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Αρ. Φύλλου 1009
24 Απριλίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1394 τ.Β΄) «Ένταξη
της διαδικασίας Χορήγησης άδειας ίδρυσης και λει−
τουργίας εργαστηρίων φυσικοθεραπείας στα Ενιαία
Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) και τροποποίηση της
υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/A1/13310/17.07.2002 κοινή υπουργι−
κή απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 906) «Καθορισμός διοικητικών
διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που
διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ”».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 6, 9 και 14 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄ 63)
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά
και άλλες διατάξεις.»
2. Τις διατάξεις του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α΄ 32) «Αρχή
της επαγγελματικής ελευθερίας κατάργηση των αδι−
καιολογήτων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση
επαγγελμάτων».
3. 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).
4. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνει−
ας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και λοιπές
διατάξεις».
5. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002
(ΦΕΚ Α΄ 102) «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
6. 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.».
7. Το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) «Σχέσεις
Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυ−
τότητας και άλλες διατάξεις» .

8. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999
(ΦΕΚ Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικα−
σίας και άλλες διατάξεις».
9. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01.10.2002 (ΦΕΚ Β΄
1276) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης
και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του πε−
ριεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75)».
10. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16.10.2006 (ΦΕΚ 1551/
B΄/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».
11. 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 άσκησή
της σε εκτέλεση του αρ. 6 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63
Α΄/3.5.2010).
12. Την υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380 (ΦΕΚ Β΄ 1561/
23.9.2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την
οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες των Ενιαίων
Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και την ηλεκτρονική δι−
εκπεραίωση διαδικασιών από τα ΕΚΕ όπως τροποποι−
ήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.16/2/οικ.2406 (ΦΕΚ
261/Β΄/17.2.2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης και την υπ’
αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/166/7.2.2013 (ΦΕΚ 401/Β΄/22.2.2013) από−
φαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
13. Το άρθρο 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ Α΄ 44) «Καθιέ−
ρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της
αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις».
14. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 86/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141)
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
15. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 90/2012 (ΦΕΚ Α΄ 90) «Διο−
ρισμός Υπουργού και Υφυπουργών».
16. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 38/2010 (ΦΕΚ Α΄ 78)
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδη−
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γία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» .
17. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/13310/17.7.2002 (ΦΕΚ Β΄ 906)
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας «Καθορισμός
διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων
τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ».
18. Τις διατάξεις του Π.Δ. 29/1987 (ΦΕΚ Α΄ 8) «εργαστή−
ρια φυσικοθεραπείας», όπως τροποποιήθηκε με την παρ.
ΙΒ3 (6) του άρθρου πρώτο του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222).
19. Το γεγονός ότι η διατήρηση της διαδικασίας αναγ−
γελίας έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων φυσικοθερα−
πείας, επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου
συμφέροντος που σχετίζονται άμεσα με την προστασία
της δημόσιας υγείας των καταναλωτών και των εργαζο−
μένων, καθώς και το γεγονός ότι οι απαιτήσεις που αυτή
θέτει δεν μπορούν να υποκατασταθούν από κατασταλ−
τικούς ελέγχους και δεν υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια
για την επίτευξη των στόχων δημοσίου συμφέροντος.
20. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πο−
λίτη.
21. Το ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την κοινή υπουργική απόφαση με
αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/2011(ΦΕΚ Β΄ 1394) «Ένταξη της
διαδικασίας Χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργί−
ας εργαστηρίων φυσικοθεραπείας στα Ενιαία Κέντρα
Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) και τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
ΔΙΑΔΠ/Ε/24830/4.12.2003 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
Β΄ 1931) «Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των
αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και
μέσω των ΚΕΠ”», ως προς τα εξής σημεία:
1. H διοικητική διαδικασία «χορήγησης άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας» μετο−
νομάζεται σε «αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργα−
στηρίου φυσικοθεραπείας».

2. Η διοικητική πράξη «άδεια ίδρυσης και λειτουργίας»
αντικαθίσταται με τη «βεβαίωση λειτουργίας»
3. Το δικαιολογητικό «αντίγραφο άδειας άσκησης επαγ−
γέλματος φυσικοθεραπευτή/βεβαίωση επαγγελματικής
εμπειρίας δύο ετών όταν το υπόψη επάγγελμα δεν είναι
νομοθετικά ρυθμισμένο στο εν λόγω κράτος» αντικα−
θίσταται με «αντίγραφο βεβαίωσης ότι πληρούνται οι
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος
του φυσικοθεραπευτή για τον επιστημονικά υπεύθυνο».
4. Το δικαιολογητικό «Σχεδιάγραμμα κάτοψης των χώ−
ρων υπογεγραμμένο από αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχα−
νικό μέλος του Τ.Ε.Ε. θεωρημένο από λειτουργική άποψη
από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας, στο
οποίο θα αποτυπώνονται οι προβλεπόμενοι χώροι. Επί−
σης σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις χώρος απο−
χωρητηρίου» αντικαθίσταται με «Αρχιτεκτονικά σχέδια
κατόψεων και τομών των χώρων υπογεγραμμένα από
διπλωματούχο μηχανικό μέλους του Τ.Ε.Ε., θεωρημένα
από λειτουργική άποψη από την αρμόδια Υπηρεσία της
Περιφέρειας».
5. Το δικαιολογητικό «Βεβαίωση της πολεοδομίας για
τη νομιμότητα του κτίσματος και χώρων κύριας χρή−
σης» αντικαθίσταται με «Αντίγραφο του στελέχους της
οικοδομικής άδεια (Άδειας Δόμησης), επικυρωμένο από
την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, στην οποία θα πρέπει
να αναγράφεται η χρήση του κτιρίου ή του χώρου για
την οποία ζητείται η αδειοδότηση ή σε κάθε περίπτωση
αυτή που αναγράφεται στην ταυτότητα του κτιρίου σύμ−
φωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4067/12 (ΦΕΚ 79Α΄/9.4.2012)».
6. Το δικαιολογητικό «Βεβαίωση πυρασφάλειας από
την πυροσβεστική υπηρεσία» αντικαθίσταται με «Πιστο−
ποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την αρμό−
δια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα
Πυροσβεστική Διάταξη».
Για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών συμπληρώνο−
νται ειδικά έντυπα αίτησης, τα οποία περιλαμβάνουν
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Τα έντυπα επι−
συνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής.
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ȜȤȮȢȭȢ–ȯȫȠȯȣȯȨȢȟȢȦπȭȢ (əɏɅɏɍ8Ȩ.1599/1986)

ȢȽɈɏɜȾɂɇȽɒɘɋɐɒɍɇɖɂɜɘɋɎɍɓɓɎɍȾəɉɉɍɋɒȽɇρɂȽɓɒɛɒɄɁɛɉɘɐɄρɎɍɏɂɜɋȽɂɉɂɀɖɅɂɜρɂȾəɐɄɒɍȽɏɖɂɜɍəɉɉɘɋɓɎɄɏɂɐɇɣɋ
ȋəɏɅɏɍͺɎȽɏǤͶȨǤͳͷͻͻȀͳͻͺȌ


ȫɂɏɇɀɏȽɔɛȽɇɒɛμȽɒɍɑ:«ȜɋȽɀɀɂɉɜȽɚɋȽɏɌɄɑɉɂɇɒɍɓɏɀɜȽɑɂɏɀȽɐɒɄɏɜɘɋɔɓɐɇɈɍɅɂɏȽɎɂɜȽɑ».


