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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
12 Φεβρουαρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 14715/ΓΓ4
Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου, χρηματικού ποσού και
κυρώσεων για την έγκριση της ίδρυσης και λειτουργίας και τη γνωστοποίηση της λειτουργίας
δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) Tου ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την
άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 230), όπως τροποποιήθηκε με το Κεφάλαιο Β’
του ν. 4849/2021 (Α’ 207), με το οποίο προστέθηκε Κεφάλαιο ΛΗ’ περί απλούστευσης πλαισίου δραστηριοτήτων
στον τομέα της εκπαίδευσης και ιδίως του άρθρου 285,
όπως επίσης της παρ. 3 του άρθρου 5, της παρ. 3 του
άρθρου 7 και των άρθρων 11 και 15,
β) της παρ. Θ’ «Ρυθμίσεις Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού» του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α’ 222) και ιδίως των περ. 8, 10, 13 και
18 της υποπαρ. Θ3,
γ) της παρ. 6 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του
Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α’ 27),
δ) του ν. 4763/2020, «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης,
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο

Αρ. Φύλλου 609

αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και
της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 254),
ε) των άρθρων 28, 29 και 30 του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α’ 159),
στ) του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016,
μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 74),
ζ) των άρθρων 88 και 89 του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
(Α’ 102),
η) του άρθρου 42 του ν. 4589/2019 «Συνέργειες
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας,
Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α’ 13),
θ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133),
ι) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
ια) 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) και
ιδίως του άρθρου 22 αυτού,
ιβ) των άρθρων 6, 7, 9 και 14 του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά
και άλλες διατάξεις» (Α’ 63),
ιγ) του άρθρου 133 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για
την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του
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Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες
διατάξεις (Α΄ 5),
ιδ) του ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»(Α΄ 24) και ειδικότερα των άρθρων 13 έως και 21,
ιε) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Α’ 31),
ιστ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),
ιζ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192),
ιη) του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α’ 160),
ιθ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85),
κ) του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161), και του
π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
κβ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
κγ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
κδ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2),
κε) του π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργού» (Α’ 162).
2. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ» (Β’ 3324).
3. Την υπό στοιχεία 10131/ΙΑ/2012 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού «Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα
και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο» (Β’ 3057).
4. Την υπό στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Τροποποίηση
της υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργικής απόφασης
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012»
(Β’ 756).
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5. Την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-06-2013 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού «Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης 151678/ΙΑ/3-12-2012 (Β΄ 3324)» (Β’ 1584).
6. Την υπό στοιχεία 25656/19-02-2019/Ν1 εγκύκλιο
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
«Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 71, 72, 73
και 74 του α.ν. 2545/1940 (Α΄ 287), που προστέθηκαν
με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4589/2019 (Α΄13),
και αφορούν στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων για
παραβάσεις της νομοθεσίας για τη λειτουργία των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών».
7. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
8. Την υπ’ αρ. 2/7-1-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).
9. Την υπό στοιχεία Υ6/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας» (Β΄ 2902).
10. Την υπ’ αρ. 1/13-9-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασία «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά» (Β’ 4215).
11. Την υπό στοιχεία 132837/Γ4/2019 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και
ορισμός νέου - Αποδοχή παραιτήσεων και λήξη θητείας
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και
ορισμός νέων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 634).
12. Την υπό στοιχεία 175054/Γ4/2019 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 949).
13. Την υπό στοιχεία 48077/Υ2 υπουργική απόφαση
«Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)» (Β΄ 1133), όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’ αρ. 113236/Γ4 όμοια απόφαση (Β΄ 3829) και
ειδικότερα τα άρθρα 4 και 11, σημεία Α και i.
14. Την υπό στοιχεία 201572/Γ1/11-12-2014 απόφαση
του Υφυπουργού Παιδείας, και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)» (Β΄ 3399).
15. Την από 01.02.2022 σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού
του Πυροσβεστικού Σώματος.
16. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/028/8895/Β1 εισηγητική
έκθεση δημοσιονομικών επιπτώσεων του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 της Γενικής Διεύθυνσης οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
17. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν τα Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), τα
Φροντιστήρια, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τα Κολλέγια, με ενδεικτικούς κωδικούς NACE 85.41 και 85.59.
Άρθρο 2
Αρμόδια αρχή
Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
και ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
Ειδικότερα:
(α) Για την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών
Ι.Ε.Κ., ο αρμόδιος Γενικός Διευθυντής, κατά το άρθρο 109
του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και, εφόσον δεν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης, ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
(β) Για την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίων, ο αρμόδιος Γενικός Διευθυντής, κατά το άρθρο 109
του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και, εφόσον δεν συντρέχουν
οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης,
ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων.
(γ) Για την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας και τη
γνωστοποίηση λειτουργίας Φροντιστηρίων και Κέντρων
Ξένων Γλωσσών, το Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
Άρθρο 3
Διαδικασία έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας
ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., Κολλεγίων, καθώς και
Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών
με δυναμικότητα άνω των εβδομήντα πέντε (75)
εκπαιδευομένων ανά ώρα
1. Για την έναρξη λειτουργίας ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και Κολλεγίων απαιτείται έγκριση από την αρχή του άρθρου 2,
η οποία εκδίδεται μετά από διατύπωση γνώμης του Δ.Σ.
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών
προϋποθέσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. 13
της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 (Α΄ 222). Η έγκριση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Για την έναρξη λειτουργίας Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, των οποίων ο συνολικός αριθμός
εκπαιδευομένων ανά ώρα και ανά κτιριολογική μονάδα
(αυτοτελές κτίριο ή όροφος σε πολυώροφο κτίριο) υπερβαίνει τον αριθμό των εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευομένων απαιτείται έγκριση από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
3. Ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει προς την
αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του άρθρου 2 αίτηση,
που περιέχει τα ακριβή στοιχεία του, τον ακριβή χώρο
όπου επιθυμεί να εγκαταστήσει τη δραστηριότητά του
και περιγραφή της δραστηριότητάς του, στην οποία αναγράφεται και ο κωδικός της αριθμός (κατηγορία NACE ή
κωδικός αριθμός δραστηριότητας-ΚΑΔ), η οποία συνο-
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δεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 4.
4. Η αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και
λειτουργίας υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης
Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) του άρθρου
14 του ν. 4442/2016, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
(gov.gr-ΕΨΠ) και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
για την εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ (EU-GO).
Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε., η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στην αρμόδια,
κατά περίπτωση, αρχή του άρθρου 2, ή σε οποιοδήποτε
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) που λειτουργεί
ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε), σύμφωνα με το
Παράρτημα Β της παρούσας απόφασης, με θεώρηση ως
προς το γνήσιο της υπογραφής αν δεν κατατίθεται από
τον φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως.
5. Εντός πέντε (5) μηνών από την κατάθεση πλήρους
αίτησης έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας και των δικαιολογητικών, η αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή εξετάζει
τα υποβληθέντα στοιχεία και, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδει την έγκριση για την ίδρυση
και λειτουργία της δραστηριότητας ή απορρίπτει την
αίτηση αιτιολογημένα.
6. α) Στην περίπτωση ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και Κολλεγίων, όπου απαιτείται η διατύπωση γνώμης από τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., η αρμόδια για την έγκριση αρχή διαβιβάζει τους φακέλους με τα κτιριολογικά στοιχεία στον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή
τους στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ελέγχει την πληρότητα και συμβατότητα
του κτιριολογικού φακέλου. Σε περίπτωση ελλείψεων
καλεί το φορέα για τη συμμόρφωση και προσκόμιση των
ελλείψεων εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Μετά
την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας ορίζεται ημερομηνία για τη διενέργεια αυτοψίας, σύμφωνα με την περ.
β) της παρ. 3 του άρθρου 280 του ν. 4442/2016, για την
οποία ενημερώνεται ο φορέας. Μετά και τη διενέργεια
αυτοψίας ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διατυπώνει γνώμη ως προς τη
συνδρομή ή μη των κτιριολογικών προϋποθέσεων, την
οποία διαβιβάζει στην αρμόδια για την έγκριση αρχή.
β) Στην περίπτωση της παρ. 2, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αν διαπιστώσει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά, ορίζει
προθεσμία δέκα (10) ημερών για την προσκόμισή τους.
Κατά τα λοιπά ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 5 του
παρόντος άρθρου.
γ) Αξιολογήσεις ή έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται
από ελεγκτές-αξιολογητές εγγεγραμμένους στο μητρώο
Αξιολογητών, Ελεγκτών Επιτηρητών και Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου
19 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24). Ειδικά, οι επιτόπιοι έλεγχοι
διενεργούνται από διμελή κλιμάκια αξιολογητών - ελεγκτών που ορίζονται, με απόφαση του Προέδρου του
Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή του Διευθύνοντος Συμβούλου
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Οι αξιολογητές είναι είτε υπάλληλοι
που υπηρετούν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., είτε ελεγκτές - αξιολογητές από τα αντίστοιχα μητρώα που τηρούνται στον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
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7. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την έκδοση της έγκρισης, τεκμαίρεται ότι η έγκριση ίδρυσης και
λειτουργίας έχει χορηγηθεί, εφόσον δεν αντίκειται στις
κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 3 του
άρθρου 280 και το άρθρο 8 του ν. 4442/2016 και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια, κατά
περίπτωση, αρχή τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης.
8. Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί αμελλητί τις εγκρίσεις
και τις τυχόν τροποποιήσεις τους στην οικεία υπηρεσία
δόμησης και στην οικεία πυροσβεστική υπηρεσία, προκειμένου να ασκούν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες.
9. Ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια αρχή για κάθε μεταβολή
των προϋποθέσεων χορήγησης της έγκρισης και για τη
συνδρομή ασυμβίβαστων ιδιοτήτων του άρθρου 283
του ν. 4442/2016, όπως ισχύει. Σε περίπτωση παράβασης
της υποχρέωσης περί αμελλητί ενημέρωσης, η έγκριση
ανακαλείται.
Άρθρο 4
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση
έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας
1. α) Η αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και
λειτουργίας Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και Κολλεγίων συνοδεύεται
από τα δικαιολογητικά των επόμενων παραγράφων, τα
οποία δομούνται σε δύο υποφακέλους. Ο πρώτος υποφάκελος περιλαμβάνει τα διοικητικά δικαιολογητικά και
ο δεύτερος υποφάκελος περιλαμβάνει τα κτιριολογικά
δικαιολογητικά και διαβιβάζεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για
τη διατύπωση γνώμης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3.
β) Για τα Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, για
τα οποία έχει αρμοδιότητα έγκρισης ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., υποβάλλεται ένας φάκελος με τα διοικητικά και κτιριολογικά
δικαιολογητικά των επόμενων παραγράφων.
2. Τα διοικητικά δικαιολογητικά, στην περίπτωση που
φορέας της δραστηριότητας είναι φυσικό πρόσωπο, είναι τα ακόλουθα:
(α) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου του φυσικού προσώπου-φορέα
της δραστηριότητας.
(β) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο
φορέας δηλώνει:
(αα) τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του, σε κράτοςμέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
(ββ) ότι δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. ή την ιδιότητα
του κληρικού.
(γγ) ότι δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της
ανάκλησης έγκρισης/αδείας ή διακοπής λειτουργίας για
ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης
την τελευταία διετία.
(γ) Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης του φυσικού
προσώπου-φορέα της δραστηριότητας σε κατάσταση
πτώχευσης και περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή
του σε κατάσταση πτώχευσης ή Ενιαίο Πιστοποιητικό
Δικαστικής Φερεγγυότητας ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους - μέλους
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εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου
εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται με ένορκη βεβαίωση
του φυσικού προσώπου-φορέα της δραστηριότητας ή,
σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους-μέλους
εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με
υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους - μέλους
εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης.
(δ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, από το οποίο προκύπτει ότι το φυσικό πρόσωπο-φορέας της δραστηριότητας δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε
ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα,
τετελεσμένα ή σε απόπειρα, της κλοπής, υπεξαίρεσης,
απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, δωροδοκίας, σωματικής βλάβης, για παράβαση των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής, καθώς και ότι δεν έχει καταδικαστεί ή
παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα
άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007,
Α’ 26).
(ε) Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου του άρθρου 9.
3. Τα διοικητικά δικαιολογητικά, στην περίπτωση που
φορέας της δραστηριότητας είναι νομικό πρόσωπο, είναι
τα ακόλουθα:
(α) Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης. Από το καταστατικό πρέπει να προκύπτει ότι το
νομικό πρόσωπο έχει μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος
μέλος της Ε.Ε. και ότι ο σκοπός του αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης.
(β) Φορολογική ενημερότητα του νομικού προσώπου.
(γ) Ασφαλιστική ενημερότητα του νομικού προσώπου.
(δ) Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κατάθεσης
αίτησης για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης ή Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους, στο
οποίο το νομικό πρόσωπο έχει την έδρα του, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση
τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται με ένορκη βεβαίωση των μελών του διοικούντος το νομικό πρόσωπο
οργάνου του νομικού προσώπου ή, σε περίπτωση που
από το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση
η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής
ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους - μέλους εγκατάστασης, οι
οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης
ή επίσημης δήλωσης.
(ε) Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του
νομικού προσώπου ότι δεν έχει επιβληθεί στο νομικό
πρόσωπο η διοικητική κύρωση της ανάκλησης έγκρισης/
αδείας ή διακοπής λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό
φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία διετία.
(στ) Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του
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νομικού προσώπου ότι δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. ή
την ιδιότητα του κληρικού και ότι δεν του έχει επιβληθεί
η διοικητική κύρωση της ανάκλησης έγκρισης/αδείας ή
διακοπής λειτουργίας για τον ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα
εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία διετία.
(ζ) Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης του νόμιμου εκπροσώπου σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κατάθεσης
αίτησης για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης ή Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους,
εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του
κράτους - μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η
έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται με ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου ή, σε περίπτωση
που από το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον
συμβολαιογράφου του κράτους - μέλους εγκατάστασης,
οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης
βεβαίωσης ή επίσημης δήλωσης.
(η) Αντίγραφο ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, από το οποίο προκύπτει
ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε
ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα,
τετελεσμένα ή σε απόπειρα, της κλοπής, υπεξαίρεσης,
απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, δωροδοκίας, σωματικής βλάβης, για παράβαση των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής, καθώς και ότι δεν έχει καταδικαστεί ή
παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα
άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007,
Α’ 26).
(θ) Υπεύθυνες δηλώσεις των μετόχων ή των εταίρων
ή των μελών της διοίκησης του νομικού προσώπου ότι
δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ.
ι) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει,
του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου με
βεβαίωση περί του γνήσιου της υπογραφής του, στην
οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος δηλώνει, για λογαριασμό
του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί, τον διακριτικό
τίτλο που το τελευταίο θα χρησιμοποιήσει στον φορέα
ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τον οποίο ζητά
την έκδοση έγκρισης.
(ια) Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου του άρθρου 9.
Τα δικαιολογητικά των περ. (στ), (ζ) και (η) δεν απαιτούνται για Ν.Π.Δ.Δ. Το δικαιολογητικό της περ. (θ) δεν
απαιτείται για Ν.Π.Δ.Δ., για νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για νομικά πρόσωπα των
οποίων τα μέλη ή μέρος των μελών του διοικητικού
συμβουλίου ή της διοικήσεώς τους ορίζονται ως εκ της
ιδιότητάς τους (ex officio).
4. Τα αντίγραφα ποινικού μητρώου αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια αρχή. Αν δεν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτηση, τα αντίγραφα ποινικού
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μητρώου υποβάλλονται από τον φορέα της δραστηριότητας. Ομοίως αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την
αρμόδια αρχή τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης
και εκπροσώπησης των νομικών προσώπων, εφόσον το
νομικό πρόσωπο είναι υπόχρεο εγγραφής στο ΓΕΜΗ. Σε
διαφορετική περίπτωση υποβάλλονται στην αρμόδια,
κατά περίπτωση, αρχή από τον φορέα.
5. Όλα τα διοικητικά δικαιολογητικά, πλην των νομιμοποιητικών εγγράφων νομικού προσώπου, πρέπει
να έχουν εκδοθεί σε ημερομηνία που δεν ξεπερνά το
χρονικό διάστημα του προηγούμενου τριμήνου από την
υποβολή της αίτησης για έγκριση. Επίσης, όπου απαιτείται, πρέπει να έχουν εκδοθεί στην επωνυμία του νομικού
προσώπου ή στο όνομα του φυσικού προσώπου.
6. Τα κτιριολογικά δικαιολογητικά είναι τα προβλεπόμενα στην περ. 8 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ’ του Άρθρου
Πρώτου του ν. 4093/2012, ήτοι :
α) Οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση
με τα δίκτυα κοινής ωφελείας ή τα οριζόμενα στις παρ. 6,
7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α΄167), χρήσης
εκπαιδευτηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού.
β) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.
Ειδικά για την πυροπροστασία υποβάλλεται πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για χρήση «εκπαίδευση» της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 13/2021 Πυροσβεστική
Διάταξη (Β΄ 5519), όπως κάθε φορά ισχύει, το οποίο εκδίδεται στην επωνυμία του φυσικού ή νομικού προσώπου.
Επιπλέον για τα κολλέγια και τα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. υποβάλλεται το αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού
υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 10.
Άρθρο 5
Μεταβολές ή τροποποιήσεις και μεταβίβαση
της έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας
1. Αν πρόκειται να μεταβληθούν τα στοιχεία της έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας, ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει αίτηση για προηγούμενη έγκριση της
επιδιωκόμενης μεταβολής στην αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή. Η διαδικασία που ακολουθείται για την τροποποίηση της έγκρισης ως προς τα στοιχεία που πρόκειται
να μεταβληθούν, είναι η ίδια με τη διαδικασία χορήγησης
της αρχικής έγκρισης που περιγράφεται στο άρθρο 3.
2. Λόγους τροποποίησης έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Ι.Ι.Ε.Κ., Κολλεγίου και Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών αποτελούν ιδίως :
α) Καταστατικές μεταβολές (σύνθεση μετόχων ή εταίρων, σύνθεση του Δ.Σ., έδρα του φορέα).
β) Μεταβολή του νόμιμου εκπροσώπου Νομικών Προσώπων.
γ) Μεταβολή νομικής μορφής του φορέα της δραστηριότητας.
δ) Αλλαγή επωνυμίας φορέα Νομικών Προσώπων.
ε) Αλλαγή διακριτικού τίτλου. στ) Μεταβολή κτιριακής
φύσης
i) Επέκταση υπάρχουσας δομής.
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ii) Αλλαγή χρήσης (αναμόρφωση) υπάρχουσας δομής.
iii) Κατάργηση υπάρχουσας δομής.
ζ) Ένταξη νέων προγραμμάτων στην έγκριση ίδρυσης
και λειτουργίας.
3. Μαζί με την αίτηση ο φορέας υποβάλλει τα δικαιολογητικά που αφορούν στη μεταβολή που αιτείται, το
σχετικό παράβολο, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986, όπως ισχύει, περί μη μεταβολής λοιπών
στοιχείων του φορέα και της δραστηριότητας και ακολουθείται η ίδια διαδικασία του άρθρου 3.
4. α) Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας μεταβιβάζεται
σε νέο φορέα, εφόσον: αα) οι κατά νόμο προϋποθέσεις
χορήγησης της έγκρισης συντρέχουν στο πρόσωπο του
νέου φορέα και ββ) έχουν εγκριθεί όλες οι μεταβολές
που τυχόν έχουν γίνει στη δραστηριότητα του μεταβιβάζοντος φορέα.
β) Η μεταβίβαση της έγκρισης πραγματοποιείται κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4442/2016 κατόπιν αίτησης που συνυπογράφεται και από τα δύο μέρη και
η οποία υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από την
αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας η οποία συντελείται κατά την ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού
συμφωνητικού μεταβίβασης, το οποίο και συνυποβάλλεται.
γ) Η αίτηση συνοδεύεται από τα διοικητικά δικαιολογητικά που αφορούν το πρόσωπο του νέου φορέα, από
πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για χρήση
«εκπαίδευση» της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
στην επωνυμία του νέου φορέα και υπεύθυνη δήλωση
του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, περί μη τροποποίησης
των κτιριολογικών στοιχείων του κτιρίου. Δεν απαιτείται
υποβολή κτιριολογικών δικαιολογητικών, εκτός αν έχει
λήξει η ισχύς τους.
δ) Η μεταβίβαση εγκρίνεται από την αρμόδια, κατά
περίπτωση, αρχή. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας
έγκρισης της μεταβίβασης στο νέο φορέα λήγει, αυτεπαγγέλτως, η ισχύς της έγκρισης στο όνομα/επωνυμία
του μεταβιβάζοντος φορέα.
Άρθρο 6
Διαδικασία και περιεχόμενο γνωστοποίησης
λειτουργίας Φροντιστηρίων και Κέντρων
Ξένων Γλωσσών με δυναμικότητα κάτω των
εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευομένων ανά ώρα
1. Για την έναρξη λειτουργίας Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, των οποίων ο συνολικός αριθμός
εκπαιδευομένων ανά ώρα και ανά κτιριολογική μονάδα
(αυτοτελές κτίριο ή όροφος σε πολυώροφο κτίριο) δεν
υπερβαίνει τον αριθμό των εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευομένων, απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση
σύμφωνα με το Παράρτημα Α. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την ασκούμενη δραστηριότητα και υποβάλλεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
από τον φορέα της δραστηριότητας, ο οποίος έχει την
αποκλειστική ευθύνη για τα περιλαμβανόμενα σ’ αυτήν
στοιχεία.
2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή
του άρθρου 2 (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης
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Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) του άρθρου
14 του ν. 4442/2016, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
(gov.gr-ΕΨΠ) ή και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
για την εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ (EU-GO).
Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε., ως προς το
τμήμα που αφορά στη γνωστοποίηση των εν λόγω δραστηριοτήτων, η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω του
ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr,
εφόσον υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα, άλλως υποβάλλεται σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή στην αρμόδια
αρχή του άρθρου 2, ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο
Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ),σύμφωνα με το Παράρτημα Α της
παρούσας απόφασης, με θεώρηση ως προς το γνήσιο
της υπογραφής, αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της
δραστηριότητας αυτοπροσώπως.
3. Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά
μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ ή του www.notifybusiness.gov.gr,
λαμβάνει μοναδικό αριθμό και χρονοσήμανση, τα οποία
παράγονται από το σύστημα. Το αρχείο με τον μοναδικό
αριθμό επέχει θέση αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης και δεν απαιτείται πρωτοκόλληση.
4. Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται σε έγχαρτη
μορφή στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή σε Κ.Ε.Π-Ε.Κ.Ε:
α) ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή το Κ.Ε.Π-Ε.Κ.Ε παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση σε κάθε περίπτωση και εκδίδει αποδεικτικό
υποβολής,
β) ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δίνει στη γνωστοποίηση έναν μοναδικό κωδικό αριθμό, ο οποίος παραμένει ο ίδιος ακόμα
και όταν αυτή μεταβάλλεται,
γ) ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ενημερώνει τον φορέα της δραστηριότητας αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο σχετικά
με τον κωδικό αριθμό που έλαβε η γνωστοποίησή του.
5. Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν υποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί τα δικαιολογητικά και το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης
της δραστηριότητάς του, σύμφωνα με το άρθρο 7.
6. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, σύμφωνα με το εδάφιο α της παρ. 5, ο φορέας μπορεί να
ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητάς του. Από
την υποβολή της γνωστοποίησης για τη λειτουργία της
δραστηριότητας, εκκινούν οι ελεγκτικές διαδικασίες του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ως αρμόδιας αρχής για την συνδρομή των
οριζομένων προϋποθέσεων στην παρούσα, η μη τήρηση
των οποίων θα οδηγήσει στην επιβολή των προβλεπομένων στην παρούσα κυρώσεων. Εφαρμόζεται αναλόγως
η διαδικασία, όπως ορίζεται στο εδάφιο γ της παρ. 6 του
άρθρου 3.
7. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κοινοποιεί αμελλητί τη γνωστοποίηση και τις τυχόν μεταβολές της στην οικεία υπηρεσία
δόμησης και στην οικεία πυροσβεστική υπηρεσία, προκειμένου να ασκούν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες.
8. Ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια αρχή για κάθε μεταβολή
σχετική με τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας της
δραστηριότητας και για τη συνδρομή ασυμβίβαστων
ιδιοτήτων. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης

Τεύχος B’ 609/12.02.2022

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

περί ενημέρωσης επιβάλλεται διακοπή λειτουργίας της
δραστηριότητας.
Άρθρο 7
Απαιτούμενα δικαιολογητικά και
τήρηση φακέλου
1. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας
της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει
και να τηρεί στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς
του, διαθέσιμα για κάθε έλεγχο, τα διοικητικά και κτιριολογικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις επόμενες
παραγράφους.
2. Τα διοικητικά δικαιολογητικά, στην περίπτωση που
φορέας της δραστηριότητας είναι φυσικό πρόσωπο, είναι τα ακόλουθα:
(α) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου του φυσικού προσώπου-φορέα
της δραστηριότητας.
(β) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει,
στην οποία ο φορέας δηλώνει:
(αα) τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
(ββ) ότι δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. και την ιδιότητα
του κληρικού,
(γγ) ότι δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της
ανάκλησης έγκρισης/αδείας ή διακοπής λειτουργίας για
ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης
την τελευταία διετία.
(γ) Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης του φυσικού
προσώπου-φορέα της δραστηριότητας σε κατάσταση
πτώχευσης και περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή
του σε κατάσταση πτώχευσης ή Ενιαίο Πιστοποιητικό
Δικαστικής Φερεγγυότητας ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους - μέλους
εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου
εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται με ένορκη βεβαίωση
του φυσικού προσώπου-φορέα της δραστηριότητας ή,
σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους-μέλους
εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με
υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους - μέλους
εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης.
(δ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, από το οποίο
προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε
οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα
πλημμελήματα, τετελεσμένα ή σε απόπειρα, της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
παραχάραξης, δωροδοκίας, σωματικής βλάβης, για παράβαση των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και ότι δεν
έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού
Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26).
(ε) Αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου του άρθρου 9.
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3. Τα διοικητικά δικαιολογητικά στην περίπτωση που
φορέας της δραστηριότητας είναι νομικό πρόσωπο είναι
τα ακόλουθα:
(α) Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης. Από το καταστατικό πρέπει να προκύπτει ότι το
νομικό πρόσωπο έχει μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος
μέλος της ΕΕ και ότι ο σκοπός του αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης.
(β) Φορολογική ενημερότητα του νομικού προσώπου.
(γ) Ασφαλιστική ενημερότητα του νομικού προσώπου.
(δ) Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κατάθεσης
αίτησης για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης ή Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους, στο
οποίο το νομικό πρόσωπο έχει την έδρα του, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση
τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται με ένορκη βεβαίωση των μελών του διοικούντος το νομικό πρόσωπο
οργάνου του νομικού προσώπου ή, σε περίπτωση που
από το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση
η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής
ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους - μέλους εγκατάστασης, οι
οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης
ή επίσημης δήλωσης.
(ε) Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
δεν έχει επιβληθεί στο νομικό πρόσωπο η διοικητική
κύρωση της ανάκλησης έγκρισης/αδείας ή διακοπής λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και
κατάρτισης την τελευταία διετία.
(στ) Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. και την ιδιότητα του κληρικού
και ότι δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της
ανάκλησης έγκρισης/αδείας ή διακοπής λειτουργίας για
τον ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία διετία.
(ζ) Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης του νόμιμου εκπροσώπου σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κατάθεσης
αίτησης για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης ή Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους,
εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του
κράτους - μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η
έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται με ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου ή, σε περίπτωση
που από το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον
συμβολαιογράφου του κράτους - μέλους εγκατάστασης,
οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης
βεβαίωσης ή επίσημης δήλωσης.
(η) Αντίγραφο ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργη-
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μα ή για ένα από τα πλημμελήματα, τετελεσμένα ή σε
απόπειρα, της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης,
πλαστογραφίας, παραχάραξης, δωροδοκίας, σωματικής
βλάβης, για παράβαση των διατάξεων περί ναρκωτικών
ή για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
καθώς και ότι δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με
τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του
Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26).
(θ) Υπεύθυνες δηλώσεις των μετόχων ή των εταίρων
ή των μελών της διοίκησης του νομικού προσώπου ότι
δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ.
(ι) Αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου του άρθρου 9.
Τα δικαιολογητικά των περ. (στ), (ζ) και (η) δεν απαιτούνται για Ν.Π.Δ.Δ. Το δικαιολογητικό της περ. (θ) δεν
απαιτείται για Ν.Π.Δ.Δ., για νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για νομικά πρόσωπα των
οποίων τα μέλη ή μέρος των μελών του διοικητικού
συμβουλίου ή της διοικήσεώς τους ορίζονται ως εκ της
ιδιότητάς τους (ex officio).
4. Όλα τα διοικητικά δικαιολογητικά, πλην των νομιμοποιητικών εγγράφων νομικού προσώπου, πρέπει
να έχουν εκδοθεί σε ημερομηνία που δεν ξεπερνά το
χρονικό διάστημα του προηγούμενου τριμήνου από την
υποβολή της γνωστοποίησης. Επίσης, όπου απαιτείται,
να έχουν εκδοθεί στην επωνυμία του νομικού προσώπου
ή στο όνομα του φυσικού προσώπου.
5. Τα αντίγραφα ποινικού μητρώου αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια αρχή. Αν δεν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτηση, το αντίγραφο ποινικού
μητρώου τηρείται από τον φορέα της δραστηριότητας
μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά. Ομοίως αναζητούνται
αυτεπάγγελτα από την αρμόδια αρχή τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης των νομικών
προσώπων, εφόσον το νομικό πρόσωπο είναι υπόχρεο
εγγραφής στο ΓΕΜΗ. Σε διαφορετική περίπτωση, τηρούνται από τον φορέα μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά.
6. Τα κτιριολογικά δικαιολογητικά είναι τα προβλεπόμενα στην περ. 10 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ’ του
Άρθρου Πρώτου του ν. 4093/2012, ήτοι :
α) Οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση
με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόμενα στις παρ. 6,
7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α’167).
β) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.
γ) Βεβαίωση δύο (2) μηχανικών περί της στατικής
επάρκειας του κτιρίου ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό.
Ειδικά για την πυροπροστασία απαιτούνται τα εξής:
α. Για Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, των
οποίων ο συνολικός αριθμός υπερβαίνει τους τριάντα
(30) εκπαιδευόμενους ανά ώρα, Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για χρήση «Εκπαίδευση» της
οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 13/2021 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄
5519), όπως κάθε φορά ισχύει, το οποίο εκδίδεται στην
επωνυμία του φυσικού ή νομικού προσώπου,
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β. Για Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, των
οποίων ο συνολικός αριθμός δεν υπερβαίνει τους τριάντα (30) εκπαιδευόμενους ανά ώρα, αρχειοθετημένες
μελέτες πυροπροστασίας (ενεργητικής και παθητικής,
εφόσον απαιτείται), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
υπ’ αρ. 13/2021 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 5519), όπως
κάθε φορά ισχύει, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν
αντίγραφα των επίσημα κατατεθειμένων στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες για την έκδοση εγκρίσεων και
Πιστοποιητικών Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Εφόσον οι
μελέτες δεν έχουν υποβληθεί μέσω του πληροφοριακού
συστήματος, τότε θα πρέπει να προέρχονται από τον φυσικό φάκελο που τηρείται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία
ή διαθέτει εγκεκριμένη ο φορέας της δραστηριότητας.
Ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να εφοδιασθεί με το βιβλίο ελέγχου, συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα
με την υπ’ αρ. 12/2012 πυροσβεστική διάταξη (Β΄ 1794).
Άρθρο 8
Μεταβολή γνωστοποίησης
1. Αν πρόκειται να μεταβληθούν τα στοιχεία της γνωστοποίησης λειτουργίας της δραστηριότητας, ο φορέας
υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Η διαδικασία που ακολουθείται
για υποβολή της γνωστοποίησης των στοιχείων που
πρόκειται να μεταβληθούν, είναι η ίδια με τη διαδικασία
αρχικής γνωστοποίησης που περιγράφεται στο άρθρο 6.
2. Ειδικά αν η μεταβολή συνίσταται σε αλλαγή του
φορέα της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 9
του ν. 4442/2016, ο παλαιός -με την προϋπόθεση ότι
έχουν γνωστοποιηθεί όλες οι μεταβολές του- και ο νέος
φορέας της δραστηριότητας προβαίνουν ο καθένας σε
γνωστοποίηση της μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών
από την αλλαγή που συντελείται κατά την ημερομηνία
υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού μεταβίβασης.
Η γνωστοποίηση αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετικά με τον φορέα της δραστηριότητας. Τα κτιριολογικά
δικαιολογητικά που είχε ο παλαιός φορέας ισχύουν και
για τον νέο φορέα, με εξαίρεση το πιστοποιητικό πυροπροστασίας που πρέπει να εκδοθεί στο όνομα του νέου
φορέα. Τα διοικητικά δικαιολογητικά πρέπει να αφορούν
το πρόσωπο του νέου φορέα. Με τη γνωστοποίηση μεταβολής ως προς τον φορέα δραστηριότητας παύει αυτεπαγγέλτως να ισχύει η γνωστοποίηση του παλιού φορέα.
3. Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας της δραστηριότητας στον χώρο όπου ασκείται, ο φορέας της δραστηριότητας προβαίνει σε γνωστοποίηση της παύσης.
Για την υποβολή της γνωστοποίησης παύσης λειτουργίας
ακολουθείται αναλόγως η διαδικασία αρχικής γνωστοποίησης που περιγράφεται στο άρθρο 6.
4. Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της
δραστηριότητας, ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει
νέα γνωστοποίηση στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τον νέο χώρο
άσκησης της δραστηριότητας.
Άρθρο 9
Παράβολο
1. α) Για τη χορήγηση της αρχικής έγκρισης ίδρυσης
και λειτουργίας ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και Κολλεγίων, για την
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τροποποίηση αυτής και για την έγκριση μεταβίβασης σε
νέο φορέα, απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου ανά εγκατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 11 και
την παρ. 8 του άρθρου 280 του ν. 4442/2016, το οποίο
ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για
την αρχική έγκριση, στο ποσό των πεντακοσίων (500)
ευρώ για την τροποποίηση της έγκρισης και στο ποσό
των χιλίων (1.000) ευρώ σε περίπτωση μεταβίβασης της
έγκρισης λόγω αλλαγής φορέα και το οποίο καταβάλλεται από τον νέο φορέα.
β) Για τη χορήγηση της αρχικής έγκρισης ίδρυσης και
λειτουργίας Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, για την τροποποίηση αυτής και για την έγκριση
μεταβίβασης σε νέο φορέα, απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου ανά εγκατάσταση, σύμφωνα
με το άρθρο 11 και την παρ. 8 του άρθρου 280 του ν.
4442/2016, το οποίο ορίζεται στο ποσό των οκτακοσίων
(800) ευρώ για την αρχική έγκριση, στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ για την τροποποίηση της έγκρισης
λόγω κτιριολογικών μεταβολών, στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ για λοιπές μεταβολές, και στο ποσό των
διακοσίων ευρώ (200), για τις περιπτώσεις μεταβίβασης
της έγκρισης λόγω αλλαγής φορέα.
2. Για την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης λειτουργίας απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου, ανά εγκατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 11 και
την παρ. 6 του άρθρου 281 του ν. 4442/2016, το οποίο
ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ. Δεν
απαιτείται η καταβολή παραβόλου για γνωστοποίηση
παύσης λειτουργίας ή μεταβολής άλλου γνωστοποιηθέντος στοιχείου, πλην του τόπου άσκησης της δραστηριότητας. Σε περίπτωση μεταβίβασης της γνωστοποίησης λόγω αλλαγής φορέα απαιτείται η προηγούμενη
καταβολή παραβόλου, το οποίο ορίζεται στο ποσό των
εκατό (100) ευρώ.
3. Το παράβολο καταβάλλεται με σκοπό τη διαχείριση
των εγκρίσεων και των γνωστοποιήσεων, τη διαχείριση
των πληροφοριών και τη διενέργεια των ελέγχων που
σχετίζονται με την έγκριση και την γνωστοποίηση, καθώς
και την ανάπτυξη του ΟΠΣ-ΑΔΕ του άρθρου 14 ν. 4442/
2016, τη λειτουργία και συντήρησή του.
4. Ο φορέας της δραστηριότητας καταβάλει το παράβολο πριν την υποβολή της αίτησης έγκρισης και
καταθέτει το αποδεικτικό καταβολής στην κατά περίπτωση αρμόδια αρχή μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά
και πριν την υποβολή της γνωστοποίησης, προκειμένου να συμπληρώσει το σχετικό πεδίο στη φόρμα της
γνωστοποίησης, το δε αποδεικτικό καταβολής το τηρεί
μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά στον χώρο άσκησης της
δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 7.
5. Το σύνολο των εσόδων από το παράβολο έγκρισης
ίδρυσης και λειτουργίας Ι.Ι.Ε.Κ. και Κολλεγίων αποτελεί
έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και εμφανίζεται
στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1450113001
«Παράβολα για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και έγκρισης» και
ποσοστό 20% των εσόδων εγγράφεται σε ύψος στον
Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προκειμένου να καλυφθούν σχετικές δαπάνες
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της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, σύμφωνα με την
παρ. 1 α) του άρθρου 11 του ν. 4442/2016. Ο φορέας
της οικονομικής δραστηριότητας προμηθεύεται το παράβολο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολο,
εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα για την
έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Ι.Ι.Ε.Κ. και Κολλεγίων.
6. Ποσοστό 80% του συνόλου των εσόδων από τα παράβολα έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας και γνωστοποίησης λειτουργίας Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων
Γλωσσών εισπράττεται υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ως αρμόδιας
αρχής, και ποσοστό 20% υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού, προκειμένου να καλυφθούν σχετικές δαπάνες της
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4442/2016. Το ποσό του παραβόλου υπέρ
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «e-Πληρωμές» στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Το
ποσό του παραβόλου υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού κατατίθεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων
(ΑΛΕ) 1450113002 «Ποσοστό 20% επί των παραβόλων
για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και έγκρισης» και ο φορέας
της οικονομικής δραστηριότητας το προμηθεύεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e- παράβολο, εφόσον έχει
ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα.
7. Η επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην υπό στοιχεία Α.1047/12.03.2020 κοινή απόφαση
των υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας (Β΄ 979).
8. Ειδικά για το τμήμα του παραβόλου που καταβάλλεται υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., η επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πραγματοποιείται με
απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μετά από αίτημα του
φορέα και τη συνδρομή των προϋποθέσεων επιστροφής
τους ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Άρθρο 10
Χρηματικό ποσό υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Για τη διατύπωση γνώμης της περ. 13 της υποπαρ. Θ3
του Άρθρου Πρώτου του ν. 4093/2012 για τη χορήγηση
έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) και Κολλεγίων ορίζεται το χρηματικό ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ ανά
εγκατάσταση που θα καταβάλλεται υπέρ του Εθνικού
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) από το φορέα,
ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής «e-Πληρωμές», στην
ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. .
Άρθρο 11
Κυρώσεις ως προς την έγκριση ίδρυσης και
λειτουργίας ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και Κολλεγίων
1. Σε περίπτωση λειτουργίας χωρίς την απαιτούμενη
έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. και Κολλεγίου ή χωρίς προηγούμενη τροποποίησή της, όπου
αυτή απαιτείται, επιβάλλεται, από την αρμόδια αρχή του
άρθρου 2, πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως
εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ, σε βάρος του φορέα
της δραστηριότητας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου
15 του ν. 4442/2016 και τις επόμενες παραγράφους.
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2. Συγκεκριμένα, επιβάλλονται πρόστιμα για τις εξής
παραβάσεις:
α/α

