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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Ιανουαρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1001
Διαδικασία εφοδιασμού των δικαιούμενων προσώπων με ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 55, 62, 63, 64, 100Α, 101, 106, 106B,
107, 111, 112, 113, 114, 115 και 119Α΄ του ν. 2960/2001
(Α΄ 265), «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα της παραγράφου 4
του άρθρου 106,
β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016
(Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1
του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
γ) του άρθρου εικοστού ένατου του ν. 4411/2016 (Α΄
142), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου
15 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199),
δ) του ν. 4419/2016 (Α΄ 174), «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης
Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών - μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την
πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και
την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθμ. L 127/1
της 29.4.2014), όπως το Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας αυτής
τροποποιήθηκε με την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα
Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ της
Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου με τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες
συναφείς διατάξεις».
2. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960ΕΞ2017/10.3.2017 (Β΄
968), απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), όπως ισχύει.
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3. Την αριθμ. ΔΕΦΚΦ Γ 1175169 ΕΞ 2018/22.11.2018
(Β΄ 5537) απόφαση Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων, «Τρόπος επικόλλησης των ενσήμων
ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών».
4. Την αριθμ. Φ.67/33/1997 (Β΄ 124) απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομικών, «Χρόνος έναρξης διάθεσης
νέων ενσήμων ταινιών φορολογίας τσιγάρων, διατίμηση
αυτών», όπως ισχύει.
5. Την αριθμ. Δ.803/580/1993 (Β΄ 426) απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, «Συγκρότηση Επιτροπής καταστροφής βιομηχανοποιημένων καπνών, ένσημων
φορολογικών ταινιών κ.λπ.», όπως ισχύει.
6. Την αριθμ. Κ.5721/1493/1984 (Β΄ 535) Α.Υ.Ο., «Καθορισμός τρόπου επιστροφής ή συμψηφισμού του φόρου
κατανάλωσης καπνοβιομηχανικών προϊόντων και του
Φ.Κ.Ε. σε περίπτωση φθοράς ή βλάβης των προϊόντων
αυτών και διαδικασία αντικατάστασης καταστρεφόμενων ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού».
7. Την αριθμ. Τ.158/456/1993 (Β΄ 39) απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, «Παραλαβή των
ένσημων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων
καπνών από τις αποθήκες διαχειριστών των Δ.Ο.Υ. και
διαχείριση αυτών από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές».
8. Την αριθμ. ΔΕΦΚΒ5037208ΕΞ2011/2.9.2011 (Β΄
2028) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Όροι και προϋποθέσεις για την παραγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών εκτός καθεστώτος αναστολής».
9. Την αριθμ. Δ. 424/277/1993 (Β΄ 242) απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομικών, «Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού προσώπου ως εγγεγραμμένου επιτηδευματία»,
όπως ισχύει.
10. Την αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.7.2017
(Β΄2744) απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών, «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση της
άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης».
11. Την αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/2.8.2017
(Β΄ 2745) απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., «Καθορισμός όρων
και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία
αυτής».
12. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130
και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και
του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιο-
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τήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
13. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη
του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αριθμ.
39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης
της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017) «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και την υπ’ αριθμ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ.
27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
14. Την ανάγκη επικαιροποίησης, εκσυγχρονισμού και
ενοποίησης του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη
διαδικασία εφοδιασμού των δικαιούμενων προσώπων
με ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων
καπνών στα πλαίσια της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, ICISnet και την προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις
της αγοράς.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής
1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός:
α) της διαδικασίας εφοδιασμού των δικαιούμενων
προσώπων με ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών,
β) της διαδικασίας εξαγωγής των ενσήμων ταινιών σε
Τρίτες Χώρες ή αποστολής αυτών σε άλλα Κράτη - Μέλη
της Ε.Ε. προκειμένου να επικολληθούν στις μονάδες συσκευασίας των προϊόντων αυτών, τα οποία προορίζονται
για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας καθώς και
γ) της διαδικασίας αποστολής των ενσήμων ταινιών
από εγκεκριμένους αποθηκευτές της χώρας σε καπνοβιομηχανίες στο εσωτερικό της χώρας, προς επικόλληση στις μονάδες συσκευασίας των προϊόντων, τα οποία
παράγονται από τις εν λόγω καπνοβιομηχανίες, κατόπιν
σχετικής συμφωνίας, και παραλαμβάνονται από τους
εγκεκριμένους αποθηκευτές, με σκοπό τη διάθεσή τους
για κατανάλωση στην εγχώρια αγορά.
