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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Απριλίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 61/16/10.04.2019
Καθορισμός του τρόπου υποβολής και του περιεχομένου των αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων
και τη χορήγηση αντιγράφων και πιστοποιητικών
από τα τηρούμενα βιβλία στα Κτηματολογικά
Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα
"Ελληνικό Κτηματολόγιο"- Ηλεκτρονική τήρηση
βιβλίων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών- Ψηφιακή εγγραφή αιτήσεων-Ρύθμιση ζητημάτων για την τήρηση έντυπων βιβλίων του
συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (ΝΠΔΔ)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 (Α’ 5), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4602/2019 (Α’ 45) και
ειδικότερα των άρθρων 9 παρ. 1, 2, 3 και 4, 37 παρ. 11,
40 παρ. 9 περ. α), γ) και δ).
2. Την 549/09/18.7.2012 απόφαση του Οργανισμού
Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας «Τροποποίηση της 168/3α/17.7.2003 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΦΕΚ 1042/Β’/28.7.2003), όπως αυτή
έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την 393/08/23.10.2006
απόφασή του (ΦΕΚ 1743/Β’/30.11.2006) σχετικά με το
περιεχόμενο και τη διάρθρωση του κτηματολογικού
φύλλου και τη διαμόρφωση και τήρηση του Κτηματολογικού Βιβλίου» (Β’ 2188).
3. Την 38469/21.8.2014 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Περιεχόμενο και τρόπος τήρησης του Ημερολογίου Εισερχομένων Πράξεων και του Βιβλίου Αιτήσεων για την έκδοση
και χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων του Κτηματολογικού Γραφείου» (Β’ 2323).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο», αποφασίζει:

Αρ. Φύλλου 1390

Άρθρο 1
Περιεχόμενο και τρόπος υποβολής αίτησης για την
εγγραφή πράξεων και την έκδοση πιστοποιητικών και
αντιγράφων
1. Στην αίτηση για την εγγραφή πράξης στα προβλεπόμενα βιβλία του άρθρου 9 παρ. 1 περ. α) ν. 4512/2018
(Α’ 5) για την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του
Εθνικού Κτηματολογίου, αναγράφονται τα στοιχεία του
προσώπου (φυσικού ή νομικού) για το οποίο ζητείται η
καταχώριση. Επίσης, μνημονεύονται η πράξη της οποίας
ζητείται η καταχώριση, τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα,
το ακίνητο στο οποίο αφορά η αιτούμενη καταχώριση με
τον κωδικό του αριθμ. (ΚΑΕΚ). Στην ίδια αίτηση περιέχονται αιτήματα για έκδοση πιστοποιητικών καταχώρισης,
κτηματολογικών εγγραφών και διαγραμμάτων που συμπληρώνονται κατά περίπτωση. Η αίτηση υποβάλλεται
στο κατά τόπον αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο και
Υποκατάστημα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του
ν. 2664/1998, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε έντυπο που έχει τη μορφή που εμφαίνεται στο συνοδεύον
την παρούσα απόφαση υπόδειγμα, που δημοσιεύεται
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
2. Για την έκδοση πιστοποιητικού, αντιγράφου ή διαγράμματος από τα βιβλία της παραγράφου 1 και τα
σχετικά αρχεία, υποβάλλονται κατά περίπτωση αιτήσεις
στα κατά τόπους αρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία και
Υποκαταστήματα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του
ν. 2664/1998, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε
έντυπα που έχουν τη μορφή που εμφαίνεται στα συνοδεύοντα την παρούσα απόφαση υποδείγματα, που
δημοσιεύονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.
3. Στην αίτηση για την εγγραφή πράξης στα προβλεπόμενα βιβλία του άρθρου 9 παρ. 1 περ. β) του ν. 4512/2018
(Α’ 5) για την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών αναγράφονται
τα στοιχεία του προσώπου (φυσικού ή νομικού) για το
οποίο ζητείται η καταχώριση. Επίσης, μνημονεύονται η
πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση, τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα. Η αίτηση υποβάλλεται στο κατά τόπον
αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο και Υποκατάστημα σε
έντυπο που έχει τη μορφή που εμφαίνεται στο συνοδεύ-
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ον την παρούσα απόφαση υπόδειγμα, που δημοσιεύεται
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
4. Για την έκδοση πιστοποιητικού και αντιγράφου από
τα βιβλία της παραγράφου 3 και τα σχετικά αρχεία, υποβάλλονται κατά περίπτωση αιτήσεις στα κατά τόπους
αρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα
σε έντυπα που έχουν τη μορφή που εμφαίνεται στα συνοδεύοντα την παρούσα απόφαση υποδείγματα, που
δημοσιεύονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.
5. Για την εγγραφή πράξης στα βιβλία της παραγράφου
2 του άρθρου 9 του συστήματος ενεχύρων σε κινητά χωρίς παράδοση, άλλων συμβάσεων παροχής ασφάλειας
επί κινητών, καθώς και της ενεχύρασης ή εκχώρησης
επιχειρηματικών απαιτήσεων ή άλλων δικαιωμάτων κατά
το ν. 2844/2000, καθώς και για την έκδοση αντιγράφου
από αυτά και τα σχετικά αρχεία, υποβάλλονται κατά
περίπτωση αιτήσεις στα κατά τόπους αρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα σε έντυπα που
έχουν τη μορφή που εμφαίνεται στα συνοδεύοντα την
παρούσα απόφαση υποδείγματα, που δημοσιεύονται
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.
Άρθρο 2
Ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων
του συστήματος Μεταγραφών
και Υποθηκών-Ψηφιακή εγγραφή αιτήσεων
1. Από τα προβλεπόμενα βιβλία του άρθρου 9 παρ.
1 περ. β) του ν. 4512/2018 (Α’ 5) για την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος Μεταγραφών και
Υποθηκών και συγκεκριμένα το Γενικό Βιβλίο Εκθέσεων,
το Βιβλίο Τελών και το Βιβλίο Αιτήσεων για την έκδοση
πιστοποιητικών και αντιγράφων τηρούνται ηλεκτρονικά.
2. Στο Γενικό Βιβλίο Εκθέσεων και στο Βιβλίο Τελών
που τηρεί κάθε Κτηματολογικό Γραφείο και Υποκατάστημα για την περιοχή τοπικής αρμοδιότητάς του, η
εγγραφή των αιτήσεων γίνεται ψηφιακά, αυθημερόν
κατά τη σειρά υποβολής τους και κατά την εισαγωγή
των στοιχείων συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία:
α) ο αριθμός πρωτοκόλλου κατά τη σειρά εγγραφής της
αίτησης, β) το έτος, η ημερομηνία και η ώρα εισαγωγής της αίτησης, γ) το ονοματεπώνυμο του αιτούντος,
δ) το είδος του εγγράφου και της εγγραπτέας πράξης για
την οποία ζητείται η καταχώριση, ε) ο αριθμός, η ημερομηνία έκδοσης και η εκδούσα αρχή του εγγράφου που
περιέχεται η εγγραπτέα πράξη, στ) το ποσό συναλλαγής, ζ) στοιχεία μεταγραφών, εγγραφών ή σημειώσεων,
η) το είδος και το πλήθος των αιτούμενων πιστοποιητικών και αντιγράφων, θ) τα προβλεπόμενα και εισπραττόμενα κατά τα άρθρα 6 και 7 του ν. 4512/2018 τέλη,
πάγια και αναλογικά, για την εγγραφή της πράξης και την
έκδοση των αιτούμενων πιστοποιητικών και αντιγράφων
και ι) τα στοιχεία του τρόπου πληρωμής.
3. Το Γενικό Βιβλίο Εκθέσεων και το Βιβλίο Τελών, στην
έντυπη μορφή τους, συντίθεται από κινητά μηχανογραφικά φύλλα, που είναι παράγωγα της ψηφιακής μορφής,
υπογράφονται από τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου ή του Υποκαταστήματος και βιβλιοδετούνται περιοδικά σε τακτά χρονικά διαστήματα, κατά
την εύλογη κρίση του Προϊσταμένου, σε ενιαίο τόμο.
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Εξαιρετικά και σε περίπτωση που για έκτακτο λόγο δεν
είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική τήρηση του των ίδιων
Βιβλίων, η εγγραφή των αιτήσεων γίνεται χειρόγραφα σε
έντυπα φύλλα, που είναι παράγωγα της ψηφιακής μορφής. Η εγγραφή που καταχωρίστηκε χειρόγραφα, τρέπεται σε ψηφιακή, αμέσως μόλις αρθεί η τεχνική αδυναμία.
4. Στο Βιβλίο Αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικών
και αντιγράφων που τηρεί κάθε Κτηματολογικό Γραφείο
και Υποκατάστημα για την περιοχή τοπικής αρμοδιότητάς του, η εγγραφή των αιτήσεων γίνεται ψηφιακά,
αυθημερόν κατά τη σειρά υποβολής τους και κατά την
εισαγωγή των στοιχείων συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία: α) ο αριθμός πρωτοκόλλου κατά τη σειρά
εγγραφής της αίτησης, β) το έτος, η ημερομηνία και η
ώρα εισαγωγής της αίτησης, γ) το ονοματεπώνυμο του
αιτούντος, δ) το είδος και το πλήθος των αιτούμενων
πιστοποιητικών και αντιγράφων, ε) τα προβλεπόμενα
και εισπραττόμενα κατά το άρθρο 7 του ν. 4512/2018
τέλη, για την έκδοση των αιτούμενων πιστοποιητικών και
αντιγράφων και στ) τα στοιχεία του τρόπου πληρωμής.
5. Το Βιβλίο Αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικών
και αντιγράφων στην έντυπη μορφή του, συντίθεται από
κινητά μηχανογραφικά φύλλα, που είναι παράγωγα της
ψηφιακής μορφής, υπογράφονται από τον Προϊστάμενο
του Κτηματολογικού Γραφείου ή του Υποκαταστήματος
και βιβλιοδετούνται περιοδικά σε τακτά χρονικά διαστήματα, κατά την εύλογη κρίση του Προϊσταμένου, σε
ενιαίο τόμο. Εξαιρετικά και σε περίπτωση που για έκτακτο λόγο δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική τήρηση του ίδιου Βιβλίου, η εγγραφή των αιτήσεων γίνεται
χειρόγραφα σε έντυπα φύλλα, που είναι παράγωγα της
ψηφιακής μορφής. Η εγγραφή που καταχωρίστηκε χειρόγραφα, τρέπεται σε ψηφιακή, αμέσως μόλις αρθεί η
τεχνική αδυναμία.
Άρθρο 3
Τα βιβλία υποθηκών, μεταγραφών, κατασχέσεων και
διεκδικήσεων, τα γενικά αλφαβητικά ευρετήρια υποθηκών, μεταγραφών, κατασχέσεων και διεκδικήσεων του
συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών, που τηρούσε
και ενημέρωνε το καταργούμενο Υποθηκοφυλακείο, έμμισθο και άμισθο, μέχρι την ημερομηνία κατάργησης του
κατά τα αναφερόμενα στην απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» της
παραγράφου 7 του άρθρου 1 του ν. 4512/2018 και παραδίδονται στο Φορέα σύμφωνα με το πρωτόκολλο του
άρθρου 38 παρ. 1 και 2, εξακολουθούν να τηρούνται και
να ενημερώνονται από το Κτηματολογικό Γραφείο ή το
Υποκατάστημα που συστήνεται κατά το άρθρο 15, μετά
την έναρξη της λειτουργίας τους, όπως ορίζεται στην ίδια
απόφαση. Στα παραπάνω βιβλία, μετά την παραλαβή
τους και πριν τη διενέργεια της πρώτης εγγραφής, τίθεται
από τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου ή
του Υποκαταστήματος, με δική του επιμέλεια, σχετική
επισημείωση για την έναρξη διενέργειας καταχωρίσεων κατά το ν. 4512/2018, με αναφορά στην ημερομηνία
έναρξης λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου ή
του Υποκαταστήματος σύμφωνα με την απόφαση του
της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου. Το ίδιο
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ισχύει και για τα βιβλία της παραγράφου 2 του άρθρου 9
του συστήματος ενεχύρων σε κινητά χωρίς παράδοση,
άλλων συμβάσεων παροχής ασφάλειας επί κινητών, καθώς και της ενεχύρασης ή εκχώρησης επιχειρηματικών
απαιτήσεων ή άλλων δικαιωμάτων κατά το ν. 2844/2000.
Άρθρο 4
Η 549/09/18.7.2012 απόφαση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας «Τροποποίηση
της 168/3α/17.7.2003 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΦΕΚ 1042/Β’/28.7.2003), όπως αυτή
έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την 393/08/23.10.2006
απόφασή του (ΦΕΚ 1743/Β’/30.11.2006) σχετικά με το
περιεχόμενο και τη διάρθρωση του κτηματολογικού
φύλλου και τη διαμόρφωση και τήρηση του Κτηματολογικού Βιβλίου» (Β’ 2188) και η 38469/21.8.2014 απόφαση
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του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής «Περιεχόμενο και τρόπος τήρησης του Ημερολογίου Εισερχομένων Πράξεων και του Βιβλίου Αιτήσεων
για την έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων του Κτηματολογικού Γραφείου»
(Β’ 2323), που εξεδόθησαν κατά τις εξουσιοδοτικές διατάξεις των άρθρων 3 (παράγραφοι 2, περ. γ’, δ’ και στ’ και
3), 6 (παρ. 1), 10, 11, 12 και 15 (παρ. 1) του ν. 2664/1998
«Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 275), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εξακολουθούν να ισχύουν.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή και τα συνημμένα υποδείγματα να
δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΒΥΡΩΝΑΣ ΝΑΚΟΣ
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ǼȁȁǾȃǿȀǾ ¨ǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃȉȅȈ & ǼȃǼȇīǼǿǹȈ
ǼȁȁǾȃǿȀȅ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ
ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȀȅ īȇǹĭǼǿȅ…………………….
ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹ………………………………….
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ǹȡ.ʌȡȦĲ.: ……………….…..
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ : ……….………

