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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Ιουνίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1079
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και
του τρόπου επιβολής σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών
προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των
προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του χρόνου και του μέσου
δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
(ν. 2960/2001, Α’ 265).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 73, των παρ. 2 και 4 του άρθρου 119Α, της παρ. 2 του άρθρου 142, των άρθρων 155
επ. και ιδίως του άρθρου 164, 165, 166, της παρ. 1 του
άρθρου 167 και της παρ. 1Α του άρθρου 171 του Εθνικού
Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265),
β) του Κεφ. Α’ «Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα περ. δ)
της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του
άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
γ) των άρθρων 6 και 7 του ν. 3054/2002 «Οργάνωση
της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (Α’ 230),
δ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση
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στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),
ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 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 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, L 119),
στ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.) (Β’ 4738).
2. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/
30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της
Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς
και την υπ’ αρ. 5294 ΕΞ2020/17-01-2020 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
3. Την υπ’ αρ. 54/2015/12-02-2016 κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Διαδικασίες δειγματοληψίας, εξέτασης και γνωμοδότησης περί της κανονικότητας ή μη δειγμάτων υγρών καυσίμων» (Β’ 462).
4. Την υπ’ αρ. 78/2016/9.12.2016 κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, «Διαδικασίες δειγματοληψίας, εξέτασης και γνωμοδότησης περί της κανονικότητας
ή μη δειγμάτων υγραερίου.» (Β’ 3957).
5. Την υπ’ αρ. 59555/2459/26-09-2000 απόφαση του
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός
της διαδικασίας και του τρόπου σφράγισης των εγκαταστάσεων παροχής υγρών καυσίμων» (Β’ 1261).
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6. Την υπ’ αρ. 29122/314/10-04-2019 απόφαση του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Καθορισμός διαδικασίας και λοιπών προϋποθέσεων, καθώς και κάθε
άλλη τεχνική λεπτομέρεια για τη σφράγιση των εγκαταστάσεων των πρατηρίων αμιγώς υγραερίου (LPG), αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), καθώς και των
μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και
πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG),υπό οποιονδήποτε
συνδυασμό αυτών» (Β’ 1485).
7. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής της σφράγισης και
αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας
εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών
προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή,
διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και
την ανάγκη καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των κυρώσεων, του τρόπου, του
χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σε εφαρμογή
της παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265).
8. Την ανάγκη λήψης μέτρων έναντι των παραβατών
στο πλαίσιο καταπολέμησης της διακίνησης νοθευμένων
καυσίμων και αντιμετώπισης του φαινομένου της λαθρεμπορίας, με σκοπό την προστασία των καταναλωτών.
9. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται, επιπλέον, δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε., αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΝΟΘΕΙΑΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί
1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 119 Α του ν. 2960/2001:
α) η διαδικασία, ο τρόπος και τα όργανα επιβολής
σφράγισης και αποσφράγισης εγκαταστάσεων,
β) οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημοσιοποίηση
των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων, των
κυρώσεων, ο τρόπος, ο χρόνος και το μέσο δημοσιοποίησης, τηρουμένου του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 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 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, L 119) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137)
2. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης εμπίπτουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν την
ιδιότητα του κατόχου άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής
εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων των άρθρων 6 και
7 του ν. 3054/2002, και τα οποία ελέγχονται, κατ’ αρ. 119
A παρ. 4 του ν. 2960/2001, από τις τελωνειακές υπηρεσίες
της ΑΑΔΕ και διαπιστώνεται ότι κατέχουν, διακινούν και
εμπορεύονται νοθευμένα καύσιμα, με βάση την έκθεση
ανάλυσης δείγματος των καυσίμων που εντοπίζονται
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στην εγκατάσταση, την οποία εκδίδει το Γενικό Χημείο
του Κράτους (Γ.Χ.Κ.).
3. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης:
(α) Ως καύσιμα νοούνται τα ενεργειακά προϊόντα των
περ. α), β), γ), δ), στ), ζ), η), θ), ι), ια), ιβ), ιγ), ιδ), ιε) και κστ)
της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001.
(β) Ως εγκαταστάσεις κατόχων άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων νοούνται οι εγκαταστάσεις των
νομικών προσώπων που προβλέπονται στο άρθρο 6 του
ν. 3054/2002.
(γ) Ως εγκαταστάσεις κατόχων άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων νοούνται οι εγκαταστάσεις των φυσικών και νομικών προσώπων που προβλέπονται στο άρθρο 7 του ν. 3054/2002.
Άρθρο 2
Διαπίστωση νοθείας - Έκδοση αποφάσεων
σφράγισης εγκατάστασης και δημοσιοποίησης
στοιχείων - Δικαστική προστασία
1. Σε περίπτωση που, κατόπιν διενέργειας ελέγχου από
τις Τελωνειακές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, διαπιστωθεί στις
ανωτέρω εγκαταστάσεις κατοχή, διακίνηση και εμπορία
νοθευμένων καυσίμων:
α) σφραγίζεται η εγκατάσταση και
β) δημοσιοποιούνται τα στοιχεία των παραβατών, των
παραβάσεων και των κυρώσεων.
Η νοθεία διαπιστώνεται, βάσει έκθεσης χημικής ανάλυσης. Ειδικότερα, για τη χημική ανάλυση λαμβάνεται
δείγμα καυσίμων από την ελεγχόμενη εγκατάσταση, με
πρωτόκολλο δειγματοληψίας, στο οποίο αναφέρεται
η συνολική ποσότητα και το είδος των καυσίμων, από
την οποία λαμβάνεται το δείγμα και εκδίδεται έκθεση
χημικής ανάλυσης από το Γενικό Χημείο του Κράτους
(Γ.Χ.Κ.), σύμφωνα με τις α) υπ’ αρ. 54/2015/12-02-2016
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Διαδικασίες δειγματοληψίας, εξέτασης και
γνωμοδότησης περί της κανονικότητας ή μη δειγμάτων
υγρών καυσίμων» και β) υπ’ αρ. 78/2016/9.12.2016 κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, «Διαδικασίες
δειγματοληψίας, εξέτασης και γνωμοδότησης περί της
κανονικότητας ή μη δειγμάτων υγραερίου».
Για τη διαπίστωση της νοθείας, στο πλαίσιο εφαρμογής
της παρούσας, λαμβάνεται υπόψη το αποτέλεσμα του
κατ’ έφεση δείγματος ή της σχετικής απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που υπάρχει
διαφορά μεταξύ της ανάλυσης του πρώτου και του κατ’
έφεση δείγματος.
2. Για τη σφράγιση της εγκατάστασης και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, εκδίδονται από τον προϊστάμενο
της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής, σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται
στα κεφάλαια Β’ και Γ’, αντίστοιχα, της παρούσας:
α) απόφαση σφράγισης της εγκατάστασης και
β) απόφαση δημοσιοποίησης των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων.
3. Κατά της απόφασης σφράγισης της εγκατάστασης,
καθώς και κατά της απόφασης δημοσιοποίησης των
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στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των
κυρώσεων, δύναται να ασκηθούν προσφυγές, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
(ν. 2717/1999, Α’97).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
Άρθρο 3
Διαδικασία σφράγισης, όργανα
και τρόπος επιβολής της
1. Όταν ελεγχόμενος κάτοχος άδειας εμπορίας ή
άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων,
διαπιστώνεται ότι κατέχει, διακινεί και εμπορεύεται νοθευμένα καύσιμα, σφραγίζεται η εγκατάσταση από την
τελωνειακή αρχή που διενεργεί τον έλεγχο για χρονικό
διάστημα από δέκα (10) έως ενενήντα (90) ημέρες, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.
Κριτήριο της βαρύτητας της παράβασης αποτελεί η
ποσότητα των νοθευμένων καυσίμων, όπως αυτά χαρακτηρίζονται με βάση την έκθεση ανάλυσης του κατ’
έφεση δείγματος του Γενικού Χημείου του Κράτους ή τη
σχετική απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου.
Ειδικότερα, οι ημέρες σφράγισης, ανάλογα με την ποσότητα των νοθευμένων καυσίμων, είναι οι ακόλουθες:
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΟΘΕΥΜΕΝΩΝ
ΗΜΕΡΕΣ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΜΕΧΡΙ 5.000 ΛΙΤΡΑ
10 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΩ ΤΩΝ 5.000 ΛΙΤΡΩΝ
30 ΗΜΕΡΕΣ
ΜΕΧΡΙ 20.000 ΛΙΤΡΑ
ΑΝΩ ΤΩΝ 20.000 ΛΙΤΡΩΝ
50 ΗΜΕΡΕΣ
ΜΕΧΡΙ 45.000 ΛΙΤΡΑ
ΑΝΩ ΤΩΝ 45.000 ΛΙΤΡΩΝ
90 ΗΜΕΡΕΣ
Ο προσδιορισμός της ποσότητας των νοθευμένων
καυσίμων για τον καθορισμό του χρόνου σφράγισης
της εγκατάστασης, διενεργείται, με τον πλέον πρόσφορο τρόπο.
2. Κατά τη διαπίστωση των αναφερομένων στην
παρ. 1, κατάσχονται τα νοθευμένα καύσιμα, σύμφωνα με
τα άρθρα 164 επ. του ν.2960/2001, λόγω λαθρεμπορίας
(παρ. 2 άρθρου 119Α, παρ. 2 άρθρου 142 και άρθρα 155
επ. του ίδιου νόμου) και συντάσσεται από την τελωνειακή
αρχή που διενεργεί τον έλεγχο σημείωμα διαπιστώσεων
ελέγχου εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της έκθεσης ανάλυσης του Γ.Χ.Κ. ή τη σχετική
απόφαση του Α.Χ.Σ., κατά περίπτωση, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1, με τα αποτελέσματα του ελέγχου, όπου αναγράφεται ότι οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις επισύρουν την
σφράγιση της εγκατάστασης και τη δημοσιοποίηση των
στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των
κυρώσεων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α
του ν. 2960/2001.
3. Ακολούθως, και εντός της ίδιας προθεσμίας της
παρ. 2 του παρόντος, εκδίδεται απόφαση σφράγισης,
ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, όλων των δεξαμενών της εγκατάστασης από τον προϊστάμενο της ελέγχουσας τελωνειακής
αρχής. Στην απόφαση σφράγισης αναφέρονται: α) τα
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στοιχεία της εγκατάστασης, β) τα στοιχεία των υπαλλήλων που θα προβούν στη διενέργειά της, οι οποίοι δεν
δύναται να είναι λιγότεροι από δύο (2) άτομα, γ) οι διαπιστωθείσες παραβάσεις, η ποσότητα των νοθευμένων
καυσίμων και η χρονική διάρκεια της σφράγισης, δ) η
σφράγιση δεξαμενών ή άλλων αποθηκευτικών χώρων,
ε) η υποχρέωση του εκμεταλλευτή για απάντληση των
νοθευμένων καυσίμων, τα οποία βρίσκονται στην εγκατάσταση τη στιγμή της σφράγισης και στ) η ημερομηνία
και ώρα που θα πραγματοποιηθεί η σφράγιση.
Η απόφαση σφράγισης κοινοποιείται, αμελλητί, στον
εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, στην αδειοδοτούσα
αρχή του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 και στην εταιρία
εμπορίας πετρελαιοειδών, τα προϊόντα της οποίας εμπορεύεται και διακινεί η εγκατάσταση.
4. Η σφράγιση της εγκατάστασης διενεργείται από
την τελωνειακή αρχή που διενήργησε τον έλεγχο, με τη