2. Ειδικότερα, καθορίζονται:
α) οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές για τον εφοδιασμό
των δικαιούμενων προσώπων με ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών,
β) το σχετικό παραστατικό με το οποίο διενεργείται ο
εφοδιασμός των δικαιούμενων προσώπων με ένσημες
ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών,
γ) η διαδικασία χορήγησης ενσήμων ταινιών στα δικαιούμενα πρόσωπα,
δ) οι παρεχόμενες εγγυήσεις,
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ε) η διαδικασία εξαγωγής ή αποστολής ενσήμων ταινιών
σε άλλα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. ή στο εσωτερικό της χώρας,
στ) η διαδικασία εισαγωγής ή παραλαβής των βιομηχανοποιημένων καπνών με επικολλημένες τις ένσημες ταινίες,
ζ) η διαδικασία διαχείρισης των παραστατικών και
παραλαβής των προϊόντων σε περίπτωση μετεγκατάστασης φορολογικής αποθήκης,
η) το βιβλίο καταχώρησης του παραστατικού διάθεσης
ενσήμων ταινιών.
Άρθρο 2
Ορισμοί - Αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές
1. Για τους σκοπούς της παρούσας Απόφασης ορίζονται ως:
α) Μονάδα συσκευασίας: Η μικρότερη ατομική συσκευασία των βιομηχανοποιημένων καπνών που διατίθενται στην αγορά.
β) Δικαιούμενα πρόσωπα: Τα πρόσωπα που ορίζονται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 106 του ν. 2960/2001,
στα οποία διατίθενται ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών.
γ) Καπνοβιομηχανία: Η μονάδα παραγωγής καπνικών
προϊόντων, η οποία έχει λάβει άδεια σύστασης καπνοβιομηχανίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων
1, 2 και 4 του άρθρου 100 Α΄ του ν. 2960/2001.
2. α) Ως αρμόδια τελωνειακή αρχή για την υποβολή
του παραστατικού διάθεσης ενσήμων ταινιών, τον εφοδιασμό των δικαιούμενων προσώπων με ένσημες ταινίες
φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών, τον έλεγχο
της διαδικασίας αποστολής των ενσήμων ταινιών και
παραλαβής των προϊόντων με επικολλημένες τις ταινίες
καθώς και της επιστροφής των ενσήμων ταινιών σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 106 του ν. 2960/2001,
ορίζεται η τελωνειακή αρχή, η οποία είναι αρμόδια για
τη βεβαίωση και είσπραξη του Ε.Φ.Κ.
β) Στην περίπτωση που εγκεκριμένος αποθηκευτής
αποστέλλει ταινίες σε καπνοβιομηχανία στο εσωτερικό
της χώρας για επικόλληση, σύμφωνα με την περίπτωση
γ) της παρ. 1 του άρθρου 1, ως αρμόδια τελωνειακή αρχή
για τις διαδικασίες του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται
η αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου και εποπτείας της
φορολογικής αποθήκης του.
γ) Στην περίπτωση καπνοβιομηχανίας που διαθέτει
πέραν της φορολογικής αποθήκης παραγωγής και άλλες
φορολογικές αποθήκες, ως αρμόδια τελωνειακή αρχή
για τις διαδικασίες του εδαφίου α) ορίζεται η αρμόδια τελωνειακή αρχή εποπτείας και ελέγχου της φορολογικής
αποθήκης παραγωγής. Σε περίπτωση παραλαβής των
προϊόντων με επικολλημένες τις ένσημες ταινίες σε άλλη
φορολογική αποθήκη από την φορολογική αποθήκη παραγωγής, ο έλεγχος της παραλαβής των προϊόντων καθώς
και η βεβαίωση και η είσπραξη των φόρων πραγματοποιούνται από την τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης στην οποία παραλαμβάνονται τα προϊόντα.
Άρθρο 3
Καθιέρωση αίτησης διάθεσης ενσήμων ταινιών
φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών
1. Καθιερώνεται ο τύπος και το περιεχόμενο της Αίτη-
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σης Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών Φορολογίας Βιομηχανοποιημένων Καπνών με τον διακριτικό τίτλο «Α.Δ.Ε.Τ.»,
όπως το επισυναπτόμενο στην παρούσα απόφαση υπόδειγμα του Παραρτήματος I.
2. Τα πεδία της Α.Δ.Ε.Τ. συμπληρώνονται από τα δικαιούμενα πρόσωπα σύμφωνα με τις αναγραφόμενες στο
σχετικό υπόδειγμα οδηγίες.
3. Η Α.Δ.Ε.Τ. υποβάλλεται ως τελωνειακό παραστατικό
από τα δικαιούμενα πρόσωπα στην αρμόδια τελωνειακή
αρχή για τον εφοδιασμό αυτών με τις ένσημες ταινίες
φορολογίας.
