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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. A 79574/ 5488/16
Ιατρικό πιστοποιητικό της παραγράφου 4 του
άρθρου 95 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) για τη χορήγηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου
και την οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτου κατά
το ν. 4093/2012 (Α΄ 222)».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 4 του άρθρου 95 του ν. 4070/2012
(Α΄ 82) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Το εδάφιο γ΄ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Η.2: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ του ν. 4093/2012 (Α΄ 222)
«Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα μέτρα εφαρμογής
του ν. 4046/2012 και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016».
3. Το π.δ. 51/2012 (Α΄ 101) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις
Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου
2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου
2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου
2011», όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ. 12971/7-07-2016 (Β΄ 2267) κοινή
υπουργική απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις για την
εκμίσθωση κλασικών επιβατηγών οχημάτων (αντικών)
από επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων».
5. Την παράγραφο 3 του άρθρου 52 του ν. 4155/2013
(Α΄ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
6. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208), με το οποίο το
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και μετονομάζεται σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
7. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» με το οποίο
διορίζονται οι Χρήστος Σπίρτζης στη θέση του Υπουργού
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Υποδομών και Μεταφορών και ο Νικόλαος Μαυραγάνης
στη θέση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
8. Την υπ’ αριθμ. οικ 4402/88/23-01-2017 (Β΄ 127)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νικόλαου
Μαυραγάνη».
9. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
10. Την ανάγκη αναβάθμισης, δια της διαπίστωσης
πλήρωσης συγκεκριμένων προδιαγραφών σωματικής
και διανοητικής ικανότητας και έκδοσης του Ιατρικού Πιστοποιητικού Υγείας της παρούσας απόφασης, της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών με Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ
και ΕΙΔΜΙΣΘ - ΑμΕΑ) και ολικώς, κατά το ν. 4093/2012,
εκμισθωμένα Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκίνητα.
11. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Γενικά
1. Η ειδική άδεια οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας
Χρήσης (Ε.Δ.Χ) αυτοκινήτου χορηγείται ή ανανεώνεται
από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.
της οικείας Περιφέρειας. Για τη χορήγηση ή ανανέωση
αυτής, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 των π.δ. 243
και 244/1987 (Α΄ 104), όπως ισχύουν, συνδυαστικά προς
τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του
ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπως ισχύει.
2. Οι οδηγοί Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2 του ν. 4093/2012
πρέπει υποχρεωτικά να είναι υγιείς με βάση τις ιατρικές
εξετάσεις που καθορίζονται με το εδάφιο ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του ν. 4070/2012.
3. Η συνδρομή της προϋπόθεσης της περίπτωσης ζ΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του ν. 4070/2012
αποδεικνύεται με την έκδοση, κατά τα οριζόμενα της
παρούσας απόφασης, Ιατρικού Πιστοποιητικού Υγείας
στο οποίο περιλαμβάνεται ο χαρακτηρισμός του ενδιαφερόμενου ως «ΙΚΑΝΟΣ» για οδήγηση Ε.Δ.Χ. ή εκμι-
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σθωμένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου, οπότε διαπιστώνεται η
πλήρωση των ελάχιστων απαιτούμενων προδιαγραφών
σωματικής και διανοητικής ικανότητας ΟΜΑΔΑΣ 2 του
Κεφαλαίου Β΄ του Παραρτήματος III του π.δ. 51/2012
(Α΄ 101), όπως ισχύει.
Άρθρο 2
Περί της διενέργειας της ιατρικής εξέτασης Πόρισμα εξέτασης - Ενιαίο Έντυπο Ενημέρωσης
1. Το «Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας» των Παραρτημάτων Ι και II της παρούσας υπουργικής απόφασης για
απόκτηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτου ή την οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου
Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου κατά την υποπαράγραφο Η.2 του
ν. 4093/2012 εκδίδεται κατόπιν ιατρικής εξέτασης του
ενδιαφερόμενου από ιατρούς κρατικών νοσηλευτικών
ιδρυμάτων και κρατικών κέντρων υγείας στο πλαίσιο
της ολοήμερης λειτουργίας τους (απογευματινά ραντεβού) ή από ιδιώτες ιατρούς συμβεβλημένους, κατά τα
οριζόμενα της υποενότητας 1.4 του Κεφαλαίου Α΄ του
Παραρτήματος III του π.δ. 51/2012, με την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών όπου κατατίθεται η αίτηση
του ενδιαφερόμενου.
Στην περίπτωση όπου απαιτούνται ειδικές ιατρικές
εξετάσεις, αυτές μπορούν να διενεργούνται από οποιονδήποτε αρμόδιο κρατικό φορέα ή από ιδιώτες ιατρούς
των αντίστοιχων ειδικοτήτων, κατά περίπτωση.
2. Ο ενδιαφερόμενος για απόκτηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή για την οδήγηση εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου εξετάζεται από
ιατρό ειδικότητας:
α. Παθολόγου και των συναφών ειδικοτήτων του
γενικού γιατρού, αιματολόγου, γαστρεντερολόγου, ενδοκρινολόγου, ρευματολόγου, καρδιολόγου, πνευμονολόγου, καθώς και από γιατρούς χωρίς ειδικότητα οι
οποίοι έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος πέντε (5)
τουλάχιστον χρόνια,
β. Οφθαλμίατρου και
γ. Ψυχίατρου
3. Στην περίπτωση που στο πλαίσιο της εξέτασης του
ενδιαφερόμενου και λήψης ιστορικού και στην περίπτωση υπόνοιας νόσου που αφορά στην αρτιμέλεια, στην
ακοή, στο νευρικό σύστημα, ή σε οποιαδήποτε άλλη
νόσο που απαιτείται γνωμάτευση ειδικού γιατρού, ο
εξεταζόμενος παραπέμπεται σε ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας κατά τα προβλεπόμενα ιατρικά δεδομένα του
Κεφαλαίου Β΄ του Παραρτήματος III του π.δ. 51/2012,
συμβεβλημένου με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και
Επικοινωνιών ο οποίος θα εξετάσει τον ενδιαφερόμενο
για την ΟΜΑΔΑ 2. Τα πρόσθετα Πιστοποιητικά προσκομίζονται στον ιατρό που διενεργεί την παθολογική εξέταση
προκειμένου να οριστικοποιήσει και εκδώσει το «Ιατρικό
Πιστοποιητικό Υγείας». Τα ανωτέρω αναφερόμενα Πιστοποιητικά επισυνάπτονται υποχρεωτικά στο Ιατρικό
Πιστοποιητικό Υγείας της παθολογικής εξέτασης.
4. Στην περίπτωση που ενδιαφερόμενος παρουσιάζει κινητικά προβλήματα, επιπλέον της παθολογικής,
οφθαλμολογικής και ψυχιατρικής εξέτασης, αυτός μπορεί να παραπέμπεται προς ιατρική εξέταση σε Κρατικό
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Ίδρυμα που ασχολείται συστηματικά με το έργο αξιολόγησης ικανότητας οδήγησης Ατόμων με Αναπηρίες
και με προβλήματα κινητικότητας, όπως είναι το Εθνικό
Κέντρο Αποκατάστασης Κέντρο Αξιολόγησης Ικανότητας
και Προετοιμασίας Οδήγησης για οδηγούς με αναπηρίες
«ΗΝΙΟΧΟΣ» του Υπουργείου Υγείας.
Κατά την εν λόγω εξέταση, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές
σωματικής και διανοητικής ικανότητας ΟΜΑΔΑΣ 2 του
Κεφαλαίου Β΄ του Παραρτήματος III του π.δ. 51/2012
προς αξιολόγηση των κινητικών προβλημάτων του ενδιαφερόμενου, εκδίδεται το «Πόρισμα Εξέτασης» των
Παραρτημάτων Ι και II της παρούσας απόφασης το οποίο
υπογράφεται και από εξειδικευμένο ιατρό του Ιδρύματος
(Φυσίατρο ή Ορθοπεδικό ή Νευρολόγο) και διατυπώνεται η σχετική απόφαση περί της ικανότητας οδήγησης
Ε.Δ.Χ. ή εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου.
5. Οι ιατροί της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης οι οποίοι γνωματεύουν για την κατάσταση της υγείας του εξεταζόμενου συμπληρώνουν και
αποστέλλουν μηνιαίως στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών το «Ενιαίο Έντυπο Ενημέρωσης»
των Παραρτημάτων Ι και II με το χαρακτηρισμό των εξεταζομένων ως «ΙΚΑΝΟΣ» ή «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ».
Σε περίπτωση ιατρικής εξέτασης από ιατρό κρατικό
νοσηλευτικό ίδρυμα ή κρατικό κέντρο υγείας, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών ιδρυμάτων αξιολόγησης
ικανότητας οδήγησης Ατόμων με Αναπηρίες, η ως άνω
ενημέρωση προς την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών γίνεται από το ανωτέρω ίδρυμα ή κέντρο.
Άρθρο 3
