋəɀɄɐɄɑɈȽɇ
ɒɘɋ ɖȽɏȽɈɒɄɏɇɐɒɇɈɣɋ Ɏɍɓ ɎɏɍɐɁɇɍɏɜɃɍɓɋ ɒɄɋ Ɏɂɏɇɍɖɛ Ɋɂ
ɒɍɓɏɇɐɒɇɈɟȋȽɏɖȽɇɍɉɍɀɇɈɟȌɛɎɍɉɇɒɇɐɒɇɈɟɂɋɁɇȽɔɚɏɍɋǤ
3. ȝɂȾȽɜɘɐɄ ɒɍɓ ɍɇɈɂɜɍɓ ȟɛɊɍɓ ɛ ȥɍɇɋɟɒɄɒȽɑ Ɏɂɏɜ i) ɒɄɑ
ȾȽɒɟɒɄɒȽɑɒɘɋɍɁɣɋɈɓɈɉɍɔɍɏɜȽɑɒɍɓɒɍɓɏɇɐɒɇɈɍɠɒɏȽɜɋɍɓii)
ɒɍɓ ɐɓɋɍɉɇɈɍɠ ɊɛɈɍɓɑ ɒɄɑ ɁɇȽɁɏɍɊɛɑ ɈȽɇ iii) ɒɍɓ ɈȽɅɍɏɇɐɊɍɠ
ɒɍɓɖɣɏɍɓɒɄɑȽɔɂɒɄɏɜȽɑǤ
4. ȝɂȾȽɜɘɐɄ ɒɄɑ ȽɏɊɟɁɇȽɑ ɓɎɄɏɂɐɜȽɑ ɒɍɓ ȯɎɍɓɏɀɂɜɍɓ
ȫɍɉɇɒɇɐɊɍɠǡ ɟɐɍɋ Ƚɔɍɏə ɐɒɄɋ ɠɎȽɏɌɄ ɎɍɉɇɒɇɐɒɇɈɍɠ
ɂɋɁɇȽɔɚɏɍɋɒɍɑ ɒɄɑ ɁɇȽɁɏɍɊɛɑ ȋȽɏɖȽɇɍɉɍɀɇɈɍɜ ɖɣɏɍɇǡ ɊɋɄɊɂɜȽǡ
ɈɉɎȌ ɈȽɇ ɟɒɇ Ʉ ɈɓɈɉɍɔɍɏɜȽ ɒɍɓɏɇɐɒɇɈɍɠ ɒɏȽɜɋɍɓ ɐɒɄɋ
ɎɏɍɒɂɇɋɟɊɂɋɄ ɂɇɁɇɈɛ ɁɇȽɁɏɍɊɛ Ɂɂɋ ɎɏɍɈȽɉɂɜ ɔɅɍɏɚɑ ɐɒɍɓɑ
ȽɏɖȽɇɍɉɍɀɇɈɍɠɑɖɣɏɍɓɑɛɒȽɊɋɄɊɂɜȽǤ
5.ȜɎɟɁɂɇɌɄɈȽɒəɅɂɐɄɑɎȽɏȽȾɟɉɍɓǡɐɠɊɔɘɋȽɊɂɒȽɍɏɇɃɟɊɂɋȽ 
ɐɒɍɂɁəɔɇɍǮɈɟɐɒɍɑǯǤ

















ȹɒȽɋɒɄɋɂɎɇɖɂɜɏɄɐɄɂɈɊɂɒȽɉɉɂɠɂɒȽɇɋɍɊɇɈɟɎɏɟɐɘɎɍ,ɓɎɍȾəɉɉɍɋɒȽɇɂɎɇɎɉɚɍɋɒȽȽɈɟɉɍɓɅȽ
ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈə:


6. ȨɍɊɇɊɍɎɍɇɄɒɇɈə ɚɀɀɏȽɔȽ Ɏɏɍɑ ɓɎɍȾɍɉɛ ɒɄɑ ȽɜɒɄɐɄɑ ɀɇȽ 
ɉɍɀȽɏɇȽɐɊɟɒɍɓɋɍɊɇɈɍɠɎɏɍɐɣɎɍɓǤ

ȟȤȜȬȥȠȤȜȮȢȬȢȭȢȭȜȬȱȠȤȪȯȝȠȝȜȤȳȭȠȳȨȥȜȤȫȤȭȮȪȫȪȤȢȮȤȥȳȨȜȫȪȮȜȠȥȠǣ
ȵɌɇȋȌɊɛɋɂɑȋəɏɅɏɍͳ͵ȨǤ͵ͶͻͳȀʹͲͲǡȰȠȥʹͲȀȜȀʹǦͳͲǦʹͲͲȌ