συνδρομή αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, όπου απαιτείται κατά τις περιστάσεις, εντός είκοσι τεσσάρων (24)
ωρών από την κοινοποίηση της απόφασης σφράγισης
στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, σύμφωνα με τα
ανωτέρω αναφερόμενα.
5. Κατά τη διαδικασία της σφράγισης λαμβάνεται νέο
δείγμα καυσίμου από τις δεξαμενές της εγκατάστασης,
για να εκδοθεί έκθεση χημικής ανάλυσης από το Γενικό
Χημείο του Κράτους, ώστε να διαπιστωθεί η αναγκαιότητα ή μη απάντλησης των καυσίμων, σύμφωνα με τα
ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 4. Αν το νέο δείγμα
χαρακτηριστεί κανονικό, δεν υπάρχει υποχρέωση απάντλησης, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ασφάλειας. Σε
περίπτωση που το νέο δείγμα χαρακτηριστεί ως μη κανονικό, ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης υποχρεούται
σε απάντληση των καυσίμων, σύμφωνα με το άρθρο 4.
6. Κατά τη σφράγιση τοποθετείται στην κεντρική είσοδο της εγκατάστασης και στις αντλίες διάθεσης καυσίμων αυτοκόλλητη ταινία με τον τίτλο της τελωνειακής
υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. η οποία διενεργεί τη σφράγιση,
καθώς και με την ένδειξη στην ελληνική γλώσσα «Σφράγιση λόγω νοθείας καυσίμων, σε εφαρμογή της παρ. 4
του άρθρου 119Α του ν. 2960/2001 - Σφραγίστηκε από
την …….(ημερομηνία και ώρα) μέχρι την ……..(ημερομηνία και ώρα) βάσει της υπ’ αρ. απόφασης σφράγισης»,
και στην αγγλική γλώσσα «sealed due to fuel fraud from
……. (date and time) until (date and time)». Επίσης, τοποθετούνται ταινίες περιμετρικά του χώρου της εγκατάστασης που πιστοποιούν την παύση της λειτουργίας
της. Για τη σφράγιση κάθε σημείου χρησιμοποιείται γαλβανισμένο σύρμα, σφραγίδες, καθώς και οποιοδήποτε
άλλο μέσο σφράγισης διαθέτει η τελωνειακή αρχή που
επιβάλλει τη σφράγιση. Η αποσύνδεση και η τοποθέτηση
πωμάτων, κατά τη σφράγιση, δεν πραγματοποιείται στις
σωληνώσεις εξαέρωσης.
7. Στην περίπτωση μικτού πρατηρίου, στην άδεια λειτουργίας του οποίου περιλαμβάνονται και λοιπά καύσιμα πλέον των υγρών καυσίμων, όπως υγραέριο (LPG) ή
πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), η σφρά- γιση πραγματοποιείται και στις εγκαταστάσεις των καυσίμων αυτών.
8. Κατά τη διενέργεια της σφράγισης, συντάσσεται έκθεση σφράγισης, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3, στην οποία αναφέ-
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ρονται: α) τα στοιχεία της τελωνειακής αρχής που επιβάλλει τη σφράγιση, β) τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτής
που διενεργούν τη σφράγιση και των υπαλλήλων της
αστυνομικής ή λιμενικής αρχής που τυχόν συνδράμουν
για τη διενέργειά της, γ) τα στοιχεία της εγκατάστασης
που σφραγίζεται, δ) τα στοιχεία της απόφασης για τη
διενέργεια της σφράγισης ε) τα σημεία της εγκατάστασης
που σφραγίσθηκαν στ) τα στοιχεία των σφραγίδων που
τοποθετήθηκαν, ζ) η ημερομηνία και η ώρα διενέργειας
της σφράγισης και η ποσότητα καυσίμου που βρέθηκε
κατά τη σφράγιση και η) τα στοιχεία της έκθεσης κατάσχεσης των νοθευμένων καυσίμων.
Η έκθεση σφράγισης υπογράφεται από τους υπαλλήλους που τη διενήργησαν και τυχόν συνέδραμαν σε
αυτή, καθώς και από τον παρευρισκόμενο εκμεταλλευτή
της εγκατάστασης ή τον εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση
που οι τελευταίοι είναι απόντες, κατά τον χρόνο διενέργειάς της, γίνεται σχετική μνεία στην έκθεση. Επίσης, σχετική μνεία γίνεται σε περίπτωση που αυτοί αρνηθούν να
προσυπογράψουν την έκθεση. Η σφράγιση διενεργείται
καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου και όλες τις
ημέρες της εβδομάδας.
Αντίγραφο της έκθεσης σφράγισης παραδίδεται στον
εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή εκπρόσωπό του ή
θυροκολλείται, σε περίπτωση απουσίας τους ή άρνησης
παραλαβής. Αντίγραφό της έκθεσης σφράγισης αποστέλλεται, επίσης στην αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου
4 του ν. 3054/2002.
Από την ημέρα της σφράγισης των εγκαταστάσεων
και για όσο χρόνο διαρκεί η σφράγιση, απαγορεύεται
η είσοδος οχημάτων για ανεφοδιασμό όλων των τύπων
καυσίμων.
Άρθρο 4
Τήρηση κανόνων ασφαλείας
από τον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης Απάντληση καυσίμων
1. Ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης υποχρεούται,
για όσο χρόνο διαρκεί η σφράγιση, να τηρεί τους προβλεπόμενους κανόνες ασφάλειας των εγκαταστάσεων.
2. Ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης, υποχρεούται
να απαντλήσει από τις εγκαταστάσεις τα νοθευμένα και
κατασχεμένα καύσιμα τα οποία βρίσκονται στην εγκατάσταση κατά τη σφράγιση, προς καταστροφή σε αδειοδοτημένο φορέα καταστροφής επικίνδυνων αποβλήτων, εντός του χρονικού διαστήματος της σφράγισης,
υποβάλλοντας προς τούτο έγγραφη αίτηση προς την
τελωνειακή αρχή που προέβη στη σφράγιση. Ειδικότερα:
α) για τη μεταφορά προς καταστροφή, μαζί με την αίτηση συνυποβάλλεται και επιστολή της εταιρείας που θα
προβεί στην καταστροφή, με την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται τη μεταφορά των νοθευμένων και κατασχεμένων
καυσίμων στις εγκαταστάσεις της προς καταστροφή,
β) για τη μεταφορά των νοθευμένων και κατασχεμένων καυσίμων από τις εγκαταστάσεις του εκμεταλλευτή,
στις εγκαταστάσεις της εταιρείας καταστροφής, συντάσσεται άδεια μεταφοράς, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4,
γ) η απάντληση των νοθευμένων και κατασχεμένων
καυσίμων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απο-
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σφράγιση και την εκ νέου λειτουργία των εγκαταστάσεων και προς τούτο, πριν την αποσφράγιση, διενεργείται σχετικός έλεγχος από το τελωνείο που προέβη
στη σφράγιση, για τη διαπίστωση της πλήρους απομάκρυνσης των νοθευμένων και κατασχεμένων καυσίμων.
Μετά το πέρας του χρόνου σφράγισης και σε περίπτωση που δεν έχει πραγματοποιηθεί η απάντληση από τον
υπόχρεο, κατά τα προαναφερόμενα, των νοθευμένων
και κατασχεμένων καυσίμων, τα οποία βρίσκονται στην
εγκατάσταση τη στιγμή της σφράγισης, διατηρείται η
σφράγιση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 119Α και
την παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 2960/2001, κατά τη
διαδικασία που προβλέπεται για τα κατασχεμένα αντικείμενα λαθρεμπορίας.
3. Μετά την έγγραφη έγκριση της απάντλησης για την
απομάκρυνση των καυσίμων, κατά τα οριζόμενα στην
παρ. 2, τα καύσιμα απαντλούνται και μεταφέρονται, με
μέριμνα και δαπάνες του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, προς καταστροφή. Η απάντληση των καυσίμων διενεργείται παρουσία της τελωνειακής αρχής που επέβαλε
τη σφράγιση και του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης
ή εκπρόσωπου του, με τη συνδρομή αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, όπου απαιτείται κατά τις περιστάσεις.
Η καταστροφή διενεργείται, αποκλειστικά, από αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων
προς καταστροφή, σύμφωνα με την παρ. 1Α του άρθρου
171 του ν. 2960/2001.
4. Κατά την απάντληση των καυσίμων συντάσσεται
έκθεση απάντλησης καυσίμων, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5, στην
οποία αναφέρονται: α) τα στοιχεία της τελωνειακής
αρχής που επέβαλε τη κατάσχεση και τη σφράγιση και
προβαίνει στην απάντληση των καυσίμων, β) τα στοιχεία
των υπαλλήλων αυτής που παρίστανται στην απάντληση
και τυχόν υπαλλήλων της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής
που συνδράμουν για τη διενέργειά της, γ) τα στοιχεία της
εγκατάστασης, δ) τα στοιχεία της απόφασης σφράγισης,
στην οποία προβλέπεται και η απάντληση των καυσίμων,
ε) τα στοιχεία των σφραγίδων που απομακρύνθηκαν στ)
τα είδη και οι ποσότητες των καυσίμων που απαντλήθηκαν, ζ) τα στοιχεία των νέων σφραγίδων που τοποθετήθηκαν, η) η ημερομηνία και η ώρα διενέργειά της, καθώς
και τυχόν λοιπά στοιχεία κατά την κρίση της ελέγχουσας
τελωνειακής αρχής.
Η έκθεση απάντλησης καυσίμων συνυπογράφεται από
την ως άνω αρμόδια τελωνειακή αρχή και τον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή από τον εκπρόσωπό του. Σε
περίπτωση μη παρουσίας του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή εκπρόσωπου του ή σε περίπτωση άρνησης
υπογραφής, γίνεται σχετική μνεία στην εν λόγω έκθεση.
Αντίγραφο της έκθεσης απάντλησης καυσίμων παραδίδεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή στον
εκπρόσωπό του ή θυροκολλείται, σε περίπτωση άρνησης παραλαβής. Αντίγραφο της έκθεσης αποστέλλεται,
επίσης, στην αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 4 του
ν. 3054/2002.
Άρθρο 5
Διαδικασία αποσφράγισης
1. Μετά το πέρας του χρόνου επιβολής σφράγισης
και με την προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί η διαδικασία
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άρθρου 4 ή για την αποτροπή επικείμενου κινδύνου και
για λόγους ανωτέρας βίας, διενεργείται από την τελωνειακή αρχή που επέβαλε την σφράγιση, αποσφράγιση, με
τη συνδρομή της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, όπου
απαιτείται, κατά τις περιστάσεις, κατόπιν έκδοσης απόφασης αποσφράγισης, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6, από την ως
άνω τελωνειακή αρχή. Στην απόφαση αποσφράγισης
αναφέρον- ται: α) τα στοιχεία της απόφασης και της έκθεσης σφράγισης, β) τα στοιχεία των υπαλλήλων που
θα προβούν στη διενέργειά της, καθώς και ο αριθμός
αυτών που δεν δύναται να είναι κατώτερος των δύο (2)
ατόμων, γ) ο λόγος αποσφράγισης και δ) η ημερομηνία
και ώρα που αυτή θα πραγματοποιηθεί.
Η απόφαση αποσφράγισης κοινοποιείται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης ή τον εκπρόσωπό του, στην
αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 και
στην εταιρία εμπορίας πετρελαιοειδών, της οποίας τα
προϊόντα εμπορεύεται η εγκατάσταση.
2. Κατά την αποσφράγιση απομακρύνονται οι ταινίες που είχαν τοποθετηθεί στην κεντρική είσοδο της
εγκατάστασης με την ένδειξη της σφράγισης, καθώς και
περιμετρικά του χώρου της εγκατάστασης, και αποκόπτεται το γαλβανισμένο σύρμα. Κατά τη διενέργεια της
αποσφράγισης συντάσσεται έκθεση αποσφράγισης, ως
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7, στην οποία αναφέρονται: α) τα στοιχεία
της τελωνειακής αρχής που προβαίνει στην αποσφράγιση, β) τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτής που διενεργούν την αποσφράγιση και της αστυνομικής ή λιμενικής
αρχής που τυχόν συνδράμουν για τη διενέργειά της, γ)
τα στοιχεία της εγκατάστασης που αποσφραγίζεται, δ)
τα στοιχεία της απόφασης για τη διενέργειά της ε) τα
στοιχεία των σφραγίδων που απομακρύνθηκαν και στ) η
ημερομηνία και η ώρα διενέργειά της. Σε κάθε περίπτωση, γίνεται μνεία περί του άθικτου ή μη των σφραγίδων
που είχαν τεθεί.
Η έκθεση αποσφράγισης υπογράφεται από τους υπαλλήλους που τη διενήργησαν και τυχόν συνέδραμαν σε
αυτή, καθώς και από τον παρευρισκόμενο εκμεταλλευτή
της εγκατάστασης ή εκπρόσωπό του ή από τον ιδιοκτήτη
του ακινήτου. Σε περίπτωση που αυτοί είναι απόντες
κατά τον χρόνο διενέργειά της, γίνεται σχετική μνεία στην
έκθεση αποσφράγισης. Επίσης, σχετική μνεία γίνεται σε
περίπτωση που αυτοί αρνηθούν να προσυπογράψουν
την έκθεση αποσφράγισης. Στις περιπτώσεις απουσίας
ή άρνησης υπογραφής, η έκθεση αποσφράγισης θυροκολλείται στην εγκατάσταση, ομοίως με σχετική μνεία επ’
αυτής. Η αποσφράγιση διενεργείται καθ’ όλη τη διάρκεια
του εικοσιτετραώρου και όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Αντίγραφο της Έκθεσης Αποσφράγισης κοινοποιείται επίσης στην αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 4 του
ν. 3054/2002.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
Άρθρο 6
Προϋποθέσεις δημοσιοποίησης στοιχείων
Προϋποθέσεις για δημοσιοποίηση των στοιχείων των
παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων, αποτε-