Ιατρικό Πιστοποιητικό ΥγείαςΕνιαίο Έντυπο Ενημέρωσης
1. Οι ιατροί της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης γνωματεύουν για την κατάσταση της
υγείας του εξεταζόμενου και εκδίδουν το «Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας» των Παραρτημάτων Ι και II της παρούσας απόφασης στο οποίο περιλαμβάνεται υποχρεωτικά
ο χαρακτηρισμός του ενδιαφερόμενου ως «ΙΚΑΝΟΣ» ή
«ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ» για οδήγηση Ε.Δ.Χ. ή εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ.
αυτοκινήτου.
2. Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι «ΙΚΑΝΟΣ»,
τότε το Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας:
α) Ισχύει, για την έκδοση της ειδικής άδειας οδήγησης
Ε.Δ.Χ. οχήματος και εφόσον δεν έχει κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, έξι (6)
μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του.
β) Ισχύει, για την οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου κατά
τον ν. 4093/2012 Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου, στην περίπτωση που
το αποτέλεσμα είναι «ΙΚΑΝΟΣ» και υπό την επιφύλαξη
των οριζόμενων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, πέντε (5) έτη.
3. Στην περίπτωση υποψηφίου που κατά την ιατρική
εξέταση διαπιστωθεί ότι εκπληρώνει τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές σωματικής και διανοητικής ικανότητας ΟΜΑΔΑΣ 2 και χαρακτηρισθεί «ΙΚΑΝΟΣ» αλλά
πάσχει από πάθηση που είναι δυνατόν να τον καταστήσει
ανίκανο για ασφαλή οδήγηση σε διάστημα μικρότερο
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από τα πέντε (5) έτη ή, ειδικώς για 67χρονους κατόχους
ισχύουσας ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου
που αιτούνται την ανανέωση αυτής, τα δύο (2) έτη ο ιατρός οφείλει στο εκδοθέν Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας
να εισάγει παρατήρηση περί της υποχρέωσης επανεξέτασης του ενδιαφερόμενου σε συντομότερο χρονικό
διάστημα.
Εν προκειμένω, και σε ό,τι αφορά του ενδιαφερόμενους για οδήγηση Ε.Δ.Χ. οχήματος, εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών η ειδική
άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. με διάρκεια ισχύος που ταυτίζεται
με το χρονικό διάστημα για το οποίο ο ενδιαφερόμενος
έχει κριθεί «ΙΚΑΝΟΣ» για ασφαλή οδήγηση.
4. Στην περίπτωση έκδοσης Ιατρικού Πιστοποιητικού
Υγείας με αποτέλεσμα «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ», καθώς και στην
περίπτωση που κατά την παθολογική εξέταση του ενδιαφερομένου απαιτείται παραπομπή του σε ιατρό άλλης
ειδικότητας, τότε ο ιατρός ενημερώνει υποχρεωτικά την
αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, συμπληρώνοντας το «Ενιαίο Έντυπο Ενημέρωσης» των Παραρτημάτων Ι και II της παρούσας υπουργικής απόφασης
το οποίο δεν περιέχει ιατρικά δεδομένα. Σε περίπτωση
ιατρικής εξέτασης από ιατρό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα ή κρατικό κέντρο υγείας, συμπεριλαμβανομένων των
κρατικών ιδρυμάτων αξιολόγησης ικανότητας οδήγησης
Ατόμων με Αναπηρίες, η ως άνω ενημέρωση προς την
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών γίνεται από το
ανωτέρω ίδρυμα ή κέντρο.
Εξεταζόμενος που από την ιατρική εξέταση κρίνεται
«ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ» δύναται να επανεξεταστεί κατά τα οριζόμενα των σχετικών διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του
Παραρτήματος III του π.δ. 51/2012 όπως ισχύει.
Άρθρο 4
Δικαιολογητικά για τη διενέργεια ιατρικής εξέτασης
1. Για την ιατρική εξέταση ενδιαφερόμενου για απόκτηση ή ανανέωση ειδικής άδειας Ε.Δ.Χ. απαιτείται:
α. Η καταβολή αμοιβής. Για τους μεν ιατρούς κρατικών
νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κρατικών κέντρων υγείας
που στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας τους (απογευματινά ραντεβού) διενεργούν την ιατρική εξέταση,
το ύψος της αμοιβής ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον
θεσμικό πλαίσιο περί της ιατρικής εξέτασης υποψήφιων
οδηγών και οδηγών ενώ για τους συμβεβλημένους με
τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. της
χώρας ιδιώτες γιατρούς καταβάλλεται αμοιβή ίση με το
ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής
των συμβεβλημένων με το Δημόσιο ιατρών για επίσκεψη
στο ιατρείο τους.
β. Η επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του. Στην αντίθετη
περίπτωση ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίζει τις εξής ιατρικές εξετάσεις: γενική αίματος, ουρία,
σάκχαρο, ακτινογραφία θώρακος και καρδιογράφημα.
Για την ιατρική εξέταση ενδιαφερόμενου για οδήγηση
ολικώς εκμισθωμένου, κατά τον ν. 4093/2012, Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου απαιτείται- πλέον της συνδρομής των ως άνω
α΄ και β΄ προϋποθέσεων- η κατάθεση της αίτησης του
Παραρτήματος II της παρούσας απόφασης σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.
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2. Για την ιατρική εξέταση από το Εθνικό Κέντρο
Αποκατάστασης Κέντρο Αξιολόγησης Ικανότητας και
Προετοιμασίας Οδήγησης για οδηγούς με αναπηρίες
«ΗΝΙΟΧΟΣ» του Υπουργείου Υγείας ή οποιοδήποτε ισότιμο κρατικό ίδρυμα ενδιαφερομένου για απόκτηση ή
ανανέωση ειδικής άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ο οποίος
παρουσιάζει κινητικά προβλήματα, απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών της υποενότητας 2.3 του
Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος III του π.δ. 51/2012. Οι
επιπλέον απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις, μπορούν να
διενεργούνται και από ιδιώτες γιατρούς των προβλεπόμενων κατά περίπτωση ειδικοτήτων.
3. Οι ιατρικές εξετάσεις προσκομίζονται μόνο στους
ιατρούς που διενεργούν την παθολογική εξέταση κι όχι
στις οικείες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών
των Π.Ε. της χώρας.
4. Για τους σκοπούς του εδαφίου γ΄ της περίπτωσης 2
της υποπαραγράφου Η.2 του ν. 4093/2012, το εκδοθέν
Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας τηρείται υποχρεωτικά στο
αρχείο των επιχειρήσεων της περίπτωσης 1 της ίδιας ως
άνω υποπαραγράφου του νόμου και επιδεικνύεται σε
κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές.
Ο οδηγός του εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου πρέπει να διαθέτει εντός του οχήματος βεβαίωση της επιχείρησης, εξάμηνης διάρκειας ισχύος, με την οποία θα
βεβαιώνεται ότι είναι ικανός και ότι τηρείται στο αρχείο
αυτής το σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό, προκειμένου να
μπορεί να την επιδείξει οποτεδήποτε του ζητηθεί από
αρμόδιο όργανο.
Άρθρο 5
Λοιπά θέματα
1. Στους παραβάτες της παρούσας απόφασης επιβάλλονται, κατά περίπτωση, οι κυρώσεις των παραγράφων
2 έως 5 του άρθρου 17 του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει.
2. Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών
υποχρεούται όπως, για τη χορήγηση ή ανανέωση ειδικής
άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου:
α. Δεν αποδέχεται Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας ή Πόρισμα Εξέτασης και να παραπέμπει τον ενδιαφερόμενο
σε επανεξέταση, όταν το κρίνει αναγκαίο ή έχει προφανείς λόγους αμφιβολιών για την ιατρική κατάσταση
αυτού.
β. Δεν αποδέχεται Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας ή Πόρισμα Εξέτασης που της υποβάλλεται μετά την πάροδο
εξαμήνου από την ημερομηνία έκδοσής του.
3. Σε Περιφερειακή Ενότητα όπου λειτουργούν περισσότερες από μία Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, αυτές οφείλουν να αποδέχονται τα Ιατρικά
Πιστοποιητικά Υγείας όλων των ιατρών της ίδιας αυτής
Π.Ε. ανεξάρτητα από την Υπηρεσία με την οποία αυτοί
έχουν συμβληθεί.
Ειδικότερα, στις Π.Ε. της Περιφέρειας Αττικής τα Ιατρικά Πιστοποιητικά Υγείας γίνονται αποδεκτά από όλες τις
Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, ανεξάρτητα
με τη Διεύθυνση που έχει συμβληθεί ο ιατρός.
4. Για την άρση κάθε είδους περιορισμού λόγω ιατρικών δεδομένων, ο κάτοχος της ειδικής άδειας οδήγησης
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή ο ενδιαφερόμενος για οδήγηση εκ-
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μισθωμένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου κατά την υποπαράγραφο
Η.2 του ν. 4093/2012 υποβάλλεται σε νέα ιατρική εξέταση και υποχρεωτικά από ειδικότητα/-τες ιατρού/ -τρων
που έχει/-χουν επιβάλει οποιοδήποτε περιορισμό.
Άρθρο 6
Παραρτήματα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας απόφασης τα ακόλουθα Παραρτήματα