ȆȇȅȈ ȉȅ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȀȅ īȇǹĭǼǿȅ/ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹ……………………………….
ǹǿȉǾȈǾ īǿǹ ȋȅȇǾīǾȈǾ ǹȃȉǿīȇǹĭȅȊ/ȍȃ ȈȊȂǺǹȈǾȈ ǼȃǼȋȊȇȅȊ ȉȅȊ
Ȟ.2844/2000
ĲȠȣ/ĲȘȢ
ĭȣıȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ
ǼʌȫȞȣvȠ …………………………..……… ǵȞȠvĮ ………………….…..………. ȆĮĲȡȫȞȣvȠ …………………...
ǹȡȚșvȩȢ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ /įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ ……..…………………..……ǼțįȠȪıĮ ĮȡȤȒ ………………………..…………
¨ȚİȪșȣȞıȘ (ȅįȩȢ, ĮȡȚșvȩȢ, ȉȀ, ȋȫȡĮ) …………………………………………………………………………….
ȉȘȜ. ıĲĮșİȡȩ …………………………… ȉȘȜ. țȚȞȘĲȩ…………………………Email……………………………..
ǹĭȂ
ȃȠvȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ
ǼʌȦȞȣvȓĮ ……………………………………………………………………………………………………………..
¨ȚĮțȡȚĲȚțȩȢ ĲȓĲȜȠȢ ȞȠvȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ ……………………………………………………………………………….
ǼȓįȠȢ ȞȠvȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ …………………………………………………ǲįȡĮ …..………………………………..
¨ȚİȪșȣȞıȘ (ȅįȩȢ, ĮȡȚșvȩȢ, ȉȀ, ȋȫȡĮ) ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………ȉȘȜȑĳȦȞȠ………………………………………..
ǹĭȂ
Ȃİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȚĲȠȪvĮȚ ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ ĮȞĲȚȖȡȐĳȠȣ/ȦȞ ĲȘȢ/ĲȦȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ ıȪȝȕĮıȘȢ/İȦȞ İȞİȤȪȡȠȣ ĲȠȣ
Ȟ.2844/2000

ǹȡȚșvȩȢ
ʌȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ ʌȡȐȟȘȢ

ǾvİȡȠvȘȞȓĮ

ǼȞİȤȣȡȠĳȣȜĮțİȓȠ
İȖȖȡĮĳȒȢ

ȆȜȒșȠȢ ĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ
ĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ

ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ

īȚĮ ȤȡȒıȘ…………………………………………………………………………………………………………….

ǼȄȅȊȈǿȅǻȅȉǾȈǾ
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİ vʌȠȡȑıȦ ȞĮ ʌĮȡĮȜȐȕȦ Ƞ/Ș ȓįȚȠȢ/Į ĲȠ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ/Į, İȟȠȣıȚȠįȠĲȫ ȞĮ ĲȠ ʌĮȡĮȜȐȕİȚ:
ǼʌȫȞȣvȠ …………………………..……… ǵȞȠvĮ ………………….…..………. ȆĮĲȡȫȞȣvȠ ………………………………….
ǹȡȚșvȩȢ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ /įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ ……..………………………..……ǼțįȠȪıĮ ĮȡȤȒ ………………………..…………………..
¨ȚİȪșȣȞıȘ (ȅįȩȢ, ĮȡȚșvȩȢ, ȉȀ) …………………………………………………………………ȉȘȜȑĳȦȞȠ……………………..

ȅ/Ǿ ĮȚĲȫȞ/ ȠȪıĮ
̼͚͍͎͙͔͓͇͉͇͕͓͔͋̀͐͐́͑͠ͅͅͅ9<521$61$.26
̬͉͕͓͐͐͋͑̓ͅ((67
̶̷̸̶̴̧̨̦͍̦̯̮̪̦̲̮̦̺̓͘ͅ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 1390/22.04.2019

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ¨ǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃȉȅȈ & ǼȃǼȇīǼǿǹȈ
ǼȁȁǾȃǿȀȅ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ
ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȀȅ īȇǹĭǼǿȅ…………………….
ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹ………………………………….

16643

ǹȡ.ʌȡȦĲ.: ……………….…..
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ : ……….………

ȆȇȅȈ ȉȅ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȀȅ īȇǹĭǼǿȅ/ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹ …………………………………………………
ǹǿȉǾȈǾ īǿǹ ǼīīȇǹĭǾ ȈȊȂǺǹȈǾȈ ǼȃǼȋȊȇȅȊ ȉȅȊ Ȟ.2844/2000
ĲȠȣ/ĲȘȢ
ĭȣıȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ
ǼʌȫȞȣvȠ …………………………..……… ǵȞȠvĮ ………………….…..………. ȆĮĲȡȫȞȣvȠ …………………...
ǹȡȚșvȩȢ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ /įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ ……..…………………..……ǼțįȠȪıĮ ĮȡȤȒ ………………………..…………
¨ȚİȪșȣȞıȘ (ȅįȩȢ, ĮȡȚșvȩȢ, ȉȀ, ȋȫȡĮ) …………………………………………………………………………….
ȉȘȜ. ıĲĮșİȡȩ …………………………… ȉȘȜ. țȚȞȘĲȩ…………………………Email……………………………..
ǹĭȂ
ȃȠvȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ
ǼʌȦȞȣvȓĮ ……………………………………………………………………………………………………………..
¨ȚĮțȡȚĲȚțȩȢ ĲȓĲȜȠȢ ȞȠvȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ ……………………………………………………………………………….
ǼȓįȠȢ ȞȠvȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ …………………………………………………ǲįȡĮ …..………………………………..
¨ȚİȪșȣȞıȘ (ȅįȩȢ, ĮȡȚșvȩȢ, ȉȀ, ȋȫȡĮ) ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………ȉȘȜȑĳȦȞȠ………………………………………..
ǹĭȂ

Ȃİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȚĲȠȪȝĮȚ
(İʌȚȜȑȖİĲĮȚ ĲȠ ĮȓĲȘȝĮ ȝİ ʌȡȠıșȒțȘ ıȣȝȕȩȜȠȣ (¥ ) ıĲȠ ȠȚțİȓȠ ĲİĲȡȐȖȦȞȠ):

Į)

ĲȘȞ İȖȖȡĮĳȒ ıȪȝȕĮıȘȢ İȞİȤȪȡȠȣ ĲȠȣ Ȟ.2844/2000 ȝİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ıȪȝȕĮıȘ
ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșİȓ.


ɴͿ



ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ/ȫȞ

ȆȜȒșȠȢ 

īȚĮ ȤȡȒıȘ ……………………………………………………………………………………………………………
ɶͿ 

ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĮȞĲȚȖȡȐĳȠȣ

ȆȜȒșȠȢ

īȚĮ ȤȡȒıȘ …………………………………………………………………………………………………………….


ǼȄȅȊȈǿȅǻȅȉǾȈǾ
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİ vʌȠȡȑıȦ ȞĮ ʌĮȡĮȜȐȕȦ Ƞ/Ș ȓįȚȠȢ/Į ĲȠ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ/Į, ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ/Ȑ, İȟȠȣıȚȠįȠĲȫ ȞĮ ĲȠ ʌĮȡĮȜȐȕİȚ:
ǼʌȫȞȣvȠ …………………………..……… ǵȞȠvĮ ………………….…..………. ȆĮĲȡȫȞȣvȠ ………………………………….
ǹȡȚșvȩȢ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ /įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ ……..………………………..……ǼțįȠȪıĮ ĮȡȤȒ ………………………..…………………..
¨ȚİȪșȣȞıȘ (ȅįȩȢ, ĮȡȚșvȩȢ, ȉȀ) …………………………………………………………………ȉȘȜȑĳȦȞȠ……………………..

̼͚͍͎͙͔͓͇͉͇͕͓͔͋̀͐͐́͑͠ͅͅͅ9<521$61$.26
̬͉͕͓͐͐͋͑̓ͅ((67
̶̷̸̶̴̧̨̦͍̦̯̮̪̦̲̮̦̺̓͘ͅ

ȅ/Ǿ ĮȚĲȫȞ/ ȠȪıĮ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

16644

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ¨ǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃȉȅȈ & ǼȃǼȇīǼǿǹȈ
ǼȁȁǾȃǿȀȅ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ
ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȀȅ īȇǹĭǼǿȅ…………………….
ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹ………………………………….

Τεύχος B’ 1390/22.04.2019

ǹȡ.ʌȡȦĲ.: ……………….…..
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ : ……….………

ȆȇȅȈ ȉȅ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȀȅ īȇǹĭǼǿȅ/ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹ …………………………….
ǹǿȉǾȈǾ īǿǹ ȋȅȇǾīǾȈǾ ǹȃȉǿīȇǹĭȅȊ ȆȇǹȄǾȈ ǹȆȅ ȉǹ ǹȇȋǼǿǹ ȉȅȊ
ȈȊȈȉǾȂǹȉȅȈ ȂǼȉǹīȇǹĭȍȃ Ȁǹǿ ȊȆȅĬǾȀȍȃ
ĲȠȣ/ĲȘȢ
ĭȣıȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ
ǼʌȫȞȣvȠ …………………………..……… ǵȞȠvĮ ………………….…..………. ȆĮĲȡȫȞȣvȠ …………………...
ǹȡȚșvȩȢ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ /įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ ……..…………………..……ǼțįȠȪıĮ ĮȡȤȒ ………………………..…………
¨ȚİȪșȣȞıȘ (ȅįȩȢ, ĮȡȚșvȩȢ, ȉȀ, ȋȫȡĮ) …………………………………………………………………………….
ȉȘȜ. ıĲĮșİȡȩ …………………………… ȉȘȜ. țȚȞȘĲȩ…………………………Email……………………………..
ǹĭȂ
ȃȠvȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ
ǼʌȦȞȣvȓĮ ……………………………………………………………………………………………………………..
¨ȚĮțȡȚĲȚțȩȢ ĲȓĲȜȠȢ ȞȠvȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ ……………………………………………………………………………….
ǼȓįȠȢ ȞȠvȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ …………………………………………………ǲįȡĮ …..………………………………..
¨ȚİȪșȣȞıȘ (ȅįȩȢ, ĮȡȚșvȩȢ, ȉȀ, ȋȫȡĮ) ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………ȉȘȜȑĳȦȞȠ………………………………………..
ǹĭȂ
Ȃİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȚĲȠȪvĮȚ ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ ĮȞĲȚȖȡȐĳȠȣĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ ȝİ ıĲȠȚȤİȓĮ͗
ǹȡȚșvȩȢ
ʌȡȐȟȘȢ

ǾvİȡȠvȘȞȓĮ

ȈĲȠȚȤİȓĮ İțįȠȪıĮȢ ĮȡȤȒȢ ıȣvȕ/ĳȠȣ

ȈĲȠȚȤİȓĮ ȂİĲĮȖȡĮĳȒȢ/İȖȖȡĮĳȒȢ
ȉȩȝȠȢ

ǹȡȚșȝȩȢ

ǺȚȕȜȓȠ
ȝİĲĮȖȡĮĳȒȢ/
İȖȖȡĮĳȒȢ

ȊʌȠșȘțȠĳȣȜĮțİȓȠ

ȆȜȒșȠȢ
ĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ
ĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ

īȚĮ ȤȡȒıȘ……………………………………………………………………………………………………..

ǼȄȅȊȈǿȅǻȅȉǾȈǾ
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİ vʌȠȡȑıȦ ȞĮ ʌĮȡĮȜȐȕȦ Ƞ/Ș ȓįȚȠȢ/Į ĲȠ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ/Į, İȟȠȣıȚȠįȠĲȫ ȞĮ ĲȠ ʌĮȡĮȜȐȕİȚ:
ǼʌȫȞȣvȠ …………………………..……… ǵȞȠvĮ ………………….…..………. ȆĮĲȡȫȞȣvȠ ………………………………….
ǹȡȚșvȩȢ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ /įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ ……..………………………..……ǼțįȠȪıĮ ĮȡȤȒ ………………………..…………………..
¨ȚİȪșȣȞıȘ (ȅįȩȢ, ĮȡȚșvȩȢ, ȉȀ) …………………………………………………………………ȉȘȜȑĳȦȞȠ……………………..