ȮɄɋȽɏɊɟɁɇȽȟȀɋɐɄȟɄɊɟɐɇȽɑ
ȫȬȪȭ: ȯɀɇɂɇɋɛɑɒɄɑɍɇɈɂɜȽɑȫɂɏɇɔɚɏɂɇȽɑ


ȜȬȤȣȧ.
ȫȬπȮȪȥȪȦȦȪȯ

ȢȧȠȬȪȧȢȨȤȜ



ȭɓɊɎɉɄɏɣɋɂɒȽɇȽɎɟɒɄɋȯɎɄɏɂɐɜȽ


ȭȮȪȤȱȠȤȜȜȤȮȪȯȨȮȪȭ:ȋɔɓɐɇɈɟɎɏɟɐɘɎɍɛɋɟɊɇɊɍɑɂɈɎɏɟɐɘɎɍɑɐɂɎɂɏɜɎɒɘɐɄɋɍɊɇɈɍɠɎɏɍɐɣɎɍɓȌ
ȹɋɍρȽǣ



ȠɎɣɋɓρɍǣ



ȹɋɍρȽȫȽɒɚɏȽǣ 

ȠɎɣɋɓρɍȫȽɒɚɏȽǣ

ȹɋɍρȽȧɄɒɚɏȽɑǣ

ȠɎɣɋɓρɍȧɄɒɚɏȽɑǣ 

ȜɏɇɅǤȟɂɉɒǤ
ȮȽɓɒɟɒɄɒȽɑǣȗ



ȜɏɇɅǤȟɇȽȾȽɒɄɏɜɍɓǣȗ
ȢρɂɏɍρɄɋɜȽ
ɀɚɋɋɄɐɄɑͳǣ
ȮɟɎɍɑ
ȱɣɏȽǣ
ȥȽɒɍɇɈɜȽɑ

ȜǤȰǤȧǣ





ȫɟɉɄǣ

ȮɄɉǣ 

ȜɏɇɅǤȴɁɂɇȽɑ
ȪɁɛɀɄɐɄɑǣȗ



ȜɏɇɅǤȝɇȾɉɇȽɏɜɍɓ

ȯɀɂɜȽɑǣȗ



ȤɅȽɀɚɋɂɇȽǣ
ȮɟɎɍɑȞɚɋɋɄɐɄɑǣ

ȪɁɟɑǣ 





ȜɏɇɅǣ 

ǣ 



Ȯȥǣ 

Ȃǣ 

ȗɐɓɊɎɉɄɏɣɋɂɒȽɇɚɋȽȽɎɟɒȽȽɎɍɁɂɇɈɒɇɈəɐɒɍɇɖɂɜȽɒȽɓɒɟɒɄɒȽɑǤ

ȭȮȪȤȱȠȤȜȨȪȧȤȥȪȯȫȬȪȭȳȫȪȯ:
ȠɎɘɋɓɊɜȽǣ
ȜɏǤȥȽɒȽɐɒȽɒɇɈɍɠǣ

ȵɒɍɑȷɁɏɓɐɄɑǣ

ȜɏǤ ɈȽɇ ɚɒɍɑ ȰȠȥ Ȁ ȮȜȫȠȮ ȋɀɇȽ ȜȠ ɈȽɇ ȠȫȠȌ ɛ ȽɏɇɅɊɟɑ
ɈȽɇɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽ ɈȽɒȽɖɣɏɇɐɄɑ ɐɒȽȾɇȾɉɜȽ ɂɒȽɇɏɂɇɣɋɒɍɓ 
ȫɏɘɒɍɁɇɈɂɜɍɓɒɄɑɚɁɏȽɑȋɀɇȽȪȠɈȽɇȠȠȌǣ
ȜǤȰǤȧǤǣ

ȟǤȪǤȯǤǣ

ȵɁɏȽ ȪɁɟɑǣ



ȟɛɊɍɑȀȥɍɇɋɟɒɄɒȽǣ
ȮɄɉǣ



ǣ



ȜɏɇɅǣ



ȨɍɊɟɑǣ



Ȯȥǣ 

Ȃǣ 






1

ȜɋȽɀɏəɔɂɒȽɇɍɉɍɀɏəɔɘɑɈȽɇɈȽɒɟɎɇɋȽɏɇɅɊɄɒɇɈəɘɑɎɉɛɏɄɑɂɌȽɗɛɔɇɍɑ ȽɏɇɅρɟɑǣɎǤɖǤȰɂȾɏɍɓȽɏɜɍɓͳͻͻɈȽɇͲͲʹͻǤ
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ȪȬȤȭȧȪȭ / ȭȮȪȤȱȠȤȜ ȠȥȫȬȪȭȳȫȪȯ2 (ɀɇȽɈȽɒəɅɂɐɄȽɜɒɄɐɄɑɛɎȽɏȽɉȽȾɛɒɂɉɇɈɛɑɁɇɍɇɈɄɒɇɈɛɑ ɎɏəɌɄɑ)ǣ ȭɂ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ Ɏɍɓ Ɂɂɋ
ɐɓɋɒəɐɐɂɒȽɇ Ʉ ɂɌɍɓɐɇɍɁɟɒɄɐɄ ɐɒɍ ɎȽɏɟɋ ɚɋɒɓɎɍ ȽɎȽɇɒɂɜɒȽɇ  ɎɏɍɐɈɟρɇɐɄ ɂɌɍɓɐɇɍɁɟɒɄɐɄɑ ρɂ ɂɎɇɈɠɏɘɐɄ ɒɍɓ ɀɋɛɐɇɍɓ ɒɄɑ ɓɎɍɀɏȽɔɛɑ ȽɎɟ
ɁɄρɟɐɇȽɓɎɄɏɂɐɜȽɛɐɓɊȾɍɉȽɇɍɀɏȽɔɇɈɍɠɎɉɄɏɂɌɍɓɐɜɍɓǤ

ȪȨȪȧȜǣ



ȠȫπȨȯȧȪǣ 

ȪȨȪȧȜȮȠȫπȨȯȧȪȫȜȮȠȬȜǣ 
ȪȟȪȭǣ

ȜȟȮǣ 



ȮɄɉǣ







ȜȬȤȣǣ
ǣ




ȮǤȥǣ 



Ȃǣ 










ȫȽɏȽɈȽɉɣɀɇȽɒɄɋɖɍɏɛɀɄɐɄȾɂȾȽɜɘɐɄɑɉɂɇɒɍɓɏɀɜȽɑɂɏɀȽɐɒɄɏɜɘɋɔɓɐɇɈɍɅɂɏȽɎɂɜȽɑ
ȠɎɘɋɓɊɜȽɂɎɇɖɂɜɏɄɐɄɑǣ
ȠɀɈɂɈɏɇɊɚɋɍɑȮɜɒɉɍɑȋȽɋɓɎəɏɖɂɇȌǣ