Τεύχος Β’ 4587/27.12.2017

με υποδείγματα του Ενιαίου Εντύπου Ενημέρωσης, του
Ιατρικού Πιστοποιητικού Υγείας και του Πορίσματος
Εξέτασης τα οποία συμπληρώνονται κατά περίπτωση
και σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας απόφασης
προκειμένου να χορηγηθεί ή ανανεωθεί ειδική άδεια
οδήγησης Ε.Δ.Χ αυτοκινήτου ή επιτραπεί η οδήγηση εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου κατά τα οριζόμενα του
ν. 4093/2012.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿ
ȉǿȉȁȅȈ ȊȆȅȋȇǼȅȊ īǿǹ
ȉǾȃ ǼȀǻȅȈǾ ȉȅȊ ȆǹȇȅȃȉȅȈ
(ȈĳȡĮȖȓįĮ ĳȠȡȑĮ Ȓ ʌȡȠıȫʌȠȣ)

ǹȇ. Ȇȇȍȉ.:
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ:

Ǽȃǿǹǿȅ ǼȃȉȊȆȅ ǼȃǾȂǼȇȍȈǾȈ
ȆȇȅȈ: ȊȆǾȇǼȈǿǹ ȂǼȉǹĭȅȇȍȃ Ȁǹǿ ǼȆǿȀȅǿȃȍȃǿȍȃ ............................…
ȅ ȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ ..............................................…………………………………………………… ȚĮĲȡȩȢ
İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ ..........……..………………....................….…., ıȣȝȕİȕȜȘȝȑȞȠȢ ȝİ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ ıĮȢ/ ĲȠȣ
țȡĮĲȚțȠȪ ȞȠıȘȜİȣĲȚțȠȪ ȚįȡȪȝĮĲȠȢ Ȓ țȡĮĲȚțȠȪ țȑȞĲȡȠȣ ȣȖİȓĮȢ (*) ȖȚĮ ĲȘȞ ȚĮĲȡȚțȒ İȟȑĲĮıȘ ȖȚĮ ȤȠȡȒȖȘıȘ Ȓ
ĮȞĮȞȑȦıȘ İȚįȚțȒȢ ȐįİȚĮȢ ȠįȒȖȘıȘȢ ǼʌȚȕĮĲȘȖȠȪ ǻȘȝȩıȚĮȢ ȋȡȒıȘȢ (Ǽ.ǻ.ȋ.) ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ, Ȓ Ƞ
ĮȟȚȠȜȠȖȘĲȒȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ȠįȒȖȘıȘȢ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ȅįȒȖȘıȘȢ ǾȃǿȅȋȅȈ (Ȓ ĲȠȣ ĮȞȐȜȠȖȠȣ
țȡĮĲȚțȠȪ ȚįȡȪȝĮĲȠȢ) (*), ıĮȢ İȞȘȝİȡȫȞȦ ȩĲȚ Ƞ/Ș țȡȓșȘțİ:

ǼʌȫȞȣȝȠ
ǵȞȠȝĮ
ǵȞȠȝĮ ȆĮĲȡȩȢ
ǵȞȠȝĮ ȂȘĲȡȩȢ
Ǿȝ/ȞĮȚ ȖȑȞȞȘıȘȢ
ǹȂȀǹ
ǿȀǹȃȅȈ/ -Ǿ (*)
ȂǾ ǿȀǹȃȅȈ/ -Ǿ (*)

ǼʌȫȞȣȝȠ
ǵȞȠȝĮ
ǵȞȠȝĮ ȆĮĲȡȩȢ
ǵȞȠȝĮ ȂȘĲȡȩȢ
Ǿȝ/ȞĮȚ ȖȑȞȞȘıȘȢ
ǹȂȀǹ
ǿȀǹȃȅȈ/ -Ǿ (*)
ȂǾ ǿȀǹȃȅȈ/ -Ǿ (*)

ǼʌȫȞȣȝȠ
ǵȞȠȝĮ
ǵȞȠȝĮ ȆĮĲȡȩȢ
ǵȞȠȝĮ ȂȘĲȡȩȢ
Ǿȝ/ȞĮȚ ȖȑȞȞȘıȘȢ
ǹȂȀǹ
ǿȀǹȃȅȈ/ -Ǿ (*)
ȂǾ ǿȀǹȃȅȈ/ -Ǿ (*)

īȚĮ ʌĮȡĮʌȠȝʌȒ ıİ (*) .......................................
............................(İȚįȚțȩĲȘĲĮ/-İȢ ȚĮĲȡȠȪ/-ȫȞ)

īȚĮ ʌĮȡĮʌȠȝʌȒ ıİ (*) .......................................
............................(İȚįȚțȩĲȘĲĮ/-İȢ ȚĮĲȡȠȪ/-ȫȞ)

īȚĮ ʌĮȡĮʌȠȝʌȒ ıİ (*) .......................................
............................(İȚįȚțȩĲȘĲĮ/-İȢ ȚĮĲȡȠȪ/-ȫȞ)

ȊʌȠȖȡĮĳȒ ĮȡȝȠįȓȠȣ
ȈĳȡĮȖȓįĮ

(*) ǻȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȩ,ĲȚ įİȞ ȚıȤȪİȚ Ȓ įİ ȤȡİȚȐȗİĲĮȚ
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ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȊȆǾȇǼȈǿǹ ȂǼȉǹĭȅȇȍȃ & ǼȆǿȀȅǿȃȍȃǿȍȃ
ǿǹȉȇǿȀǾ ǼȄǼȉǹȈǾ

ǿȀǹȃȅȈ-Ǿ

ȂǾ ǿȀǹȃȅȈ-Ǿ

ĭȦĲȠȖȡĮĳȓĮ

(*)

ǿǹȉȇǿȀȅ ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅ ȊīǼǿǹȈ(***)
ȅ ȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ ..........................................…………………………………………………… ȚĮĲȡȩȢ
İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ……..………………...................…., ıȣȝȕİȕȜȘȝȑȞȠȢ ȝİ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ țĮȚ
ǼʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ ……………………………………/ ĲȠȣ țȡĮĲȚțȠȪ ȞȠıȘȜİȣĲȚțȠȪ ȚįȡȪȝĮĲȠȢ Ȓ țȡĮĲȚțȠȪ
țȑȞĲȡȠȣ ȣȖİȓĮȢ (*), ȖȚĮ ĲȘȞ ȚĮĲȡȚțȒ İȟȑĲĮıȘ ȖȚĮ ȤȠȡȒȖȘıȘ Ȓ ĮȞĮȞȑȦıȘ İȚįȚțȒȢ ȐįİȚĮȢ ȠįȒȖȘıȘȢ
ǼʌȚȕĮĲȘȖȠȪ ǻȘȝȩıȚĮȢ ȋȡȒıȘȢ (Ǽ.ǻ.ȋ.) ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ:



ȆǿȈȉȅȆȅǿȍ


ȩĲȚ İȟȑĲĮıĮ ıȒȝİȡĮ ıĲȠ ȚĮĲȡİȓȠ ȝȠȣ/ țȡĮĲȚțȩ ȞȠıȘȜİȣĲȚțȩ ȓįȡȣȝĮ Ȓ țȡĮĲȚțȩ țȑȞĲȡȠ ȣȖİȓĮȢ (*) İʌȓ ĲȘȢ
ȠįȠȪ ………………………………, ĮȡȚșȝȩȢ …………, ʌİȡȚȠȤȒ ............................…………., ĲȠȞ- ĲȘȞ (*)
........................................(ǼʌȫȞȣȝȠ) ........................................................................ (ǵȞȠȝĮ), ĲȠȣ
.......................................................... (ǵȞȠȝĮ ʌĮĲȡȩȢ), ȝİ Șȝ/ȞȚĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ ....../...../......., țȐĲȠȚțȠȢ
...............................................................(į/ȞıȘ țĮĲȠȚțȓĮȢ), ȝİ ǹȂȀǹ: ......................., țĮĲȐ ʌĮȡĮȖȖİȜȓĮ
ĲȠȣ ȚĮĲȡȠȪ ........................... İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ ...............................................(**)
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȟȑĲĮıȘ ȑȜĮȕĮ ȣʌȩȥȘ ȝȠȣ:
1. ȉȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ıȦȝĮĲȚțȒȢ țĮȚ įȚĮȞȠȘĲȚțȒȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ȅȂǹǻǹȈ 2.
2. ȉȠ ĮȡȚșȝ. .................................ǺȚȕȜȚȐȡȚȠ ȊȖİȓĮȢ ĲȠȣ ..................................
3. ȉȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ İȟİĲȐıİȚȢ .......................................................................
4. ȉȠ Įʌȩ ......... ȚĮĲȡȚțȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ Ȓ ȚĮĲȡȚțȒ ȖȞȦȝȐĲİȣıȘ ĲȠȣ ȃȠıȠțȠȝİȓȠȣ ......... ......... ......... ȩĲȚ
......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
5. ȉȠ İȡȦĲȘȝĮĲȠȜȩȖȚȠ ȖȚĮ ȑȜİȖȤȠ ĲȠȣ ǹʌȠĳȡĮțĲȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ ȈȣȞįȡȩȝȠȣ ǹʌȞȠȚȫȞ ȊʌȠʌȞȠȚȫȞ
6. ȉȘȞ ĮȡȚșȝ. ......... .../ ......... ......... ĮʌȩįİȚȟȘ İȓıʌȡĮȟȘȢ Ǽȣȡȫ # ......... ......... .........#
7. ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
țĮȚ țĮĲȩʌȚȞ ĲȠȞ- ĲȘȞ (*) țȡȓȞȦ



ǿȀǹȃȅ-Ǿ


ȆǹȇǹȆȅȂȆǾ
Ȉȉȅ Ǽ.ǿ.ǹ.ǹ. ǾȃǿȅȋȅȈ ȀȑȞĲȡȠ
ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ
ǿțĮȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ȆȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮȢ

ȅįȒȖȘıȘȢ ǹȝǼǹ

ȂǾ ǿȀǹȃȅ-Ǿ

(*)

(*)




ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ĲȠȣ ȤȠȡȘȖȘșİȓ Ȓ ĮȞĮȞİȦșİȓ Ș İȚįȚțȒ ȐįİȚĮ ȠįȒȖȘıȘȢ Ǽ.ǻ.ȋ. ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ
Ǿ ȚıȤȪȢ ĲȘȢ İȚįȚțȒȢ ȐįİȚĮȢ ȠįȒȖȘıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ȖȚĮ ......... ......... ......... ......... ȑĲȠȢ- ȑĲȘ.

