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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Αυγούστου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΔΟ/Α/208462/Φ.4.1
Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 47563/4181/6-8-2014
(Β΄ 2254) κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων με θέμα «Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, που
διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)»
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της
πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 102).
β. Του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την
οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική
διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α΄ 102).
γ. Του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και
άλλες διατάξεις» (Α’ 75).
δ. Του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).
ε. Του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138).
στ. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).
ζ. Των άρθρων 82-97,99-100,102-103,105-112 του
ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,
Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 82).
η. Των άρθρων 49-54 του ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 120).
θ. Του άρθρου 119 του ν. 4622/19 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,

Αρ. Φύλλου 3849

των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄ 133).
ι. Του άρθρου 90 του π.δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
ια. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης,Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121).
ιβ. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
ιγ. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (A΄ 123).
ιδ. Του π.δ. 40/2020 («Οργανισμός του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» Α’ 85) .
ιε. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄151).
ιστ. Του π.δ. 51/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου
2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ
της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της
Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της
Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011» (Α΄ 101).
ιζ. Του π.δ. 74/2008 « Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, «σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την
περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών
οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά
εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου
και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για
την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε με τις οδηγίες
2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 και
2006/103/ΕΚ της 20ής Νοεμβρίου 2006» (Α΄ 112).
ιη. Της υπ΄ αρ. 1033/07.01.2021 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β΄22).
ιθ. Της υπό στοιχεία ΔΝΣα΄/οικ.59172/7775/ΦΝ459/
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19-7-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών
Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β΄3058).
κ. Της υπ΄ αρ. πρωτ. οικ.47563/4181/6-8-2014 κοινής
απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Καθορισμός διοικητικών
διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ)» (Β΄ 2254), όπως τροποποιήθηκε με την
υπό στοιχεία οικ.102118/1438/Φ.4.1/28-12-2018 κοινή
απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄6100).
κα. Της υπ΄ αρ. πρωτ. οικ.50984/7947/22-11-2013
απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων με θέμα «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και
εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων» (Β΄ 3056).
κβ. Της υπ΄ αρ. πρωτ. 143021/24.12.2020 απόφασης
του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη δοκιμαστική
κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και της διαδικασίας
χορήγησης στοιχείων (άδεια και πινακίδες) δοκιμαστικής
κυκλοφορίας» (Β’ 5859).
κγ. Της υπό στοιχεία Α3/1517/264/10.2.2020 (Β’ 615)
απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
«Συμπλήρωση και επικαιροποίηση των διατάξεων των
υπουργικών αποφάσεων υπ’ αρ. 50984/7947/2013 (Β’
3056) «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων» και υπ’ αρ. οικ. 49625/7760/2014 (Β’ 2428)
«Εποπτεία και εξασφάλιση ποιότητας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς».
κδ. Της υπό στοιχεία Α3/10901/1420/7.5.2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Επικαιροποίηση των διατάξεων και των παραρτημάτων των υπουργικών αποφάσεων υπ’ αρ. 50984/7947/2013 (Β’ 3056) και
υπ’ αρ. οικ. 29898/3378/2016 (Β’ 1318) και των διατάξεων
της υπ’ αρ. οικ. 49625/7760/2014 (Β’ 2428)» (Β’ 1923).
κε. Της υπό στοιχεία A3/45459/5417/28.8.2020
(Β’ 3854) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Τροποποίηση των διατάξεων της υπ’ αρ.
50984/7947/2013 υπουργικής απόφασης ΄΄Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων’’ (Β΄3056)».
2. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αρ. πρωτ.οικ.
47563/4181/6-8-2014 (Β΄ 2254) κοινής απόφασης των
Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
3. Τη σχετική αλληλογραφία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την υπ’ αρ. πρωτ. οικ.47563/4181/
6-8-2014 (Β΄ 2254) κοινή απόφαση των Υπουργών Διοι-
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κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία οικ.102118/1438/Φ.4.1/
28- 12-2018 κοινή απόφαση της Υπουργού Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄6100) ως εξής:
α) Ο τίτλος της διαδικασίας 10 της ενότητας Γ. ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ι.Χ.) καθώς και ο τίτλος της διαδικασίας 4 της ενότητας Δ. ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
(Δ.Χ.) του άρθρου 1 της υπ’ αρ. πρωτ. οικ.47563/4181/
6-8-2014 (Β΄ 2254) κοινής απόφασης των Υπουργών
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Αντικατάσταση πινακίδων Δοκιμαστικής κυκλοφορίας και αριθμού κυκλοφορίας Επιβατηγών αυτοκινήτων
και μοτοσικλετών λόγω κλοπής, απώλειας, φθοράς ή
καταστροφής αυτών»
β) Το κοινό έντυπο για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας 10 της ενότητας Γ. ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
(Ι.Χ.) και της διαδικασίας 4 της ενότητας Δ.ΟΧΗΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Δ.Χ.) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της
υπ’ αρ. πρωτ. οικ.47563/4181/6-8-2014 (Β΄ 2254) κοινής
απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αντικαθίσταται με το νέο αντίστοιχο
έντυπο Α του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας.
γ) Το έντυπο για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας «13.
Χορήγηση αντιγράφου εντύπου άδειας οδήγησης λόγω
απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης»της ενότητας
Α. ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της υπ’ αρ.
πρωτ. οικ.47563/4181/6-8-2014 (Β΄ 2254) κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αντικαθίσταται με το νέο αντίστοιχο
έντυπο Β του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας.
δ) Το έντυπο για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας
«6.Χορήγηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ αυτοκινήτου σε περίπτωση κλοπής Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου μετά
των πινακίδων» της ενότητας Δ.ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ (Δ.Χ.) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της υπ’ αρ. πρωτ.
οικ.47563/4181/6-8-2014(Β΄ 2254)κοινής απόφασης των
Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, αντικαθίσταται με το νέο αντίστοιχο έντυπο Γ
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας.
2. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και τα έντυπα αυτού αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και είναι αυτά που θα
χρησιμοποιούνται εφεξής από τα ΚΕΠ και τις καθ’ ύλην
αρμόδιες υπηρεσίες.
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. πρωτ. οικ.47563/4181/
6-8-2014 (Β΄ 2254 )κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία πρωτ: οικ.102118/1438/Φ.4.1/
28-12-2018 κοινή απόφαση της Υπουργού Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄6100).
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ Ȼ
ȵɁɈɉɅȰ ȰȻɈȸɇȵɏɁ
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Ȱ Ȼ Ɉ ȸ ɇ ȸ – ɉɅȵɉȺɉɁȸ ȴȸȿёɇȸ
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(ɳʌɽʌʉ 8 Ɂ.1599/1986)

ȸ ɲʃʌʀɴɸɿɲ ʏʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʋʉʐ ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ђɸ ɲʐʏɼ ʏɻ ɷɼʄʘʍɻ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɸʄɸɶʖɽɸʀ ђɸ ɴɳʍɻ ʏʉ
ɲʌʖɸʀʉ ɳʄʄʘʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ (ɳʌɽʌʉ 8 ʋɲʌ. 4 Ɂ. 1599/1986)
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ɲɿʏɼђɲʏʉʎ: «ȰɁɈȻȾȰɈȰɇɈȰɇȸ ɅȻɁȰȾȻȴɏɁ ȴɃȾȻɀȰɇɈȻȾȸɇ ȾɉȾȿɃɌɃɆȻȰɇ ȾȰȻ ȰɆȻȺɀɃɉ
ȾɉȾȿɃɌɃɆȻȰɇ

ȵɅȻȲȰɈȸȳɏɁ

ȰɉɈɃȾȻɁȸɈɏɁ

ȾȰȻ

ɀɃɈɃɇȻȾȿȵɈɏɁ

ȿɃȳɏ

ȾȿɃɅȸɇ,

ȰɅɏȿȵȻȰɇ,ɌȺɃɆȰɇ ȹ ȾȰɈȰɇɈɆɃɌȸɇ ȰɉɈɏɁ».

ɅɆɃɇ:

ȰɆȻȺɀ. ɅɆёɈɃȾɃȿȿɃɉ

ȴ/Ɂɇȸ ɀȵɈȰɌɃɆɏɁ ȾȰȻ
ȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻɏɁ ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸɇ
ȵɁɃɈȸɈȰɇ…………………..

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ

ɇʐђʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɉʋɻʌɸʍʀɲ

(Ɉʅɼʅɲ ɼ ȳʌɲʔɸʀʉ ……………………)

ɇɈɃȻɍȵȻȰ ȰȻɈɃɉɇȰɇ/ɁɈɃɇ:
Ƀ – ȸ Ʉʆʉђɲ:

ȵʋʙʆʐђʉ:

Ʉʆʉђɲ Ʌɲʏɹʌɲ:

ȵʋʙʆʐђʉ Ʌɲʏɹʌɲ:

Ʉʆʉђɲ ɀɻʏɹʌɲʎ:

ȵʋʙʆʐђʉ ɀɻʏɹʌɲʎ:

Ȱʌɿɽ. ȴɸʄʏ.
Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲʎ:*

ɉʋɻʃʉʊʏɻʏɲ:

Ȱʌɿɽ. ȴɿɲɴɲʏɻʌʀʉʐ:*
ȸђɸʌʉђɻʆʀɲ
ɶɹʆʆɻʍɻʎ(1):
Ɉʊʋʉʎ Ⱦɲʏʉɿʃʀɲʎ:
Ɉɻʄ:

Ȱʌɿɽ. ȱɷɸɿɲʎ
Ƀɷɼɶɻʍɻʎ:*

Ȱ.Ɍ.ɀ.:

Ɉʊʋʉʎ ȳɹʆʆɻʍɻʎ:

Ƀɷʊʎ:

Ȱʌɿɽ.:

Ɉ.Ⱦ.:

E – mail:

* ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ɹʆɲ ɲʋʊ ʏɲ ɲʋʉɷɸɿʃʏɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ.

ȵɿʃʉʍɲʗɼʔɿʉʎ Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ʌɲʌɲɴʊʄʉʐ:

ɃɆȻɇɀɃɇ / ɇɈɃȻɍȵȻȰ ȵȾɅɆɃɇɏɅɃɉ (ɶɿɲ ʃɲʏɳɽɸʍɻ ɲʀʏɻʍɻʎ ɼ ʋɲʌɲʄɲɴɼ ʏɸʄɿʃɼʎ
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɼʎ ʋʌɳʇɻʎ): ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɷɸ ʍʐʆʏɳʍʍɸʏɲɿ ɻ ɸʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻ ʍʏʉ ʋɲʌʊʆ ɹʆʏʐʋʉ
ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʋʌʉʍʃʊʅɿʍɻ ɸʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻʎђɸ ɸʋɿʃʑʌʘʍɻ ʏʉʐ ɶʆɼʍɿʉʐ ʏɻʎ ʐʋʉɶʌɲʔɼʎ ɲʋʊ ɷɻʅʊʍɿɲ
ʐʋɻʌɸʍʀɲ ɼ ʍʐʅɴʉʄɲɿʉɶʌɲʔɿʃʉʑ ʋʄɻʌɸʇʉʐʍʀʉʐ.
Ʉʆʉђɲ:

ȵʋʙʆʐђʉ:

Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ ʋɲʏɹʌɲ:

Ȱ.ȴ.Ɉ.:

Ƀɷʊʎ:
Ɉɻʄ:

Ȱʌɿɽ.:
E – mail:

Ɉ.Ⱦ.:
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ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȰȾȰ ɇɈɃȻɍȵȻȰ / ȰɅȰȻɈɃɉɀȵɁȰ ȴȻȾȰȻɃȿɃȳȸɈȻȾȰ ȳȻȰ ȰɁɈȻȾȰɈȰɇɈȰɇȸ ɅȻɁȰȾȻȴɏɁ
ȴɃȾȻɀȰɇɈȻȾȸɇ ȾɉȾȿɃɌɃɆȻȰɇ ȾȰȻ ȰɆȻȺɀɃɉ ȾɉȾȿɃɌɃɆȻȰɇ ȵɅȻȲȰɈȸȳɏɁ ȰɉɈɃȾȻɁȸɈɏɁ ȾȰȻ
ɀɃɈɃɇȻȾȿȵɈɏɁ ȿɃȳɏ ȾȿɃɅȸɇ, ȰɅɏȿȵȻȰɇ, ɌȺɃɆȰɇ ȸ ȾȰɈȰɇɈɆɃɌȸɇ ȰɉɈɏɁ.1,2
ɈȻɈȿɃɇ ȴȻȾȰȻɃȿɃȳȸɈȻȾɃɉ:

ȾȰɈȰɈȵȺȸȾȵ ɀȵ
ɈȸɁ ȰȻɈȸɇȸ

ɁȰ ȰɁȰȷȸɈȸȺȵȻ
ɉɅȸɆȵɇȻȰȾȰ

ȴȵɁ ȰɅȰȻɈȵȻɈȰȻ

1. Ȱʀʏɻʍɻ ʏɻʎ/ʏʉʐ/ʏʘʆ ɿɷɿʉʃʏɼʏʌɿɲʎ/ʏɻ/ɿɷɿʉʃʏɻʏʙʆ ʏʉʐ ʉʖɼʅɲʏʉʎ.