30225

λούν η διαπίστωση κατοχής, διακίνησης και εμπορίας νοθευμένων καυσίμων από εγκατάσταση κατόχου άδειας
εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών
προϊόντων και η σφράγιση της εγκατάστασης, σύμφωνα
με τα ειδικότερα αναφερόμενα στα άρθρα 2 και 3 της
παρούσας.
Άρθρο 7
Όροι, τρόπος, χρόνος και μέσο δημοσιοποίησης
1. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις
του άρθρου 6 της παρούσας, εκδίδεται απόφαση δημοσιοποίησης των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8, από
τον προϊστάμενο της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής. Η
απόφαση δημοσιοποίησης κοινοποιείται με αποδεικτικό
επίδοσης, άμεσα, στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης.
2. Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, η επωνυμία του οποίου αποτελείται από το ονοματεπώνυμο
ενός ή περισσότερων φυσικών προσώπων, ο εν λόγω
εκμεταλλευτής ενημερώνεται, με την ως άνω απόφαση,
κατ’ άρθρα 13 και 14 του Γενικού Κανονισμού για την
Προστασία Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679], για
την επικείμενη δημοσιοποίηση των κατ’ άρθρο 8 της
παρούσας στοιχείων του στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.,
καθώς και για τα απορρέοντα από τον ΓΚΠΔ δικαιώματά
του, ως υποκειμένου των δεδομένων, σύμφωνα με το
κεφάλαιο ΙΙΙ του ΓΚΠΔ και τον ν. 4624/2019, τα οποία
δύναται να ασκήσει εντός δέκα (10) ημερών από την
επίδοση της ανωτέρω απόφασης, ενώπιον του προϊσταμένου της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής.
3. O Προϊστάμενος της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής απαντά στο αίτημα του εκμεταλλευτή που αφορά
στην άσκηση δικαιωμάτων του που απορρέουν από
τον ΓΚΠΔ, σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ ΓΚΠΔ και τον
ν. 4624/2019, εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή
του αιτήματος.
4. Μετά την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων και
την εξέτασή τους από τον προϊστάμενο της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής ή την άπρακτη παρέλευση της
προθεσμίας των δέκα (10) ημερών για την άσκηση των
δικαιωμάτων αυτών, ο προϊστάμενος της ελέγχουσας
τελωνειακής αρχής, υποχρεούται να αποστείλει στη
Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (ΔΣΤΕΠ), με εμπιστευτική διαδικασία, την
απόφαση δημοσιοποίησης της παρ. 1 του παρόντος, η
οποία περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο
8 της παρούσας, προς δημοσιοποίηση. Ακολούθως, καταρτίζεται πίνακας ο οποίος διαβιβάζεται από τη ΔΣΤΕΠ,
με εμπιστευτική διαδικασία, στην αρμόδια προς δημοσιοποίηση Υπηρεσία της ΑΑΔΕ, Διεύθυνση Στρατηγικής
Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙΣΤΕΠΛ).
5. Τα στοιχεία του άρθρου 8 δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα αναρτώνται στην ιστοσελίδα
της ΑΑΔΕ www.aade.gr.
6. Τα στοιχεία που δημοσιεύονται, σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας, παραμένουν σε δημοσιότητα για
ένα (1) έτος από την ημερομηνία δημοσιοποίησης, με
την ανάρτηση τους στην ως άνω ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.
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Άρθρο 8
Δημοσιοποιούμενα στοιχεία
1. Τα στοιχεία που δημοσιεύονται και αναρτώνται στην
ως άνω ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, είναι τα ακόλουθα:
α) το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του φυσικού
προσώπου ή επωνυμία νομικού προσώπου και ο διακριτικός τίτλος αυτού,
β) η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση του φυσικού ή
νομικού προσώπου,
γ) ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
δημοσιοποίησης της παράβασης,
δ) η περιγραφή της παράβασης της παρ. 4 του άρθρου
119Α του ν. 2960/2001,
ε) η ποσότητα των νοθευμένων καυσίμων που εντοπίσθηκε στην εγκατάσταση,
στ) το χρονικό διάστημα της σφράγισης της εγκατάστασης,
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ζ) η τυχόν άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης
δημοσιοποίησης,
η) ο αριθμός της απόφασης επί της προσφυγής και η
τυχόν άσκηση ένδικων μέσων.
2. Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής, κατά της απόφασης δημοσιοποίησης των ανωτέρω στοιχείων, καθώς και έκδοσης απόφασης επ’ αυτής, το υποκείμενο
των δεδομένων και εκμεταλλευτής της εγκατάστασης
ενημερώνει τον προϊστάμενο της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής, αποστέλλοντας αντίγραφα αυτών. Κατόπιν
της ενημέρωσης αυτής, επικαιροποιείται, αντίστοιχα, η
σχετική δημοσιοποίηση - ανάρτηση στην ιστοσελίδα
της ΑΑΔΕ.
3. Αρμόδιος και υπεύθυνος για την ορθότητα, την
πληρότητα, την ακρίβεια και την επικαιροποίηση των
στοιχείων που αποστέλλονται στη ΔΣΤΕΠ είναι ο προϊστάμενος της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής.
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ƴƧƵƧƵƷƬưƧ 1- ƸȺǗįİǈǄǋĮ ƶǆǋİǈǙǋĮĲǎǐ įǈĮȺǈıĲǙıİǔǌ İǊƿǄǒǎǑ

( ıĲǎǈǒİǁĮ Ĳǆǐ İǊƿǄǒǎǑıĮǐ ǑȺǆǏİıǁĮǐ)

ƧǏǈǇǋǗǐ ƴǏǔĲ.: ..............................
ƬǋİǏ.: ... / ... / ............

ĬƪưƧ: ƶǆǋİǁǔǋĮ įǈĮȺǈıĲǙıİǔǌ İǊƿǄǒǎǑ
ƠǒǎǌĲĮǐ ǑȺǗǓǆ:
1. Ʒǆǌ ȺĮǏ. 4 ĲǎǑ ƾǏǇǏǎǑ 119Ƨ ĲǎǑ ƪǇǌǈǉǎǘ ƷİǊǔǌİǈĮǉǎǘ ǉǙįǈǉĮ (ǌ.2960/01,ƧƝ265).
2. Ʒǆǌ ǑȺ’ ĮǏǈǇǋ. ………… ĮȺǗĳĮıǆ ĲǎǑ ƩǈǎǈǉǆĲǀ Ĳǆǐ Ƨ.Ƨ.Ʃ.ƪ. «ƮĮǇǎǏǈıǋǗǐ Ĳǆǐ įǈĮįǈǉĮıǁĮǐ, Ĳǔǌ ǎǏǄƾǌǔǌ ǉĮǈ ĲǎǑ ĲǏǗȺǎǑ
İȺǈǃǎǊǀǐ ıĳǏƾǄǈıǆǐ ǉĮǈ ĮȺǎıĳǏƾǄǈıǆǐ Ĳǔǌ İǄǉĮĲĮıĲƾıİǔǌ ǉĮĲǗǒǔǌ ƾįİǈĮǐ İǋȺǎǏǁĮǐ ǀ ƾįİǈĮǐ ǊǈĮǌǈǉǀǐ İǋȺǎǏǁĮǐ
ȺİĲǏİǊĮǈǎİǈįǙǌ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ, ıİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ įǈĮȺǈıĲǙǌİĲĮǈ ǉĮĲǎǒǀ, įǈĮǉǁǌǆıǆ ǉĮǈ İǋȺǎǏǁĮ ǌǎǇİǑǋƿǌǔǌ ǉĮǑıǁǋǔǌ,
ǉĮǇǙǐ ǉĮǈ ǉĮǇǎǏǈıǋǗǐ Ĳǔǌ ǗǏǔǌ ǉĮǈ Ĳǔǌ ȺǏǎǖȺǎǇƿıİǔǌ ǄǈĮ Ĳǆ įǆǋǎıǈǎȺǎǁǆıǆ Ĳǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ Ĳǔǌ ȺĮǏĮǃĮĲǙǌ, Ĳǔǌ
ȺĮǏĮǃƾıİǔǌ, Ĳǔǌ ǉǑǏǙıİǔǌ, ĲǎǑ ĲǏǗȺǎǑ, ĲǎǑ ǒǏǗǌǎǑ ǉĮǈ ĲǎǑ ǋƿıǎǑ įǆǋǎıǈǎȺǎǁǆıǆǐ, ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǆǌ ȺĮǏ. 4 ĲǎǑ
ƾǏǇǏǎǑ 119 Ƨ ĲǎǑ ƪǇǌǈǉǎǘ ƷİǊǔǌİǈĮǉǎǘ ƮǙįǈǉĮ (ǌ. 2960/2001, ƧƝ 265)» (ƨƝ…).
ǉĮǈ ıİ ıǑǌƿǒİǈĮ Ĳǆǐ ĮǏǈǇǋ. ……….. İǌĲǎǊǀǐ İǊƿǄǒǎǑ, ǉǊǈǋƾǉǈǎ ĮȺǎĲİǊǎǘǋİǌǎ ĮȺǗ ĲǎǑǐ ǑȺĮǊǊǀǊǎǑǐ Ĳǆǐ ǑȺǆǏİıǁĮǐ ǋĮǐ
1. ……………………
2. ……………………,
įǈİǌǀǏǄǆıİ Ĳǆǌ ………………… (ǆǋƿǏĮ/ǋǀǌĮǐ/ƿĲǎǐ) İȺǈĲǗȺǈǎ ƿǊİǄǒǎ ıĲǆǌ ǉĮĲǔĲƿǏǔ İǄǉĮĲƾıĲĮıǆ:
ƶĲǎǈǒİǁĮ ĳǑıǈǉǎǘ ǀ ǌǎǋǈǉǎǘ ȺǏǎıǙȺǎǑ:

ƶĳǏĮǄǁįĮ İȺǈǒİǁǏǆıǆǐ

ƪȺǙǌǑǋǎ/ ƣǌǎǋĮ/ ƣǌ. ȺĮĲƿǏĮ ǀ ƪȺǔǌǑǋǁĮ:

ƳįǗǐ:
ƷƮ:
ƴİǏǈĳ. ƪǌǗĲǆĲĮ:
Ƨĭư:
Ƨ.Ʃ.Ʒ.:

ƧǏǈǇǋǗǐ:
ƴǗǊǆ:
Ʃ.Ƴ.Ƹ.:
ƪƮƩƳƸƶƧ ƧƵƹƬ:

ƪǑǏǀǋĮĲĮ ƪǊƿǄǒǎǑ:
1)

2)

ƮĮĲƾ
Ĳǎǌ
İȺǈĲǗȺǈǎ
ƿǊİǄǒǎ
ȺǎǑ
įǈİǌƿǏǄǆıİ
ǆ
ĲİǊǔǌİǈĮǉǀ
ǑȺǆǏİıǁĮ
ǋĮǐ
įǈĮȺǈıĲǙǇǆǉİ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ƮĮĲƾ Ĳǎǌ ƿǊİǄǒǎ ȺǎǑ įǈİǌǀǏǄǆıİ ǆ ǒǆǋǈǉǀ ǑȺǆǏİıǁĮ Ĳǆǐ īİǌǈǉǀǐ ƩǈİǘǇǑǌıǆǐ ĲǎǑ ī.ƹ.Ʈ. įǈĮȺǈıĲǙǇǆǉİ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ƶǑǋȺİǏƾıǋĮĲĮ:
Ƭ įǈĮȺǈıĲǔǇİǁıĮ ȺĮǏƾǃĮıǆ İȺǈıǘǏİǈ Ĳǎ ǋƿĲǏǎ Ĳǆǐ ıĳǏƾǄǈıǆǐ Ĳǆǐ İǄǉĮĲƾıĲĮıǆǐ ǉĮǈ Ĳǎ ǋƿĲǏǎ Ĳǆǐ įǆǋǎıǈǎȺǎǁǆıǆǐ Ĳǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ
Ĳǔǌ ȺĮǏĮǃĮĲǙǌ, Ĳǔǌ ȺĮǏĮǃƾıİǔǌ ǉĮǈ Ĳǔǌ ǉǑǏǙıİǔǌ, ǉĮĲƝİĳĮǏǋǎǄǀ Ĳǆǐ ȺĮǏ. 4 ĲǎǑ ƾǏǇǏǎǑ 119 Ƨ ĲǎǑ ǌ.2960/01.
Ƴ ȺǏǎǕıĲƾǋİǌǎǐ Ĳǆǐ İǊƿǄǒǎǑıĮǐ ĮǏǒǀǐ
…………………………………
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ƴƧƵƧƵƷƬưƧ 2 - ƸȺǗįİǈǄǋĮ ƧȺǗĳĮıǆǐ ƶĳǏƾǄǈıǆǐ

(ƶĲǎǈǒİǁĮ Ĳǆǐ İǊƿǄǒǎǑıĮǐ ǑȺǆǏİıǁĮǐ)

ƧǏǈǇǋǗǐ ƴǏǔĲ.: .........................
ƬǋİǏ.: ... / ... / ............

