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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1806
25 Ιουλίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 16367
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14340/3−11−2011 απόφασης
του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Διαδικα−
σία έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία ειδικών τουρι−
στικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης» (ΦΕΚ Β΄ 2537).
Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπη−
ρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σε εκτέλεση των διατάξεων του
ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄ 63).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 711/1977 «Περί Ειδικών Τουριστικών Λεωφορεί−
ων» (ΦΕΚ Α΄ 284), όπως ισχύει, και ειδικότερα του άρ−
θρου 4 παρ. 3, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14
παρ. 10γ του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτι−
κής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυ−
ξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότη−
τας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α΄ 180).
2. Το ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας,
κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση
και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 32), όπως ισχύει.
3. Το Μέρος Πρώτο 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» (ΦΕΚ Α΄ 63)
και ειδικότερα τα άρθρα 6, 9, και 14 αυτού.
4. 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).
5. Το ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ
Α΄ 188), όπως ισχύει.
6. Το ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 118).
7. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 102), όπως ισχύει.

8. Το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους –
Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 75).
9. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
10. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/1−10−2002 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της
Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ
Α΄ 75)» (ΦΕΚ Β΄ 1276).
11. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α./18613/30−8−2010 (ΦΕΚ
Β΄ 1334) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών 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).
12. Την υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380/20−9−2010 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης για την οργάνωση, λειτουργία
και αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης
(Ε.Κ.Ε.) και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών
από τα ΕΚΕ (ΦΕΚ Β΄ 1561), όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.16/2/οικ.2406/31−1−2011 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ B΄ 261) και με την υπ’
αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/166/7−2−2013 απόφαση Υφυπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης (ΦΕΚ 401 Β΄).
13. Το π.δ. 65/2011 για τη διάσπαση του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς (ΦΕΚ Α΄ 147).
14. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141),
όπως ισχύει.
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15. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 141).
16. Το π.δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α΄ 153) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».
17. Το π.δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ Α΄ 144).
18. Το άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκα−
λούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του Κώδικα
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98).
19. Την υπ’ αριθμ. 14340/3−11−2011 απόφαση του Υπουρ−
γού Πολιτισμού και Τουρισμού «Διαδικασία έγκρισης
θέσης σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων
δημόσιας χρήσης» (ΦΕΚ Β΄ 2357).
20. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πο−
λίτη.
21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Την τροποποίηση του άρθρου μόνου της υπ’ αριθμ.
14340/3−11−2011 Απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και
Τουρισμού «Διαδικασία έγκρισης θέσης σε κυκλοφο−
ρία ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης»
(ΦΕΚ Β΄ 2357), ως εξής:
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου μόνου αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«1. Για τη θέση σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λε−
ωφορείου δημόσιας χρήσης από τουριστικά γραφεία ή
Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.),
ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α) Ο ενδιαφερόμενος ή ο εξουσιοδοτημένος προς
τούτο εκπρόσωπός του αναγγέλλει τη θέση σε κυ−
κλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου στην οικεία
Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Ε.Ο.Τ.
ή τα Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε. ή ηλεκτρονικά
μέσω του δικτύου eugo (για τα ελληνικά E.K.E. μέσω
της διεύθυνσης http://www.ermis.gov.gr), με την υποβο−
λή της αναγγελίας, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του
Παραρτήματος 2 της απόφασης αυτής, συνοδευόμενη
από τα εξής δικαιολογητικά:
αα) Αντίγραφο άδειας οδικού μεταφορέα επιβατών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 346/2001 (ΦΕΚ Α΄ 233),
όπως ισχύει.
αβ) Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου υπέρ του Ελλη−
νικού Δημοσίου ποσού τριακοσίων ευρώ (€ 300,00) πλέ−
ον χαρτοσήμου, το οποίο κατατίθεται σε οποιαδήποτε