ȟɇɂɠɅɓɋɐɄ
ȟɛɊɍɑȀȥɍɇɋɟɒɄɒȽǣ
ɂɎɇɖɂɜɏɄɐɄɑ
ȜǤȰǤȧǤǣ
ȮɄɉǣ



ȪɁɟɑǣ

ȜɏɇɅǤǣ

Ȯȥǣ

ȟǤȪǤȯǤǣ
ǣ

Ȃǣ




ȧɂ ȽɒɍμɇɈɛ μɍɓ ɂɓɅɠɋɄ ɈȽɇ ɀɋɘɏɜɃɍɋɒȽɑ ɒɇɑ Ɉɓɏɣɐɂɇɑ3, Ɏɍɓ ɎɏɍȾɉɚɎɍɋɒȽɇ ȽɎɟ ɒɇɑ ɁɇȽɒəɌɂɇɑ ɒɄɑ ɎȽɏ. 6 ɒɍɓ
əɏɅɏɍɓ22ɒɍɓȨ.1599/1986,ɁɄɉɣɋɘɟɒɇ:

«1.ȠɌɍɓɐɇɍɁɍɒɣɒɍɋ/ɒɄɋɎɇɍɎəɋɘȽɋȽɔɂɏɟɊɂɋɍ/ɄɋȽɈȽɒȽɅɚɐɂɇɒɄɋȽɜɒɄɐɄɛ/ɈȽɇɋȽɎȽɏȽɉəȾɂɇɒɄɋɒɂɉɇɈɛ
ɎɏəɌɄ.(ȟɇȽɀɏəɔɂɒȽɇɟɒȽɋɁɂɋɍɏɜɃɂɒȽɇɂɈɎɏɟɐɘɎɍɑ)
2. ȠɌɍɓɐɇɍɁɍɒɣ ɒɍ ȥȠȫ (əɏɅɏɍ 31 Ȩ. 3013/2002) ɋȽ ɎɏɍȾɂɜ ɐɂ ɟɉɂɑ ɒɇɑ ȽɎȽɏȽɜɒɄɒɂɑ ɂɋɚɏɀɂɇɂɑ (ȽɋȽɃɛɒɄɐɄ
ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋɈɉɎ)ɀɇȽɒɄɁɇɂɈɎɂɏȽɜɘɐɄɒɄɑɓɎɟɅɂɐɛɑμɍɓ.
3.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...»


ȠɎɇɉɚɌɒɂμɂɎɍɇɍɒɏɟɎɍɅɚɉɂɒɂɋȽɎȽɏȽɉəȾɂɒɂɒɄɋȽɎəɋɒɄɐɛɐȽɑ:
ͳǤȨȽɐȽɑȽɎɍɐɒȽɉɂɜρɂɐɓɐɒɄɊɚɋɄɂɎɇɐɒɍɉɛɐɒɄȟɇɂɠɅɓɋɐɄɎɍɓɁɄɉɣɋɂɒȽɇɐɒɄɋɎȽɏɍɠɐȽȽɜɒɄɐɄǣ
ʹǤȨȽɒɄɋɎȽɏȽɉəȾɂɒɂɍɜɁɇɍɑȽɎɟɒɄɋɓɎɄɏɂɐɜȽρȽɑ
͵ǤȨȽɒɄɋɎȽɏȽɉəȾɂɒɂȽɎɟəɉɉɍȠǤȥǤȠǤǣ
ͶǤȨȽɒɄɋɎȽɏȽɉəȾɂɇɂɈɎɏɟɐɘɎɟɑɐȽɑ
ͷǤȨȽɐȽɑȽɎɍɐɒȽɉɂɜɊɂɐɒɍɋȽɏɇɅɊɟǣ




ǥǥǥǥǥǥǥǤǤ

ȋȢɊɂɏɍɊɄɋɜȽȌ ȪȀȢȽɇɒɣɋȀɍɠɐȽ
ȋȭɔɏȽɀɜɁȽǦɓɎɍɀɏȽɔɛȌ



2

ȝɉǤɐɄɊɂɜɍͳɎɂɏɇɂɖɍɊɚɋɍɓɓɎɂɠɅɓɋɄɑɁɛɉɘɐɄɑȋȟɇȽɀɏəɔɂɒȽɇɟɒȽɋɁɂɋɍɏɜɃɂɒȽɇɂɈɎɏɟɐɘɎɍɑȌ
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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ȫȦȢȬȪȰȪȬȤȜȥȜȭȮȪȤȱȠȤȜ
ȮȤȮȦȪȭȟȤȥȜȤȪȦȪȞȢȮȤȥȪȯ:

ȜȫȜȤȮȪȯȧȠȨȜȟȤȥȜȤȪȦȪȞȢȮȤȥȜ
ȥȜȮȜȮȠȣȢȥȠ ȯȫȢȬȠȭȤȜȥȢ
ȧȠ
ȜȨȜȡȢȮȢȭȢ
ȮȢȨ

ȜȤȮȢȭȢ

ͳǤ ȜɋɒɜɀɏȽɔɍ ɎɍɇɋɇɈɍɠ ɊɄɒɏɣɍɓ ɀɂɋɇɈɛɑ ɖɏɛɐɄɑǡ ɚɈɁɍɐɄɑ 
ɒɂɉɂɓɒȽɜɍɓɒɏɇɊɛɋɍɓǡȽɎɟɒɍɍɎɍɜɍɋȽɎɏɍɈɠɎɒɂɇɟɒɇɍȽɇɒɣɋ
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
ɋȽɏɈɘɒɇɈɣɋɛɒɘɋɁɇȽɒəɌɂɘɋɎɍɓȽɋȽɔɚɏɍɋɒȽɇɐɒȽɛɅɄǤ

ȋȮɍ Ƚɋɘɒɚɏɘ ȽɋɒɜɀɏȽɔɍ ȫɍɇɋɇɈɍɠ ȧɄɒɏɣɍɓ ȽɋȽɃɄɒəɒȽɇ
ȽɓɒɂɎəɀɀɂɉɒȽ ɐɂ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ Ɏɍɓ ɂɈɁɜɁɂɒȽɇ ȽɎɟ ɄɊɂɁȽɎɚɑ
ȽɏɖɚɑȌȗ
ʹǤȮɜɒɉɍɇɇɁɇɍɈɒɄɐɜȽɑɛɐɓɊɔɘɋɄɒɇɈɟɊɜɐɅɘɐɄɑ