(*)

ȉȣȤȩȞ ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ:
…………….…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………
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……………………………………………………….………………………………………………………………

........./ ........./ 20........
ȅ ǿĮĲȡȩȢ

(ȊʌȠȖȡĮĳȒ- ȈĳȡĮȖȓįĮ)

(*) ǻȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȩ,ĲȚ įİȞ ȚıȤȪİȚ
(**) ȈȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȚĮĲȡȠȪ ʌȠȣ ȑțĮȞİ ĲȘȞ ʌĮȡĮʌȠȝʌȒ ȖȚĮ ȚĮĲȡȚțȒ İȟȑĲĮıȘ
(***)ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȚĮĲȡȩ ʌȠȣ įȚİȞİȡȖİȓ ĲȘȞ İȟȑĲĮıȘ ʌȜȘȞ ĲȠȣ ȠĳșĮȜȝȓĮĲȡȠȣ
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ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȊȆǾȇǼȈǿǹ ȂǼȉǹĭȅȇȍȃ & ǼȆǿȀȅǿȃȍȃǿȍȃ
ǿǹȉȇǿȀǾ ǼȄǼȉǹȈǾ



ĭȦĲȠȖȡĮĳȓĮ






ǿȀǹȃȅȈ-Ǿ

ȂǾ ǿȀǹȃȅȈ-Ǿ

(*)





ǿǹȉȇǿȀȅ ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅ ȊīǼǿǹȈ(**)


ȅ
ȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ
.........
............................…………………………………ȚĮĲȡȩȢ
İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ
ȅĳșĮȜȝȚȐĲȡȠȣ,
ıȣȝȕİȕȜȘȝȑȞȠȢ
ȝİ
ĲȘȞ
ȊʌȘȡİıȓĮ
ȂİĲĮĳȠȡȫȞ
țĮȚ
ǼʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ
………………………….....................…………/ ĲȠȣ țȡĮĲȚțȠȪ ȞȠıȘȜİȣĲȚțȠȪ ȚįȡȪȝĮĲȠȢ Ȓ țȡĮĲȚțȠȪ
țȑȞĲȡȠȣ ȣȖİȓĮȢ (*), ȖȚĮ ĲȘȞ ȚĮĲȡȚțȒ İȟȑĲĮıȘ ȖȚĮ ȤȠȡȒȖȘıȘ Ȓ ĮȞĮȞȑȦıȘ İȚįȚțȒȢ ȐįİȚĮȢ ȠįȒȖȘıȘȢ
ǼʌȚȕĮĲȘȖȠȪ ǻȘȝȩıȚĮȢ ȋȡȒıȘȢ (Ǽ.ǻ.ȋ.) ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ:

ƴƭƶƷƳƴƳƭƻ



ȩĲȚ İȟȑĲĮıĮ ıȒȝİȡĮ ıĲȠ ȚĮĲȡİȓȠ ȝȠȣ/ țȡĮĲȚțȩ ȞȠıȘȜİȣĲȚțȩ ȓįȡȣȝĮ Ȓ țȡĮĲȚțȩ țȑȞĲȡȠ ȣȖİȓĮȢ (*) İʌȓ ĲȘȢ
ȠįȠȪ …………………………....................................……, ĮȡȚșȝȩȢ ……..............................……, ʌİȡȚȠȤȒ
...............................................................................................................................…………., ĲȠȞ- ĲȘȞ (*)
(ǼʌȫȞȣȝȠ)................................................................................................................................... (ǵȞȠȝĮ)
..........................................................................................................,
ĲȠȣ
(ǵȞȠȝĮ
ʌĮĲȡȩȢ)
.............................................................................., ȝİ Șȝ/ȞȚĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ ....../......./........., țȐĲȠȚțȠȢ (ǻ/ȞıȘ
țĮĲȠȚțȓĮȢ) .............................................................., ȝİ ǹȂȀǹ: .......................

ȀĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȟȑĲĮıȘ ȑȜĮȕĮ ȣʌȩȥȘ ȝȠȣ:
1. ȉȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ıȦȝĮĲȚțȒȢ țĮȚ įȚĮȞȠȘĲȚțȒȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ȅȂǹǻǹȈ 2.
2. ȉȠ ĮȡȚșȝ. .................................ǺȚȕȜȚȐȡȚȠ ȊȖİȓĮȢ ĲȠȣ ..................................
3. ȉȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ İȟİĲȐıİȚȢ .......................................................................
4. ȉȠ Įʌȩ ......... ȚĮĲȡȚțȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ Ȓ ȚĮĲȡȚțȒ ȖȞȦȝȐĲİȣıȘ ĲȠȣ ȃȠıȠțȠȝİȓȠȣ ......... ......... ......... ȩĲȚ
......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
5. ȉȘȞ ĮȡȚșȝ. ......... .../ ......... ......... ĮʌȩįİȚȟȘ İȓıʌȡĮȟȘȢ Ǽȣȡȫ # ......... ......... .........#
6. ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
țĮȚ țĮĲȩʌȚȞ ĲȠȞ- ĲȘȞ (*) țȡȓȞȦ



ǿȀǹȃȅ-Ǿ

ȂǾ ǿȀǹȃȅ-Ǿ

(*)


ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ĲȠȣ ȤȠȡȘȖȘșİȓ Ȓ ĮȞĮȞİȦșİȓ Ș İȚįȚțȒ ȐįİȚĮ ȠįȒȖȘıȘȢ Ǽ.ǻ.ȋ. ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ
Ǿ ȚıȤȪȢ ĲȘȢ İȚįȚțȒȢ ȐįİȚĮȢ ȠįȒȖȘıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ȖȚĮ ......... ......... ......... ......... ȑĲȠȢ- ȑĲȘ.

(*)

ȉȣȤȩȞ ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………
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……………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………

........./ ........./ 20........
ȅ ǿĮĲȡȩȢ
(ȊʌȠȖȡĮĳȒ- ȈĳȡĮȖȓįĮ)
(*) ǻȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȩ,ĲȚ įİȞ ȚıȤȪİȚ
(**) ȈȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȅĳșĮȜȝȓĮĲȡȠ
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Τεύχος Β’ 4587/27.12.2017

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ȊīǼǿǹȈ
ǼĬȃǿȀȅ ȀǼȃȉȇȅ ǹȆȅȀǹȉǹȈȉǹȈǾȈ
ȀǼȃȉȇȅ ǹȄǿȅȁȅīǾȈǾȈ ǿȀǹȃȅȉǾȉǹȈ Ȁǹǿ ȆȇȅǼȉȅǿȂǹȈǿǹȈ ȅǻǾīǾȈǾȈ
īǿǹ ȅǻǾīȅȊȈ ȂǼ ǹȃǹȆǾȇǿǼȈ «ǾȃǿȅȋȅȈ»
(Ȓ ĮȞȐȜȠȖȠ ȀȡĮĲȚțȩ ǴįȡȣȝĮ)
ǻȚİȪșȣȞıȘ: ............................……
ȉȘȜ: ............................……
ǹȡ. ȆȡȦĲ.: ............................……
ǹȡ. īȡĮȝȝ. ǼȓıʌȡĮ: ȃȠ ..............……
ȆĮȡĮʌİȝʌĲȚțȩ: ............................……

ĭȦĲȠȖȡĮĳȓĮ

ȆȅȇǿȈȂǹ ǼȄǼȉǹȈǾȈ(**)



ȉȘȞ
(Șȝ/ȞȚĮ)
...................../................................/20............... ʌȡȠıȒȜșİ
Ƞ/Ș
(ǼʌȫȞȣȝȠ)
...................................................... (ǵȞȠȝĮ)....................................................................., ĲȠȣ (ǵȞȠȝĮ
ʌĮĲȡȩȢ)
.............................................................................,
ȝİ
Șȝ/ȞȚĮ
ȖȑȞȞȘıȘȢ
.........../......./...................., țȐĲȠȚțȠȢ (į/ȞıȘ țĮĲȠȚțȓĮȢ).............................................................., ȝİ
ǹȂȀǹ: ......................., țĮȚ ǹǻȉ/Ǽțį. ǹȡȤȒ: .................... ..........., ǹȡ. ǹįİȓĮȢ ȅįȒȖȘıȘȢ:
.......................................... ʌȡȠıȒȜșİ ıĲȠ ǼșȞȚțȩ ȀȑȞĲȡȠ ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ- ȉȝȒȝĮ ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ
ǿțĮȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ȆȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮȢ ȅįȒȖȘıȘȢ ȖȚĮ ȠįȘȖȠȪȢ ȝİ ĮȞĮʌȘȡȓİȢ «ǾȃǿȅȋȅȈ» Ȓ ĮȞȐȜȠȖȠ
ȀȡĮĲȚțȩ ǴįȡȣȝĮ ȖȚĮ İȟȑĲĮıȘ ȪıĲİȡĮ Įʌȩ ıȤİĲȚțȒ ĮȓĲȘıȘ ĮȣĲȠȪ/ ĮȣĲȒȢ ȖȚĮ ȤȠȡȒȖȘıȘ/ ĮȞĮȞȑȦıȘ
İȚįȚțȒȢ ȐįİȚĮȢ ȠįȒȖȘıȘȢ ǼʌȚȕĮĲȘȖȠȪ ǻȘȝȩıȚĮȢ ȋȡȒıȘȢ (Ǽ.ǻ.ȋ.) ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ.
ȀĮĲȩʌȚȞ ȜİʌĲȠȝİȡȠȪȢ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ țĮȚ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȦȞ țȚȞȘĲȚțȫȞ ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ ĮȣĲȠȪ/ ĮȣĲȒȢ ıİ
ıȤȑıȘ ȝİ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ıȦȝĮĲȚțȒȢ țĮȚ įȚĮȞȠȘĲȚțȒȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ
ȅȂǹǻǹȈ 2 țȡȓȞİĲĮȚ

ǿȀǹȃȅȈ-Ǿ

ȂǾ ǿȀǹȃȅȈ-Ǿ

(*)



ȖȚĮ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ Ǽ.ǻ.ȋ. ĮȣĲȠțȓȞȘĲȠ.
ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
Ǿ ȚıȤȪȢ ĲȘȢ İȚįȚțȒȢ ȐįİȚĮȢ ȠįȒȖȘıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ ȖȚĮ ......... ......... ......... ......... ȑĲȠȢ- ȑĲȘ.