ƧƴƳĭƧƶƬ
ĬƪưƧ: ƶĳǏƾǄǈıǆ İǄǉĮĲƾıĲĮıǆǐ ǉĮĲǗǒǎǑ ƾįİǈĮǐ İǋȺǎǏǁĮǐ/ƾįİǈĮǐ ǊǈĮǌǈǉǀǐ İǋȺǎǏǁĮǐ ȺİĲǏİǊĮǈǎİǈįǙǌ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ
ƠǒǎǌĲĮǐ ǑȺǗǓǆ:
1. Ʒǆǌ ȺĮǏ. 4 ĲǎǑ ƾǏǇǏǎǑ 119Ƨ ĲǎǑ ƪǇǌǈǉǎǘ ƷİǊǔǌİǈĮǉǎǘ ƮǙįǈǉĮ (ǌ.2960/01,Ƨ’ 265).
2. Ʒǆǌ ǑȺ’ ĮǏǈǇǋ. ………… ĮȺǗĳĮıǆ ĲǎǑ ƩǈǎǈǉǆĲǀ Ĳǆǐ Ƨ.Ƨ.Ʃ.ƪ. «ƮĮǇǎǏǈıǋǗǐ Ĳǆǐ įǈĮįǈǉĮıǁĮǐ, Ĳǔǌ ǎǏǄƾǌǔǌ ǉĮǈ ĲǎǑ ĲǏǗȺǎǑ
İȺǈǃǎǊǀǐ ıĳǏƾǄǈıǆǐ ǉĮǈ ĮȺǎıĳǏƾǄǈıǆǐ Ĳǔǌ İǄǉĮĲĮıĲƾıİǔǌ ǉĮĲǗǒǔǌ ƾįİǈĮǐ İǋȺǎǏǁĮǐ ǀ ƾįİǈĮǐ ǊǈĮǌǈǉǀǐ İǋȺǎǏǁĮǐ
ȺİĲǏİǊĮǈǎİǈįǙǌ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ, ıİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ įǈĮȺǈıĲǙǌİĲĮǈ ǉĮĲǎǒǀ, įǈĮǉǁǌǆıǆ ǉĮǈ İǋȺǎǏǁĮ ǌǎǇİǑǋƿǌǔǌ ǉĮǑıǁǋǔǌ,
ǉĮǇǙǐ ǉĮǈ ǉĮǇǎǏǈıǋǗǐ Ĳǔǌ ǗǏǔǌ ǉĮǈ Ĳǔǌ ȺǏǎǖȺǎǇƿıİǔǌ ǄǈĮ Ĳǆ įǆǋǎıǈǎȺǎǁǆıǆ Ĳǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ Ĳǔǌ ȺĮǏĮǃĮĲǙǌ, Ĳǔǌ
ȺĮǏĮǃƾıİǔǌ, Ĳǔǌ ǉǑǏǙıİǔǌ, ĲǎǑ ĲǏǗȺǎǑ, ĲǎǑ ǒǏǗǌǎǑ ǉĮǈ ĲǎǑ ǋƿıǎǑ įǆǋǎıǈǎȺǎǁǆıǆǐ, ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǆǌ ȺĮǏ. 4 ĲǎǑ
ƾǏǇǏǎǑ 119 Ƨ ĲǎǑ ƪǇǌǈǉǎǘ ƷİǊǔǌİǈĮǉǎǘ ƮǙįǈǉĮ (ǌ. 2960/2001, ƧƝ 265)» (ƨƝ…).
3. Ʒǎ ǄİǄǎǌǗǐ ǗĲǈ: (ǈıĲǎǏǈǉǗ ǑȺǗǇİıǆǐ, įǈĮȺǈıĲǙıİǈǐ İǊƿǄǒǎǑıĮǐ ĲİǊǔǌİǈĮǉǀǐ ĮǏǒǀǐ, įǈĮȺǈıĲǙıİǈǐ ǒǆǋǈǉǀǐ ǑȺǆǏİıǁĮǐ Ĳǆǐ
īİǌǈǉǀǐ ƩǈİǘǇǑǌıǆǐ ĲǎǑ ī.ƹ.Ʈ.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ƧȺǎĳĮıǁǅǎǑǋİ:
1. Ʒǆ ıĳǏƾǄǈıǆ Ĳǆǐ ǉĮĲǔĲƿǏǔ İǄǉĮĲƾıĲĮıǆǐ:
ƶĲǎǈǒİǁĮ ĳǑıǈǉǎǘ ǀ ǌǎǋǈǉǎǘ ȺǏǎıǙȺǎǑ:
ƶĳǏĮǄǁįĮ İȺǈǒİǁǏǆıǆǐ
ƪȺǙǌǑǋǎ/ ƣǌǎǋĮ/ ƣǌ. ȺĮĲƿǏĮ ǀ ƪȺǔǌǑǋǁĮ:

ƳįǗǐ:
ƷƮ:
ƴİǏǈĳ. ƪǌǗĲǆĲĮ:
Ƨĭư:
Ƨ.Ʃ.Ʒ.:

ƧǏǈǇǋǗǐ:
ƴǗǊǆ:
Ʃ.Ƴ.Ƹ.:
ƪƮƩƳƸƶƧ ƧƵƹƬ:

ǉĮǈ ıǑǄǉİǉǏǈǋƿǌĮ Ĳǆ ıĳǏƾǄǈıǆ Ĳǔǌ įİǍĮǋİǌǙǌ/ǀ ƾǊǊǔǌ ĮȺǎǇǆǉİǑĲǈǉǙǌ ǒǙǏǔǌ, ǗȺǎǑ įǈĮȺǈıĲǙǇǆǉĮǌ ĲĮ ĮǌǔĲƿǏǔ.
Ƭ ıĳǏƾǄǈıǆ ǇĮ įǈİǌİǏǄǆǇİǁ Ĳǆǌ ……………. (ǆǋƿǏĮ/ǋǀǌĮǐ/ƿĲǎǐ) ǙǏĮ ………………. ĮȺǗ ĲǎǑǐ ǑȺĮǊǊǀǊǎǑǐ Ĳǆǐ ǑȺǆǏİıǁĮǐ ǋĮǐ
A. ……………….
B. ……………….
ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ ǗıĮ ǎǏǁǅǎǌĲĮǈ ıĲǆǌ ĮǌǔĲƿǏǔ ǑȺ’ ĮǏǈǇǋ. 2 ıǒİĲǈǉǀ ĮȺǗĳĮıǆ.
Ƴ İǉǋİĲĮǊǊİǑĲǀǐ Ĳǆǐ İǄǉĮĲƾıĲĮıǆǐ ıĲǎǌ ǎȺǎǁǎ ǉǎǈǌǎȺǎǈİǁĲĮǈ ǆ ȺĮǏǎǘıĮ ĮȺǗĳĮıǆ ǋİ ĮȺǗįİǈǍǆ, ǑȺǎǒǏİǎǘĲĮǈ Ĳǎ ĮǏǄǗĲİǏǎ ƿǔǐ Ĳǆ
ǊǀǍǆ Ĳǆǐ įǈƾǏǉİǈĮǐ ıĳǏƾǄǈıǆǐ, ǌĮ ĮȺĮǌĲǊǀıİǈ ǉĮǈ ǌĮ ĮȺǎǋĮǉǏǘǌİǈ ĮȺǗ Ĳǈǐ İǄǉĮĲĮıĲƾıİǈǐ ĲĮ ǌǎǇİǑǋƿǌĮ ǉĮǈ ǉĮĲĮıǒİǋƿǌĮ ǉĮǘıǈǋĮ,
ȺǏǎǐ ǉĮĲĮıĲǏǎĳǀ ıİ ĮįİǈǎįǎĲǆǋƿǌǎ ĳǎǏƿĮ ǉĮĲĮıĲǏǎĳǀǐ İȺǈǉǁǌįǑǌǔǌ ĮȺǎǃǊǀĲǔǌ ǑȺǎǃƾǊǊǎǌĲĮǐ ƿǄǄǏĮĳǆ ĮǁĲǆıǆ ȺǏǎǐ Ĳǆǌ ǑȺǆǏİıǁĮǐ ǋĮǐ. Ƭ ĮȺǎǋƾǉǏǑǌıǆ Ĳǔǌ ǌǎǇİǑǋƿǌǔǌ ǉĮǈ ǉĮĲĮıǒİǋƿǌǔǌ ǉĮǑıǁǋǔǌ İǁǌĮǈ ĮȺĮǏĮǁĲǆĲǆ ȺǏǎǖȺǗǇİıǆ ǄǈĮ Ĳǆǌ ĮȺǎıĳǏƾǄǈıǆ ǉĮǈ
Ĳǆǌ İǉ ǌƿǎǑ ǊİǈĲǎǑǏǄǁĮ Ĳǔǌ İǄǉĮĲĮıĲƾıİǔǌ.
Ƭ ȺǎıǗĲǆĲĮ Ĳǔǌ ǌǎǇİǑǋƿǌǔǌ ǉĮǑıǁǋǔǌ ǉĮĲƾ Ĳǎǌ ǒǏǗǌǎ ĲǎǑ İȺǈĲǗȺǈǎǑ İǊƿǄǒǎǑ ǀĲĮǌ …………………
Ƭ ıĳǏƾǄǈıǆ ǇĮ ƿǒİǈ įǈƾǏǉİǈĮ …………….. ǆǋİǏǙǌ.
ƮĮĲƾ Ĳǆǐ ȺĮǏǎǘıĮǐ ĮȺǗĳĮıǆǐ ıĳǏƾǄǈıǆǐ įǘǌĮĲĮǈ ǌĮ ĮıǉǆǇİǁ ȺǏǎıĳǑǄǀ, İǌǙȺǈǎǌ ĲǎǑ ĮǏǋǗįǈǎǑ ƩǈǎǈǉǆĲǈǉǎǘ ƩǈǉĮıĲǆǏǁǎǑ, ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǈǐ įǈĮĲƾǍİǈǐ ĲǎǑ ƮǙįǈǉĮ ƩǈǎǈǉǆĲǈǉǀǐ ƩǈǉǎǌǎǋǁĮǐ (ǌ.2717/1999, Ƨ’ 97).
2.

Ƴ ȺǏǎǕıĲƾǋİǌǎǐ Ĳǆǐ İǊƿǄǒǎǑıĮǐ ĮǏǒǀǐ
..............................
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ƴƧƵƧƵƷƬưƧ 3 - ƸȺǗįİǈǄǋĮ ƠǉǇİıǆǐ ƶĳǏƾǄǈıǆǐ

(ƶĲǎǈǒİǁĮ Ĳǆǐ İǊƿǄǒǎǑıĮǐ ǑȺǆǏİıǁĮǐ)

ƧǏǈǇǋǗǐ ƴǏǔĲ.: .................................
ƬǋİǏ.: ... / ... / ............

ƠǉǇİıǆ ƶĳǏƾǄǈıǆǐ

ıİ İĳĮǏǋǎǄǀ Ĳǆǐ ȺĮǏ. 4 ĲǎǑ ƾǏǇǏǎǑ 119Ƨ ĲǎǑ ǌ.2960/01 ǉĮǈ Ĳǆǐ ǉĮĲ’ İǍǎǑıǈǎįǗĲǆıǆ İǉįǎǇİǁıĮǐ ĮǏ.
…………………..ĮȺǗĳĮıǆǐ ĲǎǑ ƩǈǎǈǉǆĲǀ Ĳǆǐ Ƨ.Ƨ.Ʃ.ƪ.
ƶĲ....... (ĲǗȺǎǐ), ıǀǋİǏĮ, ǆǋƿǏĮ ................, ..... /..... /............... (ǆǋƿǏĮ/ǋǀǌĮǐ/ƿĲǎǐ), ǉĮǈ ǙǏĮ..............., ǎǈ ǉĮĲǔĲƿǏǔ ǑȺƾǊǊǆǊǎǈ Ĳǆǐ ...................... (İǊƿǄǒǎǑıĮ ǑȺǆǏİıǁĮ):
1. ...................................................
2. ...................................................,
ıİ İǉĲƿǊİıǆ Ĳǆǐ ǑȺ’ ĮǏǈǇǋ. ............................İǌĲǎǊǀǐ, įǈİǌİǏǄǀıĮǋİ ıĳǏƾǄǈıǆ ıĲǆǌ ǉĮĲǔĲƿǏǔ İǄǉĮĲƾıĲĮıǆ, ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǆǌ
ĮǏ. ............. ĮȺǗ .... / ..... / ............ ĮȺǗĳĮıǆ ıĳǏƾǄǈıǆǐ Ĳǆǐ ǑȺǆǏİıǁĮǐ ǋĮǐ:
ƶĲǎǈǒİǁĮ ĳǑıǈǉǎǘ ǀ ǌǎǋǈǉǎǘ ȺǏǎıǙȺǎǑ:
ƶĳǏĮǄǁįĮ İȺǈǒİǁǏǆıǆǐ
ƪȺǙǌǑǋǎ/ ƣǌǎǋĮ/ ƣǌ. ȺĮĲƿǏĮ ǀ ƪȺǔǌǑǋǁĮ:

ƳįǗǐ:
ƧǏǈǇǋǗǐ:
ƷƮ:
ƴǗǊǆ:
ƴİǏǈĳ. ƪǌǗĲǆĲĮ:
Ƨĭư:
Ʃ.Ƴ.Ƹ.:
Ƨ.Ʃ.Ʒ.:
ƪƮƩƳƸƶƧ ƧƵƹƬ:
ƶǑǌǎȺĲǈǉǀ ȺİǏǈǄǏĮĳǀ ȺĮǏƾǃĮıǆǐ/ȺĮǏĮǃƾıİǔǌ:

ƸȺǎįǎǋƿǐ ȺǎǑ ıĳǏĮǄǁıĲǆǉĮǌ ǉĮǈ ıĲǎǈǒİǁĮ ıĳǏĮǄǁįǔǌ ȺǎǑ ĲǎȺǎǇİĲǀǇǆǉĮǌ:
ƧǌĲǊǁİǐ:

ƩİǍĮǋİǌƿǐ:

ƯǎǈȺƾ:

Ƭ ȺǎıǗĲǆĲĮ ǉĮǑıǁǋǔǌ ȺǎǑ ƿǒİǈ ǉĮĲĮıǒİǇİǁ ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǆǌ ĮǏǈǇǋ…………. ƠǉǇİıǆ ǉĮĲƾıǒİıǆǐ ǌǎǇİǑǋƿǌǔǌ ǉĮǑıǁǋǔǌ İǁǌĮǈ……………………………………………….
ƮĮĲƾ Ĳǎ ǒǏǗǌǎ Ĳǆǐ ıĳǏƾǄǈıǆǐ ǃǏƿǇǆǉİ ıĲǆǌ İǄǉĮĲƾıĲĮıǆ ȺǎıǗĲǆĲĮ ǉĮǑıǁǋǔǌ: ................................
Ƭ ıĳǏƾǄǈıǆ įǈİǌİǏǄǀǇǆǉİ ȺĮǏǎǑıǁĮ ĲǎǑ: ................................ (İǉǋİĲĮǊǊİǑĲǀǐ Ĳǆǐ İǄǉĮĲƾıĲĮıǆǐ ǀ İǉȺǏǗıǔȺǎǐ ĲǎǑ İǉǋİĲĮǊǊİǑĲǀ - Ƴǌǎǋ/ǌǎ ǉĮǈ ǈįǈǗĲǆĲĮ).
Ƭ ıĳǏƾǄǈıǆ įǈİǌİǏǄǀǇǆǉİ ȺĮǏǎǑıǁĮ Ĳǆǐ ĮıĲǑǌǎǋǈǉǀǐ ĮǏǒǀǐ/ Ǌǈǋİǌǈǉǀǐ ĮǏǒǀǐ……
ƱƧƭ
Ƴƹƭ
ƸȺƾǊǊǆǊǎǐ/ǎǈ ĮıĲǑǌǎǋǈǉǀǐ / Ǌǈǋİǌǈǉǀǐ ĮǏǒǀǐ ȺǎǑ ĲǑǒǗǌ ıǑǌƿįǏĮǋİ/Įǌ ıĲǆ ıĳǏƾǄǈıǆ: ......................
Ƴ İǊİǄǒǗǋİǌǎǐ:
(ȺĮǏƿǊĮǃİ ĮǌĲǁǄǏĮĳǎ Ĳǆǐ ȺĮǏǎǘıĮǐ)

Ƴǈ İǌİǏǄǀıĮǌĲİǐ Ĳǆ ıĳǏƾǄǈıǆ:
1. ................................
2. ................................
3. ................................
(Ƴǌǎǋ/ǌĮ-YȺǎǄǏĮĳƿǐ)

(Ƴǌǎǋ/ǌǎ-YȺǎǄǏĮĳǀ)

ƟǏǌǆıǆ ǑȺǎǄǏĮĳǀǐ

ƧȺǎǑıǁĮ

Ƭ ȺĮǏǎǘıĮ ǇǑǏǎǉǎǊǊǀǇǆǉİ
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ƴƧƵƧƵƷƬưƧ 4 - ƸȺǗįİǈǄǋĮ ƟįİǈĮǐ ưİĲĮĳǎǏƾǐ

ƅƋƋƇƍƉƊƇ ƄƇƌƏƊƑƁƓƉƁ

ƓƅƋƘƍƅƉƏ _______________________
ƓƠƶ. Ƅ/ƬƲƦ
:
ƓƠƶ. Ɗƽƣ.
:
ƐƪƦưƮƵƮưƞƤƱ :
ƓƦƪƜƵƸƬƮ
:
e-mail
:

ƁƄƅƉƁ ƌƅƓƁƕƏƑƁƒ
ƅƯƨƳưƜƯƮƴƫƤ ƲƳƮƬ(*) ____________________________ ƬƠ ƵƮưƳƽƲƤƨ ƲƳƮ ƫƤ ƠưƨƧƫƻ ƩƴƩƪƮƵƮưƞƠƱ
___________________________ ơƴƳƨƮƵƻưƮ ƻƶƦƫƠ ƩƠƨ ƬƠ ƫƤƳƠƵƜưƤƨ ƲƳƦ ƄƨƤƼƧƴƬƲƦ
____________________________________
ƢƨƠ
ƬƠ
ƯƠưƠƪƦƵƧƮƼƬ
ƠƯƻ
ƳƮƬ(*)
______________________________________ ƳƠ ƠƩƻƪƮƴƧƠ ƤƞƣƦ(**):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ƂƤơƠƨƽƬƤƳƠƨ Ʀ ƵƻưƳƸƲƦ ƳƸƬ ƸƱ ƛƬƸ ƠƬƠƵƤưƮƫƜƬƸƬ
Ə ƵƮưƳƽƲƠƱ

Əƨ ƤƯƨơƪƜƯƮƬƳƤƱ ƳƦ ƵƻưƳƸƲƦ ƓƤƪƸƬƤƨƠƩƮƞ ƔƯƛƪƪƦƪƮƨ Ə ƄƨƤƴƧƴƬƳƝƱ ƳƮƴ ƓƤƪƸƬƤƞƮƴ
1)
2)

_________________________________________
(*) ƠƬƠƢưƛƵƮƬƳƠƨ ƳƠ ƠƩưƨơƝ ƲƳƮƨƶƤƞƠ (ƮƬƮƫƠƳƤƯƽƬƴƫƮ & ƁƄƓ)
(**) ƠƬƠƢưƛƵƤƳƠƨ Ʀ ƠƩưƨơƝƱ ƯƤưƨƢưƠƵƝ ƩƠƨ Ʀ ƯƮƲƻƳƦƳƠ ƳƸƬ ƤƨƣƽƬ
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ƴƧƵƧƵƷƬưƧ 5 - ƸȺǗįİǈǄǋĮ ƠǉǇİıǆǐ ƧȺƾǌĲǊǆıǆǐ

(ƶĲǎǈǒİǁĮ Ĳǆǐ İǊƿǄǒǎǑıĮǐ ǑȺǆǏİıǁĮǐ)

ƧǏǈǇǋǗǐ ƴǏǔĲ.: .....................
ƬǋİǏ.: ... / ... / ............

ƠǉǇİıǆ ƧȺƾǌĲǊǆıǆǐ ƮĮǑıǁǋǔǌ

ıİ İĳĮǏǋǎǄǀ Ĳǆǐ ȺĮǏ. 4 ĲǎǑ ƾǏǇǏǎǑ 119Ƨ ĲǎǑ ǌ.2960/01 ǉĮǈ Ĳǆǐ ǉĮĲ’ İǍǎǑıǈǎįǗĲǆıǆ İǉįǎǇİǁıĮǐ ĮǏ. …………………..
ĮȺǗĳĮıǆǐ ĲǎǑ ƩǈǎǈǉǆĲǀ Ĳǆǐ Ƨ.Ƨ.Ʃ.ƪ.
ƶİ ıǑǌƿǒİǈĮ Ĳǆǐ ĮǏǈǇǋ. ................ ĮȺǗĳĮıǆǐ ıĳǏƾǄǈıǆǐ ȺǎǑ İǍƿįǔıİ ǆ ǑȺǆǏİıǁĮ ǋĮǐ, ǆ ǎȺǎǁĮ ȺǏǎǃǊƿȺİǈ Ĳǆǌ ĮȺƾǌĲǊǆıǆ Ĳǔǌ
ǌǎǇİǑǋƿǌǔǌ ǉĮǈ ǉĮĲĮıǒİǋƿǌǔǌ ǃƾıİǈ Ĳǆǐ ĮǏǈǇǋ……… ƿǉǇİıǆǐ ǉĮĲƾıǒİıǆǐ ǉĮǑıǁǋǔǌ, ĲĮ ǎȺǎǁĮ İǌĲǎȺǁıĲǆǉĮǌ ıĲǆǌ ǉĮĲǔĲƿǏǔ İǄǉĮĲƾıĲĮıǆ:
ƶĲǎǈǒİǁĮ ĳǑıǈǉǎǘ ǀ ǌǎǋǈǉǎǘ ȺǏǎıǙȺǎǑ:

ƶĳǏĮǄǁįĮ İȺǈǒİǁǏǆıǆǐ

ƪȺǙǌǑǋǎ/ ƣǌǎǋĮ/ ƣǌ. ȺĮĲƿǏĮ ǀ ƪȺǔǌǑǋǁĮ:

ƳįǗǐ:
ƷƮ:
ƴİǏǈĳ. ƪǌǗĲǆĲĮ:
Ƨĭư:
Ƨ.Ʃ.Ʒ.:

ƧǏǈǇǋǗǐ:
ƴǗǊǆ:
Ʃ.Ƴ.Ƹ.:
ƪƮƩƳƸƶƧ ƧƵƹƬ:

ǎǈ ǉĮĲǔĲƿǏǔ ǑȺƾǊǊǆǊǎǈ Ĳǆǐ ............................................................. (İǊƿǄǒǎǑıĮ ǑȺǆǏİıǁĮ):
1. ...................................................
2. ...................................................
ǋİĲĮǃǀǉĮǋİ ıĲǆǌ ĮǌǔĲƿǏǔ İǄǉĮĲƾıĲĮıǆ ıǀǋİǏĮ, ǆǋƿǏĮ ................, ..... /..... /............... (ǆǋƿǏĮ/ǋǀǌĮǐ/ƿĲǎǐ), ǉĮǈ ǙǏĮ
..............., ǉĮǈ ȺĮǏĮıĲǀǉĮǋİ ıĲǆǌ ĮȺƾǌĲǊǆıǆ Ĳǔǌ ĮǉǗǊǎǑǇǔǌ ȺǎıǎĲǀĲǔǌ ǉĮǑıǁǋǔǌ:
ƪǁįǎǐ ǉĮǑıǁǋǎǑ

ƴǎıǗĲǆĲĮ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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ƶǆǋİǁĮ ȺǎǑ ĮȺǎıĳǏĮǄǁıĲǆǉĮǌ, ıĲǎǈǒİǁĮ ıĳǏĮǄǁįǔǌ ȺǎǑ ĮȺǎǋĮǉǏǘǌǇǆǉĮǌ ǉĮǈ ıĲǎǈǒİǁĮ ǌƿǔǌ ıĳǏĮǄǁįǔǌ ȺǎǑ ĲǎȺǎǇİĲǀǇǆǉĮǌ.
ƧǌĲǊǁİǐ:

ƩİǍĮǋİǌƿǐ:

ƯǎǈȺƾ:

Ƭ ĮȺƾǌĲǊǆıǆ įǈİǌİǏǄǀǇǆǉİ ȺĮǏǎǑıǁĮ ĲǎǑ: ................................ (İǉǋİĲĮǊǊİǑĲǀǐ Ĳǆǐ İǄǉĮĲƾıĲĮıǆǐ ǀ İǉȺǏǗıǔȺǎǐ ĲǎǑ İǉǋİĲĮǊǊİǑĲǀ - Ƴǌǎǋ/ǌǎ ǉĮǈ ǈįǈǗĲǆĲĮ).

Ƭ ĮȺƾǌĲǊǆıǆ įǈİǌİǏǄǀǇǆǉİ ȺĮǏǎǑıǁĮ Ĳǆǐ ĮıĲǑǌǎǋǈǉǀǐ ĮǏǒǀǐ/ Ǌǈǋİǌǈǉǀǐ ĮǏǒǀǐ….
ƸȺƾǊǊǆǊǎǐ/ǎǈ

ĮıĲǑǌǎǋǈǉǀǐ

/

Ǌǈǋİǌǈǉǀǐ

ĮǏǒǀǐ

ȺǎǑ

ĲǑǒǗǌ

ƱƧƭ
ȺĮǏƿıĲǆ/

Ƴƹƭ
ıĮǌ

ıĲǆǌ

ĮȺƾǌĲǊǆıǆ:

.........................................................................................................................................................