Πρόστιμο
(ευρώ)

Παράβαση

1 Λειτουργία χωρίς έγκριση ίδρυσης και
λειτουργίας

50.000

2 Λειτουργία χωρίς τροποποίηση της
έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας, για
τις περιπτώσεις που οι μεταβολές που
20.000
έχουν γίνει αφορούν στις κτιριακές
υποδομές
3 Λειτουργία χωρίς τροποποίηση της
έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας, για
τις περιπτώσεις που οι μεταβολές που
10.000
έχουν γίνει αφορούν σε λοιπά στοιχεία
πλην των κτιριακών υποδομών
3. Τα πρόστιμα της παρ. 2 προσαυξάνονται κατά τα
ποσά που φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:
α/α Κριτήριο προσαύξησης

Ποσό
προσαύξησης
(ευρώ)

Λόγω ταυτόχρονης διακινδύνευσης ή πρόκλησης βλάβης στο δη10.000
μόσιο συμφέρον από την άσκηση
της δραστηριότητας
2 Λόγω μεγέθους: αν η δραστηριότητα ασκείται σε χώρο με επιφά5.000
νεια μεγαλύτερη των χιλίων τετραγωνικών μέτρων (1.000 τ.μ.)
1.000 /έτος
3 Λόγω διάρκειας της παράβασης:
αν η παράβαση διαρκεί περισσό- με ανώτατο όριο
τερο από 1 έτος
3.000
4 Λόγω υποτροπής: αν η παράβαση
διαπιστώνεται εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου των δύο
(2) ετών από προηγούμενη δια2.000
πιστωθείσα παράβαση του παρόντος άρθρου, η οποία οδήγησε σε
επιβολή προστίμου
4. Το πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με τις παρ.
2 και 3 μειώνεται κατά 20%, αν ο φορέας συμμορφώνεται
άμεσα.
5. Για λειτουργία της δραστηριότητας υπό νέο φορέα,
χωρίς την απαιτούμενη τροποποίηση της έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο
20.000 ευρώ. Το πρόστιμο επιβάλλεται κατά το ήμισυ
σε έκαστον εκ των φορέων.
6. Το επιβαλλόμενο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ή μεγαλύτερο
από εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ.

Κέντρου Ξένων Γλωσσών ή χωρίς προηγούμενη τροποποίησή της, όπου αυτή απαιτείται, επιβάλλεται, από
την αρμόδια αρχή του άρθρου 2, πρόστιμο από τρεις
χιλιάδες πεντακόσια (3.500) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες
(20.000) ευρώ, σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας,
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4442/2016
και τις επόμενες παραγράφους.
2. Συγκεκριμένα, επιβάλλονται πρόστιμα για τις εξής
παραβάσεις :
Παράβαση

Πρόστιμο
(ευρώ)

1

Λειτουργία χωρίς έγκριση ίδρυσης και
λειτουργίας

12.000

2

Λειτουργία χωρίς τροποποίηση της
έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας,
για τις περιπτώσεις που οι μεταβολές
που έχουν γίνει αφορούν στις κτιριακές υποδομές

7.000

Λειτουργία χωρίς τροποποίηση της
έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας, για
τις περιπτώσεις που οι μεταβολές που
έχουν γίνει αφορούν σε λοιπά στοιχεία
πλην των κτιριακών υποδομών

3.500

α/α

3

1

Άρθρο 12
Κυρώσεις ως προς την έγκριση ίδρυσης
και λειτουργίας Φροντιστηρίων και
Κέντρων Ξένων Γλωσσών
1. Σε περίπτωση λειτουργίας χωρίς την απαιτούμενη
έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Φροντιστηρίου και
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3. Τα πρόστιμα της παρ. 2 προσαυξάνονται κατά τα
ποσά που φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα και κατά
κριτήριο :
α/α

Κριτήριο προσαύξησης

Ποσό
προσαύξησης
(ευρώ)

1 Λόγω ταυτόχρονης διακινδύνευσης ή πρόκλησης βλάβης στο δη3.000
μόσιο συμφέρον από την άσκηση
της δραστηριότητας
2 Λόγω μεγέθους: αν η δραστηριότητα ασκείται σε χώρο με επιφά2.000
νεια μεγαλύτερη των πεντακοσίων
τετραγωνικών μέτρων (500 τ.μ.)
3 Λόγω διάρκειας της παράβασης:
700 /έτος
αν η παράβαση διαρκεί περισσό- με ανώτατο όριο
τερο από 1 έτος
2.000
4 Λόγω υποτροπής: αν η παράβαση
διαπιστώνεται εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου των δύο
(2) ετών από προηγούμενη διαπι1.000
στωθείσα παράβαση του παρόντος άρθρου, η οποία οδήγησε
σε επιβολή προστίμου
4. Το πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με τις παρ.
2 και 3 μειώνεται κατά 20%, αν ο φορέας συμμορφώνεται
άμεσα.
5. Για λειτουργία της δραστηριότητας υπό νέο φορέα,
χωρίς την απαιτούμενη τροποποίηση της έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο
20.000 ευρώ. Το πρόστιμο επιβάλλεται κατά το ήμισυ
σε έκαστον εκ των φορέων.
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6. Το επιβαλλόμενο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) ευρώ ή
μεγαλύτερο από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.
Άρθρο 13
Κυρώσεις ως προς τη γνωστοποίηση λειτουργίας
1. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση ως
προς τη γνωστοποίηση, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 284 του
ν. 4442/2016, επιβάλλεται, από την αρμόδια αρχή του
άρθρου 2, πρόστιμο από διακόσια (200) ευρώ έως οκτώ
χιλιάδες πεντακόσια (8.500) ευρώ, σε βάρος του φορέα
της δραστηριότητας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου
15 του ν. 4442/2016 και τις επόμενες παραγράφους.
2. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται πρόστιμο για τις εξής
παραβάσεις:
(α) παράλειψη γνωστοποίησης πριν από την έναρξη
λειτουργίας (αρχική γνωστοποίηση)
(β) παράλειψη γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων
(γ) παράλειψη γνωστοποίησης της αλλαγής φορέα
(δ) παροχή αναληθών ή ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση (ε) έλλειψη δικαιολογητικών
του άρθρου 7.
3. Το ύψος των προστίμων προσδιορίζεται με βάση
τον ακόλουθο πίνακα:
α/α

Παράβαση

Πρόστιμο (ευρώ)

Παράλειψη γνωστοποίησης πριν
1 από την έναρξη λειτουργίας (αρχική γνωστοποίηση)

4.500

500
Παροχή αναληθών ή ανακριβών
ή ελλιπών στοιχείων κατά τη γνω- (για ένα στοιχείο)
2.000
στοποίηση (είτε στην αρχική γνω2
στοποίηση, είτε λόγω παράλειψης (για περισσόγνωστοποίησης της μεταβολής τερα από ένα
στοιχείων)
στοιχεία)
1.500
3 Παράλειψη καταβολής παραβόλου (με την επιφύλαξη της παρ. 6)
200
Έλλειψη ή μη συμβατότητα των
(για κάθε
4 κτιριολογικών δικαιολογητικών
του άρθρου 7
δικαιολογητικό)
100
Έλλειψη ή μη συμβατότητα των
5 διοικητικών δικαιολογητικών του
(για κάθε
άρθρου 7
δικαιολογητικό)
Για τον προσδιορισμό του πλήθους των δικαιολογητικών που απαιτείται στην περ. 5 του ανωτέρω πίνακα,
κάθε περίπτωση της παρ. 2 ή της παρ. 3 του άρθρου 7,
νοείται ως ένα δικαιολογητικό.
4. Τα πρόστιμα της παρ. 2 προσαυξάνονται κατά τα
ποσά που φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:
α/α

Κριτήριο προσαύξησης

1 Λόγω ταυτόχρονης διακινδύνευσης
ή πρόκλησης βλάβης στο δημόσιο
συμφέρον από την άσκηση της δραστηριότητας

Ποσό
προσαύξησης (ευρώ)
1.000
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2 Λόγω μεγέθους: αν η δραστηριότητα ασκείται σε χώρο με επιφάνεια
μεγαλύτερη των εβδομήντα τετραγωνικών μέτρων (70 τ.μ.)

500

3 Λόγω διάρκειας της παράβασης: αν
η παράβαση διαρκεί περισσότερο
από 1 έτος

500

4 Λόγω υποτροπής: αν η παράβαση
διαπιστώνεται εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου των δύο (2)
ετών από προηγούμενη διαπιστωθείσα παράβαση του παρόντος άρθρου, η οποία οδήγησε σε επιβολή
προστίμου