̼͚͍͎͙͔͓͇͉͇͕͓͔͋̀͐͐́͑͠ͅͅͅ9<521$61$.26
̬͉͕͓͐͐͋͑̓ͅ((67
̶̷̸̶̴̧̨̦͍̦̯̮̪̦̲̮̦̺̓͘ͅ

ȅ/Ǿ ĮȚĲȫȞ/ ȠȪıĮ

Τεύχος B’ 1390/22.04.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ¨ǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃȉȅȈ & ǼȃǼȇīǼǿǹȈ
ǼȁȁǾȃǿȀȅ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ
ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȀȅ īȇǹĭǼǿȅ…………………….
ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹ………………………………….

16645

ǹȡ.ʌȡȦĲ.: ……………….…..
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ : ……….………

ȆȇȅȈ ȉȅ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȀȅ īȇǹĭǼǿȅ/ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹ …………………………………….
ǹǿȉǾȈǾ īǿǹ ȋȅȇǾīǾȈǾ:

ǹȃȉǿīȇǹĭȅȊ ȂǼȇǿǻǹȈ
ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅȊ ǹȀȉǾȂȅȈȊȃȈǾȈ

ǹȆȅ ȉǹ ǹȇȋǼǿǹ ȉȅȊ ȈȊȈȉǾȂǹȉȅȈ ȂǼȉǹīȇǹĭȍȃ Ȁǹǿ ȊȆȅĬǾȀȍȃ
ĲȠȣ/ĲȘȢ
ĭȣıȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ
ǼʌȫȞȣvȠ …………………………..……… ǵȞȠvĮ ………………….…..………. ȆĮĲȡȫȞȣvȠ …………………...
ǹȡȚșvȩȢ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ /įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ ……..…………………..……ǼțįȠȪıĮ ĮȡȤȒ ………………………..…………
¨ȚİȪșȣȞıȘ (ȅįȩȢ, ĮȡȚșvȩȢ, ȉȀ, ȋȫȡĮ) …………………………………………………………………………….
ȉȘȜ. ıĲĮșİȡȩ …………………………… ȉȘȜ. țȚȞȘĲȩ…………………………Email……………………………..
ǹĭȂ
ȃȠvȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ
ǼʌȦȞȣvȓĮ ……………………………………………………………………………………………………………..
¨ȚĮțȡȚĲȚțȩȢ ĲȓĲȜȠȢ ȞȠvȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ ……………………………………………………………………………….
ǼȓįȠȢ ȞȠvȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ …………………………………………………ǲįȡĮ …..………………………………..
¨ȚİȪșȣȞıȘ (ȅįȩȢ, ĮȡȚșvȩȢ, ȉȀ, ȋȫȡĮ) ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………ȉȘȜȑĳȦȞȠ………………………………………..
ǹĭȂ
ȈĲȠȚȤİȓĮ ʌȡȠıȫʌȠȣ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ĮĳȠȡȐ ĲȠ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ/ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ:
ĭȣıȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ
ǼʌȫȞȣvȠ ……………………………………………….. ǵȞȠvĮ ……….…………………………………………..
ǵȞȠvĮ țĮȚ İʌȫȞȣvȠ ʌĮĲȡȩȢ………………………………………………………………………………………….
ǵȞȠvĮ țĮȚ İʌȫȞȣvȠ vȘĲȡȩȢ………………………………………………………………………………………….
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ / /__ȉȩʌȠȢ ȖȑȞȞȘıȘȢ………………..…. ….…………………………………………….
ǹȡȚșvȩȢ įİȜĲȓȠȣ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ /įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ …………………………….ǼțįȠȪıĮ ĮȡȤȒ……….……………………
ǹĭȂ
ȃȠvȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ
ǼʌȦȞȣvȓĮ …………………………………………………………………………………………………………….
¨ȚĮțȡȚĲȚțȩȢ ĲȓĲȜȠȢ ȞȠvȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ ………………………………………………………………………………
ǼȓįȠȢ ȞȠvȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ …………………………………………………… ǲįȡĮ ………………………………..
ǹĭȂ
ȆȜȒșȠȢ ĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ:
īȚĮ ȤȡȒıȘ………………………………………………………………………………………………………………
ǼȄȅȊȈǿȅǻȅȉǾȈǾ
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİ vʌȠȡȑıȦ ȞĮ ʌĮȡĮȜȐȕȦ Ƞ/Ș ȓįȚȠȢ/Į ĲȠ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ/ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ İȟȠȣıȚȠįȠĲȫ ȞĮ ĲȠ ʌĮȡĮȜȐȕİȚ:
ǼʌȫȞȣvȠ …………………………..……… ǵȞȠvĮ ………………….…..………. ȆĮĲȡȫȞȣvȠ ………………………………….
ǹȡȚșvȩȢ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ /įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ ……..………………………..……ǼțįȠȪıĮ ĮȡȤȒ ………………………..…………………..
¨ȚİȪșȣȞıȘ (ȅįȩȢ, ĮȡȚșvȩȢ, ȉȀ) …………………………………………………………………ȉȘȜȑĳȦȞȠ……………………..

ȅ/Ǿ ĮȚĲȫȞ/ ȠȪıĮ
̼͚͍͎͙͔͓͇͉͇͕͓͔͋̀͐͐́͑͠ͅͅͅ9<521$61$.26
̬͉͕͓͐͐͋͑̓ͅ((67
̶̷̸̶̴̧̨̦͍̦̯̮̪̦̲̮̦̺̓͘ͅ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

16646

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ¨ǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃȉȅȈ & ǼȃǼȇīǼǿǹȈ
ǼȁȁǾȃǿȀȅ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ
ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȀȅ īȇǹĭǼǿȅ…………………….
ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹ………………………………….

Τεύχος B’ 1390/22.04.2019

ǹȡ.ʌȡȦĲ.: ……………….…..
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ : ……….………

ȆȇȅȈ ȉȅ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȀȅ īȇǹĭǼǿȅ/ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹ……………………………
ǹǿȉǾȈǾ īǿǹ ȋȅȇǾīǾȈǾ ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȍȃ ǹȆȅ ȉǹ ǹȇȋǼǿǹ ȉȅȊ
ȈȊȈȉǾȂǹȉȅȈ ȂǼȉǹīȇǹĭȍȃ Ȁǹǿ ȊȆȅĬǾȀȍȃ
ĲȠȣ/ĲȘȢ
ĭȣıȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ
ǼʌȫȞȣvȠ …………………………..……… ǵȞȠvĮ ………………….…..………. ȆĮĲȡȫȞȣvȠ …………………...
ǹȡȚșvȩȢ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ /įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ ……..…………………..……ǼțįȠȪıĮ ĮȡȤȒ ………………………..…………
¨ȚİȪșȣȞıȘ (ȅįȩȢ, ĮȡȚșvȩȢ, ȉȀ, ȋȫȡĮ) …………………………………………………………………………….
ȉȘȜ. ıĲĮșİȡȩ …………………………… ȉȘȜ. țȚȞȘĲȩ…………………………Email……………………………..
ǹĭȂ
ȃȠvȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ
ǼʌȦȞȣvȓĮ ……………………………………………………………………………………………………………..
¨ȚĮțȡȚĲȚțȩȢ ĲȓĲȜȠȢ ȞȠvȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ ……………………………………………………………………………….
ǼȓįȠȢ ȞȠvȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ …………………………………………………ǲįȡĮ …..………………………………..
¨ȚİȪșȣȞıȘ (ȅįȩȢ, ĮȡȚșvȩȢ, ȉȀ, ȋȫȡĮ) ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………ȉȘȜȑĳȦȞȠ………………………………………..
ǹĭȂ
Ȃİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȚĲȠȪvĮȚ ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ:
ǼȓįȠȢ
ǼȖȖȡĮĳȒȢ/ȝİĲĮȖȡĮĳȒȢ

ȆȜȒșȠȢ

ȂȘ İțʌȠȓȘıȘȢ (ȚįȚȠțĲȘıȓĮȢ)
ǺĮȡȫȞ
ǻȚİțįȚțȒıİȦȞ
ȈȘȝİȓȦıȘȢ/ǼȟȐȜİȚȥȘȢ/ȉȡȠʌȒȢ/ǱȡıȘȢ/ǻȚĮȖȡĮĳȒȢ
Ȉİ ıȤȑıȘ ȝİ Ĳ.. ȣʌ’ĮȡȚșȝ …………………………………………………………….țĮȚ İȚįȚțȩĲİȡĮ ȖȚĮ ĮțȓȞȘĲ..* ıĲȠ
ǻȒȝȠ …………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..țĮȚ Įʌȩ
ĲȘ ȝİȡȓįĮ** ĲȠȣ ……………………………………………………………………………………………………..
………………………………..………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. ………………………………..
ȖȚĮ ȤȡȒıȘ …………………………………………………………………………………………………………….
ǼȄȅȊȈǿȅǻȅȉǾȈǾ
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİ vʌȠȡȑıȦ ȞĮ ʌĮȡĮȜȐȕȦ Ƞ/Ș ȓįȚȠȢ/Į ĲȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ/Ȑ, İȟȠȣıȚȠįȠĲȫ ȞĮ ĲȠ ʌĮȡĮȜȐȕİȚ:
ǼʌȫȞȣvȠ …………………………..……… ǵȞȠvĮ ………………….…..………. ȆĮĲȡȫȞȣvȠ ………………………………….
ǹȡȚșvȩȢ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ /įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ ……..………………………..……ǼțįȠȪıĮ ĮȡȤȒ ………………………..…………………..
¨ȚİȪșȣȞıȘ (ȅįȩȢ, ĮȡȚșvȩȢ, ȉȀ) …………………………………………………………………ȉȘȜȑĳȦȞȠ……………………..

ȅ/Ǿ ĮȚĲȫȞ/ ȠȪıĮ
̼͚͍͎͙͔͓͇͉͇͕͓͔͋̀͐͐́͑͠ͅͅͅ9<521$61$.26
̬͉͕͓͐͐͋͑̓ͅ((67
̶̷̸̶̴̧̨̦͍̦̯̮̪̦̲̮̦̺̓͘ͅ
*ǹȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ Įʌȩ ȑȞĮ ĮțȓȞȘĲĮ ıĲȠ ıȣȝȕȩȜĮȚȠ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚİȣțȡȚȞȓȗİĲĮȚ ȖȚĮ ʌȠȚȠ ĮțȓȞȘĲȠ (ıĲȠȚȤİȓȠ, ĮȡȚșȝȩȢ, șȑıȘ) șĮ İțįȠșİȓ ĲȠ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ.
** ǹȞ ȣʌȐȡȤİȚ țĮȚ ıȣȞȚįȚȠțĲȒĲȘȢ ıĲȠ ȓįȚȠ ıȣȝȕȩȜĮȚȠ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚİȣțȡȚȞȓȗİĲĮȚ ĮȞ ĲȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ șĮ İțįȠșİȓ țĮȚ ıĲȠ įȚțȩ ĲȠȣ ȩȞȠȝĮ.

