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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 28
20 Ιανουαρίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού
Σήματος Λειτουργίας σε Ψυχαγωγικά Θεματικά
Πάρκα. ’Ενταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέ−
ντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) ..................................................
1
Απλούστευση της διαδικασίας για τη χορήγηση Ει−
δικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιο−
νοδρομικών κέντρων. Ένταξη της διαδικασίας στα
Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) ........................... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1619
(1)
Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σή−
ματος Λειτουργίας σε Ψυχαγωγικά Θεματικά Πάρ−
κα. ’Ενταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυ−
πηρέτησης (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 οτην 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 διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυ−
βερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 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−Πο−
λίτη, 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. 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)».
11. 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».
12. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/10067/2007 (ΦΕΚ 629/Β΄/25−
04−2007) Κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερι−
κών 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».
13. 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».
14. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α./18613 (ΦΕΚ 1334/ Β΄/30−
8−2010) Κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
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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).
15. Την αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19. 7/14/380 (ΦΕΚ 1561/Β΄/23−9−
2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την οργάνω−
ση, λειτουργία και αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων
Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση
διαδικασιών από τα ΕΚΕ.
16. Το άρθρο 10 του Ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστή−
ματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικό−
τητας και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α΄ 44)
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. 16793/2009 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Τουριστικής Ανά−
πτυξης «Προδιαγραφές Ψυχαγωγικών Θεματικών Πάρ−
κων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του
ν. 3299/2004» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2086)
24. Την υπ’ αριθμ. 9949/2010 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1293) απόφαση
του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Υπαγωγή των
θεματικών πάρκων στην κατηγορία των τουριστικών
επιχειρήσεων της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993
όπως ισχύει» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 118).
25. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της
ποιότητας των πληροφοριών και παρεχομένων υπηρε−
σιών προς τον πολίτη.
26. Το ότι η διατήρηση της διαδικασίας χορήγησης
Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ψυχαγωγικά Θεματικά
Πάρκα επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου
συμφέροντος που σχετίζονται άμεσα με την προστασία
του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, των αποδε−
κτών των υπηρεσιών και των εργαζομένων, καθώς και
το ότι οι απαιτήσεις 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 γεγονόςότι από την έκδοση της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Η περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 7
της με αριθμ. 16793/2009 κοινής απόφασης των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χω−

ροταξίας και Δημοσίων Έργων και Τουριστικής Ανάπτυ−
ξης «Προδιαγραφές Ψυχαγωγικών Θεματικών Πάρκων
για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του
ν. 3299/2004» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2086), τροποποιείται ως εξής:
«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 Αριθμός Φο−
ρολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία ανήκει. Για τα νομικά πρό−
σωπα η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση
νόμιμο εκπρόσωπο και συνοδεύεται από τα έγγραφα
που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία
τους.»
2. Η περίπτωση γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 7
της με αριθμ. 16793/2009 κοινής απόφασης των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χω−
ροταξίας και Δημοσίων Έργων και Τουριστικής Ανάπτυ−
ξης «Προδιαγραφές Ψυχαγωγικών Θεματικών Πάρκων
για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του
ν. 3299/2004» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2086), τροποποιείται ως εξής:
«γ) 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 έκδοσης του».
3. Η περίπτωση θ) της παραγράφου 2 του άρθρου 7
της με αριθμ. 16793/2009 κοινής απόφασης των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χω−
ροταξίας και Δημοσίων Έργων και Τουριστικής Ανάπτυ−
ξης «Προδιαγραφές Ψυχαγωγικών Θεματικών Πάρκων
για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του
ν. 3299/2004» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2086), τροποποιείται ως έξης:
«θ) Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος για τον ορισμό
υπευθύνων ασφαλείας των επιμέρους ειδικών εγκατα−
στάσεων.»
4. Οι περιπτώσεις η) και ι) της παραγράφου 2 του
άρθρου 7 της με αριθμ. 16793/2009 κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλο−
ντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Τουριστικής
Ανάπτυξης «Προδιαγραφές Ψυχαγωγικών Θεματικών
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Πάρκων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων
του ν. 3299/2004» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2086) καταργούνται.
5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 της με αριθμ.
16793/2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο−
σίων Έργων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Προδιαγραφές
Ψυχαγωγικών Θεματικών Πάρκων για την υπαγωγή τους
στο καθεστώς κινήτρων του ν. 3299/2004» (Φ.Ε.Κ. Β΄
2086), τροποποιείται ως εξής:
«3. Τα δικαιολογητικά, των οποίων η ισχύς λήγει, αντι−
καθίστανται υποχρεωτικά προ της λήξης τους, άλλως
το Ε.Σ.Λ. ανακαλείται. Το σήμα επαναχορηγείται με την
υποβολή των δικαιολογητικών που έληξαν. Οποιαδή−
ποτε αλλαγή επέλθει στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο
που εκμεταλλεύεται το Ψυχαγωγικό Θεματικό Πάρκο,
συνεπάγεται έκδοση νέου Ε.Σ.Λ. με μόνη την υποβολή
των πιο πάνω δικαιολογητικών α, β, γ και θ».
6. Στο άρθρο 7 της με αριθμ. 16793/2009 κοινής από−
φασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών,
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και
Τουριστικής Ανάπτυξης «Προδιαγραφές Ψυχαγωγικών
Θεματικών Πάρκων για την υπαγωγή τους στο καθε−
στώς κινήτρων του ν. 3299/2004» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2086), προ−
στίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Το Ε.Σ.Λ. εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία σε
προθεσμία πενήντα ημερών (50) 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 άρ−
θρου 14 του Ν. 3844/2010. Σε περίπτωση παρέλευσης
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άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται η έκ−
δοση 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 της περίπτωσης α) της παρ.
2 του άρθρου 7 της με αριθμ. 16793/2009 κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλο−
ντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Τουριστικής
Ανάπτυξης, «Προδιαγραφές Ψυχαγωγικών Θεματικών Πάρ−
κων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του
ν. 3299/2004» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2086) όπως ισχύει, συμπληρώνεται
σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι.
Άρθρο 3
Η διαδικασία της Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λει−
τουργίας σε Ψυχαγωγικά Θεματικά Πάρκα μπορεί να
διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτη−
σης. Η έγκυρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων και η
διεκπεραίωση της διαδικασίας αυτής διενεργείται μέσω
του ειδικού εντύπου αίτησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα
του Παραρτήματος Ι, το οποίο προσαρτάται και αποτε−
λεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.
Κατά τα λοιπά, ισχύει το άρθρο 7 της με αριθμ.
16793/2009 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2086) κοινής απόφασης των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χω−
ροταξίας και Δημοσίων Έργων και Τουριστικής Ανάπτυ−
ξης «Προδιαγραφές Ψυχαγωγικών Θεματικών Πάρκων
για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του
ν. 3299/2004» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2086).
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1
–



8 .1599/1986)

(

ȢȽɈɏɜȾɂɇȽɒɘɋɐɒɍɇɖɂɜɘɋɎɍɓɓɎɍȾəɉɉɍɋɒȽɇρɂȽɓɒɛɒɄɁɛɉɘɐɄρɎɍɏɂɜɋȽɂɉɂɀɖɅɂɜρɂȾəɐɄɒɍȽɏɖɂɜɍəɉɉɘɋɓɎɄɏɂɐɇɣɋȋəɏɅɏɍ
ͺɎȽɏǤͶȨǤͳͷͻͻȀͳͻͺȌ


μ

».

:

:«

.

ȋȠǤȥǤȠǤɛȟȀɋɐɄȮɍɓɏɇɐɒɇɈɣɋ
ȠɀɈȽɒȽɐɒəɐɂɘɋȠǤȪǤȮǤȌ







ȭɓɊɎɉɄɏɣɋɂɒȽɇȽɎɟɒɄɋȯɎɄɏɂɐɜȽ

: ȋɔɓɐɇɈɟɎɏɟɐɘɎɍɛɋɟɊɇɊɍɑɂɈɎɏɟɐɘɎɍɑɐɂɎɂɏɜɎɒɘɐɄɋɍɊɇɈɍɠɎɏɍɐɣɎɍɓȌ
ȹɋɍρȽǣ



ȠɎɣɋɓρɍǣ



ȹɋɍρȽȫȽɒɚɏȽǣ 

ȠɎɣɋɓρɍȫȽɒɚɏȽǣ

ȹɋɍρȽȧɄɒɚɏȽɑǣ

ȠɎɣɋɓρɍȧɄɒɚɏȽɑǣ 

ȜɏɇɅǤȟɂɉɒǤ
ȮȽɓɒɟɒɄɒȽɑǣȗ



ȜɏɇɅǤȟɇȽȾȽɒɄɏɜɍɓǣȗ
ȢρɂɏɍρɄɋɜȽ
ɀɚɋɋɄɐɄɑͳǣ
ȮɟɎɍɑ
ȱɣɏȽǣ
ȥȽɒɍɇɈɜȽɑ

ȜǤȰǤȧǣ

ȜɏɇɅǤȝɇȾɉɇȽɏɜɍɓ

ȯɀɂɜȽɑǣȗ




ȫɟɉɄǣ

ȮɄɉǣ 

ȜɏɇɅǤȴɁɂɇȽɑ
ȪɁɛɀɄɐɄɑǣȗ







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

ɂɌɍɓɐɇɍɁɟɒɄɐɄɑ

ρɂ  ȾɂȾȽɜɘɐɄ

ɁɄρɟɐɇȽ ɓɎɄɏɂɐɜȽ ɛɐɓɊȾɍɉȽɇɍɀɏȽɔɇɈɍɠɎɉɄɏɂɌɍɓɐɜɍɓǤ







ȪȨȪȧȜǣ


ȪȨȪȧȜȮȠȫπȨȯȧȪȫȜȮȠȬȜǣ


ȪȟȪȭǣ


ȮɄɉǣ
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ȠȫπȨȯȧȪǣ











ȜȬȤȣǣ




ȮǤȥǣ


Ȃǣ
 

  


ǣ




ȜȟȮǣ








:
ȵʋʘʆʐʅʀɲɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ:
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ


ȴɼʅʉʎ/Ⱦʉɿʆʊʏɻʏɲ:



Ȱ.Ɍ.ɀ.:

Ƀɷʊʎ:



Ɉɻʄ:

Ȱʌɿɽ.:

ɈȾ:

ȴ.Ƀ.ɉ.:



Fax:

E–mail:




μ
22
«1.
(
2.