........./ ........./ 20........
ȅ/Ǿ ǹȟȚȠȜȠȖȘĲȒȢ/-ĲȡȚĮ
ǿțĮȞȩĲȘĲĮȢ ȅįȒȖȘıȘȢ ȉȝȒȝĮĲȠȢ
ǼȀǹ ȀȑȞĲȡȠ ǾȃǿȅȋȅȈ
(Ȓ ĮȞȐȜȠȖȠ ȀȡĮĲȚțȩ ǴįȡȣȝĮ)

........./ ........./ 20........
ȅ/ Ǿ ȊʌİȪșȣȞȠȢ/ -ȞȘ ĲȠȣ
ǿĮĲȡȚțȠȪ
ǼȀǹ ȀȑȞĲȡȠ ǾȃǿȅȋȅȈ
(Ȓ ĮȞȐȜȠȖȠ ȀȡĮĲȚțȩ ǴįȡȣȝĮ)
īȚĮ ĲȘȞ ĮțȡȓȕİȚĮ
ȅ/ Ǿ īȡĮȝȝĮĲȑĮȢ

(ȊʌȠȖȡĮĳȒ- ȈĳȡĮȖȓįĮ)
(*) ǻȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȩ,ĲȚ įİȞ ȚıȤȪİȚ
(**) ȀĮĲĮĲȓșİĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ țĮȚ ǼʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ

Τεύχος Β’ 4587/27.12.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

61219

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿǿ
ȉǿȉȁȅȈ ȊȆȅȋȇǼȅȊ īǿǹ
ȉǾȃ ǼȀǻȅȈǾ ȉȅȊ ȆǹȇȅȃȉȅȈ
(ȈĳȡĮȖȓįĮ ĳȠȡȑĮ Ȓ ʌȡȠıȫʌȠȣ)

ǹȇ. Ȇȇȍȉ.:
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ:

Ǽȃǿǹǿȅ ǼȃȉȊȆȅ ǼȃǾȂǼȇȍȈǾȈ
ȆȇȅȈ: ȊȆǾȇǼȈǿǹ ȂǼȉǹĭȅȇȍȃ Ȁǹǿ ǼȆǿȀȅǿȃȍȃǿȍȃ ............................…
ȅ ȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ ..............................................…………………………………………………… ȚĮĲȡȩȢ
İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ ..........……..………………....................….…., ıȣȝȕİȕȜȘȝȑȞȠȢ ȝİ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ ıĮȢ/ ĲȠȣ
țȡĮĲȚțȠȪ ȞȠıȘȜİȣĲȚțȠȪ ȚįȡȪȝĮĲȠȢ Ȓ țȡĮĲȚțȠȪ țȑȞĲȡȠȣ ȣȖİȓĮȢ (*) ȖȚĮ ĲȘȞ ȚĮĲȡȚțȒ İȟȑĲĮıȘ
İȞįȚĮĳİȡȠȝȑȞȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠįȒȖȘıȘ ȠȜȚțȫȢ İțȝȚıșȦȝȑȞȠȣ, țĮĲȐ ĲȠ Ȟ.4093/2012 (ǹ’ 222), ǼʌȚȕĮĲȘȖȠȪ
ǿįȚȦĲȚțȒȢ ȋȡȒıȘȢ (Ǽ.ǿ.ȋ.) ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ, Ȓ Ƞ ĮȟȚȠȜȠȖȘĲȒȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ȠįȒȖȘıȘȢ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ
ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ȅįȒȖȘıȘȢ ǾȃǿȅȋȅȈ (Ȓ ĲȠȣ ĮȞȐȜȠȖȠȣ țȡĮĲȚțȠȪ ȚįȡȪȝĮĲȠȢ) (*), ıĮȢ İȞȘȝİȡȫȞȦ ȩĲȚ Ƞ/Ș
țȡȓșȘțİ:
ǼʌȫȞȣȝȠ
ǵȞȠȝĮ
ǵȞȠȝĮ ȆĮĲȡȩȢ
ǵȞȠȝĮ ȂȘĲȡȩȢ
Ǿȝ/ȞĮȚ ȖȑȞȞȘıȘȢ
ǹȂȀǹ
ǿȀǹȃȅȈ/ -Ǿ (*)
ȂǾ ǿȀǹȃȅȈ/ -Ǿ (*)

ǼʌȫȞȣȝȠ
ǵȞȠȝĮ
ǵȞȠȝĮ ȆĮĲȡȩȢ
ǵȞȠȝĮ ȂȘĲȡȩȢ
Ǿȝ/ȞĮȚ ȖȑȞȞȘıȘȢ
ǹȂȀǹ
ǿȀǹȃȅȈ/ -Ǿ (*)
ȂǾ ǿȀǹȃȅȈ/ -Ǿ (*)

ǼʌȫȞȣȝȠ
ǵȞȠȝĮ
ǵȞȠȝĮ ȆĮĲȡȩȢ
ǵȞȠȝĮ ȂȘĲȡȩȢ
Ǿȝ/ȞĮȚ ȖȑȞȞȘıȘȢ
ǹȂȀǹ
ǿȀǹȃȅȈ/ -Ǿ (*)
ȂǾ ǿȀǹȃȅȈ/ -Ǿ (*)

īȚĮ ʌĮȡĮʌȠȝʌȒ ıİ (*) .......................................
............................(İȚįȚțȩĲȘĲĮ/-İȢ ȚĮĲȡȠȪ/-ȫȞ)

īȚĮ ʌĮȡĮʌȠȝʌȒ ıİ (*) .......................................
............................(İȚįȚțȩĲȘĲĮ/-İȢ ȚĮĲȡȠȪ/-ȫȞ)

īȚĮ ʌĮȡĮʌȠȝʌȒ ıİ (*) .......................................
............................(İȚįȚțȩĲȘĲĮ/-İȢ ȚĮĲȡȠȪ/-ȫȞ)

ȊʌȠȖȡĮĳȒ ĮȡȝȠįȓȠȣ
ȈĳȡĮȖȓįĮ

(*) ǻȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȩ,ĲȚ įİȞ ȚıȤȪİȚ Ȓ įİ ȤȡİȚȐȗİĲĮȚ
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Τεύχος Β’ 4587/27.12.2017

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȊȆǾȇǼȈǿǹ ȂǼȉǹĭȅȇȍȃ & ǼȆǿȀȅǿȃȍȃǿȍȃ
ǿǹȉȇǿȀǾ ǼȄǼȉǹȈǾ

ǿȀǹȃȅȈ-Ǿ

ȂǾ ǿȀǹȃȅȈ-Ǿ

ĭȦĲȠȖȡĮĳȓĮ

(*)

ǿǹȉȇǿȀȅ ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅ ȊīǼǿǹȈ(***)
ȅ

ȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ

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

İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ……..………………...................….,

ȚĮĲȡȩȢ

ıȣȝȕİȕȜȘȝȑȞȠȢ ȝİ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ țĮȚ

ǼʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ ……………………………………/ ĲȠȣ țȡĮĲȚțȠȪ ȞȠıȘȜİȣĲȚțȠȪ ȚįȡȪȝĮĲȠȢ Ȓ țȡĮĲȚțȠȪ
țȑȞĲȡȠȣ ȣȖİȓĮȢ (*), ȖȚĮ ĲȘȞ ȚĮĲȡȚțȒ İȟȑĲĮıȘ İȞįȚĮĳİȡȠȝȑȞȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠįȒȖȘıȘ ȠȜȚțȫȢ İțȝȚıșȦȝȑȞȠȣ,
țĮĲȐ ĲȠ Ȟ.4093/2012 (ǹ’ 222), ǼʌȚȕĮĲȘȖȠȪ ǿįȚȦĲȚțȒȢ ȋȡȒıȘȢ (Ǽ.ǿ.ȋ.) ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ:



ȆǿȈȉȅȆȅǿȍ


ȩĲȚ İȟȑĲĮıĮ ıȒȝİȡĮ ıĲȠ ȚĮĲȡİȓȠ ȝȠȣ/ țȡĮĲȚțȩ ȞȠıȘȜİȣĲȚțȩ ȓįȡȣȝĮ Ȓ țȡĮĲȚțȩ țȑȞĲȡȠ ȣȖİȓĮȢ (*) İʌȓ ĲȘȢ
ȠįȠȪ ………………………………, ĮȡȚșȝȩȢ …………, ʌİȡȚȠȤȒ ............................…………., ĲȠȞ- ĲȘȞ (*)
........................................(ǼʌȫȞȣȝȠ) ........................................................................ (ǵȞȠȝĮ), ĲȠȣ
.......................................................... (ǵȞȠȝĮ ʌĮĲȡȩȢ), ȝİ Șȝ/ȞȚĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ ....../...../......., țȐĲȠȚțȠȢ
...............................................................(į/ȞıȘ țĮĲȠȚțȓĮȢ), ȝİ ǹȂȀǹ: ......................., țĮĲȐ ʌĮȡĮȖȖİȜȓĮ
ĲȠȣ ȚĮĲȡȠȪ ........................... İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ ...............................................(**)
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȟȑĲĮıȘ ȑȜĮȕĮ ȣʌȩȥȘ ȝȠȣ:
1. ȉȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ıȦȝĮĲȚțȒȢ țĮȚ įȚĮȞȠȘĲȚțȒȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ȅȂǹǻǹȈ 2.
2. ȉȠ ĮȡȚșȝ. .................................ǺȚȕȜȚȐȡȚȠ ȊȖİȓĮȢ ĲȠȣ ..................................
3. ȉȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ İȟİĲȐıİȚȢ .......................................................................
4. ȉȠ Įʌȩ ......... ȚĮĲȡȚțȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ Ȓ ȚĮĲȡȚțȒ ȖȞȦȝȐĲİȣıȘ ĲȠȣ ȃȠıȠțȠȝİȓȠȣ ......... ......... ......... ȩĲȚ
......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
5. ȉȠ İȡȦĲȘȝĮĲȠȜȩȖȚȠ ȖȚĮ ȑȜİȖȤȠ ĲȠȣ ǹʌȠĳȡĮțĲȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ ȈȣȞįȡȩȝȠȣ ǹʌȞȠȚȫȞ ȊʌȠʌȞȠȚȫȞ
6. ȉȘȞ ĮȡȚșȝ. ......... .../ ......... ......... ĮʌȩįİȚȟȘ İȓıʌȡĮȟȘȢ Ǽȣȡȫ # ......... ......... .........#
7. ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
țĮȚ țĮĲȩʌȚȞ ĲȠȞ- ĲȘȞ (*) țȡȓȞȦ



ǿȀǹȃȅ-Ǿ


ȆǹȇǹȆȅȂȆǾ
Ȉȉȅ Ǽ.ǿ.ǹ.ǹ. ǾȃǿȅȋȅȈ ȀȑȞĲȡȠ
ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ
ǿțĮȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ȆȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮȢ

ȅįȒȖȘıȘȢ ǹȝǼǹ

ȂǾ ǿȀǹȃȅ-Ǿ

(*)

(*)




ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ȠįȘȖİȓ ȠȜȚțȫȢ İțȝȚıșȦȝȑȞȠ, țĮĲȐ ĲȠ Ȟ.4093/2012 (ǹ’ 222), ǼʌȚȕĮĲȘȖȩ ǿįȚȦĲȚțȒȢ
ȋȡȒıȘȢ (Ǽ.ǿ.ȋ.) ĮȣĲȠțȓȞȘĲȠ ȖȚĮ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘȝĮ ......... ......... ......... ......... ȝȘȞȫȞ- İĲȫȞ.

