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Т Н Е С О О Р Е К А Т І С Ж А С К Е Е М Е І Ч Т 

ВЕТ^ЕЕИ МУКОЬАІУ ^ Т І О ^ Ь АСКАШАN ШЇУЕК8ІТУ, ІЖКАШЕ А Ш 
8ТАТЕ АСКАКЬШ ШІУЕК8ІТУ ОР МОІЛЮУА 

Мукоіаіу ^ і і о п а ї А^гагіап ІІпіуегзііу (ІІкгаіпе), гергезепіесі Ьу ііз КЕСТОК, 
ЗНЕВАИГМ V. 8. оп іЬе опе зісіе апсі 8іа(е А§гагіап Ііпіуегзку оГ МоМоуа, гергезепіесі 
Ьу ііз КЕСТОК УОЬСОШУІСІ Ьіуіи оп іЬе оіЬег зісіе (Ьегеіпайег - "РаПіез"), аішіп§ ої 
езІаЬ1ізЬіп§ іЬе соорегаїіоп іп зсіепіійс, гезеагсЬ апсі есіисаііопаї йеісіз, Ьауе сіесісіесі Іо зі§п 
іЬіз А§геетепІ аз їо11о\уз: 

1. 8 1 Ш Е С Т ОР АСКЕЕМЕІЧТ 

1.1. РагІісіраІіп§ іп іпіегпаііопаї сопґегепсез, зешіпагз, зушрозіитз, зсіепіійс тееІіп§з 
ог§апізес1 Ьу опе оґ іЬе Рагііез. 
1.2. ТЬе есіисаііопаї сотропепі оґ іЬе а§геетепІ із аітесі аі ехсЬап§іп§ оґ гезеагсЬегз, зІа£Г 
апсі зіисіепіз Іо рагіісіраіе іп: 

• ргасіісаі Ігаіпіп§ 
• іпІегпзЬір 
• ехсЬап§е оГ ехрегіізе 
• теіЬос1о1о§іса1Ігаіпіп§ 
• сопсіисІіп§іоіпі гезеагсЬ іп ІаЬогаїогіез оГЬоіЬ Рагііез. 

1.3. ТЬе зсіепіійс сотропепі оґіЬе а§геетепІ із аітесі аі: 
• сопс1исІіп§ ]оіпІ гезеагсЬ іп іЬе Гіеісіз оГ зсіепіійс іпіегезіз оГЬоіЬ Рагііез 
• сгеаііоп оГ ]оіпІ іпіііаііуез іп ргерагіп§ арріісаііопз Гог іпіегпаііопаї ріхуесіз апсі 

§гапІз 
• сгеаііоп оґ ]оіпІ гезеагсЬ Іеатз Гог \угіііп§ зсіепіійс агіісіез апсі топо§гарЬз 
• тиіиаі ехсЬап§е о£ сиггепі зсіепіійс іпГогтаїіоп іЬаІ із оґ іпіегезі Іо іЬе оіЬег Рагіу 
• сгеаііоп оґ іпіеііесіиаі ргорегіу і іетз іп іЬе йеісі оґ зсіепсе, рготоІіп§ іЬет Іо 

тагкеї, іЬе соттегсіаіігаїіоп апсі іппоуаііоп ітріетепіаііоп 
• сотреііііуе зиррогі оГуоип§ зсіепіізіз, іпс1ис1іп§ іЬгои§Ь рагіісіраііоп іп іЬе \уогк оґ 

гезеагсЬ сепігез, іЬе ехрапзіоп оГ іпіогтаїіоп сараЬіІіііез, йіП зиррогі Гог уоип§ 
гезеагсЬегз 

• аіігасііоп оґ Ьі§Ь1у циаііііесі; зсіепіізіз Гог іЬе зсіепіійс §иіс1апсе оГ сііззегіаііоп 
гезеагсЬ. 

2. О В І Л С А Т Ю ^ ОР ТНЕ РАКТІЕ8 

ТЬе Рагііез ипсіегіаке: 
• Іо Іігпеїу іпґогш іЬе оіЬег рагіу оГ сопіегепсез, зешіпагз, зушрозіитз, зсіепіійс 

тееІіп§5 апсі оіЬег єуєпіз \уііЬ ап іпуііаііоп Іо гезеагсЬегз, зІаЙГ апсі зіисіепіз; 
• Іо іпуііє іЬе 1еасііп§ зресіаіізіз Іо сопсіисі 1гаіпіп§ \уііЬ зресіаі соигзез, рагіісіраііоп 

іп зсіепіійс апсі зешіпагз, еіс. 



3. КЕ8РСЖ8ІВПЛТІЕ8 ОР ТНЕ РАКТІЕ8 

3.1. ТЬіз а§геетеп! сіоез поі ітрозе іЬе Гіпапсіаі оЬІі^аІіопз Іо іЬе Рагііез. 
3.2. Тегт о і іЬе а§геетепІ із іпсІеГіпіІе, ипііі опе оґ іЬе Рагііез хуоиісі Ііке Іо Іегтіпаїе іЬіз 
а§геетепІ. ЕііЬег рагіу сап Іегтіпаїе іЬе А§геетепІ Ьу §іуіп§ а хугіїїеп поіісе іЬгее топіЬ 
іп асіуапсе. 
3.3. \¥Ьеп зі§песІ, А§геетепІ сіоез поі ехсіисіе а роззіЬіІііу оґ ипс!егІакіп§ оіЬег соорегаїіуе 
асііуіііез іЬаІ сап Ье сопзісіегесі аз іЬе зирріетепі Іо іЬе ргезепі А§геетепІ. 
3.4. СЬап§ез апд асісііііопз Іо іЬіз а§геетепІ аге ассеріесі Ьу теапз оґ хугіПєп а§геетепІ оґ 
іЬе Рагііез. 
3.5. ТЬе ргезепі А§геетепІ із зі§песі іп і\уо соріез ґог еасЬ Раїїу. 
3.6. ТЬіз А§геетепІ \уі11 Ье іп Гогсе ґгот іЬе сіаіе оґііз зі§піп§ Ьу ЬоіЬ Рагііез. 
3.7. А11 сіізриіез \уЬісЬ ті§Ьі агізе ґгот іЬіз А§геетеп1 \уі11 Ье гєзоіуєсі оп іЬе Ьазіз оґ 
сопзиііаііопз, пе§оІіаІіопз, §оос! \уі11 апсі тиіиаі а§геетеп1. 

4. ЬЕСАЬ АООКЕ88Е8 ОР ТНЕ РАКТІЕ8 

Мукоіаіу ШііопаІ А§гагіап ІІпіуегзііу 
9, Оеог§іуа Ооп§асІ2Є зіг., 54020, Мукоіаіу, 
ІІкгаіпе 
Іеі.:+(30512) 343146 
Гах. : +(30512) 343146 

8іаіе А§гагіап І Іп іует іу оГМоШоуа 
44, Мігсезіі зіґ., КЮ-2049 
СЬізіпаи, КериЬІіс оґМоШоуа 
1е1.:+(373 22) 312258 
Гах.: +(373 22) 312276 

АСКЕЕМЕ1ЧТ 18 8 І С ^ В ВУ: 

Мукоіаіу ^ І і о п а ї А^гагіап ІІпіуегзііу 
гШдаіпе 

8іаіе А§гагіап ІІпіуегзііу ої МоШоуа 
СЬізіпаи, КериЬІіс оГМоМоуа 