. 1599/1986,
. . . (

.(

3.

3,

:
)

31

. 3013/2002)

/

/

:……………………………………….

»

μ

.6

μ

.
/

)

,
:

ͳǤȨȽɐȽɑȽɎɍɐɒȽɉɂɜρɂɐɓɐɒɄɊɚɋɄɂɎɇɐɒɍɉɛɐɒɄȟɇɂɠɅɓɋɐɄɎɍɓɁɄɉɣɋɂɒȽɇɐɒɄɋɎȽɏɍɠɐȽȽɜɒɄɐɄǣ
ʹǤȨȽɒɄɋɎȽɏȽɉəȾɂɒɂɍɜɁɇɍɑȽɎɟɒɄɋɓɎɄɏɂɐɜȽρȽɑ
͵ǤȨȽɒɄɋɎȽɏȽɉəȾɂɒɂȽɎɟəɉɉɍȠǤȥǤȠǤǣ
ͶǤȨȽɒɄɋɎȽɏȽɉəȾɂɇɂɈɎɏɟɐɘɎɟɑɐȽɑ
ͷǤȨȽɐȽɑȽɎɍɐɒȽɉɂɜɊɂɐɒɍɋȽɏɇɅɊɟǣ





ǥǥǥǥǥǥǥǤǤ
ȋȢɊɂɏɍɊɄɋɜȽȌ

2
3





ȪȀȢȽɇɒɣɋȀɍɠɐȽ
ȋȭɔɏȽɀɜɁȽǦɓɎɍɀɏȽɔɛȌ

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 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
ɐɘɊȽɒɇɈɛɑ ȾɉəȾɄɑǡ ɎȽɏəȾȽɐɄɑ ɒɘɋ ɁɇȽɒəɌɂɘɋ Ɏɂɏɜ
ɋȽɏɈɘɒɇɈɣɋ ɛ ɒɘɋ ɁɇȽɒəɌɂɘɋ Ɏɍɓ ȽɋȽɔɚɏɍɋɒȽɇ ɐɒȽ
ɛɅɄ
2. ȭɓɊɔɘɋɄɒɇɈɟ ɊɜɐɅɘɐɄɑǡ ɂɔɟɐɍɋ ɎɏɟɈɂɇɒȽɇ ɀɇȽ ɊɄ
ɇɁɇɟɈɒɄɒɄɂɀɈȽɒəɐɒȽɐɄǤ
3. ȪɇɈɍɁɍɊɇɈɛ əɁɂɇȽ ɀɇȽ ɒɍ ɐɠɋɍɉɍ ɒɘɋ 
ɂɀɈȽɒȽɐɒəɐɂɘɋ ɒɄɑ ɂɎɇɖɂɜɏɄɐɄɑǡ Ʉ ɍɎɍɜȽ ɂɈɁɜɁɂɒȽɇ
ȽɎɟ ɒɄɋ ɓɎɄɏɂɐɜȽ ȫɍɉɂɍɁɍɊɜȽɑ ɒɍɓ ɍɇɈɂɜɍɓ ȪǤȮǤȜǤ ɈȽɇ
ȽɋɒɜɀɏȽɔȽɒɘɋȽɋɒɜɐɒɍɇɖɘɋɐɖɂɁɜɘɋɅɂɘɏɄɊɚɋɘɋȽɎɟ
ɒɍȽɏɊɟɁɇɍɎɍɉɂɍɁɍɊɇɈɟɀɏȽɔɂɜɍǤ
4. ȫɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɟ ɎɓɏȽɐɔəɉɂɇȽɑ ɀɇȽ ɒɍ ɐɠɋɍɉɍ ɒɄɑ 
ɂɀɈȽɒəɐɒȽɐɄɑǡ ɒɍ ɍɎɍɜɍ ɂɈɁɜɁɂɒȽɇ ȽɎɟ ɒɄɋ ɍɇɈɂɜȽ
ȫɓɏɍɐȾɂɐɒɇɈɛȯɎɄɏɂɐɜȽǤ
5. ȝɂȾȽɜɘɐɄ ɈȽɉɛɑ ɉɂɇɒɍɓɏɀɜȽɑ ɒɍɓ ȽɎɍɖɂɒɂɓɒɇɈɍɠ 
ɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑǡ ɒɍ ɍɎɍɜɍ ɂɈɁɜɁɂɒȽɇ  ȽɎɟ ɒɄɋ ɓɎɄɏɂɐɜȽ
ȯɀɂɜȽɑɒɍɓɍɇɈɂɜɍɓȪǤȮǤȜǤ

ȜɓɒɂɎəɀɀɂɉɒɄ
ȽɋȽɃɛɒɄɐɄ

6Ǥ
ȫɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈə
ɈȽɉɛɑ
ɉɂɇɒɍɓɏɀɜȽɑ
ɒɘɋ 
ɊɄɖȽɋɍɉɍɀɇɈɣɋ
ɈȽɇ
ɒɘɋ
ɄɉɂɈɒɏɍɉɍɀɇɈɣɋ
ɂɀɈȽɒȽɐɒəɐɂɘɋ ɈȽɅɣɑ ɈȽɇ ɒɍɓ ɂɌɍɎɉɇɐɊɍɠǡ
ɓɎɍɀɂɀɏȽɊɊɚɋȽ ȽɎɟ ȽɏɊɟɁɇɍɓɑ ɊɄɖȽɋɇɈɍɠɑǡ ɊɚɉɄ ɒɍɓ
ǤǤǤǤ























,
:
7.ȥȽɒȽɐɒȽɒɇɈɟɒɄɑɂɒȽɇɏɂɜȽɑɈȽɇɒɓɖɟɋɒɏɍɎɍɎɍɇɛɐɂɇɑ


ȽɓɒɍɠǡɊɂɒȽȽɋɒɜɐɒɍɇɖȽȰȠȥɁɄɊɍɐɜɂɓɐɛɑɒɍɓɑɛ
ɎɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈəɈȽɒȽɖɣɏɇɐɄɑɐɒȽȾɇȾɉɜȽɂɒȽɇɏɂɇɣɋɒɍɓ
ȫɏɘɒɍɁɇɈɂɜɍɓɒɄɑɚɁɏȽɑɒɄɑɂɒȽɇɏɂɜȽɑǤ
8.ȫɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɟȠɒȽɇɏɇɈɣɋȧɂɒȽȾɍɉɣɋɎɍɓɂɈɁɜɁɂɒȽɇ 


ɀɇȽɒɇɑȠȫȠǡȪȠɈȽɇȠȠȽɎɟɒɍȫɏɘɒɍɁɇɈɂɜɍɒɄɑɚɁɏȽɑ
ɒɄɑ ɂɒȽɇɏɂɜȽɑ ɈȽɇ ɀɇȽ ɒɇɑ ȜȠ ȽɎɟ ɒɄɋ ȯɎɄɏɂɐɜȽ
ȠɊɎɍɏɜɍɓɒɄɑɍɇɈɂɜȽɑȫɂɏɇɔɚɏɂɇȽɑǤ
ȜɓɒɂɎəɀɀɂɉɒɄ

9.ȫɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɟɊɄɈɛɏɓɌɄɑɒɍɓɋɍɊɇɈɍɠɎɏɍɐɣɎɍɓ 
ɐɂɎɒɣɖɂɓɐɄȽɎɟɒɍȽɏɊɟɁɇɍȫɏɘɒɍɁɇɈɂɜɍǤ
ȽɋȽɃɛɒɄɐɄ
10.ȨɍɊɇɊɍɎɍɇɄɒɇɈəɚɀɀɏȽɔȽɒɄɑɓɎɍȾɍɉɛɒɄɑȽɜɒɄɐɄɑ