2. ɉʋɸʑɽʐʆɻ ȴɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ʆ.1599/1986 (Ȱ’ 75) ʏɻʎ/ʏʉʐ/ʏʘʆ
ɿɷɿʉʃʏɼʏʌɿɲʎ/ʏɻ/ɿɷɿʉʃʏɻʏʙʆ ʅɸ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɽɲ ɷɻʄʙʆɸʏɲɿ ɻ ʃʄʉʋɼ
ɼ ɲʋʙʄɸɿɲ ʏɻʎ ʅʀɲʎ ɼ ʃɲɿ ʏʘʆ ɷʑʉ ʋɿʆɲʃʀɷʘʆ ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ.
3. Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ɲʌʅʊɷɿɲʎ ɲʍʏʐʆʉʅɿʃɼʎ ɲʌʖɼʎ ʋɸʌʀ ɷɼʄʘʍɻʎ
ʏɻʎ/ʏʉʐ/ʏʘʆ ɿɷɿʉʃʏɼʏʌɿɲʎ/ʏɻ/ɿɷɿʉʃʏɻʏʙʆ ʃʄʉʋɼʎ ɼ ɲʋʙʄɸɿɲʎ
ʏɻʎ ʅʀɲʎ ɼ ʃɲɿ ʏʘʆ ɷʑʉ ʋɿʆɲʃʀɷʘʆ ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ ʏʉʐ ʉʖɼʅɲʏʉʎ.
4. Ɉɻʆ ʋɿʆɲʃʀɷɲ ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ ʋʉʐ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ʃʄɲʋɸʀ ɼ ɲʋʉʄɸʍɽɸʀ.
Ɉɿʎ ʋɿʆɲʃʀɷɸʎ ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ ʋʉʐ ɷɸʆ ɹʖʉʐʆ ʃɲʏɲʍʏʌɲʔɸʀ ɼ ʔɽɲʌɸʀ.

5ɲ. Ȱʋʄʊ ʔʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ɳɷɸɿɲʎ ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ(ɶɿɲ ʏɲ ȵ.ȴ.ɍ
ɲʐʏʉʃʀʆɻʏɲ)
ɴ. ȱɷɸɿɲ ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ(ɶɿɲ ʏɲ ʄʉɿʋɳ ʉʖɼʅɲʏɲ)
ɶ. ȱɷɸɿɲ ɷʉʃɿʅɲʍʏɿʃɼʎ ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ (ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ȴɃȾ
ʋɿʆɲʃʀɷʘʆ)
6. Ȳɿɴʄɿɳʌɿʉ ʅɸʏɲɴʉʄɼʎ ʃɲʏʉʖɼʎ ʃɲɿ ʃʐʌɿʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ ʉʖɼʅɲʏʉʎ3.
7 Ʌɲʌɳɴʉʄʉ ʐʋɹʌ ȴɻʅʉʍʀʉʐ4
ȳɿɲ ʏɻʆ ʋʌʙʏɻ ʔʉʌɳ 30,00€
(Ⱦʘɷɿʃʊʎ ʏʑʋʉʐ e-ʋɲʌɲɴʊʄʉʐ: 2992)
ȳɿɲ ʏɻ ɷɸʑʏɸʌɻ ʃɲɿ ʃɳɽɸ ɸʋɿʋʄɹʉʆ ʔʉʌɳ 60,00€.

я

(Ⱦʘɷɿʃʊʎ ʏʑʋʉʐ e-ʋɲʌɲɴʊʄʉʐ: 2993)

ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ:
1. Ȱʋʊ ʏɻ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ) ʏɲ ɲʐʏʉʃʀʆɻʏɲ ɷɻʅʊʍɿʘʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʃɲɿ ʄʉɿʋʙʆ ʔʉʌɹʘʆ ʏʉʐ ɷɻʅʊʍɿʉʐ ʏʉʅɹɲ
(Ⱦɉ, ȾȸȻ, ȾȸɃ, Ⱦȸɉ ʃʄʋ), Ȱʆɲʋɼʌʘʆ Ʌʉʄɹʅʉʐ (ȰɁ.Ʌ.), Ʌʉʄɿʏɿʃʙʆ Ȱʆɲʋɼʌʘʆ (Ʌ.Ȱ.), ȴɿʋʄʘʅɲʏɿʃʉʑ ɇʙʅɲʏʉʎ (ȴ.ɇ.), Ʌʌʉʇɸʆɿʃʉʑ
ɇʙʅɲʏʉʎ (Ʌ.ɇ.), Ʌʌʉʍʘʋɿʃʉʑ Ʌʌɸʍɴɸɿʙʆ (Ʌ.Ʌ.) ʃɲɿ ɂɹʆʘʆ Ȱʋʉʍʏʉʄʙʆ (ɂ.Ȱ.)
2. Ȱʌʅʊɷɿɲ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɸʃʋɸʌɲʀʘʍɻ ʏɻʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ ɸʀʆɲɿ: ɲ. ɶɿɲ ʏɲ Ȼɍ ʉʖɼʅɲʏɲ ʃɳɽɸ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ɀɸʏɲʔʉʌʙʆ ʃɲɿ ȵʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ ʏɻʎ
Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼʎ ȵʆʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ ʖʙʌɲʎ, ɴ. ɶɿɲ ʏɲ ȴ.ɍ. ʉʖɼʅɲʏɲ ɻ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ɀɸʏɲʔʉʌʙʆ ʃɲɿ ȵʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ ʏɻʎ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼʎ
ȵʆʊʏɻʏɲʎ, ʊʋʉʐ ʏɻʌɸʀʏɲɿ ʉ ʔɳʃɸʄʉʎ ʏʉʐ ʉʖɼʅɲʏʉʎ ɶ. ɶɿɲ ʏɿʎ ȴɃȾ ɻ ɲʌʖɿʃʙʎ ɸʃɷʉʑʍɲ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ɀɸʏɲʔʉʌʙʆ ʃɲɿ ȵʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ
ʏɻʎ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼʎ ȵʆʊʏɻʏɲʎ
3. Ȱʔʉʌɳ ʅʊʆʉ ʏɲ ȵʋɿɴɲʏɻɶɳ ȴɻʅʊʍɿɲʎ ɍʌɼʍɻʎ ɲʐʏʉʃʀʆɻʏɲ.

Ȱʀʏɻʅɲ ɍʉʌɼɶɻʍɻʎ Ʌɲʌɲɴʊʄʉʐ ʅɹʍʘ ʏɻʎ ʋʄɲʏʔʊʌʅɲʎ ʏʉʐ eɅɲʌɲɴʊʄʉʐ:
https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm їɌʉʌɹɲʎ ȴɻʅʉʍʀʉʐ: ɉʋ.ɉʋʉɷ.ɀɸʏɲʔ./ȵʋɿɴɲʏɿʃɹʎ
Ƀɷɿʃɹʎ ɀɸʏɲʔʉʌɹʎї Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ Ʌɲʌɲɴʊʄʉʐ: Ȱʆʏɲʄʄɲʃʏɿʃɹʎ ʋɿʆɲʃʀɷɸʎ ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ ɲʐʏʉʃ.ʉʖɻʅ. їɈʑʋʉʎ
Ʌɲʌɲɴʊʄʉʐ: ȿʊɶʘ ʃʄʉʋɼʎ, ɲʋʙʄɸɿɲʎ, ʔɽʉʌɳʎ, ʃɲʏɲʍʏʌ. ɶɿɲ 1ɻ ʔʉʌɳ ɼ
їɈʑʋʉʎ Ʌɲʌɲɴʊʄʉʐ: ȿʊɶʘ ʃʄʉʋɼʎ, ɲʋʙʄɸɿɲʎ, ʔɽʉʌɳʎ, ʃɲʏɲʍʏʌ. ɶɿɲ 2ɻ+ɸʋɿʋʄɹʉʆ ʔʉʌɳ.
ȵʋɿʄɹʇʏɸ ђɸ ʋʉɿʉ ʏʌʊʋʉ ɽɹʄɸʏɸ ʆɲ ʋɲʌɲʄɳɴɸʏɸ ʏɻʆ ɲʋɳʆʏɻʍɼ ʍɲʎ:
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1. Ɂɲ ʍɲʎ ɲʋʉʍʏɲʄɸʀ ђɸ ʍʐʍʏɻʅɹʆɻ ɸʋɿʍʏʉʄɼ ʍʏɻ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ
2. Ɂɲ ʏɻʆ ʋɲʌɲʄɳɴɸʏɸ ɻ/ʉ ʀɷɿɲ/ʉʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ђɲʎ
3. Ɂɲ ʏɻʆ ʋɲʌɲʄɳɴɸʏɸ ɲʋʊ ɳʄʄʉ ʍɻђɸʀʉ
4. Ɂɲ ʏɻʆ ʋɲʌɲʄɳɴɸɿ ɸʃʋʌʊʍʘʋʊʎ ʍɲʎ

ɍɆɃɁɃɇ : ȵʇɲʌʏɳʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʅʊɷɿɲ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ɀɸʏɲʔʉʌʙʆ ʃɲɿ ȵʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ ʏɻʎ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼʎ
ȵʆʊʏɻʏɲʎ.
ȾɃɇɈɃɇ : 30,00 ɸʐʌʙ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʙʏɻ ʔʉʌɳ ɼ 60,00 ɸʐʌʙ ɶɿɲ ʏɻ ɷɸʑʏɸʌɻ ʃɲɿ ʃɳɽɸ ɸʋɿʋʄɹʉʆ ʔʉʌɳ.
ɇɍȵɈȻȾȵɇ ȴȻȰɈȰɂȵȻɇ
1.
2.

3.

4.

5.

Ȱʋʊʔɲʍɻ 19800/24-05-1982 (Ȳʚ 455) ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶʉʑ ɇʐɶʃʉɿʆʘʆɿʙʆ «Ʌɿʆɲʃʀɷɸʎ ɲʌɿɽʅʉʑ ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ
ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʌʐʅʉʐʄʃʉʐʅɹʆʘʆ», ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ.
ʋɲʌ. 2 ʏɻʎ ʉɿʃ Ȱ 61515/5281/13/7-02-2014 (Ȳʚ 383) Ȱʋʊʔɲʍɻʎ ʏʉʐ ɉʔʐʋʉʐʌɶʉʑ ɉʋʉɷʉʅʙʆ, ɀɸʏɲʔʉʌʙʆ
ʃɲɿ ȴɿʃʏʑʘʆ «Ɇʑɽʅɿʍɻ ɽɸʅɳʏʘʆ ʋɸʌʀ ʋɿʆɲʃʀɷʘʆ ɲʌɿɽʅʉʑ ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ ȵʋɿɴɲʏɻɶʙʆ ȴɻʅʊʍɿɲʎ ɍʌɼʍɻʎ
(ȵ.ȴ.ɍ.) ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ».
ʋɲʌ. ɲ’ ɳʌɽʌʉʐ ʅʊʆʉʐ ʏɻʎ ʅɸ ɲʌɿɽʅ. ʉɿʃ.Ȳ/39170/850/20-1-97 (Ȳʚ124) Ⱦʉɿʆɼʎ Ȱʋʊʔɲʍɻʎ ʏʘʆ ɉʋʉʐʌɶʙʆ
Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ ʃɲɿ ɀɸʏɲʔʉʌʙʆ & ȵʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ «Ȱʆɲʋʌʉʍɲʌʅʉɶɼ ʏɸʄʙʆ ɶɿɲ ʖʉʌɼɶɻʍɻ ʄʊɶʘ
ɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʋɿʆɲʃʀɷʘʆ ɲʌɿɽʅʉʑ ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ, ʅʉʏʉʍʐʃʄɸʏʙʆ ʃɲɿ
ʌʐʅʉʐʄʃʉʐʅɹʆʘʆ ʏʉʐʎ».
ʆ.ɷ.1146/1972 (Ȱʚ 64) «Ʌɸʌʀ ʏʌʊʋʉʐ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸʘʎ ɸʅʋʌɲɶʅɳʏʘʆ ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ ɸʋʀ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ
ʉʖɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʅʉʏʉʍʐʃʄɸʏʏʙʆ», ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ.
Ȱʋʊʔɲʍɻ 143021/24.12.2020 (Ȳ’ 5859) ʏʉʐ ɉʔʐʋʉʐʌɶʉʑ ɉʋʉɷʉʅʙʆ ʃɲɿ ɀɸʏɲʔʉʌʙʆ «Ⱦɲɽʉʌɿʍʅʊʎ ʏʘʆ
ʊʌʘʆ ʃɲɿ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸʘʆ ɶɿɲ ʏɻ ɷʉʃɿʅɲʍʏɿʃɼ ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʏɻʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ
ʖʉʌɼɶɻʍɻʎ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ (ɳɷɸɿɲ ʃɲɿ ʋɿʆɲʃʀɷɸʎ) ɷʉʃɿʅɲʍʏɿʃɼʎ ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ»
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ɉɅȵɉȺɉɁȸ ȴȸȿёɇȸ
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(ɳʌɽʌʉ 8 Ɂ.1599/1986)