Τεύχος B’ 1390/22.04.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃȉȅȈ & ǼȃǼȇīǼǿǹȈ
ǼȁȁǾȃǿȀȅ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ
ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȀȅ īȇǹĭǼǿȅ…………………….
ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹ………………………………….
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ǹȡ.ʌȡȦĲ.: ……………….…..
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ: ……….………

ȆȇȅȈ ȉȅ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȀȅ īȇǹĭǼǿȅ/ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹ ……………………………………………
ǹǿȉǾȈǾ īǿǹ ǼīīȇǹĭǾ ȆȇǹȄǾȈ
Ȉȉǹ ǺǿǺȁǿǹ ȉȅȊ ȈȊȈȉǾȂǹȉȅȈ ȂǼȉǹīȇǹĭȍȃ Ȁǹǿ ȊȆȅĬǾȀȍȃ
ĲȠȣ/ĲȘȢ
ǼʌȫȞȣȝȠ …………………………..……… ǵȞȠȝĮ ………………….…..………. ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ …………….…..
ǹȡȚșȝȩȢ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ /įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ ……..…………………..……ǼțįȠȪıĮ ĮȡȤȒ ………………………..………
ǻȚİȪșȣȞıȘ (ȅįȩȢ, ĮȡȚșȝȩȢ, ȉȀ, ȋȫȡĮ) ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………. ȉȘȜȑĳȦȞȠ …………………………...
Ȃİ ĲȘȞ ȚįȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ …………………………………………………………………………………….……..
ǹĭȂ
ȈĲȠȚȤİȓĮ ʌȡȐȟȘȢ
ǹȡȚșȝȩȢ ȆȡȐȟȘȢ ………………..………………….…………………….. ……………HȝİȡȠȝȘȞȓĮ : __/__/___
ȈĲȠȚȤİȓĮ İțįȠȪıĮȢ ĮȡȤȒȢ – ıȣȝȕ/ĳȠȣ ……………………………………………………………………………..
ȈĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ ȖȚĮ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȗȘĲİȓĲĮȚ Ș İȖȖȡĮĳȒ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ (Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ İʌĮȡțİȓ Ƞ ȤȫȡȠȢ ĲȠȣ
İȞĲȪʌȠȣ ıȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ ȑȞĲȣʌĮ ĮȚĲȒıİȦȞ)
ĭȣıȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ
ǼʌȫȞȣȝȠ ……………………………………………….. ǵȞȠȝĮ ……….…………………………………………
ǵȞȠȝĮ țĮȚ İʌȫȞȣȝȠ ʌĮĲȡȩȢ…………………………………………………………………………………….......
ǵȞȠȝĮ țĮȚ İʌȫȞȣȝȠ ȝȘĲȡȩȢ…………………………………………………………………………………….......
ȋȡȠȞȠȜȠȖȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ __/__/____ ȉȩʌȠȢ ȖȑȞȞȘıȘȢ………………..….ȊʌȘțȠȩĲȘĲĮ ….…………………………
ǹȡȚșȝȩȢ įİȜĲȓȠȣ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ /įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ ………………….ǼțįȠȪıĮ ĮȡȤȒ……….…………………………….
ǹĭȂ
ǻ/ȞıȘ țĮĲȠȚțȓĮȢ :
ȅįȩȢ ………………………….ĮȡȚșȝȩȢ.……
ȉȀ … ..…… ȋȫȡĮ ……………………
ǻ/ȞıȘ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ : ȅįȩȢ ………………………… ĮȡȚșȝȩȢ.……
ȉȀ ……..… ȋȫȡĮ …………..………
ȉȘȜȑĳȦȞĮ ……………………….……. …………….Fax…………..…………..…. Ǽ-mail……………………
ȃȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ
ǼʌȦȞȣȝȓĮ …………………………………………………………………………………………………………..
ǻȚĮțȡȚĲȚțȩȢ ĲȓĲȜȠȢ ȞȠȝȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ …………………………………………………………………………….
ǼȓįȠȢ ȞȠȝȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ …………………………………………………………………………………………..
ǲįȡĮ ………………………………………………………………………………………………………………..
ǻ/ȞıȘ : ȅįȩȢ ………………………….. ……………….ĮȡȚșȝȩȢ .……….. ȉȀ … ..…… ȋȫȡĮ ……………….
ǻ/ȞıȘ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ : ȅįȩȢ ………………………… ĮȡȚșȝȩȢ ….…… ȉȀ ……..… ȋȫȡĮ …………………
ȉȘȜȑĳȦȞĮ ……………………….……. …………….Fax…………..………….. … Ǽ-mail……………………..
ȈĲȠȚȤİȓĮ ıȣıĲĮĲȚțȒȢ ʌȡȐȟȘȢ ……………………………………………………………………………………….
ȈĲȠȚȤİȓĮ ȞȩȝȚȝȘȢ įȘȝȠıȓİȣıȘȢ ĲȘȢ ıȣıĲĮĲȚțȒȢ ʌȡȐȟȘȢ …………………………………………………………. ..
ǹĭȂ
ǹȡȚșȝȩȢ ıȣȞȣʌȠȕĮȜȜȩȝİȞȦȞ İȖȖȡȐĳȦȞ: …………………..……………………………………………………
Ȃİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȚĲȠȪȝĮȚ :
(İʌȚȜȑȖİĲĮȚ ĲȠ ĮȓĲȘȝĮ ȝİ ʌȡȠıșȒțȘ ıȣȝȕȩȜȠȣ (¥ ) ıĲȠ ȠȚțİȓȠ ĲİĲȡȐȖȦȞȠ):
Į)

ĲȘȞ İȖȖȡĮĳȒ ĲȘȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȡȐȟȘȢ ıĲĮ ȕȚȕȜȓĮ:

ȂİĲĮȖȡĮĳȫȞ
ǻȚİțįȚțȒıİȦȞ
ȊʌȠșȘțȫȞ
ȀĮĲĮıȤȑıİȦȞ

ȈİȜȓįĮ 1 Įʌȩ 2

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Τεύχος B’ 1390/22.04.2019

ȁȅǿȆǹ ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǼīīȇǹȆȉǼǹȈ ȆȇǹȄǾȈ
ǼȓįȠȢ ʌȡȐȟȘȢ ………………………………………………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ȕ)

ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ/ȫȞ

ǼȓįȠȢ

ȆȜȒșȠȢ

ǼȖȖȡĮĳȒȢ/ȝİĲĮȖȡĮĳȒȢ
ȂȘ İțʌȠȓȘıȘȢ (ȚįȚȠțĲȘıȓĮȢ)
ǺĮȡȫȞ
ǻȚİțįȚțȒıİȦȞ
ȈȘȝİȓȦıȘȢ/ǼȟȐȜİȚȥȘȢ/ȉȡȠʌȒȢ/ǱȡıȘȢ/ǻȚĮȖȡĮĳȒȢ

Ȗ)

ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĮȞĲȚȖȡȐĳȠȣ ĲȘȢ ıȣȞȣʌȠȕĮȜȜȩȝİȞȘȢ ʌİȡȓȜȘȥȘȢ İȖȖȡĮĳȒȢ ʌȡȐȟȘȢ

ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ………………………………………………………………………….

ȆȜȒșȠȢ

ǼȄȅȊȈǿȅǻȅȉǾȈǾ
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİ ȝʌȠȡȑıȦ ȞĮ ʌĮȡĮȜȐȕȦ Ƞ/Ș ȓįȚȠȢ/Į ĲȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ/Ȑ, ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ/Į, İȟȠȣıȚȠįȠĲȫ ȞĮ ĲȠ ʌĮȡĮȜȐȕİȚ:
ǼʌȫȞȣȝȠ …………………………..……… ǵȞȠȝĮ ………………….…..………. ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ ………………………………..
ǹȡȚșȝȩȢ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ /įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ ……..………………………..…… ǼțįȠȪıĮ ĮȡȤȒ ………………………..………………..
ǻȚİȪșȣȞıȘ (ȅįȩȢ, ĮȡȚșȝȩȢ, ȉȀ) ………………………………………………………………ȉȘȜȑĳȦȞȠ……………………..

ȅ/Ǿ ĮȚĲȫȞ/ ȠȪıĮ
̼͚͍͎͙͔͓͇͉͇͕͓͔͋̀͐͐́͑͠ͅͅͅ9<521$61$.26
̬͉͕͓͐͐͋͑̓ͅ((67
̶̷̸̶̴̧̨̦͍̦̯̮̪̦̲̮̦̺̓͘ͅ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 1390/22.04.2019

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃȉȅȈ & ǼȃǼȇīǼǿǹȈ
ǼȁȁǾȃǿȀȅ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ
ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȀȅ īȇǹĭǼǿȅ ……………………
ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹ ……………………………………

16649

ȀȦįȚțȩȢ Ȁī: …………..……
ǹȡ.ʌȡȦĲ.: ……………….…..
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ : ……….………

ȆȇȅȈ ȉȅ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȀȅ īȇǹĭǼǿȅ/ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹ ……………………………..………..
ǹǿȉǾȈǾ īǿǹ ȋȅȇǾīǾȈǾ ȀȉǾȂǹȉȅīȇǹĭǿȀȅȊ ¨ǿǹīȇǹȂȂǹȉȅȈ
ȀǹȉǾīȅȇǿǹȈ 2*
ĲȠȣ/ ĲȘȢ
ĭȣıȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ
ǼʌȫȞȣȝȠ …………………………..……… ǵȞȠȝĮ ………………….…..………. ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ …………….….………
ǹȡȚșȝȩȢ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ /įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ ……..…………………..……ǼțįȠȪıĮ ĮȡȤȒ ………………………..……...………..
ǻȚİȪșȣȞıȘ (ȅįȩȢ, ĮȡȚșȝȩȢ, ȉȀ, ȋȫȡĮ) …………………………………………………………………………..……...
ȉȘȜ. ıĲĮșİȡȩ ……………………… ȉȘȜ. țȚȞȘĲȩ ………………………….. E-mail ……………………………..……..
ǹĭȂ
ȃȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ
ǼʌȦȞȣvȓĮ ………………………………………………………………………………………………………………….
¨ȚĮțȡȚĲȚțȩȢ ĲȓĲȜȠȢ ȞȠvȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ ……………………………………………………………………………………
ǼȓįȠȢ ȞȠvȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ …………………………………………………ǲįȡĮ …..……………………………………
¨ȚİȪșȣȞıȘ (ȅįȩȢ, ĮȡȚșvȩȢ, ȉȀ, ȋȫȡĮ) …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………ȉȘȜȑĳȦȞȠ……………………………………..……..
ǹĭȂ
Ȃİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȚĲȠȪvĮȚ ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ țĲȘȝĮĲȠȖȡĮĳȚțȠȪ įȚĮȖȡȐȝȝĮĲȠȢ (ʌȜȒșȠȢ ĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ ĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ:……..… )
ȖȚĮ țĮĲȘȖȠȡȓĮ 2* : ǼȚıĮȖȦȖȒ 1-10 ȀǹǼȀ țĮȚ ȑțįȠıȘ țĲȘȝĮĲȠȖȡĮĳȚțȠȪ įȚĮȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ʌȠȣ ȞĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ȝȩȞȠ ĲȚȢ
ıȣȞĲİĲĮȖȝȑȞİȢ ĲȦȞ ĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ ȀǹǼȀ.
A/A

ȀǹǼȀ

ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ȈȣȞȘȝȝȑȞĮ:
ǼȄȅȊȈǿȅ¨ȅȉǾȈǾ
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİ vʌȠȡȑıȦ ȞĮ ʌĮȡĮȜȐȕȦ Ƞ/Ș ȓįȚȠȢ/Į ĲȠ įȚȐȖȡĮȝȝĮ, İȟȠȣıȚȠįȠĲȫ ȞĮ ĲȠ ʌĮȡĮȜȐȕİȚ: ǼʌȫȞȣvȠ
……………….…… ǵȞȠvĮ …………………. ȆĮĲȡȫȞȣvȠ ……………………… ȝİ ǹȡȚșvȩ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ/įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ
……..……….……
ǼțįȠȪıĮ
ĮȡȤȒ
………………………..…………
¨ȚİȪșȣȞıȘ
(ȅįȩȢ,
ĮȡȚșvȩȢ,
ȉ.Ȁ.)
…………………………………………………………………………... ȉȘȜȑĳȦȞȠ………………………………….……….

̼͚͍͎͙͔͓͇͉͇͕͓͔͋̀͐͐́͑͠ͅͅͅ9<521$61$.26
̬͉͕͓͐͐͋͑̓ͅ((67
̶̷̸̶̴̧̨̦͍̦̯̮̪̦̲̮̦̺̓͘ͅ

*ǼȟȣʌȘȡİĲİȓ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ Ȁǻ ȖȚĮ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. ıȣȞȑȞȦıȘ, ĮʌȜȒ ȤȡȒıȘ ț.Ȝʌ.

ȅ/Ǿ ĮȚĲȫȞ/ ȠȪıĮ
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ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃȉȅȈ & ǼȃǼȇīǼǿǹȈ
ǼȁȁǾȃǿȀȅ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ
ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȀȅ īȇǹĭǼǿȅ ……………………
ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹ ……………………………………

Τεύχος B’ 1390/22.04.2019

ȀȦįȚțȩȢ Ȁī: …………..……
ǹȡ.ʌȡȦĲ.: ……………….…..
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ : ……….………

ȆȇȅȈ ȉȅ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȀȅ īȇǹĭǼǿȅ/ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹ ……………………………..………..
ǹǿȉǾȈǾ īǿǹ ȋȅȇǾīǾȈǾ ȀȉǾȂǹȉȅīȇǹĭǿȀȅȊ ¨ǿǹīȇǹȂȂǹȉȅȈ
ȀǹȉǾīȅȇǿǹȈ 1*
ĲȠȣ/ ĲȘȢ
ĭȣıȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ
ǼʌȫȞȣȝȠ …………………………..……… ǵȞȠȝĮ ………………….…..………. ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ …………….…………
ǹȡȚșȝȩȢ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ /įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ ……..…………………..……ǼțįȠȪıĮ ĮȡȤȒ ………………………..……………..
ǻȚİȪșȣȞıȘ (ȅįȩȢ, ĮȡȚșȝȩȢ, ȉȀ, ȋȫȡĮ) ………………………………………………………………………………...
ȉȘȜ. ıĲĮșİȡȩ ……………………… ȉȘȜ. țȚȞȘĲȩ ………………………….. E-mail …………………………………..
ǹĭȂ
ȃȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ
ǼʌȦȞȣvȓĮ ……………………………………………………………………………………………………..…………..
¨ȚĮțȡȚĲȚțȩȢ ĲȓĲȜȠȢ ȞȠvȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ ……………………………………………………………………..…………….
ǼȓįȠȢ ȞȠvȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ …………………………………………………ǲįȡĮ …..……………………..……………..
¨ȚİȪșȣȞıȘ (ȅįȩȢ, ĮȡȚșvȩȢ, ȉȀ, ȋȫȡĮ) ………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………ȉȘȜȑĳȦȞȠ……………………………………..…..…
ǹĭȂ
Ȃİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȚĲȠȪȝĮȚ ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ țĲȘȝĮĲȠȖȡĮĳȚțȠȪ įȚĮȖȡȐȝȝĮĲȠȢ (ʌȜȒșȠȢ ĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ ĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ:……….).
ȖȚĮ țĮĲȘȖȠȡȓĮ 1* : ǼȚıĮȖȦȖȒ İȞȩȢ ȀǹǼȀ țĮȚ ȑțįȠıȘ țĲȘȝĮĲȠȖȡĮĳȚțȠȪ įȚĮȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ʌȠȣ ȞĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȚȢ
ıȣȞĲİĲĮȖȝȑȞİȢ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ ȀǹǼȀ țĮȚ ĲȦȞ ȠȝȩȡȦȞ ĲȠȣ.