Δ.Ο.Υ. στον κωδικό 3741. Ποσοστό 50% μεταφέρεται
στον Ε.Ο.Τ.
αγ) Εγγυητική επιστολή ύψους χιλίων ευρώ (€ 1.000)
για κάθε όχημα σύμφωνα με την παράγραφο 2 της
απόφασης αυτής, εφόσον η αίτηση για την έγκριση
θέσης σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου
δημόσιας χρήσης υποβάλλεται από Τ.Ε.Ο.Μ.
β) Η Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. χορηγεί Βεβαίωση Υποβολής
Αναγγελίας.
γ) Η Π.Υ.Τ. του Ε.Ο.Τ. ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιο−
λογητικά και εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομη−
νία υποβολής της αναγγελίας και της πλήρους υποβο−
λής όλων των προβλεπόμενων νομίμων δικαιολογητικών:
γα) χορηγεί στον ενδιαφερόμενο Βεβαίωση συνδρο−
μής των νομίμων προϋποθέσεων για τη θέση σε κυ−
κλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου, σύμφωνα
με το Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος 2 της απόφασης
αυτής εφόσον διαπιστώσει τη νόμιμη συνδρομή των
προϋποθέσεων, ή
γβ) απαγορεύει εγγράφως τη θέση σε κυκλοφορία
ειδικού τουριστικού λεωφορείου γνωστοποιώντας στον
ενδιαφερόμενο τους λόγους για τους οποίους δεν είναι
αυτή δυνατή, εφόσον διαπιστώσει τη μη συγκέντρωση
των νομίμων προϋποθέσεων ή τη μη συνδρομή τους
από τα υποβληθέντα στοιχεία.
δ) Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των
δέκα (10) ημερών, ο ενδιαφερόμενος θέτει σε κυκλοφο−
ρία το ειδικό τουριστικό λεωφορείο δημόσιας χρήσης
χωρίς άλλη ειδοποίηση ή ενέργεια.
2. Στην περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου
μόνου προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέτει ισόποσες
εγγυοδοτικές παρακαταθήκες, οι οποίες εκδίδονται από
το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων».
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου μόνου καταργείται.
Άρθρο 2
Η διαδικασία για τη θέση σε κυκλοφορία ειδικού
τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης, μπορεί να
διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα
Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) και ηλεκτρονικά μέσω του δικτύ−
ου eugo (για τα ελληνικά E.K.E. μέσω της διεύθυνσης
http://www.ermis.gov.gr).
Άρθρο 3
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπ’
αριθμ. 14340/3−11−2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού
και Τουρισμού «Διαδικασία έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία
ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης» (ΦΕΚ
Β΄ 2357), το Παράρτημα 2 της απόφασης αυτής.
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ȫȜȬȜȬȮȢȧȜ2
ȯȫȪȟȠȤȞȧȜ1
ȯȫȠȯȣȯȨȢȟȢȦȳȭȢ(əɏɅɏɍ8Ȩ.1599/1986)
ȢȽɈɏɜȾɂɇȽɒɘɋɐɒɍɇɖɂɜɘɋɎɍɓɓɎɍȾəɉɉɍɋɒȽɇρɂȽɓɒɛɒɄɁɛɉɘɐɄρɎɍɏɂɜɋȽɂɉɂɀɖɅɂɜρɂȾəɐɄɒɍȽɏɖɂɜɍəɉɉɘɋɓɎɄɏɂɐɇɣɋ
ȋəɏɅɏɍͺɎȽɏǤͶȨǤͳͷͻͻȀͳͻͺȌ


ȫɂɏɇɀɏȽɔɛȽɇɒɛɊȽɒɍɑ:«ȜɋȽɀɀɂɉɜȽɅɚɐɄɑɐɂɈɓɈɉɍɔɍɏɜȽɂɇɁɇɈɍɠɒɍɓɏɇɐɒɇɈɍɠ
ɉɂɘɔɍɏɂɜɍɓɁɄɊɟɐɇȽɑɖɏɛɐɄɑ»
ȜȬ.
ȫȬπȮȪȥȪȦȦȪȯ

ȠǤȥǤȠǤɛɍɇɈɂɜȽȫɂɏɇɔɂɏɂɇȽɈɛ
ȫȬȪȭ: ȯɎɄɏɂɐɜȽȮɍɓɏɇɐɊɍɠɒɍɓ
ȠǤȪǤȮǤ

ȢȧȠȬȪȧȢȨȤȜ

ȭɓɊɎɉɄɏɣɋɂɒȽɇȽɎɟɒɄɋȯɎɄɏɂɐɜȽ

ȭȮȪȤȱȠȤȜ ȜȤȮȪȯȨȮȪȭ: ȋɔɓɐɇɈɟ ɎɏɟɐɘɎɍ ɛ ɋɟɊɇɊɍɑ ɂɈɎɏɟɐɘɎɍɑ ɐɂ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ ɋɍɊɇɈɍɠ
ɎɏɍɐɣɎɍɓȌ
ȹɋɍρȽǣ



ȠɎɣɋɓρɍǣ



ȹɋɍρȽȫȽɒɚɏȽǣ

ȠɎɣɋɓρɍ
ȫȽɒɚɏȽǣ



ȹɋɍρȽ
ȧɄɒɚɏȽɑǣ

ȠɎɣɋɓρɍ
ȧɄɒɚɏȽɑǣ





ȜɏǤȟɂɉɒɜɍɓ
ȮȽɓɒɟɒɄɒȽɑǣȗ
ȜɏǤȟɇȽȾȽɒɄɏɜɍɓǣȗ
ȢρɂɏɍρɄɋɜȽ
ɀɚɋɋɄɐɄɑͳǣ
ȮɟɎɍɑ
ȱɣɏȽǣ
ȥȽɒɍɇɈɜȽɑ
ȮɄɉǣ 