Άρθρο 4
Διαδικασία χορήγησης ενσήμων ταινιών
στα δικαιούμενα πρόσωπα
1. Τα δικαιούμενα πρόσωπα, προκειμένου να προμηθευτούν ένσημες ταινίες φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών, υποβάλλουν υποχρεωτικά την Α.Δ.Ε.Τ.
ηλεκτρονικά στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος των Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, ICISnet.
2. Στην περίπτωση που οι ζητούμενες ένσημες ταινίες
πρόκειται:
α) να αποσταλούν σε καπνοβιομηχανία στο εσωτερικό της χώρας σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 1 του
άρθρου 1,
β) να αποσταλούν σε μονάδα παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή
να εξαχθούν σε μονάδα παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών σε Τρίτη χώρα, σύμφωνα με την περ. β) της
παρ. 1 του άρθρου 1,
το δικαιούμενο πρόσωπο οφείλει πριν την υποβολή
της Α.Δ.Ε.Τ. να καταθέσει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή
την προβλεπόμενη στο άρθρο 6 της παρούσας εγγύηση.
3. Με την ηλεκτρονική υποβολή της Α.Δ.Ε.Τ. από το
δικαιούμενο πρόσωπο υπολογίζεται αυτόματα το ποσό
των φόρων που αναλογεί στα προϊόντα στα οποία πρόκειται να επικολληθούν οι ένσημες ταινίες καθώς και το
ποσό της αξίας των ενσήμων ταινιών προς καταβολή. Η
αρμόδια τελωνειακή αρχή προβαίνει στον έλεγχο των
στοιχείων που αναγράφονται στην Α.Δ.Ε.Τ. και μετά την
αποδοχή της το δικαιούμενο πρόσωπο προβαίνει στην
καταβολή της αξίας της αιτηθείσας ποσότητας των ενσήμων ταινιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 106 του ν. 2960/2001, όπως έχει καθοριστεί με
την αριθμ. πρωτ. Φ.67/33/1997 (Β΄124) απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, και εκδίδεται
αποδεικτικό είσπραξης.
4. Με βάση τα ανωτέρω, ο διαχειριστής των ενσήμων
ταινιών παραδίδει την αντίστοιχη ποσότητα των ενσήμων
ταινιών στο δικαιούμενο πρόσωπο, στον νόμιμο εκπρόσωπό του ή στο ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για
την παραλαβή τους, με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙI.
5. Στην περίπτωση γ) της παρ. 1 του άρθρου 1, ο αρμόδιος διαχειριστής του τελωνείου στο οποίο υποβάλλεται
η Α.Δ.Ε.Τ. διαβιβάζει άμεσα, κατόπιν της παράδοσης των
ταινιών, με κάθε πρόσφορο τρόπο στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου της καπνοβιομηχανίας, αντίγραφο σχετικής
Α.Δ.Ε.Τ. για ενημέρωση και σκοπούς ελέγχου.
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Άρθρο 5
Εφεδρικές διαδικασίες
1. Σε περίπτωση που το πληροφοριακό σύστημα Τελωνείων ICISnet ή το υποσύστημα των Ειδικών Φόρων
Κατανάλωσης τίθενται εκτός λειτουργίας, για την υποβολή του παραστατικού της Α.Δ.Ε.Τ., ακολουθείται η
χειρόγραφη διαδικασία βάσει των οδηγιών που έχουν
παρασχεθεί και κατατίθεται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή.
2. Με την αποκατάσταση της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος ICISnet ή του υποσυστήματος
των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, το δικαιούμενο πρόσωπο υποχρεούται να υποβάλλει και ηλεκτρονικά την
Α.Δ.Ε.Τ. για την οποία προηγουμένως είχε κάνει χρήση
εφεδρικής διαδικασίας.
Άρθρο 6
Εγγυήσεις
1. Για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου
από ενδεχόμενη μη νόμιμη χρήση των ένσημων ταινιών
φορολογίας στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 4 και πριν την υποβολή της Α.Δ.Ε.Τ., κατατίθεται
από τα δικαιούμενα πρόσωπα στην αρμόδια τελωνειακή
αρχή εγγύηση, η οποία καλύπτει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον Φ.Π.Α. που αναλογούν στα προϊόντα
στα οποία πρόκειται να επικολληθούν οι ένσημες ταινίες,
χωρίς να υπολογίζεται η αξία των εν λόγω ταινιών.