ȀǹǼȀ**

ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ

ȈȣȞȘvvȑȞĮ :
ǼȄȅȊȈǿȅ¨ȅȉǾȈǾ
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİ vʌȠȡȑıȦ ȞĮ ʌĮȡĮȜȐȕȦ Ƞ/Ș ȓįȚȠȢ/Į ĲȠ įȚȐȖȡĮȝȝĮ İȟȠȣıȚȠįȠĲȫ ȞĮ ĲȠ ʌĮȡĮȜȐȕİȚ: ǼʌȫȞȣvȠ
…………………..….…… ǵȞȠvĮ ……………………………..………. ȆĮĲȡȫȞȣvȠ ……….………………… ȝİ ǹȡȚșvȩ
ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ/įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ ……..……….…… ǼțįȠȪıĮ ĮȡȤȒ ………………………..………… ¨ȚİȪșȣȞıȘ (ȅįȩȢ, ĮȡȚșvȩȢ, ȉ.Ȁ.)
…………………………………………………………………………... ȉȘȜȑĳȦȞȠ…………………..……………………………

̼͚͍͎͙͔͓͇͉͇͕͓͔͋̀͐͐́͑͠ͅͅͅ9<521$61$.26
̬͉͕͓͐͐͋͑̓ͅ((67
̶̷̸̶̴̧̨̦͍̦̯̮̪̦̲̮̦̺̓͘ͅ

ȅ/Ǿ ĮȚĲȫȞ/ ȠȪıĮ

* ǼȟȣʌȘȡİĲİȓ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ Ȁǻ ȖȚĮ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. ĮȜȜĮȖȒ ȠȡȓȦȞ.
**ǹȞ Ƞ ȀǹǼȀ ĮĳȠȡȐ İȚįȚțȒ ȑțĲĮıȘ, ĲȩĲİ ĲȠ Ȁǻ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ȝȩȞȠ ĲȚȢ ıȣȞĲİĲĮȖȝȑȞİȢ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ ȀǹǼȀ țĮȚ ȩȤȚ ĲȦȞ ȠȝȩȡȦȞ ĲȠȣ.
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16651

ȀȦįȚțȩȢ Ȁī: …………..……
ǹȡ.ʌȡȦĲ.: ……………….…..
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ : ……….………

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃȉȅȈ & ǼȃǼȇīǼǿǹȈ
ǼȁȁǾȃǿȀȅ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ
ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȀȅ īȇǹĭǼǿȅ……………..........
ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹ ………………………………….

ȆȇȅȈ ȉȅ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȀȅ īȇǹĭǼǿȅ/ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹ ………………….…..……….
ǹǿȉǾȈǾ
īǿǹ ȋȅȇǾīǾȈǾ ǹȃȉǿīȇǹĭȅȊ/ȍȃ
ĲȠȣ/ ĲȘȢ
ĭȣıȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ
ǼʌȫȞȣȝȠ …………………………..……… ǵȞȠȝĮ ………………….…..………. ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ …………….…………
ǹȡȚșȝȩȢ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ /įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ ……..…………………..……ǼțįȠȪıĮ ĮȡȤȒ ………………………..……………..
ǻȚİȪșȣȞıȘ (ȅįȩȢ, ĮȡȚșȝȩȢ, ȉȀ, ȋȫȡĮ) ………………………………………………………………………………...
ȉȘȜ. ıĲĮșİȡȩ ……………………… ȉȘȜ. țȚȞȘĲȩ ………………………….. E-mail …………………………………..
ǹĭȂ
ȃȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ
ǼʌȦȞȣvȓĮ ……………………………………………………………………………………………………………..
¨ȚĮțȡȚĲȚțȩȢ ĲȓĲȜȠȢ ȞȠvȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ ……………………………………………………………………………….
ǼȓįȠȢ ȞȠvȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ …………………………………………………ǲįȡĮ …..………………………………..
¨ȚİȪșȣȞıȘ (ȅįȩȢ, ĮȡȚșvȩȢ, ȉȀ, ȋȫȡĮ) ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………ȉȘȜȑĳȦȞȠ……………………………………..…
ǹĭȂ
A) ǼīīȇǹȆȉǼǹȈ/ȍȃ ȆȇǹȄǾȈ/ȍȃ
ǹȡȚșvȩȢ ʌȡȐȟȘȢ

ǾvİȡȠvȘȞȓĮ

ȈĲȠȚȤİȓĮ İțįȠȪıĮȢ ĮȡȤȒȢ – ıȣvȕ/ĳȠȣ

ȆȜȒșȠȢ
ĮȚĲȠȪvİȞȦȞ
ĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ

ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ

B) ȈȊȃȊȆȅǺǹȁȁȅȂǼȃȅȊ/ȍȃ ȈȉȅǿȋǼǿȅȊ/ȍȃ (ʌȜȘȞ İȖȖȡĮʌĲȑĮȢ ʌȡȐȟȘȢ) ȉǾȈ ǹǿȉǾȈǾȈ ȂǼ ǹȇǿĬȂ.
ȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅȊ: …………… Ȁǹǿ ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ………………… ǹȆȅ ȉȅ ǹȇȋǼǿȅ ȉǿȉȁȍȃ
ǻǿǹīȇǹȂȂǹȉȍȃ Ȁǹǿ ȁȅǿȆȍȃ ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀȍȃ
ǼȓįȠȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ

ȆȜȒșȠȢ
ĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ
ĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ

ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ

ȈİȜȓįĮ 1 Įʌȩ 2
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ī) ȈȉȅǿȋǼǿȅȊ/ȍȃ ǹȆȅ ȉȅ ǹȇȋǼǿȅ ȀȉǾȂǹȉȅīȇǹĭǾȈǾȈ
ȀǹǼȀ

ǼȓįȠȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ1

ǹȡȚșȝȩȢ İȖȖȡȐĳȠȣ

ȆȜȒșȠȢ
ĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ
ĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ

ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ

īȚĮ ȤȡȒıȘ…………………………………………………………………………………………………………………..
ȈȣȞȘȝȝȑȞĮ:
ǼȄȅȊȈǿȅǻȅȉǾȈǾ
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİ vʌȠȡȑıȦ ȞĮ ʌĮȡĮȜȐȕȦ Ƞ/Ș ȓįȚȠȢ/Į ĲȠ/ĲĮ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ/Į İȟȠȣıȚȠįȠĲȫ ȞĮ ĲȠ/ĲĮ ʌĮȡĮȜȐȕİȚ:
ǼʌȫȞȣȝȠ……………….…… ǵȞȠvĮ …………………. ȆĮĲȡȫȞȣvȠ ……………………… ȝİ ǹȡȚșvȩ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ/įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ
……..……….……ǼțįȠȪıĮ ĮȡȤȒ ………………………..………… ¨ȚİȪșȣȞıȘ (ȅįȩȢ, ĮȡȚșvȩȢ, ȉ.Ȁ.)…………………………..
…………………………………………………………………………... ȉȘȜȑĳȦȞȠ…………………………………………..…….

ȅ/Ǿ ĮȚĲȫȞ/ ȠȪıĮ
̼͚͍͎͙͔͓͇͉͇͕͓͔͋̀͐͐́͑͠ͅͅͅ9<521$6
1$.26
̬͉͕͓͐͐͋͑̓ͅ((67
̶̷̸̶̴̧̨̦͍̦̯̮̪̦̲̮̦̺̓͘ͅ


1

ǼȞįİȚțĲȚțȐ: ǻȒȜȦıȘ, ȑȞıĲĮıȘ, ĮʌȩĳĮıȘ ȆȡȦĲȠȕȐșȝȚĮȢ/ ǻİȣĲİȡȠȕȐșȝȚĮȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ, ĮʌȩıʌĮıȝĮ ʌȡȠıȦȡȚȞȠȪ ȀĲȘȝĮĲȠȜȠȖȚțȠȪ
ȆȓȞĮțĮ/ǻȚĮȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ǹǯ, Ǻǯ ǹȞȐȡĲȘıȘȢ ț.Ȝʌ.
ȈİȜȓįĮ 2 Įʌȩ 2
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ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃȉȅȈ & ǼȃǼȇīǼǿǹȈ
ǼȁȁǾȃǿȀȅ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ
ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȀȅ īȇǹĭǼǿȅ ………………….
ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹ …………………………………..

16653

ȀȦįȚțȩȢ Ȁī: …………..……
ǹȡ.ʌȡȦĲ.: ……………….…..
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ : ……….………

ȆȇȅȈ ȉȅ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȀȅ īȇǹĭǼǿȅ/ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹ ……………………………..………..
ǹǿȉǾȈǾ īǿǹ ȋȅȇǾīǾȈǾ:

ǹȃȉǿīȇǹĭȅȊ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȀȅȊ ĭȊȁȁȅȊ
ǹȆȅȈȆǹȈȂǹȉȅȈ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȀȅȊ ¨ǿǹīȇǹȂȂǹȉȅȈ
ĲȠȣ/ ĲȘȢ

ĭȣıȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ
ǼʌȫȞȣȝȠ …………………………..……… ǵȞȠȝĮ ………………….…..………. ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ ……………...…………
ǹȡȚșȝȩȢ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ /įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ ……..…………………..……ǼțįȠȪıĮ ĮȡȤȒ ………………………..…..…………..
ǻȚİȪșȣȞıȘ (ȅįȩȢ, ĮȡȚșȝȩȢ, ȉȀ, ȋȫȡĮ) ……………………………………………………………………..…………...
ȉȘȜ. ıĲĮșİȡȩ ……………………… ȉȘȜ. țȚȞȘĲȩ ………………………….. E-mail ………………………..…………..
ǹĭȂ
ȃȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ
ǼʌȦȞȣvȓĮ …………………………………………………………………………………………………….…..………..
¨ȚĮțȡȚĲȚțȩȢ ĲȓĲȜȠȢ ȞȠvȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ ……………………………………………………………………...…………….
ǼȓįȠȢ ȞȠvȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ …………………………………………………ǲįȡĮ …..……………………..……………..
¨ȚİȪșȣȞıȘ (ȅįȩȢ, ĮȡȚșvȩȢ, ȉȀ, ȋȫȡĮ) ………………………………………………………………………...…………
……………………………………………………………………ȉȘȜȑĳȦȞȠ…………………………………………..…
ǹĭȂ
Ȃİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȚĲȠȪvĮȚ ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ :

ȀǹǼȀ

ǹȞĲȚȖȡȐĳȠȣ
țĲȘvĮĲȠȜȠȖȚțȠȪ
ĳȪȜȜȠȣ

ǹʌȠıʌȐıȝĮĲȠȢ
țĲȘvĮĲȠȜȠȖȚțȠȪ
įȚĮȖȡȐvvĮĲȠȢ

ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ*

ȆȜȒșȠȢ ĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ ĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ

ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ……………………………………………… …………………………………………………………………
ȈȣȞȘȝȝȑȞĮ:
ǼȄȅȊȈǿȅ¨ȅȉǾȈǾ
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİ vʌȠȡȑıȦ ȞĮ ʌĮȡĮȜȐȕȦ Ƞ/Ș ȓįȚȠȢ/Į ĲȠ/ĲĮ ĮʌȩıʌĮıvĮ/ĲĮ Ȓ țĮȚ ĲȠ/ĲĮ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ/Į İȟȠȣıȚȠįȠĲȫ ȞĮ ĲȠ
ʌĮȡĮȜȐȕİȚ: ǼʌȫȞȣvȠ ……………….…… ǵȞȠvĮ …………………. ȆĮĲȡȫȞȣvȠ ……………………… ȝİ ǹȡȚșvȩ
ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ/įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ ……..……….…… ǼțįȠȪıĮ ĮȡȤȒ ………………………..………… ¨ȚİȪșȣȞıȘ (ȅįȩȢ, ĮȡȚșvȩȢ,
ȉ.Ȁ.) …………………………………………………………………………... ȉȘȜȑĳȦȞȠ………………………………….