ɀɇȽɉɍɀȽɏɇȽɐɊɟɒɍɓɋɍɊɇɈɍɠɎɏɍɐɣɎɍɓǤ
:
1.ȞɇȽɒɄɋɖɍɏɛɀɄɐɄȠǤȭǤȦǤɐɂȲɓɖȽɀɘɀɇɈəȣɂɊȽɒɇɈəȫəɏɈȽǡɎɏɚɎɂɇɋȽɚɖɂɇɒɄɏɄɅɂɜɄɎɏɍȾɉɂɎɟɊɂɋɄɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽ ɀɇȽɒɄɋ
ɜɁɏɓɐɄ ɗɓɖȽɀɘɀɇɈɍɠ ɅɂɊȽɒɇɈɍɠ ɎəɏɈɍɓǡ  ɐɠɊɔɘɋȽ Ɋɂ ɒɄɋ Ɋɂ ȽɏɇɅɊǤ ͳͻ͵Ȁʹ͵ǦͻǦʹͲͲͻ ȥɍɇɋɛ ȜɎɟɔȽɐɄ ȯɎɍɓɏɀɣɋ
ȪɇɈɍɋɍɊɜȽɑ ɈȽɇ ȪɇɈɍɋɍɊɇɈɣɋǡ ȫɂɏɇȾəɉɉɍɋɒɍɑǡ ȱɘɏɍɒȽɌɜȽɑ ɈȽɇ ȟɄɊɍɐɜɘɋ ȵɏɀɘɋ ɈȽɇ ȮɍɓɏɇɐɒɇɈɛɑ ȜɋəɎɒɓɌɄɑ
ǼȫɏɍɁɇȽɀɏȽɔɚɑ ȲɓɖȽɀɘɀɇɈɣɋ ȣɂɊȽɒɇɈɣɋ ȫəɏɈɘɋ ɀɇȽ ɒɄɋ ɓɎȽɀɘɀɛ ɒɄɑ ɐɒɍ ɈȽɅɂɐɒɣɑ Ɉɇɋɛɒɏɘɋ ɒɍɓ ɋǤ ͵ʹͻͻȀʹͲͲͶǽ
ȋȰǤȠǤȥǤ ȝǯ ʹͲͺȌǤ Ȣ ɂɔȽɏɊɍɀɛ ɒɘɋ Ƚɋɘɒɚɏɘ ɁɇȽɎɇɐɒɣɋɂɒȽɇ ɚɎɂɇɒȽ ȽɎɟ ɁɇɂɋɚɏɀɂɇȽ ɂɉɚɀɖɍɓ ȽɎɟ ɒɄɑ ȽɏɊɟɁɇɂɑ ɓɎɄɏɂɐɜɂɑ
ɒɍɓȠǤȪǤȮǤ
2.ȰɓɐɇɈəɎɏɟɐɘɎȽɎɍɓɚɖɍɓɋɒɄɋɇɅȽɀɚɋɂɇȽəɉɉɍɓɈɏəɒɍɓɑȂɊɚɉɍɓɑɒɄɑȠǤȠǤɛɋɍɊɇɈəɎɏɟɐɘɎȽɎɍɓɚɖɍɓɋɒɄɋɚɁɏȽɒɍɓɑ
ɐɂəɉɉɍɈɏəɒɍɑȂɊɚɉɍɑɒɄɑȠǤȠǤɓɎɍȾəɉɉɍɓɋɇɐɍɁɠɋȽɊȽɚɀɀɏȽɔȽɎɍɓɚɖɍɓɋɂɈɁɍɅɂɜȽɎɟȽɏɊɟɁɇȽɁɇɈȽɐɒɇɈɛɛɁɇɍɇɈɄɒɇɈɛ
Ƚɏɖɛ ɒɍɓ ɈɏəɒɍɓɑǦɊɚɉɍɓɑ Ɋɂ ɒȽ ɍɎɍɜȽ ȾɂȾȽɇɣɋɂɒȽɇ Ʉ ɊɄ ɈȽɒȽɁɜɈɄ ɀɇȽ ɒȽ Ƚɋɘɒɚɏɘ ȽɁɇɈɛɊȽɒȽ ɈȽɇ Ʉ ɊɄ ɈɛɏɓɌɄ ɐɂ
ɎɒɣɖɂɓɐɄǤȜɋɐɒɄɖɣɏȽɈȽɒȽɀɘɀɛɑɛɎɏɍɚɉɂɓɐɄɑɁɂɋɎɏɍȾɉɚɎɂɒȽɇɄɚɈɁɍɐɄɂɀɀɏəɔɍɓɇɐɍɁɠɋȽɊɍɓɒɄɑɒɍɎɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɟ
ɊɄ ɈɛɏɓɌɄɑ ɐɂ ɎɒɣɖɂɓɐɄ ɛ ɒɍ ȽɎɟɐɎȽɐɊȽ ɎɍɇɋɇɈɍɠ ɊɄɒɏɣɍɓǡ ɒɍɠɒɍ ɂɜɋȽɇ ɁɓɋȽɒɟɋ ɋȽ ȽɋɒɇɈȽɒȽɐɒȽɅɂɜ ȽɎɟ ɚɋɍɏɈɄ
ȾɂȾȽɜɘɐɄ ɛ ɀɇȽ ɒȽ ɈɏəɒɄ ɟɎɍɓ Ɂɂɋ ɓɔɜɐɒȽɒȽɇ ɒɚɒɍɇȽǡ ȽɎɟ ɓɎɂɠɅɓɋɄ ɁɛɉɘɐɄǡ Ʉ ɍɎɍɜȽ ɓɎɍȾəɉɉɂɒȽɇ ȽɎɟ ɒɍɋ
ɂɋɁɇȽɔɂɏɟɊɂɋɍɂɋɣɎɇɍɋɒɄɑȽɏɊɟɁɇȽɑɁɇɈȽɐɒɇɈɛɑɛɁɇɍɇɈɄɒɇɈɛɑȽɏɖɛɑɛɈȽɒəɎɂɏɜɎɒɘɐɄɂɋɣɎɇɍɋɐɓɊȾɍɉȽɇɍɀɏəɔɍɓɒɄɑ
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ɖɣɏȽɑ ɈȽɒȽɀɘɀɛɑ ɛ ɎɏɍɚɉɂɓɐɄɑǡ ɍɇ ɍɎɍɜɍɇ ɖɍɏɄɀɍɠɋ ȾɂȾȽɜɘɐɄ Ɏɂɏɜ ɎȽɏɍɖɛɑ ɒɄɑ ɚɋɍɏɈɄɑ ȾɂȾȽɜɘɐɄɑ ɛ ɒɄɑ ɓɎɂɠɅɓɋɄɑ
ɁɛɉɘɐɄɑǤȢɁɛɉɘɐɄɎɂɏɜɊɄɈɛɏɓɌɄɑɐɂɎɒɣɖɂɓɐɄɊɎɍɏɂɜɒɄɑ ɋȽɁɍɅɂɜɂɋɣɎɇɍɋȽɏɊɟɁɇɍɓɂɎȽɀɀɂɉɊȽɒɇɈɍɠɍɏɀȽɋɇɐɊɍɠǤȮȽ
ɚɀɀɏȽɔȽɎɍɓɂɈɁɜɁɍɋɒȽɇɐɠɊɔɘɋȽɊɂɒȽȽɋɘɒɚɏɘɁɂɋɂɜɋȽɇɁɓɋȽɒɟɋȽɓɎɍȾɉɄɅɍɠɋɊɂɒəɒɄɋɎəɏɍɁɍɒɏɇɣɋɊɄɋɣɋȽɎɟ
ɒɄɋɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽɚɈɁɍɐɛɑɒɄɑǤ
3.ȹɒȽɋɒɄɋɂɎɇɖɂɜɏɄɐɄɂɈɊɂɒȽɉɉɂɠɂɒȽɇȨɍɊɇɈɟȫɏɟɐɘɎɍǡɒɍȠǤȭǤȦǤɂɈɁɜɁɂɒȽɇɐɒɍɟɋɍɊȽɒɍɓȨɍɊɇɈɍɠȫɏɍɐɣɎɍɓ ɈȽɇɒɍ
ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɟȋͳȌɓɎɍȾəɉɉɂɒȽɇȽɎɟɒɍɋɈȽɒəɎɂɏɜɎɒɘɐɄɋɟɊɇɊɍɂɈɎɏɟɐɘɎɍǤ
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μ :




μ :
μ :








:

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
ɐɘɊȽɒɇɈɛɑ ȾɉəȾɄɑǡ ɎȽɏəȾȽɐɄɑ ɒɘɋ ɁɇȽɒəɌɂɘɋ Ɏɂɏɜ
ɋȽɏɈɘɒɇɈɣɋ ɛ ɒɘɋ ɁɇȽɒəɌɂɘɋ Ɏɍɓ ȽɋȽɔɚɏɍɋɒȽɇ ɐɒȽ
ɛɅɄ
2. ȭɓɊɔɘɋɄɒɇɈɟ ɊɜɐɅɘɐɄɑǡ ɂɔɟɐɍɋ ɎɏɟɈɂɇɒȽɇ ɀɇȽ ɊɄ
ɇɁɇɟɈɒɄɒɄɂɀɈȽɒəɐɒȽɐɄǤ
3. ȪɇɈɍɁɍɊɇɈɛ əɁɂɇȽ ɀɇȽ ɒɍ ɐɠɋɍɉɍ ɒɘɋ 
ɂɀɈȽɒȽɐɒəɐɂɘɋ ɒɄɑ ɂɎɇɖɂɜɏɄɐɄɑǡ Ʉ ɍɎɍɜȽ ɂɈɁɜɁɂɒȽɇ
ȽɎɟ ɒɄɋ ɓɎɄɏɂɐɜȽ ȫɍɉɂɍɁɍɊɜȽɑ ɒɍɓ ɍɇɈɂɜɍɓ ȪǤȮǤȜǤ ɈȽɇ
ȽɋɒɜɀɏȽɔȽɒɘɋȽɋɒɜɐɒɍɇɖɘɋɐɖɂɁɜɘɋɅɂɘɏɄɊɚɋɘɋȽɎɟ
ɒɍȽɏɊɟɁɇɍɎɍɉɂɍɁɍɊɇɈɟɀɏȽɔɂɜɍǤ
4. ȫɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɟ ɎɓɏȽɐɔəɉɂɇȽɑ ɀɇȽ ɒɍ ɐɠɋɍɉɍ ɒɄɑ 
ɂɀɈȽɒəɐɒȽɐɄɑǡ ɒɍ ɍɎɍɜɍ ɂɈɁɜɁɂɒȽɇ ȽɎɟ ɒɄɋ ɍɇɈɂɜȽ
ȫɓɏɍɐȾɂɐɒɇɈɛȯɎɄɏɂɐɜȽǤ
5. ȝɂȾȽɜɘɐɄ ɈȽɉɛɑ ɉɂɇɒɍɓɏɀɜȽɑ ɒɍɓ ȽɎɍɖɂɒɂɓɒɇɈɍɠ 
ɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑǡ ɒɍ ɍɎɍɜɍ ɂɈɁɜɁɂɒȽɇ  ȽɎɟ ɒɄɋ ɓɎɄɏɂɐɜȽ
ȯɀɂɜȽɑɒɍɓɍɇɈɂɜɍɓȪǤȮǤȜǤ