(*)

ȉȣȤȩȞ ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ:
…………….…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………

Τεύχος Β’ 4587/27.12.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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

........./ ........./ 20........
ȅ ǿĮĲȡȩȢ

(ȊʌȠȖȡĮĳȒ- ȈĳȡĮȖȓįĮ)

(*) ǻȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȩ,ĲȚ įİȞ ȚıȤȪİȚ
(**) ȈȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȚĮĲȡȠȪ ʌȠȣ ȑțĮȞİ ĲȘȞ ʌĮȡĮʌȠȝʌȒ ȖȚĮ ȚĮĲȡȚțȒ İȟȑĲĮıȘ
(***)ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȚĮĲȡȩ ʌȠȣ įȚİȞİȡȖİȓ ĲȘȞ İȟȑĲĮıȘ ʌȜȘȞ ĲȠȣ ȠĳșĮȜȝȓĮĲȡȠȣ

61221

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

61222

Τεύχος Β’ 4587/27.12.2017

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȊȆǾȇǼȈǿǹ ȂǼȉǹĭȅȇȍȃ & ǼȆǿȀȅǿȃȍȃǿȍȃ
ǿǹȉȇǿȀǾ ǼȄǼȉǹȈǾ



ĭȦĲȠȖȡĮĳȓĮ






(*)

ȂǾ ǿȀǹȃȅȈ-Ǿ

ǿȀǹȃȅȈ-Ǿ





ǿǹȉȇǿȀȅ ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅ ȊīǼǿǹȈ(**)


ȅ

ȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ

ȅĳșĮȜȝȚȐĲȡȠȣ,

.........

ıȣȝȕİȕȜȘȝȑȞȠȢ

............................…………………………………ȚĮĲȡȩȢ
ȝİ

ĲȘȞ

ȊʌȘȡİıȓĮ

ȂİĲĮĳȠȡȫȞ

țĮȚ

İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ
ǼʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ

………………………….....................…………/ ĲȠȣ țȡĮĲȚțȠȪ ȞȠıȘȜİȣĲȚțȠȪ ȚįȡȪȝĮĲȠȢ Ȓ țȡĮĲȚțȠȪ
țȑȞĲȡȠȣ ȣȖİȓĮȢ (*), ȖȚĮ ĲȘȞ ȚĮĲȡȚțȒ İȟȑĲĮıȘ İȞįȚĮĳİȡȠȝȑȞȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠįȒȖȘıȘ ȠȜȚțȫȢ İțȝȚıșȦȝȑȞȠȣ,
țĮĲȐ ĲȠ Ȟ.4093/2012 (ǹ’ 222), ǼʌȚȕĮĲȘȖȠȪ ǿįȚȦĲȚțȒȢ ȋȡȒıȘȢ (Ǽ.ǿ.ȋ.) ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ:

ƴƭƶƷƳƴƳƭƻ



ȩĲȚ İȟȑĲĮıĮ ıȒȝİȡĮ ıĲȠ ȚĮĲȡİȓȠ ȝȠȣ/ țȡĮĲȚțȩ ȞȠıȘȜİȣĲȚțȩ ȓįȡȣȝĮ Ȓ țȡĮĲȚțȩ țȑȞĲȡȠ ȣȖİȓĮȢ (*) İʌȓ ĲȘȢ
ȠįȠȪ …………………………....................................……, ĮȡȚșȝȩȢ ……..............................……, ʌİȡȚȠȤȒ
...............................................................................................................................…………., ĲȠȞ- ĲȘȞ (*)
(ǼʌȫȞȣȝȠ)................................................................................................................................... (ǵȞȠȝĮ)
..........................................................................................................,
ĲȠȣ
(ǵȞȠȝĮ
ʌĮĲȡȩȢ)
.............................................................................., ȝİ Șȝ/ȞȚĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ ....../......./........., țȐĲȠȚțȠȢ (ǻ/ȞıȘ
țĮĲȠȚțȓĮȢ) .............................................................., ȝİ ǹȂȀǹ: .......................

ȀĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȟȑĲĮıȘ ȑȜĮȕĮ ȣʌȩȥȘ ȝȠȣ:
1. ȉȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ıȦȝĮĲȚțȒȢ țĮȚ įȚĮȞȠȘĲȚțȒȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ȅȂǹǻǹȈ 2.
2. ȉȠ ĮȡȚșȝ. .................................ǺȚȕȜȚȐȡȚȠ ȊȖİȓĮȢ ĲȠȣ ..................................
3. ȉȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ İȟİĲȐıİȚȢ .......................................................................
4. ȉȠ Įʌȩ ......... ȚĮĲȡȚțȩ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ Ȓ ȚĮĲȡȚțȒ ȖȞȦȝȐĲİȣıȘ ĲȠȣ ȃȠıȠțȠȝİȓȠȣ ......... ......... ......... ȩĲȚ
......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
5. ȉȘȞ ĮȡȚșȝ. ......... .../ ......... ......... ĮʌȩįİȚȟȘ İȓıʌȡĮȟȘȢ Ǽȣȡȫ # ......... ......... .........#
6. ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
țĮȚ țĮĲȩʌȚȞ ĲȠȞ- ĲȘȞ (*) țȡȓȞȦ



ǿȀǹȃȅ-Ǿ

ȂǾ ǿȀǹȃȅ-Ǿ

(*)


ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ȠįȘȖİȓ ȠȜȚțȫȢ İțȝȚıșȦȝȑȞȠ, țĮĲȐ ĲȠ Ȟ.4093/2012 (ǹ’ 222), ǼʌȚȕĮĲȘȖȩ ǿįȚȦĲȚțȒȢ
ȋȡȒıȘȢ (Ǽ.ǿ.ȋ.) ĮȣĲȠțȓȞȘĲȠ ȖȚĮ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘȝĮ ......... ......... ......... ......... ȝȘȞȫȞ- İĲȫȞ.

(*)

Τεύχος Β’ 4587/27.12.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

61223

ȉȣȤȩȞ ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………

........./ ........./ 20........
ȅ ǿĮĲȡȩȢ
(ȊʌȠȖȡĮĳȒ- ȈĳȡĮȖȓįĮ)
(*) ǻȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȩ,ĲȚ įİȞ ȚıȤȪİȚ
(**) ȈȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȅĳșĮȜȝȓĮĲȡȠ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

61224

Τεύχος Β’ 4587/27.12.2017

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ȊīǼǿǹȈ
ǼĬȃǿȀȅ ȀǼȃȉȇȅ ǹȆȅȀǹȉǹȈȉǹȈǾȈ
ȀǼȃȉȇȅ ǹȄǿȅȁȅīǾȈǾȈ ǿȀǹȃȅȉǾȉǹȈ Ȁǹǿ ȆȇȅǼȉȅǿȂǹȈǿǹȈ ȅǻǾīǾȈǾȈ
īǿǹ ȅǻǾīȅȊȈ ȂǼ ǹȃǹȆǾȇǿǼȈ «ǾȃǿȅȋȅȈ»
(Ȓ ĮȞȐȜȠȖȠ ȀȡĮĲȚțȩ ǴįȡȣȝĮ)
ǻȚİȪșȣȞıȘ: ............................……
ȉȘȜ: ............................……
ǹȡ. ȆȡȦĲ.: ............................……
ǹȡ. īȡĮȝȝ. ǼȓıʌȡĮ: ȃȠ ..............……
ȆĮȡĮʌİȝʌĲȚțȩ: ............................……

ĭȦĲȠȖȡĮĳȓĮ

ȆȅȇǿȈȂǹ ǼȄǼȉǹȈǾȈ(**)



ȉȘȞ
(Șȝ/ȞȚĮ)
...................../................................/20............... ʌȡȠıȒȜșİ
Ƞ/Ș
(ǼʌȫȞȣȝȠ)
...................................................... (ǵȞȠȝĮ)....................................................................., ĲȠȣ (ǵȞȠȝĮ
ʌĮĲȡȩȢ)
.............................................................................,
ȝİ
Șȝ/ȞȚĮ
ȖȑȞȞȘıȘȢ
.........../......./...................., țȐĲȠȚțȠȢ (į/ȞıȘ țĮĲȠȚțȓĮȢ).............................................................., ȝİ
ǹȂȀǹ: ......................., țĮȚ ǹǻȉ/Ǽțį. ǹȡȤȒ: .................... ..........., ǹȡ. ǹįİȓĮȢ ȅįȒȖȘıȘȢ:
.......................................... ʌȡȠıȒȜșİ ıĲȠ ǼșȞȚțȩ ȀȑȞĲȡȠ ǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ- ȉȝȒȝĮ ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ
ǿțĮȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ȆȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮȢ ȅįȒȖȘıȘȢ ȖȚĮ ȠįȘȖȠȪȢ ȝİ ĮȞĮʌȘȡȓİȢ «ǾȃǿȅȋȅȈ» Ȓ ĮȞȐȜȠȖȠ
ȀȡĮĲȚțȩ ǴįȡȣȝĮ ȖȚĮ İȟȑĲĮıȘ ȪıĲİȡĮ Įʌȩ ıȤİĲȚțȒ ĮȓĲȘıȘ ĮȣĲȠȪ/ ĮȣĲȒȢ ȖȚĮ ȠįȒȖȘıȘ ȠȜȚțȫȢ
İțȝȚıșȦȝȑȞȠȣ, țĮĲȐ ĲȠ Ȟ.4093/2012 (ǹ’ 222), ǼʌȚȕĮĲȘȖȠȪ ǿįȚȦĲȚțȒȢ ȋȡȒıȘȢ (Ǽ.ǿ.ȋ.) ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ.
ȀĮĲȩʌȚȞ ȜİʌĲȠȝİȡȠȪȢ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ țĮȚ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȦȞ țȚȞȘĲȚțȫȞ ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ ĮȣĲȠȪ/ ĮȣĲȒȢ ıİ
ıȤȑıȘ ȝİ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ıȦȝĮĲȚțȒȢ țĮȚ įȚĮȞȠȘĲȚțȒȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ
ȅȂǹǻǹȈ 2 țȡȓȞİĲĮȚ