ȮȬȪȫȪȭȫȜȬȜȦȜȝȢȭȫȪȯȠȫȠȦȠȞȢ:

ȫȬȪȣȠȭȧȤȜȜȫȜȨȮȢȭȢȭȵɘɑͷͲ ɄρɚɏɂɑȽɎɟɒɄɋɎɂɏɇɚɉɂɓɐɄ ɒɍɓȽɇɒɛρȽɒɍɑɈȽɇɒɘɋɒɓɖɟɋȽɎȽɏȽɜɒɄɒɘɋ
ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋɐɒɄɋȽɏρɟɁɇȽɀɇȽɒɄɋɚɈɁɍɐɄɒɄɑɒɂɉɇɈɛɑɎɏəɌɄɑɓɎɄɏɂɐɜȽȋɍɖɏɟɋɍɑɁɂɐρɂɠɂɇɒɄɋɂɈɁɜɁɍɓɐȽ
ɒɄɋɒɂɉɇɈɛɎɏəɌɄɓɎɄɏɂɐɜȽȌǤ
ȭɂ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄɎȽɏɚɉɂɓɐɄɑ əɎɏȽɈɒɄɑ ɒɄɑ Ƚɋɘɒɚɏɘ ɎɏɍɅɂɐɊɜȽɑǡ ɅɂɘɏɂɜɒȽɇ ɟɒɇ Ʉ ȽɜɒɄɐɄ ɒɍɓ ɂɋɁɇȽɔɂɏɍɊɚɋɍɓ
ɚɖɂɇ ɀɜɋɂɇ ɐɇɘɎɄɏɣɑ ɁɂɈɒɛ ɈȽɇ Ʉ ɚɀɈɏɇɐɄ ɚɖɂɇ ɖɍɏɄɀɄɅɂɜǡ ɐɠɊɔɘɋȽ Ɋɂ ɒɄɋ ɎȽɏǤ Ͷ ɒɍɓ əɏɅɏɍɓ ͳͶ ɒɍɓ ȨǤ
͵ͺͶͶȀʹͲͳͲ ȋȰȠȥ ͵ȀȜǯȀ͵ǦͷǦʹͲͳͲȌǤ Ȫ ɂɋɁɇȽɔɂɏɟɊɂɋɍɑǡ ɐɒɄɋ ɎɏɍȽɋȽɔɂɏɟɊɂɋɄ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ ɒɄɑ ɐɇɘɎɄɏɛɑ
ɚɀɈɏɇɐɄɑǡɊɎɍɏɂɜɋȽɃɄɒɛɐɂɇɐɖɂɒɇɈɛȾɂȾȽɜɘɐɄȽɎɟɒɄɋȽɏɊɟɁɇȽɀɇȽɒɄɋɚɈɁɍɐɄɒɄɑɎɏəɌɄɑɁɇɍɇɈɄɒɇɈɛȽɏɖɛǡ
ɐɠɊɔɘɋȽɊɂɒɄɋɎȽɏǤͶɒɍɓəɏɅɏɍɓͳͲɒɍɓ͵ʹ͵ͲȀʹͲͲͶȋȰȠȥͶͶȀȜǯȀͳͳǦʹǦʹͲͲͶȌǤ
ȭɒɍɋȽɇɒɍɠɋɒȽȋɔɓɐɇɈɟɛɋɍɊɇɈɟɎɏɟɐɘɎɍȌǡɟɒȽɋɅɂɘɏɂɜɟɒɇɖɘɏɜɑɋɟɊɇɊɄȽɇɒɜȽɁɂɋɀɜɋɂɒȽɇɁɂɈɒɛɄȽɜɒɄɐɛɒɍɓ
ɛ ɟɒɇ Ʉ ɁɇɍɜɈɄɐɄ ɈȽɅɓɐɒɂɏɂɜ ȽɋȽɇɒɇɍɉɟɀɄɒȽǡ ɎȽɏɚɖɂɒȽɇ Ʉ ɁɓɋȽɒɟɒɄɒȽ Ɏɏɍɐɔɓɀɛɑ ɐɒɄɋ ɒȽɈɒɇɈɛ ɁɇɈȽɇɍɐɠɋɄ
ɈȽɒəɒɄɑɎɏəɌɄɑɛɒɄɑɎȽɏəɉɂɇɗɄɑɒɄɑɁɇɍɇɈɄɒɇɈɛɑȽɏɖɛɑɎɏɍɑɒɄɋɍɎɍɜȽɚɖɂɇɓɎɍȾɉɄɅɂɜɄȽɜɒɄɐɛɒɍɓǤ

ȪȯɎəɉɉɄɉɍɑ


ȋɓɎɍɀɏȽɔɛȌ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013
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