ȜɏǤȴɁɂɇȽɑ


ȜǤȰǤȧǤǣ




ȪɁɛɀɄɐɄɑǣȗ



ȜɏǤȝɇȾɉɇȽɏɜɍɓ

ȯɀɂɜȽɑǣȗ





ȫɟɉɄǣ

ǣ 

ȤɅȽɀɚɋɂɇȽǣ 

ȮɟɎɍɑȞɚɋɋɄɐɄɑǣ 

ȪɁɟɑǣ 

ȜɏǤǣ 

ȮǤȥǤǣ

Ȃ

ǣ

ȗɐɓɊɎɉɄɏɣɋɂɒȽɇɚɋȽȽɎɟɒȽȽɎɍɁɂɇɈɒɇɈəɐɒɍɇɖɂɜȽɒȽɓɒɟɒɄɒȽɑǤ
ȭȮȪȤȱȠȤȜȨȪȧȤȥȪȯȫȬȪȭȳȫȪȯ:
ȠɎɘɋɓɊɜȽǣ
ȜɏǤȥȽɒȽɐɒȽɒɇɈɍɠǣ

ȵɒɍɑȷɁɏɓɐɄɑǣ


ͳȜɋȽɀɏəɔɂɒȽɇɍɉɍɀɏəɔɘɑɈȽɇɈȽɒɟɎɇɋȽɏɇɅɊɄɒɇɈəɘɑɎɉɛɏɄɑɂɌȽɗɛɔɇɍɑȽɏɇɅρɟɑǣɎǤɖǤȰɂȾɏɍɓȽɏɜɍɓͳͻͻɈȽɇͲͲʹͻǤ
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ȜɏǤɈȽɇɚɒɍɑȰȠȥȀȮȜȫȠȮȋɀɇȽȜǤȠǤɈȽɇȠȫȠȌɛ
ȽɏɇɅɊɟɑ ɈȽɇ ɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽ ɈȽɒȽɖɣɏɇɐɄɑ ɐɒȽ

ȾɇȾɉɜȽ ɂɒȽɇɏɂɇɣɋ ɒɍɓ ȫɏɘɒɍɁɇɈɂɜɍɓ ɒɄɑ ɚɁɏȽɑ
ȋɀɇȽȪǤȠǤɈȽɇȠǤȠǤȌɛȽɏɇɅɊɟɑȞȠǤȧȢǤǣǣ
ȜǤȰǤȧǤǣ

ȟǤȪǤȯǤǣ

ȵɁɏȽ ȪɁɟɑǣ



ȜɏɇɅǣ

ȟɛɊɍɑȀȥɍɇɋɟɒɄɒȽǣ
ȮɄɉǣ



Ȯȥǣ 

ȨɍɊɟɑǣ 



ǣ



Ȃǣ


ȭȮȪȤȱȠȤȜȠȫȤȱȠȤȬȢȭȢȭ(ȮɍɓɏɇɐɒɇɈɍɠȞɏȽɔɂɜɍɓɛȮ.Ƞ.Ȫ.ȧ.):

ȮǤȠǤȪǤȧǤ

ȠɜɁɍɑɂɎɇɖɂɜɏɄɐɄɑǣȮɍɓɏɇɐɒɇɈɟȞɏȽɔɂɜɍ



ȜɏɇɅɊɟɑȧȢǤȮǤȠǤǣ
ȟɇɂɠɅɓɋɐɄ
ȟɛɊɍɑȀȥɍɇɋɟɒɄɒȽǣ

ȪɁɟɑǣ

ȜɏɇɅǤǣ

Ȯȥǣ

ɂɎɇɖɂɜɏɄɐɄɑ
ȜǤȰǤȧǤǣ



ȟǤȪǤȯǤǣ

ȮɄɉǣ

ǣ

Ȃǣ




ȪȬȤȭȧȪȭ/ ȭȮȪȤȱȠȤȜ ȠȥȫȬȪȭȳȫȪȯ2 (ɀɇȽ ɈȽɒəɅɂɐɄ ȽɜɒɄɐɄɑ ɛ ɎȽɏȽɉȽȾɛ ɒɂɉɇɈɛɑ
ɁɇɍɇɈɄɒɇɈɛɑ ɎɏəɌɄɑ)ǣ ȭɂ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ Ɏɍɓ Ɂɂɋ ɐɓɋɒəɐɐɂɒȽɇ Ʉ ɂɌɍɓɐɇɍɁɟɒɄɐɄ ɐɒɍ ɎȽɏɟɋ
ɚɋɒɓɎɍǡ ȽɎȽɇɒɂɜɒȽɇɎɏɍɐɈɟɊɇɐɄɂɌɍɓɐɇɍɁɟɒɄɐɄɑρɂȾɂȾȽɜɘɐɄɒɍɓɀɋɛɐɇɍɓɒɄɑɓɎɍɀɏȽɔɛɑȽɎɟ
ɁɄρɟɐɇȽɓɎɄɏɂɐɜȽɛɐɓɊȾɍɉȽɇɍɀɏȽɔɇɈɍɠɎɉɄɏɂɌɍɓɐɜɍɓǤ