500

5. Το πρόστιμο που προκύπτει από τους υπολογισμούς
των παρ. 3 και 4 μειώνεται κατά 20%, αν ο φορέας συμμορφώνεται άμεσα.
6. Ειδικά για την περίπτωση που ο φορέας της δραστηριότητας δεν κατέβαλε το αντίτιμο του απαιτούμενου παραβόλου της γνωστοποίησης, πριν την επιβολή
προστίμου η αρμόδια αρχή τάσσει προθεσμία δέκα (10)
ημερών για συμμόρφωση και εφόσον ο φορέας δεν συμμορφωθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας, επιβάλλεται
το πρόστιμο της παρ. 3.
7. Το επιβαλλόμενο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από διακόσια (200) ευρώ ή μεγαλύτερο από
οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (8.500) ευρώ.
8. Για λειτουργία της δραστηριότητας υπό νέο φορέα,
χωρίς την απαιτούμενη γνωστοποίηση της μεταβολής,
επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο 1.000 ευρώ. Το πρόστιμο επιβάλλεται κατά το ήμισυ σε έκαστον εκ των
φορέων.
9. Εάν η παράβαση κρίνεται ήσσονος σημασίας, η αρμόδια αρχή δύναται να προβαίνει σε σύσταση και να
τάσσει προθεσμία για συμμόρφωση και εφόσον ο ελεγχόμενος συμμορφωθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας,
δεν επιβάλλεται πρόστιμο.
Άρθρο 14
Διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας
1. Σωρευτικά με τα πρόστιμα που προβλέπονται στα
άρθρα 11 και 12, στις δραστηριότητες που υπάγονται
σε έγκριση επιβάλλεται διακοπή λειτουργίας στις εξής
περιπτώσεις:
1.1 Λειτουργία δραστηριότητας χωρίς την απαιτούμενη έγκριση.
1.2 Λειτουργία δραστηριότητας χωρίς να έχει γίνει η
απαιτούμενη τροποποίηση της έγκρισης λόγω μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας ή αλλαγής φορέα
και από την άσκηση της δραστηριότητας τέθηκε σε διακινδύνευση ή προκλήθηκε βλάβη στο δημόσιο συμφέρον. Σε αυτήν την περίπτωση, η διακοπή λειτουργίας
μπορεί να είναι οριστική ή προσωρινή, ανάλογα με την
παράβαση.
2. Σωρευτικά με τα πρόστιμα που προβλέπονται
στο άρθρο 13, στις δραστηριότητες που υπάγονται σε
γνωστοποίηση επιβάλλεται διακοπή λειτουργίας, στην
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περίπτωση λειτουργίας της δραστηριότητας χωρίς την
απαιτούμενη αρχική γνωστοποίηση.
Άρθρο 15
Λοιπές ρυθμίσεις για τις κυρώσεις
1. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των κυρώσεων των
άρθρων 11 έως και 14 είναι η αρμόδια αρχή του άρθρου
2, ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας.
2. Η διαπίστωση παράβασης επιμέρους όρων της
κείμενης νομοθεσίας για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων του παρόντος, επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις από τα
αρμόδια όργανα που ορίζονται σε αυτές.
3. Τα πρόστιμα που βεβαιώνονται σύμφωνα με την
παρούσα εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό του
Κρατικού Προϋπολογισμού με ΑΛΕ 1560989001 «Λοιπά
πρόστιμα και χρηματικές ποινές». Ειδικά για την περίπτωση προστίμων, για την επιβολή και είσπραξη των
οποίων αρμόδιος είναι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αυτά βεβαιώνονται σύμφωνα με την παρούσα και τις οικείες διατάξεις
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Από τα εισπραττόμενα πρόστιμα του
προηγούμενου εδαφίου, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 15 του
ν. 4442/2016, ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) αποτελεί έσοδο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και καταβάλλεται ηλεκτρονικά
μέσω της εφαρμογής «e- Πληρωμές» στην ιστοσελίδα
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ενώ ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%)
κατατίθεται στον προαναφερόμενο ειδικό κωδικό του
Κρατικού Προϋπολογισμού.
4. Για τις δραστηριότητες της παρούσας που υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης, όπου προβλέπεται ως
κύρωση η ανάκληση της αδείας, από την έναρξη ισχύος
της παρούσας νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή
λειτουργίας.
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Άρθρο 16
Τροποποιούμενες και Καταργούμενες διατάξεις
1. Οι ρυθμίσεις της υπ’ αρ. 151678/ΙΑ/2012 απόφασης
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις
προσώπων και ΝΠΔΔ» (Β’ 3324), η οποία τροποποιήθηκε
με την υπ’ αρ. 84151/ΙΑ/2013 απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
(Β’ 1584) και με την υπ’ αρ. 52887/ΙΑ/2013 (Β’ 1059) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καταργούνται κατά το μέρος που
αφορούν στα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., Κολλέγια, Φροντιστήρια και
Κέντρα Ξένων Γλωσσών.
2. Οι ρυθμίσεις της υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και
χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012» (Β’ 3057), η οποία τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 34566/ΙΑ/2013 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β’ 756), καταργούνται κατά το μέρος που αφορούν στα Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.,
Κολλέγια, Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών.
Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει δύο (2) μήνες μετά τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ Ȱ
ȳɁɏɇɈɃɅɃȻȸɇȸ ȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰɇ ɌɆɃɁɈȻɇɈȸɆȻɃɉ / ȾȵɁɈɆɃɉ ɂȵɁɏɁ ȳȿɏɇɇɏɁ
ȴɉɁȰɀȻȾɃɈȸɈȰɇ ȾȰɈɏ ɈɏɁ ȵȲȴɃɀȸɁɈȰ ɅȵɁɈȵ (75) ȰɈɃɀɏɁ ɈȸɁ ɏɆȰ
Ȱʌ. ȳʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ (1) …………………..

Ɍʌʉʆʏɿʍʏɼʌɿʉ

ȳɁɏɇɈɃɅɃȻȸɇȸ ȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰɇ ɌɆɃɁɈȻɇɈȸɆȻɃɉ/ȾȵɁɈɆɃɉ ɂȵɁɏɁ ȳȿɏɇɇɏɁ
ȴɉɁȰɀȻȾɃɈȸɈȰɇ ȾȰɈɏ ɈɏɁ ȵȲȴɃɀȸɁɈȰ ɅȵɁɈȵ (75) ȰɈɃɀɏɁ ɈȸɁ ɏɆȰ
(ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 281 ʏʉʐ ʆ. 4442/2016)
Ⱦɹʆʏʌʉ ɂɹʆʘʆ ɶʄʘʍʍʙʆ

Ȱʌʖɿʃɼ (ʆɹɲ) ɶʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻ: (2)
ʆɹɲ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ɼ
ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɻ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ (ʅɸ ɳɷɸɿɲ Ɍʌʉʆʏɿʍʏɻʌʀʉʐ/Ⱦɹʆʏʌʉʐ
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ɀɸʏɲɴʉʄɼ Ʌɲʑʍɻ (3)

Ȱ. ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȵɇ ɇɍȵɈȻȾȰ ɀȵ ɈɃɁ ɌɃɆȵȰ Ɉȸɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ
ȵʀɷʉʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ:
Ƀʆʉʅ/ʅʉ ʔʐʍɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ/
ȵʋʘʆʐʅʀɲ ʆʉʅɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ

Ɍʐʍɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ

Ɂʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ

…………………………………………………………………………………………………………………………

ȰɌɀ: ……………………… Ȱʌ. ȳȵɀȸ: ……………………… Ɉɻʄ.: …………………………
Ȳ. ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȵɇ ɇɍȵɈȻȾȰ ɀȵ Ɉȸ Ⱥȵɇȸ Ɉȸɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ
Ʌɸʌɿʔɸʌ. ȵʆʊʏɻʏɲ: ……………………………

E-mail: ……………………………………

ȴɼʅʉʎ / ȴȴ: ……………………………….. Ⱥɹʍɻ (4): ………………………

Ɉɲʖ. ȴ/ʆʍɻ: ʉɷʊʎ: …………………………………………………. ɲʌɿɽʅʊʎ:……………………. ɈȾ: ………………………………
ȳɸʘɶʌ. ɇʐʆʏɸʏɲɶʅɹʆɸʎ (5): ɶɸʘɶʌ. ʋʄɳʏʉʎ ……………………………………… ɶɸʘɶʌ. ʅɼʃʉʎ ………………………………....
(Ȱʋʉɷɸʃʏɹʎ ʏɿʅɹʎ: ɲʋʊ 34.* ɹʘʎ 41.*)

(Ȱʋʉɷɸʃʏɹʎ ʏɿʅɹʎ: ɲʋʊ 19.* ɹʘʎ 29.*)

ȳ. ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȵɇ ɇɍȵɈȻȾȰ ɀȵ Ɉȸ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ: ………………………

…………………………

………………………

…………………

ɇʐʆʉʄɿʃʊ ɸʅɴɲɷʊ: …….ʏ.ʅ.
Ʌʄɼɽʉʎ ɲɿɽʉʐʍʙʆ ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ: ………
ȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ: ………. ɸʃʋɲɿɷɸʐʊʅɸʆʉɿ/ʙʌɲ
ɇʏɹɶɲʍɻ ʍɸ ʋʉʄʐʙʌʉʔʉ ʃʏʀʌɿʉ

ɁȰȻ

ɃɍȻ

Ȱʆ ʆɲɿ, ʋʉɿʉʐʎ ʉʌʊʔʉʐʎ ʃɲʏɲʄɲʅɴɳʆɸɿ ɻ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ: ʐʋʊɶɸɿʉ
ɿʍʊɶɸɿʉ
1ʉʎ
2ʉʎ
ɳʄʄʉʐʎ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʐʋʉɴʉʄɼʎ
Ƀ ʔʉʌɹɲʎ ʏɻʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ
(ɻɻ.ʅʅ.ɸɸɸɸ)
(ɶɿɲ ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ ʉ ʆʊʅɿʅʉʎ ɸʃʋʌʊʍʘʋʉʎ)

3ʉʎ

(ʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ – ʐʋʉɶʌɲʔɼ)
ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ
ȴȻȾȰȻɃȿɃȳȸɈȻȾȰ ɅɃɉ ɈȸɆɃɉɁɈȰȻ ȰɅɃ ɈɃɁ ɌɃɆȵȰ Ɉȸɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ ɇɈɃɁ ɍɏɆɃ ȰɇȾȸɇȸɇ Ɉȸɇ
ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ ɀȵ ȵȾȴɃɇȸ ɅɆȻɁ ɈȸɁ ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ ɉɅɃȲɃȿȸɇ Ɉȸɇ ɅȰɆɃɉɇȰɇ ȳɁɏɇɈɃɅɃȻȸɇȸɇ
Ȱʌ. ʋʌʘʏ. ɼ ȰȴȰ
¥
ȴȻȾȰȻɃȿɃȳȸɈȻȾɃ
(ʊʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɷɿɲɽɹʍɿʅɲ)
Ʉʏɲʆ ʉ ʔʉʌɹɲʎ ɸʀʆɲɿ ʔʐʍɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ
1. Ɍʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ɷɸʄʏʀʉʐ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ ɼ ɳʄʄʉʐ ʏɲʐʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ɸɶɶʌɳʔʉʐ
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2. ɉʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ʔʉʌɹɲ (ʋɸʌʀ ʏʊʋʉʐ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ, ʋɸʌʀ ʅɻ ɿɷɿʊʏɻʏɲʎ
ɷɻʅʉʍʀʉʐ ʐʋɲʄʄɼʄʉʐ ʃ.ʄʋ. ʃɲɿ ʋɸʌʀ ʅɻ ɲʆɳʃʄɻʍɻʎ ɹɶʃʌɿʍɻʎ/ɲɷɸʀɲʎ)
3. Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʋɸʌʀ ʅɻ ʃɼʌʐʇɻʎ ʍɸ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʋʏʙʖɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ʋɸʌʀ ʅɻ
ʃɲʏɳɽɸʍɻʎ ɲʀʏɻʍɻʎ ɶɿɲ ʃɼʌʐʇɻ ʍɸ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʋʏʙʖɸʐʍɻʎ ɼ ɸʆɿɲʀʉ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɷɿʃɲʍʏɿʃɼʎ ʔɸʌɸɶɶʐʊʏɻʏɲʎ
4. Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉ ʋʉɿʆɿʃʉʑ ʅɻʏʌʙʉʐ
Ʉʏɲʆ ʉ ʔʉʌɹɲʎ ɸʀʆɲɿ ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ
1. Ɂʉʅɿʅʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ɹɶɶʌɲʔɲ ʍʑʍʏɲʍɻʎ ʃɲɿ ɸʃʋʌʉʍʙʋɻʍɻʎ ʏʉʐ ʔʉʌɹɲ.
2. Ɍʉʌʉʄʉɶɿʃɼ ɸʆɻʅɸʌʊʏɻʏɲ
3. Ȱʍʔɲʄɿʍʏɿʃɼ ɸʆɻʅɸʌʊʏɻʏɲ
4. Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʋɸʌʀ ʅɻ ʃɼʌʐʇɻʎ ʍɸ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʋʏʙʖɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ʋɸʌʀ ʅɻ
ʃɲʏɳɽɸʍɻʎ ɲʀʏɻʍɻʎ ɶɿɲ ʃɼʌʐʇɻ ʍɸ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʋʏʙʖɸʐʍɻʎ ɼ ɸʆɿɲʀʉ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɷɿʃɲʍʏɿʃɼʎ ʔɸʌɸɶɶʐʊʏɻʏɲʎ (ɶɿɲ ʏʉʆ ʔʉʌɹɲ)
5. ɉʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʆʉʅʀʅʉʐ ɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐ (ʋɸʌʀ ʅɻ ɲʆɳʃʄɻʍɻʎ
ɹɶʃʌɿʍɻʎ/ɲɷɸʀɲʎ ʆʉʅɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ)
6. ɉʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʆʉʅʀʅʉʐ ɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐ (ʋɸʌʀ ʅɻ ɲʆɳʃʄɻʍɻʎ ɹɶʃʌɿʍɻʎ/
ɲɷɸʀɲʎ ʏʉʐ ʆʉʅʀʅʉʐ ɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐ ʃɲɿ ʋɸʌʀ ʅɻ ɿɷɿʊʏɻʏɲʎ ɷɻʅʉʍʀʉʐ ʐʋɲʄʄɼʄʉʐ
ʃ.ʄʋ.)
7. Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʋɸʌʀ ʅɻ ʃɼʌʐʇɻʎ ʍɸ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʋʏʙʖɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ʋɸʌʀ ʅɻ
ʃɲʏɳɽɸʍɻʎ ɲʀʏɻʍɻʎ ɶɿɲ ʃɼʌʐʇɻ ʍɸ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʋʏʙʖɸʐʍɻʎ ɼ ɸʆɿɲʀʉ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɷɿʃɲʍʏɿʃɼʎ ʔɸʌɸɶɶʐʊʏɻʏɲʎ (ɶɿɲ ʏʉʆ ʆʊʅɿʅʉ ɸʃʋʌʊʍʘʋʉ)
8. Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉ ʋʉɿʆɿʃʉʑ ʅɻʏʌʙʉʐ ʏʉʐ ʆʉʅʀʅʉʐ ɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐ
9. ɉʋɸʑɽʐʆɸʎ ɷɻʄʙʍɸɿʎ ʅɸʏʊʖʘʆ, ɸʏɲʀʌʘʆ, ʅɸʄʙʆ ɷɿʉʀʃɻʍɻʎ ʋɸʌʀ ʅɻ ɿɷɿʊʏɻʏɲʎ
ɷɻʅʉʍʀʉʐ ʐʋɲʄʄɼʄʉʐ ʃ.ʄʋ.
Ⱦʏɿʌɿʉʄʉɶɿʃɳ ʃɲɿ ʄʉɿʋɳ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ
Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃɼ ɳɷɸɿɲ, ʋʉʐ ɹʖɸɿ ɽɸʘʌɻɽɸʀ ɶɿɲ ʍʑʆɷɸʍɻ ʅɸ ʏɲ ɷʀʃʏʐɲ ʃʉɿʆɼʎ
ʘʔɹʄɸɿɲʎ ɼ ʏɲ ʉʌɿɺʊʅɸʆɲ ʍʏɿʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐʎ 6, 7 & 8 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 107 ʏʉʐ ʆ.
4495/2017 (Ȱ’167).
Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʖʙʌʉʐ ʃʑʌɿɲʎ ʖʌɼʍɻʎ ɲʋʊ ɿɷɿʙʏɻ ʅɻʖɲʆɿʃʊ, ʅɸ ɸʋɿʍʐʆɲʋʏʊʅɸʆɲ
ʍʖɹɷɿɲ ɲʋʉʏʑʋʘʍɻʎ ʏɻʎ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɻʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ɷʑʉ (2) ʅɻʖɲʆɿʃʙʆ ʋɸʌʀ ʏɻʎ ʍʏɲʏɿʃɼʎ ɸʋɳʌʃɸɿɲʎ ʏʉʐ ʃʏɿʌʀʉʐ ʘʎ ʋʌʉʎ
ʏʉ ʅɹɶɿʍʏʉ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʉ ʋʄɻɽʐʍʅʊ
Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʋʐʌʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɿʍʖʑʉʐʍɸʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ
ɀɸʄɹʏɻ ʋʐʌʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ (ɲʌʖɸɿʉɽɸʏɻʅɹʆɻ)
Ȱʋʉɷɸɿʃʏɿʃʊ ʃɲʏɲɴʉʄɼʎ ʋɲʌɲɴʊʄʉʐ
(1) Ƀ ʅʉʆɲɷɿʃʊʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ɶʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ɷʀʆɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ȵɃɅɅȵɅ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʐʋʉɴʉʄɼ ɲʌʖɿʃɼʎ
ɶʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ʃɲɿ ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ʔʉʌɹɲ ʏɻʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ, ʅʊʆʉ ʊʏɲʆ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ɶɿɲ
ʅɸʏɲɴʉʄɼ ɼ ʋɲʑʍɻ.
(2) Ȱʌʖɿʃɼ (ʆɹɲ) ɶʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ɸʀʏɸ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʙʏɻ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʃɲɿ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ («ʆɹɲ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ»). ȵʋʀʍɻʎ ɲʌʖɿʃɼ (ʆɹɲ) ɶʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻ («ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɻ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ») ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ
ʃɲɿ ɶɿɲ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʋʉʐ ʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀ ʅɸ ɳɷɸɿɲ Ɍʌʉʆʏɿʍʏɻʌʀʉʐ ʃɲɿ Ⱦɹʆʏʌʉʐ ɂɹʆʘʆ ȳʄʘʍʍʙʆ ʃɲɿ
ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ʆɲ ʅɸʏɲɴɳʄɸɿ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏɻʎ ɳɷɸɿɲʎ Ɍʌʉʆʏɿʍʏɻʌʀʉʐ ʃɲɿ Ⱦɹʆʏʌʉʐ ɂɹʆʘʆ ȳʄʘʍʍʙʆ. ɇʏɻʆ
ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʉ ʔʉʌɹɲʎ ʏɻʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ ʐʋʉɴɳʄʄɸɿ ʋʌʙʏɲ ɲʌʖɿʃɼ (ʆɹɲ) ɶʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ʅɸ
ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʋʉʐ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʍʏɻʆ ɳɷɸɿɲ Ɍʌʉʆʏɿʍʏɻʌʀʉʐ ʃɲɿ Ⱦɹʆʏʌʉʐ ɂɹʆʘʆ ȳʄʘʍʍʙʆ ʃɲɿ ʍʏɻ ʍʐʆɹʖɸɿɲ
ʐʋʉɴɳʄʄɸɿ ʅɸʏɲɴʉʄɼ ɶʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ.
(3) Ȱʔʉʌɳ ʏɻʆ ʉʌɿʍʏɿʃɼ ɷɿɲʃʉʋɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʍʏɻ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ ɽɹʍɻ.
(4) ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ, ɲʆ ɷɸʆ ʐʋɳʌʖɸɿ ʍɲʔɼʎ ʏɲʖʐɷʌʉʅɿʃɼ ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ.
(5) ɇʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿ ʉɿ ʍʐʆʏɸʏɲɶʅɹʆɸʎ ɲʋʊ GOOGLEMAPS ɼ ʋɲʌʊʅʉɿʉ ɲʋɸɿʃʉʆɿʍʏɿʃʊ ʍʑʍʏɻʅɲ ɶɿɲ ɹʆɲ
ʍɻʅɸʀʉ ɸʆʏʊʎ ʏɻʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ, ʅʊʆʉ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳʌʖɸɿ ʍɲʔɼʎ ʏɲʖʐɷʌʉʅɿʃɼ
ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ Ȳ
ȰȻɈȸɇȸ ȳȻȰ Ɉȸ ɍɃɆȸȳȸɇȸ ȵȳȾɆȻɇȸɇ ȻȴɆɉɇȸɇ ȾȰȻ ȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰɇ Ȼ.Ȼ.ȵ.Ⱦ./ȾɃȿȿȵȳȻɃɉ
ȾȰȻ ɌɆɃɁɈȻɇɈȸɆȻɃɉ/ȾȵɁɈɆɃɉ ɂȵɁɏɁ ȳȿɏɇɇɏɁ ȴɉɁȰɀȻȾɃɈȸɈȰɇ ȰɁɏ ɈɏɁ
ȵȲȴɃɀȸɁɈȰ ɅȵɁɈȵ (75) ȰɈɃɀɏɁ ɈȸɁ ɏɆȰ

