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Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Γ.Π. 156/2014 
Απ. 4766, 14.3.2014    

Απιθμόρ 156 

 
Ο ΠΔΡΙ ΣΟΤ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΣΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ ΤΝΑΦΗ ΟΡΙΜΔΝΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΧΝ,  

ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΠΟΤ ΤΝΑΠΣΟΝΣΑΙ  
ΑΠΟ ΑΝΑΘΔΣΟΤΔ ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΑΝΑΘΔΣΟΝΣΔ ΦΟΡΔΙ  

ΣΟΤ ΣΟΜΔΙ ΣΗ ΑΜΤΝΑ ΚΑΙ ΣΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΝΑΦΗ ΘΔΜΑΣΑ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2011 
_______________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 61 

 
 
 
 
 
173(Ι) ηνπ 2011. 

 
Γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Οδεγία 2013/16/ΔΔ 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Μαΐνπ 2013, γηα ηελ πξνζαξκνγή νξηζκέλσλ νδεγηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ιφγσ ηεο πξνζρψξεζεο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κξναηίαο», ε Γεληθή 
Λνγίζηξηα ηεο Γεκνθξαηίαο, σο πξντζηάκελε ηεο Αξκφδηαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, 
ελαζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο παξέρεη ην άξζξν 61 ηνπ πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ 
χλαςεο Οξηζκέλσλ  πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ πνπ ζπλάπηνληαη 
απφ Αλαζέηνπζεο Αξρέο θαη Αλαζέηνληεο Φνξείο ζηνπο Σνκείο ηεο Άκπλαο θαη ηεο Αζθάιεηαο θαη 
γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνπ ηνπ 2011, εθδίδεη ην αθφινπζν δηάηαγκα. 
 

πλνπηηθφο ηίηινο. 4. Σν Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί ηνπ πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Οξηζκέλσλ 
πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ πνπ ζπλάπηνληαη απφ Αλαζέηνπζεο 
Αξρέο θαη Αλαζέηνληεο Φνξείο ζηνπο Σνκείο ηεο Άκπλαο θαη ηεο Αζθάιεηαο θαη γηα πλαθή Θέκαηα 
(Μεηξψα)  Γηάηαγκα ηνπ 2014. 
 

Παξάξηεκα.  5. Σα Παξαξηήκαηα VII A, VII Β θαη VII Γ ηνπ Νφκνπ αληηθαζίζηαηαη κε ηα Παξαξηήκαηα πνπ 
θαίλνληαη πην θάησ: 

6.  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙΙ 

(Άξζξν 41) 

ΜΗΣΡΧΑ(1) 

(1)  Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 41, ν φξνο «κεηξψν» ζεκαίλεη κεηξψν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ Παξάξηεκα 
θαη, ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ επέιζεη ηξνπνπνηήζεηο ζε εζληθφ επίπεδν, ην κεηξψν φπσο ηξνπνπνηήζεθε ή 
αληηθαηαζηάζεθε. Σν παξφλ Παξάξηεκα είλαη απιψο ελδεηθηηθφ θαη δελ πξνδηθάδεη ηε ζπκβαηφηεηα ησλ κεηξψσλ απηψλ 
κε ην Δπξσπατθφ δίθαην γηα ηελ ειεπζεξία εγθαηάζηαζεο θαη ηελ ειεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ. 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙΙ ΜΔΡΟ A 

ΤΜΒΑΔΙ ΔΡΓΧΝ 
 

Σα επαγγεικαηηθά κεηξψα θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά ζε θάζε θξάηνο κέινο είλαη ηα αθφινπζα: 
 

—ζην Βέιγην, ην «Registre du commerce» / «Handelsregister»· 

—ζηε Βνπιγαξία, ην «Търговскирегистър»· 

—ζηελ Σζερηθή Γεκνθξαηία, ην «obchodní rejstřík»· 

—ζηε Γαλία, ην «Erhvervs-og Selskabsstyrelsen»· 

—ζηε Γεξκαλία, ην «Handelsregister» θαη ην «Handwerksrolle»· 

—ζηελ Δζζνλία, ην «Registrite ja Infosüsteemide Keskus»· 

—ζηελ Ιξιαλδία,ν εξγνιήπηεο κπνξεί λα θιεζεί λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθφ απφ ην «Registrar of Companies» ή ην 
«Registrar of Friendly Societies», ή, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, πηζηνπνηεηηθφ πνπ βεβαηψλεη φηη ν εξγνιήπηεο δήισζε 
ελφξθσο φηη αζθεί ην ελ ιφγσ επάγγεικα ζηε ρψξα φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο, ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη ππφ 
θαζνξηζκέλε εκπνξηθή επσλπκία· 

—ζηελ Διιάδα, ην «Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ - ΜΔΔΠ» ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη 
Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΤΠΔΥΧΓΔ)· 

—ζηελ Ιζπαλία, ην «Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado»· 

—ζηε Γαιιία, ην «Registre du commerce et des sociétés» θαη ην «Répertoire des métiers»· 

— ζηελ Κξναηία, ην «Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj» ή ην «Obrtni registar Republike 

Hrvatske»· 
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—ζηελ Ιηαιία, ην «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura eartigianato»· 

—ζηελ Κχπξν, ν εξγνιήπηεο κπνξεί λα θιεζεί λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ πκβνπιίνπ Δγγξαθήο θαη Διέγρνπ 

Δξγνιεπηψλ Οηθνδνκηθψλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ («Council for the Registration and Audit of Civil Engineering and Building 

Contractors»), ζχκθσλα κε ην λφκν πεξί εγγξαθήο θαη ειέγρνπ εξγνιεπηψλ νηθνδνκηθψλ θαη ηερληθψλ έξγσλ· 

—ζηε Λεηνλία, ην «Uzņēmumu reģistrs» («κεηξψν επηρεηξήζεσλ»)· 

—ζηε Ληζνπαλία, ην «Juridinių asmenų registras»· 

—ζην Λνπμεκβνχξγν, ην «Registre aux firmes», θαη ην«Rôle de la chambre des métiers»· 

—ζηελ Οπγγαξία, ην «Cégnyilvántartás» θαη ην «egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása»· 

—ζηε Μάιηα, ν εξγνιήπηεο παξέρεη ην ζρεηηθφ «numru ta’ registrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru 

tal-licenzjata’ kummerc», ή, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εηαηξηθή ζρέζε ή εηαηξεία, ην ζρεηηθφ αξηζκφ θαηαρψξηζεο πνπ έρεη 

εθδνζεί απφ ηε καιηέδηθε αξρή γηα ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο· 

—ζηηο Κάησ Υψξεο, ην «Handelsregister»· 

— ζηελ Απζηξία, ην «Firmenbuch», ην «Gewerberegister» θαη ηα «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»· 

—ζηελ Πνισλία, ην «Krajowy Rejestr Sądowy» (Δζληθή Γξακκαηεία)· 

—ζηελ Πνξηνγαιία, ην «Instituto da Construção e do Imobiliário" (INCI)· 

—ζηε Ρνπκαλία, ην «Registrul Comerului»· 

—ζηε ινβελία, ην «Sodni register» θαη ην «obrtni register»· 

—ζηε ινβαθία, ην «Obchodný register»· 

— ζηε Φηλιαλδία, ην «Kaupparekisteri» θαη ην «Handelsregistret»· 

—ζηε νπεδία, ην «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren»· 

—ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην: ν εξγνιήπηεο κπνξεί λα θιεζεί λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθφ απφ ην «Registrar of 

Companies» ή, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, πηζηνπνηεηηθφ πνπ βεβαηψλεη φηη ν εξγνιήπηεο δήισζε ελφξθσο φηη αζθεί ην 

ελ ιφγσ επάγγεικα ζηε ρψξα φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο, ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη ππφ θαζνξηζκέλε εκπνξηθή 

επσλπκία. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙΙ ΜΔΡΟ B 

ΤΜΒΑΔΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 
 

Σα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα θαη νη αληίζηνηρεο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά είλαη ηα αθφινπζα: 
 
— ζην Βέιγην, ην «Registre du commerce» / «Handelsregister»· 
 
— ζηε Βνπιγαξία, ην «Търговскирегистър»· 
 
— ζηελ Σζερηθή Γεκνθξαηία, ην «obchodní rejstřík»· 
 
— ζηε Γαλία, ην «Erhvervs- og Selskabsstyrelsen»· 
 
— ζηε Γεξκαλία, ην «Handelsregister» θαη ην «Handwerksrolle»· 
 
— ζηελ Δζζνλία, ην «Registrite ja Infosüsteemide Keskus»· 
 
— ζηελ Διιάδα, ην «Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην» θαη ην «Μεηξψν Καηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ 
Τιηθνχ»· 
 
— ζηελ Ιζπαλία, ην «Registro Mercantil», ή, ζηελ πεξίπησζε κε θαηαρσξεκέλσλ ζε κεηξψν πξνζψπσλ, πηζηνπνηεηηθφ 
πνπ βεβαηψλεη φηη ην ελ ιφγσ πξφζσπν δήισζε ελφξθσο φηη αζθεί ην επάγγεικα απηφ· 
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— ζηε Γαιιία, ην «Registre du commerce et des sociétés» ή ην «Répertoire des métiers»· 

— ζηελ Κξναηία, ην «Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj» θαη ην «Obrtni registar Republike 