ȪȨȪȧȜǣ


ȠȫπȨȯȧȪǣ






ȪȨȪȧȜȮȠȫπȨȯȧȪ
ȫȜȮȠȬȜǣ




ȪȟȪȭǣ


ȜȟȮǣ




ȜȬȤȣǣ


ʹȝɉǤɐɄɊɂɜɍ

ʹɎɂɏɇɂɖɍɊɚɋɍɓɓɎɂɠɅɓɋɄɑɁɛɉɘɐɄɑȋȟɇȽɀɏəɔɂɒȽɇɟɒȽɋɁɂɋɍɏɜɃɂɒȽɇɂɈɎɏɟɐɘɎɍɑȌ




ȮǤȥǣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȮɄɉǣ 

ǣ 

25591

Ȃǣ 


Ȥ. ȜɋȽɀɀɚɉɉɘ ɐɒɄɋ ɓɎɄɏɂɐɜȽ ɐȽɑ ɒɄ ɅɚɐɄ ɐɂ ɈɓɈɉɍɔɍɏɜȽ …………3 ɂɇɁɇɈɍɠ/ɣɋ
ɒɍɓɏɇɐɒɇɈɍɠ/ɣɋ ɉɂɘɔɍɏɂɜɍɓ/ɘɋ ɁɄɊɟɐɇȽɑ ɖɏɛɐɄɑ ɈȽɇ ɐȽɑ ɓɎɍȾəɉɉɘ ɒȽ ɎɏɍȾɉɂɎɟɊɂɋȽ
ɐɒɄɋ ɈɂɜɊɂɋɄ ɋɍɊɍɅɂɐɜȽ ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈə ɎɏɍɈɂɇɊɚɋɍɓ ɋȽ ɁɇȽɎɇɐɒɣɐɂɒɂ ɒɄ ɐɓɋɁɏɍɊɛ ɒɘɋ
ɋɍɊɜɊɘɋɎɏɍɡɎɍɅɚɐɂɘɋɀɇȽɒɄɋəɐɈɄɐɄɒɄɑɂɋɉɟɀɘɁɏȽɐɒɄɏɇɟɒɄɒȽɑ.
ȤȤ. ȧɂ ȽɒɍɊɇɈɛ μɍɓ ɂɓɅɠɋɄ ɈȽɇ ɀɋɘɏɜɃɍɋɒȽɑ ɒɇɑ Ɉɓɏɣɐɂɇɑ4, Ɏɍɓ ɎɏɍȾɉɚɎɍɋɒȽɇ ȽɎɟ ɒɇɑ
ɁɇȽɒəɌɂɇɑɒɄɑɎȽɏ.6ɒɍɓəɏɅɏɍɓ22ɒɍɓȨ.1599/1986,ɁɄɉɣɋɘɟɒɇ:
«1. ȠɌɍɓɐɇɍɁɍɒɣ ɒɍ ȥ.Ƞ.ȫ. (əɏɅɏɍ 31 Ȩ. 3013/2002) ɋȽ ɎɏɍȾɂɜ ɐɂ ɟɉɂɑ ɒɇɑ ȽɎȽɏȽɜɒɄɒɂɑ
ɂɋɚɏɀɂɇɂɑ(ȽɋȽɃɛɒɄɐɄɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋɈɉɎ)ɀɇȽɒɄɁɇɂɈɎɂɏȽɜɘɐɄɒɄɑɓɎɟɅɂɐɛɑμɍɓ.
2. ȠɌɍɓɐɇɍɁɍɒɣ ɒɍɋ/ ɒɄɋ ɘɑ əɋɘ ȽɋȽɔɂɏɟɊɂɋɍ/Ʉ ɋȽ ɈȽɒȽɅɚɐɂɇ ɒɄɋ ȽɜɒɄɐɄ ɛ/ ɈȽɇ ɋȽ
ɎȽɏȽɉəȾɂɇɒɄɋɒɂɉɇɈɛɎɏəɌɄ(ɁɇȽɀɏəɔɂɒȽɇɟɒȽɋɁɂɋɍɏɜɃɂɒȽɇɂɈɎɏɟɐɘɎɍɑ)
3.
«……………………………………………………………………………………………………………………………………»

ȠɎɇɉɚɌɒɂμɂɎɍɇɍɒɏɟɎɍɅɚɉɂɒɂɋȽɎȽɏȽɉəȾɂɒɂɒɄɋȽɎəɋɒɄɐɛɐȽɑ:
ͳǤȨȽɐȽɑȽɎɍɐɒȽɉɂɜρɂɐɓɐɒɄɊɚɋɄɂɎɇɐɒɍɉɛɐɒɄȟɇɂɠɅɓɋɐɄɎɍɓɁɄɉɣɋɂɒɂɐɒɄɋɎȽɏɍɠɐȽ
ȽɜɒɄɐɄǣ
ʹǤȨȽɒɄɋɎȽɏȽɉəȾɂɒɂɍɜɁɇɍɑȽɎɟɒɄɋɓɎɄɏɂɐɜȽρȽɑ
͵ǤȨȽɒɄɋɎȽɏȽɉəȾɂɒɂȽɎɟəɉɉɍȠǤȥǤȠǤǣ
ͶǤȨȽɒɄɋɎȽɏȽɉəȾɂɇɂɈɎɏɟɐɘɎɟɑɐȽɑ
ͷǤȨȽɐȽɑȽɎɍɐɒȽɉɂɜɊɂɐɒɍɋȽɏɇɅɊɟǣ