ȜɓɒɂɎəɀɀɂɉɒɄ
ȽɋȽɃɛɒɄɐɄ



6Ǥ
ȫɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈə
ɈȽɉɛɑ
ɉɂɇɒɍɓɏɀɜȽɑ
ɒɘɋ 
ɊɄɖȽɋɍɉɍɀɇɈɣɋ
ɈȽɇ
ɒɘɋ
ɄɉɂɈɒɏɍɉɍɀɇɈɣɋ
ɂɀɈȽɒȽɐɒəɐɂɘɋ ɈȽɅɣɑ ɈȽɇ ɒɍɓ ɂɌɍɎɉɇɐɊɍɠǡ
ɓɎɍɀɂɀɏȽɊɊɚɋȽ ȽɎɟ ȽɏɊɟɁɇɍɓɑ ɊɄɖȽɋɇɈɍɠɑǡ ɊɚɉɄ ɒɍɓ
ǤǤǤǤ













ȜɓɒɂɎəɀɀɂɉɒɄ
ȽɋȽɃɛɒɄɐɄ























,
:
7.ȥȽɒȽɐɒȽɒɇɈɟɒɄɑɂɒȽɇɏɂɜȽɑɈȽɇɒɓɖɟɋɒɏɍɎɍɎɍɇɛɐɂɇɑ
Ƚɓɒɍɠǡ Ɋɂ ɒȽ ȽɋɒɜɐɒɍɇɖȽ ȰȠȥ ɁɄɊɍɐɜɂɓɐɛɑ ɒɍɓɑ ɛ
ɎɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈə ɈȽɒȽɖɣɏɇɐɄɑ ɐɒȽ ȾɇȾɉɜȽ ɂɒȽɇɏɂɇɣɋ ɒɍɓ
ȫɏɘɒɍɁɇɈɂɜɍɓɒɄɑɚɁɏȽɑɒɄɑɂɒȽɇɏɂɜȽɑǤ
8.ȫɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɟȠɒȽɇɏɇɈɣɋȧɂɒȽȾɍɉɣɋɎɍɓɂɈɁɜɁɂɒȽɇ 
ɀɇȽɒɇɑȠȫȠǡȪȠɈȽɇȠȠȽɎɟɒɍȫɏɘɒɍɁɇɈɂɜɍɒɄɑɚɁɏȽɑ
ɒɄɑ ɂɒȽɇɏɂɜȽɑ ɈȽɇ ɀɇȽ ɒɇɑ ȜȠ ȽɎɟ ɒɄɋ ȯɎɄɏɂɐɜȽ
ȠɊɎɍɏɜɍɓɒɄɑɍɇɈɂɜȽɑȫɂɏɇɔɚɏɂɇȽɑǤ
9.ȫɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɟɊɄɈɛɏɓɌɄɑɒɍɓɋɍɊɇɈɍɠɎɏɍɐɣɎɍɓ 
ɐɂɎɒɣɖɂɓɐɄȽɎɟɒɍȽɏɊɟɁɇɍȫɏɘɒɍɁɇɈɂɜɍǤ
10. ȨɍɊɇɊɍɎɍɇɄɒɇɈə ɚɀɀɏȽɔȽ Ɏɏɍɑ ɓɎɍȾɍɉɛ ɒɄɑ
ȽɜɒɄɐɄɑɀɇȽɉɍɀȽɏɇȽɐɊɟɒɍɓɋɍɊɇɈɍɠɎɏɍɐɣɎɍɓǤ
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ȟɇəɏɈɂɇȽ ɒɛɏɄɐɄɑ Ƚɏɖɂɜɍɓ ȾɂȾȽɇɣɐɂɘɋ ɈȽɇ ɎɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɣɋ ǣ ȵɌɇ ȋȌ Ɋɛɋɂɑ ȋəɏɅɏɍ ͳ͵ 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.
Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1624
(2)
Απλούστευση της διαδικασίας για τη χορήγηση Ειδι−
κού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρο−
μικών κέντρων. Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία
Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 6, 9 και 14 του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 63).
2. 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 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).
3. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά−
νων 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» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 102), όπως ισχύει.
5. Το άρθρο 8 του Ν. 3242/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 102) «Ρυθμί−
σεις 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 παρ. 1, του άρ. 24 του Ν. 3200/2003 (Φ.Ε.Κ. 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 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 57) «Για την
περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημοσίου το−
μέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
10. 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 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 75)».
11. 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».
12. 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».
13. 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».
14. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α./18613 (ΦΕΚ 1334/Β΄/30−8−2010)
Κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης 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).
15. Την αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380 (ΦΕΚ 1561/Β΄/23−9−2010)
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την οργάνωση,
λειτουργία και αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυ−
πηρέτησης (ΕΚΕ) και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση
διαδικασιών από τα ΕΚΕ.
16. Τις διατάξεις του Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 214).
17. Την αριθμ. 383/18.01.2010 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 29) απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας
Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου».
18. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.
2160/1993 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 118) «Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και
άλλες διατάξεις».
19. Το Ν. 3270/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄187) «Αρμοδιότητες Υπουρ−
γείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού».
20. Το Π.Δ. 186/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 213) «Συγχώνευση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης».
21. Το Π.Δ. 15/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 35) «Σύσταση Γενικής
Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και
Τουρισμού».
22. Την υπ’ αριθμ. Τ/10004/16.10.2002 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1339)
απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης «Έγκριση κανονισμού
λειτουργίας τουριστικών αναβατήρων και των παραρτη−
μάτων που αφορούν διάσωση επιβατών και λειτουργία
χιονοδρομικών κέντρων»
23. Την υπ’ αριθμ. Τ/6888/11.07.2003 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 959) από−
φαση Υπουργού Ανάπτυξης «Καθορισμός προδιαγραφών
για την ίδρυση χιονοδρομικών κέντρων»
24. Την υπ’ αριθμ. Τ/11754/17.10.2003 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1536) από−
φαση Υφυπουργού Ανάπτυξης «Προϋποθέσεις έκδοσης−
χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις
χιονοδρομικών κέντρων», όπως συμπληρώθηκε με την
υπ’ αριθμ. 610/16.1. 2006 απόφαση Υπουργού Τουριστικής
Ανάπτυξης «Συμπλήρωση−τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
Τ/11754/6.10.2003 απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης»
(Φ.Ε.Κ. Β΄ 95)
25. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της
ποιότητας των παρεχομένων πληροφοριών και υπηρε−
σιών προς τον πολίτη.
26. Το γεγονός ότι η διατήρηση της διαδικασίας χο−
ρήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις
χιονοδρομικών κέντρων επιβάλλεται από επιτακτικούς

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
λόγους δημοσίου συμφέροντος που σχετίζονται άμεσα
με την προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας
υγείας, των αποδεκτών των υπηρεσιών και των εργα−
ζομένων, καθώς και το ότι οι απαιτήσεις 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. Η περίπτωση Α) της παραγράφου 5 της με αριθμ.
Τ/11754/2003 απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης «Προϋ−
ποθέσεις έκδοσης−χορήγησης ειδικού σήματος λειτουρ−
γίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων» (Φ.Ε.Κ. Β΄
1536) όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«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 Αριθμός Φο−
ρολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία ανήκει. Για τα νομικά πρό−
σωπα η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση
νόμιμο εκπρόσωπο και συνοδεύεται από τα έγγραφα
που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία
τους. Στην ίδια αίτηση δηλώνεται α) ο προς έγκριση
διακριτικός τίτλος, και β) ο Προϊστάμενος εκμετάλλευ−
σης αναβατήρων»
2. Οι περιπτώσεις Δ), Ιστ) και Ιζ) της παραγράφου
5 της με αριθμ. Τ/11754/2003 απόφασης Υφυπουργού
Ανάπτυξης «Προϋποθέσεις έκδοσης−χορήγησης ειδικού
σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών
κέντρων» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1536) όπως ισχύει, καταργούνται.
3. Η περίπτωση Ε) της παραγράφου 5 της με αριθμ.
Τ/11754/2003 απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης «Προϋ−
ποθέσεις έκδοσης−χορήγησης ειδικού σήματος λειτουρ−
γίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων» (Φ.Ε.Κ. Β΄
1536), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«Ε) αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης,
έκδοσης 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
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εκδίδεται σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν είναι δυνατό
να υποβληθεί μετά την πάροδο τριών μηνών από την
ημερομηνία έκδοσης του».
4. Η περίπτωση Ια) της παραγράφου 5 της με αριθμ.
Τ/11754/2003 απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης «Προϋ−
ποθέσεις έκδοσης−χορήγησης ειδικού σήματος λειτουρ−
γίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων» (Φ.Ε.Κ. Β΄
1536) όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«Ια) Παράβολα, ως ακολούθως:
• Υπέρ Ε.Ο.Τ. ποσού οχτακοσίων (800) ευρώ, το οποίο
κατατίθεται στο λογαριασμό 26180 στην Τράπεζα της
Ελλάδος.
• Υπέρ Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών
και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) ποσού
επτακοσίων (700) ευρώ, το οποίο κατατίθεται στο λο−
γαριασμό 546025/54 στην Εθνική Τράπεζα.»
5. Η περίπτωση Ιβ) της παραγράφου 5 της με αριθμ.
Τ/11754/2003 απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης «Προϋ−
ποθέσεις έκδοσης−χορήγησης ειδικού σήματος λειτουρ−
γίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων» (Φ.Ε.Κ. Β΄
1536) όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
« Ιβ) Για τον ορισμό προϊσταμένου εκμετάλλευσης
αναβατήρων εκδίδεται απόφαση της αρμόδιας Δ/νσης
του Ε.Ο.Τ., εφόσον υποβληθούν τα ακόλουθα δικαιο−
λογητικά:
«1. Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού ή Μηχανολόγου−Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής
και βεβαίωση εγγραφής του στο Τ.Ε.Ε. ή Πτυχίο Τ.Ε.Ι.
των πιο πάνω ειδικοτήτων ή ισότιμο πτυχίο σχολής
της αλλοδαπής, το οποίο έχει αποκτηθεί τουλάχιστον
μια δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης, και
αποδεικτικό τριετούς εμπειρίας σε χιονοδρομικές εγκα−
ταστάσεις. Η εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση του
εργοδότη και βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή από
αποδεικτικά παροχής υπηρεσιών.
2. Αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης, έκδο−
σης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι
ο προς έγκριση προϊστάμενος δεν έχει καταδικαστεί
αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημ−
μελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης,
πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλά−
βης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των
διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.
3. Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του υποδει−
κνυόμενου ως προϊσταμένου εκμετάλλευσης αναβατή−
ρων ou αποδέχεται τη θέση.
4. Η παράγραφος 8 της με αριθμ. Τ/11754/2003 από−
φασης Υφυπουργού Ανάπτυξης «Προϋποθέσεις έκδο−
σης−χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επι−
χειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1536) όπως
ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«8. Τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει αντι−
καθίστανται προ της λήξης τους, άλλως το Ε.Σ.Λ. ανα−
καλείται. Οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το χιονοδρομικό
κέντρο συνεπάγεται έκδοση νέου Ε.Σ.Λ. με μόνη την
υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών α, γ, ε και ια».
5. Η παράγραφος 9 της με αριθμ. Τ/11754/2003 από−
φασης Υφυπουργού Ανάπτυξης «Προϋποθέσεις έκδο−
σης−χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επι−
χειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1536) όπως
ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
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«9. 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 άρ−
θρου 14 του Ν. 3844/2010. Σε περίπτωση παρέλευσης
άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται η έκ−
δοση 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 τον Ε.Σ.Λ. αρχή».
Άρθρο 2
Η Αίτηση−Υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης Α) της
παραγράφου 5 της με αριθμ. Τ/11754/2003 απόφασης
Υφυπουργού Ανάπτυξης «Προϋποθέσεις έκδοσης−χο−
ρήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις

χιονοδρομικών κέντρων» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1536) όπως ισχύει,
συμπληρώνεται σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρ−
τήματος Ι.
Άρθρο 3
Η διαδικασία της Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λει−
τουργίας σε Χιονοδρομικά Κέντρα μπορεί να διεκπεραι−
ώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης. Η
έγκυρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων και η διεκ−
περαίωση της διαδικασίας 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. Τ/11754/2003 απόφα−
ση Υφυπουργού Ανάπτυξης «Προϋποθέσεις έκδοσης−χο−
ρήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις
χιονοδρομικών κέντρων» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1536), όπως ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

517



1
–



(

8 .1599/1986)

ȢȽɈɏɜȾɂɇȽɒɘɋɐɒɍɇɖɂɜɘɋɎɍɓɓɎɍȾəɉɉɍɋɒȽɇρɂȽɓɒɛɒɄɁɛɉɘɐɄρɎɍ ɏɂɜɋȽɂɉɂɀɖɅɂɜρɂȾəɐɄɒɍȽɏɖɂɜɍəɉɉɘɋɓɎɄɏɂɐɇɣɋ
ȋəɏɅɏɍͺɎȽɏǤͶȨǤͳͷͻͻȀͳͻͺȌ



μ

:«

». 


: ȠǤȥǤȠǤɛȟȀɋɐɄȮɍɓɏɇɐɒɇɈɣɋ
ȠɀɈȽɒȽɐɒəɐɂɘɋȠǤȪǤȮǤ


.





ȭɓɊɎɉɄɏɣɋɂɒȽɇȽɎɟɒɄɋȯɎɄɏɂɐɜȽ

: ȋɔɓɐɇɈɟɎɏɟɐɘɎɍɛɋɟɊɇɊɍɑɂɈɎɏɟɐɘɎɍɑɐɂɎɂɏɜɎɒɘɐɄɋɍɊɇɈɍɠɎɏɍɐɣɎɍɓȌ
ȹɋɍρȽǣ



ȠɎɣɋɓρɍǣ



ȹɋɍρȽȫȽɒɚɏȽǣ 

ȠɎɣɋɓρɍȫȽɒɚɏȽǣ

ȹɋɍρȽȧɄɒɚɏȽɑǣ

ȠɎɣɋɓρɍȧɄɒɚɏȽɑǣ 

ȜɏɇɅǤȟɂɉɒǤ
ȮȽɓɒɟɒɄɒȽɑǣȗ



ȜɏɇɅǤȟɇȽȾȽɒɄɏɜɍɓǣȗ
ȢρɂɏɍρɄɋɜȽ
ɀɚɋɋɄɐɄɑͳǣ
ȮɟɎɍɑ
ȱɣɏȽǣ
ȥȽɒɍɇɈɜȽɑ

ȜǤȰǤȧǣ

ȜɏɇɅǤȝɇȾɉɇȽɏɜɍɓ

ȯɀɂɜȽɑǣȗ




ȫɟɉɄǣ

ȮɄɉǣ 

ȜɏɇɅǤȴɁɂɇȽɑ
ȪɁɛɀɄɐɄɑǣȗ







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

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

518

/

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








ȜȟȮǣ





ȜȬȤȣǣ





ǣ


ȮǤȥǣ


Ȃǣ

1.

……………………………………..»

2.

…………………………….
,

.

3.

,

.

4.
:
ȵʋʘʆʐʅʀɲɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ:
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ


ȴɼʅʉʎ/Ⱦʉɿʆʊʏɻʏɲ:
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Ƀɷʊʎ:
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:

ͳǤȨȽɐȽɑȽɎɍɐɒȽɉɂɜρɂɐɓɐɒɄɊɚɋɄɂɎɇɐɒɍɉɛɐɒɄȟɇɂɠɅɓɋɐɄɎɍɓɁɄɉɣɋɂɒȽɇɐɒɄɋɎȽɏɍɠɐȽȽɜɒɄɐɄǣ
ʹǤȨȽɒɄɋɎȽɏȽɉəȾɂɒɂɍɜɁɇɍɑȽɎɟɒɄɋɓɎɄɏɂɐɜȽρȽɑ
͵ǤȨȽɒɄɋɎȽɏȽɉəȾɂɒɂȽɎɟəɉɉɍȠǤȥǤȠǤǣ
ͶǤȨȽɒɄɋɎȽɏȽɉəȾɂɇɂɈɎɏɟɐɘɎɟɑɐȽɑ
ͷǤȨȽɐȽɑȽɎɍɐɒȽɉɂɜɊɂɐɒɍɋȽɏɇɅɊɟǣ









ǥǥǥǥǥǥǥǤǤ
ȪȀȢȽɇɒɣɋȀɍɠɐȽ
ȋȢɊɂɏɍɊɄɋɜȽȌ ȋȭɔɏȽɀɜɁȽǦɓɎɍɀɏȽɔɛȌ
2

ǺȜ. ıȘȝİȓȠ 2 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
͵
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:




1. ȜɋɒɜɀɏȽɔɍ ɎɍɇɋɇɈɍɠ ɊɄɒɏɣɍɓ ɀɂɋɇɈɛɑ ɖɏɛɐɄɑǡ ɚɈɁɍɐɄɑ ɒɂɉɂɓɒȽɜɍɓ
ɒɏɇɊɛɋɍɓǡ ȽɎɟ ɒɍɍɎɍɜɍ ɋȽ ɎɏɍɈɠɎɒɂɇ ɟɒɇ ɍ Ƚɇɒɣɋ Ɂɂɋ ɚɖɂɇ ɈȽɒȽɁɇɈȽɐɒɂɜ
ȽɊɂɒəɈɉɄɒȽ ɀɇȽ ɈȽɈɍɠɏɀɄɊȽ ɛ ɀɇȽ ɈəɎɍɇɍ ȽɎɟ ɒȽ ɎɉɄɊɊɂɉɛɊȽɒȽ ɒɄɑ
ɈɉɍɎɛɑǡ ɓɎɂɌȽɜɏɂɐɄɑǡ ȽɎəɒɄɑǡ ɂɈȾɜȽɐɄɑǡ ɎɉȽɐɒɍɀɏȽɔɜȽɑǡ ɎȽɏȽɖəɏȽɌɄɑǡ
ȾȽɏɇəɑɐɘɊȽɒɇɈɛɑȾɉəȾɄɑǡɎȽɏəȾȽɐɄɑɒɘɋɁɇȽɒəɌɂɘɋɎɂɏɜɋȽɏɈɘɒɇɈɣɋɛ
ɒɘɋɁɇȽɒəɌɂɘɋɎɍɓȽɋȽɔɚɏɍɋɒȽɇɐɒȽɛɅɄǤ
2Ǥ ȭɓɊɔɘɋɄɒɇɈɟ ɊɜɐɅɘɐɄɑǡ ɂɔɟɐɍɋ ɎɏɟɈɂɇɒȽɇ ɀɇȽ ɊɄ ɇɁɇɟɈɒɄɒɄ
ɂɎɇɖɂɜɏɄɐɄǤ
3.ȵɀɈɏɇɐɄɎɂɏɇȾȽɉɉɍɋɒɇɈɣɋɟɏɘɋǤ

4. ȫɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɟ ɎɓɏȽɐɔəɉɂɇȽɑǡ ɒɍ ɍɎɍɜɍ ɂɈɁɜɁɂɒȽɇ ȽɎɟ ɒɄɋ ɍɇɈɂɜȽ
ȫɓɏɍɐȾɂɐɒɇɈɛȯɎɄɏɂɐɜȽǤ
5.ȝɂȾȽɜɘɐɄɀɇȽɒɄɋɈȽɉɛɉɂɇɒɍɓɏɀɜȽɒɍɓȽɎɍɖɂɒɂɓɒɇɈɍɠɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑɈȽɇ 
ɀɇȽɒɍɎɟɐɇɊɍɒɍɓɋɂɏɍɠǡɒɍɍɎɍɜɍɂɈɁɜɁɂɒȽɇȽɎɟɒɄɋɓɎɄɏɂɐɜȽȯɀɂɜȽɑ ɒɍɓ
ɍɇɈɂɜɍɓȪǤȮǤȜǤ
6.ȴɁɂɇȽɈɓɈɉɍɔɍɏɜȽɑȽɐɅɂɋɍɔɟɏɍɓȋɟɒȽɋɎɏɟɈɂɇɒȽɇɀɇȽɇɁɇɟɈɒɄɒɍȌɛ

ȾɂȾȽɜɘɐɄɁɇəɅɂɐɄɑȽɐɅɂɋɍɔɟɏɍɓȽɎɟɒɍɎɉɄɐɇɚɐɒɂɏɍɐɒɄɊɍɋəɁȽ
ȥɚɋɒɏɍȯɀɂɜȽɑɛȨɍɐɍɈɍɊɂɜɍɒɄɑɎɂɏɇɍɖɛɑǤ

7.ȭɠɊȾȽɐɄȽɎȽɐɖɟɉɄɐɄɑɇȽɒɏɍɠɈȽɒəɒɄɁɇəɏɈɂɇȽɉɂɇɒɍɓɏɀɜȽɑɒɍɓ
ɖɇɍɋɍɁɏɍɊɇɈɍɠɈɚɋɒɏɍɓɛȾɂȾȽɜɘɐɄɋɍɐɍɈɍɊɂɜɍɓɛɈɚɋɒɏɍɓɓɀɂɜȽɑɀɇȽɒɄɋ
ɇȽɒɏɇɈɛɈəɉɓɗɄɐɒɇɑɂɀɈȽɒȽɐɒəɐɂɇɑɒɍɓɈɚɋɒɏɍɓ
8. ȠɀɈɂɈɏɇɊɚɋɍ ȠɇɁɇɈɟ ȥȽɋɍɋɇɐɊɟ ȠɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɑ ɒɍɓ əɏɅɏɍɓ ʹ ɒɄɑ Ɋɂ
ȽɏɇɅɊǤ ȮȀͳͲͲͲͶȀʹͲͲʹ ȋȰǤȠǤȥǤ ȝʅ ͳ͵͵ͻȌ ȽɎɟɔȽɐɄɑ ȯɔɓɎɍɓɏɀɍɠ
ȜɋəɎɒɓɌɄɑ Ɋɂ ɒɍ ɐɓɋɄɊɊɚɋɍ ȽɋɒɜɀɏȽɔɍ ɂɀɈɂɈɏɇɊɚɋɍɓ ɐɖɂɁɜɍɓ ɁɇəɐɘɐɄɑ
ɂɎɇȾȽɒɣɋɐɒɍɓɑɂɋȽɚɏɇɍɓɑȽɋȽȾȽɒɛɏɂɑɈȽɇɒȽɊɄɒɏɣȽɒɍɓəɏɅɏɍɓͻ ɒɄɑ
ɜɁɇȽɑȽɎɟɔȽɐɄɑǤ
9.ȜɋɒɜɀɏȽɔɍɐɖɂɁɇȽɀɏəɊɊȽɒɍɑɒɍɓəɏɅɏɍɓͳɒɍɓȫȽɏȽɏɒɛɊȽɒɍɑȝɒɄɑ 
ɊɂȽɏɇɅɊǤȮȀͳͲͲͲͶȀʹͲͲʹȋȰǤȠǤȥǤʅͳ͵͵ͻȌȽɎɟɔȽɐɄɑȯɔɓɎɍɓɏɀɍɠ
ȜɋəɎɒɓɌɄɑ
10. ȥȽɒəɉɍɀɍɑɒɇɊɣɋɀɇȽɅɂɣɏɄɐɄǤ

11.ȮɜɒɉɍɑɐɎɍɓɁɣɋɒɍɓɎɏɍɝɐɒȽɊɚɋɍɓɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɑȽɋȽȾȽɒɛɏɘɋǤ

12.ȜɋɒɜɀɏȽɔɍɎɍɇɋɇɈɍɠɊɄɒɏɣɍɓɀɂɋɇɈɛɑɖɏɛɐɄɑǡɚɈɁɍɐɄɑɒɂɉɂɓɒȽɜɍɓ 
ɒɏɇɊɛɋɍɓǡɒɍɓɎɏɍɝɐɒȽɊɚɋɍɓɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɑȽɋȽȾȽɒɛɏɘɋǤ
13.ȟɛɉɘɐɄɒɍɓȨǤͳͷͻͻȀͳͻͺȽɎɟɒɍɋɁɇɂɓɅɓɋɒɛɒɍɓɈȽɒȽɉɠɊȽɒɍɑɎɂɏɜ 
ȽɎɍɁɍɖɛɑɒɄɑɅɚɐɄɑɒɍɓǤ
,

ȜɓɒɂɎəɀɀɂɉɒɄ 
ȽɋȽɃɛɒɄɐɄ



































ȜɓɒɂɎəɀɀɂɉɒɄ
ȽɋȽɃɛɒɄɐɄ






:

14.ȥȽɒȽɐɒȽɒɇɈɟɒɄɑɂɒȽɇɏɂɜȽɑɈȽɇɒɓɖɟɋɒɏɍɎɍɎɍɇɛɐɂɇɑȽɓɒɍɠǡɊɂ 


ɒȽȽɋɒɜɐɒɍɇɖȽȰȠȥɁɄɊɍɐɜɂɓɐɛɑɒɍɓɑɛɎɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈəɈȽɒȽɖɣɏɇɐɄɑ
ɐɒȽȾɇȾɉɜȽɂɒȽɇɏɂɇɣɋɒɍɓȫɏɘɒɍɁɇɈɂɜɍɓɒɄɑɚɁɏȽɑɒɄɑɂɒȽɇɏɂɜȽɑǤ
15.ȫɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɟȠɒȽɇɏɇɈɣɋȧɂɒȽȾɍɉɣɋɎɍɓɂɈɁɜɁɂɒȽɇɀɇȽɒɇɑȠȫȠǡ


ȪȠɈȽɇȠȠȽɎɟɒɍȫɏɘɒɍɁɇɈɂɜɍɒɄɑɚɁɏȽɑɒɄɑɂɒȽɇɏɂɜȽɑɈȽɇɀɇȽɒɇɑȜȠ
ȽɎɟɒɄɋɓɎɄɏɂɐɜȽȠɊɎɍɏɜɍɓɒɄɑɍɇɈɂɜȽɑȫɂɏɇɔɚɏɂɇȽɑǤ
ȜɓɒɂɎəɀɀɂɉɒɄ 
16.ȫɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɟɊɄɈɛɏɓɌɄɑɒɍɓɋɍɊɇɈɍɠɎɏɍɐɣɎɍɓɐɂɎɒɣɖɂɓɐɄ 
ȽɎɟɒɍȽɏɊɟɁɇɍȫɏɘɒɍɁɇɈɂɜɍǤ
ȽɋȽɃɛɒɄɐɄ
17. ȨɍɊɇɊɍɎɍɇɄɒɇɈə ɚɀɀɏȽɔȽ ɒɄɑ ɓɎɍȾɍɉɛ ɒɄɑ ȽɜɒɄɐɄɑ ɀɇȽ