ȟȠȨ
ȜȫȜȤȮȠȤȮȜȤ




3







͵Ǥ  ȜɏɖɇɒɂɈɒɍɋɇɈə ɐɖɚɁɇȽ ɈȽɒɟɗɂɘɋ ɈȽɇ ɒɍɊɣɋ ɒɘɋ ɖɣɏɘɋ 


ɓɎɍɀɂɀɏȽɊɊɚɋȽ ȽɎɟ ɁɇɎɉɘɊȽɒɍɠɖɍ ɊɄɖȽɋɇɈɟ Ɋɚɉɍɓɑ ɒɍɓ
ȮǤȠǤȠǤǡ ɅɂɘɏɄɊɚɋɍ ȽɎɟ ɉɂɇɒɍɓɏɀɇɈɛ əɎɍɗɄ ȽɎɟ ɒɄɋ ȽɏɊɟɁɇȽ
ȯɎɄɏɂɐɜȽɒɄɑȫɂɏɇɔɚɏɂɇȽɑǤȗȗ
ͶǤȜɋɒɜɀɏȽɔɍɒɍɓɐɒɂɉɚɖɍɓɑɒɄɑɍɇɈɍɁɍɊɇɈɛɑəɁɂɇȽɑȋȜɁɂɇȽɑ 



ȟɟɊɄɐɄɑȌǡ ɂɎɇɈɓɏɘɊɚɋɍ ȽɎɟ ɒɄɋ ȽɏɊɟɁɇȽ ȯɎɄɏɂɐɜȽ
ȟɟɊɄɐɄɑǡ  ɐɒɄɋ ɍɎɍɜȽ ɅȽ ɎɏɚɎɂɇ ɋȽ ȽɋȽɀɏəɔɂɒȽɇ Ʉ ɖɏɛɐɄ
ɒɍɓ Ɉɒɇɏɜɍɓ ɛ ɒɍɓ ɖɣɏɍɓ ɀɇȽ ɒɄɋ ɍɎɍɜȽ ɃɄɒɂɜɒȽɇ Ʉ
ȽɁɂɇɍɁɟɒɄɐɄ ɛ ɐɂ ɈəɅɂ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ Ƚɓɒɛ Ɏɍɓ ȽɋȽɀɏəɔɂɒȽɇ
ɐɒɄɋ ɒȽɓɒɟɒɄɒȽ ɒɍɓ Ɉɒɇɏɜɍɓ ɐɠɊɔɘɋȽ Ɋɂ ɒɍ əɏɅɏɍ ͷ ɒɍɓ
ȨǤͶͲȀͳʹȋȰȠȥͻȜȀͻǦͶǦʹͲͳʹȌǤ
ͷǤ ȫɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɟ ȋɂɋɂɏɀɄɒɇɈɛɑȌ ɎɓɏɍɎɏɍɐɒȽɐɜȽɑ ȽɎɟ ɒɄɋ


ȽɏɊɟɁɇȽ ȫɓɏɍɐȾɂɐɒɇɈɛ ȯɎɄɏɂɐɜȽ ɐɠɊɔɘɋȽ Ɋɂ ɒɄɋ ɇɐɖɠɍɓɐȽ
ȫɓɏɍɐȾɂɐɒɇɈɛȟɇəɒȽɌɄǤ
Ǥ ȯɎɂɠɅɓɋɄ ɁɛɉɘɐɄ ɒɍɓ ȨǤͳͷͻͻȀͺ ɐɒɄɋ ɍɎɍɜȽ ɅȽ 


ɁɄɉɣɋɂɒȽɇ ɍ ɈȽɒəɉɍɀɍɑ ɊɄɖȽɋɄɊəɒɘɋǡ ɂɏɀȽɉɂɜɘɋ ɈȽɇ
ɍɏɀəɋɘɋ ɒȽ ɍɎɍɜȽ ɅȽ ɔɚɏɍɓɋ ɒɄ ɐɛɊȽɋɐɄ  ɐɠɊɔɘɋȽ Ɋɂ
ɒɇɑɈɂɜɊɂɋɂɑɁɇȽɒəɌɂɇɑ
ǤȜɋɒɜɀɏȽɔɍɁɂɉɒɜɍɓȜɐɒɓɋɍɊɇɈɛɑȮȽɓɒɟɒɄɒȽɑɛəɉɉɍɓ



ɇɐɍɁɠɋȽɊɍɓɂɀɀɏəɔɍɓ
ͺǤȜɋɒɜɀɏȽɔɍȾɂȾȽɜɘɐɄɑɟɒɇɎɉɄɏɍɠɋɒȽɇɍɇɋɟɊɇɊɂɑ



ɎɏɍɡɎɍɅɚɐɂɇɑɀɇȽɒɄɋəɐɈɄɐɄɒɍɓɂɎȽɀɀɚɉɊȽɒɍɑɒɍɓ
ɔɓɐɇɈɍɅɂɏȽɎɂɓɒɛɀɇȽɒɍɋɂɎɇɐɒɄɊɍɋɇɈəɓɎɂɠɅɓɋɍǤ
ͻǤȫȽɏəȾɍɉɍȟɄɊɍɐɜɍɓȮȽɊɂɜɍɓȗȗȗ



ȹɒȽɋɒɄɋɂɎɇɖɂɜɏɄɐɄɂɈɊɂɒȽɉɉɂɠɂɒȽɇɋɍɊɇɈɟɎɏɟɐɘɎɍ,ɓɎɍȾəɉɉɍɋɒȽɇɂɎɇɎɉɚɍɋɒȽȽɈɟɉɍɓɅȽ
ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈə:
ͳǤȥȽɒȽɐɒȽɒɇɈɟɒɄɑɂɒȽɇɏɂɜȽɑɈȽɇɒɓɖɟɋɒɏɍɎɍɎɍɇɛɐɂɇɑ



ȽɓɒɍɠǡɊɂɒȽȽɋɒɜɐɒɍɇɖȽȰȠȥɁɄɊɍɐɜɂɓɐɛɑɒɍɓɑɛ
ɎɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈəɈȽɒȽɖɣɏɇɐɄɑɐɒȽȾɇȾɉɜȽɂɒȽɇɏɂɇɣɋɒɍɓ
ȫɏɘɒɍɁɇɈɂɜɍɓɒɄɑɚɁɏȽɑɒɄɑɂɒȽɇɏɂɜȽɑǤ
ʹǤ ȫɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɟ ȠɒȽɇɏɇɈɣɋ ȧɂɒȽȾɍɉɣɋ Ɏɍɓ ɂɈɁɜɁɂɒȽɇ ɀɇȽ 


ɒɇɑ ȠȫȠǡ ȪȠ ɈȽɇ ȠȠ ȽɎɟ ɒɍ ȫɏɘɒɍɁɇɈɂɜɍ ɒɄɑ ɚɁɏȽɑ ɒɄɑ
ɂɒȽɇɏɂɜȽɑ ɈȽɇ ɀɇȽ ɒɇɑ ȜȠ ȽɎɟ ɒɄɋ ȯɎɄɏɂɐɜȽ ȠɊɎɍɏɜɍɓ ɒɄɑ
ɍɇɈɂɜȽɑȫɂɏɇɔɚɏɂɇȽɑǤ
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͵ǤȫɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɟɊɄɈɛɏɓɌɄɑɒɍɓɋɍɊɇɈɍɠɎɏɍɐɣɎɍɓɐɂ