̼͚͍͎͙͔͓͇͉͇͕͓͔͋̀͐͐́͑͠ͅͅͅ9<521$61$.26
̬͉͕͓͐͐͋͑̓ͅ((67
̶̷̸̶̴̧̨̦͍̦̯̮̪̦̲̮̦̺̓͘ͅ

ȅ/Ǿ ĮȚĲȫȞ/ ȠȪıĮ

*ǵĲĮȞ ĮȚĲİȓĲĮȚ ĮʌȩıʌĮıȝĮ țĲȘȝĮĲȠȜȠȖȚțȠȪ įȚĮȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ȖȚĮ ȚıĲȠȡȚțȩ ȀǹǼȀ, ıĲȚȢ ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ ȞĮ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ș ȜȑȟȘ : «ǿȈȉȅȇǿȀȅ».
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ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃȉȅȈ & ǼȃǼȇīǼǿǹȈ
ǼȁȁǾȃǿȀȅ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ
ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȀȅ īȇǹĭǼǿȅ ………………….
ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹ ………………………………….

Τεύχος B’ 1390/22.04.2019

ȀȦįȚțȩȢ Ȁī: …………..……
ǹȡ.ʌȡȦĲ.: ……………….…..
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ : ……….………

ȆȇȅȈ ȉȅ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȀȅ īȇǹĭǼǿȅ/ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹ ……………………………….
ǹǿȉǾȈǾ
īǿǹ ȋȅȇǾīǾȈǾ ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅȊ
ĲȠȣ/ĲȘȢ
ĭȣıȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ
ǼʌȫȞȣȝȠ …………………………..……… ǵȞȠȝĮ ………………….…..………. ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ …………….…………
ǹȡȚșȝȩȢ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ /įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ ……..…………………..……ǼțįȠȪıĮ ĮȡȤȒ ………………………..……………..
ǻȚİȪșȣȞıȘ (ȅįȩȢ, ĮȡȚșȝȩȢ, ȉȀ, ȋȫȡĮ) ………………………………………………………………………………...
ȉȘȜ. ıĲĮșİȡȩ ……………………… ȉȘȜ. țȚȞȘĲȩ ………………………….. E-mail …………………………………..
ǹĭȂ
ȃȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ
ǼʌȦȞȣvȓĮ …………………………………………………………………………………………………….…………..
¨ȚĮțȡȚĲȚțȩȢ ĲȓĲȜȠȢ ȞȠvȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ ………………………………………………………………………….……….
ǼȓįȠȢ ȞȠvȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ …………………………………………………ǲįȡĮ …..………………………….………..
¨ȚİȪșȣȞıȘ (ȅįȩȢ, ĮȡȚșvȩȢ, ȉȀ, ȋȫȡĮ) …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………ȉȘȜȑĳȦȞȠ……………………………….………..…
ǹĭȂ
ǹ) ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȀȍȃ Ǽīīȇǹĭȍȃ ĭȊȈǿȀȅȊ/ȃȅȂǿȀȅȊ ȆȇȅȈȍȆȅȊ
ȈĲȠȚȤİȓĮ ʌȡȠıȫʌȠȣ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ĮĳȠȡȐ ĲȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ:
ĭȣıȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ
ǼʌȫȞȣvȠ ……………………………………………….. ǵȞȠvĮ ……….……………………………………….……..
ǵȞȠvĮ țĮȚ İʌȫȞȣvȠ ʌĮĲȡȩȢ……………………………………………………………………………………….…….
ǵȞȠvĮ țĮȚ İʌȫȞȣvȠ vȘĲȡȩȢ…………………………………………………………………………………….……….
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ __/__ /____ ȉȩʌȠȢ ȖȑȞȞȘıȘȢ …………..…. ….……ȊʌȘțȠȩĲȘĲĮ ………………..……....….
ǹȡȚșvȩȢ įİȜĲȓȠȣ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ /įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ …………………………….ǼțįȠȪıĮ ĮȡȤȒ……….………………………
ǹĭȂ
ȃȠvȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ
ǼʌȦȞȣvȓĮ ……………………………………………………………………………………………………………….
¨ȚĮțȡȚĲȚțȩȢ ĲȓĲȜȠȢ ȞȠvȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ …………………………………………………………………………………
ǼȓįȠȢ ȞȠvȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ …………………………………………………… ǲįȡĮ …………………………………..
ǹĭȂ
Ȃİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȚĲȠȪvĮȚ ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ țĲȘvĮĲȠȜȠȖȚțȑȢ İȖȖȡĮĳȑȢ ıİ ĮțȓȞȘĲȠ/Į
ʌȠȣ ȣʌȐȖİĲĮȚ/ȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȡvȠįȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȖȡĮĳİȓȠȣ ıĮȢ
ȀȊȇǿȅȉǾȉǹ
ǻȅȊȁǼǿǼȈ
ǼȂȆȇǹīȂǹȉǼȈ ǹȈĭǹȁǼǿǼȈ
ȂǼȉǹȁȁǼǿȅȀȉǾȈǿǹ
ȃȅȂǾ ǹȆȅ ǹȃǹǻǹȈȂȅ

ȂǿȈĬȍȈǼǿȈ
ȀǹȉǹȈȋǼȈǼǿȈ
ǼīīȇǹȆȉǼǼȈ ǻǿǹǻǿȀǹȈȉǿȀǼȈ ȆȇǹȄǼǿȈ
ȁȅǿȆǹ ǼīīȇǹȆȉǼǹ ǻǿȀǹǿȍȂǹȉǹ/ȆȇǹȄǼǿȈ

ȆȜȒșȠȢ ĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ
ɇɸʄʀɷɲϭɲʋʊϮ
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Ǻ) ȀǹȉǹȋȍȇǿȈǾȈ ǼīīȇǹȆȉǼǹȈ ȆȇǹȄǾȈ
Ȃİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȚĲȠȪvĮȚ ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ țĮĲĮȤȫȡȚıȘȢ ĲȘȢ/ĲȦȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ İȖȖȡĮʌĲȑĮȢ/ȦȞ ʌȡȐȟȘȢ/İȦȞ

Į/Į

ǹȡȚșvȩȢ ʌȡȐȟȘȢ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑțįȠıȘȢ

ȈĲȠȚȤİȓĮ İțįȠȪıĮȢ
ĮȡȤȒȢ-Ȉȣȝȕ/ĳȠȣ

ȀĲȘȝĮĲȠȜȠȖȚțȩ
īȡĮĳİȓȠ
țĮĲĮȤȫȡȚıȘȢ

ȆȜȒșȠȢ
ĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ

ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ

1
2
3
4
5

ī) ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȀȍȃ Ǽīīȇǹĭȍȃ ǹȃȉǿȀǼǿȂǼȃȅȊ ǼīīȇǹȆȉǼȍȃ ǻǿȀǹǿȍȂǹȉȍȃ
Ȃİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȚĲȠȪvĮȚ ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ țĲȘvĮĲȠȜȠȖȚțȑȢ İȖȖȡĮĳȑȢ ıİ ĮțȓȞȘĲȠ
vİ ȀǹǼȀ ……………………………………….. ʌȠȣ ȣʌȐȖİĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȡȝȠįȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȖȡĮĳİȓȠȣ ıĮȢ
ȀȊȇǿȅȉǾȉǹ
ǻȅȊȁǼǿǼȈ
ǼȂȆȇǹīȂǹȉǼȈ ǹȈĭǹȁǼǿǼȈ
ȂǼȉǹȁȁǼǿȅȀȉǾȈǿǹ
ȃȅȂǾ ǹȆȅ ǹȃǹǻǹȈȂȅ

ȂǿȈĬȍȈǼǿȈ
ȀǹȉǹȈȋǼȈǼǿȈ
ǼīīȇǹȆȉǼǼȈ ǻǿǹǻǿȀǹȈȉǿȀǼȈ ȆȇǹȄǼǿȈ
ȁȅǿȆǹ ǼīīȇǹȆȉǼǹ ǻǿȀǹǿȍȂǹȉǹ/ȆȇǹȄǼǿȈ

ȆȜȒșȠȢ ĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ
ȖȚĮ ȤȡȒıȘ …………………………..……………………………………………………………………………………….
ȈȣȞȘȝȝȑȞĮ:
ǼȄȅȊȈǿȅ¨ȅȉǾȈǾ
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİ vʌȠȡȑıȦ ȞĮ ʌĮȡĮȜȐȕȦ Ƞ/Ș ȓįȚȠȢ/Į ĲȠ/ĲĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ/Ȑ İȟȠȣıȚȠįȠĲȫ ȞĮ ĲȠ ʌĮȡĮȜȐȕİȚ:
ǼʌȫȞȣvȠ ……………….…… ǵȞȠvĮ …………………. ȆĮĲȡȫȞȣvȠ ……………………… ȝİ ǹȡȚșvȩ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ/įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ
……..……….…… ǼțįȠȪıĮ ĮȡȤȒ ………………………..………… ¨ȚİȪșȣȞıȘ (ȅįȩȢ, ĮȡȚșvȩȢ, ȉ.Ȁ.) ……………………………
…………………………………………………………………………... ȉȘȜȑĳȦȞȠ……………….……………………….…….

ȅ/Ǿ ĮȚĲȫȞ/ ȠȪıĮ
̼͚͍͎͙͔͓͇͉͇͕͓͔͋̀͐͐́͑͠ͅͅͅ9<521$6
1$.26
̬͉͕͓͐͐͋͑̓ͅ((67
̶̷̸̶̴̧̨̦͍̦̯̮̪̦̲̮̦̺̓͘ͅ

ɇɸʄʀɷɲϮɲʋʊϮ
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ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃȉȅȈ & ǼȃǼȇīǼǿǹȈ
ǼȁȁǾȃǿȀȅ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ
ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȀȅ īȇǹĭǼǿȅ …………………...
ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹ …………………………………

Τεύχος B’ 1390/22.04.2019

ȀȦįȚțȩȢ Ȁī: …………..……
ǹȡ.ʌȡȦĲ.: ……………….…..
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ : ……….………