Hrvatske»· 

— ζηελ Ιξιαλδία, ν πξνκεζεπηήο κπνξεί λα θιεζεί λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθφ απφ ην «Registrar of Companies» ή ην 
«Registrar of Friendly Societies», ην νπνίν πηζηνπνηεί φηη έρεη ζπζηήζεη εηαηξεία ή είλαη θαηαρσξεκέλνο ζε εκπνξηθφ 
κεηξψν ή, εάλ ηνχην δελ είλαη δπλαηφ, πηζηνπνηεηηθφ πνπ βεβαηψλεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν δήισζε ελφξθσο φηη 
αζθεί ην ελ ιφγσ επάγγεικα ζηε ρψξα φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν, ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν, ππφ θαζνξηζκέλε εκπνξηθή 
επσλπκία· 

— ζηελ Ιηαιία, ην «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato» θαη ην «Registro delle 
Commissioni provinciali per l’artigianato»· 
 
— ζηελ Κχπξν, ν πξνκεζεπηήο κπνξεί λα θιεζεί λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθφ απφ ηνλ Έθνξν Δηαηξεηψλ θαη Δπίζεκν 
Παξαιήπηε («Registrar of Companies and Official Receiver»), ή, δηαθνξεηηθά, βεβαίσζε ζηελ νπνία λα δηεπθξηλίδεηαη φηη 
ν ελδηαθεξφκελνο δήισζε ελφξθσο φηη αζθεί ην ελ ιφγσ επάγγεικα ζηε ρψξα φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο, ζε 
ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη ππφ θαζνξηζκέλε εκπνξηθή επσλπκία· 
 
— ζηε Λεηνλία, ην «Uzņēmumu reģistrs» («κεηξψν επηρεηξήζεσλ»)· 
 
— ζηε Ληζνπαλία, ην «Juridinių asmenų registras»· 
 
— ζην Λνπμεκβνχξγν, ην «Registre aux firmes», θαη ην «Rôle de la chambre des métiers»· 
 
— ζηελ Οπγγαξία, ην «Cégnyilvántartás», ην «egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása»· 
 
— ζηε Μάιηα: ν πξνκεζεπηήο πξνζθνκίδεη ην ζρεηηθφ «numru ta’ registrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- 
numru tal-licenzja ta’ kummerc», ή, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εηαηξηθή ζρέζε ή εηαηξεία, ην ζρεηηθφ αξηζκφ θαηαρψξηζεο πνπ 
έρεη εθδνζεί απφ ηε καιηέδηθε αξρή γηα ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο· 
 
— ζηηο Κάησ Υψξεο, ην «Handelsregister»· 
 
— ζηελ Απζηξία, ην «Firmenbuch», ην «Gewerberegister» θαη ηα «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»· 
 
— ζηελ Πνισλία, ην «Krajowy Rejestr Sądowy» (Δζληθή Γξακκαηεία)· 
 
— ζηελ Πνξηνγαιία, ην «Registronacional des Pessoas Colectivas»· 
 
— ζηε Ρνπκαλία, ην «Registrul Comertului»· 
 
— ζηε ινβελία, ην «Sodni register» θαη ην «obrtni register»· 
 
— ζηε ινβαθία, ην «Obchodný register»· 
 
— ζηε Φηλιαλδία, ην «Kaupparekisteri» / «Handelsregistret»· 
 
— ζηε νπεδία, ην «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren»· 
 
— ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ν πξνκεζεπηήο κπνξεί λα θιεζεί λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθφ απφ ην «Registrar of 
Companies», ην νπνίν βεβαηψλεη φηη έρεη ζπζηήζεη εηαηξεία ή φηη είλαη εγγεγξακκέλνο ζε κεηξψν ή, εάλ ηνχην δελ είλαη 
δπλαηφ, πηζηνπνηεηηθφ πνπ βεβαηψλεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν δήισζε ελφξθσο φηη αζθεί ην ελ ιφγσ επάγγεικα ζε 
ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη ππφ θαζνξηζκέλε εκπνξηθή επσλπκία. 
 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙΙ ΜΔΡΟ Γ 

 
ΤΜΒΑΔΙ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

 
Σα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα θαη νη αληίζηνηρεο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά είλαη ηα αθφινπζα: 

—ζην Βέιγην, «Registre du commerce / Handelsregister» θαη «Ordres professionnels / Beroepsorden»· 

—ζηε Βνπιγαξία, ην «Търговскирегистър»· 

—ζηελ Σζερηθή Γεκνθξαηία, ην «obchodní rejstřík»· 

— ζηε Γαλία, ην «Erhvervs- og Selskabsstyrelsen»· 

— ζηε Γεξκαλία, ην «Handelsregister», ην «Handwerksrolle», ην «Vereinsregister», ην «Partnerschaftsregister» θαη ηα 
«Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder»· 
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—ζηελ Δζζνλία, ην «Registrite ja Infosüsteemide Keskus»· 