ȸ ɲʃʌʀɴɸɿɲ ʏʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʋʉʐ ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ђɸ ɲʐʏɼ ʏɻ ɷɼʄʘʍɻ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɸʄɸɶʖɽɸʀ ђɸ ɴɳʍɻ ʏʉ ɲʌʖɸʀʉ ɳʄʄʘʆ
ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ (ɳʌɽʌʉ 8 ʋɲʌ. 4 Ɂ. 1599/1986)

ɀɸ ɲʏʉʅɿʃɼ ђʉʐ ɸʐɽʑʆɻ ʃɲɿ ɶʆʘʌʀɺʉʆʏɲʎ ʏɿʎ ʃʐʌʙʍɸɿʎ , ʋʉʐ ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ʋɲʌ. 6 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 22
ʏʉʐ Ɂ. 1599/1986, ɷɻʄʙʆʘ ʊʏɿ:

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..……………..………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..……………..…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..……………
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
………………..……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..……………..…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..

(ɉʋʉɶʌɲʔɼ)

(1) Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʉʄʉɶʌɳʔʘʎ ʃɲɿ ʃɲʏʊʋɿʆ ɲʌɿɽʅɻʏɿʃɳ, ʘʎ ʋʄɼʌɻʎ ɸʇɲʗɼʔɿʉʎ ɲʌɿɽђʊʎ ɻ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɶɹʆʆɻʍɻʎ: ʋ.ʖ. ɻ 7
Ɍɸɴʌʉʐɲʌʀʉʐ 1969 ɶʌɳʔɸʏɲɿ ɲʌɿɽʅɻʏɿʃɳ: 070269
(2)ȵʇʉʐʍɿʉɷʉʏʙ ʏʉʆ/ʏɻʆ ʋɿʉ ʋɳʆʘ ɲʆɲʔɸʌʊђɸʆʉ/ ɻ ʆɲ ʃɲʏɲɽɹʍɸɿ ʏɻʆ ɲʀʏɻʍɻ ɼ/ʃɲɿ ʆɲ ʋɲʌɲʄɳɴɸɿ ʏɻʆ ʏɸʄɿʃɼ ʋʌɳʇɻ. (ȴɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʊʏɲʆ
ɷɸʆ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ɸʃʋʌʊʍʘʋʉʎ)
(3) ȵʇʉʐʍɿʉɷʉʏʙ ʏʉ ȾȵɅ (ɳʌɽʌʉ 31 Ɂ. 3013/2002) ʆɲ ʋʌʉɴɸʀ ʍɸ ʊʄɸʎ ʏɿʎ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɸʎ ɸʆɹʌɶɸɿɸʎ (ɲʆɲɺɼʏɻʍɻ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʙʆ ʃʄʋ) ɶɿɲ ʏɻ
ɷɿɸʃʋɸʌɲʀʘʍɻ ʏɻʎ ʐʋʊɽɸʍɼʎ ђʉʐ.
(4)«Ʉʋʉɿʉʎ ɸʆ ɶʆʙʍɸɿ ʏʉʐ ɷɻʄʙʆɸɿ ʗɸʐɷɼ ɶɸɶʉʆʊʏɲ ɼ ɲʌʆɸʀʏɲɿ ɼ ɲʋʉʃʌʑʋʏɸɿ ʏɲ ɲʄɻɽɿʆɳ ђɸ ɹɶɶʌɲʔɻ ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 8
ʏɿʅʘʌɸʀʏɲɿ ђɸ ʔʐʄɳʃɿʍɻ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʏʌɿʙʆ ђɻʆʙʆ. ȵɳʆ ʉ ʐʋɲʀʏɿʉʎ ɲʐʏʙʆ ʏʘʆ ʋʌɳʇɸʘʆ ʍʃʊʋɸʐɸ ʆɲ ʋʌʉʍʋʉʌʀʍɸɿ ʍʏʉʆ ɸɲʐʏʊʆ ʏʉʐ ɼ ʍɸ
ɳʄʄʉʆ ʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃʊ ʊʔɸʄʉʎ ɴʄɳʋʏʉʆʏɲʎ ʏʌʀʏʉʆ ɼ ʍʃʊʋɸʐɸ ʆɲ ɴʄɳʗɸɿ ɳʄʄʉʆ, ʏɿʅʘʌɸʀʏɲɿ ђɸ ʃɳɽɸɿʌʇɻ ђɹʖʌɿ 10 ɸʏʙʆ».
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ȲȵȲȰȻёɇȸ ɉɅɃȲɃȿȸɇ ȰȻɈȸɀȰɈɃɇ

Ȱʀʏɻђɲ:
ɉʋɻʌɸʍʀɲ ɉʋʉɴʉʄɼʎ:
Ȱʌɿɽђ. Ʌʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐ:

ȸђ/ʆɿɲ ɲɿʏɼђɲʏʉʎ:

Ȱʌђʊɷɿʉʎ ɉʋɳʄʄɻʄʉʎ:

Ʉʆʉђɲ:

ȵʋʙʆʐђʉ:

Ȱɿʏʙʆ:

Ʉʆʉђɲ:

ȵʋʙʆʐђʉ:

ɈɆɃɅɃɇ ɅȰɆȰȿȰȲȸɇ ɅɃɉ ȵɅȵȿȵȳȸ:

ȸ/Ƀ ɉʋɳʄʄɻʄʉʎ

(ɉʋʉɶʌɲʔɼ)
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Ȳ:
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Ȱ Ȼ Ɉ ȸ ɇ ȸ – ɉɅȵɉȺɉɁȸ ȴȸȿɏɇȸ

(ɳʌɽʌʉ 8 ʆ.1599/1986)

ȸ ɲʃʌʀɴɸɿɲ ʏʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʋʉʐ ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ђɸ ɲʐʏɼ ʏɻ ɷɼʄʘʍɻ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɸʄɸɶʖɽɸʀ ђɸ ɴɳʍɻ ʏʉ
ɲʌʖɸʀʉ ɳʄʄʘʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ (ɳʌɽʌʉ 8 ʋɲʌ. 4 ʆ.1599/1986)

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ: «ɍɃɆȸȳȸɇȸ ȰɁɈȻȳɆȰɌɃɉ ȵɁɈɉɅɃɉ ȰȴȵȻȰɇ Ƀȴȸȳȸɇȸɇ
ȿɃȳɏ ȰɅɏȿȵȻȰɇ ȸʚ ȾȿɃɅȸɇ ȸʚ ɌȺɃɆȰɇ ȹ ȰȿȿɃȻɏɇȸɇ».
ɅɆɃɇ:

ȰɆȻȺɀ. ɅɆɏɈɃȾɃȿȿɃɉ

ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ ɀȵɈȰɌɃɆɏɁ ȾȰȻ
ȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻɏɁ ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸɇ
ȵɁɃɈȸɈȰɇ

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ

………………………………………………..
ɇʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɉʋɻʌɸʍʀɲ
(Ɉʅɼʅɲ ɼ ȳʌɲʔɸʀʉ …………………… )
ɇɈɃȻɍȵȻȰ ȰȻɈɃɉɇȰɇ/ɁɈɃɇ:
Ƀ – ȸ Ʉʆʉʅɲ:

ȵʋʙʆʐʅʉ:

Ʉʆʉʅɲ Ʌɲʏɹʌɲ:

ȵʋʙʆʐʅʉ Ʌɲʏɹʌɲ:

Ʉʆʉʅɲ ɀɻʏɹʌɲʎ:

ȵʋʙʆʐʅʉ ɀɻʏɹʌɲʎ:

Ȱʌɿɽ. ȴ.Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲʎ:*
Ȱʌɿɽ. ȴɿɲɴɲʏɻʌʀʉʐ:*
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɶɹʆʆɻʍɻʎ
(1):

Ȱʌɿɽ. ȱɷɸɿɲʎ
Ƀɷɼɶɻʍɻʎ:

Ȱ.Ɍ.ɀ.:
ɉʋɻʃʉʊʏɻʏɲ:

Ƀʅɳɷɲ
Ȱʀʅɲʏʉʎ**:

Ɉʊʋʉʎ ȳɹʆʆɻʍɻʎ:

Ɉʊʋʉʎ Ⱦɲʏʉɿʃʀɲʎ:

Ƀɷʊʎ:

Ɉɻʄ:

ȵ-mail:

Ȱʌɿɽ.:

Ɉ.Ⱦ.:

* ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ɹʆɲ ɲʋʊ ʏɲ ɲʋʉɷɸɿʃʏɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ. **ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ʋʌʉɲɿʌɸʏɿʃɳ.
ȵɿʃʉʍɲʗɼʔɿʉʎ Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ʌɲʌɲɴʊʄʉʐ:

ɃɆȻɇɀɃɇ / ɇɈɃȻɍȵȻȰ ȵȾɅɆɃɇɏɅɃɉ (2) (ɶɿɲ ʃɲʏɳɽɸʍɻ ɲʀʏɻʍɻʎ): ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɷɸ ʍʐʆʏɳʍʍɸʏɲɿ ɻ
ɸʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻ ʍʏʉ ʋɲʌʊʆ ɹʆʏʐʋʉ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʋʌʉʍʃʊʅɿʍɻ ɸʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻʎ ђɸ ɸʋɿʃʑʌʘʍɻ ʏʉʐ ɶʆɼʍɿʉʐ ʏɻʎ
ʐʋʉɶʌɲʔɼʎ ɲʋʊ ɷɻʅʊʍɿɲ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ɼ ʍʐʅɴʉʄɲɿʉɶʌɲʔɿʃʉʑ ʋʄɻʌɸʇʉʐʍʀʉʐ.
Ʉʆʉʅɲ:

ȵʋʙʆʐʅʉ:

Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ ʋɲʏɹʌɲ:

Ȱ.ȴ.Ɉ.:

Ƀɷʊʎ:
Ɉɻʄ:

Ȱʌɿɽ.:

Ɉ.Ⱦ.:

ȵ-mail:

ɃɆȻɇɀɃɇ / ɇɈɃȻɍȵȻȰ ȵȾɅɆɃɇɏɅɃɉ (3) (ɶɿɲ ʋɲʌɲʄɲɴɼ ʏɻʎ ɳɷɸɿɲʎ ʉɷɼɶɻʍɻʎ): ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɷɸ
ʍʐʆʏɳʍʍɸʏɲɿ ɻ ɸʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻ ʍʏʉ ʋɲʌʊʆ ɹʆʏʐʋʉ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʋʌʉʍʃʊʅɿʍɻ ɸʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻʎ ђɸ ɸʋɿʃʑʌʘʍɻ
ʏʉʐ ɶʆɼʍɿʉʐ ʏɻʎ ʐʋʉɶʌɲʔɼʎ ɲʋʊ ɷɻʅʊʍɿɲ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ɼ ʍʐʅɴʉʄɲɿʉɶʌɲʔɿʃʉʑ ʋʄɻʌɸʇʉʐʍʀʉʐ.
Ʉʆʉʅɲ:

ȵʋʙʆʐʅʉ:

Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ ʋɲʏɹʌɲ:

Ȱ.ȴ.Ɉ.:

Ƀɷʊʎ:
Ɉɻʄ:

Ȱʌɿɽ:
ȵ-mail:

Ɉ.Ⱦ.:
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ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȰȾȰ ɇɈɃȻɍȵȻȰ / ȰɅȰȻɈɃɉɀȵɁȰ ȴȻȾȰȻɃȿɃȳȸɈȻȾȰ ȳȻȰ ɍɃɆȸȳȸɇȸ ȰɁɈȻȳɆȰɌɃɉ
ȵɁɈɉɅɃɉ ȰȴȵȻȰɇ Ƀȴȸȳȸɇȸɇ ȿɃȳɏ ȰɅɏȿȵȻȰɇ ȸʚ ȾȿɃɅȸɇ ȸʚ ɌȺɃɆȰɇ ȸʚ ȰȿȿɃȻɏɇȸɇ
ɈȻɈȿɃɇ ȴȻȾȰȻɃȿɃȳȸɈȻȾɃɉ:
1. ȳȻȰ ɅɃȿȻɈȵɇ ɀȵ ȵȿȿȸɁȻȾȸ ȻȺȰȳȵɁȵȻȰ:
Ȱʋʄʊ ʔʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ɲʍʏʐʆʉʅɿʃɼʎ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ ɼ
ɿʍʖʑʉʆʏʉʎ ɸʄʄɻʆɿʃʉʑ ɷɿɲɴɲʏɻʌʀʉʐ.
ȳȻȰ ɅɃȿȻɈȵɇ ɀȵ ȻȺȰȳȵɁȵȻȰ ȰȿȿɃɉ Ⱦ-ɀ Ɉȸɇ ȵ.ȵ.
Ȱʋʄʊ ʔʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ ɼ ɿʍʖʑʉʆʏʉʎ
ɷɿɲɴɲʏɻʌʀʉʐ
ȳȻȰ ɉɅȸȾɃɃɉɇ ɈɆȻɈȸɇ ɍɏɆȰɇ
Ȱʋʄʊ ʔʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ɷɿɲɴɲʏɻʌʀʉʐ ɼ ɳʄʄʉʐ
ɸɶɶʌɳʔʉʐ, ɴɳʍɸɿ ʏʉʐ ʉʋʉʀʉʐ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ɸʀʍʉɷʊʎ
ʏɻʎ/ʏʉʐ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ ɼ ɸɶɶʌɳʔʉʐ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ɸʃɷʙʍɸɿ
ɲʌʅʊɷɿɲ ɸʄʄɻʆɿʃɼ ɲʌʖɼ.
Ȱʋʊ ʏɲ ɹɶɶʌɲʔɲ ɲʐʏɳ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ɻ
ʏɲʐʏʊʏɻʏɲ ʏʉʐ ʋʌʉʍʙʋʉʐ ʃɲɿ ɻ ɻʄɿʃʀɲ ʏɻʎ/ʏʉʐ.
2. Ȱʋʄʊ ʔʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ʉʋʉɿʉʐɷɼʋʉʏɸ ɿʍʖʑʉʆʏʉʎ
ɷɻʅʊʍɿʉʐ ɸɶɶʌɳʔʉʐ ɴɳʍɸɿ ʏʘʆ ʃɸʀʅɸʆʘʆ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ,
ɸʔʊʍʉʆ ʉ ɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉʎ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ȶʄʄɻʆɲʎ
ʐʋɼʃʉʉʎ, ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʋɿʍʏʉʋʉɿɸʀ ʏɻ ʍʐʆɼɽɻ ɷɿɲʅʉʆɼ ʏʉʐ
ɸʆɷɿɲʔɸʌʉʅɹʆʉʐ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ, ʊʋʘʎ ɸʀʆɲɿ ɻ ȱɷɸɿɲ
ȴɿɲʅʉʆɼʎ, ɻ Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ȵɶɶʌɲʔɼʎ Ʌʉʄʀʏɻ ȵ.ȵ., ʏʉ
ɹɶɶʌɲʔʉ Ʌɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ɀʊʆɿʅɻʎ ȴɿɲʅʉʆɼʎ Ʌʉʄʀʏɻ
ʃʌɳʏʉʐʎ ʅɹʄʉʐʎ ʏɻʎ ȵ.ȵ., ɻ Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲ ȵɽɿʅʉʏʐʋʀɲʎ, ɻ
ʉʋʉʀɲ (ʍʑʅʔʘʆɲ ʃɲɿ ʅɸ ʏɲ ɲʆɲɶʌɲʔʊʅɸʆɲ ʍʏʉ ɹʆʏʐʋʊ
ʏɻʎ) ɸʋɹʖɸɿ ɽɹʍɻ ɳɷɸɿɲʎ ʋɲʌɲʅʉʆɼʎ, ɻ Ȳɸɴɲʀʘʍɻ
ʃɲʏɳɽɸʍɻʎ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʙʆ ʖʉʌɼɶɻʍɻʎ ɼ ɲʆɲʆɹʘʍɻʎ
ȱɷɸɿɲʎ ȴɿɲʅʉʆɼʎ Ɉʑʋʉʐ Ȱ, ʏʉ ȵɿɷɿʃʊ ȴɸʄʏʀʉ
Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲʎ Ƀʅʉɶɸʆʉʑʎ.
Ɉʉ ʘʎ ɳʆʘ ɹɶɶʌɲʔʉ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɹʖɸɿ ɸʃɷʉɽɸʀ 185
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɻʅɹʌɸʎ, ʋʌɿʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɻʅɹʌɲ ʐʋʉɴʉʄɼʎ
ʏɻʎ ɲʀʏɻʍɻʎ ʍʏɻ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ ɀɸʏɲʔʉʌʙʆ ʃɲɿ
ȵʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ.
ȵʀʆɲɿ ɲʋʉɷɸʃʏɼ ɻ ʐʋʉɴʉʄɼ, ʅɸ ʏɻʆ ɲʀʏɻʍɻ, ʏʉʐ ʘʎ ɳʆʘ
ɸɶɶʌɳʔʉʐ ʃɲɿ ʋʌɿʆ ʏɻ ʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ ʖʌʉʆɿʃʉʑ
ɷɿɲʍʏɼʅɲʏʉʎ ʏʘʆ 185 ɻʅɸʌʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɹʃɷʉʍɼ ʏʉʐ.
ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʐʏɼ, ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʃʋʄɼʌʘʍɻ ʏɻʎ
ɲʋɲʀʏɻʍɻʎ ʋɸʌʀ ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏɻʎ ʍʐʆɼɽʉʐʎ ɷɿɲʅʉʆɼʎ
ʏʉʐ ɸʆɷɿɲʔɸʌʉʅɹʆʉʐ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ,
ʋɹʌɲʆ ʏʉʐ ɸɶɶʌɳʔʉʐ ɲʐʏʉʑ, ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɷʑʉ (2)
ʋʌʊʍɽɸʏɲ ɲʋʉɷɸɿʃʏɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʋʉʐ ʆɲ ɲʔʉʌʉʑʆ ʏʉ
ʐʋʊʗɻ ʃʌʀʍɿʅʉ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ. ȵʆɷɸɿʃʏɿʃɳ,
ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ɷʑʉ (2) ɸʃ ʏʘʆ ɸʇɼʎ:
ɲʋʉɷɸɿʃʏɿʃʊ ʔʉʌʉʄʊɶɻʍɻʎ ʍʏɻ ʖʙʌɲ, ɲʋʉɷɸɿʃʏɿʃʊ
ʃɲʏʉʖɼʎ ɼ ʅʀʍɽʘʍɻʎ ʉɿʃʀɲʎ, ɹɶɶʌɲʔʉ ʋʉʐ ʋɿʍʏʉʋʉɿɸʀ
ʏɻʆ ʃʉɿʆʘʆɿʃɼ ɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏʉʐ ɸʆɷɿɲʔɸʌʉʅɹʆʉʐ,
ɲʋʉɷɸɿʃʏɿʃʊ ʄɼʗɻʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʏʘʆ ʏɹʃʆʘʆ,
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ɼ ʏɻʄɸʔʘʆʀɲʎ ɼ ʑɷʌɸʐʍɻʎ
ʃ.ʉ.ʃ.
Ȱʆ ʉ ɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉʎ ɲʄʄʉɷɲʋʊʎ ʐʋɼʃʉʉʎ ʏɻʆ ɻʅɹʌɲ
ʃɲʏɳɽɸʍɻʎ ʏɻʎ ɲʀʏɻʍɻʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʙʆ ɹʖɸɿ
ʏɻʆ ɿɷɿʊʏɻʏɲ ʏʉʐ ʍʋʉʐɷɲʍʏɼ ɼ ʏʉʐ ʅɲɽɻʏɼ ʍʏɻʆ
ȵʄʄɳɷɲ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɸʋʀ ɹʇɿ (6) ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʅɼʆɸʎ ʋʌɿʆ,
ʏʊʏɸ ɲʆʏʀ ʏʉʐ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ɷɻʅʉʍʀʉʐ ɸɶɶʌɳʔʉʐ,
ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɻ ʃɲʏɳɽɸʍɻ ʏɻʎ ʋʌʘʏʊʏʐʋɻʎ ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ
ʏɻʎ ʍʖʉʄɼʎ ɼ ʏʉʐ ʍʖʉʄɸʀʉʐ, ʋʉʐ ɴɸɴɲɿʙʆɸɿ ʏɻ
ʍʋʉʐɷɲʍʏɿʃɼ ɼ ʅɲɽɻʏɿʃɼ ɿɷɿʊʏɻʏɲ.
3. Ɍʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ɿʍʖʑʉʐʍɲʎ ɳɷɸɿɲʎ ʉɷɼɶɻʍɻʎ
(ʔɽɲʌʅɹʆɻʎ ɼ ɲʄʄʉɿʘʅɹʆɻʎ).
4. ɀʀɲ (1) ʋʌʊʍʔɲʏɻ ʔʘʏʉɶʌɲʔʀɲ ʏʑʋʉʐ ɷɿɲɴɲʏɻʌʀʉʐ.

ȾȰɈȰɈȵȺȸȾȵ ɀȵ
ɈȸɁ ȰȻɈȸɇȸ

ɁȰ ȰɁȰȷȸɈȸȺȵȻ
ɉɅȸɆȵɇȻȰȾȰ(4)

ȺȰ ɅɆɃɇȾɃɀȻɇɈȵȻ
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5. Ȱʀʏɻʍɻ ɸʃʏʑʋʘʍɻʎ ɳɷɸɿɲʎ ʉɷɼɶɻʍɻʎ (ɹʆʏʐʋʉ).3

ɅȰɆȰȲɃȿȰ (ɴʄ. ʃɲɿ ʃʊʍʏʉʎ)
1. Ʌɲʌɳɴʉʄʉ 30,00 € ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʃʏʑʋʘʍɻ (ʃʘɷɿʃʊʎ ʏʑʋʉʐ
e-ʋɲʌɲɴʊʄʉʐ 28)2

я

2. Ʌɲʌɳɴʉʄʉ 30,00 € ɶɿɲ ɲʋʙʄɸɿɲ ɼ ʃʄʉʋɼ (ʃʘɷɿʃʊʎ
ʏʑʋʉʐ e-ʋɲʌɲɴʊʄʉʐ 29)2
3. Ʌɲʌɳɴʉʄʉ ʋɲɶʀʉʐ ʏɹʄʉʐʎ ʖɲʌʏʉʍɼʅʉʐ ʃɲɿ ɸɿʍʔʉʌɳʎ
ʐʋɹʌ ʏʌʀʏʘʆ 9,02 € (ʃʘɷɿʃʊʎ ʏʑʋʉʐ e-ʋɲʌɲɴʊʄʉʐ 66)2.
4. ȵʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ ʏʘʆ ʋɲʌɲɴʊʄʘʆ 1, 2 ʃɲɿ 3, ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ
ɸʃɷʉɽɸʀ ʏʉ ȵʆɿɲʀʉ – Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉ ɸʆʏʑʋʉʐ ȱɷɸɿɲʎ
Ƀɷɼɶɻʍɻʎ ɶɿɲ ʃʄʉʋɼ – ɲʋʙʄɸɿɲ 69,02 € (ʃʘɷɿʃʊʎ
ʏʑʋʉʐ e-ʋɲʌɲɴʊʄʉʐ 37)2.
5. ȵʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ ʏʘʆ ʋɲʌɲɴʊʄʘʆ 1 ʃɲɿ 3, ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ
ɸʃɷʉɽɸʀ ʏʉ ȵʆɿɲʀʉ – Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉ ɸʆʏʑʋʉʐ ȱɷɸɿɲʎ
Ƀɷɼɶɻʍɻʎ ɶɿɲ ʔɽʉʌɳ – ɲʄʄʉʀʘʍɻ 39,02 € (ʃʘɷɿʃʊʎ
ʏʑʋʉʐ e-ʋɲʌɲɴʊʄʉʐ 38)2.