ȵȿȿȸɁȻȾȸ ȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ
Ȱ Ȼ Ɉ ȸ ɇ ȸ – ɉɅȵɉȺɉɁȸ ȴȸȿɏɇȸ (ɳʌɽʌʉ 8 Ɂ.1599/1986)

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

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ : «ɍʉʌɼɶɻʍɻ ɹɶʃʌɿʍɻʎ ʀɷʌʐʍɻʎ ʃɲɿ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʃʉʄʄɸɶʀʉʐ, Ȼ.ȻȵȾ,
ʔʌʉʆʏɿʍʏɻʌʀʉʐ, ʃɹʆʏʌʉʐ ʇɹʆʘʆ ɶʄʘʍʍʙʆ».
ȰɆȻȺɀ. ɅɆɏɈɃȾɃȿȿɃɉ
ɅɆɃɇ:

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ

* [Ȱʌʅʊɷɿɲ ɉʋɻʌɸʍʀɲ]
ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɉʋɻʌɸʍʀɲ

ɇɈɃȻɍȵȻȰ ȰȻɈɃɉɁɈɃɇ:

Ƀ
–
Ʉʆʉʅɲ:

ȸ

ȵʋʙʆʐʅʉ:

Ʉʆʉʅɲ Ʌɲʏɹʌɲ:

ȵʋʙʆʐʅʉ
Ʌɲʏɹʌɲ:

Ʉʆʉʅɲ
ɀɻʏɹʌɲʎ:

ȵʋʙʆʐʅʉ
ɀɻʏɹʌɲʎ:

Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ
ɇʐɺʑɶʉʐ:

Ɉʉ ȳɹʆʉʎ
(ʍʐɺʑɶʉʐ):

Ȱʌɿɽ. ȴɸʄʏ.
Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲʎ:

Ȱ.Ɍ.ɀ:
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ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ɶɹʆʆɻʍɻʎ(1):
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Ɉʊʋʉʎ
ȳɹʆʆɻʍɻʎ:

Ɉʊʋʉʎ
Ⱦɲʏʉɿʃʀɲʎ:

Ƀɷʊʎ:

Ɉɻʄ:

ʃɿʆ:

Ȱʌɿɽ:

ɈȾ:

E – mail:

ɇɈɃȻɍȵȻȰ ȵȾɅɆɃɇɏɅɃɉ:
Ƀ
–
Ʉʆʉʅɲ:

ȸ

ȵʋʙʆʐʅʉ:

Ʉʆʉʅɲ Ʌɲʏɹʌɲ:

ȵʋʙʆʐʅʉ
Ʌɲʏɹʌɲ:

Ʉʆʉʅɲ
ɀɻʏɹʌɲʎ:

ȵʋʙʆʐʅʉ
ɀɻʏɹʌɲʎ:

Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ
ɇʐɺʑɶʉʐ:

Ɉʉ ȳɹʆʉʎ
(ʍʐɺʑɶʉʐ):

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ Ⱥɲʆɳʏʉʐ:

Ɉʊʋʉʎ Ⱥɲʆɳʏʉʐ:

Ⱦʘɷɿʃʊʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʋɲʌɲɴʊʄʘʆ:

ɃɆȻɇɀɃɇ / ɇɈɃȻɍȵȻȰ ȵȾɅɆɃɇɏɅɃɉ(4) (ɶɿɲ ʃɲʏɳɽɸʍɻ ɲʀʏɻʍɻʎ ɼ ʋɲʌɲʄɲɴɼ ʏɸʄɿʃɼʎ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɼʎ
ʋʌɳʇɻʎ) : ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɷɸ ʍʐʆʏɳʍʍɸʏɲɿ ɻ ɸʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻ ʍʏʉ ʋɲʌʊʆ ɹʆʏʐʋʉ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ
ʋʌʉʍʃʊʅɿʍɻ ɸʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻʎ ʅɸ ɸʋɿʃʑʌʘʍɻ ʏʉʐ ɶʆɼʍɿʉʐ ʏɻʎ ʐʋʉɶʌɲʔɼʎ ɲʋʊ ɷɻʅʊʍɿɲ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ɼ
ʍʐʅɴʉʄɲɿʉɶʌɲʔɿʃʉʑ ʋʄɻʌɸʇʉʐʍʀʉʐ.
ɃɁɃɀȰ:

ȵɅɏɁɉɀɃ:

ɃɁɃɀȰɈȵɅɏɁɉɀɃ
ɅȰɈȵɆȰ:

ȰȴɈ:

ɃȴɃɇ:
Ɉɻʄ:

ȰɆȻȺ:
ʃɿʆ:

Ɉ.Ⱦ:
E – mail:
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ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȰȾȰ ɇɈɃȻɍȵȻȰ
ȰɅȰȻɈɃɉɀȵɁȰ ȴȻȾȰȻɃȿɃȳȸɈȻȾȰ ȳȻȰ ɌɉɇȻȾɃ ɅɆɃɇɏɅɃ
ɈȻɈȿɃɇ ȴȻȾȰȻɃȿɃȳȸɈȻȾɃɉ:

Ɍʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ɷɸʄʏʀʉʐ
ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ ɼ ɳʄʄʉʐ
ʏɲʐʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ɸɶɶʌɳʔʉʐ ʏʉʐ
ʔʐʍɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ-ʔʉʌɹɲ ʏɻʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ
ɉʋɸʑɽʐʆɻ ȴɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ʆ.
1599/1986, ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ, ʍʏɻʆ
ʉʋʉʀɲ ʉ ʔʉʌɹɲʎ ɷɻʄʙʆɸɿ:
(ɲɲ) ʏʉʆ ʏʊʋʉ ʏɻʎ ʅʊʆɿʅɻʎ
ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ ʏʉʐ ʍɸ ʃʌɳʏʉʎ – ʅɹʄʉʎ
ʏɻʎ ȵʐʌʘʋɲʁʃɼʎ ȶʆʘʍɻʎ,
(ɴɴ) ʊʏɿ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ʏɻʆ ɿɷɿʊʏɻʏɲ ʏʉʐ
ɷɻʅʉʍʀʉʐ ʐʋɲʄʄɼʄʉʐ,
ʐʋɲʄʄɼʄʉʐ Ƀ.Ɉ.Ȱ. ɼ ɳʄʄʉʐ
Ɂ.Ʌ.ȴ.ȴ. ʃɲɿ ʏɻʆ ɿɷɿʊʏɻʏɲ ʏʉʐ
ʃʄɻʌɿʃʉʑ,
(ɶɶ) ʊʏɿ ɷɸʆ ʏʉʐ ɹʖɸɿ ɸʋɿɴʄɻɽɸʀ ɻ
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɼ ʃʑʌʘʍɻ ʏɻʎ
ɲʆɳʃʄɻʍɻʎ ɹɶʃʌɿʍɻʎ/ɲɷɸʀɲʎ ɼ
ɷɿɲʃʉʋɼʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʀɷɿʉ ɼ
ɳʄʄʉ ɿɷɿʘʏɿʃʊ ʔʉʌɹɲ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻʎ ʏɻʆ
ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ɷɿɸʏʀɲ
Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʋɸʌʀ ʅɻ ʃɼʌʐʇɻʎ
ʏʉʐ ʔʐʍɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ-ʔʉʌɹɲ
ʏɻʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ ʍɸ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʋʏʙʖɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ʋɸʌʀ
ʅɻ ʃɲʏɳɽɸʍɻʎ ɲʀʏɻʍɻʎ ɶɿɲ
ʃɼʌʐʇɼ ʏʉʐ ʍɸ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʋʏʙʖɸʐʍɻʎ ɼ ȵʆɿɲʀʉ
Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ȴɿʃɲʍʏɿʃɼʎ
Ɍɸʌɸɶɶʐʊʏɻʏɲʎ ɼ ɿʍʉɷʑʆɲʅʉ
ɹɶɶʌɲʔʉ ɲʌʅʊɷɿɲʎ ɲʌʖɼʎ ʏʉʐ
ʃʌɳʏʉʐʎ - ʅɹʄʉʐʎ, ɸʔʊʍʉʆ ʏɹʏʉɿʉ
ɹɶɶʌɲʔʉ ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ ʃɲʏɳ ʏʉ
ɷʀʃɲɿʉ ʏʉʐ ʃʌɳʏʉʐʎ - ʅɹʄʉʐʎ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ. Ȱʆ ɷɸʆ
ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ ɻ ɹʃɷʉʍɻ ʏɹʏʉɿʉʐ
ɸɶɶʌɳʔʉʐ, ɲʐʏʊ ɲʆʏɿʃɲɽʀʍʏɲʏɲɿ
ʅɸ ɹʆʉʌʃɻ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ
ʔʐʍɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ-ʔʉʌɹɲ ʏɻʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ ɼ, ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
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ʋʉʐ ɲʋʊ ʏʉ ɷʀʃɲɿʉ ʏʉʐ ʃʌɳʏʉʐʎʅɹʄʉʐʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɷɸʆ
ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ ɹʆʉʌʃɻ ɴɸɴɲʀʘʍɻ,
ʅɸ ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ɻ ʉʋʉʀɲ
ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ɸʆʙʋɿʉʆ ʏɻʎ
ɲʌʅʊɷɿɲʎ ɷɿʃɲʍʏɿʃɼʎ ɼ
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɼʎ ɲʌʖɼʎ ɼ ʃɲʏɳ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɸʆʙʋɿʉʆ
ʍʐʅɴʉʄɲɿʉɶʌɳʔʉʐ ʏʉʐ ʃʌɳʏʉʐʎ ʅɹʄʉʐʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ, ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ
ʖʉʌɻɶʉʑʆ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʋɸʌʀ
ʋɲʌʉʖɼʎ ʏɻʎ ɹʆʉʌʃɻʎ ɼ ɸʋʀʍɻʅɻʎ
ɷɼʄʘʍɻʎ
Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉ ʋʉɿʆɿʃʉʑ ʅɻʏʌʙʉʐ,
ɲʋʊ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʊʏɿ ɷɸʆ
ɹʖɸɿ ʃɲʏɲɷɿʃɲʍɽɸʀ ɲʅɸʏɳʃʄɻʏɲ ʍɸ
ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ʋʉɿʆɼ ɶɿɲ
ʃɲʃʉʑʌɶɻʅɲ ɼ ɶɿɲ ɹʆɲ ɲʋʊ ʏɲ
ʋʄɻʅʅɸʄɼʅɲʏɲ, ʏɸʏɸʄɸʍʅɹʆɲ ɼ ʍɸ
ɲʋʊʋɸɿʌɲ, ʏɻʎ ʃʄʉʋɼʎ,
ʐʋɸʇɲʀʌɸʍɻʎ, ɲʋɳʏɻʎ, ɸʃɴʀɲʍɻʎ,
ʋʄɲʍʏʉɶʌɲʔʀɲʎ, ʋɲʌɲʖɳʌɲʇɻʎ,
ɷʘʌʉɷʉʃʀɲʎ, ʍʘʅɲʏɿʃɼʎ ɴʄɳɴɻʎ,
ɶɿɲ ʋɲʌɳɴɲʍɻ ʏʘʆ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ
ʋɸʌʀ ʆɲʌʃʘʏɿʃʙʆ ɼ ɶɿɲ ɹɶʃʄɻʅɲ
ʃɲʏɳ ʏɻʎ ɶɸʆɸʏɼʍɿɲʎ ɸʄɸʐɽɸʌʀɲʎ
ɼ ɹɶʃʄɻʅɲ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ ʏɻʎ ɶɸʆɸʏɼʍɿɲʎ
ɺʘɼʎ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʊʏɿ ɷɸʆ ɹʖɸɿ
ʃɲʏɲɷɿʃɲʍʏɸʀ ɼ ʋɲʌɲʋɸʅʔɽɸʀ ʅɸ
ʏɸʄɸʍʀɷɿʃʉ ɴʉʑʄɸʐʅɲ ʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸ ʏɲ ɳʌɽʌɲ 8 ʃɲɿ 9 ʏʉʐ
ɉʋɲʄʄɻʄɿʃʉʑ Ⱦʙɷɿʃɲ (ʆ.
3528/2007, Ȱ’ 26)
Ȱʋʉɷɸɿʃʏɿʃʊ ʃɲʏɲɴʉʄɼʎ ʏʉʐ
ʋɲʌɲɴʊʄʉʐ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9
ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ:

ȰɅȰȻɈɃɉɀȵɁȰ ȴȻȾȰȻɃȿɃȳȸɈȻȾȰ ȳȻȰ ɁɃɀȻȾɃ ɅɆɃɇɏɅɃ
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ɈȻɈȿɃɇ ȴȻȾȰȻɃȿɃȳȸɈȻȾɃɉ:

Ɂʉʅɿʅʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ɹɶɶʌɲʔɲ
ʍʑʍʏɲʍɻʎ ʃɲɿ ɸʃʋʌʉʍʙʋɻʍɻʎ.
Ȱʋʊ ʏʉ ʃɲʏɲʍʏɲʏɿʃʊ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʊʏɿ ʏʉ ʆʉʅɿʃʊ
ʋʌʊʍʘʋʉ ɹʖɸɿ ʅʊʆɿʅɻ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʍɸ ʃʌɳʏʉʎ ʅɹʄʉʎ
ʏɻʎ ȵȵ ʃɲɿ ʊʏɿ ʉ ʍʃʉʋʊʎ ʏʉʐ
ɲʔʉʌɳ ʃɲɿ ʍʏɻʆ ʋɲʌʉʖɼ
ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʃɲɿ
ʃɲʏɳʌʏɿʍɻʎ
Ɍʉʌʉʄʉɶɿʃɼ ɸʆɻʅɸʌʊʏɻʏɲ ʏʉʐ
ʆʉʅɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ
Ȱʍʔɲʄɿʍʏɿʃɼ ɸʆɻʅɸʌʊʏɻʏɲ ʏʉʐ
ʆʉʅɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ
Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʋɸʌʀ ʅɻ ʃɼʌʐʇɻʎ
ʏʉʐ ʆʉʅɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ ʍɸ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʋʏʙʖɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ʋɸʌʀ
ʅɻ ʃɲʏɳɽɸʍɻʎ ɲʀʏɻʍɻʎ ɶɿɲ
ʃɼʌʐʇɼ ʏʉʐ ʍɸ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʋʏʙʖɸʐʍɻʎ ɼ ȵʆɿɲʀʉ
Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ȴɿʃɲʍʏɿʃɼʎ
Ɍɸʌɸɶɶʐʊʏɻʏɲʎ ɼ ɿʍʉɷʑʆɲʅʉ
ɹɶɶʌɲʔʉ ɲʌʅʊɷɿɲʎ ɲʌʖɼʎ ʏʉʐ
ʃʌɳʏʉʐʎ - ʅɹʄʉʐʎ, ʍʏʉ ʉʋʉʀʉ ʏʉ
ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ ɹʖɸɿ ʏɻʆ ɹɷʌɲ
ʏʉʐ, ɸʔʊʍʉʆ ʏɹʏʉɿʉ ɹɶɶʌɲʔʉ
ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ ʃɲʏɳ ʏʉ ɷʀʃɲɿʉ ʏʉʐ
ʃʌɳʏʉʐʎ - ʅɹʄʉʐʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ.
Ȱʆ ɷɸʆ ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ ɻ ɹʃɷʉʍɻ
ʏɹʏʉɿʉʐ ɸɶɶʌɳʔʉʐ, ɲʐʏʊ
ɲʆʏɿʃɲɽʀʍʏɲʏɲɿ ʅɸ ɹʆʉʌʃɻ
ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ʏʉʐ
ɷɿʉɿʃʉʑʆʏʉʎ ʏʉ ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ
ʉʌɶɳʆʉʐ ʏʉʐ ʆʉʅɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ
ɼ, ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɲʋʊ ʏʉ
ɷʀʃɲɿʉ ʏʉʐ ʃʌɳʏʉʐʎ- ʅɹʄʉʐʎ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɷɸʆ ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ
ɹʆʉʌʃɻ ɴɸɴɲʀʘʍɻ, ʅɸ ʐʋɸʑɽʐʆɻ
ɷɼʄʘʍɻ ɻ ʉʋʉʀɲ ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ
ɸʆʙʋɿʉʆ ʏɻʎ ɲʌʅʊɷɿɲʎ ɷɿʃɲʍʏɿʃɼʎ
ɼ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɼʎ ɲʌʖɼʎ ɼ ʃɲʏɳ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɸʆʙʋɿʉʆ
ʍʐʅɴʉʄɲɿʉɶʌɳʔʉʐ ʏʉʐ ʃʌɳʏʉʐʎ ʅɹʄʉʐʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ, ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ
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ʖʉʌɻɶʉʑʆ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʋɸʌʀ
ʋɲʌʉʖɼʎ ʏɻʎ ɹʆʉʌʃɻʎ ɼ ɸʋʀʍɻʅɻʎ
ɷɼʄʘʍɻʎ
ɉʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ʆʊʅɿʅʉʐ
ɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐ ʊʏɿ ɷɸʆ ɹʖɸɿ
ɸʋɿɴʄɻɽɸʀ ʍʏʉ ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ ɻ
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɼ ʃʑʌʘʍɻ ʏɻʎ
ɲʆɳʃʄɻʍɻʎ ɹɶʃʌɿʍɻʎ/ɲɷɸʀɲʎ ɼ
ɷɿɲʃʉʋɼʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʀɷɿʉ ɼ
ɳʄʄʉ ɿɷɿʘʏɿʃʊ ʔʉʌɹɲ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻʎ ʏɻʆ
ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ɷɿɸʏʀɲ
ɉʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ʆʊʅɿʅʉʐ
ɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐ ʊʏɿ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ʏɻʆ
ɿɷɿʊʏɻʏɲ ʏʉʐ ɷɻʅʉʍʀʉʐ
ʐʋɲʄʄɼʄʉʐ, ʐʋɲʄʄɼʄʉʐ Ƀ.Ɉ.Ȱ. ɼ
ɳʄʄʉʐ Ɂ.Ʌ.ȴ.ȴ. ʃɲɿ ʏɻʆ ɿɷɿʊʏɻʏɲ
ʏʉʐ ʃʄɻʌɿʃʉʑ ʃɲɿ ʊʏɿ ɷɸʆ ʏʉʐ ɹʖɸɿ
ɸʋɿɴʄɻɽɸʀ ɻ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɼ ʃʑʌʘʍɻ
ʏɻʎ ɲʆɳʃʄɻʍɻʎ ɹɶʃʌɿʍɻʎ/ɲɷɸʀɲʎ ɼ
ɷɿɲʃʉʋɼʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏʉʆ ʀɷɿʉ
ɼ ɳʄʄʉ ɿɷɿʘʏɿʃʊ ʔʉʌɹɲ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻʎ ʏɻʆ
ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ɷɿɸʏʀɲ
Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʋɸʌʀ ʅɻ ʃɼʌʐʇɻʎ
ʏʉʐ ʆʊʅɿʅʉʐ ɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐ ʍɸ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʋʏʙʖɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ʋɸʌʀ
ʅɻ ʃɲʏɳɽɸʍɻʎ ɲʀʏɻʍɻʎ ɶɿɲ
ʃɼʌʐʇɼ ʏʉʐ ʍɸ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʋʏʙʖɸʐʍɻʎ ɼ ȵʆɿɲʀʉ
Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ȴɿʃɲʍʏɿʃɼʎ
Ɍɸʌɸɶɶʐʊʏɻʏɲʎ ɼ ɿʍʉɷʑʆɲʅʉ
ɹɶɶʌɲʔʉ ɲʌʅʊɷɿɲʎ ɲʌʖɼʎ ʏʉʐ
ʃʌɳʏʉʐʎ - ʅɹʄʉʐʎ, ɸʔʊʍʉʆ ʏɹʏʉɿʉ
ɹɶɶʌɲʔʉ ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ ʃɲʏɳ ʏʉ
ɷʀʃɲɿʉ ʏʉʐ ʃʌɳʏʉʐʎ - ʅɹʄʉʐʎ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ. Ȱʆ ɷɸʆ
ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ ɻ ɹʃɷʉʍɻ ʏɹʏʉɿʉʐ
ɸɶɶʌɳʔʉʐ, ɲʐʏʊ ɲʆʏɿʃɲɽʀʍʏɲʏɲɿ
ʅɸ ɹʆʉʌʃɻ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ ʆʊʅɿʅʉʐ
ɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐ ɼ, ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ʋʉʐ ɲʋʊ ʏʉ ɷʀʃɲɿʉ ʏʉʐ ʃʌɳʏʉʐʎ ʅɹʄʉʐʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɷɸʆ
ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ ɹʆʉʌʃɻ ɴɸɴɲʀʘʍɻ,
ʅɸ ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ, ɻ ʉʋʉʀɲ
ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ɸʆʙʋɿʉʆ ʏɻʎ
ɲʌʅʊɷɿɲʎ ɷɿʃɲʍʏɿʃɼʎ ɼ
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɼʎ ɲʌʖɼʎ ɼ ʃɲʏɳ
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ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɸʆʙʋɿʉʆ
ʍʐʅɴʉʄɲɿʉɶʌɳʔʉʐ ʏʉʐ ʃʌɳʏʉʐʎʅɹʄʉʐʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ, ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ
ʖʉʌɻɶʉʑʆ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʋɸʌʀ
ʋɲʌʉʖɼʎ ʏɻʎ ɹʆʉʌʃɻʎ ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ
ɼ ɸʋʀʍɻʅɻʎ ɷɼʄʘʍɻʎ.
Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉ ʋʉɿʆɿʃʉʑ ʅɻʏʌʙʉʐ ʏʉʐ
ʆʊʅɿʅʉʐ ɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐ, ɲʋʊ ʏʉ
ʉʋʉʀʉ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʊʏɿ ɷɸʆ ɹʖɸɿ
ʃɲʏɲɷɿʃɲʍɽɸʀ ɲʅɸʏɳʃʄɻʏɲ ʍɸ
ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ʋʉɿʆɼ ɶɿɲ
ʃɲʃʉʑʌɶɻʅɲ ɼ ɶɿɲ ɹʆɲ ɲʋʊ ʏɲ
ʋʄɻʅʅɸʄɼʅɲʏɲ, ʏɸʏɸʄɸʍʅɹʆɲ ɼ ʍɸ
ɲʋʊʋɸɿʌɲ, ʏɻʎ ʃʄʉʋɼʎ,
ʐʋɸʇɲʀʌɸʍɻʎ, ɲʋɳʏɻʎ, ɸʃɴʀɲʍɻʎ,
ʋʄɲʍʏʉɶʌɲʔʀɲʎ, ʋɲʌɲʖɳʌɲʇɻʎ,
ɷʘʌʉɷʉʃʀɲʎ, ʍʘʅɲʏɿʃɼʎ ɴʄɳɴɻʎ,
ɶɿɲ ʋɲʌɳɴɲʍɻ ʏʘʆ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ
ʋɸʌʀ ʆɲʌʃʘʏɿʃʙʆ ɼ ɶɿɲ ɹɶʃʄɻʅɲ
ʃɲʏɳ ʏɻʎ ɶɸʆɸʏɼʍɿɲʎ ɸʄɸʐɽɸʌʀɲʎ
ɼ ɹɶʃʄɻʅɲ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ ʏɻʎ ɶɸʆɸʏɼʍɿɲʎ
ɺʘɼʎ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʊʏɿ ɷɸʆ ɹʖɸɿ
ʃɲʏɲɷɿʃɲʍʏɸʀ ɼ ʋɲʌɲʋɸʅʔɽɸʀ ʅɸ
ʏɸʄɸʍʀɷɿʃʉ ɴʉʑʄɸʐʅɲ ʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸ ʏɲ ɳʌɽʌɲ 8 ʃɲɿ 9 ʏʉʐ
ɉʋɲʄʄɻʄɿʃʉʑ Ⱦʙɷɿʃɲ (ʆ.
3528/2007, Ȱ’ 26)
ɉʋɸʑɽʐʆɸʎ ɷɻʄʙʍɸɿʎ ʏʘʆ
ʅɸʏʊʖʘʆ ɼ ʏʘʆ ɸʏɲʀʌʘʆ ɼ ʏʘʆ
ʅɸʄʙʆ ʏɻʎ ɷɿʉʀʃɻʍɻʎ ʏʉʐ ʆʉʅɿʃʉʑ
ʋʌʉʍʙʋʉʐ ʊʏɿ ɷɸʆ ɹʖʉʐʆ ʏɻʆ
ɿɷɿʊʏɻʏɲ ʏʉʐ ɷɻʅʉʍʀʉʐ
ʐʋɲʄʄɼʄʉʐ, ʐʋɲʄʄɼʄʉʐ Ƀ.Ɉ.Ȱ. ɼ
ɳʄʄʉʐ Ɂ.Ʌ.ȴ.ȴ.
ɉʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ʆ.
1599/1986, ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ, ʏʉʐ
ʆʊʅɿʅʉʐ ɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐ ʏʉʐ
ʆʉʅɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ ʅɸ ɴɸɴɲʀʘʍɻ
ʋɸʌʀ ʏʉʐ ɶʆɼʍɿʉʐ ʏɻʎ ʐʋʉɶʌɲʔɼʎ
ʏʉʐ, ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʉ ʆʊʅɿʅʉʎ
ɸʃʋʌʊʍʘʋʉʎ ɷɻʄʙʆɸɿ, ɶɿɲ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊ ʏʉʐ ʆʉʅɿʃʉʑ
ʋʌʉʍʙʋʉʐ ʋʉʐ ɸʃʋʌʉʍʘʋɸʀ, ʏʉʆ
ɷɿɲʃʌɿʏɿʃʊ ʏʀʏʄʉ ʋʉʐ ʏʉ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ
ɽɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼʍɸɿ ʍʏʉʆ ʔʉʌɹɲ
ɿɷɿʘʏɿʃɼʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʃɲɿ
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ʃɲʏɳʌʏɿʍɻʎ ɶɿɲ ʏʉʆ ʉʋʉʀʉ ɺɻʏɳ
ʏɻʆ ɹʃɷʉʍɻ ɹɶʃʌɿʍɻʎ.
Ȱʋʉɷɸɿʃʏɿʃʊ ʃɲʏɲɴʉʄɼʎ ʏʉʐ
ʋɲʌɲɴʊʄʉʐ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9
ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ:

ȰɅȰȻɈɃɉɀȵɁȰ ȾɈȻɆȻɃȿɃȳȻȾȰ ȴȻȾȰȻɃȿɃȳȸɈȻȾȰ
ɈȻɈȿɃɇ ȴȻȾȰȻɃȿɃȳȸɈȻȾɃɉ:

Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃɼ ɳɷɸɿɲ, ʋʉʐ ɹʖɸɿ
ɽɸʘʌɻɽɸʀ ɶɿɲ ʍʑʆɷɸʍɻ ʅɸ ʏɲ
ɷʀʃʏʐɲ ʃʉɿʆɼʎ ʘʔɸʄɸʀɲʎ ɼ ʏɲ
ʉʌɿɺʊʅɸʆɲ ʍʏɿʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐʎ 6, 7
ʃɲɿ 8 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 107 ʏʉʐ
ʆ.4495/2017 (Ȱʚ167), ʖʌɼʍɻʎ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɻʌʀʉʐ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ʃʏɿʌɿʉɷʉʅɿʃʉʑ
ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ.
Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ (ɸʆɸʌɶɻʏɿʃɼʎ)
ʋʐʌʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ɶɿɲ ʖʌɼʍɻ
«ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ» ʏɻʎ ʉɿʃɸʀɲʎ
Ʌʐʌʉʍɴɸʍʏɿʃɼʎ ɉʋɻʌɸʍʀɲʎ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ʉʌɿɺʊʅɸʆɲ ʍʏɻʆ
ʐʋ’ ɲʌɿɽ. 13/2021 Ʌʐʌʉʍɴɸʍʏɿʃɼ
ȴɿɳʏɲʇɻ (Ȳʚ 5519), ʊʋʘʎ ʃɳɽɸ
ʔʉʌɳ ɿʍʖʑɸɿ, ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɸʃɷʀɷɸʏɲɿ
ʍʏɻʆ ɸʋʘʆʐʅʀɲ ʏʉʐ ʔʐʍɿʃʉʑ ɼ
ʆʉʅɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ.
Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʖʙʌʉʐ ʃʑʌɿɲʎ ʖʌɼʍɻʎ
ɲʋʊ ɿɷɿʙʏɻ ʅɻʖɲʆɿʃʊ, ʅɸ
ɸʋɿʍʐʆɲʋʏʊʅɸʆɲ ʍʖɹɷɿɲ
ɲʋʉʏʑʋʘʍɻʎ ʏɻʎ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɻʎ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
Ȱʋʉɷɸɿʃʏɿʃʊ ʃɲʏɲɴʉʄɼʎ ʏʉʐ
ʖʌɻʅɲʏɿʃʉʑ ʋʉʍʉʑ ʐʋɹʌ
ȵ.Ƀ.Ʌ.Ʌ.ȵ.Ʌ. ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 10
(ʅʊʆʉ ɶɿɲ Ⱦʉʄʄɹɶɿɲ ʃɲɿ Ȼɷɿʘʏɿʃɳ
Ȼ.ȵ.Ⱦ.)

ȾȰɈȰɈȵȺȸȾȵ
ɀȵ ɈȸɁ
ȰȻɈȸɇȸ

ȺȰ
ɅɆɃɇȾɃɀȻɇɈȵȻ

ɁȰ
ȰɁȰȷȸɈȸȺȵȻ
ɉɅȸɆȵɇȻȰȾȰ(3)
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ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ:

ȵʋɿʄɹʇʏɸ ʅɸ ʋʉɿʉ ʏʌʊʋʉ ɽɹʄɸʏɸ ʆɲ ʋɲʌɲʄɳɴɸʏɸ ʏɻʆ ɲʋɳʆʏɻʍɼ ʍɲʎ:
1. Ɂɲ ʍɲʎ ɲʋʉʍʏɲʄɸʀ ʅɸ ʍʐʍʏɻʅɹʆɻ ɸʋɿʍʏʉʄɼ ʍʏɻ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ
2. Ɂɲ ʏɻʆ ʋɲʌɲʄɳɴɸʏɸ ʉ ʀɷɿʉʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ʅɲʎ
3. Ɂɲ ʏɻʆ ʋɲʌɲʄɳɴɸʏɸ ɲʋʊ ɳʄʄʉ ʍɻʅɸʀʉ.
4. Ɂɲ ʏɻʆ ʋɲʌɲʄɳɴɸɿ ɸʃʋʌʊʍʘʋʊʎ ʍɲʎ

ɍɆɃɁɃɇ:
ȶʘʎ ʋɹʆʏɸ (5) ʅɼʆɸʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ʋɸʌɿɹʄɸʐʍɻ ʏʉʐ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ʏʐʖʙʆ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆ
ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʙʆ ʍʏɻʆ ɲʌʅʊɷɿɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɹʃɷʉʍɻ ʏɻʎ ʏɸʄɿʃɼʎ ʋʌɳʇɻʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ (ʉ ʖʌʊʆʉʎ
ɷɸʍʅɸʑɸɿ ʏɻʆ ɸʃɷʀɷʉʐʍɲ ʏɻʆ ʏɸʄɿʃɼ ʋʌɳʇɻ ʐʋɻʌɸʍʀɲ).