ǥǥǥǥǥǥǥǤǤ

ȪȀȢȽɋȽɀɀɚɉɉɘɋȀɍɓɐȽ

ȋȢɊɂɏɍɊɄɋɜȽȌ ȋȭɔɏȽɀɜɁȽǦɓɎɍɀɏȽɔɛȌ


͵ȭɓɊɎɉɄɏɣɋɂɒȽɇɍȽɏɇɅɊɟɑɒɘɋɂɇɁɇɈɣɋȟǤȱǤȮǤȦǤ

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

Ͷ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȫȦȢȬȪȰȪȬȤȜȥȜȭȮȪȤȱȠȤȜ
ȜȫȜȤȮȪȯȧȠȨȜȟȤȥȜȤȪȦȪȞȢȮȤȥȜ

ȥȜȮȜȮȠȣȢȥȠȧȠȮȢȨ
ȜȤȮȢȭȢ

ȮȤȮȦȪȭȟȤȥȜȤȪȦȪȞȢȮȤȥȪȯ:
1.ȜɋɒɜɀɏȽɔɍəɁɂɇȽɑɍɁɇɈɍɠɊɂɒȽɔɍɏɚȽɂɎɇȾȽɒɣɋǡ
ɐɠɊɔɘɋȽɊɂɒɇɑɁɇȽɒəɌɂɇɑɒɍɓɎǤɁǤ͵ͶȀʹͲͲͳȋȰȠȥ
Ȝʅʹ͵͵ȌǡɟɎɘɑɇɐɖɠɂɇǤ

ȟȠȨȜȫȜȤȮȠȤȮȜȤ





2. ȜɎɟɁɂɇɌɄ ɈȽɒəɅɂɐɄɑ ɎȽɏȽȾɟɉɍɓǡ ɟɎɘɑ ȽɋȽɉɓɒɇɈə 
ɎɂɏɇɀɏəɔɂɒȽɇɈȽɒɘɒɚɏɘɓɎɟɒɍɋɒɜɒɉɍǼɈɟɐɒɍɑǽǤ



(€ 



3.  ǼȖȖȣȘĲȚțȒ İʌȚıĲȠȜȒ ȪȥȠȣȢ ȤȚȜȓȦȞ İȣȡȫ
1.000) ȖȚĮ țȐșİ ȩȤȘȝĮ. 

ȹɒȽɋɒɄɋɂɎɇɖɂɜɏɄɐɄɂɈɊɂɒȽɉɉɂɠɂɒȽɇɋɍɊɇɈɟɎɏɟɐɘɎɍ,ɓɎɍȾəɉɉɍɋɒȽɇɂɎɇɎɉɚɍɋɒȽȽɈɟɉɍɓɅȽ
ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈə:
4. ȨɍɊɇɊɍɎɍɇɄɒɇɈə ɚɀɀɏȽɔȽ Ɏɏɍɑ ɓɎɍȾɍɉɛ ɒɄɑ ȽɜɒɄɐɄɑ 
ɀɇȽɉɍɀȽɏɇȽɐɊɟɒɍɓɋɍɊɇɈɍɠɎɏɍɐɣɎɍɓǤ