—ζηελ Ιξιαλδία, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ κπνξεί λα θιεζεί λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθφ εθδνζέλ απφ ην «Registrar of 
companies», ή ην «Registrar of Friendly Societies», ή, ειιείςεη απηνχ, πηζηνπνηεηηθφ πνπ βεβαηψλεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν 
πξφζσπν δήισζε ελφξθσο φηη αζθεί ην ελ ιφγσ επάγγεικα ζηελ ρψξα φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν, ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν 
θαη ππφ θαζνξηζκέλε εκπνξηθή επσλπκία· 

—ζηελ Διιάδα, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ κπνξεί λα θιεζεί λα πξνβεί ζε έλνξθε δήισζε ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ 
ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο· ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα εζληθή 
λνκνζεζία, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κειεηψλ φπσο αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα Ι, ηα επαγγεικαηηθά κεηξψα είλαη ην 
«Μεηξψν Μειεηεηψλ» θαη ην «Μεηξψν Γξαθείσλ Μειεηψλ»· 

—ζηελ Ιζπαλία, ην «Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado»· 

—ζηε Γαιιία, ην «Registre du commerce et des sociétés» θαη ην «Répertoire desmétiers»· 

—ζηελ Κξναηία, ηα ν «Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj» ή ην  «Obrtni registar Republike 

Hrvatske»· 

—ζηελ Ιηαιία, ην «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura eartigianato», ην «Registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato», ή ην «Consiglio nazionale degli ordini professionali»· 

—ζηελ Κχπξν, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ κπνξεί λα θιεζεί λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθφ απφ ηνλ Έθνξν Δηαηξεηψλ θαη 
Δπίζεκν Παξαιήπηε («Registrar of Companies and Official Receiver»), ή, δηαθνξεηηθά, βεβαίσζε ζηελ νπνία λα 
δηεπθξηλίδεηαη φηη ν ελδηαθεξφκελνο δήισζε ελφξθσο φηη αζθεί ην ελ ιφγσ επάγγεικα ζηε ρψξα φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο, ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη ππφ θαζνξηζκέλε εκπνξηθή επσλπκία· 

—ζηε Λεηνλία, ην «Uzņēmumu reģistrs» («κεηξψν επηρεηξήζεσλ»)· 

— ζηε Ληζνπαλία, ην «Juridinių asmenų registras»· 

—ζην Λνπμεκβνχξγν, ην «Registre aux firmes», θαη ην «Rôle de la chambre des métiers»· 

— ζηελ Οπγγαξία, ην «Cégnyilvántartás», ην «egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása», νξηζκέλα «szakmai kamarák 
nyilvántartása» ή, ζηηο πεξηπηψζεηο νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, πηζηνπνηεηηθφ πνπ βεβαηψλεη φηη επηηξέπεηαη ζην ελ 
ιφγσ πξφζσπν λα αζθεί ηε ζπγθεθξηκέλε εκπνξηθή ή επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα· 

—ζηε Μάιηα, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πξνζθνκίδεη ην ζρεηηθφ «numru ta’ registrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud VAT) u 
n- numru tallicenzja ta’ kummerc», ή, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εηαηξηθή ζρέζε ή εηαηξεία, ην ζρεηηθφ αξηζκφ θαηαρψξηζεο 
πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηε καιηέδηθε αξρή γηα ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο· 

—ζηηο Κάησ Υψξεο, ην «Handelsregister», 
 
— ζηελ Απζηξία, ην «Firmenbuch», ην «Gewerberegister» θαη ηα «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»· 
 
—ζηελ Πνισλία, ην «Krajowy Rejestr Sądowy» (Δζληθή Γξακκαηεία)· 
 
—ζηελ Πνξηνγαιία, ην «Registro nacional des Pessoas Colectivas»· 
 
—ζηε Ρνπκαλία, ην «Registrul Comer_ului»· 
 
—ζηε ινβελία, ην «Sodni register» θαη ην «obrtni register»· 
 
— ζηε ινβαθία, ην «Obchodný register»· 
 
—ζηε Φηλιαλδία, ην «Kaupparekisteri» / «Handelsregistret»· 
 
—ζηε νπεδία, ην «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren»· 
 
—ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ κπνξεί λα θιεζεί λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθφ απφ ην «Registrar of 
companies» ή, εάλ ηνχην δελ είλαη δπλαηφ, πηζηνπνηεηηθφ πνπ βεβαηψλεη φηη ην ελ ιφγσ πξφζσπν δήισζε ελφξθσο φηη 
αζθεί ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα, ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη ππφ θαζνξηζκέλε εκπνξηθή επσλπκία. 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________ 
Σππψζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 
Αληίηππα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο πσινχληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα 

Δηήζηα ζπλδξνκή: €68,00. 

http://www.mof.gov.cy/gpo