ɎɒɣɖɂɓɐɄȽɎɟɒɍȽɏɊɟɁɇɍȫɏɘɒɍɁɇɈɂɜɍǤ

ȋȮɍȽɋɘɒɚɏɘɎɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɟȽɋȽɃɄɒəɒȽɇȽɓɒɂɎəɀɀɂɉɒȽɐɂ
ɎɂɏɜɎɒɘɐɄɎɍɓɂɈɁɜɁɂɒȽɇȽɎɟɄɊɂɁȽɎɚɑȽɏɖɚɑȌȗ
ͶǤ ȨɍɊɇɊɍɎɍɇɄɒɇɈə ɚɀɀɏȽɔȽ Ɏɏɍɑ ɓɎɍȾɍɉɛ ɒɄɑ ȽɜɒɄɐɄɑ ɀɇȽ 
ɉɍɀȽɏɇȽɐɊɟɒɍɓɋɍɊɇɈɍɠɎɏɍɐɣɎɍɓǤ
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ȫȜȬȜȮȢȬȢȭȠȤȭ


*ȠɉɉɂɜɗɂɇȽɋɒɇɀɏəɔɍɓɎɍɇɋɇɈɍɠɊɄɒɏɣɍɓɈȽɇɎɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɍɠɊɄɈɛɏɓɌɄɑɐɂɎɒɣɖɂɓɐɄ,ȽɎȽɇɒɂɜɒȽɇɄɎɏɍɐɈɟɊɇɐɄɂɋɟɑɇɐɍɁɠɋȽɊɍɓ
ɂɀɀɏəɔɍɓ Ɏɍɓ ɚɖɂɇ ɂɈɁɍɅɂɜ  ȽɎɟ ȽɏɊɟɁɇȽ ɁɇɈȽɐɒɇɈɛ ɛ ɁɇɍɇɈɄɒɇɈɛ Ƚɏɖɛ ɒɄɑ ɖɣɏȽɑ ɈȽɒȽɀɘɀɛɑ ɛ ɎɏɍɚɉɂɓɐɄɑ, ȽɎɟ ɒɍ ɍɎɍɜɍ ɋȽ
ɎɏɍɈɠɎɒɂɇɟɒɇɍɇȽɎȽɇɒɛɐɂɇɑɇɈȽɋɍɎɍɇɍɠɋɒȽɇ.ȜɋɄɖɣɏȽɈȽɒȽɀɘɀɛɑɛɎɏɍɚɉɂɓɐɄɑɁɂɋɖɍɏɄɀɂɜɒɚɒɍɇɍɚɀɀɏȽɔɍɒɍɠɒɍɂɜɋȽɇɁɓɋȽɒɟɋ
ɋȽ ȽɋɒɇɈȽɒȽɐɒȽɅɂɜ ȽɎɟ ɚɋɍɏɈɄ ȾɂȾȽɜɘɐɄ, ɛ ɀɇȽ ɒȽ ɈɏəɒɄ ɟɎɍɓ Ɂɂɋ ɓɔɜɐɒȽɒȽɇ Ʉ ɚɋɍɏɈɄ ɁɛɉɘɐɄ, Ɋɂ ɓɎɂɠɅɓɋɄ ɁɛɉɘɐɄ Ʉ ɍɎɍɜȽ
ɓɎɍȾəɉɉɂɒȽɇ ȽɎɟ ɒɍɋ ɂɋɁɇȽɔɂɏɟɊɂɋɍ ɂɋɣɎɇɍɋ ɒɄɑ ȽɏɊɟɁɇȽɑ ɁɇɈȽɐɒɇɈɛɑ ɛ ɁɇɍɇɈɄɒɇɈɛɑ Ƚɏɖɛɑ ɛ ɈȽɒə ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ ɂɋɣɎɇɍɋ
ɐɓɊȾɍɉȽɇɍɀɏəɔɍɓɒɄɑɖɣɏȽɑɈȽɒȽɀɘɀɛɑɛɎɏɍɚɉɂɓɐɄɑ,ɍɇɍɎɍɜɍɇɖɍɏɄɀɍɠɋȾɂȾȽɜɘɐɄɎɂɏɜɎȽɏɍɖɛɑɒɄɑɂɋɟɏɈɍɓɁɄɉɣɐɂɘɑɛɒɄɑ
ɂɎɇɐɛɊɍɓ ɁɄɉɣɐɂɘɑ.  ȮȽ ɚɀɀɏȽɔȽ ɒȽ ɍɎɍɜȽ ɂɈɁɜɁɍɋɒȽɇ ɐɠɊɔɘɋȽ Ɋɂ ɒȽ Ƚɋɘɒɚɏɘ, Ɂɂɋ ɂɜɋȽɇ ɁɓɋȽɒɟɋ ɋȽ ɓɎɍȾɉɄɅɍɠɋ Ɋɂɒə ɒɄɋ
ɎəɏɍɁɍɒɏɇɣɋɊɄɋɣɋȽɎɟɒɄɋɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽɂɈɁɟɐɂɣɑɒɍɓɑ


ȗȗȟ/ɋɐɄȟɄɊɟɐɇȽɑȯɀɂɜȽɑɛȟ/ɋɐɄȮɂɖɋɇɈɣɋɚɏɀɘɋ


ȗȗȗȮɍɖɏɄɊȽɒɇɈɟɎɍɐɟɒɍɓɎȽɏȽȾɟɉɍɓɎɍɇɈɜɉɂɇȽɋəɉɍɀȽɊɂɒɄɋɎɂɏɇɔɂɏɂɇȽɈɛɂɋɟɒɄɒȽ




ȥɟɐɒɍɑ:ȮɍɖɏɄɊȽɒɇɈɟɎɍɐɟɒɍɓɎȽɏȽȾɟɉɍɓɎɍɇɈɜɉɂɇȽɋəɉɍɀȽɊɂɒɄɎɂɏɇɔɂɏɂɇȽɈɛɂɋɟɒɄɒȽ



ȟɇəɏɈɂɇȽɒɛɏɄɐɄɑȽɏɖɂɜɍɓȾɂȾȽɇɣɐɂɘɋɈȽɇɎɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɣɋǣ
ȵɌɇȋȌɊɛɋɂɑȋəɏɅɏɍͳ͵ȨǤ͵ͶͻͳȀʹͲͲǡȰȠȥʹͲȀȜȀʹǦͳͲǦʹͲͲȌ
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ȝȠȝȜȤπȭȢȯȫȪȝȪȦȢȭȜȤȮȢȧȜȮȪȭ


ȜɜɒɄμȽ:




ȜɋȽɀɀɂɉɜȽɚɋȽɏɌɄɑɉɂɇɒɍɓɏɀɜȽɑɂɏɀȽɐɒɄɏɜɘɋɔɓɐɇɈɍɅɂɏȽɎɂɜȽɑ


ȯɎɄɏɂɐɜȽȯɎɍȾɍɉɛɑ:







Ȣμ/ɋɇȽȽɇɒɛμȽɒɍɑ:



ȜɏμɟɁɇɍɑȯɎəɉɉɄɉɍɑ:
ȹɋɍμȽ:
ȠɎɣɋɓμɍ:





Ȝɇɒɣɋ:
ȹɋɍμȽ:
ȠɎɣɋɓμɍ:
ȫȦȢȬȪȰȪȬȤȜȥȜȭȮȪȤȱȠȤȜ
ȜȫȜȤȮȪȯȧȠȨȜȟȤȥȜȤȪȦȪȞȢȮȤȥȜ
ȥȜȮȜȮȠȣȢ ȯȫȢȬȠȭȤȜȥȢ
ȮȤȮȦȪȭȟȤȥȜȤȪȦȪȞȢȮȤȥȪȯ:
ȥȠȧȠ
ȜȨȜȡȢȮȢȭȢ
ȮȢȨ

ȜȤȮȢȭ
Ȣ


ȜɏɇɅμ.ȫɏɘɒɍɈɟɉɉɍɓ:



ͳǤȜɋɒɜɀɏȽɔɍɎɍɇɋɇɈɍɠɊɄɒɏɣɍɓɀɂɋɇɈɛɑɖɏɛɐɄɑǡ

ɚɈɁɍɐɄɑɒɂɉɂɓɒȽɜɍɓɒɏɇɊɛɋɍɓǡȽɎɟɒɍɍɎɍɜɍɋȽ
ɎɏɍɈɠɎɒɂɇɟɒɇɍȽɇɒɣɋɁɂɋɚɖɂɇɈȽɒȽɁɇɈȽɐɒɂɜ
ȽɊɂɒəɈɉɄɒȽɀɇȽɈȽɈɍɠɏɀɄɊȽɛɀɇȽɈəɎɍɇɍȽɎɟɒȽ
ɎɉɄɊɊɂɉɛɊȽɒȽɒɄɑɈɉɍɎɛɑǡɓɎɂɌȽɜɏɂɐɄɑǡȽɎəɒɄɑǡ
ɂɈȾɜȽɐɄɑǡɎɉȽɐɒɍɀɏȽɔɜȽɑǡɎȽɏȽɖəɏȽɌɄɑǡȾȽɏɇəɑ
ɐɘɊȽɒɇɈɛɑȾɉəȾɄɑǡɎȽɏəȾȽɐɄɑɒɘɋɁɇȽɒəɌɂɘɋɎɂɏɜ
ɋȽɏɈɘɒɇɈɣɋɛɒɘɋɁɇȽɒəɌɂɘɋɎɍɓȽɋȽɔɚɏɍɋɒȽɇɐɒȽ
ɛɅɄǤ

ȋȮɍȽɋɘɒɚɏɘȽɋɒɜɀɏȽɔɍȫɍɇɋɇɈɍɠȧɄɒɏɣɍɓȽɋȽɃɄɒəɒȽɇ
ȽɓɒɂɎəɀɀɂɉɒȽ ɐɂ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ Ɏɍɓ ɂɈɁɜɁɂɒȽɇ ȽɎɟ
ɄɊɂɁȽɎɚɑȽɏɖɚɑȌȗ
ʹǤȮɜɒɉɍɇɇɁɇɍɈɒɄɐɜȽɑɛɐɓɊɔɘɋɄɒɇɈɟɊɜɐɅɘɐɄɑ

͵ǤȜɏɖɇɒɂɈɒɍɋɇɈəɐɖɚɁɇȽɈȽɒɟɗɂɘɋɈȽɇɒɍɊɣɋɒɘɋɖɣɏɘɋ
ɓɎɍɀɂɀɏȽɊɊɚɋȽȽɎɟɁɇɎɉɘɊȽɒɍɠɖɍɊɄɖȽɋɇɈɟɊɚɉɍɓɑɒɍɓ
ȮǤȠǤȠǤǡ ɅɂɘɏɄɊɚɋɍ ȽɎɟ ɉɂɇɒɍɓɏɀɇɈɛ əɎɍɗɄ ȽɎɟ ɒɄɋ
ȽɏɊɟɁɇȽȯɎɄɏɂɐɜȽɒɄɑȫɂɏɇɔɚɏɂɇȽɑǤȗȗ
ͶǤ ȜɋɒɜɀɏȽɔɍ ɒɍɓ ɐɒɂɉɚɖɍɓɑ ɒɄɑ ɍɇɈɍɁɍɊɇɈɛɑ əɁɂɇȽɑ
ȋʅȜɁɂɇȽɑ ȟɟɊɄɐɄɑȌǡ ɂɎɇɈɓɏɘɊɚɋɍ ȽɎɟ ɒɄɋ ȽɏɊɟɁɇȽ
ȯɎɄɏɂɐɜȽ ȟɟɊɄɐɄɑǡ ɐɒɄɋ ɍɎɍɜȽ ɅȽ ɎɏɚɎɂɇ ɋȽ
ȽɋȽɀɏəɔɂɒȽɇ Ʉ ɖɏɛɐɄ ɒɍɓ Ɉɒɇɏɜɍɓ ɛ ɒɍɓ ɖɣɏɍɓ ɀɇȽ ɒɄɋ
ɍɎɍɜȽ ɃɄɒɂɜɒȽɇ Ʉ ȽɁɂɇɍɁɟɒɄɐɄ ɛ ɐɂ ɈəɅɂ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ
Ƚɓɒɛ Ɏɍɓ ȽɋȽɀɏəɔɂɒȽɇ ɐɒɄɋ ɒȽɓɒɟɒɄɒȽ ɒɍɓ Ɉɒɇɏɜɍɓ
ɐɠɊɔɘɋȽ Ɋɂ ɒɍ əɏɅɏɍ ͷ ɒɍɓ ȨǤͶͲȀͳʹȋȰȠȥ ͻȜȀͻǦͶǦ
ʹͲͳʹȌǤ
ͷǤ ȫɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɟ ȋɂɋɂɏɀɄɒɇɈɛɑ ȌɎɓɏɍɎɏɍɐɒȽɐɜȽɑ ȽɎɟ
ɒɄɋ ȽɏɊɟɁɇȽ ȫɓɏɍɐȾɂɐɒɇɈɛ ȯɎɄɏɂɐɜȽ ɐɠɊɔɘɋȽ Ɋɂ ɒɄɋ
ɇɐɖɠɍɓɐȽȫɓɏɍɐȾɂɐɒɇɈɛȟɇəɒȽɌɄǤ
Ǥ ȯɎɂɠɅɓɋɄ ɁɛɉɘɐɄ ɒɍɓ ȨǤͳͷͻͻȀͺ ɐɒɄɋ ɍɎɍɜȽ ɅȽ
ɁɄɉɣɋɂɒȽɇ ɍ ɈȽɒəɉɍɀɍɑ ɊɄɖȽɋɄɊəɒɘɋǡ ɂɏɀȽɉɂɜɘɋ ɈȽɇ
ɍɏɀəɋɘɋɒȽɍɎɍɜȽɅȽɔɚɏɍɓɋɒɄɐɛɊȽɋɐɄɐɠɊɔɘɋȽ
ɊɂɒɇɑɈɂɜɊɂɋɂɑɁɇȽɒəɌɂɇɑ
ǤȜɋɒɜɀɏȽɔɍɁɂɉɒɜɍɓȜɐɒɓɋɍɊɇɈɛɑȮȽɓɒɟɒɄɒȽɑɛəɉɉɍɓ
ɇɐɍɁɠɋȽɊɍɓɂɀɀɏəɔɍɓ
ͺǤȜɋɒɜɀɏȽɔɍȾɂȾȽɜɘɐɄɑɟɒɇɎɉɄɏɍɠɋɒȽɇɍɇɋɟɊɇɊɂɑ
ɎɏɍɡɎɍɅɚɐɂɇɑɀɇȽɒɄɋəɐɈɄɐɄɒɍɓɂɎȽɀɀɚɉɊȽɒɍɑɒɍɓ
ɔɓɐɇɈɍɅɂɏȽɎɂɓɒɛɀɇȽɒɍɋɂɎɇɐɒɄɊɍɋɇɈəɓɎɂɠɅɓɋɍ