я
я
я
я

ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ:
1. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɻ ɳɷɸɿɲ ʉɷɼɶɻʍɻʎ ɹʖɸɿ ʄɼʇɸɿ, ɲʃʉʄʉʐɽɸʀʏɲɿ ɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʏɻʎ ɲʆɲʆɹʘʍɼʎ ʏɻʎ, ʖʘʌʀʎ ʏɻʆ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻ ɹʃɷʉʍɻ ɲʆʏɿɶʌɳʔʉʐ
ʃɲɿ ʏʘʆ ʋʌʉɴʄɸʋʉʅɹʆʘʆ ɶɿɲ ɲʐʏʊ (ɲʆʏʀɶʌɲʔʉ) ʋɲʌɲɴʊʄʘʆ.
2. ȸ ʋʌʉʅɼɽɸɿɲ ʏʉʐ ʋɲʌɲɴʊʄʘʆ ɶʀʆɸʏɲɿ ʅɹʍʘ ʏɻʎ ȵʔɲʌʅʉɶɼʎ ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ Ʌɲʌɲɴʊʄʉʐ (e-ʋɲʌɳɴʉʄʉ).
3. Ɉʉ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʊ ɲʌɿɽʅ. 5 (Ȱʀʏɻʍɻ ɸʃʏʑʋʘʍɻʎ ɳɷɸɿɲʎ ʉɷɼɶɻʍɻʎ) ʐʋʉɶʌɳʔɸʏɲɿ ʅʊʆʉ ɲʋʊ ʏɻʆ/ʏʉʆ ʃɳʏʉʖʉ ʏɻʎ ɳɷɸɿɲʎ ʉɷɼɶɻʍɻʎ ʃɲɿ ʊʖɿ
ɲʋʊ ɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏɻʅɹʆʉ ɲʋʊ ʏɻʆ/ʏʉʆ ʃɳʏʉʖʉ ʋʌʊʍʘʋʉ.
ȵʋɿʄɹʇʏɸ ђɸ ʋʉɿʉ ʏʌʊʋʉ ɽɹʄɸʏɸ ʆɲ ʋɲʌɲʄɳɴɸʏɸ ʏɻʆ ɲʋɳʆʏɻʍɼ ʍɲʎ:
1. Ɂɲ ʏɻʆ ʋɲʌɲʄɳɴɸʏɸ ɻ/ʉ ʀɷɿɲ/ɿʉʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ђɲʎ
2. Ɂɲ ʏɻʆ ʋɲʌɲʄɳɴɸɿ ɸʃʋʌʊʍʘʋʊʎ ʍɲʎ

ɍɆɃɁɃɇ: ɀɹʖʌɿ 30 ɻʅɹʌɸʎ (ɀɸʏɳ ʏɻʆ ɲʋʉʍʏʉʄɼ ʏʘʆ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʙʆ ʍʏɻʆ ɲʌʅʊɷɿɲ ɉʋɻʌɸʍʀɲ)

ȾɃɇɈɃɇ : ɲ) ȳɿɲ ɲʋʙʄɸɿɲ ɼ ʃʄʉʋɼ: 69,02 € [ɇʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʋɲʌɳɴʉʄʉ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʃʏʑʋʘʍɻ (30€), ʋɲʌɳɴʉʄʉ
ɶɿɲ ɲʋʙʄɸɿɲ ɼ ʃʄʉʋɼ (30€), ʋɲʌɳɴʉʄʉ ʋɲɶʀʉʐ ʏɹʄʉʐʎ ʖɲʌʏʉʍɼʅʉʐ ʃɲɿ ɸɿʍʔʉʌɳʎ ʐʋɸʌ ʏʌʀʏʘʆ
(9,02€)].
ɴ) ȳɿɲ ʔɽʉʌɳ ɼ ɲʄʄʉʀʘʍɻ: 39,02 € [ɇʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʋɲʌɳɴʉʄʉ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʃʏʑʋʘʍɻ (30€),
ʋɲʌɳɴʉʄʉ ʋɲɶʀʉʐ ʏɹʄʉʐʎ ʖɲʌʏʉʍɼʅʉʐ ʃɲɿ ɸɿʍʔʉʌɳʎ ʐʋɹʌ ʏʌʀʏʘʆ (9,02€)].

ɅɆɃɋɅɃȺȵɇȵȻɇ
ȸ/Ƀ ȵʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆɻ/ʉʎ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ:
1. Ɂɲ ɹʖɸɿ ʏɻ ʍʐʆɼɽɻ ɷɿɲʅʉʆɼ ʏɻʎ/ʏʉʐ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ ɼ ʊʏɿ ɹʖɸɿ ɿɷɿʊʏɻʏɲ ʏʉʐ ʏɻʎ/ʏʉʐ ʍʋʉʐɷɳʍʏʌɿɲʎ/ʍʋʉʐɷɲʍʏɼ
ɼ ʏɻʎ/ʏʉʐ ʅɲɽɼʏʌɿɲʎ/ʅɲɽɻʏɼ, ɸʋʀ ɹʇɿ (6) ʅɼʆɸʎ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ, ʋʌɿʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɻʅɹʌɲ ʃɲʏɳɽɸʍɻʎ
ʏɻʎ ɲʀʏɻʍɻʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʙʆ.
2. Ɂɲ ɹʖɸɿ ʏɻʆ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ʏɻʎ/ʏʉʐ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ ʏɻʎ ʉɿʃɸʀɲʎ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ ɀɸʏɲʔʉʌʙʆ ʃɲɿ ȵʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ ʏɻʎ
Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼʎ ȵʆʊʏɻʏɲʎ, ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʃɲʏɲʏʀɽɸʏɲɿ ɻ ɲʀʏɻʍɻ.
3. Ɂɲ ʃɲʏɹʖɸɿ ɿʍʖʑʉʐʍɲ ɳɷɸɿɲ ʉɷɼɶɻʍɻʎ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʔɽʉʌɳʎ ɼ ɲʄʄʉʀʘʍɻʎ.

ɇɍȵɈȻȾȵɇ ȴȻȰɈȰɂȵȻɇ
1. Ʌ.ɷ.51/2012 (Ȱʚ101) «Ʌʌʉʍɲʌʅʉɶɼ ʏɻʎ ɸʄʄɻʆɿʃɼʎ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ Ƀɷɻɶʀɲ 2006/126/ȵȾ ʏʉʐ
ȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑ Ⱦʉɿʆʉɴʉʐʄʀʉʐ ʃɲɿ ʏʉʐ ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ ʏɻʎ 20ɻʎ ȴɸʃɸʅɴʌʀʉʐ 2006, ʊʋʘʎ ʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʅɸ ʏɿʎ
Ƀɷɻɶʀɸʎ 2008/65/ȵȾ ʏɻʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ ʏɻʎ 27ɻʎ Ȼʉʐʆʀʉʐ 2008, 2009/113/ȵȾ ʏɻʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ ʏɻʎ 25ɻʎ Ȱʐɶʉʑʍʏʉʐ
2009 ʃɲɿ 2011/94/ȵȵ ʏɻʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ ʏɻʎ 28ɻʎ Ɂʉɸʅɴʌʀʉʐ 2011».
2. ȱʌɽʌʉ 52 ʏʉʐ ʆ.4155/2013 (Ȱʚ120) «ȵɽʆɿʃʊ ɇʑʍʏɻʅɲ ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ȴɻʅʉʍʀʘʆ ɇʐʅɴɳʍɸʘʆ ʃɲɿ ɳʄʄɸʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ».
3. Ȱʋʊʔɲʍɻ ʉɿʃ.50984/7947/2013 (Ȳʚ3056) ʏʉʐ ɉʔʐʋʉʐʌɶʉʑ ɉʋʉɷʉʅʙʆ, ɀɸʏɲʔʉʌʙʆ ʃɲɿ ȴɿʃʏʑʘʆ «ȱɷɸɿɲ
ʉɷɼɶɻʍɻʎ, ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ʃɲɿ ɸʇɹʏɲʍɻ ʐʋʉʗɻʔʀʘʆ ʉɷɻɶʙʆ ʅʉʏʉʋʉɷɻʄɳʏʘʆ, ʅʉʏʉʍɿʃʄɸʏʙʆ ʃɲɿ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ».
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4. Ȱʋʊʔɲʍɻ Ʌ.Ƀ.ȿ.1163/2013 (Ȳʚ1675) ʏʉʐ ɉʔʐʋʉʐʌɶʉʑ Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ «Ʉʌʉɿ ʃɲɿ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ɸʀʍʋʌɲʇɻʎɸʋɿʍʏʌʉʔɼʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ʋɲʌɳɴʉʄʉʐ».
5. Ʌɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9 ʏʉʐ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ (ȵȵ) 2016/679 ʏʉʐ ȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑ Ⱦʉɿʆʉɴʉʐʄʀʉʐ ʃɲɿ ʏʉʐ ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ,
ʏɻʎ 27ɻʎ Ȱʋʌɿʄʀʉʐ 2016, ʏʉʐ ȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑ Ⱦʉɿʆʉɴʉʐʄʀʉʐ ʃɲɿ ʏʉʐ ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ, ʏɻʎ 27ɻʎ Ȱʋʌɿʄʀʉʐ 2016, ɶɿɲ
ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʘʆ ʔʐʍɿʃʙʆ ʋʌʉʍʙʋʘʆ ɹʆɲʆʏɿ ʏɻʎ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ʏʘʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ
ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʄɸʑɽɸʌɻ ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲ ʏʘʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ɲʐʏʙʆ ʃɲɿ ʏɻʆ ʃɲʏɳʌɶɻʍɻ ʏɻʎ ʉɷɻɶʀɲʎ 95/46/ȵȾ.

ȴɿɳʌʃɸɿɲ ʏɼʌɻʍɻʎ ɲʌʖɸʀʉʐ ɴɸɴɲɿʙʍɸʘʆ ʃɲɿ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʙʆ: ȶʇɿ (6) ʅɼʆɸʎ [ɳʌɽʌʉ 13 ʆ.3491/2006 (Ȱʚ 207)]
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(ɳʌɽʌʉ 8 ʆ.1599/1986)

ȸ ɲʃʌʀɴɸɿɲ ʏʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʋʉʐ ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ђɸ ɲʐʏɼ ʏɻ ɷɼʄʘʍɻ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɸʄɸɶʖɽɸʀ ђɸ ɴɳʍɻ ʏʉ ɲʌʖɸʀʉ ɳʄʄʘʆ
ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ (ɳʌɽʌʉ 8 ʋɲʌ. 4 ʆ.1599/1986)
ɀɸ ɲʏʉʅɿʃɼ ђʉʐ ɸʐɽʑʆɻ ʃɲɿ ɶʆʘʌʀɺʉʆʏɲʎ ʏɿʎ ʃʐʌʙʍɸɿʎ(5) , ʋʉʐ ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ
6 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 22 ʏʉʐ ʆ.1599/1986, ɷɻʄʙʆʘ ʊʏɿ:

1. ȶʖʘ ʏɻ ʍʐʆɼɽɻ ɷɿɲʅʉʆɼ ʅʉʐ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ.
2. ȴɸʆ ʃɲʏɹʖʘ ɿʍʖʑʉʐʍɲ ɳɷɸɿɲ ʉɷɼɶɻʍɻʎ ʄʊɶʘ (ɲʋʙʄɸɿɲʎ ɼ ʃʄʉʋɼʎ)/Ⱦɲʏɹʖʘ ɿʍʖʑʉʐʍɲ ɳɷɸɿɲ
ʉɷɼɶɻʍɻʎ (ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʔɽʉʌɳʎ ɼ ɲʄʄʉʀʘʍɻʎ), ɸʄʄɻʆɿʃɼʎ ɼ ʃʌɳʏʉʐʎ-ʅɹʄʉʐʎ ʏɻʎ ȵ.ȵ.
(ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ʃʌɲʏʙʆ Ɂʉʌɴɻɶʀɲʎ, Ȼʍʄɲʆɷʀɲʎ ʃɲɿ ȿɿʖʏɸʆʍʏɳɿʆ) ʃɲɿ ɷɸʆ ʅʉʐ ɹʖɸɿ
ɲʔɲɿʌɸɽɸʀ ɲʋʊ ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ɲʌʖɼ.
3. ȴɸʆ ʃɲʏɹʖʘ / Ⱦɲʏɹʖʘ ɳɷɸɿɲ ʉɷɼɶɻʍɻʎ ʏʌʀʏɻʎ ʖʙʌɲʎ …………………………………… (6)
4. ȵʋɿɽʐʅʙ ʏɻʆ ɲʆɲɶʌɲʔɼ ʏɻʎ Ƀʅɳɷɲʎ Ȱʀʅɲʏʊʎ ʅʉʐ ʍʏʉ ɹʆʏʐʋʉ ʏɻʎ ɳɷɸɿɲʎ ʉɷɼɶɻʍɻʎ ʃɲɿ
ʍʐɶʃɲʏɲʏʀɽɸʅɲɿ ʍʏɻʆ ʏɼʌɻʍɼ ʏʉʐ ʍʏʉ Ȱʌʖɸʀʉ Ȱɷɸɿʙʆ Ƀɷɼɶɻʍɻʎ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ ɉʋʉɷʉʅʙʆ ʃɲɿ
ɀɸʏɲʔʉʌʙʆ. (7)