ȆȇȅȈ ȉȅ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȀȅ īȇǹĭǼǿȅ/ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹ ……………………………..………..1
ǹǿȉǾȈǾ īǿǹ ȀǹȉǹȋȍȇǿȈǾ ǼīīȇǹȆȉǼǹȈ ȆȇǹȄǾȈ
ȝİ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 6§4 ĲȠȣ Ȟ.2664/1998
ĲȠȣ/ĲȘȢ
ǼʌȫȞȣȝȠ …………………………..……… ǵȞȠȝĮ ………………….…..………. ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ …………….…………
ǹȡȚșȝȩȢ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ /įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ ……..…………………..……ǼțįȠȪıĮ ĮȡȤȒ ………………………..……………..
ǻȚİȪșȣȞıȘ (ȅįȩȢ, ĮȡȚșȝȩȢ, ȉȀ, ȋȫȡĮ) ………………………………………………………………………………...
ȉȘȜ. ıĲĮșİȡȩ ……………………… ȉȘȜ. țȚȞȘĲȩ ………………………….. E-mail …………………………………..
Ȃİ ĲȘȞ ȚįȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ (Ȑȡșȡ. 14 ʌĮȡ. 2 Ȟ.2664/98)….……………………………………………………….……………
ǹĭȂ
ȈĲȠȚȤİȓĮ ʌȡȐȟȘȢ
ǹȡȚșȝȩȢ ȆȡȐȟȘȢ ………………..………………….…………………….………………..…ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ : __/__/____
ȈĲȠȚȤİȓĮ İțįȠȪıĮȢ ĮȡȤȒȢ – ıȣȝȕ/ĳȠȣ ………………………………………………………………………………….
ȈĲȠȚȤİȓĮ ȝİĲĮȖȡĮĳȒȢ / İȖȖȡĮĳȒȢ: ȊʌȠșȘțȠĳȣȜĮțİȓȠ ………………………………………………………………….
ȉȩȝȠȢ ………………… ǹȡȚșȝȩȢ …………………ĭȪȜȜȠ…………….. ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ …………………….………...
ȈĲȠȚȤİȓĮ ĮțȚȞȒĲȠȣ/ĲȦȞ
ȀǹǼȀ
ȀǹǼȀ
ȀǹǼȀ
ȀǹǼȀ
ȀǹǼȀ
ȀǹǼȀ
ǹ. ȈĲȠȚȤİȓĮ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ǼȖȖȡĮʌĲȑȠȣ ǻȚțĮȚȫȝĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȗȘĲİȓĲĮȚ Ș țĮĲĮȤȫȡȚıȘ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ2
ĭȣıȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ
ǼʌȫȞȣȝȠ ……………………………………………………… ǵȞȠȝĮ ……….…………………………………………
ǵȞȠȝĮ țĮȚ İʌȫȞȣȝȠ ʌĮĲȡȩȢ……………………………………………………………………………….…..….……….
ǵȞȠȝĮ țĮȚ İʌȫȞȣȝȠ ȝȘĲȡȩȢ……………………………………………………………………………………………….
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ ___/___/____ ȉȩʌȠȢ ȖȑȞȞȘıȘȢ………………..…. ȊʌȘțȠȩĲȘĲĮ ….…………….….………..…
ǹȡȚșȝȩȢ įİȜĲȓȠȣ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ /įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ ………………………………ǼțįȠȪıĮ ĮȡȤȒ……….…………...…….……
ǹĭȂ
ǻ/ȞıȘ țĮĲȠȚțȓĮȢ : ȅįȩȢ ……………………………. ĮȡȚșȝȩȢ ..…….. ȉȀ …….… ȋȫȡĮ …………………………….
ǻ/ȞıȘ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ : ȅįȩȢ ………………………… ĮȡȚșȝȩȢ .…….. ȉȀ ………. ȋȫȡĮ ……………………………
ȉȘȜȑĳȦȞĮ ……………………….……. …………….Fax…………..……………… Ǽ-mail…………………………...
ȃȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ (ȈȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ ĲĮ țĮĲȐ ȞȩȝȠȞ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ıȣıĲĮĲȚțȒȢ ʌȡȐȟȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ȞȩȝȚȝȘȢ įȘȝȠıȓİȣıȒȢ ĲȘȢ,
ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ ȞȠȝȚțȚȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ).
ǼʌȦȞȣȝȓĮ …………………………………………………………………………………………….……………………
ǻȚĮțȡȚĲȚțȩȢ ĲȓĲȜȠȢ ȞȠȝȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ …………………………………………………………………………………...
ǼȓįȠȢ ȞȠȝȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ …………………………………………………………………………………………….…...
ǲįȡĮ ………………………………………………………………………………………………………………………
ǻ/ȞıȘ : ȅįȩȢ ………………………… …………….. ĮȡȚșȝȩȢ .…….. ȉȀ …...…… ȋȫȡĮ …………………….…….
ǻ/ȞıȘ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ : ȅįȩȢ …………………………. ĮȡȚșȝȩȢ .……. .ȉȀ …...…… ȋȫȡĮ ………..….…………..….
ȉȘȜȑĳȦȞĮ ……………………….……. …………….Fax…………..…………….… Ǽ-mail…………………….…….
ȈĲȠȚȤİȓĮ ıȣıĲĮĲȚțȒȢ ʌȡȐȟȘȢ ………..……………………………………………………………………………….…….
ȈĲȠȚȤİȓĮ ȞȩȝȚȝȘȢ įȘȝȠıȓİȣıȘȢ ĲȘȢ ıȣıĲĮĲȚțȒȢ ʌȡȐȟȘȢ ………………………………………………………….............
ǹĭȂ

1

ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ĲȠ ĮȡȝȩįȚȠ ȀĲȘȝĮĲȠȜȠȖȚțȩ īȡĮĳİȓȠ/ȊʌȠțĮĲȐıĲȘȝĮ.
ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠ ʌȡȩıȦʌȠ ʌȠȣ ȑȤİȚ țĮĲĮıĲİȓ ȝİȞ įȚțĮȚȠȪȤȠȢ İȖȖȡĮʌĲȑȠȣ įȚțĮȚȫȝĮĲȠȢ ʌȡȚȞ ĲȚȢ ʌȡȫĲİȢ İȖȖȡĮĳȑȢ įȣȞȐȝİȚ ĲȘȢ
İȖȖȡĮʌĲȑĮȢ ʌȡȐȟȘȢ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȗȘĲİȓĲĮȚ Ș țĮĲĮȤȫȡȚıȘ, ĮȜȜȐ ĲȠ ıȤİĲȚțȩ įȚțĮȓȦȝȐ ĲȠȣ įİȞ ȑȤİȚ țĮĲĮȤȦȡȚıĲİȓ ȦȢ ĮȡȤȚțȒ İȖȖȡĮĳȒ.
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Ǻ. ȈĲȠȚȤİȓĮ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ ǼȖȖȡĮʌĲȑȠȣ ǻȚțĮȚȫȝĮĲȠȢ ǹȡȤȚțȫȞ ǼȖȖȡĮĳȫȞ3
ĭȣıȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ
ǼʌȫȞȣȝȠ ……………………………………………………… ǵȞȠȝĮ ……….…………………………………………
ǵȞȠȝĮ țĮȚ İʌȫȞȣȝȠ ʌĮĲȡȩȢ……………………………………………………………………………………………….
ǵȞȠȝĮ țĮȚ İʌȫȞȣȝȠ ȝȘĲȡȩȢ……………………………………………………………………………………………….
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ __/__/____ ȉȩʌȠȢ ȖȑȞȞȘıȘȢ………………..……..ȊʌȘțȠȩĲȘĲĮ ….………………...…………
ǹȡȚșȝȩȢ įİȜĲȓȠȣ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ /įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ ……………………………… ǼțįȠȪıĮ ĮȡȤȒ……….……………………..
ǹĭȂ
ǻ/ȞıȘ țĮĲȠȚțȓĮȢ : ȅįȩȢ ……………………………. ǹȡȚșȝȩȢ .…… ȉȀ … ..…… ȋȫȡĮ ……………………………
ǻ/ȞıȘ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ : ȅįȩȢ ………………………… ĮȡȚșȝȩȢ.…… .. ȉȀ ……..… ȋȫȡĮ …………………....……
ȉȘȜȑĳȦȞĮ ……………………….……. …………….Fax…………..………….. … Ǽ-mail…………………………...
ȃȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ (ȈȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ ĲĮ țĮĲȐ ȞȩȝȠȞ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ıȣıĲĮĲȚțȒȢ ʌȡȐȟȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ȞȩȝȚȝȘȢ įȘȝȠıȓİȣıȒȢ ĲȘȢ,
ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ ȞȠȝȚțȚȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ).
ǼʌȦȞȣȝȓĮ ………………………………………………………………………………………………………..….…….
ǻȚĮțȡȚĲȚțȩȢ ĲȓĲȜȠȢ ȞȠȝȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ ………………………………………………………………………….…...…...
ǼȓįȠȢ ȞȠȝȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ ………………………………………………………………………………………..…..……
ǲįȡĮ ……………………………………………………………………………………………………………..…..……
ǻ/ȞıȘ: ȅįȩȢ ………………………… ……………... ĮȡȚșȝȩȢ .……
ȉȀ ...………. ȋȫȡĮ ……………….…...…
ǻ/ȞıȘ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ : ȅįȩȢ ………………………… ĮȡȚșȝȩȢ .……
ȉȀ ………… ȋȫȡĮ ………………...….….
ȉȘȜȑĳȦȞĮ ……………………….…….……………..Fax…………..…………..… Ǽ-mail……………………………
ȈĲȠȚȤİȓĮ ıȣıĲĮĲȚțȒȢ ʌȡȐȟȘȢ ……………………………………………………………………………………………..
ȈĲȠȚȤİȓĮ ȞȩȝȚȝȘȢ įȘȝȠıȓİȣıȘȢ ĲȘȢ ıȣıĲĮĲȚțȒȢ ʌȡȐȟȘȢ ………………………………………………………………….
ǹĭȂ
ī. ȈȣȞȣʌȠȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȑȖȖȡĮĳĮ
ȆȜȒșȠȢ: ……………………………………………………………..……………………………………………………
ǹʌȠįİȚțĲȚțȩ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ įȚĮȖȡȐȝȝĮĲȠȢ: ȃǹǿ………….. ȅȋǿ…………
ǻ.

ǹȓĲȘȝĮ:

Ȃİ

ĲȘȞ

ʌĮȡȠȪıĮ

ĮȚĲȠȪȝĮȚ

ĲȘȞ

țĮĲĮȤȫȡȚıȘ

ĲȘȢ

ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞȘȢ

İȖȖȡĮʌĲȑĮȢ

ʌȡȐȟȘȢ………………………………………………….ĲȠȣ…………………………………..……………..
ıĲȠ țĲȘȝĮĲȠȜȠȖȚțȩ ĳȪȜȜȠ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 6 ʌĮȡ. 4 ĲȠȣ Ȟ. 2664/1998.

ȅ/Ǿ ĮȚĲȫȞ/ ȠȪıĮ
̼͚͍͎͙͔͓͇͉͇͕͓͔͋̀͐͐́͑͠ͅͅͅ9<521$61$.26
̬͉͕͓͐͐͋͑̓ͅ((67
̶̷̸̶̴̧̨̦͍̦̯̮̪̦̲̮̦̺̓͘ͅ
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ȆȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠ ʌȡȩıȦʌȠ ʌȠȣ ĲȠ įȚțĮȓȦȝȐ ĲȠȣ ȑȤİȚ ȝİȞ țĮĲĮȤȦȡȚıĲİȓ ıĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ İȖȖȡĮĳȒ, ĮȜȜȐ İȓȤİ ȝİĲĮȕȚȕĮıĲİȓ, ĮȜȜȠȚȦșİȓ Ȓ
țĮĲĮȡȖȘșİȓ įȣȞȐȝİȚ ĲȘȢ İȖȖȡĮʌĲȑĮȢ ʌȡȐȟȘȢ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȗȘĲİȓĲĮȚ Ș țĮĲĮȤȫȡȚıȘ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ țĮĲĮȤȫȡȚıȘȢ ĲȦȞ ʌȡȫĲȦȞ
İȖȖȡĮĳȫȞ. ȉȑĲȠȚȠ ʌȡȩıȦʌȠ İȓȞĮȚ ʌ.Ȥ. Ƞ ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠȢ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲȐȡĲȚıȘȢ įȚțĮȚȠʌȡĮȟȓĮȢ Ȓ Ƞ įȚȐįȚțȠȢ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
įȚțĮıĲȚțȒȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ Ȓ ȐȜȜȘȢ İȖȖȡĮʌĲȑĮȢ įȚĮįȚțĮıĲȚțȒȢ ʌȡȐȟȘȢ Ȝ.Ȥ. ĮȖȦȖȒȢ, ȝİ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ȝİĲĮȕȚȕȐȗİĲĮȚ Ȓ ĮȜȜȠȚȫȞİĲĮȚ Ȓ
țĮĲĮȡȖİȓĲĮȚ ĲȠ įȚțĮȓȦȝȐ ĲȠȣȢ, Ȓ Ș ʌĮȡĮȤȦȡȠȪıĮ ĮȡȤȒ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚȠȚțȘĲȚțȒȢ ʌȡȐȟȘȢ ʌȠȣ ĮĳȠȡȐ ʌĮȡĮȤȫȡȘıȘ ĲȠȣ İȖȖȡĮʌĲȑȠȣ
įȚțĮȚȫȝĮĲȠȢ.
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ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃȉȅȈ & ǼȃǼȇīǼǿǹȈ
ǼȁȁǾȃǿȀȅ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ
ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȀȅ īȇǹĭǼǿȅ ……….…………..
ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹ ………………………………….