ǿȀǹȃȅȈ-Ǿ

ȂǾ ǿȀǹȃȅȈ-Ǿ

(*)



ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ȠįȘȖİȓ ȠȜȚțȫȢ İțȝȚıșȦȝȑȞȠ, țĮĲȐ ĲȠ Ȟ.4093/2012 (ǹ’ 222), ǼʌȚȕĮĲȘȖȩ ǿįȚȦĲȚțȒȢ
ȋȡȒıȘȢ (Ǽ.ǿ.ȋ.) ĮȣĲȠțȓȞȘĲȠ ȖȚĮ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘȝĮ ......... ......... ......... ......... ȝȘȞȫȞ- İĲȫȞ.

(*)

ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….

........./ ........./ 20........
ȅ/Ǿ ǹȟȚȠȜȠȖȘĲȒȢ/-ĲȡȚĮ
ǿțĮȞȩĲȘĲĮȢ ȅįȒȖȘıȘȢ ȉȝȒȝĮĲȠȢ
ǼȀǹ ȀȑȞĲȡȠ ǾȃǿȅȋȅȈ
(Ȓ ĮȞȐȜȠȖȠ ȀȡĮĲȚțȩ ǴįȡȣȝĮ)

........./ ........./ 20........
ȅ/ Ǿ ȊʌİȪșȣȞȠȢ/ -ȞȘ ĲȠȣ
ǿĮĲȡȚțȠȪ
ǼȀǹ ȀȑȞĲȡȠ ǾȃǿȅȋȅȈ
(Ȓ ĮȞȐȜȠȖȠ ȀȡĮĲȚțȩ ǴįȡȣȝĮ)
īȚĮ ĲȘȞ ĮțȡȓȕİȚĮ
ȅ/ Ǿ īȡĮȝȝĮĲȑĮȢ

(ȊʌȠȖȡĮĳȒ- ȈĳȡĮȖȓįĮ)
(*) ǻȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȩ,ĲȚ įİȞ ȚıȤȪİȚ
(**) ȀĮĲĮĲȓșİĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ țĮȚ ǼʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 4587/27.12.2017

61225

ǹǿȉǾȈǾ
Ǿ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ Òİ ĮȣĲȒ ĲȘ įȒȜȦıȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȜİȖȤșİȓ Òİ
ȕȐıȘ ĲȠ ĮȡȤİȓȠ ȐȜȜȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ (ȐȡșȡȠ 8 ʌĮȡ. 4 ȃ. 1599/1986)

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ ĮȚĲȒĮĲȠȢ: «ǼȀǻȅȈǾ ǿǹȉȇǿȀȅȊ ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅȊ ȊīǼǿǹȈ īǿǹ ȉǾȃ
ȅǻǾīǾȈǾ ǼȀȂǿȈĬȍȂǼȃȅȊ Ǽ.ǿ.ȋ. ǹȊȉȅȀǿȃǾȉȅȊ Ȁǹȉǹ ȉȅȃ ȃ.4093/2012 (ǹ’ 222)»

ȆȇȅȈ:

ǹȇǿĬȂ.
ȆȇȉȅȀȅȁȁȅȊ

ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ ȂǼȉǹĭȅȇȍȃ Ȁǹǿ
ǼȆǿȀȅǿȃȍȃǿȍȃ ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾȈ
ǼȃȅȉǾȉǹȈ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ

ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ

………………………………………………..
(ȉȝȒȝĮ Ȓ īȡĮĳİȓȠ …………………… )

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǹǿȉȅȊȃȉȅȈ:
ȅ – Ǿ ǵȞȠÒĮ:

ǼʌȫȞȣÒȠ:

ǵȞȠÒĮ ȆĮĲȑȡĮ:

ǼʌȫȞȣÒȠ ȆĮĲȑȡĮ:

ǵȞȠÒĮ ȂȘĲȑȡĮȢ:

ǼʌȫȞȣÒȠ ȂȘĲȑȡĮȢ:

ǹȡȚș. ǻİȜĲ.
ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ:*
ǹȡȚș. ǻȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ:*

ǹȡȚș. ǺȚȕȜȚĮȡȓȠȣ
ȊȖİȓĮȢ:*

ǾÒİȡȠÒȘȞȓĮ
(1)
ȖȑȞȞȘıȘȢ :

ȊʌȘțȠȩĲȘĲĮ:

ȉȩʌȠȢ īȑȞȞȘıȘȢ:

ȉȩʌȠȢ ȀĮĲȠȚțȓĮȢ:
ȉȘȜ:

ǹȡȚș. ǱįİȚĮȢ
ȅįȒȖȘıȘȢ:*

ǹ.ĭ.Ȃ:

ȅįȩȢ:

ǹȡȚș:

Fax:

ȉȀ:

e-mail:

* ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ȑȞĮ Įʌȩ ĲĮ ĮʌȠįİȚțĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ.
(2)
(ȖȚĮ țĮĲȐșİıȘ ĮȓĲȘıȘȢ Ȓ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲİȜȚțȒȢ įȚȠȚțȘĲȚțȒȢ
ȅȇǿȈȂȅȈ/ ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǼȀȆȇȅȈȍȆȅȊ
ʌȡȐȟȘȢ):
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ Ș İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȑȞĲȣʌȠ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌȡȠıțȩÒȚıȘ
İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘȢ Òİ İʌȚțȪȡȦıȘ ĲȠȣ ȖȞȒıȚȠȣ ĲȘȢ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ Įʌȩ įȘÒȩıȚĮ ȣʌȘȡİıȓĮ

Ȓ

ʌȜȘȡİȟȠȣıȓȠȣ.
ȅȃȅȂǹ:

ǼȆȃȊȂȅ:

ȅȃȅȂǹȉǼȆȃȊȂȅ ȆǹȉǼȇǹ:

ǹǻȉ:

ȅǻȅȈ:
ȉȘȜ:

ǹȇǿĬ:
Fax:

ȉ.Ȁ:

e-mail:

ıȣÒȕȠȜĮȚȠȖȡĮĳȚțȠȪ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

61226

Τεύχος Β’ 4587/27.12.2017

ȆȁǾȇȅĭȅȇǿǹȀǹ ȈȉȅǿȋǼǿǹ/ ǹȆǹǿȉȅȊȂǼȃǹ ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀǹ
īǿǹ ȉǾȃ ǼȀǻȅȈǾ ǿǹȉȇǿȀȅȊ ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅȊ ȊīǼǿǹȈ īǿǹ ȉǾȃ ȅǻǾīǾȈǾ
ǼȀȂǿȈĬȍȂǼȃȅȊ Ǽ.ǿ.ȋ. ǹȊȉȅȀǿȃǾȉȅȊ Ȁǹȉǹ ȉȅȃ ȃ.4093/2012 (ǹ’ 222)