(ɉʋʉɶʌɲʔɼ)

(1) Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʉʄʉɶʌɳʔʘʎ ʃɲɿ ʃɲʏʊʋɿʆ ɲʌɿɽʅɻʏɿʃɳ, ʘʎ ʋʄɼʌɻʎ ɸʇɲʗɼʔɿʉʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ɻ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɶɹʆʆɻʍɻʎ: ʋ.ʖ. ɻ 7 Ɍɸɴʌʉʐɲʌʀʉʐ
1969 ɶʌɳʔɸʏɲɿ ɲʌɿɽʅɻʏɿʃɳ: 070269
(2) ȵʇʉʐʍɿʉɷʉʏʙ ʏɻʆ/ʏʉʆ ʋɿʉ ʋɳʆʘ ɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆɻ/ʉ ʆɲ ʃɲʏɲɽɹʍɸɿ ʏɻʆ ɲʀʏɻʍɻ (ȴɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʊʏɲʆ ɷɸʆ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ɸʃʋʌʊʍʘʋʉʎ).
(3) ȵʇʉʐʍɿʉɷʉʏʙ ʏɻʆ/ʏʉʆ ʋɿʉ ʋɳʆʘ ɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆɻ/ʉ ʆɲ ʋɲʌɲʄɳɴɸɿ ʏɻʆ ɳɷɸɿɲ ʉɷɼɶɻʍɻʎ (ȴɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʊʏɲʆ ɷɸʆ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ɸʃʋʌʊʍʘʋʉʎ).
(4) ȵʇʉʐʍɿʉɷʉʏʙ ʏʉ ȾȵɅ (ɳʌɽʌʉ 31 ʆ.3013/2002) ʆɲ ʋʌʉɴɸʀ ʍɸ ʊʄɸʎ ʏɿʎ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɸʎ ɸʆɹʌɶɸɿɸʎ (ʊʋʘʎ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʙʆ ʃʄʋ) ɶɿɲ
ʏɻ ɷɿɸʃʋɸʌɲʀʘʍɻ ʏɻʎ ʐʋʊɽɸʍɼʎ ђʉʐ.
(5) «Ʉʋʉɿʉʎ ɸʆ ɶʆʙʍɸɿ ʏʉʐ ɷɻʄʙʆɸɿ ʗɸʐɷɼ ɶɸɶʉʆʊʏɲ ɼ ɲʌʆɸʀʏɲɿ ɼ ɲʋʉʃʌʑʋʏɸɿ ʏɲ ɲʄɻɽɿʆɳ ђɸ ɹɶɶʌɲʔɻ ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 8
ʏɿʅʘʌɸʀʏɲɿ ђɸ ʔʐʄɳʃɿʍɻ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʏʌɿʙʆ (3) ʅɻʆʙʆ. ȵɳʆ ʉ ʐʋɲʀʏɿʉʎ ɲʐʏʙʆ ʏʘʆ ʋʌɳʇɸʘʆ ʍʃʊʋɸʐɸ ʆɲ ʋʌ ʉʍʋʉʌʀʍɸɿ ʍʏʉʆ ɸɲʐʏʊʆ ʏʉʐ ɼ
ʍɸ ɳʄʄʉʆ ʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃʊ ʊʔɸʄʉʎ ɴʄɳʋʏʉʆʏɲʎ ʏʌʀʏʉʆ ɼ ʍʃʊʋɸʐɸ ʆɲ ɴʄɳʗɸɿ ɳʄʄʉʆ, ʏɿʅʘʌɸʀʏɲɿ ђɸ ʃɳɽɸɿʌʇɻ ʅɹʖʌɿ ɷɹʃɲ (10) ɸʏʙʆ.»
(6) ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʃɲʏʉʖɼʎ ɳɷɸɿɲʎ ʉɷɼɶɻʍɻʎ ʏʌʀʏɻʎ ʖʙʌɲʎ ɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ ʏɻʎ ɳɷɸɿɲʎ, ɻ ʖʙʌɲ ɹʃɷʉʍɼʎ ʏɻʎ ʃɲɿ ʃɲʏɲʏʀɽɸʏɲɿ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ ɲʀʏɻʍɻ.
(7) ȸ ʃɲʏɲʖʙʌɻʍɻ ʏɻʎ Ƀʅɳɷɲʎ Ȱʀʅɲʏʉʎ ʍʏʉ ɹʆʏʐʋʉ ʏɻʎ ɳɷɸɿɲʎ ʉɷɼɶɻʍɻʎ ɶʀʆɸʏɲɿ ɸʔʊʍʉʆ ɻ/ʉ ɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆɻ/ʉʎ ʏʉ ɸʋɿɽʐʅɸʀ ʃɲɿ ʏɻʆ
ʍʐʅʋʄɻʌʙʍɸɿ ʍʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ.
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ȲȵȲȰȻɏɇȸ ɉɅɃȲɃȿȸɇ ȰȻɈȸɀȰɈɃɇ

Ȱʀʏɻʅɲ:
ɉʋɻʌɸʍʀɲ ɉʋʉɴʉʄɼʎ:
Ȱʌɿɽʅ. Ʌʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐ:

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ:

Ȱʌʅʊɷɿʉʎ ɉʋɳʄʄɻʄʉʎ:

Ʉʆʉʅɲ:

ȵʋʙʆʐʅʉ:

Ȱɿʏʙʆ:

Ʉʆʉʅɲ:

ȵʋʙʆʐʅʉ:

ɈɆɃɅɃɇ ɅȰɆȰȿȰȲȸɇ ɅɃɉ ȵɅȵȿȵȳȸ:

ȸ/Ƀ ɉʋɳʄʄɻʄʉʎ

(ʐʋʉɶʌɲʔɼ)

ɇȸɀȵȻɏɇȸ
ȸ ʋɲʌʉʑʍɲ ɷɸʆ ɸʋɹʖɸɿ ɽɹʍɻ ɳɷɸɿɲʎ ʉɷɼɶɻʍɻʎ ʅɸ ʏɻʆ ɹʆʆʉɿɲ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 100 ʏʉʐ Ⱦ.Ƀ.Ⱦ. ʃɲɿ
ɷɸʆ ʋɲʌɹʖɸɿ ʍʏɻʆ/ʍʏʉʆ ʃɳʏʉʖʉ ɲʐʏɼʎ ɷɿʃɲʀʘʅɲ ʉɷɼɶɻʍɻʎ ʉʖɼʅɲʏʉʎ (ʃɳɽɸ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎ).
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ȳ:

Ȱ Ȼ Ɉ ȸ ɇ ȸ – ɉɅȵɉȺɉɁȸ ȴȸȿёɇȸ

Τεύχος B’ 3849/18.08.2021

(ɳʌɽʌʉ 8 Ɂ.1599/1986)

ȸ ɲʃʌʀɴɸɿɲ ʏʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʋʉʐ ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ђɸ ɲʐʏɼ ʏɻ ɷɼʄʘʍɻ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɸʄɸɶʖɽɸʀ ђɸ ɴɳʍɻ ʏʉ ɲʌʖɸʀʉ ɳʄʄʘʆ
ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ (ɳʌɽʌʉ 8 ʋɲʌ. 4 Ɂ. 1599/1986)

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ɲɿʏɼђɲʏʉʎ: «ɍɃɆȸȳȸɇȸ ɅȻɁȰȾȻȴɏɁ ȰɆȻȺɀɃɉ ȾɉȾȿɃɌɃɆȻȰɇ
ȵ.ȴ.ɍ.ȰɉɈɃȾȻɁȸɈɃɉ ɇȵ ɅȵɆȻɅɈɏɇȸ ȾȿɃɅȸɇ ȵ.ȴ.ɍ. ȰɉɈɃȾȻɁȸɈɃɉ ɀȵɈȰ ɈɏɁ
ɅȻɁȰȾȻȴɏɁ».
ȰɆȻȺɀ. ɅɆёɈɃȾɃȿȿɃɉ

ɅɆɃɇ:

ȴ/Ɂɇȸ ɀȵɈȰɌɃɆɏɁ ȾȰȻ
ȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻɏɁ ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸɇ
ȵɁɃɈȸɈȰɇ…………………..

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ

ɇʐђʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɉʋɻʌɸʍʀɲ

(Ɉʅɼʅɲ ɼ ȳʌɲʔɸʀʉ ………………… )

ɇɈɃȻɍȵȻȰ ȰȻɈɃɉɇȰɇ/ɁɈɃɇ:
Ƀ – ȸ Ʉʆʉђɲ:

ȵʋʙʆʐђʉ:

Ʉʆʉђɲ Ʌɲʏɹʌɲ:

ȵʋʙʆʐђʉ Ʌɲʏɹʌɲ:

Ʉʆʉђɲ ɀɻʏɹʌɲʎ:

ȵʋʙʆʐђʉ ɀɻʏɹʌɲʎ:

Ȱʌɿɽ. ȴɸʄʏ.
Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲʎ:*
Ȱʌɿɽ. ȴɿɲɴɲʏɻʌʀʉʐ:*

ɉʋɻʃʉʊʏɻʏɲ:

ȸђɸʌʉђɻʆʀɲ ɶɹʆʆɻʍɻʎ(1):
Ɉʊʋʉʎ Ⱦɲʏʉɿʃʀɲʎ:
Ɉɻʄ:

Ȱʌɿɽ. ȱɷɸɿɲʎ
Ƀɷɼɶɻʍɻʎ:*

Ȱ.Ɍ.ɀ.:

Ɉʊʋʉʎ ȳɹʆʆɻʍɻʎ:
Ƀɷʊʎ:

Ȱʌɿɽ.:

Ɉ.Ⱦ.:

E – mail:

* ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ɹʆɲ ɲʋʊ ʏɲ ɲʋʉɷɸɿʃʏɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ.

ȵɿʃʉʍɲʗɼʔɿʉʎ Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ʌɲʌɲɴʊʄʉʐ:

ɃɆȻɇɀɃɇ/ ɇɈɃȻɍȵȻȰ ȵȾɅɆɃɇɏɅɃɉ (ɶɿɲ ʃɲʏɳɽɸʍɻ ɲʀʏɻʍɻʎ ɼ ʋɲʌɲʄɲɴɼ ʏɸʄɿʃɼʎ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɼʎ
ʋʌɳʇɻʎ): ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɷɸ ʍʐʆʏɳʍʍɸʏɲɿ ɻ ɸʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻ ʍʏʉ ʋɲʌʊʆ ɹʆʏʐʋʉ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʋʌʉʍʃʊђɿʍɻ
ɸʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻʎ ђɸ ɸʋɿʃʑʌʘʍɻ ʏʉʐ ɶʆɼʍɿʉʐ ʏɻʎ ʐʋʉɶʌɲʔɼʎ ɲʋʊ ɷɻђʊʍɿɲ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ɼ ʍʐђɴʉʄɲɿʉɶʌɲʔɿʃʉʑ
ʋʄɻʌɸʇʉʐʍʀʉʐ.
Ʉʆʉђɲ:

ȵʋʙʆʐʅʉ:

Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ ʋɲʏɹʌɲ:
Ƀɷʊʎ:
Ɉɻʄ:

Ȱ.ȴ.Ɉ.:
Ȱʌɿɽ.:
E – mail:

Ɉ.Ⱦ.:
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ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȰȾȰ ɇɈɃȻɍȵȻȰ / ȰɅȰȻɈɃɉɀȵɁȰ ȴȻȾȰȻɃȿɃȳȸɈȻȾȰ ȳȻȰ ɍɃɆȸȳȸɇȸ
ɅȻɁȰȾȻȴɏɁ ȰɆȻȺɀɃɉ ȾɉȾȿɃɌɃɆȻȰɇ ȵ.ȴ.ɍ.ȰɉɈɃȾȻɁȸɈɃɉ ɇȵ ɅȵɆȻɅɈɏɇȸ ȾȿɃɅȸɇ ȵ.ȴ.ɍ
ȰɉɈɃȾȻɁȸɈɃɉ ɀȵɈȰ ɈɏɁ ɅȻɁȰȾȻȴɏɁ.1,2
ɈȻɈȿɃɇ ȴȻȾȰȻɃȿɃȳȸɈȻȾɃɉ:

ȾȰɈȰɈȵȺȸȾȵ ɀȵ
ɈȸɁ ȰȻɈȸɇȸ

ɁȰ ȰɁȰȷȸɈȸȺȵȻ
ɉɅȸɆȵɇȻȰȾȰ

ȴȵɁ
ȰɅȰȻɈȵȻɈȰȻ

1. Ȱʀʏɻʍɻ ʏɻʎ/ʏʉʐ/ʏʘʆ ɿɷɿʉʃʏɼʏʌɿɲʎ/ʏɻ/ɿɷɿʉʃʏɻʏʙʆ ʏʉʐ
ȵ.ȴ.ɍ. ʉʖɼʅɲʏʉʎ.
2. Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ɲʌʅʊɷɿɲʎ ɲʍʏʐʆʉʅɿʃɼʎ ɲʌʖɼʎ ʋɸʌʀ ɷɼʄʘʍɻʎ
ʏɻʎ/ʏʉʐ/ʏʘʆ ɿɷɿʉʃʏɼʏʌɿɲʎ/ʏɻ/ɿɷɿʉʃʏɻʏʙʆ ʃʄʉʋɼʎ ʏʉʐ
ȵ.ȴ.ɍ. ʉʖɼʅɲʏʉʎ.
3. ȱɷɸɿɲ ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ ʏʉʐ ȵ.ȴ.ɍ. ʉʖɼʅɲʏʉʎ ɼ
Ȱʆ ɻ ɳɷɸɿɲ ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ ɹʖɸɿ ʃʄɲʋɸʀ ʅɸʏɳ ʏʉʐ ʉʖɼʅɲʏʉʎ,
ʔʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ʏɻʎ, ɸʔʊʍʉʆ ʐʋɳʌʖɸɿ.
4. Ȳɿɴʄɿɳʌɿʉ ʅɸʏɲɴʉʄɼʎ ʃɲʏʉʖɼʎ ʃɲɿ ʃʐʌɿʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ ȵ.ȴ.ɍ.
ʉʖɼʅɲʏʉʎ.
5. Ʌɲʌɳɴʉʄʉ ʐʋɹʌ ȴɻʅʉʍʀʉʐ3

я

Ʌɿʆɲʃʀɷɸʎ ʍɸ ȵȴɍ ɲʐʏʉʃʀʆɻʏʉ 30,00€
(Ⱦʘɷɿʃʊʎ ʏʑʋʉʐ e-ʋɲʌɲɴʊʄʉʐ: 4501)
ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ:
1. Ȱʌʅʊɷɿɲ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɸʃʋɸʌɲʀʘʍɻ ʏɻʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ ɸʀʆɲɿ ɻ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ɀɸʏɲʔʉʌʙʆ ʃɲɿ ȵʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ ʏɻʎ
Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼʎ ȵʆʊʏɻʏɲʎ, ʊʋʉʐ ʏɻʌɸʀʏɲɿ ʉ ʔɳʃɸʄʉʎ ʏʉʐ ȵ.ȴ.ɍ. ʉʖɼʅɲʏʉʎ.
2. ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ȵ.ȴ.ɍ. ɲʐʏʉʃʀʆɻʏʉ ʃʄɲʋɸʀ ʅɸʏɳ ʏʘʆ ʋɿʆɲʃʀɷʘʆ ʏʉʐ ʃɲɿ ɸʔʊʍʉʆ ʋʌʉʍʃʉʅɿʍʏʉʑʆ
ʍʏɻʆ ɲʌʅʊɷɿɲ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ɀɸʏɲʔʉʌʙʆ ʃɲɿ ȵʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ ʏɻʎ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼʎ ȵʆʊʏɻʏɲʎ ʏɲ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲ
ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ, ʏʊʏɸ ʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ɺɸʑɶʉʎ ʋɿʆɲʃʀɷʘʆ ʅɸ ʆɹʉ ɲʌɿɽʅʊ ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ.
3. ȳɿɲ ʏɻ ʖʉʌɼɶɻʍɻ ɺɸʑɶʉʐʎ ɲʆʏɲʄʄɲʃʏɿʃʙʆ ʋɿʆɲʃʀɷʘʆ ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ ʄʊɶʘ ʃʄʉʋɼʎ ȵȴɍ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʉʐ ʅɸ ʏɿʎ
ʋɿʆɲʃʀɷɸʎ ʏʉʐ ɸɿʍʋʌɳʏʏɸʏɲɿ ʏɹʄʉʎ 30,00 ɸʐʌʙ. Ȳʄ. ʃɲɿ ʃʊʍʏʉʎ.
Ȱʀʏɻʅɲ ɍʉʌɼɶɻʍɻʎ Ʌɲʌɲɴʊʄʉʐ ʅɹʍʘ ʏɻʎ ʋʄɲʏʔʊʌʅɲʎ ʏʉʐ eɅɲʌɲɴʊʄʉʐ:
https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm їɌʉʌɹɲʎ ȴɻʅʉʍʀʉʐ:
ɉʋ.ɉʋʉɷ.ɀɸʏɲʔ./ȵʋɿɴɲʏɿʃɹʎ Ƀɷɿʃɹʎ ɀɸʏɲʔʉʌɹʎї Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ Ʌɲʌɲɴʊʄʉʐ: Ʌɿʆɲʃʀɷɸʎ ʍɸ ȵȴɍ
ɲʐʏʉʃʀʆɻʏʉ їɈʑʋʉʎ Ʌɲʌɲɴʊʄʉʐ: ȿʊɶʘ ʃʄʉʋɼʎ ȵȴɍ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʉʐ ʅɸ ʋɿʆɲʃʀɷɸʎ.
ȵʋɿʄɹʇʏɸ ђɸ ʋʉɿʉ ʏʌʊʋʉ ɽɹʄɸʏɸ ʆɲ ʋɲʌɲʄɳɴɸʏɸ ʏɻʆ ɲʋɳʆʏɻʍɼ ʍɲʎ:
1. Ɂɲ ʍɲʎ ɲʋʉʍʏɲʄɸʀ ђɸ ʍʐʍʏɻʅɹʆɻ ɸʋɿʍʏʉʄɼ ʍʏɻ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ
2. Ɂɲ ʏɻʆ ʋɲʌɲʄɳɴɸʏɸ ɻ/ʉ ʀɷɿɲ/ʉʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ђɲʎ
3. Ɂɲ ʏɻʆ ʋɲʌɲʄɳɴɸʏɸ ɲʋʊ ɳʄʄʉ ʍɻђɸʀʉ
4. Ɂɲ ʏɻʆ ʋɲʌɲʄɳɴɸɿ ɸʃʋʌʊʍʘʋʊʎ ʍɲʎ

ɍɆɃɁɃɇ : ȵʇɲʌʏɳʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʅʊɷɿɲ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ɀɸʏɲʔʉʌʙʆ ʃɲɿ ȵʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ ʏɻʎ
Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼʎ ȵʆʊʏɻʏɲʎ.
ȾɃɇɈɃɇ : 30,00 ɸʐʌʙ
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ɇɍȵɈȻȾȵɇ ȴȻȰɈȰɂȵȻɇ:
1.
2.

3.

Ȱʋʊʔɲʍɻ 19800/24-05-1982 (Ȳʚ 455) ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶʉʑ ɇʐɶʃʉɿʆʘʆɿʙʆ «Ʌɿʆɲʃʀɷɸʎ ɲʌɿɽʅʉʑ ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ
ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʌʐʅʉʐʄʃʉʐʅɹʆʘʆ», ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ.
ʋɲʌ. 3 ʏɻʎ ʉɿʃ Ȱ 61515/5281/13/7-02-2014 (Ȳʚ 383) Ȱʋʊʔɲʍɻʎ ʏʉʐ ɉʔʐʋʉʐʌɶʉʑ ɉʋʉɷʉʅʙʆ, ɀɸʏɲʔʉʌʙʆ
ʃɲɿ ȴɿʃʏʑʘʆ «Ɇʑɽʅɿʍɻ ɽɸʅɳʏʘʆ ʋɸʌʀ ʋɿʆɲʃʀɷʘʆ ɲʌɿɽʅʉʑ ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ ȵʋɿɴɲʏɻɶʙʆ ȴɻʅʊʍɿɲʎ ɍʌɼʍɻʎ
(ȵ.ȴ.ɍ.) ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ».
ʋɲʌ. ɲ’ ɳʌɽʌʉʐ ʅʊʆʉʐ ʏɻʎ ʅɸ ɲʌɿɽʅ. ʉɿʃ.Ȳ/39170/850/20-1-97 (Ȳʚ124) Ⱦʉɿʆɼʎ Ȱʋʊʔɲʍɻʎ ʏʘʆ ɉʋʉʐʌɶʙʆ
Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ ʃɲɿ ɀɸʏɲʔʉʌʙʆ & ȵʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ «Ȱʆɲʋʌʉʍɲʌʅʉɶɼ ʏɸʄʙʆ ɶɿɲ ʖʉʌɼɶɻʍɻ ʄʊɶʘ
ɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʋɿʆɲʃʀɷʘʆ ɲʌɿɽʅʉʑ ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ, ʅʉʏʉʍʐʃʄɸʏʙʆ ʃɲɿ
ʌʐʅʉʐʄʃʉʐʅɹʆʘʆ ʏʉʐʎ».

ȴɿɳʌʃɸɿɲ ʏɼʌɻʍɻʎ ɲʌʖɸʀʉʐ ɴɸɴɲɿʙʍɸʘʆ ʃɲɿ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʙʆ: ȶʇɿ (6) ʅɼʆɸʎ (ɳʌ. 13 ʏʉʐ ʆ.3491/2006 ɌȵȾ 207/Ȱ/2-10-2006)
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ɉɅȵɉȺɉɁȸ ȴȸȿёɇȸ

52175

(ɳʌɽʌʉ 8 Ɂ.1599/1986)

ȸ ɲʃʌʀɴɸɿɲ ʏʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʋʉʐ ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ђɸ ɲʐʏɼ ʏɻ ɷɼʄʘʍɻ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɸʄɸɶʖɽɸʀ ђɸ ɴɳʍɻ ʏʉ ɲʌʖɸʀʉ ɳʄʄʘʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
(ɳʌɽʌʉ 8 ʋɲʌ. 4 Ɂ. 1599/1986)

ɀɸ ɲʏʉђɿʃɼ ђʉʐ ɸʐɽʑʆɻ ʃɲɿ ɶʆʘʌʀɺʉʆʏɲʎ ʏɿʎ ʃʐʌʙʍɸɿʎ(4) , ʋʉʐ ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ʋɲʌ. 6 ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ 22 ʏʉʐ Ɂ. 1599/1986, ɷɻʄʙʆʘ ʊʏɿ :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………..……………..……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………..……………..……………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..……………..………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………..……………..………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………..……………..…………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(ɉʋʉɶʌɲʔɼ)

(1) Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʉʄʉɶʌɳʔʘʎ ʃɲɿ ʃɲʏʊʋɿʆ ɲʌɿɽʅɻʏɿʃɳ, ʘʎ ʋʄɼʌɻʎ ɸʇɲʗɼʔɿʉʎ ɲʌɿɽђʊʎ ɻ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɶɹʆʆɻʍɻʎ: ʋ.ʖ. ɻ 7 Ɍɸɴʌʉʐɲʌʀʉʐ
1969 ɶʌɳʔɸʏɲɿ ɲʌɿɽʅɻʏɿʃɳ: 070269.
(2)ȵʇʉʐʍɿʉɷʉʏʙ ʏʉʆ/ʏɻʆ ʋɿʉ ʋɳʆʘ ɲʆɲʔɸʌʊђɸʆʉ/ ɻ ʆɲ ʃɲʏɲɽɹʍɸɿ ʏɻʆ ɲʀʏɻʍɻ ɼ/ʃɲɿ ʆɲ ʋɲʌɲʄɳɴɸɿ ʏɻʆ ʏɸʄɿʃɼ ʋʌɳʇɻ. (ȴɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʊʏɲʆ ɷɸʆ
ʉʌʀɺɸʏɲɿ ɸʃʋʌʊʍʘʋʉʎ).
(3) ȵʇʉʐʍɿʉɷʉʏʙ ʏʉ ȾȵɅ (ɳʌɽʌʉ 31 ʆ. 3013/2002) ʆɲ ʋʌʉɴɸʀ ʍɸ ʊʄɸʎ ʏɿʎ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɸʎ ɸʆɹʌɶɸɿɸʎ (ɲʆɲɺɼʏɻʍɻ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʙʆ ʃʄʋ) ɶɿ ɲ ʏɻ
ɷɿɸʃʋɸʌɲʀʘʍɻ ʏɻʎ ʐʋʊɽɸʍɼʎ ђʉʐ.
(4)«Ʉʋʉɿʉʎ ɸʆ ɶʆʙʍɸɿ ʏʉʐ ɷɻʄʙʆɸɿ ʗɸʐɷɼ ɶɸɶʉʆʊʏɲ ɼ ɲʌʆɸʀʏɲɿ ɼ ɲʋʉʃʌʑʋʏɸɿ ʏɲ ɲʄɻɽɿʆɳ ђɸ ɹɶɶʌɲʔɻ ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 8
ʏɿʅʘʌɸʀʏɲɿ ђɸ ʔʐʄɳʃɿʍɻ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʏʌɿʙʆ ђɻʆʙʆ. ȵɳʆ ʉ ʐʋɲʀʏɿʉʎ ɲʐʏʙʆ ʏʘʆ ʋʌɳʇɸʘʆ ʍʃʊʋɸʐɸ ʆɲ ʋʌʉʍʋʉʌʀʍɸɿ ʍʏʉʆ ɸɲʐʏʊʆ ʏʉʐ ɼ ʍɸ
ɳʄʄʉʆ ʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃʊ ʊʔɸʄʉʎ ɴʄɳʋʏʉʆʏɲʎ ʏʌʀʏʉʆ ɼ ʍʃʊʋɸʐɸ ʆɲ ɴʄɳʗɸɿ ɳʄʄʉʆ, ʏɿʅʘʌɸʀʏɲɿ ђɸ ʃɳɽɸɿʌʇɻ ђɹʖʌɿ 10 ɸʏʙʆ».
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ȲȵȲȰȻёɇȸ ɉɅɃȲɃȿȸɇ ȰȻɈȸɀȰɈɃɇ