ȫȜȬȜȮȢȬȢȭȠȤȭ:
1.ȹɒȽɋɒɄɋȽɋȽɀɀɂɉɜȽɓɎɍȾəɉɉɂɇɂɎɇɖɂɜɏɄɐɄɒɍɓɏɇɐɒɇɈɍɠɀɏȽɔɂɜɍɓɁɂɋɓɎɍȾəɉɉɂɒȽɇɒɍɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɟȋ͵ȌǤ
2Ǥ Ƞɋɒɟɑ ͵Ͳ ɄɊɂɏɣɋ ȽɎɟ ɒɄɋ ɚɈɁɍɐɄ ɒɄɑ əɁɂɇȽɑ ɈɓɈɉɍɔɍɏɜȽɑ ɒɍɓɏɇɐɒɇɈɍɠ ɉɂɘɔɍɏɂɜɍɓ ɈȽɒə ɒɄ ɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽ ɒɍɓ
əɏɅɏɍɓͷɒɍɓȨǤͳͳȀͳͻǡɟɎɘɑɇɐɖɠɂɇǡɍɂɎɇɖɂɇɏɄɊȽɒɜȽɑɓɎɍɖɏɂɍɠɒȽɇɋȽɎɏɍɐɈɍɊɜɐɂɇɐɒɄɋɍɇɈɂɜȽȫǤȯǤȮǤɒɍɓȠǤȪǤȮǤ
ȽɋɒɜɀɏȽɔɍ ɒɄɑ əɁɂɇȽɑ ɈɓɈɉɍɔɍɏɜȽɑ ɈȽɇ ȽɎɟɁɂɇɌɄ ɈȽɒəɅɂɐɄɑ ɎȽɏȽȾɟɉɍɓ ɓɎɚɏ ȠǤȪǤȮǤ Ɏɍɐɍɠ ɂɈȽɒɟ ɂɓɏɣ ȋͳͲͲ̀Ȍ
Ɏɉɚɍɋ ɖȽɏɒɍɐɛɊɍɓǡ ɒɍ ɍɎɍɜɍ ɈȽɒȽȾəɉɉɂɒȽɇ ɐɒɍ ɒȽɊɂɜɍ ɒɍɓ ȠǤȪǤȮǤ ɛ ɈȽɒȽɒɜɅɂɒȽɇ ɐɒɍ ɉɍɀȽɏɇȽɐɊɟ ɒɍɓ ȠǤȪǤȮǤ Ɋɂ ȽɏǤ
ͲͲʹͶǦʹͳͺͲͲɐɒɄɋȮɏəɎɂɃȽɒɄɑȠɉɉəɁɍɑǡɀɇȽɒɄɋɈȽɒȽɖɣɏɇɐɄɒɍɓɒɍɓɏɇɐɒɇɈɍɠɉɂɘɔɍɏɂɜɍɓɐɒɍɊɄɒɏɣɍɒɍɓəɏɅɏɍɓ
ͳ͵ɒɍɓȨǤͳͳȀͳͻǡɟɎɘɑɇɐɖɠɂɇǤȢɊɄɈȽɒȽɖɣɏɇɐɄɒɍɓɒɍɓɏɇɐɒɇɈɍɠɉɂɘɔɍɏɂɜɍɓɐɒɍɊɄɒɏɣɍɒɍɓȽɋɘɒɚɏɘəɏɅɏɍɓ
ɂɎɇɐɠɏɂɇɒɇɑɈɓɏɣɐɂɇɑɒɍɓəɏɅɏɍɓͳͷɒɍɓȨǤͳͳȀͳͻǡɟɎɘɑɇɐɖɠɂɇǤ
3. ȠɎɜɐɄɑǡ ɓɎəɏɖɂɇ Ʉ ɁɓɋȽɒɟɒɄɒȽ ɂɌ ȽɎɍɐɒəɐɂɘɑ ɎɉɄɏɘɊɛɑ Ɋɂ ɈȽɒəɅɂɐɄ ɒɍɓ ɐɓɋɍɉɇɈɍɠ Ɏɍɐɍɠ ɐɂ ɉɍɀȽɏɇȽɐɊɟ
ȮɏəɎɂɃȽɑǡ 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
ɓɎɍȾɍɉɛɑȽɜɒɄɐɄɑɒɍȽɎɍɁɂɇɈɒɇɈɟɈȽɒəɅɂɐɄɑɓɎɍȾəɉɉɂɒȽɇɐɂɗɄɔɇɍɎɍɇɄɊɚɋɄɊɍɏɔɛǤ

ȥɟɐɒɍɑ: ȫȽɏəȾɍɉɍ ɠɗɍɓɑ ɒɏɇȽɈɍɐɜɘɋ ɂɓɏɣ (300,00€) Ɏɉɚɍɋ ɖȽɏɒɍɐɛɊɍɓǡ ɓɎɚɏ ɒɍɓ ȠɉɉɄɋɇɈɍɠ
ȟɄɊɍɐɜɍɓǡɒɍɍɎɍɜɍɈȽɒȽɒɜɅɂɒȽɇɐɂɍɎɍɇȽɁɛɎɍɒɂȟǤȪǤȯǤǡɐɒɍɋɈɘɁɇɈɟ͵ͶͳǤ
ȟɇəɏɈɂɇȽɒɛɏɄɐɄɑȽɏɖɂɜɍɓȾɂȾȽɇɣɐɂɘɋɈȽɇɎɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɣɋȽɎɟɒȽȠ.ȥ.Ƞ.:
ȵɌɇȋȌɊɛɋɂɑȋəɏɅɏɍͳ͵ȨǤ͵ͶͻͳȀʹͲͲǡȰȠȥʹͲȀȜȀʹǦͳͲǦʹͲͲȌ


25593

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ȝȠȝȜȤȳȭȢȯȫȪȝȪȦȢȭȜȨȜȞȞȠȦȤȜȭ

ȯɎɄɏɂɐɜȽȯɎɍȾɍɉɛɑ:

«ȜɋȽɀɀɂɉɜȽɅɚɐɄɑɐɂɈɓɈɉɍɔɍɏɜȽ
ɂɇɁɇɈɍɠɒɍɓɏɇɐɒɇɈɍɠɉɂɘɔɍɏɂɜɍɓɁɄɊɟɐɇȽɑɖɏɛɐɄɑ»


ȜɏɇɅμ.ȫɏɘɒɍɈɟɉɉɍɓ:







ȜɏμɟɁɇɍɑȯɎəɉɉɄɉɍɑ:

ȹɋɍμȽ:

ȠɎɣɋɓμɍ:







Ȝɇɒɣɋ:

ȹɋɍμȽ:

ȜɜɒɄɊȽ:

Ȣμ/ɋɇȽȽɇɒɛμȽɒɍɑ: 










ȠɎɣɋɓμɍ:

ȥȜȮȜȮȠȣȠȨȮȜȟȤȥȜȤȪȦȪȞȢȮȤȥȜ
ȥȜȮȜȮȠȣȢȥȠȧȠ
ȮȢȨȜȤȮȢȭȢ

ȮȤȮȦȪȭȟȤȥȜȤȪȦȪȞȢȮȤȥȪȯ:

ȟȠȨȜȫȜȤȮȠȤȮȜȤ

1.ȜɋɒɜɀɏȽɔɍəɁɂɇȽɑɍɁɇɈɍɠɊɂɒȽɔɍɏɚȽɂɎɇȾȽɒɣɋǡ
ɐɠɊɔɘɋȽɊɂɒɇɑɁɇȽɒəɌɂɇɑɒɍɓɎǤɁǤ͵ͶȀʹͲͲͳȋȰȠȥ
Ȝʅʹ͵͵ȌǡɟɎɘɑɇɐɖɠɂɇǤ





2.ȜɎɟɁɂɇɌɄɈȽɒəɅɂɐɄɑɎȽɏȽȾɟɉɍɓǤ





(€ 1.000) 



3.ǼȖȖȣȘĲȚțȒ İʌȚıĲȠȜȒ ȪȥȠȣȢ ȤȚȜȓȦȞ İȣȡȫ
ȖȚĮ țȐșİ ȩȤȘȝĮ. 

ȹɒȽɋɒɄɋɂɎɇɖɂɜɏɄɐɄɂɈɊɂɒȽɉɉɂɠɂɒȽɇɋɍɊɇɈɟɎɏɟɐɘɎɍ,ɓɎɍȾəɉɉɍɋɒȽɇɂɎɇɎɉɚɍɋɒȽȽɈɟɉɍɓɅȽ
ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈə:
4. ȨɍɊɇɊɍɎɍɇɄɒɇɈə ɚɀɀɏȽɔȽ Ɏɏɍɑ ɓɎɍȾɍɉɛ ɒɄɑ ȽɜɒɄɐɄɑ 
ɀɇȽɉɍɀȽɏɇȽɐɊɟɒɍɓɋɍɊɇɈɍɠɎɏɍɐɣɎɍɓǤ




ȟȤȜȬȥȠȤȜȮȢȬȢȭȢȭȜȬȱȠȤȪȯȝȠȝȜȤȳȭȠȳȨȥȜȤȫȤȭȮȪȫȪȤȢȮȤȥȳȨȜȫȪȮȜȠ.ȥ.Ƞ.:
ȵɌɇȋȌɊɛɋɂɑȋəɏɅɏɍͳ͵ȨǤ͵ͶͻͳȀʹͲͲǡȰȠȥʹͲȀȜȀʹǦͳͲǦʹͲͲȌ
ȮȬȪȫȪȭȫȜȬȜȦȜȝȢȭȫȪȯȠȫȠȦȠȞȢ:
ȫȬȪȣȠȭȧȤȜ: Ƞɋɒɟɑ ɁɚɈȽ ȋͳͲȌ ɄɊɂɏɣɋ ȽɎɟ ɒɄɋ ȽɋȽɀɀɂɉɜȽ ɅɚɐɄɑ ɐɂ ɈɓɈɉɍɔɍɏɜȽ ɂɇɁɇɈɍɠ ɒɍɓɏɇɐɒɇɈɍɠ
ɉɂɘɔɍɏɂɜɍɓ ɁɄɊɟɐɇȽɑ ɖɏɛɐɄɑǡ Ʉ ɓɎɄɏɂɐɜȽ ɁɠɋȽɒȽɇ ɋȽ ȽɎȽɀɍɏɂɠɐɂɇ ɒɄɋ ɅɚɐɄ ɒɄɑǡ ɐɂ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ Ɏɍɓ Ɂɂɋ
ɐɓɀɈɂɋɒɏɣɋɍɋɒȽɇɍɇɋɟɊɇɊɂɑɎɏɍɡɎɍɅɚɐɂɇɑɎɏɍɑɒɍɠɒɍɛɁɂɋɎɏɍɈɠɎɒɂɇɄɐɓɋɁɏɍɊɛɒɍɓɑȽɎɟɒȽɓɎɍȾɉɄɅɚɋɒȽ
ɐɒɍɇɖɂɜȽǤ ȭɂ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ əɎɏȽɈɒɄɑ ɎȽɏɚɉɂɓɐɄɑ ɒɄɑ ɎȽɏȽɎəɋɘ ɎɏɍɅɂɐɊɜȽɑǡ Ʉ Ƚɋɘɒɚɏɘ ɁɏȽɐɒɄɏɇɟɒɄɒȽ
ȽɐɈɂɜɒȽɇɂɉɂɠɅɂɏȽɈȽɇɍɂɋɁɇȽɔɂɏɟɊɂɋɍɑɊɎɍɏɂɜɋȽɃɄɒɛɐɂɇɐɖɂɒɇɈɛȾɂȾȽɜɘɐɄȽɎɟɒɄɋȽɏɊɟɁɇȽ
ɀɇȽɒɄɋɚɈɁɍɐɄɒɄɑɎɏəɌɄɑȽɏɖɛǡɐɠɊɔɘɋȽɊɂɒɄɋɎȽɏǤͶɒɍɓəɏɅɏɍɓͳͲɒɍɓɋǤ͵ʹ͵ͲȀʹͲͲͶȋȰȠȥȜʅͶͶȌǡɄ
ɍɎɍɜȽɖɍɏɄɀɂɜɒȽɇȽɓɒɟɊȽɒȽǤ