ȟȠȨȜȫȜȤȮȠȤȮȜȤ
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ͻǤȫȽɏəȾɍɉɍȟɄɊɍɐɜɍɓȮȽɊɂɜɍɓȗȗȗ



ȹɒȽɋɒɄɋɂɎɇɖɂɜɏɄɐɄɂɈɊɂɒȽɉɉɂɠɂɒȽɇɋɍɊɇɈɟɎɏɟɐɘɎɍ,ɓɎɍȾəɉɉɍɋɒȽɇɂɎɇɎɉɚɍɋɒȽȽɈɟɉɍɓɅȽ
ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈə:
ͳǤȥȽɒȽɐɒȽɒɇɈɟɒɄɑɂɒȽɇɏɂɜȽɑɈȽɇɒɓɖɟɋɒɏɍɎɍɎɍɇɛɐɂɇɑ 


ȽɓɒɍɠǡɊɂɒȽȽɋɒɜɐɒɍɇɖȽȰȠȥɁɄɊɍɐɜɂɓɐɛɑɒɍɓɑɛ
ɎɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈəɈȽɒȽɖɣɏɇɐɄɑɐɒȽȾɇȾɉɜȽɂɒȽɇɏɂɇɣɋɒɍɓ
ȫɏɘɒɍɁɇɈɂɜɍɓɒɄɑɚɁɏȽɑɒɄɑɂɒȽɇɏɂɜȽɑǤ
ʹǤ ȫɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɟ ȠɒȽɇɏɇɈɣɋ ȧɂɒȽȾɍɉɣɋ Ɏɍɓ ɂɈɁɜɁɂɒȽɇ 


ɀɇȽɒɇɑȠȫȠǡȪȠɈȽɇȠȠȽɎɟɒɍȫɏɘɒɍɁɇɈɂɜɍɒɄɑɚɁɏȽɑɒɄɑ
ɂɒȽɇɏɂɜȽɑɈȽɇɀɇȽɒɇɑȜȠ ȽɎɟɒɄɋȯɎɄɏɂɐɜȽȠɊɎɍɏɜɍɓ ɒɄɑ
ɍɇɈɂɜȽɑȫɂɏɇɔɚɏɂɇȽɑǤ
͵ǤȫɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɟɊɄɈɛɏɓɌɄɑɒɍɓɋɍɊɇɈɍɠɎɏɍɐɣɎɍɓɐɂ 


3
ɎɒɣɖɂɓɐɄȽɎɟɒɍȽɏɊɟɁɇɍȫɏɘɒɍɁɇɈɂɜɍǤ

ͶǤ ȨɍɊɇɊɍɎɍɇɄɒɇɈə ɚɀɀɏȽɔȽ Ɏɏɍɑ ɓɎɍȾɍɉɛ ɒɄɑ ȽɜɒɄɐɄɑ 


ɀɇȽɉɍɀȽɏɇȽɐɊɟɒɍɓɋɍɊɇɈɍɠɎɏɍɐɣɎɍɓǤ

ȫȜȬȜȮȢȬȢȭȠȤȭ


*ȠɉɉɂɜɗɂɇȽɋɒɇɀɏəɔɍɓɎɍɇɋɇɈɍɠɊɄɒɏɣɍɓɈȽɇɎɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɍɠɊɄɈɛɏɓɌɄɑɐɂɎɒɣɖɂɓɐɄ,ȽɎȽɇɒɂɜɒȽɇɄɎɏɍɐɈɟɊɇɐɄɂɋɟɑɇɐɍɁɠɋȽɊɍɓ
ɂɀɀɏəɔɍɓ Ɏɍɓ ɚɖɂɇ ɂɈɁɍɅɂɜ  ȽɎɟ ȽɏɊɟɁɇȽ ɁɇɈȽɐɒɇɈɛ ɛ ɁɇɍɇɈɄɒɇɈɛ Ƚɏɖɛ ɒɄɑ ɖɣɏȽɑ ɈȽɒȽɀɘɀɛɑ ɛ ɎɏɍɚɉɂɓɐɄɑ, ȽɎɟ ɒɍ ɍɎɍɜɍ ɋȽ
ɎɏɍɈɠɎɒɂɇɟɒɇɍɇȽɎȽɇɒɛɐɂɇɑɇɈȽɋɍɎɍɇɍɠɋɒȽɇ.ȜɋɄɖɣɏȽɈȽɒȽɀɘɀɛɑɛɎɏɍɚɉɂɓɐɄɑɁɂɋɖɍɏɄɀɂɜɒɚɒɍɇɍɚɀɀɏȽɔɍɒɍɠɒɍɂɜɋȽɇɁɓɋȽɒɟɋ
ɋȽ ȽɋɒɇɈȽɒȽɐɒȽɅɂɜ ȽɎɟ ɚɋɍɏɈɄ ȾɂȾȽɜɘɐɄ, ɛ ɀɇȽ ɒȽ ɈɏəɒɄ ɟɎɍɓ Ɂɂɋ ɓɔɜɐɒȽɒȽɇ Ʉ ɚɋɍɏɈɄ ɁɛɉɘɐɄ, Ɋɂ ɓɎɂɠɅɓɋɄ ɁɛɉɘɐɄ Ʉ ɍɎɍɜȽ
ɓɎɍȾəɉɉɂɒȽɇ ȽɎɟ ɒɍɋ ɂɋɁɇȽɔɂɏɟɊɂɋɍ ɂɋɣɎɇɍɋ ɒɄɑ ȽɏɊɟɁɇȽɑ ɁɇɈȽɐɒɇɈɛɑ ɛ ɁɇɍɇɈɄɒɇɈɛɑ Ƚɏɖɛɑ ɛ ɈȽɒə ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ ɂɋɣɎɇɍɋ
ɐɓɊȾɍɉȽɇɍɀɏəɔɍɓɒɄɑɖɣɏȽɑɈȽɒȽɀɘɀɛɑɛɎɏɍɚɉɂɓɐɄɑ,ɍɇɍɎɍɜɍɇɖɍɏɄɀɍɠɋȾɂȾȽɜɘɐɄɎɂɏɜɎȽɏɍɖɛɑɒɄɑɂɋɟɏɈɍɓɁɄɉɣɐɂɘɑ ɛɒɄɑ
ɂɎɇɐɛɊɍɓ ɁɄɉɣɐɂɘɑ.  ȮȽ ɚɀɀɏȽɔȽ ɒȽ ɍɎɍɜȽ ɂɈɁɜɁɍɋɒȽɇ ɐɠɊɔɘɋȽ Ɋɂ ɒȽ Ƚɋɘɒɚɏɘ, Ɂɂɋ ɂɜɋȽɇ ɁɓɋȽɒɟɋ ɋȽ ɓɎɍȾɉɄɅɍɠɋ Ɋɂɒə ɒɄɋ
ɎəɏɍɁɍɒɏɇɣɋɊɄɋɣɋȽɎɟɒɄɋɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽɂɈɁɟɐɂɣɑɒɍɓɑ