Ȱʀʏɻђɲ:
ɉʋɻʌɸʍʀɲ ɉʋʉɴʉʄɼʎ:
Ȱʌɿɽђ. Ʌʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐ:

ȸђ/ʆɿɲ ɲɿʏɼђɲʏʉʎ:

Ȱʌђʊɷɿʉʎ ɉʋɳʄʄɻʄʉʎ:

Ʉʆʉђɲ:

ȵʋʙʆʐђʉ:

Ȱɿʏʙʆ:

Ʉʆʉђɲ:

ȵʋʙʆʐђʉ:

ɈɆɃɅɃɇ ɅȰɆȰȿȰȲȸɇ ɅɃɉ ȵɅȵȿȵȳȸ:

ȸ/Ƀ ɉʋɳʄʄɻʄʉʎ

(ʐʋʉɶʌɲʔɼ)

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουλίου 2021
Οι Υφυπουργοί
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Υποδομών και Μεταφορών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02038491808210020*

Α Ι Τ Η Σ Η - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986)

Περιγραφή αιτήματος: «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Η΄ ΚΛΟΠΗΣ Η΄ ΦΘΟΡΑΣ Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ».
ΠΡΟΣ:

ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

………………………………………………..
Συμπληρώνονται από την Υπηρεσία

(Τμήμα ή Γραφείο …………………… )

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΣΑΣ/ΝΤΟΣ:
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. Δ.Ταυτότητας:*
Αριθ. Διαβατηρίου:*
Ημερομηνία γέννησης
(1):
Τόπος Κατοικίας:
Τηλ:

Αριθ. Άδειας
Οδήγησης:

Α.Φ.Μ:
Υπηκοότητα:
Τόπος Γέννησης:

Ομάδα
Αίματος**:

Οδός:

Αριθ.:

Τ.Κ:

E-mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας. **Συμπληρώνεται προαιρετικά.
Εικοσαψήφιος Κωδικός Παραβόλου:

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

(για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση
που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης µε
επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
Όνομα:

(2)

Επώνυμο:

Ονοματεπώνυμο πατέρα:

ΑΔΤ:

Οδός:
Τηλ:

Αριθ:

Τ.Κ:

E-mail:

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (3) (για παραλαβή της άδειας οδήγησης): Σε
περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόμιση
εξουσιοδότησης µε επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού
πληρεξουσίου.
Όνομα:

Επώνυμο:

Ονοματεπώνυμο πατέρα:

ΑΔΤ:

Οδός:
Τηλ:

Αριθ:
E-mail:

Τ.Κ:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Η΄ ΚΛΟΠΗΣ Η΄
ΦΘΟΡΑΣ Η΄ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:
1. ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ:
Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή
ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου
ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΑΛΛΟΥ Κ-Μ
ΤΗΣ Ε.Ε.
Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος
διαβατηρίου
ΓΙΑ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Απλό φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου
εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός
της/του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει
αρμόδια ελληνική αρχή.
Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η
ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία της/του.
2. Απλό φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος
δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων,
εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος,
το οποίο πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του
ενδιαφερομένου στην Ελλάδα, όπως είναι η Άδεια
Διαμονής, η Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., το
έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη
κράτους μέλους της Ε.Ε., η Ταυτότητα Εθιμοτυπίας, η
οποία (σύμφωνα και με τα αναγραφόμενα στο έντυπό
της) επέχει θέση άδειας παραμονής, η Βεβαίωση
κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης
Άδειας Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο
Ταυτότητας Ομογενούς.
Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185
τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα υποβολής
της αίτησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και
Επικοινωνιών.
Είναι αποδεκτή η υποβολή, με την αίτηση, του ως
άνω εγγράφου και πριν τη συμπλήρωση του χρονικού
διαστήματος των 185 ημερών από την έκδοσή του.
Στην περίπτωση αυτή, για την εκπλήρωση της
απαίτησης περί πιστοποίησης της συνήθους διαμονής
του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα υποβάλλονται,
πέραν του εγγράφου αυτού, τουλάχιστον δύο (2)
πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία που να αφορούν το
υπόψη κρίσιμο χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά,
δύναται να υποβάλλονται δύο (2) εκ των εξής:
αποδεικτικό φορολόγησης στη χώρα, αποδεικτικό
κατοχής ή μίσθωσης οικίας, έγγραφο που πιστοποιεί
την κοινωνική ασφάλιση του ενδιαφερομένου,
αποδεικτικό λήψης εκπαίδευσης των τέκνων,
λογαριασμός ενέργειας ή τηλεφωνίας ή ύδρευσης
κ.ο.κ.
Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος την ημέρα
κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών έχει
την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή στην
Ελλάδα, καθώς και επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες
πριν, τότε αντί του παραπάνω δημοσίου εγγράφου,
απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης
της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει τη
σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα.
3. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης
(φθαρμένης ή αλλοιωμένης).
4. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.
5. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο).3

ΠΑΡΑΒΟΛΑ (βλ. και κόστος)

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΝΑ
ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ(4)
ΑΙΤΗΣΗ

ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ

1. Παράβολο 30,00 € για την εκτύπωση (κωδικός τύπου
e-παραβόλου 28)2

√

2. Παράβολο 30,00 € για απώλεια ή κλοπή (κωδικός
τύπου e-παραβόλου 29)2
3. Παράβολο παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς
υπέρ τρίτων 9,02 € (κωδικός τύπου e-παραβόλου 66)2.
4. Εναλλακτικά των παραβόλων 1, 2 και 3, δύναται να
εκδοθεί το Ενιαίο – Αντίγραφο εντύπου Άδειας
Οδήγησης για κλοπή – απώλεια 69,02 € (κωδικός
τύπου e-παραβόλου 37)2.
5. Εναλλακτικά των παραβόλων 1 και 3, δύναται να
εκδοθεί το Ενιαίο – Αντίγραφο εντύπου Άδειας
Οδήγησης για φθορά – αλλοίωση 39,02 € (κωδικός
τύπου e-παραβόλου 38)2.

√
√
√
√

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Σε περίπτωση που η άδεια οδήγησης έχει λήξει, ακολουθείται η διαδικασία της ανανέωσής της, χωρίς την προηγούμενη έκδοση
αντιγράφου και των προβλεπομένων για αυτό (αντίγραφο) παραβόλων.
2. Η προμήθεια του παραβόλων γίνεται μέσω της Εφαρμογής Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παράβολο).
3. Το δικαιολογητικό αριθμ. 5 (Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης) υπογράφεται μόνο από την/τον κάτοχο της άδειας οδήγησης
και όχι από εξουσιοδοτημένο από την/τον κάτοχο πρόσωπο.
1.

Επιλέξτε µε ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:
1. Να την παραλάβετε η/ο ίδια/ιος από την υπηρεσία µας
2. Να την παραλάβει εκπρόσωπός σας

ΧΡΟΝΟΣ: Μέχρι 30 ημέρες (Μετά την αποστολή των δικαιολογητικών στην αρμόδια
Υπηρεσία)
ΚΟΣΤΟΣ : α) Για απώλεια ή κλοπή: 69,02 € [Συμπεριλαμβάνεται παράβολο για την εκτύπωση (30€),
παράβολο για απώλεια ή κλοπή (30€), παράβολο παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς
υπερ τρίτων (9,02€)].
β) Για φθορά ή αλλοίωση: 39,02 € [Συμπεριλαμβάνεται παράβολο για την εκτύπωση (30€),
παράβολο παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων (9,02€)].
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η/Ο Ενδιαφερόμενη/ος θα πρέπει:
1. Να έχει τη συνήθη διαμονή της/του στην Ελλάδα ή ότι έχει ιδιότητα του της/του σπουδάστριας/σπουδαστή ή
της/του μαθήτριας/μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της
αίτησης και των δικαιολογητικών.
2. Να έχει την κατοικία της/του στην περιοχή της οικείας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της
Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία κατατίθεται η αίτηση.
3. Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης σε περίπτωση φθοράς ή αλλοίωσης.
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Π.δ. 51/2012 (Α΄ 101) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις
Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης
Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011».
2. Άρθρο 52 του ν. 4155/2013 (Α΄ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις».
3. Απόφαση 50984/7947/2013 (Β΄ 3056) του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Άδεια
οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων».
4. Απόφαση Π.Ο.Λ. 1163/2013 (Β΄ 1675) του Υφυπουργού Οικονομικών «Όροι και διαδικασίες είσπραξηςεπιστροφής για την εφαρμογή ηλεκτρονικού παράβολου».
5. Παρ. 2 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 27ης Απριλίου 2016, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών: Έξι (6) μήνες [άρθρο 13 ν.3491/2006 (Α΄ 207)]

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986)
Με ατομική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(5) , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου
6 του άρθρου 22 του ν.1599/1986, δηλώνω ότι:
1. Έχω τη συνήθη διαμονή μου στην Ελλάδα.
2. Δεν κατέχω ισχύουσα άδεια οδήγησης λόγω (απώλειας ή κλοπής)/Κατέχω ισχύουσα άδεια οδήγησης (σε
περίπτωση φθοράς ή αλλοίωσης), ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών
Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν) και δεν μου έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.
3. Δεν κατέχω / Κατέχω άδεια οδήγησης τρίτης χώρας …………………………………… (6)
4. Επιθυμώ την αναγραφή της Ομάδας Αίματός μου στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συγκατατίθεμαι στην
τήρησή του στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. (7)

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: π.χ. η 7 Φεβρουαρίου
1969 γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) Εξουσιοδοτώ την/τον πιο πάνω αναφερόμενη/ο να καταθέσει την αίτηση (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος).
(3) Εξουσιοδοτώ την/τον πιο πάνω αναφερόμενη/ο να παραλάβει την άδεια οδήγησης (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος).
(4) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 ν.3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (όπως αναζήτηση δικαιολογητικών κλπ)
για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής µου.
(5) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται µε κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών.»
(6) Σε περίπτωση κατοχής άδειας οδήγησης τρίτης χώρας αναγράφεται ο αριθμός της άδειας, η χώρα έκδοσής της και κατατίθεται
υποχρεωτικά με την παρούσα αίτηση.
(7) Η καταχώρηση της Ομάδας Αίματος στο έντυπο της άδειας οδήγησης γίνεται εφόσον η/ο ενδιαφερόμενη/ος το επιθυμεί και την
συμπληρώσει στην παρούσα.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Αίτημα:
Υπηρεσία Υποβολής:
Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Ημερομηνία
αιτήματος:

Αρμόδιος Υπάλληλος:

Όνομα:

Επώνυμο:

Αιτών:

Όνομα:

Επώνυμο:

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:

Η/Ο Υπάλληλος
(υπογραφή)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η παρούσα δεν επέχει θέση άδειας οδήγησης με την έννοια του άρθρου 100 του Κ.Ο.Κ. και
δεν παρέχει στην/στον κάτοχο αυτής δικαίωμα οδήγησης οχήματος (κάθε κατηγορίας).