ɉɍɀȽɏɇȽɐɊɟɒɍɓɋɍɊɇɈɍɠɎɏɍɐɣɎɍɓǤ
:
1. ȞɇȽ ɒɄ ɖɍɏɛɀɄɐɄ ȠǤȭǤȦǤ ɐɂ ɖɇɍɋɍɁɏɍɊɇɈə ɈɚɋɒɏȽ ɎɏɚɎɂɇ ɋȽ ɚɖɂɇ ɒɄɏɄɅɂɜ Ʉ ɎɏɍȾɉɂɎɟɊɂɋɄ ɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽ ɜɁɏɓɐɄɑ
ɖɇɍɋɍɁɏɍɊɇɈɍɠ Ɉɚɋɒɏɍɓ ɐɠɊɔɘɋȽ Ɋɂ ɒɄɋ Ɋɂ ȽɏɇɅɊǤ ȮȀͺͺͺȀʹͲͲ͵ ȜɎɟɔȽɐɄɑ ȯɎɍɓɏɀɍɠ ȜɋəɎɒɓɌɄɑ ǼȥȽɅɍɏɇɐɊɟɑ
ɎɏɍɁɇȽɀɏȽɔɣɋ ɀɇȽ ɒɄɋ ɜɁɏɓɐɄ ɖɇɍɋɍɁɏɍɊɇɈɣɋ Ɉɚɋɒɏɘɋǽ ȋȰǤȠǤȥǤ ȝʅ ͻͷͻȌ  ɈȽɇ ɒɄɑ Ɋɂ ȽɏɇɅɊǤ  ȮȀͳͲͲͲͶȀʹͲͲʹ ȜɎɟɔȽɐɄɑ
ȯɔɓɎɍɓɏɀɍɠ ȜɋəɎɒɓɌɄɑ ǼȵɀɈɏɇɐɄ ɈȽɋɍɋɇɐɊɍɠ ɉɂɇɒɍɓɏɀɜȽɑ ɒɍɓɏɇɐɒɇɈɣɋ ȽɋȽȾȽɒɛɏɘɋ ɈȽɇ ɒɘɋ ɎȽɏȽɏɒɄɊəɒɘɋ Ɏɍɓ
Ƚɔɍɏɍɠɋ ɁɇəɐɘɐɄ ɂɎɇȾȽɒɣɋ ɈȽɇ ɉɂɇɒɍɓɏɀɜȽ ɖɇɍɋɍɁɏɍɊɇɈɣɋ ɈɚɋɒɏɘɋǽǤ  ȋȰǤȠǤȥǤ ȝʅ ͳ͵͵ͻȌ Ȣ ɂɔȽɏɊɍɀɛ ɒɘɋ Ƚɋɘɒɚɏɘ
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ɁɇȽɎɇɐɒɣɋɂɒȽɇɚɎɂɇɒȽȽɎɟɁɇɂɋɚɏɀɂɇȽɂɉɚɀɖɍɓȽɎɟɒɄɑȽɏɊɟɁɇɂɑɓɎɄɏɂɐɜɂɑɒɍɓȠǤȪǤȮǤ
2. ȰɓɐɇɈə ɎɏɟɐɘɎȽ Ɏɍɓ ɚɖɍɓɋ ɒɄɋ ɇɅȽɀɚɋɂɇȽ əɉɉɍɓ ɈɏəɒɍɓɑȂɊɚɉɍɓɑ ɒɄɑ ȠǤȠǤ ɛ ɋɍɊɇɈə  ɎɏɟɐɘɎȽ Ɏɍɓ ɚɖɍɓɋ ɒɄɋ ɚɁɏȽ
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
ɎɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɟɊɄɈɛɏɓɌɄɑɐɂɎɒɣɖɂɓɐɄɛɒɍȽɎɟɐɎȽɐɊȽɎɍɇɋɇɈɍɠɊɄɒɏɣɍɓǡɒɍɠɒɍɂɜɋȽɇɁɓɋȽɒɟɋɋȽȽɋɒɇɈȽɒȽɐɒȽɅɂɜȽɎɟ
ɚɋɍɏɈɄ ȾɂȾȽɜɘɐɄ ɛ ɀɇȽ ɒȽ ɈɏəɒɄ ɟɎɍɓ Ɂɂɋ ɓɔɜɐɒȽɒȽɇ ɒɚɒɍɇȽǡ ȽɎɟ ɓɎɂɠɅɓɋɄ ɁɛɉɘɐɄǡ Ʉ ɍɎɍɜȽ ɓɎɍȾəɉɉɂɒȽɇ ȽɎɟ ɒɍɋ
ɂɋɁɇȽɔɂɏɟɊɂɋɍɂɋɣɎɇɍɋɒɄɑȽɏɊɟɁɇȽɑɁɇɈȽɐɒɇɈɛɑɛɁɇɍɇɈɄɒɇɈɛɑȽɏɖɛɑɛɈȽɒəɎɂɏɜɎɒɘɐɄɂɋɣɎɇɍɋɐɓɊȾɍɉȽɇɍɀɏəɔɍɓɒɄɑ
ɖɣɏȽɑɈȽɒȽɀɘɀɛɑɛɎɏɍɚɉɂɓɐɄɑǡɍɇɍɎɍɜɍɇɖɍɏɄɀɍɠɋȾɂȾȽɜɘɐɄɎɂɏɜɎȽɏɍɖɛɑɒɄɑɚɋɍɏɈɄɑȾɂȾȽɜɘɐɄɑɛɒɄɑ ɓɎɂɠɅɓɋɄɑ
ɁɛɉɘɐɄɑǤȢɁɛɉɘɐɄɎɂɏɜɊɄɈɛɏɓɌɄɑɐɂɎɒɣɖɂɓɐɄɊɎɍɏɂɜɒɄɑ ɋȽɁɍɅɂɜɂɋɣɎɇɍɋȽɏɊɟɁɇɍɓɂɎȽɀɀɂɉɊȽɒɇɈɍɠɍɏɀȽɋɇɐɊɍɠǤ
ȮȽɚɀɀɏȽɔȽɎɍɓɂɈɁɜɁɍɋɒȽɇɐɠɊɔɘɋȽɊɂɒȽȽɋɘɒɚɏɘɁɂɋɂɜɋȽɇɁɓɋȽɒɟɋȽɓɎɍȾɉɄɅɍɠɋɊɂɒəɒɄɋɎəɏɍɁɍɒɏɇɣɋɊɄɋɣɋ
ȽɎɟɒɄɋɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽɚɈɁɍɐɛɑɒɄɑǤ
3.ȹɒȽɋɒɄɋɂɎɇɖɂɜɏɄɐɄɂɈɊɂɒȽɉɉɂɠɂɒȽɇȨɍɊɇɈɟȫɏɟɐɘɎɍǡɒɍȠǤȭǤȦǤɂɈɁɜɁɂɒȽɇɐɒɍɟɋɍɊȽɒɍɓȨɍɊɇɈɍɠȫɏɍɐɣɎɍɓ ɈȽɇɒɍ
ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɟȋͳȌɓɎɍȾəɉɉɂɒȽɇȽɎɟɒɍɋɈȽɒəɎɂɏɜɎɒɘɐɄɋɟɊɇɊɍɂɈɎɏɟɐɘɎɍ


ǣ
ȵɌɇȋȌɊɛɋɂɑȋəɏɅɏɍͳ͵ȨǤ͵ͶͻͳȀʹͲͲǡȰȠȥʹͲȀȜȀʹǦͳͲǦʹͲͲȌ



:
x ȯɎɚɏȠǤȪǤȮǤɎɍɐɍɠɍɖɒȽɈɍɐɜɘɋȋͺͲͲȌɂɓɏɣǡɒɍɍɎɍɜɍɈȽɒȽɒɜɅɂɒȽɇɐɒɍɉɍɀȽɏɇȽɐɊɟʹͳͺͲɐɒɄɋȮɏəɎɂɃȽɒɄɑȠɉɉəɁɍɑǤ
x

ȯɎɚɏȮȽɊɂɜɍɓȜɐɔəɉɇɐɄɑȯɎȽɉɉɛɉɘɋȮɏȽɎɂɃɣɋɈȽɇȠɎɇɖɂɇɏɛɐɂɘɋȥɍɇɋɛɑȳɔɚɉɂɇȽɑȋȮȜȯȮȠȥȳȌɎɍɐɍɠɂɎɒȽɈɍɐɜɘɋ
ȋͲͲȌɂɓɏɣǡɒɍɍɎɍɜɍɈȽɒȽɒɜɅɂɒȽɇɐɒɍɉɍɀȽɏɇȽɐɊɟͷͶͲʹͷȀͷͶɐɒɄɋȠɅɋɇɈɛȮɏəɎɂɃȽǤ

x

ȯɎɚɏȠǤȪǤȮǤɎɍɐɍɠɁɇȽɈɍɐɜɘɋȋʹͲͲȌɂɓɏɣǡɒɍɍɎɍɜɍɈȽɒȽɒɜɅɂɒȽɇɐɒɍɉɍɀȽɏɇȽɐɊɟʹͳͺͲɐɒɄɋȮɏəɎɂɃȽɒɄɑȠɉɉəɁɍɑǡ
ɀɇȽɒɄɅɂɣɏɄɐɄɒɍɓɈȽɒȽɉɟɀɍɓɒɇɊɣɋǤ

x

ȯɎɚɏȮȽɊɂɜɍɓȜɐɔəɉɇɐɄɑȯɎȽɉɉɛɉɘɋȮɏȽɎɂɃɣɋɈȽɇȠɎɇɖɂɇɏɛɐɂɘɋȥɍɇɋɛɑȳɔɚɉɂɇȽɑȋȮȜȯȮȠȥȳȌɎɍɐɍɠɒɏɇȽɈɍɐɜɘɋ
ȋ͵ͲͲȌɂɓɏɣɀɇȽɒɄɅɂɣɏɄɐɄɒɍɓɈȽɒȽɉɟɀɍɓɒɇɊɣɋǤ

ȵɌɇȋȌɊɛɋɂɑȋəɏɅɏɍͳ͵ȨǤ͵ͶͻͳȀʹͲͲǡȰȠȥʹͲȀȜȀʹǦͳͲǦʹͲͲȌ
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1. ȜɋɒɜɀɏȽɔɍ ɎɍɇɋɇɈɍɠ ɊɄɒɏɣɍɓ ɀɂɋɇɈɛɑ ɖɏɛɐɄɑǡ ɚɈɁɍɐɄɑ 
ɒɂɉɂɓɒȽɜɍɓ ɒɏɇɊɛɋɍɓǡ ȽɎɟ ɒɍ ɍɎɍɜɍ ɋȽ ɎɏɍɈɠɎɒɂɇ ɟɒɇ ɍ
ȽɇɒɣɋɁɂɋɚɖɂɇɈȽɒȽɁɇɈȽɐɒɂɜȽɊɂɒəɈɉɄɒȽɀɇȽɈȽɈɍɠɏɀɄɊȽ
ɛ ɀɇȽ ɈəɎɍɇɍ ȽɎɟ ɒȽ ɎɉɄɊɊɂɉɛɊȽɒȽ ɒɄɑ ɈɉɍɎɛɑǡ
ɓɎɂɌȽɜɏɂɐɄɑǡ
ȽɎəɒɄɑǡ
ɂɈȾɜȽɐɄɑǡ
ɎɉȽɐɒɍɀɏȽɔɜȽɑǡ
ɎȽɏȽɖəɏȽɌɄɑǡ ȾȽɏɇəɑ ɐɘɊȽɒɇɈɛɑ ȾɉəȾɄɑǡ ɎȽɏəȾȽɐɄɑ ɒɘɋ
ɁɇȽɒəɌɂɘɋ Ɏɂɏɜ ɋȽɏɈɘɒɇɈɣɋ ɛ ɒɘɋ ɁɇȽɒəɌɂɘɋ Ɏɍɓ
ȽɋȽɔɚɏɍɋɒȽɇɐɒȽɛɅɄǤ
2Ǥ ȭɓɊɔɘɋɄɒɇɈɟ ɊɜɐɅɘɐɄɑǡ ɂɔɟɐɍɋ ɎɏɟɈɂɇɒȽɇ ɀɇȽ ɊɄ 
ɇɁɇɟɈɒɄɒɄɂɎɇɖɂɜɏɄɐɄǤ
3.ȵɀɈɏɇɐɄɎɂɏɇȾȽɉɉɍɋɒɇɈɣɋɟɏɘɋǤ

4. ȫɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɟ ɎɓɏȽɐɔəɉɂɇȽɑǡ ɒɍ ɍɎɍɜɍ ɂɈɁɜɁɂɒȽɇ ȽɎɟ 
ɒɄɋɍɇɈɂɜȽȫɓɏɍɐȾɂɐɒɇɈɛȯɎɄɏɂɐɜȽǤ
5.ȝɂȾȽɜɘɐɄɀɇȽɒɄɋɈȽɉɛɉɂɇɒɍɓɏɀɜȽɒɍɓȽɎɍɖɂɒɂɓɒɇɈɍɠ 
ɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑɈȽɇɀɇȽɒɍɎɟɐɇɊɍɒɍɓɋɂɏɍɠǡɒɍɍɎɍɜɍ
ɂɈɁɜɁɂɒȽɇȽɎɟɒɄɋɓɎɄɏɂɐɜȽȯɀɂɜȽɑɒɍɓɍɇɈɂɜɍɓȪǤȮǤȜǤ
6.ȴɁɂɇȽɈɓɈɉɍɔɍɏɜȽɑȽɐɅɂɋɍɔɟɏɍɓȋɟɒȽɋɎɏɟɈɂɇɒȽɇɀɇȽ 
ɇɁɇɟɈɒɄɒɍȌɛȾɂȾȽɜɘɐɄɁɇəɅɂɐɄɑȽɐɅɂɋɍɔɟɏɍɓȽɎɟɒɍ
ɎɉɄɐɇɚɐɒɂɏɍɐɒɄɊɍɋəɁȽȥɚɋɒɏɍȯɀɂɜȽɑɛȨɍɐɍɈɍɊɂɜɍɒȽ
ɎɂɏɇɍɖɛɑǤ
7.ȭɠɊȾȽɐɄȽɎȽɐɖɟɉɄɐɄɑɇȽɒɏɍɠɈȽɒəɒɄɁɇəɏɈɂɇȽ

ɉɂɇɒɍɓɏɀɜȽɑɒɍɓɖɇɍɋɍɁɏɍɊɇɈɍɠɈɚɋɒɏɍɓɛȾɂȾȽɜɘɐɄ
ɋɍɐɍɈɍɊɂɜɍɓɛɈɚɋɒɏɍɓɓɀɂɜȽɑɀɇȽɒɄɋɇȽɒɏɇɈɛɈəɉɓɗɄɒȽ
ɂɀɈȽɒȽɐɒəɐɂɇɑɒɍɓɈɚɋɒɏɍɓ
8. ȠɀɈɂɈɏɇɊɚɋɍ ȠɇɁɇɈɟ ȥȽɋɍɋɇɐɊɟ ȠɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɑ ɒɍɓ
əɏɅɏɍɓ ʹ ɒȽ Ɋɂ  ȽɏɇɅɊǤ ȮȀͳͲͲͲͶȀʹͲͲʹ ȋȰǤȠǤȥǤ ȝʅ ͳ͵͵ͻȌ
ȽɎɟɔȽɐɄɑ ȯɔɓɎɍɓɏɀɍɠ ȜɋəɎɒɓɌɄɑ Ɋɂ ɒɍ ɐɓɋɄɊɊɚɋɍ
ȽɋɒɜɀɏȽɔɍ ɂɀɈɂɈɏɇɊɚɋɍɓ ɐɖɂɁɜɍɓ ɁɇəɐɘɐɄɑ ɂɎɇȾȽɒɣɋ ɒȽ
ɂɋȽɚɏɇɍɓɑȽɋȽȾȽɒɛɏɂɑɈȽɇɒȽɊɄɒɏɣȽɒɍɓəɏɅɏɍɓͻɒȽɒȽ
ȽɎɟɔȽɐɄɑǤ
9.ȜɋɒɜɀɏȽɔɍɐɖɂɁɇȽɀɏəɊɊȽɒɍɑɒɍɓəɏɅɏɍɓͳɒɍɓ

ȫȽɏȽɏɒɛɊȽɒɍɑȝɒȽɊɂȽɏɇɅɊǤȮȀͳͲͲͲͶȀʹͲͲʹȋȰǤȠǤȥǤʅ
ͳ͵͵ͻȌȽɎɟɔȽɐɄɑȯɔɓɎɍɓɏɀɍɠȜɋəɎɒɓɌɄɑ
10. ȥȽɒəɉɍɀɍɑɒɇɊɣɋɀɇȽɅɂɣɏɄɐɄǤ

11.ȮɜɒɉɍɑɐɎɍɓɁɣɋɒɍɓɎɏɍɝɐɒȽɊɚɋɍɓɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɑ

ȽɋȽȾȽɒɛɏɘɋǤ
12.ȜɋɒɜɀɏȽɔɍɎɍɇɋɇɈɍɠɊɄɒɏɣɍɓɀɂɋɇɈɛɑɖɏɛɐɄɑǡɚɈɁɍɐɄɑ
ɒɂɉɂɓɒȽɜɍɓɒɏɇɊɛɋɍɓǡɒɍɓɎɏɍɝɐɒȽɊɚɋɍɓɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɑ
ȽɋȽȾȽɒɛɏɘɋǤ
13.ȟɛɉɘɐɄɒɍɓȨǤͳͷͻͻȀͳͻͺȽɎɟɒɍɋɁɇɂɓɅɓɋɒɛɒɍɓ

ɈȽɒȽɉɠɊȽɒɍɑɎɂɏɜȽɎɍɁɍɖɛɑɒɄɑɅɚɐɄɑɒɍɓǤ
,
:

ȜɓɒɂɎəɀɀɂɉɒɄ
ȽɋȽɃɛɒɄɐɄ







































ȜɓɒɂɎəɀɀɂɉɒɄ
ȽɋȽɃɛɒɄɐɄ
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14.ȥȽɒȽɐɒȽɒɇɈɟɒɄɑɂɒȽɇɏɂɜȽɑɈȽɇɒɓɖɟɋ

ɒɏɍɎɍɎɍɇɛɐɂɇɑȽɓɒɍɠǡɊɂɒȽȽɋɒɜɐɒɍɇɖȽȰȠȥ
ɁɄɊɍɐɜɂɓɐɛɑɒɍɓɑɛɎɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈəɈȽɒȽɖɣɏɇɐɄɑɐɒȽ
ȾɇȾɉɜȽɂɒȽɇɏɂɇɣɋɒɍɓȫɏɘɒɍɁɇɈɂɜɍɓɒɄɑɚɁɏȽɑɒɄɑ
ɂɒȽɇɏɂɜȽɑǤ
15. ȫɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɟ ȠɒȽɇɏɇɈɣɋ ȧɂɒȽȾɍɉɣɋ Ɏɍɓ
ɂɈɁɜɁɂɒȽɇ ɀɇȽ ɒɇɑ ȠȫȠǡ ȪȠ ɈȽɇ ȠȠ ȽɎɟ ɒɍ ȫɏɘɒɍɁɇɈɂɜɍ
ɒɄɑ ɚɁɏȽɑ ɒɄɑ ɂɒȽɇɏɂɜȽɑ ɈȽɇ ɀɇȽ ɒɇɑ ȜȠ ȽɎɟ ɒɄɋ
ȯɎɄɏɂɐɜȽȠɊɎɍɏɜɍɓɒɄɑɍɇɈɂɜȽɑȫɂɏɇɔɚɏɂɇȽɑǤ
16.ȫɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɟɊɄɈɛɏɓɌɄɑɒɍɓɋɍɊɇɈɍɠɎɏɍɐɣɎɍɓ 
ɐɂɎɒɣɖɂɓɐɄȽɎɟɒɍȽɏɊɟɁɇɍȫɏɘɒɍɁɇɈɂɜɍǤ
17. ȨɍɊɇɊɍɎɍɇɄɒɇɈə ɚɀɀɏȽɔȽ Ɏɏɍɑ ɓɎɍȾɍɉɛ ɒɄɑ
ȽɜɒɄɐɄɑɀɇȽɉɍɀȽɏɇȽɐɊɟɒɍɓɋɍɊɇɈɍɠɎɏɍɐɣɎɍɓǤ

ȵɌɇȋȌɊɛɋɂɑȋəɏɅɏɍͳ͵ȨǤ͵ͶͻͳȀʹͲͲǡȰȠȥʹͲȀȜȀʹǦͳͲǦʹͲͲȌ











ȜɓɒɂɎəɀɀɂɉɒɄ
ȽɋȽɃɛɒɄɐɄ





ǣ

:

: 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

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.
Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

õêöîúêöêîçïç éöçúêîç õðì÷ì÷ ú.ê.ï.
íê÷÷çðôòîïì - èĄĔ. ãĎĆĄē 227
õêîöçîç÷ - êĖĒĖĂćđĖ 63
õçøöç - ïđĒĂďċđĖ 327
îçòòîòç - ČđČčĊĕāĒČđ

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215

ïôñôøìòì - ĊđčĒĄĕĂĄē 1
ðçöî÷ç - ČđČčĊĕāĒČđ
ìöçïðêîô - õĈćČÿćđē 2
ñùøîðìòì - õĎ. ïĚďĔĕĄďĕČďđĖĝĎĈĚē 1

25310 22858
2410 597449
2810 300781
22510 46654

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

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
30 €

-

100 €

−

-

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

−

−

100 €

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.
Α.Ε.Δ.

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

Ο.Π.Κ.

−

10 €

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

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρίζονται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02000282001110020*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