ȗȗȟ/ɋɐɄȟɄɊɟɐɇȽȯɀɂɜȽɑɛȟ/ɋɐɄȮɂɖɋɇɈɣɋȵɏɀɘɋ


ȗȗȗȮɍɖɏɄɊȽɒɇɈɟɎɍɐɟɒɍɓɎȽɏȽȾɟɉɍɓɎɍɇɈɜɉɂɇȽɋəɉɍɀȽɊɂɒɄɋɎɂɏɇɔɂɏɂɇȽɈɛɂɋɟɒɄɒȽ


ȥɟɐɒɍɑ:ȮɍɖɏɄɊȽɒɇɈɟɎɍɐɟɒɍɓɎȽɏȽȾɟɉɍɓɎɍɇɈɜɉɂɇȽɋəɉɍɀȽɊɂɒɄɎɂɏɇɔɂɏɂɇȽɈɛ
ɂɋɟɒɄɒȽ

ȟȤȜȬȥȠȤȜȮȢȬȢȭȢȭȜȬȱȠȤȪȯȝȠȝȜȤȳȭȠȳȨȥȜȤȫȤȭȮȪȫȪȤȢȮȤȥȳȨǣ
ȵɌɇȋȌɊɛɋɂɑȋəɏɅɏɍͳ͵ȨǤ͵ͶͻͳȀʹͲͲǡȰȠȥʹͲȀȜȀʹǦͳͲǦʹͲͲȌ

ȮȬȪȫȪȭȫȜȬȜȦȜȝȢȭȫȪȯȠȫȠȦȠȞȢ:

ȫȬȪȣȠȭȧȤȜ:ȠɋɒɟɑɒɏɇɊɛɋɍɓȽɎɟɒɄɋȽɋȽɀɀɂɉɜȽɚɋȽɏɌɄɑɉɂɇɒɍɓɏɀɜȽɑɒɍɓɔɍɏɚȽɄȯɎɄɏɂɐɜȽ
ɁɠɋȽɒȽɇ ɋȽ ȽɎȽɀɍɏɂɠɐɂɇ ɒɄ ɉɂɇɒɍɓɏɀɜȽ  ɒɍɓ ɐɒɄɋ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ Ɏɍɓ Ɂɂɋ ɐɓɀɈɂɋɒɏɣɋɍɋɒȽɇ ɍɇ
ɋɟɊɇɊɂɑ ɎɏɍɡɎɍɅɚɐɂɇɑ Ɏɏɍɑ ɒɍɠɒɍ ɛ Ɂɂɋ ɎɏɍɈɠɎɒɂɇ Ʉ ɐɓɋɁɏɍɊɛ ɒɍɓɑ ȽɎɟ ɒȽ ɓɎɍȾɉɄɅɚɋɒȽ
ɐɒɍɇɖɂɜȽ  Ǥ ȧɂɒə ɒɄɋ ɎȽɏɚɉɂɓɐɄ əɎɏȽɈɒɄɑ ɒɄɑ Ƚɋɘɒɚɏɘ ɎɏɍɅɂɐɊɜȽɑ ɒɂɈɊȽɜɏɂɒȽɇ ɟɒɇ ɍ
ɂɋɁɇȽɔɂɏɟɊɂɋɍɑ ɉɂɇɒɍɓɏɀɂɜ ɒɍ ɔɍɏɚȽ ɂɉɂɠɅɂɏȽ ȋȽɏǤ͵ ɒɍɓ Ȩ.3919/2011ǦȰȠȥ ͵ʹȀȜȀʹǦ͵Ǧ
ʹͲͳͳȌǤȪɂɋɁɇȽɔɂɏɟɊɂɋɍɑɐɒɄɋɎɏɍȽɋȽɔɂɏɍɊɚɋɄɎɂɏɜɎɒɘɐɄɒɄɑɐɇɘɎɄɏɛɑɚɀɈɏɇɐɄɑɊɎɍɏɂɜɋȽ
ɃɄɒɛɐɂɇ ɐɖɂɒɇɈɛ ȾɂȾȽɜɘɐɄ ȽɎɟ ɒɄɋ ȽɏɊɟɁɇȽ ɀɇȽ ɒɄɋ ɚɈɁɍɐɄ  ɒɄɑ ɎɏəɌɄɑ  ɁɇɍɇɈɄɒɇɈɛ Ƚɏɖɛ
ɐɠɊɔɘɋȽɊɂɒɄɋɎȽɏǤͶɒɍɓəɏɅɏɍɓͳͲɒɍɓ͵ʹͳͲȀʹͲͲͶȋȰȠȥͶͶɒǤȜǤȌǤ
ȭɒɍɋ ȽɇɒɍɠɋɒȽɇ ȋɔɓɐɇɈɟ ɛ ɋɍɊɇɈɟ ɎɏɟɐɘɎɍȌɟɒȽɋ Ʌɂɘɏɂɜ ɟɒɇ ɖɘɏɜɑ ɋɟɊɇɊɄ ȽɇɒɜȽ Ɂɂɋ ɀɜɋɂɒȽɇ
ɁɂɈɒɛ Ʉ ȽɜɒɄɐɛ ɒɍɓ ɛ ɟɒɇ Ʉ ɁɇɍɜɈɄɐɄ ɈȽɅɓɐɒɂɏɂɜ ȽɋȽɇɒɇɍɉɟɀɄɒȽ ǡɎȽɏɚɖɂɒȽɇ Ʉ ɁɓɋȽɒɟɒɄɒȽ
ɎɏɍɐɔɓɀɛɑɐɒɄɋɒȽɈɒɇɈɛɁɇɈȽɇɍɐɠɋɄɈȽɒəɒɄɑɎɏəɌɄɑɛɒɄɑɎȽɏəɉɂɇɗɄɑɒɄɑɁɇɍɇɈɄɒɇɈɛɑȽɏɖɛɑ
ɎɏɍɑɒɄɋɍɎɍɜȽɚɖɂɇɓɎɍȾɉɄɅɂɜɄȽɜɒɄɐɛɒɍɓǤ

ȪȯɎəɉɉɄɉɍɑ

ȋɓɎɍɀɏȽɔɛȌ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Απριλίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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