ȪȯɎəɉɉɄɉɍɑ


ȋɓɎɍɀɏȽɔɛȌ

25594

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ȯȫȪȟȠȤȞȧȜ2
ȯȫȪȟȠȤȞȧȜȝȠȝȜȤȳȭȢȭȭȯȨȟȬȪȧȢȭȨȪȧȤȧȳȨȫȬȪȻȫȪȣȠȭȠȳȨȞȤȜȮȢȣȠȭȢȭȠ
ȥȯȥȦȪȰȪȬȤȜȠȤȟȤȥȪȯȮȪȯȬȤȭȮȤȥȪȯȦȠȳȰȪȬȠȤȪȯȟȢȧȪȭȤȜȭȱȬȢȭȢȭ



ȠȦȦȢȨȤȥȢȟȢȧȪȥȬȜȮȤȜ
ȯȫȪȯȬȞȠȤȪȮȪȯȬȤȭȧȪȯ
ȠȦȦȢȨȤȥȪȭȪȬȞȜȨȤȭȧȪȭȮȪȯȬȤȭȧȪȯ
ȫ.ȯ.Ȯ.


ȜǤȫǤ





ȝɂȾȽɇɣɋɂɒȽɇ ɟɒɇ Ʉ ɂɎɇɖɂɜɏɄɐɄ Ɋɂ ɒȽ ɈəɒɘɅɇ ɐɒɍɇɖɂɜȽ (ɒɍɓɏɇɐɒɇɈɟ ɀɏȽɔɂɜɍ ɛ ȮɍɓɏɇɐɒɇɈɛ ȠɎɇɖɂɜɏɄɐɄ
ȪɁɇɈɣɋ ȧɂɒȽɔɍɏɣɋ)7 ɎɉɄɏɍɜ ɒɇɑ ɋɟɊɇɊɂɑ ɎɏɍɡɎɍɅɚɐɂɇɑ ɀɇȽ ɒɄ ɅɚɐɄ ɐɂ ɈɓɈɉɍɔɍɏɜȽ ɂɇɁɇɈɍɠ
ɒɍɓɏɇɐɒɇɈɍɠɉɂɘɔɍɏɂɜɍɓɁɄɊɟɐɇȽɑɖɏɛɐɄɑǤ
ȠɎɘɋɓɊɜȽɂɎɇɖɂɜɏɄɐɄɑǣ
ȨɟɊɇɊɍɑɂɈɎɏɟɐɘɎɍɑͷǣ
ȟɇȽɈɏɇɒɇɈɟɑɒɜɒɉɍɑǣ
ȟɇɂɠɅɓɋɐɄ
ɂɎɇɖɂɜɏɄɐɄɑǣ

ȜǤȰǤȧǤǣ



ȮɄɉǣ

ȜɏǤǣ



ȪɁɟɑǣ



ȟɛɊɍɑȀȥɍɇɋɟɒɄɒȽǣ



ȮǤȥǤǣ



ȟǤȪǤȯǤǣ
ǣ

Ǧǣ

ȢɎȽɏɍɠɐȽɂɎɇɁɂɇɈɋɠɂɒȽɇȽɎɟɒɍɋɈəɒɍɖɟɒɄɑɐɒȽȽɏɊɟɁɇȽɟɏɀȽɋȽɀɇȽɒɄɁɇɂɓɈɟɉɓɋɐɄ
ɒɍɓɂɉɚɀɖɍɓǤ



ȪȀȢȫȬȪʷȭȮȜȧȠȨȪȭȀȢȮȢȭȫǤȯǤȮǤ




ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤ


5

ȭɓɊɎɉɄɏɣɋɂɒȽɇɐɒɄɋɎɂɏɜɎɒɘɐɄɎɍɓɒɄɋɂɎɇɖɂɜɏɄɐɄɂɈɊɂɒȽɉɉɂɠɂɒȽɇɋɍɊɇɈɟɎɏɟɐɘɎɍǤ

ȭɓɊɎɉɄɏɣɋɂɒȽɇɊɟɋɍȽɋɓɎəɏɖɂɇɐɒɄɋɎɂɏɜɎɒɘɐɄɎɍɓɄȽɋȽɀɀɂɉɜȽɓɎɍȾəɉɉɂɒȽɇȽɎɟɒɍɓɏɇɐɒɇɈɟɀɏȽɔɂɜɍǤ
7

ȠɎɇɉɚɀɂɒȽɇɛɁɇȽɀɏəɔɂɒȽɇɄȽɋɒɜɐɒɍɇɖɄɂɎɇɖɂɜɏɄɐɄǤ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Ιουλίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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