Τεύχος B’ 1390/22.04.2019

ȀȦįȚțȩȢ Ȁī: …………..……
ǹȡ.ʌȡȦĲ.: ……………….…..
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ : ……….………

ȆȇȅȈ ȉȅ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȀȅ īȇǹĭǼǿȅ/ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹ …………………..………..…………..1
ǹǿȉǾȈǾ īǿǹ ȀǹȉAȋȍȇǿȈǾ ǼīīȇǹȆȉǼǹȈ ȆȇǹȄǾȈ
ĲȠȣ/ĲȘȢ
ǼʌȫȞȣȝȠ …………………………..……… ǵȞȠȝĮ ………………….…..………. ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ …………….…………
ǹȡȚșȝȩȢ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ /įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ ……..…………………..……ǼțįȠȪıĮ ĮȡȤȒ ………………………..……………..
ǻȚİȪșȣȞıȘ (ȅįȩȢ, ĮȡȚșȝȩȢ, ȉȀ, ȋȫȡĮ) ………………………………………………………………………………...
ȉȘȜ. ıĲĮșİȡȩ ……………………… ȉȘȜ. țȚȞȘĲȩ ………………………….. E-mail …………………………………..
Ȃİ ĲȘȞ ȚįȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ (Ȑȡșȡ. 14 ʌĮȡ. 2 Ȟ.2664/98) ….……………………………………………………….……………
ǹĭȂ
ȈĲȠȚȤİȓĮ ʌȡȐȟȘȢ
ǹȡȚșȝȩȢ ȆȡȐȟȘȢ ………………..………………….…………………………..…………… HȝİȡȠȝȘȞȓĮ : __/__/___
ȈĲȠȚȤİȓĮ İțįȠȪıĮȢ ĮȡȤȒȢ – ıȣȝȕ/ĳȠȣ ……………………………………………….…………………………………...
ȈĲȠȚȤİȓĮ ĮțȚȞȒĲȠȣ/ĲȦȞ
ȀǹǼȀ
ȀǹǼȀ
ȀǹǼȀ
ȀǹǼȀ
ȀǹǼȀ
ȈĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ ȖȚĮ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȗȘĲİȓĲĮȚ Ș țĮĲĮȤȫȡȚıȘ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ (Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ İʌĮȡțİȓ Ƞ ȤȫȡȠȢ
ĲȠȣ İȞĲȪʌȠȣ ʌȡȠıĲȓșİȞĲĮȚ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ʌİįȓĮ)
ĭȣıȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ
ǼʌȫȞȣȝȠ ……………………………………………….. ǵȞȠȝĮ ……….…………….…………………………………
ǵȞȠȝĮ țĮȚ İʌȫȞȣȝȠ ʌĮĲȡȩȢ………………………………………………………………………….……………….......
ǵȞȠȝĮ țĮȚ İʌȫȞȣȝȠ ȝȘĲȡȩȢ……………………………………………………………………….………………….......
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ __/__/____ ȉȩʌȠȢ ȖȑȞȞȘıȘȢ……………………...….ȊʌȘțȠȩĲȘĲĮ ….…………………………
ǹȡȚșȝȩȢ įİȜĲȓȠȣ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ /įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ ……………………….ǼțįȠȪıĮ ĮȡȤȒ…..…….…………………………….
ǹĭȂ
ǻ/ȞıȘ țĮĲȠȚțȓĮȢ :
ȅįȩȢ ……………………..………… ĮȡȚșȝȩȢ …..…… ȉȀ …..…… ȋȫȡĮ ……………………
ǻ/ȞıȘ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ : ȅįȩȢ ……………………..……….. .ĮȡȚșȝȩȢ .…….… ȉȀ ……..… ȋȫȡĮ ……....…..………
ȉȘȜȑĳȦȞĮ ……………………….……. …………….Fax…………..…………..…. Ǽ-mail………….………………
ȃȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ (ȈȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ ĲĮ țĮĲȐ ȞȩȝȠȞ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ıȣıĲĮĲȚțȒȢ ʌȡȐȟȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ȞȩȝȚȝȘȢ įȘȝȠıȓİȣıȒȢ ĲȘȢ,
ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ ȞȠȝȚțȚȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ).
ǼʌȦȞȣȝȓĮ…………………………………………………………………………...…………………………………….
ǻȚĮțȡȚĲȚțȩȢ ĲȓĲȜȠȢ ȞȠȝȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ.…………………………………………..………………………………………
ǼȓįȠȢ ȞȠȝȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ……...………………………………………………………………………………………….
ǲįȡĮ ………………………………………………………………………………..…………………………………….
ǻ/ȞıȘ: ȅįȩȢ …………………………………………….. .. ĮȡȚșȝȩȢ .………….ȉȀ …..……ȋȫȡĮ ..…………………
ǻ/ȞıȘ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ: ȅįȩȢ ……..……………………….… ĮȡȚșȝȩȢ………......ȉȀ ……..… ȋȫȡĮ ..………………...
ȉȘȜȑĳȦȞĮ ……………………….………..…………….Fax…………..…………. Ǽ-mail…………………………….
ȈĲȠȚȤİȓĮ ıȣıĲĮĲȚțȒȢ ʌȡȐȟȘȢ …………………………………………………………………………………………….
ȈĲȠȚȤİȓĮ ȞȩȝȚȝȘȢ įȘȝȠıȓİȣıȘȢ ĲȘȢ ıȣıĲĮĲȚțȒȢ ʌȡȐȟȘȢ …………………………………………………………………
ǹĭȂ
ȈȣȞȣʌȠȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȑȖȖȡĮĳĮ
ȆȜȒșȠȢ: ……………………………………………………………..……………………………………………………
ǹʌȠįİȚțĲȚțȩ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ įȚĮȖȡȐȝȝĮĲȠȢ: ȃǹǿ………….. ȅȋǿ…………
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ȈİȜȓįĮ 1 Įʌȩ 2

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 1390/22.04.2019

16659

Ȃİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȚĲȠȪȝĮȚ
(İʌȚȜȑȖİĲĮȚ ĲȠ ĮȓĲȘȝĮ ȝİ ʌȡȠıșȒțȘ ıȣȝȕȩȜȠȣ (¥ ) ıĲȠ ȠȚțİȓȠ ĲİĲȡȐȖȦȞȠ):
Į) Ƒ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĮʌȠıʌȐıȝĮĲȠȢ țĲȘȝĮĲȠȜȠȖȚțȠȪ įȚĮȖȡȐȝȝĮĲȠȢ (ǵĲĮȞ ĮȚĲİȓĲĮȚ ĮʌȩıʌĮıȝĮ țĲȘȝĮĲȠȜȠȖȚțȠȪ
įȚĮȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ȖȚĮ ȚıĲȠȡȚțȩ Ȁ.ǹ.Ǽ.Ȁ. ȞĮ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ș ȜȑȟȘ : «ǿȈȉȅȇǿȀȅ»), ʌȠȣ șĮ İʌȚıȣȞĮĳșİȓ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ,
ȖȚĮ ĲȠ/ĲĮ ĮțȓȞȘĲȠ/Į ȝİ ȀǹǼȀ
ȀǹǼȀ
ȀǹǼȀ
ȀǹǼȀ
ȀǹǼȀ
ȀǹǼȀ
ȕ)

ĲȘȞ İȖȖȡĮĳȒ ĲȘȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȡȐȟȘȢ

Ȗ)

ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ țĮĲĮȤȫȡȚıȘȢ İȖȖȡĮʌĲȑĮȢ ʌȡȐȟȘȢ

į)

ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ țĲȘȝĮĲȠȜȠȖȚțȫȞ İȖȖȡĮĳȫȞ ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȠȣ İȖȖȡĮʌĲȑȦȞ įȚțĮȚȦȝȐĲȦȞ ȖȚĮ
ĲȠ/ĲĮ ĮțȓȞȘĲȠ/Į ȝİ ȀǹǼȀ:

ȀǹǼȀ

ȆȜȒșȠȢ

ȆȜȒșȠȢ
ȖȚĮ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ țĲȘȝĮĲȠȜȠȖȚțȑȢ İȖȖȡĮĳȑȢ

ȀȊȇǿȅȉǾȉǹ
ǻȅȊȁǼǿǼȈ
ǼȂȆȇǹīȂǹȉǼȈ ǹȈĭǹȁǼǿǼȈ
ȂǼȉǹȁȁǼǿȅȀȉǾȈǿǹ
ȃȅȂǾ ǹȆȅ ǹȃǹǻǹȈȂȅ

ȂǿȈĬȍȈǼǿȈ
ȀǹȉǹȈȋǼȈǼǿȈ
ǼīīȇǹȆȉǼǼȈ ǻǿǹǻǿȀǹȈȉǿȀǼȈ ȆȇǹȄǼǿȈ
ȁȅǿȆǹ ǼīīȇǹȆȉǼǹ ǻǿȀǹǿȍȂǹȉǹ/ȆȇǹȄǼǿȈ

ȀȊȇǿȅȉǾȉǹ
ǻȅȊȁǼǿǼȈ
ǼȂȆȇǹīȂǹȉǼȈ ǹȈĭǹȁǼǿǼȈ
ȂǼȉǹȁȁǼǿȅȀȉǾȈǿǹ
ȃȅȂǾ ǹȆȅ ǹȃǹǻǹȈȂȅ

ȂǿȈĬȍȈǼǿȈ
ȀǹȉǹȈȋǼȈǼǿȈ
ǼīīȇǹȆȉǼǼȈ ǻǿǹǻǿȀǹȈȉǿȀǼȈ ȆȇǹȄǼǿȈ
ȁȅǿȆǹ ǼīīȇǹȆȉǼǹ ǻǿȀǹǿȍȂǹȉǹ/ȆȇǹȄǼǿȈ

ȀǹǼȀ

ȖȚĮ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ țĲȘȝĮĲȠȜȠȖȚțȑȢ İȖȖȡĮĳȑȢ

ȀǹǼȀ

ȖȚĮ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ țĲȘȝĮĲȠȜȠȖȚțȑȢ İȖȖȡĮĳȑȢ
ȀȊȇǿȅȉǾȉǹ
ǻȅȊȁǼǿǼȈ
ǼȂȆȇǹīȂǹȉǼȈ ǹȈĭǹȁǼǿǼȈ
ȂǼȉǹȁȁǼǿȅȀȉǾȈǿǹ
ȃȅȂǾ ǹȆȅ ǹȃǹǻǹȈȂȅ

ȀǹǼȀ

ȂǿȈĬȍȈǼǿȈ
ȀǹȉǹȈȋǼȈǼǿȈ
ǼīīȇǹȆȉǼǼȈ ǻǿǹǻǿȀǹȈȉǿȀǼȈ ȆȇǹȄǼǿȈ
ȁȅǿȆǹ ǼīīȇǹȆȉǼǹ ǻǿȀǹǿȍȂǹȉǹ/ȆȇǹȄǼǿȈ

ȖȚĮ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ țĲȘȝĮĲȠȜȠȖȚțȑȢ İȖȖȡĮĳȑȢ
ȀȊȇǿȅȉǾȉǹ
ǻȅȊȁǼǿǼȈ
ǼȂȆȇǹīȂǹȉǼȈ ǹȈĭǹȁǼǿǼȈ
ȂǼȉǹȁȁǼǿȅȀȉǾȈǿǹ
ȃȅȂǾ ǹȆȅ ǹȃǹǻǹȈȂȅ

ȀǹǼȀ

ȂǿȈĬȍȈǼǿȈ
ȀǹȉǹȈȋǼȈǼǿȈ
ǼīīȇǹȆȉǼǼȈ ǻǿǹǻǿȀǹȈȉǿȀǼȈ ȆȇǹȄǼǿȈ
ȁȅǿȆǹ ǼīīȇǹȆȉǼǹ ǻǿȀǹǿȍȂǹȉǹ/ȆȇǹȄǼǿȈ

ȖȚĮ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ țĲȘȝĮĲȠȜȠȖȚțȑȢ İȖȖȡĮĳȑȢ
ȀȊȇǿȅȉǾȉǹ
ǻȅȊȁǼǿǼȈ
ǼȂȆȇǹīȂǹȉǼȈ ǹȈĭǹȁǼǿǼȈ
ȂǼȉǹȁȁǼǿȅȀȉǾȈǿǹ
ȃȅȂǾ ǹȆȅ ǹȃǹǻǹȈȂȅ

ȂǿȈĬȍȈǼǿȈ
ȀǹȉǹȈȋǼȈǼǿȈ
ǼīīȇǹȆȉǼǼȈ ǻǿǹǻǿȀǹȈȉǿȀǼȈ ȆȇǹȄǼǿȈ
ȁȅǿȆǹ ǼīīȇǹȆȉǼǹ ǻǿȀǹǿȍȂǹȉǹ/ȆȇǹȄǼǿȈ

İ)
ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĮȞĲȚȖȡȐĳȠȣ ĲȘȢ ıȣȞȣʌȠȕĮȜȜȩȝİȞȘȢ ʌİȡȓȜȘȥȘȢ țĮĲĮȤȫȡȚıȘȢ İȖȖȡĮʌĲȑĮȢ ʌȡȐȟȘȢ
ȖȚĮ ȤȡȒıȘ ………………………………………………………………………….
ȆȜȒșȠȢ
ǼȄȅȊȈǿȅǻȅȉǾȈǾ
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİ vʌȠȡȑıȦ ȞĮ ʌĮȡĮȜȐȕȦ Ƞ/Ș ȓįȚȠȢ/Į ĲȠ/ĲĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ/Ȑ İȟȠȣıȚȠįȠĲȫ ȞĮ ĲȠ/ĲĮ ʌĮȡĮȜȐȕİȚ:
ǼʌȫȞȣȝȠ……………….…… ǵȞȠvĮ …………………. ȆĮĲȡȫȞȣvȠ ……………………… ȝİ ǹȡȚșvȩ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ/įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ
……..……….……ǼțįȠȪıĮ ĮȡȤȒ ………………………..………… ¨ȚİȪșȣȞıȘ (ȅįȩȢ, ĮȡȚșvȩȢ, ȉ.Ȁ.)…………………………..
…………………………………………………………………………... ȉȘȜȑĳȦȞȠ…………………………………………..…….

ȅ/Ǿ ĮȚĲȫȞ/ ȠȪıĮ
̼͚͍͎͙͔͓͇͉͇͕͓͔͋̀͐͐́͑͠ͅͅͅ9<521$61$.26
̬͉͕͓͐͐͋͑̓ͅ((67
̶̷̸̶̴̧̨̦͍̦̯̮̪̦̲̮̦̺̓͘ͅ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02013902204190024*