Ƴ İǊİǄǒǗǋİǌǎǐ:
(ȺĮǏƿǊĮǃİ ĮǌĲǁǄǏĮĳǎ Ĳǆǐ ȺĮǏǎǘıĮǐ)

(Ƴǌǎǋ/ǌǎ-YȺǎǄǏĮĳǀ)

Ƴǈ ȺĮǏĮıĲĮǇƿǌĲİǐ ıĲǆǌ ĮȺƾǌĲǊǆıǆ:
1. ................................
2. ................................
3. ................................
(Ƴǌǎǋ/ǌĮ-YȺǎǄǏĮĳƿǐ)

ƟǏǌǆıǆ ǑȺǎǄǏĮĳǀǐ
ƧȺǎǑıǁĮ
Ƭ ȺĮǏǎǘıĮ ǇǑǏǎǉǎǊǊǀǇǆǉİ
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ƴƧƵƧƵƷƬưƧ 6 - ƸȺǗįİǈǄǋĮ ƧȺǗĳĮıǆǐ ƧȺǎıĳǏƾǄǈıǆǐ

(ƶĲǎǈǒİǁĮ Ĳǆǐ İǊƿǄǒǎǑıĮǐ ǑȺǆǏİıǁĮǐ)

ƧǏǈǇǋǗǐ ƴǏǔĲ.: ................................
ƬǋİǏ.: ... / ... / ............

ƧƴƳĭƧƶƬ
ĬƪưƧ: ƧȺǎıĳǏƾǄǈıǆ İǄǉĮĲƾıĲĮıǆǐ ǉĮĲǗǒǎǑ ƾįİǈĮǐ İǋȺǎǏǁĮǐ/ƾįİǈĮǐ ǊǈĮǌǈǉǀǐ İǋȺǎǏǁĮǐ ȺİĲǏİǊĮǈǎİǈįǙǌ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ
ƠǒǎǌĲĮǐ ǑȺǗǓǆ:
1. Ʒǆǌ ȺĮǏ. 4 ĲǎǑ ƾǏǇǏǎǑ 119Ƨ ĲǎǑ ƪǇǌǈǉǎǘ ƷİǊǔǌİǈĮǉǎǘ ƮǙįǈǉĮ (ǌ.2960/01,Ƨ’ 265).
2. Ʒǆǌ ǑȺ’ ĮǏǈǇǋ. ………….. ĮȺǗĳĮıǆ ĲǎǑ ƩǈǎǈǉǆĲǀ Ĳǆǐ Ƨ.Ƨ.Ʃ.ƪ. «ƮĮǇǎǏǈıǋǗǐ Ĳǆǐ įǈĮįǈǉĮıǁĮǐ, Ĳǔǌ ǎǏǄƾǌǔǌ ǉĮǈ ĲǎǑ ĲǏǗȺǎǑ
İȺǈǃǎǊǀǐ ıĳǏƾǄǈıǆǐ ǉĮǈ ĮȺǎıĳǏƾǄǈıǆǐ Ĳǔǌ İǄǉĮĲĮıĲƾıİǔǌ ǉĮĲǗǒǔǌ ƾįİǈĮǐ İǋȺǎǏǁĮǐ ǀ ƾįİǈĮǐ ǊǈĮǌǈǉǀǐ İǋȺǎǏǁĮǐ
ȺİĲǏİǊĮǈǎİǈįǙǌ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ, ıİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ įǈĮȺǈıĲǙǌİĲĮǈ ǉĮĲǎǒǀ, įǈĮǉǁǌǆıǆ ǉĮǈ İǋȺǎǏǁĮ ǌǎǇİǑǋƿǌǔǌ ǉĮǑıǁǋǔǌ,
ǉĮǇǙǐ ǉĮǈ ǉĮǇǎǏǈıǋǗǐ Ĳǔǌ ǗǏǔǌ ǉĮǈ Ĳǔǌ ȺǏǎǖȺǎǇƿıİǔǌ ǄǈĮ Ĳǆ įǆǋǎıǈǎȺǎǁǆıǆ Ĳǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ Ĳǔǌ ȺĮǏĮǃĮĲǙǌ, Ĳǔǌ
ȺĮǏĮǃƾıİǔǌ, Ĳǔǌ ǉǑǏǙıİǔǌ, ĲǎǑ ĲǏǗȺǎǑ, ĲǎǑ ǒǏǗǌǎǑ ǉĮǈ ĲǎǑ ǋƿıǎǑ įǆǋǎıǈǎȺǎǁǆıǆǐ, ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǆǌ ȺĮǏ. 4 ĲǎǑ
ƾǏǇǏǎǑ 119 Ƨ ĲǎǑ ƪǇǌǈǉǎǘ ƷİǊǔǌİǈĮǉǎǘ ƮǙįǈǉĮ (ǌ. 2960/2001, ƧƝ 265)» (ƨƝ…).
3. Ʒǆǌ ĮǏǈǇǋ. ………… ĮȺǗĳĮıǆ Ĳǆǐ ǑȺǆǏİıǁĮǐ ǋĮǐ «ƶĳǏƾǄǈıǆ İǄǉĮĲƾıĲĮıǆǐ ǉĮĲǗǒǎǑ ƾįİǈĮǐ İǋȺǎǏǁĮǐ/ƾįİǈĮǐ ǊǈĮǌǈǉǀǐ
İǋȺǎǏǁĮǐ ȺİĲǏİǊĮǈǎİǈįǙǌ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ».
4. Ʒǆǌ ĮǏǈǇǋ. ………… ƿǉǇİıǆ ıĳǏƾǄǈıǆǐ Ĳǆǐ ǑȺǆǏİıǁĮǐ ǋĮǐ.

1.

ƧȺǎĳĮıǁǅǎǑǋİ:
Ʒǆǌ ĮȺǎıĳǏƾǄǈıǆ Ĳǆǐ ǉĮĲǔĲƿǏǔ İǄǉĮĲƾıĲĮıǆǐ:
ƶĲǎǈǒİǁĮ ĳǑıǈǉǎǘ ǀ ǌǎǋǈǉǎǘ ȺǏǎıǙȺǎǑ:
ƶĳǏĮǄǁįĮ İȺǈǒİǁǏǆıǆǐ
ƪȺǙǌǑǋǎ/ ƣǌǎǋĮ/ ƣǌ. ȺĮĲƿǏĮ ǀ ƪȺǔǌǑǋǁĮ:
ƳįǗǐ:
ƷƮ:
ƴİǏǈĳ. ƪǌǗĲǆĲĮ:
Ƨĭư:
Ƨ.Ʃ.Ʒ.:

2.

ƧǏǈǇǋǗǐ:
ƴǗǊǆ:
Ʃ.Ƴ.Ƹ.:
ƪƮƩƳƸƶƧ ƧƵƹƬ:

Ƭ ĮȺǎıĳǏƾǄǈıǆ ǇĮ įǈİǌİǏǄǆǇİǁ Ĳǆǌ ……………. (ǆǋƿǏĮ/ǋǀǌĮǐ/ƿĲǎǐ) ǙǏĮ ………………. ĮȺǗ ĲǎǑǐ ǑȺĮǊǊǀǊǎǑǐ Ĳǆǐ ǑȺǆǏİıǁĮǐ
ǋĮǐ
A. ……………….
B. ……………….
ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ ǗıĮ ǎǏǁǅǎǌĲĮǈ ıĲǆǌ ĮǌǔĲƿǏǔ ǑȺ’ ĮǏǈǇǋ. 2 ıǒİĲǈǉǀ ĮȺǗĳĮıǆ.

ƧǈĲǈǎǊǎǄǁĮ Ĳǆǐ ĮȺǎıĳǏƾǄǈıǆǐ (ĮǈĲǈǎǊǎǄǎǘǌĲĮǈ ȺǊǀǏǔǐ ǎǈ ǊǗǄǎǈ Ĳǆǐ ĮȺǎıĳǏƾǄǈıǆǐ):
……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….…………
…………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………
….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……………………….……
………………….……………………….……………………….……………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ƴ ȺǏǎǕıĲƾǋİǌǎǐ Ĳǆǐ İǊƿǄǒǎǑıĮǐ ĮǏǒǀǐ
………………………
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ƴƧƵƧƵƷƬưƧ 7 - ƸȺǗįİǈǄǋĮ ƠǉǇİıǆǐ ƧȺǎıĳǏƾǄǈıǆǐ

(ƶĲǎǈǒİǁĮ Ĳǆǐ İǊƿǄǒǎǑıĮǐ ǑȺǆǏİıǁĮǐ)

ƧǏǈǇǋǗǐ ƴǏǔĲ.: .....................
ƬǋİǏ.: ... / ... / ............

ƠǉǇİıǆ ƧȺǎıĳǏƾǄǈıǆǐ
ıİ İĳĮǏǋǎǄǀ Ĳǆǐ ȺĮǏ. 4 ĲǎǑ ƾǏǇǏǎǑ 119Ƨ ĲǎǑ ǌ.2960/01 ǉĮǈ Ĳǆǐ ǉĮĲ’ İǍǎǑıǈǎįǗĲǆıǆ İǉįǎǇİǁıĮǐ ĮǏ. …………………..
ĮȺǗĳĮıǆǐ ĲǎǑ ƩǈǎǈǉǆĲǀ Ĳǆǐ Ƨ.Ƨ.Ʃ.ƪ.
ƶĲ....... (ĲǗȺǎǐ), ıǀǋİǏĮ, ǆǋƿǏĮ ................, ..... /..... /............... (ǆǋƿǏĮ/ǋǀǌĮǐ/ƿĲǎǐ), ǉĮǈ ǙǏĮ ..............., ǎǈ ǉĮĲǔĲƿǏǔ ǑȺƾǊǊǆǊǎǈ Ĳǆǐ ...................... (İǊƿǄǒǎǑıĮ ǑȺǆǏİıǁĮ):
1.
...................................................
2.
...................................................
ıİ İǉĲƿǊİıǆ Ĳǆǐ ǑȺ’ ĮǏǈǇǋ. ............................................. İǌĲǎǊǀǐ ǉĮǈ ıİ ıǑǌƿǒİǈĮ Ĳǆǐ ǑȺ’ ĮǏǈǇǋ. .......................... ƠǉǇİıǆǐ
ıĳǏƾǄǈıǆǐ, įǈİǌİǏǄǀıĮǋİ ĮȺǎıĳǏƾǄǈıǆ ıĲǆǌ ǉĮĲǔĲƿǏǔ İǄǉĮĲƾıĲĮıǆ, ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǆǌ ĮǏ. ............. ĮȺǗ .... / ..... / ............
ĮȺǗĳĮıǆ ĮȺǎıĳǏƾǄǈıǆǐ Ĳǆǐ ǑȺǆǏİıǁĮǐ ǋĮǐ:
ƶĲǎǈǒİǁĮ ĳǑıǈǉǎǘ ǀ ǌǎǋǈǉǎǘ ȺǏǎıǙȺǎǑ:

ƶĳǏĮǄǁįĮ İȺǈǒİǁǏǆıǆǐ

ƪȺǙǌǑǋǎ/ ƣǌǎǋĮ/ ƣǌ. ȺĮĲƿǏĮ ǀ ƪȺǔǌǑǋǁĮ:

ƳįǗǐ:
ƷƮ:
ƴİǏǈĳ. ƪǌǗĲǆĲĮ:
Ƨĭư:
Ƨ.Ʃ.Ʒ.:

ƧǏǈǇǋǗǐ:
ƴǗǊǆ:
Ʃ.Ƴ.Ƹ.:
ƪƮƩƳƸƶƧ ƧƵƹƬ:

ƸȺǎįǎǋƿǐ ȺǎǑ ĮȺǎıĳǏĮǄǁıĲǆǉĮǌ ǉĮǈ ıĲǎǈǒİǁĮ ıĳǏĮǄǁįǔǌ ȺǎǑ ĮȺǎǋĮǉǏǘǌǇǆǉĮǌ:
ƧǌĲǊǁİǐ:
ƩİǍĮǋİǌƿǐ:

ƯǎǈȺƾ:
ƪǈįǈǉǀ ǋǌİǁĮ ȺİǏǁ ĲǎǑ ƾǇǈǉĲǎǑ ǀ ǋǆ Ĳǔǌ ĲİǇƿǌĲǔǌ ıĳǏĮǄǁįǔǌ …………………………………………….