ȾɃɇɈɃɇ:
1. ȳɿɲ ʏɻ ʖʉʌɼɶɻʍɻ ʏɻʎ ɲʌʖɿʃɼʎ ɹɶʃʌɿʍɻʎ ʀɷʌʐʍɻʎ ʃɲɿ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɿɷɿʘʏɿʃʙʆ Ȼ.ȵ.Ⱦ. ʃɲɿ
Ⱦʉʄʄɸɶʀʘʆ, ɶɿɲ ʏɻʆ ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ ɲʐʏɼʎ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ɹɶʃʌɿʍɻ ʅɸʏɲɴʀɴɲʍɻʎ ʍɸ ʆɹʉ ʔʉʌɹɲ,
ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɻ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻ ʃɲʏɲɴʉʄɼ ʋɲʌɳɴʉʄʉʐ ɲʆɳ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ, ʘʎ ɸʇɼʎ:
ɲ) ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʌʖɿʃɼ ɹɶʃʌɿʍɻ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʏʉ ʋʉʍʊ ʏʘʆ ɷʑʉ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (2.000) ɸʐʌʙ,
ɴ) ɶɿɲ ʏɻʆ ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ ɹɶʃʌɿʍɻʎ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʏʉ ʋʉʍʊ ʏʘʆ ʋɸʆʏɲʃʉʍʀʘʆ (500) ɸʐʌʙ,
ɶ) ɶɿɲ ʏɻ ʅɸʏɲɴʀɴɲʍɻ ʏɻʎ ɹɶʃʌɿʍɻʎ ʄʊɶʘ ɲʄʄɲɶɼʎ ʔʉʌɹɲ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʏʉ ʋʉʍʊ ʏʘʆ ʖɿʄʀʘʆ
(1.000) ɸʐʌʙ, ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʃɲʏɲɴɳʄʄɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ʆɹʉ ʔʉʌɹɲ.
ȵʋʀʍɻʎ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɻ ʃɲʏɲɴʉʄɼ ʖʌɻʅɲʏɿʃʉʑ ʋʉʍʉʑ ʖɿʄʀʘʆ (1.000) ɸʐʌʙ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɲʏʑʋʘʍɻ
ɶʆʙʅɻʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ȵɃɅɅȵɅ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɸʌ. 13 ʏɻʎ ʐʋʉʋɲʌ. Ⱥ ʏɻʎ ʋɲʌ. Ⱥ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
ʋʌʙʏʉʐ ʆ.4093/2012.
2. ȳɿɲ ʏɻ ʖʉʌɼɶɻʍɻ ʏɻʎ ɲʌʖɿʃɼʎ ɹɶʃʌɿʍɻʎ ʀɷʌʐʍɻʎ ʃɲɿ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ Ɍʌʉʆʏɿʍʏɻʌʀʘʆ ʃɲɿ
Ⱦɹʆʏʌʘʆ ɂɹʆʘʆ ȳʄʘʍʍʙʆ, ɶɿɲ ʏɻʆ ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ ɲʐʏɼʎ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ɹɶʃʌɿʍɻ ʅɸʏɲɴʀɴɲʍɻʎ ʍɸ
ʆɹʉ ʔʉʌɹɲ, ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɻ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻ ʃɲʏɲɴʉʄɼ ʋɲʌɳɴʉʄʉʐ ɲʆɳ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ, ʘʎ ɸʇɼʎ:
ɲ) ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʌʖɿʃɼ ɹɶʃʌɿʍɻ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʏʉ ʋʉʍʊ ʏʘʆ ʉʃʏɲʃʉʍʀʘʆ (800) ɸʐʌʙ,
ɴ) ɶɿɲ ʏɻʆ ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ ɹɶʃʌɿʍɻʎ ʄʊɶʘ ʃʏɿʌɿʉʄʉɶɿʃʙʆ ʅɸʏɲɴʉʄʙʆ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʏʉ
ʋʉʍʊ ʏʘʆ ɸʇɲʃʉʍʀʘʆ (600) ɸʐʌʙ,
ɶ) ɶɿɲ ʄʉɿʋɹʎ ʅɸʏɲɴʉʄɹʎ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʏʉ ʋʉʍʊ ʏʘʆ ɷɿɲʃʉʍʀʘʆ (200) ɸʐʌʙ,
ɷ) ɶɿɲ ʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʅɸʏɲɴʀɴɲʍɻʎ ʏɻʎ ɹɶʃʌɿʍɻʎ ʄʊɶʘ ɲʄʄɲɶɼʎ ʔʉʌɹɲ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʏʉ
ʋʉʍʊ ʏʘʆ ɷɿɲʃʉʍʀʘʆ ɸʐʌʙ (200).
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ɀɸ ɲʏʉʅɿʃɼ ʅʉʐ ɸʐɽʑʆɻ ʃɲɿ ɶʆʘʌʀɺʉʆʏɲʎ ʏɿʎ ʃʐʌʙʍɸɿʎ (2), ʋʉʐ ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ʋɲʌ. 6 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 22 ʏʉʐ Ɂ. 1599/1986, ɷɻʄʙʆʘ ʊʏɿ:

(3) ȵʇʉʐʍɿʉɷʉʏʙ ʏʉ ȾȵɅ (ɳʌɽʌʉ 31 Ɂ. 3013/2002) ʆɲ ʋʌʉɴɸʀ
ʍɸ ʊʄɸʎ ʏɿʎ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɸʎ ɸʆɹʌɶɸɿɸʎ (ɲʆɲɺɼʏɻʍɻ
…….……………..20…………..
ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʙʆ ʃʄʋ) ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɸʃʋɸʌɲʀʘʍɻ ʏɻʎ ʐʋʊɽɸʍɼʎ
ʅʉʐ.
(4) ȵʇʉʐʍɿʉɷʉʏʙ ʏʉʆ/ʏɻʆ ʋɿʉ ʋɳʆʘ ɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆʉ/ɻ ʆɲ
(ɉʋʉɶʌɲʔɼ)
ʃɲʏɲɽɹʍɸɿ ʏɻʆ ɲʀʏɻʍɻ ɼ/ʃɲɿ ʆɲ ʋɲʌɲʄɳɴɸɿ ʏɻʆ ʏɸʄɿʃɼ ʋʌɳʇɻ.
(ȴɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʊʏɲʆ ɷɸʆ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ɸʃʋʌʊʍʘʋʉʎ)

(1) Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʉʄʉɶʌɳʔʘʎ ʃɲɿ ʃɲʏʊʋɿʆ ɲʌɿɽʅɻʏɿʃɳ, ʘʎ ʋʄɼʌɻʎ ɸʇɲʗɼʔɿʉʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ɻ
ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɶɹʆʆɻʍɻʎ: ʋʖ ɻ 7 Ɍɸɴʌʉʐɲʌʀʉʐ 1969 ɶʌɳʔɸʏɲɿ ɲʌɿɽʅɻʏɿʃɳ: 070269
(2) «Ʉʋʉɿʉʎ ɸʆ ɶʆʙʍɸɿ ʏʉʐ ɷɻʄʙʆɸɿ ʗɸʐɷɼ ɶɸɶʉʆʊʏɲ ɼ ɲʌʆɸʀʏɲɿ ɼ ɲʋʉʃʌʑʋʏɸɿ ʏɲ ɲʄɻɽɿʆɳ ʅɸ
ɹɶɶʌɲʔɻ ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 8 ʏɿʅʘʌɸʀʏɲɿ ʅɸ ʔʐʄɳʃɿʍɻ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʏʌɿʙʆ
ʅɻʆʙʆ. 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 ʅɸ
ʃɳɽɸɿʌʇɻ ʅɹʖʌɿ 10 ɸʏʙʆ».

ȵȿȿȸɁȻȾȸ ȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ

ȲȵȲȰȻɏɇȸ ɉɅɃȲɃȿȸɇ ȰȻɈȸɀȰɈɃɇ
Ȱʀʏɻʅɲ:
ɉʋɻʌɸʍʀɲ ɉʋʉɴʉʄɼʎ:
Ȱʌɿɽʅ. Ʌʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐ:

ȸʅ/ʆɿɲ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ:

Ȱʌʅʊɷɿʉʎ ɉʋɳʄʄɻʄʉʎ:

Ʉʆʉʅɲ:

ȵʋʙʆʐʅʉ:

Ȱɿʏʙʆ:

Ʉʆʉʅɲ:

ȵʋʙʆʐʅʉ:

ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȰȾȰ ɇɈɃȻɍȵȻȰ
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ȰɅȰȻɈɃɉɀȵɁȰ ȴȻȾȰȻɃȿɃȳȸɈȻȾȰ ȳȻȰ ɌɉɇȻȾɃ ɅɆɃɇɏɅɃ
ɈȻɈȿɃɇ ȴȻȾȰȻɃȿɃȳȸɈȻȾɃɉ:

Ɍʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ɷɸʄʏʀʉʐ
ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ ɼ ɳʄʄʉʐ
ʏɲʐʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ɸɶɶʌɳʔʉʐ ʏʉʐ
ʔʐʍɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ-ʔʉʌɹɲ ʏɻʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ
ɉʋɸʑɽʐʆɻ ȴɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ʆ.
1599/1986, ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ, ʍʏɻʆ
ʉʋʉʀɲ ʉ ʔʉʌɹɲʎ ɷɻʄʙʆɸɿ:
(ɲɲ) ʏʉʆ ʏʊʋʉ ʏɻʎ ʅʊʆɿʅɻʎ
ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ ʏʉʐ ʍɸ ʃʌɳʏʉʎ – ʅɹʄʉʎ
ʏɻʎ ȵʐʌʘʋɲʁʃɼʎ ȶʆʘʍɻʎ,
(ɴɴ) ʊʏɿ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ʏɻʆ ɿɷɿʊʏɻʏɲ ʏʉʐ
ɷɻʅʉʍʀʉʐ ʐʋɲʄʄɼʄʉʐ,
ʐʋɲʄʄɼʄʉʐ Ƀ.Ɉ.Ȱ. ɼ ɳʄʄʉʐ
Ɂ.Ʌ.ȴ.ȴ. ʃɲɿ ʏɻʆ ɿɷɿʊʏɻʏɲ ʏʉʐ
ʃʄɻʌɿʃʉʑ,
(ɶɶ) ʊʏɿ ɷɸʆ ʏʉʐ ɹʖɸɿ ɸʋɿɴʄɻɽɸʀ ɻ
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɼ ʃʑʌʘʍɻ ʏɻʎ
ɲʆɳʃʄɻʍɻʎ ɹɶʃʌɿʍɻʎ/ɲɷɸʀɲʎ ɼ
ɷɿɲʃʉʋɼʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʀɷɿʉ ɼ
ɳʄʄʉ ɿɷɿʘʏɿʃʊ ʔʉʌɹɲ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻʎ ʏɻʆ
ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ɷɿɸʏʀɲ
Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʋɸʌʀ ʅɻ ʃɼʌʐʇɻʎ
ʏʉʐ ʔʐʍɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ-ʔʉʌɹɲ
ʏɻʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ ʍɸ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʋʏʙʖɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ʋɸʌʀ
ʅɻ ʃɲʏɳɽɸʍɻʎ ɲʀʏɻʍɻʎ ɶɿɲ
ʃɼʌʐʇɼ ʏʉʐ ʍɸ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʋʏʙʖɸʐʍɻʎ ɼ ȵʆɿɲʀʉ
Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ȴɿʃɲʍʏɿʃɼʎ
Ɍɸʌɸɶɶʐʊʏɻʏɲʎ ɼ ɿʍʉɷʑʆɲʅʉ
ɹɶɶʌɲʔʉ ɲʌʅʊɷɿɲʎ ɲʌʖɼʎ ʏʉʐ
ʃʌɳʏʉʐʎ - ʅɹʄʉʐʎ, ɸʔʊʍʉʆ ʏɹʏʉɿʉ
ɹɶɶʌɲʔʉ ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ ʃɲʏɳ ʏʉ
ɷʀʃɲɿʉ ʏʉʐ ʃʌɳʏʉʐʎ - ʅɹʄʉʐʎ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ. Ȱʆ ɷɸʆ
ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ ɻ ɹʃɷʉʍɻ ʏɹʏʉɿʉʐ
ɸɶɶʌɳʔʉʐ, ɲʐʏʊ ɲʆʏɿʃɲɽʀʍʏɲʏɲɿ
ʅɸ ɹʆʉʌʃɻ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ
ʔʐʍɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ-ʔʉʌɹɲ ʏɻʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ ɼ, ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ

ȾȰɈȰɈȵȺȸȾȵ
ɀȵ ɈȸɁ
ȰȻɈȸɇȸ

ȺȰ
ɅɆɃɇȾɃɀȻɇɈȵȻ

ɁȰ
ȰɁȰȷȸɈȸȺȵȻ
ɉɅȸɆȵɇȻȰȾȰ(3)
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ʋʉʐ ɲʋʊ ʏʉ ɷʀʃɲɿʉ ʏʉʐ ʃʌɳʏʉʐʎʅɹʄʉʐʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɷɸʆ
ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ ɹʆʉʌʃɻ ɴɸɴɲʀʘʍɻ,
ʅɸ ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ɻ ʉʋʉʀɲ
ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ɸʆʙʋɿʉʆ ʏɻʎ
ɲʌʅʊɷɿɲʎ ɷɿʃɲʍʏɿʃɼʎ ɼ
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɼʎ ɲʌʖɼʎ ɼ ʃɲʏɳ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɸʆʙʋɿʉʆ
ʍʐʅɴʉʄɲɿʉɶʌɳʔʉʐ ʏʉʐ ʃʌɳʏʉʐʎ ʅɹʄʉʐʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ, ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ
ʖʉʌɻɶʉʑʆ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʋɸʌʀ
ʋɲʌʉʖɼʎ ʏɻʎ ɹʆʉʌʃɻʎ ɼ ɸʋʀʍɻʅɻʎ
ɷɼʄʘʍɻʎ
Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉ ʋʉɿʆɿʃʉʑ ʅɻʏʌʙʉʐ,
ɲʋʊ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʊʏɿ ɷɸʆ
ɹʖɸɿ ʃɲʏɲɷɿʃɲʍɽɸʀ ɲʅɸʏɳʃʄɻʏɲ ʍɸ
ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ʋʉɿʆɼ ɶɿɲ
ʃɲʃʉʑʌɶɻʅɲ ɼ ɶɿɲ ɹʆɲ ɲʋʊ ʏɲ
ʋʄɻʅʅɸʄɼʅɲʏɲ, ʏɸʏɸʄɸʍʅɹʆɲ ɼ ʍɸ
ɲʋʊʋɸɿʌɲ, ʏɻʎ ʃʄʉʋɼʎ,
ʐʋɸʇɲʀʌɸʍɻʎ, ɲʋɳʏɻʎ, ɸʃɴʀɲʍɻʎ,
ʋʄɲʍʏʉɶʌɲʔʀɲʎ, ʋɲʌɲʖɳʌɲʇɻʎ,
ɷʘʌʉɷʉʃʀɲʎ, ʍʘʅɲʏɿʃɼʎ ɴʄɳɴɻʎ,
ɶɿɲ ʋɲʌɳɴɲʍɻ ʏʘʆ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ
ʋɸʌʀ ʆɲʌʃʘʏɿʃʙʆ ɼ ɶɿɲ ɹɶʃʄɻʅɲ
ʃɲʏɳ ʏɻʎ ɶɸʆɸʏɼʍɿɲʎ ɸʄɸʐɽɸʌʀɲʎ
ɼ ɹɶʃʄɻʅɲ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ ʏɻʎ ɶɸʆɸʏɼʍɿɲʎ
ɺʘɼʎ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʊʏɿ ɷɸʆ ɹʖɸɿ
ʃɲʏɲɷɿʃɲʍʏɸʀ ɼ ʋɲʌɲʋɸʅʔɽɸʀ ʅɸ
ʏɸʄɸʍʀɷɿʃʉ ɴʉʑʄɸʐʅɲ ʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸ ʏɲ ɳʌɽʌɲ 8 ʃɲɿ 9 ʏʉʐ
ɉʋɲʄʄɻʄɿʃʉʑ Ⱦʙɷɿʃɲ (ʆ.
3528/2007, Ȱ’ 26)
Ȱʋʉɷɸɿʃʏɿʃʊ ʃɲʏɲɴʉʄɼʎ ʏʉʐ
ʋɲʌɲɴʊʄʉʐ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9
ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ:

ȰɅȰȻɈɃɉɀȵɁȰ ȴȻȾȰȻɃȿɃȳȸɈȻȾȰ ȳȻȰ ɁɃɀȻȾɃ ɅɆɃɇɏɅɃ
ɈȻɈȿɃɇ ȴȻȾȰȻɃȿɃȳȸɈȻȾɃɉ:

ȾȰɈȰɈȵȺȸȾȵ
ɀȵ ɈȸɁ
ȰȻɈȸɇȸ

ȺȰ
ɅɆɃɇȾɃɀȻɇɈȵȻ

ɁȰ
ȰɁȰȷȸɈȸȺȵȻ
ɉɅȸɆȵɇȻȰȾȰ(3)
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Ɂʉʅɿʅʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ɹɶɶʌɲʔɲ
ʍʑʍʏɲʍɻʎ ʃɲɿ ɸʃʋʌʉʍʙʋɻʍɻʎ.
Ȱʋʊ ʏʉ ʃɲʏɲʍʏɲʏɿʃʊ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʊʏɿ ʏʉ ʆʉʅɿʃʊ
ʋʌʊʍʘʋʉ ɹʖɸɿ ʅʊʆɿʅɻ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʍɸ ʃʌɳʏʉʎ ʅɹʄʉʎ
ʏɻʎ ȵȵ ʃɲɿ ʊʏɿ ʉ ʍʃʉʋʊʎ ʏʉʐ
ɲʔʉʌɳ ʃɲɿ ʍʏɻʆ ʋɲʌʉʖɼ
ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʃɲɿ
ʃɲʏɳʌʏɿʍɻʎ
Ɍʉʌʉʄʉɶɿʃɼ ɸʆɻʅɸʌʊʏɻʏɲ ʏʉʐ
ʆʉʅɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ
Ȱʍʔɲʄɿʍʏɿʃɼ ɸʆɻʅɸʌʊʏɻʏɲ ʏʉʐ
ʆʉʅɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ
Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʋɸʌʀ ʅɻ ʃɼʌʐʇɻʎ
ʏʉʐ ʆʉʅɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ ʍɸ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʋʏʙʖɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ʋɸʌʀ
ʅɻ ʃɲʏɳɽɸʍɻʎ ɲʀʏɻʍɻʎ ɶɿɲ
ʃɼʌʐʇɼ ʏʉʐ ʍɸ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʋʏʙʖɸʐʍɻʎ ɼ ȵʆɿɲʀʉ
Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ȴɿʃɲʍʏɿʃɼʎ
Ɍɸʌɸɶɶʐʊʏɻʏɲʎ ɼ ɿʍʉɷʑʆɲʅʉ
ɹɶɶʌɲʔʉ ɲʌʅʊɷɿɲʎ ɲʌʖɼʎ ʏʉʐ
ʃʌɳʏʉʐʎ - ʅɹʄʉʐʎ, ʍʏʉ ʉʋʉʀʉ ʏʉ
ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ ɹʖɸɿ ʏɻʆ ɹɷʌɲ
ʏʉʐ, ɸʔʊʍʉʆ ʏɹʏʉɿʉ ɹɶɶʌɲʔʉ
ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ ʃɲʏɳ ʏʉ ɷʀʃɲɿʉ ʏʉʐ
ʃʌɳʏʉʐʎ - ʅɹʄʉʐʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ.
Ȱʆ ɷɸʆ ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ ɻ ɹʃɷʉʍɻ
ʏɹʏʉɿʉʐ ɸɶɶʌɳʔʉʐ, ɲʐʏʊ
ɲʆʏɿʃɲɽʀʍʏɲʏɲɿ ʅɸ ɹʆʉʌʃɻ
ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ʏʉʐ
ɷɿʉɿʃʉʑʆʏʉʎ ʏʉ ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ
ʉʌɶɳʆʉʐ ʏʉʐ ʆʉʅɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ
ɼ, ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɲʋʊ ʏʉ
ɷʀʃɲɿʉ ʏʉʐ ʃʌɳʏʉʐʎ- ʅɹʄʉʐʎ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɷɸʆ ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ
ɹʆʉʌʃɻ ɴɸɴɲʀʘʍɻ, ʅɸ ʐʋɸʑɽʐʆɻ
ɷɼʄʘʍɻ ɻ ʉʋʉʀɲ ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ
ɸʆʙʋɿʉʆ ʏɻʎ ɲʌʅʊɷɿɲʎ ɷɿʃɲʍʏɿʃɼʎ
ɼ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɼʎ ɲʌʖɼʎ ɼ ʃɲʏɳ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɸʆʙʋɿʉʆ
ʍʐʅɴʉʄɲɿʉɶʌɳʔʉʐ ʏʉʐ ʃʌɳʏʉʐʎ ʅɹʄʉʐʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ, ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ
ʖʉʌɻɶʉʑʆ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʋɸʌʀ
ʋɲʌʉʖɼʎ ʏɻʎ ɹʆʉʌʃɻʎ ɼ ɸʋʀʍɻʅɻʎ
ɷɼʄʘʍɻʎ
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ɉʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ʆʊʅɿʅʉʐ
ɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐ ʊʏɿ ɷɸʆ ɹʖɸɿ
ɸʋɿɴʄɻɽɸʀ ʍʏʉ ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ ɻ
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɼ ʃʑʌʘʍɻ ʏɻʎ
ɲʆɳʃʄɻʍɻʎ ɹɶʃʌɿʍɻʎ/ɲɷɸʀɲʎ ɼ
ɷɿɲʃʉʋɼʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʀɷɿʉ ɼ
ɳʄʄʉ ɿɷɿʘʏɿʃʊ ʔʉʌɹɲ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻʎ ʏɻʆ
ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ɷɿɸʏʀɲ
ɉʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ʆʊʅɿʅʉʐ
ɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐ ʊʏɿ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ʏɻʆ
ɿɷɿʊʏɻʏɲ ʏʉʐ ɷɻʅʉʍʀʉʐ
ʐʋɲʄʄɼʄʉʐ, ʐʋɲʄʄɼʄʉʐ Ƀ.Ɉ.Ȱ. ɼ
ɳʄʄʉʐ Ɂ.Ʌ.ȴ.ȴ. ʃɲɿ ʏɻʆ ɿɷɿʊʏɻʏɲ
ʏʉʐ ʃʄɻʌɿʃʉʑ ʃɲɿ ʊʏɿ ɷɸʆ ʏʉʐ ɹʖɸɿ
ɸʋɿɴʄɻɽɸʀ ɻ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɼ ʃʑʌʘʍɻ
ʏɻʎ ɲʆɳʃʄɻʍɻʎ ɹɶʃʌɿʍɻʎ/ɲɷɸʀɲʎ ɼ
ɷɿɲʃʉʋɼʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏʉʆ ʀɷɿʉ
ɼ ɳʄʄʉ ɿɷɿʘʏɿʃʊ ʔʉʌɹɲ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻʎ ʏɻʆ
ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ɷɿɸʏʀɲ
Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʋɸʌʀ ʅɻ ʃɼʌʐʇɻʎ
ʏʉʐ ʆʊʅɿʅʉʐ ɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐ ʍɸ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʋʏʙʖɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ʋɸʌʀ
ʅɻ ʃɲʏɳɽɸʍɻʎ ɲʀʏɻʍɻʎ ɶɿɲ
ʃɼʌʐʇɼ ʏʉʐ ʍɸ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʋʏʙʖɸʐʍɻʎ ɼ ȵʆɿɲʀʉ
Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ȴɿʃɲʍʏɿʃɼʎ
Ɍɸʌɸɶɶʐʊʏɻʏɲʎ ɼ ɿʍʉɷʑʆɲʅʉ
ɹɶɶʌɲʔʉ ɲʌʅʊɷɿɲʎ ɲʌʖɼʎ ʏʉʐ
ʃʌɳʏʉʐʎ - ʅɹʄʉʐʎ, ɸʔʊʍʉʆ ʏɹʏʉɿʉ
ɹɶɶʌɲʔʉ ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ ʃɲʏɳ ʏʉ
ɷʀʃɲɿʉ ʏʉʐ ʃʌɳʏʉʐʎ - ʅɹʄʉʐʎ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ. Ȱʆ ɷɸʆ
ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ ɻ ɹʃɷʉʍɻ ʏɹʏʉɿʉʐ
ɸɶɶʌɳʔʉʐ, ɲʐʏʊ ɲʆʏɿʃɲɽʀʍʏɲʏɲɿ
ʅɸ ɹʆʉʌʃɻ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ ʆʊʅɿʅʉʐ
ɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐ ɼ, ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ʋʉʐ ɲʋʊ ʏʉ ɷʀʃɲɿʉ ʏʉʐ ʃʌɳʏʉʐʎ ʅɹʄʉʐʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɷɸʆ
ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ ɹʆʉʌʃɻ ɴɸɴɲʀʘʍɻ,
ʅɸ ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ, ɻ ʉʋʉʀɲ
ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ɸʆʙʋɿʉʆ ʏɻʎ
ɲʌʅʊɷɿɲʎ ɷɿʃɲʍʏɿʃɼʎ ɼ
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɼʎ ɲʌʖɼʎ ɼ ʃɲʏɳ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɸʆʙʋɿʉʆ
ʍʐʅɴʉʄɲɿʉɶʌɳʔʉʐ ʏʉʐ ʃʌɳʏʉʐʎʅɹʄʉʐʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ, ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ
ʖʉʌɻɶʉʑʆ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʋɸʌʀ
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ʋɲʌʉʖɼʎ ʏɻʎ ɹʆʉʌʃɻʎ ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ
ɼ ɸʋʀʍɻʅɻʎ ɷɼʄʘʍɻʎ.
Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉ ʋʉɿʆɿʃʉʑ ʅɻʏʌʙʉʐ ʏʉʐ
ʆʊʅɿʅʉʐ ɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐ, ɲʋʊ ʏʉ
ʉʋʉʀʉ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʊʏɿ ɷɸʆ ɹʖɸɿ
ʃɲʏɲɷɿʃɲʍɽɸʀ ɲʅɸʏɳʃʄɻʏɲ ʍɸ
ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ʋʉɿʆɼ ɶɿɲ
ʃɲʃʉʑʌɶɻʅɲ ɼ ɶɿɲ ɹʆɲ ɲʋʊ ʏɲ
ʋʄɻʅʅɸʄɼʅɲʏɲ, ʏɸʏɸʄɸʍʅɹʆɲ ɼ ʍɸ
ɲʋʊʋɸɿʌɲ, ʏɻʎ ʃʄʉʋɼʎ,
ʐʋɸʇɲʀʌɸʍɻʎ, ɲʋɳʏɻʎ, ɸʃɴʀɲʍɻʎ,
ʋʄɲʍʏʉɶʌɲʔʀɲʎ, ʋɲʌɲʖɳʌɲʇɻʎ,
ɷʘʌʉɷʉʃʀɲʎ, ʍʘʅɲʏɿʃɼʎ ɴʄɳɴɻʎ,
ɶɿɲ ʋɲʌɳɴɲʍɻ ʏʘʆ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ
ʋɸʌʀ ʆɲʌʃʘʏɿʃʙʆ ɼ ɶɿɲ ɹɶʃʄɻʅɲ
ʃɲʏɳ ʏɻʎ ɶɸʆɸʏɼʍɿɲʎ ɸʄɸʐɽɸʌʀɲʎ
ɼ ɹɶʃʄɻʅɲ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ ʏɻʎ ɶɸʆɸʏɼʍɿɲʎ
ɺʘɼʎ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʊʏɿ ɷɸʆ ɹʖɸɿ
ʃɲʏɲɷɿʃɲʍʏɸʀ ɼ ʋɲʌɲʋɸʅʔɽɸʀ ʅɸ
ʏɸʄɸʍʀɷɿʃʉ ɴʉʑʄɸʐʅɲ ʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸ ʏɲ ɳʌɽʌɲ 8 ʃɲɿ 9 ʏʉʐ
ɉʋɲʄʄɻʄɿʃʉʑ Ⱦʙɷɿʃɲ (ʆ.
3528/2007, Ȱ’ 26)
ɉʋɸʑɽʐʆɸʎ ɷɻʄʙʍɸɿʎ ʏʘʆ
ʅɸʏʊʖʘʆ ɼ ʏʘʆ ɸʏɲʀʌʘʆ ɼ ʏʘʆ
ʅɸʄʙʆ ʏɻʎ ɷɿʉʀʃɻʍɻʎ ʏʉʐ ʆʉʅɿʃʉʑ
ʋʌʉʍʙʋʉʐ ʊʏɿ ɷɸʆ ɹʖʉʐʆ ʏɻʆ
ɿɷɿʊʏɻʏɲ ʏʉʐ ɷɻʅʉʍʀʉʐ
ʐʋɲʄʄɼʄʉʐ, ʐʋɲʄʄɼʄʉʐ Ƀ.Ɉ.Ȱ. ɼ
ɳʄʄʉʐ Ɂ.Ʌ.ȴ.ȴ.
ɉʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ʆ.
1599/1986, ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ, ʏʉʐ
ʆʊʅɿʅʉʐ ɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐ ʏʉʐ
ʆʉʅɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ ʅɸ ɴɸɴɲʀʘʍɻ
ʋɸʌʀ ʏʉʐ ɶʆɼʍɿʉʐ ʏɻʎ ʐʋʉɶʌɲʔɼʎ
ʏʉʐ, ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʉ ʆʊʅɿʅʉʎ
ɸʃʋʌʊʍʘʋʉʎ ɷɻʄʙʆɸɿ, ɶɿɲ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊ ʏʉʐ ʆʉʅɿʃʉʑ
ʋʌʉʍʙʋʉʐ ʋʉʐ ɸʃʋʌʉʍʘʋɸʀ, ʏʉʆ
ɷɿɲʃʌɿʏɿʃʊ ʏʀʏʄʉ ʋʉʐ ʏʉ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ
ɽɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼʍɸɿ ʍʏʉʆ ʔʉʌɹɲ
ɿɷɿʘʏɿʃɼʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʃɲɿ
ʃɲʏɳʌʏɿʍɻʎ ɶɿɲ ʏʉʆ ʉʋʉʀʉ ɺɻʏɳ
ʏɻʆ ɹʃɷʉʍɻ ɹɶʃʌɿʍɻʎ.
Ȱʋʉɷɸɿʃʏɿʃʊ ʃɲʏɲɴʉʄɼʎ ʏʉʐ
ʋɲʌɲɴʊʄʉʐ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9
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ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ:

ȰɅȰȻɈɃɉɀȵɁȰ ȾɈȻɆȻɃȿɃȳȻȾȰ ȴȻȾȰȻɃȿɃȳȸɈȻȾȰ
ɈȻɈȿɃɇ ȴȻȾȰȻɃȿɃȳȸɈȻȾɃɉ:

Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃɼ ɳɷɸɿɲ, ʋʉʐ ɹʖɸɿ
ɽɸʘʌɻɽɸʀ ɶɿɲ ʍʑʆɷɸʍɻ ʅɸ ʏɲ
ɷʀʃʏʐɲ ʃʉɿʆɼʎ ʘʔɸʄɸʀɲʎ ɼ ʏɲ
ʉʌɿɺʊʅɸʆɲ ʍʏɿʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐʎ 6, 7
ʃɲɿ 8 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 107 ʏʉʐ
ʆ.4495/2017 (Ȱʚ167), ʖʌɼʍɻʎ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɻʌʀʉʐ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ʃʏɿʌɿʉɷʉʅɿʃʉʑ
ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ.
Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ (ɸʆɸʌɶɻʏɿʃɼʎ)
ʋʐʌʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ɶɿɲ ʖʌɼʍɻ
«ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ» ʏɻʎ ʉɿʃɸʀɲʎ
Ʌʐʌʉʍɴɸʍʏɿʃɼʎ ɉʋɻʌɸʍʀɲʎ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ʉʌɿɺʊʅɸʆɲ ʍʏɻʆ
ʐʋ’ ɲʌɿɽ. 13/2021 Ʌʐʌʉʍɴɸʍʏɿʃɼ
ȴɿɳʏɲʇɻ (Ȳʚ 5519), ʊʋʘʎ ʃɳɽɸ
ʔʉʌɳ ɿʍʖʑɸɿ, ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɸʃɷʀɷɸʏɲɿ
ʍʏɻʆ ɸʋʘʆʐʅʀɲ ʏʉʐ ʔʐʍɿʃʉʑ ɼ
ʆʉʅɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ.
Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʖʙʌʉʐ ʃʑʌɿɲʎ ʖʌɼʍɻʎ
ɲʋʊ ɿɷɿʙʏɻ ʅɻʖɲʆɿʃʊ, ʅɸ
ɸʋɿʍʐʆɲʋʏʊʅɸʆɲ ʍʖɹɷɿɲ
ɲʋʉʏʑʋʘʍɻʎ ʏɻʎ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɻʎ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
Ȱʋʉɷɸɿʃʏɿʃʊ ʃɲʏɲɴʉʄɼʎ ʏʉʐ
ʖʌɻʅɲʏɿʃʉʑ ʋʉʍʉʑ ʐʋɹʌ
ȵ.Ƀ.Ʌ.Ʌ.ȵ.Ʌ. ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 10
(ʅʊʆʉ ɶɿɲ Ⱦʉʄʄɹɶɿɲ ʃɲɿ Ȼɷɿʘʏɿʃɳ
Ȼ.ȵ.Ⱦ.)
ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ:

ȾȰɈȰɈȵȺȸȾȵ
ɀȵ ɈȸɁ
ȰȻɈȸɇȸ

ȺȰ
ɅɆɃɇȾɃɀȻɇɈȵȻ

ɁȰ
ȰɁȰȷȸɈȸȺȵȻ
ɉɅȸɆȵɇȻȰȾȰ(3)
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ɍɆɃɁɃɇ: ȶʘʎ ʋɹʆʏɸ (5) ʅɼʆɸʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ʋɸʌɿɹʄɸʐʍɻ ʏʉʐ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ʏʐʖʙʆ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆ
ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʙʆ ʍʏɻʆ ɲʌʅʊɷɿɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɹʃɷʉʍɻ ʏɻʎ ʏɸʄɿʃɼʎ ʋʌɳʇɻʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ (ʉ ʖʌʊʆʉʎ
ɷɸʍʅɸʑɸɿ ʏɻʆ ɸʃɷʀɷʉʐʍɲ ʏɻʆ ʏɸʄɿʃɼ ʋʌɳʇɻ ʐʋɻʌɸʍʀɲ).

ȾɃɇɈɃɇ:

ɈɆɃɅɃɇ ɅȰɆȰȿȰȲȸɇ ɅɃɉ ȵɅȵȿȵȳȸ:

Ƀ ɉʋɳʄʄɻʄʉʎ

(ʐʋʉɶʌɲʔɼ)

(ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ)

6259
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 10 Φεβρουαρίου 2022
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Ανάπτυξης και
Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Παιδείας και
Θρησκευμάτων

Υφυπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Υφυπουργός
Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας

Επικρατείας

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

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

*02006091202220032*