ȉǿȉȁȅȈ ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀȅȊ:
1. ǹȓĲȘıȘ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȣ
ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ:
1. Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȓĲȘıȘ țĮĲĮĲȓșİĲĮȚ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȊʌȘȡİıȓĮ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ țĮȚ ǼʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ.
2. Ǿ ȚıȤȪȢ ĲȠȣ ǿĮĲȡȚțȠȪ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ ȊȖİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠįȒȖȘıȘ İțȝȚıșȦȝȑȞȠȣ Ǽ.ǿ.ȋ. ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ țĮĲȐ ĲȠ Ȟ.4093/2012
(ǹ’ 222) İȓȞĮȚ ʌİȞĲĮİĲȒȢ (5İĲȒȢ).
3. ȅȚ ȠįȘȖȠȓ Ǽ.ǿ.ȋ. ȠȤȘȝȐĲȦȞ ʌȠȣ ĮʌĮıȤȠȜȠȪȞĲĮȚ ıĲȚȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘȢ 1 ĲȘȢ ȣʌȠʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ Ǿ.2.
ĲȠȣ Ȟ.4093/2012, ʌȡȑʌİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ:
Į. ȃĮ ȝȘȞ ȑȤȠȣȞ țĮĲĮįȚțĮıĲİȓ ĮȝİĲȐțȜȘĲĮ ȖȚĮ țĮțȠȪȡȖȘȝĮ Ȓ ȖȚĮ țȐʌȠȚȠ Įʌȩ ĲĮ ʌȜȘȝȝİȜȒȝĮĲĮ ĲȘȢ țȜȠʌȒȢ, ȣʌİȟĮȓȡİıȘȢ,
ĮʌȐĲȘȢ, İțȕȓĮıȘȢ, ʌȜĮıĲȠȖȡĮĳȓĮȢ, ʌĮȡĮȤȐȡĮȟȘȢ, ȕĮȡȚȐȢ ıȦȝĮĲȚțȒȢ ȕȜȐȕȘȢ, ʌĮȡȐȕĮıȘȢ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ʌİȡȓ ȞĮȡțȦĲȚțȫȞ
Ȓ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ȒșȘ.
ȕ. ȃĮ İȓȞĮȚ țȐĲȠȤȠȚ ȐįİȚĮȢ ȠįȒȖȘıȘȢ ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ Ǻ’ ıİ ȚıȤȪ, ȖȚĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İȓțȠıȚ ĲȑııİȡİȚȢ (24) ȝȒȞİȢ
ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ ĲȠȣȢ ȦȢ ȠįȘȖȠȓ İʌȚȕĮĲȘȖȫȞ ȚįȚȦĲȚțȒȢ ȤȡȒıȘȢ ıĲȚȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘȢ 1 ĲȘȢ
ȣʌȠʌĮȡȖȡȐĳȠȣ Ǿ.2. ĲȠȣ Ȟ.4093/2012 (ǹ’ 222).
Ȗ. ȃĮ İȓȞĮȚ ȣȖȚİȓȢ ȝİ ȕȐıȘ ĲȚȢ ȚĮĲȡȚțȑȢ İȟİĲȐıİȚȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ İįȐĳȚȠ ȗ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 2 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ
95 ĲȠȣ Ȟ. 4070/2012 (ǹ’ 82).
į. ȃĮ ȑȤȠȣȞ țĮȜȒ ȖȞȫıȘ ȝȚĮȢ ȖȜȫııĮȢ ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ İȜȜȘȞȚțȒȢ.
İ. ȃĮ İȓȞĮȚ ĮʌȩĳȠȚĲȠȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȁȣțİȓȠȣ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ĲȪʌȠȣ Ȓ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ İțʌĮȚįİȣĲȚțȒȢ ȕĮșȝȓįĮȢ ĲȘȢ ĮȜȜȠįĮʌȒȢ.
ıĲ. ȃĮ İȓȞĮȚ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȐ İȞȒȝİȡȠȚ.
4. Ǿ ıȣȞįȡȠȝȒ ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ Į’ ȑȦȢ ıĲ’ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȦȞ įİȞ İȜȑȖȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ȊʌȘȡİıȓİȢ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ țĮȚ ǼʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ.
5. ȅȚ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ ĲȘȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘȢ 1 ĲȘȢ ȣʌȠʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ Ǿ.2. ĲȠȣ Ȟ.4093/2012 ȣʌȠȤȡİȠȪȞĲĮȚ ȞĮ ĲȘȡȠȪȞ ıĲȠ ĮȡȤİȓȠ ĲȠȣȢ
țĮȚ ȞĮ İʌȚįİȚțȞȪȠȣȞ ıİ țȐșİ ȑȜİȖȤȠ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȡȝȩįȚİȢ ĮȡȤȑȢ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ʌȠȚȞȚțȠȪ ȝȘĲȡȫȠȣ ȖİȞȚțȒȢ ȤȡȒıȘȢ,
İʌȚțȣȡȦȝȑȞȠ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ ȠįȒȖȘıȘȢ, ǿĮĲȡȚțȩ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȊȖİȓĮȢ, ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȖȜȦııȠȝȐșİȚĮȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İʌȚʌȑįȠȣ Ǻ2 țĮĲȐ ĲȠ ȀȠȚȞȩ ǼȣȡȦʌĮȧțȩ ȆȜĮȓıȚȠ ǹȞĮĳȠȡȐȢ, ĮʌȠȜȣĲȒȡȚȠ ȁȣțİȓȠȣ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ĲȪʌȠȣ
Ȓ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ĲȓĲȜȠ ıʌȠȣįȫȞ ȟȑȞȠȣ ıȤȠȜİȓȠȣ ĲȘȢ ĮȜȜȠįĮʌȒȢ țĮȚ ĮʌȠįİȚțĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳȐȜȚıȒ ĲȠȣ Įʌȩ
ĲȠȞ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȩ ĳȠȡȑĮ ǿȀǹ.

ȀȅȈȉȅȈ : īȚĮ ĲȠȣȢ ȝİȞ ȚĮĲȡȠȪȢ țȡĮĲȚțȫȞ ȞȠıȘȜİȣĲȚțȫȞ ȚįȡȣȝȐĲȦȞ țĮȚ țȡĮĲȚțȫȞ țȑȞĲȡȦȞ ȣȖİȓĮȢ ʌȠȣ ıĲȠ
ʌȜĮȓıȚȠ ĲȘȢ ȠȜȠȒȝİȡȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣȢ (ĮʌȠȖİȣȝĮĲȚȞȐ ȡĮȞĲİȕȠȪ) įȚİȞİȡȖȠȪȞ ĲȘȞ ȚĮĲȡȚțȒ İȟȑĲĮıȘ, ĲȠ ȪȥȠȢ
ĲȘȢ ĮȝȠȚȕȒȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ İțȐıĲȠĲİ ȚıȤȪȠȞ șİıȝȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ ʌİȡȓ ĲȘȢ ȚĮĲȡȚțȒȢ İȟȑĲĮıȘȢ ȣʌȠȥȒĳȚȦȞ
ȠįȘȖȫȞ țĮȚ ȠįȘȖȫȞ İȞȫ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ıȣȝȕİȕȜȘȝȑȞȠȣȢ ȝİ ĲȚȢ ȊʌȘȡİıȓİȢ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ țĮȚ ǼʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ ĲȦȞ
Ȇ.Ǽ. ĲȘȢ ȤȫȡĮȢ ȚįȚȫĲİȢ ȖȚĮĲȡȠȪȢ țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ ĮȝȠȚȕȒ ȓıȘ ȝİ ĲȠ ʌȠıȩ ʌȠȣ ȚıȤȪİȚ țȐșİ ĳȠȡȐ ȦȢ țĮĲȫĲĮĲȠ
ȩȡȚȠ ĮȝȠȚȕȒȢ ĲȦȞ ıȣȝȕİȕȜȘȝȑȞȦȞ ȝİ ĲȠ ǻȘȝȩıȚȠ ȚĮĲȡȫȞ ȖȚĮ İʌȓıțİȥȘ ıĲȠ ȚĮĲȡİȓȠ ĲȠȣȢ.
1. ȆȇȅȏȆȅĬǼȈǼǿȈ
1. Ǿ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ĮȓĲȘıȘȢ ıĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ țĮȚ ǼʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ.
2. Ǿ țĮĲĮȕȠȜȒ ĮȝȠȚȕȒȢ ıĲȠȣȢ ȚĮĲȡȠȪȢ țȡĮĲȚțȫȞ ȞȠıȘȜİȣĲȚțȫȞ ȚįȡȣȝȐĲȦȞ țĮȚ țȡĮĲȚțȫȞ țȑȞĲȡȦȞ ȣȖİȓĮȢ Ȓ
ıĲȠȣȢ ıȣȝȕİȕȜȘȝȑȞȠȣȢ ȝİ ĲȚȢ ȊʌȘȡİıȓİȢ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ țĮȚ ǼʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ ĲȦȞ Ȇ.Ǽ. ĲȘȢ ȤȫȡĮȢ ȚįȚȫĲİȢ
ȚĮĲȡȠȪȢ.
3. Ǿ İʌȓįİȚȟȘ ĲȠȣ ȕȚȕȜȚĮȡȓȠȣ ȣȖİȓĮȢ. ȈĲȘȞ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, Ƞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ
ʌȡȠıțȠȝȓȗİȚ ĲȚȢ İȟȒȢ ȚĮĲȡȚțȑȢ İȟİĲȐıİȚȢ: ȖİȞȚțȒ ĮȓȝĮĲȠȢ, ȠȣȡȓĮ, ıȐțȤĮȡȠ, ĮțĲȚȞȠȖȡĮĳȓĮ șȫȡĮțȠȢ țĮȚ
țĮȡįȚȠȖȡȐĳȘȝĮ.
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2. ȈȋǼȉǿȀǼȈ ǻǿǹȉǹȄǼǿȈ
i.

İįȐĳȚȠ Ȗ’ ĲȘȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘȢ 2 ĲȘȢ ȣʌȠʌĮȡȖȡȐĳȠȣ Ǿ.2. ĲȠȣ Ȟ.4093/2012 (ǹ’ 222)

ii.

İįȐĳȚȠ Ȗ’ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 3 ĲȘȢ ȣʌ’ ĮȡȚșȝ. 15732/13-11-2012 (Ǻ’ 3053) ț.ȣ.Į.

iii.

ȣʌ’ ĮȡȚșȝ. 12971/7-07-2016 (Ǻ’ 2267) ț.ȣ.Į.

iv.

ȐȡșȡȠ 95 ĲȠȣ Ȟ. 4070/2012 (ĭǼȀ 82 ǹ’)

ǻȚȐȡțİȚĮ ĲȒȡȘıȘȢ ĮȡȤİȓȠȣ ȕİȕĮȚȫıİȦȞ țĮȚ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ: ǲȟȚ (6) ȝȒȞİȢ (ȐȡșȡȠ 13 ȃ. 3491/2006, ĭǼȀ 207/ǹ/2-10-2006)
ǻȚȐȡțİȚĮ ĲȒȡȘıȘȢ ĳĮțȑȜȠȣ İȞįȚĮĳİȡȠȝȑȞȠȣ ȖȚĮ ĮʌȩțĲȘıȘ ǿĮĲȡȚțȠȪ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ ȊȖİȓĮȢ ȖȚĮ ȠįȒȖȘıȘ ȠȜȚțȫȢ
İțȝȚıșȦȝȑȞȠȣ Ǽ.ǿ.ȋ. ȠȤȒȝĮĲȠȢ ʌȠȣ įİȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıİ İʌȚĲȣȤȫȢ ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ:: ǲȟȚ(6)ȝȒȞİȢ (İįĮĳ. Țȗ ʌĮȡ.1 ȐȡșȡȠ 1 ĲȠȣ ʌ.į.176/2007, ĭǼȀ 215 ǹ’)
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Άρθρο 7
Ισχύς
Η ισχύς αυτής αρχίζει δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2017
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
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