Ƭ ĮȺǎıĳǏƾǄǈıǆ įǈİǌİǏǄǀǇǆǉİ ȺĮǏǎǑıǁĮ ĲǎǑ: ……………………………………………………… (İǉǋİĲĮǊǊİǑĲǀǐ Ĳǆǐ İǄǉĮĲƾıĲĮıǆǐ ǀ İǉȺǏǗıǔȺǎǐ
ĲǎǑ İǉǋİĲĮǊǊİǑĲǀ ǀ ǈįǈǎǉĲǀĲǆǐ ĲǎǑ ĮǉǈǌǀĲǎǑ- Ƴǌǎǋ/ǌǎ ǉĮǈ ǈįǈǗĲǆĲĮ)
Ƭ ĮȺǎıĳǏƾǄǈıǆ įǈİǌİǏǄǀǇǆǉİ ȺĮǏǎǑıǁĮ Ĳǆǐ ĮıĲǑǌǎǋǈǉǀǐ/Ǌǈǋİǌǈǉǀǐ ĮǏǒǀǐ…………: ƱƧƭ
Ƴƹƭ
ƸȺƾǊǊǆǊǎǐ/ǎǈ ĮıĲǑǌǎǋǈǉǀǐ / Ǌǈǋİǌǈǉǀǐ ĮǏǒǀǐ ȺǎǑ ĲǑǒǗǌ ıǑǌƿįǏĮǋİ/Įǌ ıĲǆǌ ĮȺǎıĳǏƾǄǈıǆ: .......................
Ƴ İǊİǄǒǗǋİǌǎǐ:
(ȺĮǏƿǊĮǃİ ĮǌĲǁǄǏĮĳǎ Ĳǆǐ ȺĮǏǎǘıĮǐ)

(Ƴǌǎǋ/ǌǎ-YȺǎǄǏĮĳǀ)
ƟǏǌǆıǆ ǑȺǎǄǏĮĳǀǐ
ƧȺǎǑıǁĮ
Ƭ ȺĮǏǎǘıĮ ǇǑǏǎǉǎǊǊǀǇǆǉİ

Ƴǈ İǊİǄǉĲƿǐ:
1. ................................
2. ................................
3. ................................
(Ƴǌǎǋ/ǌĮ-YȺǎǄǏĮĳƿǐ)
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ƴƧƵƧƵƷƬưƧ 8 - ƸȺǗįİǈǄǋĮ ƧȺǗĳĮıǆǐ ƩǆǋǎıǈǎȺǎǁǆıǆǐ

(ƶĲǎǈǒİǁĮ Ĳǆǐ İǊƿǄǒǎǑıĮǐ ǑȺǆǏİıǁĮǐ)

ƧǏǈǇǋǗǐ ƴǏǔĲ.: .....................
ƬǋİǏ.: ... / ... / ............

ƧƴƳĭƧƶƬ
ĬƪưƧ: ƩǆǋǎıǈǎȺǎǁǆıǆ Ĳǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ ȺĮǏĮǃĮĲǙǌ, ȺĮǏĮǃƾıİǔǌ ǉĮǈ ǉǑǏǙıİǔǌ
ƠǒǎǌĲĮǐ ǑȺǗǓǆ:
1. Ʒǆǌ ȺĮǏ. 4 ĲǎǑ ƾǏǇǏǎǑ 119Ƨ ĲǎǑ ƪǇǌǈǉǎǘ ƷİǊǔǌİǈĮǉǎǘ ƮǙįǈǉĮ (ǌ.2960/01,Ƨ’ 265).
2. Ʒǆǌ ǑȺ’ ĮǏǈǇǋ. ………… ĮȺǗĳĮıǆ ĲǎǑ ƩǈǎǈǉǆĲǀ Ĳǆǐ Ƨ.Ƨ.Ʃ.ƪ. «ƮĮǇǎǏǈıǋǗǐ Ĳǆǐ įǈĮįǈǉĮıǁĮǐ, Ĳǔǌ ǎǏǄƾǌǔǌ ǉĮǈ ĲǎǑ ĲǏǗȺǎǑ
İȺǈǃǎǊǀǐ ıĳǏƾǄǈıǆǐ ǉĮǈ ĮȺǎıĳǏƾǄǈıǆǐ Ĳǔǌ İǄǉĮĲĮıĲƾıİǔǌ ǉĮĲǗǒǔǌ ƾįİǈĮǐ İǋȺǎǏǁĮǐ ǀ ƾįİǈĮǐ ǊǈĮǌǈǉǀǐ İǋȺǎǏǁĮǐ
ȺİĲǏİǊĮǈǎİǈįǙǌ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ, ıİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ įǈĮȺǈıĲǙǌİĲĮǈ ǉĮĲǎǒǀ, įǈĮǉǁǌǆıǆ ǉĮǈ İǋȺǎǏǁĮ ǌǎǇİǑǋƿǌǔǌ ǉĮǑıǁǋǔǌ,
ǉĮǇǙǐ ǉĮǈ ǉĮǇǎǏǈıǋǗǐ Ĳǔǌ ǗǏǔǌ ǉĮǈ Ĳǔǌ ȺǏǎǖȺǎǇƿıİǔǌ ǄǈĮ Ĳǆ įǆǋǎıǈǎȺǎǁǆıǆ Ĳǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ Ĳǔǌ ȺĮǏĮǃĮĲǙǌ, Ĳǔǌ
ȺĮǏĮǃƾıİǔǌ, Ĳǔǌ ǉǑǏǙıİǔǌ, ĲǎǑ ĲǏǗȺǎǑ, ĲǎǑ ǒǏǗǌǎǑ ǉĮǈ ĲǎǑ ǋƿıǎǑ įǆǋǎıǈǎȺǎǁǆıǆǐ, ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǆǌ ȺĮǏ. 4 ĲǎǑ
ƾǏǇǏǎǑ 119 Ƨ ĲǎǑ ƪǇǌǈǉǎǘ ƷİǊǔǌİǈĮǉǎǘ ƮǙįǈǉĮ (ǌ. 2960/2001, ƧƝ 265)» (ƨƝ…).
3. Tǆǌ ĮǏǈǇǋ. ……….. İǌĲǎǊǀ İǊƿǄǒǎǑ, ıİ İǉĲƿǊİıǆ Ĳǆǐ ǎȺǎǁĮǐ įǈİǌİǏǄǀǇǆǉİ ƿǊİǄǒǎǐ ĮȺǗ ǑȺĮǊǊǀǊǎǑǐ Ĳǆǐ ǑȺǆǏİıǁĮǐ ǋĮǐ Ĳǆǌ
………………… (ǆǋƿǏĮ/ǋǀǌĮǐ/ƿĲǎǐ) ıĲǆǌ ǉĮĲǔĲƿǏǔ İǄǉĮĲƾıĲĮıǆ:
ƪȺǙǌǑǋǎ/ ƣǌǎǋĮ/ ƣǌ. ȺĮĲƿǏĮ ǀ ƪȺǔǌǑǋǁĮ:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
ƩǈĮǉǏǈĲǈǉǗǐ ĲǁĲǊǎǐ:____________________________________________________________________________
ƳįǗǐ:
ƷƮ:
ƴİǏǈĳ. ƪǌǗĲǆĲĮ:

ƧǏǈǇǋǗǐ:
ƴǗǊǆ:

4.

Tǆǌ ĮǏǈǇǋ. ……….. ĮȺǗĳĮıǆ Ĳǆǐ ǑȺǆǏİıǁĮǐ ǋĮǐ «ƶĳǏƾǄǈıǆ İǄǉĮĲƾıĲĮıǆǐ ǉĮĲǗǒǎǑ ƾįİǈĮǐ İǋȺǎǏǁĮǐ/ƾįİǈĮǐ ǊǈĮǌǈǉǀǐ
İǋȺǎǏǁĮǐ ȺİĲǏİǊĮǈǎİǈįǙǌ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ».

5.

Ʒǎ ǄİǄǎǌǗǐ ǗĲǈ: (ǈıĲǎǏǈǉǗ ǑȺǗǇİıǆǐ, įǈĮȺǈıĲǙıİǈǐ İǊƿǄǒǎǑıĮǐ ĲİǊǔǌİǈĮǉǀǐ ĮǏǒǀǐ, ǏǆĲǀ ĮǌĮǄǏĮĳǀ Ĳǔǌ įǈĮȺǈıĲǙıİǔǌ Ĳǆǐ
ǒǆǋǈǉǀǐ ǑȺǆǏİıǁĮǐ Ĳǆǐ īİǌǈǉǀǐ ƩǈİǘǇǑǌıǆǐ ĲǎǑ ī.ƹ.Ʈ. ȺİǏǁ ǌǎǇİǁĮǐ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ƧȺǎĳĮıǁǅǎǑǋİ:
Ʒǆ įǆǋǎıǈǎȺǎǁǆıǆ ıĲǆǌ ǈıĲǎıİǊǁįĮ Ĳǆǐ ƧǌİǍƾǏĲǆĲǆǐ ƧǏǒǀǐ Ʃǆǋǎıǁǔǌ ƪıǗįǔǌ (Ƨ.Ƨ.Ʃ.ƪ.) www.aade.gr Ĳǔǌ ǉĮĲǔĲƿǏǔ ıĲǎǈǒİǁǔǌ ȺĮǏĮǃĮĲǙǌ, ȺĮǏĮǃƾıİǔǌ ǉĮǈ ǉǑǏǙıİǔǌ ǉĮĲ’ ƾǏǇǏǎ 8 Ĳǆǐ ǑȺ’ ĮǏǈǇǋ. 2 ĮǌǔĲƿǏǔ ıǒİĲǈǉǀǐ ĮȺǗĳĮıǆǐ:
Į) ƳǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ ǉĮǈ ȺĮĲǏǙǌǑǋǎ ĲǎǑ ĳǑıǈǉǎǘ ȺǏǎıǙȺǎǑ ǀ İȺǔǌǑǋǁĮ ǌǎǋǈǉǎǘ ȺǏǎıǙȺǎǑ ǉĮǈ įǈĮǉǏǈĲǈǉǗǐ ĲǁĲǊǎǐ ĮǑĲǎǘ:
____________________________________________________________________________ (ǔǐ ĮǌǔĲƿǏǔ)
ǃ) ƴǊǀǏǆǐ ĲĮǒǑįǏǎǋǈǉǀ įǈİǘǇǑǌıǆ Ĳǆǐ İǄǉĮĲƾıĲĮıǆǐ: ________________________________________ (ǔǐ ĮǌǔĲƿǏǔ)
Ǆ)
ƧǏǈǇǋǗǐ
ǉĮǈ
ǆ
ǆǋİǏǎǋǆǌǁĮ
ƿǉįǎıǆǐ
Ĳǆǐ
ȺĮǏǎǘıĮǐ
ĮȺǗĳĮıǆǐ
įǆǋǎıǈǎȺǎǁǆıǆǐ
Ĳǆǐ
ȺĮǏƾǃĮıǆǐ:
__________________________
į) ƴİǏǈǄǏĮĳǀ Ĳǆǐ ȺĮǏƾǃĮıǆǐ Ĳǆǐ ȺĮǏ. 4 ĲǎǑ ƾǏǇǏǎǑ 119Ƨ ĲǎǑ ǌ. 2960/2001:___________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

İ) ƴǎıǗĲǆĲĮ Ĳǔǌ ǌǎǇİǑǋƿǌǔǌ ǉĮǑıǁǋǔǌ ȺǎǑ İǌĲǎȺǁıǇǆǉĮǌ ıĲǆǌ İǄǉĮĲƾıĲĮıǆ __________________________________
ıĲ) ƹǏǎǌǈǉǗ įǈƾıĲǆǋĮ Ĳǆǐ ıĳǏƾǄǈıǆǐ Ĳǆǐ İǄǉĮĲƾıĲĮıǆǐ ____________________________________________________
ǅ) ƷǑǒǗǌ ƾıǉǆıǆ ȺǏǎıĳǑǄǀǐ ǉĮĲƾ Ĳǆǐ ĮȺǗĳĮıǆǐ įǆǋǎıǈǎȺǎǁǆıǆǐ.
ǆ) ƧǏǈǇǋǗǐ Ĳǆǐ ĮȺǗĳĮıǆǐ İȺǁ Ĳǆǐ ȺǏǎıĳǑǄǀǐ ǉĮǈ ĲǑǒǗǌ ƾıǉǆıǆ ƿǌįǈǉǔǌ ǋƿıǔǌ.
ƷĮ ıĲǎǈǒİǁĮ ȺǎǑ įǆǋǎıǈİǘǎǌĲĮǈ ȺĮǏĮǋƿǌǎǑǌ ıİ įǆǋǎıǈǗĲǆĲĮ ǄǈĮ ƿǌĮ (1) ƿĲǎǐ ĮȺǗ Ĳǆǌ ǆǋİǏǎǋǆǌǁĮ įǆǋǎıǈǎȺǎǁǆıǆǐ ǋİ Ĳǆǌ
ĮǌƾǏĲǆıǆ ĲǎǑǐ ıĲǆǌ ĮǌǔĲƿǏǔ ǈıĲǎıİǊǁįĮ Ĳǆǐ ƧƧƩƪ.

(1/2)
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Τεύχος B’ 3100/17.06.2022

ƮĮĲƾ Ĳǆǐ ȺĮǏǎǘıĮǐ ĮȺǗĳĮıǆǐ įǆǋǎıǈǎȺǎǁǆıǆǐ įǘǌĮĲĮǈ ǌĮ ĮıǉǆǇİǁ ȺǏǎıĳǑǄǀ, İǌǙȺǈǎǌ ĲǎǑ ĮǏǋǗįǈǎǑ ƩǈǎǈǉǆĲǈǉǎǘ ƩǈǉĮıĲǆǏǁǎǑ, ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǈǐ įǈĮĲƾǍİǈǐ ĲǎǑ ƮǙįǈǉĮ ƩǈǎǈǉǆĲǈǉǀǐ ƩǈǉǎǌǎǋǁĮǐ (ǌ.2717/1999, Ƨ’ 97).
ƴİǏĮǈĲƿǏǔ, ıİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ ǎ İǉǋİĲĮǊǊİǑĲǀǐ Ĳǆǐ İǄǉĮĲƾıĲĮıǆǐ İǁǌĮǈ ĳǑıǈǉǗ ȺǏǗıǔȺǎ, ǀ ǌǎǋǈǉǗ ȺǏǗıǔȺǎ ǆ İȺǔǌǑǋǁĮ ĲǎǑ
ǎȺǎǁǎǑ ĮȺǎĲİǊİǁĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎ ǎǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ İǌǗǐ ǀ ȺİǏǈııǗĲİǏǔǌ ĳǑıǈǉǙǌ ȺǏǎıǙȺǔǌ, ĮǑĲǗǐ įǘǌĮĲĮǈ ǌĮ Įıǉǀıİǈ İǌǙȺǈǎǌ ĲǎǑ
ȺǏǎǕıĲĮǋƿǌǎǑ Ĳǆǐ ǑȺǆǏİıǁĮǐ ǋĮǐ, İǌĲǗǐ 10 ǆǋİǏǙǌ ĮȺǗ Ĳǆǌ İȺǁįǎıǆ Ĳǆǐ ȺĮǏǎǘıĮǐ ĮȺǗĳĮıǆǐ, ĲĮ ĮȺǎǏǏƿǎǌĲĮ ĮȺǗ Ĳǎǌ ƮĮǌǎǌǈıǋǗ ǄǈĮ Ĳǆǌ ƴǏǎıĲĮıǁĮ Ʃİįǎǋƿǌǔǌ [ƮĮǌǎǌǈıǋǗǐ (ƪƪ) 2016/679 ǉİĳƾǊĮǈǎ ƭƭƭ, L 119] ǉĮǈ ĮȺǗ Ĳǎǌ ǌ. 4624/2019 įǈǉĮǈǙǋĮĲƾ
ĲǎǑ, ǔǐ ǑȺǎǉİǈǋƿǌǎǑ Ĳǔǌ įİįǎǋƿǌǔǌ.

Ƴ ȺǏǎǕıĲƾǋİǌǎǐ Ĳǆǐ İǊƿǄǒǎǑıĮǐ ĮǏǒǀǐ

ƪƱƬưƪƵƻƶƬ īƭƧ ƷƬƱ ƪƴƪƲƪƵīƧƶƭƧ ƩƪƩƳưƪƱƻƱ ƴƵƳƶƻƴƭƮƳƸ ƹƧƵƧƮƷƬƵƧ ƧƴƳ ƷƬƱ Ƨ.Ƨ.Ʃ.ƪ. 1
ƶĮǐ İǌǆǋİǏǙǌǎǑǋİ ǗĲǈ ǆ ƧǌİǍƾǏĲǆĲǆ ƧǏǒǀ Ʃǆǋǎıǁǔǌ ƪıǗįǔǌ (İĳİǍǀǐ Ƨ.Ƨ.Ʃ.ƪ.) ǆ ǎȺǎǁĮ İįǏİǘİǈ ıĲǆǌ ƧǇǀǌĮ, ǎįǗǐ ƮĮǏĮǄǈǙǏǄǆ ƶİǏǃǁĮǐ 10, Ʒ.Ʈ. 10184 (ǈıĲǎıİǊǁįĮ www.aade.gr, ĲǆǊ. İȺǈǉǎǈǌǔǌǁĮǐ +30 213 162 1000) ǔǐ ƸȺİǘǇǑǌǎǐ ƪȺİǍİǏǄĮıǁĮǐ
ǉĮĲ’ İĳĮǏǋǎǄǀ Ĳǆǐ ȺĮǏ. 4 ĲǎǑ ƾǏǇǏǎǑ 119Ƨ ĲǎǑ ƪǇǌǈǉǎǘ ƷİǊǔǌİǈĮǉǎǘ ƮǙįǈǉĮ (ǌ.2960/01,Ƨ’ 265), Ĳǆǐ ǑȺ’ ĮǏǈǇǋ. …………
ĮȺǗĳĮıǆǐ ĲǎǑ ƩǈǎǈǉǆĲǀ Ĳǆǐ Ƨ.Ƨ.Ʃ.ƪ. «ƮĮǇǎǏǈıǋǗǐ Ĳǆǐ įǈĮįǈǉĮıǁĮǐ, Ĳǔǌ ǎǏǄƾǌǔǌ ǉĮǈ ĲǎǑ ĲǏǗȺǎǑ İȺǈǃǎǊǀǐ ıĳǏƾǄǈıǆǐ ǉĮǈ ĮȺǎıĳǏƾǄǈıǆǐ Ĳǔǌ İǄǉĮĲĮıĲƾıİǔǌ ǉĮĲǗǒǔǌ ƾįİǈĮǐ İǋȺǎǏǁĮǐ ǀ ƾįİǈĮǐ ǊǈĮǌǈǉǀǐ İǋȺǎǏǁĮǐ ȺİĲǏİǊĮǈǎİǈįǙǌ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ, ıİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ įǈĮȺǈıĲǙǌİĲĮǈ ǉĮĲǎǒǀ, įǈĮǉǁǌǆıǆ ǉĮǈ İǋȺǎǏǁĮ ǌǎǇİǑǋƿǌǔǌ ǉĮǑıǁǋǔǌ, ǉĮǇǙǐ ǉĮǈ ǉĮǇǎǏǈıǋǗǐ Ĳǔǌ ǗǏǔǌ ǉĮǈ Ĳǔǌ
ȺǏǎǖȺǎǇƿıİǔǌ ǄǈĮ Ĳǆ įǆǋǎıǈǎȺǎǁǆıǆ Ĳǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ Ĳǔǌ ȺĮǏĮǃĮĲǙǌ, Ĳǔǌ ȺĮǏĮǃƾıİǔǌ, Ĳǔǌ ǉǑǏǙıİǔǌ, ĲǎǑ ĲǏǗȺǎǑ, ĲǎǑ
ǒǏǗǌǎǑ ǉĮǈ ĲǎǑ ǋƿıǎǑ įǆǋǎıǈǎȺǎǁǆıǆǐ, ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǆǌ ȺĮǏ. 4 ĲǎǑ ƾǏǇǏǎǑ 119 Ƨ ĲǎǑ ƪǇǌǈǉǎǘ ƷİǊǔǌİǈĮǉǎǘ ƮǙįǈǉĮ (ǌ.
2960/2001, ƧƝ 265)» (ƨƝ…), ǉĮǈ ĲǎǑ ĮǏ. 6 ȺĮǏ. 1 ȺİǏ. Ǆ’ ǉĮǈ İ’ ĲǎǑ īİǌǈǉǎǘ ƮĮǌǎǌǈıǋǎǘ ǄǈĮ Ĳǆǌ ƴǏǎıĲĮıǁĮ Ʃİįǎǋƿǌǔǌ
(īƮƴƩ) ǇĮ įǆǋǎıǈİǘıİǈ ıĲǆǌ ǈıĲǎıİǊǁįĮ Ĳǆǐ www.aade.gr ĲĮ ıĲǎǈǒİǁĮ ȺǎǑ ĮǌĮǄǏƾĳǎǌĲĮǈ ıĲǆǌ ıİ ǃƾǏǎǐ ıĮǐ İǉįǎǇİǁıĮ ĮȺǗĳĮıǆ įǆǋǎıǈǎȺǎǁǆıǆǐ Ĳǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ ȺĮǏĮǃĮĲǙǌ, ȺĮǏĮǃƾıİǔǌ ǉĮǈ ǉǑǏǙıİǔǌ. ƶǉǎȺǗǐ Ĳǆǐ įǆǋǎıǈǎȺǎǁǆıǆǐ Ĳǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ İǁǌĮǈ ǆ ǊǀǓǆ ǋƿĲǏǔǌ ƿǌĮǌĲǈ Ĳǔǌ ȺĮǏĮǃĮĲǙǌ ıĲǎ ȺǊĮǁıǈǎ ǉĮĲĮȺǎǊƿǋǆıǆǐ Ĳǆǐ įǈĮǉǁǌǆıǆǐ ǌǎǇİǑǋƿǌǔǌ ǉĮǑıǁǋǔǌ ǉĮǈ ĮǌĲǈǋİĲǙȺǈıǆǐ ĲǎǑ ĳĮǈǌǎǋƿǌǎǑ Ĳǆǐ ǊĮǇǏİǋȺǎǏǁĮǐ ǉĮǈ ǆ ȺǏǎıĲĮıǁĮ Ĳǔǌ ǉĮĲĮǌĮǊǔĲǙǌ. ƷĮ ıĲǎǈǒİǁĮ ȺǎǑ įǆǋǎıǈİǘǎǌĲĮǈ ȺĮǏĮǋƿǌǎǑǌ ıİ
įǆǋǎıǈǗĲǆĲĮ ǄǈĮ ƿǌĮ (1) ƿĲǎǐ ĮȺǗ Ĳǆǌ ǆǋİǏǎǋǆǌǁĮ įǆǋǎıǈǎȺǎǁǆıǆǐ ǋİ Ĳǆǌ ĮǌƾǏĲǆıǆ ĲǎǑǐ ıĲǆǌ ǔǐ ƾǌǔ ǈıĲǎıİǊǁįĮ Ĳǆǐ ƧƧƩƪ,
İǌǙ ǋİĲƾ Ĳǎ ǒǏǎǌǈǉǗ įǈƾıĲǆǋĮ ĮǑĲǗ ǇĮ įǈĮǄǏĮĳǎǘǌ. ƠǒİĲİ įǈǉĮǁǔǋĮ ǌĮ ĮıǉǀıİĲİ İǌǙȺǈǎǌ ĲǎǑ ȺǏǎǕıĲĮǋƿǌǎǑ Ĳǆǐ İǊƿǄǒǎǑıĮǐ
ĮǏǒǀǐ İǌĲǗǐ 10 ǆǋİǏǙǌ ĮȺǗ Ĳǆǌ ǉǎǈǌǎȺǎǁǆıǆ Ĳǆǐ ĮȺǗĳĮıǆǐ įǆǋǎıǈǎȺǎǁǆıǆǐ Ĳǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ ȺĮǏĮǃĮĲǙǌ, ȺĮǏĮǃƾıİǔǌ ǉĮǈ ǉǑǏǙıİǔǌ ĲĮ ĮȺǎǏǏƿǎǌĲĮ ĮȺǗ Ĳǎǌ īƮƴƩ įǈǉĮǈǙǋĮĲƾ ıĮǐ, ǔǐ ǑȺǎǉİǁǋİǌǎ Ĳǔǌ įİįǎǋƿǌǔǌ, ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǎ ǉİĳƾǊĮǈǎ ƭƭƭ ĲǎǑ
īƮƴƩ ǉĮǈ Ĳǎǌ ǌ. 4624/2019. ƶİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ ǇİǔǏİǁĲİ ǗĲǈ įİǌ ƿǒǎǑǌ ǈǉĮǌǎȺǎǈǆǇİǁ ĲĮ įǈǉĮǈǙǋĮĲƾ ıĮǐ ƿǒİĲİ Ĳǎ įǈǉĮǁǔǋĮ ǌĮ
ȺǏǎıĳǘǄİĲİ ıĲǆǌ ƧǏǒǀ ƴǏǎıĲĮıǁĮǐ Ʃİįǎǋƿǌǔǌ ƴǏǎıǔȺǈǉǎǘ ƹĮǏĮǉĲǀǏĮ (Ƨ.ƴ.Ʃ.ƴ.ƹ.). ƸȺİǘǇǑǌǎǐ ƴǏǎıĲĮıǁĮǐ Ʃİįǎǋƿǌǔǌ
Ĳǆǐ ƧƧƩƪ İǁǌĮǈ ǎ ȺǏǎǕıĲƾǋİǌǎǐ ĲǎǑ ƧǑĲǎĲİǊǎǘǐ ƷǋǀǋĮĲǎǐ ƸȺǎıĲǀǏǈǍǆǐ ƸȺİǑǇǘǌǎǑ ƴǏǎıĲĮıǁĮǐ Ʃİįǎǋƿǌǔǌ Ĳǆǐ Ƨ.Ƨ.Ʃ.ƪ. (ĲǆǊ.
213-2113127,29, 213-2113130 ǉĮǈ 213-2113132, ĲĮǒ. įǈİǘǇǑǌıǆ: ƴĮǌİȺǈıĲǆǋǁǎǑ 20, Ʒ.Ʈ. 10672, ƧǇǀǌĮ).

(2/2)
1 ƧĳǎǏƾ İǉǋİĲĮǊǊİǑĲƿǐ İǄǉĮĲƾıĲĮıǆǐ ĳǑıǈǉƾ ȺǏǗıǔȺĮ ǀ ǌǎǋǈǉƾ ȺǏǗıǔȺĮ Ĳǔǌ ǎȺǎǁǔǌ ǆ İȺǔǌǑǋǁĮ ĮȺǎĲİǊİǁĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎ
ǎǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ İǌǗǐ ǀ ȺİǏǈııǗĲİǏǔǌ ĳǑıǈǉǙǌ ȺǏǎıǙȺǔǌ.
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Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2022
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