2. Η παρεχόμενη εγγύηση για τη χορήγηση ενσήμων
ταινιών στα δικαιούμενα πρόσωπα, σύμφωνα με την
προηγούμενη παράγραφο, καλύπτει και τους κινδύνους
της ενδοκοινοτικής κυκλοφορίας των προϊόντων αυτών,
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου
της παραγράφου 7 του άρθρου 112 του ν. 2960/2001.
3. Η ανωτέρω εγγύηση δύναται να είναι οικονομική,
με τη μορφή ανάληψης υποχρέωσης από τριτεγγυητή
μέσω εγγυητικής επιστολής πιστωτικού ιδρύματος ή
ασφαλιστικής εταιρείας ή χρηματική, σύμφωνα με τα
υποδείγματα του Παραρτήματος ΙIΙ. Το είδος της εγγύησης γίνεται δεκτό μόνο εφόσον διασφαλίζει πλήρως
την αξίωση του δημοσίου για την καταβολή των αναλογούντων φόρων.
4. Η εγγύηση δύναται να είναι είτε πάγια, με αόριστη ή
τουλάχιστον ετήσια χρονική διάρκεια, είτε μεμονωμένη.
Η μεμονωμένη εγγύηση καλύπτει για κάθε συγκεκριμένη
διακίνηση το ποσό των αναλογούντων φορολογικών
επιβαρύνσεων σύμφωνα με τη παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
5. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν
άδεια εγγεγραμμένου παραλήπτη βιομηχανοποιημένων
καπνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του
ν. 2960/2001 και της αριθμ. πρωτ. Δ.424/277/93 (Β΄242)
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Προϋποθέσεις
χαρακτηρισμού προσώπου ως εγγεγραμμένου επιτηδευματία», όπως ισχύει, δύνανται να χρησιμοποιούν την
εγγύηση που κατέθεσαν για την έκδοση της άδειας τους,
για την κάλυψη του ποσού των φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα προϊόντα για τα οποία ζητείται
η παραλαβή ενσήμων ταινιών φορολογίας, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Όταν η συγκεκριμένη
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εγγύηση δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναλογούντων
φορολογικών επιβαρύνσεων, προσκομίζεται συμπληρωματική εγγύηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.
Άρθρο 7
Διαδικασία εξαγωγής ή αποστολής
ενσήμων ταινιών στο εσωτερικό της χώρας
ή σε άλλα Κ-Μ της Ε.Ε.
1. Οι ένσημες ταινίες μετά την παραλαβή τους από τα
δικαιούμενα πρόσωπα, σύμφωνα με τη διαδικασία του
άρθρου 4, εξάγονται ή αποστέλλονται σε άλλα ΚράτηΜέλη ή στο εσωτερικό της χώρας με μέριμνα, ευθύνη
και δαπάνη των προσώπων αυτών, σε μονάδες παραγωγής προϊόντων καπνού Τρίτων Χωρών ή άλλων Κρατών
Μελών ή καπνοβιομηχανιών στο εσωτερικό της χώρας,
αντίστοιχα, για επικόλληση στα προϊόντα για τα οποία
προορίζονται.
2. Όταν οι ένσημες ταινίες αποστέλλονται από τα δικαιούμενα πρόσωπα στο εσωτερικό της χώρας ή σε
άλλο Κράτος-Μέλος, συνοδεύονται από εκτυπωμένο
αντίτυπο της αντίστοιχης Α.Δ.Ε.Τ. και τα συνήθη συνοδευτικά έγγραφα του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) «Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».
3. Η εξαγωγή των ενσήμων ταινιών πραγματοποιείται υπό καθεστώς Προσωρινής Εξαγωγής με σκοπό την
επανεισαγωγή αυτών, επικολλημένων στα προϊόντα για
τα οποία προορίζονται.
Άρθρο 8
Διαδικασία εισαγωγής ή παραλαβής
των βιομηχανοποιημένων καπνών
με επικολλημένες τις ένσημες ταινίες
1. Τα βιομηχανοποιημένα καπνά στα οποία επικολλήθηκαν οι ένσημες ταινίες και προέρχονται είτε από
άλλα Κράτη Μέλη είτε μεταφέρονται από φορολογική
αποθήκη εγχώριας καπνοβιομηχανίας προς φορολογική αποθήκη εγκεκριμένου αποθηκευτή της χώρας,
διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής με την κάλυψη
του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 112
του ν. 2960/2001 ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου
(e-ΔΕ). Για την παραλαβή των προϊόντων υποβάλλεται
από τον παραλήπτη αναφορά παραλαβής, στην οποία
αναγράφονται, εκτός των λοιπών στοιχείων, το είδος
και η ποσότητα των προϊόντων καθώς και ο αριθμός
καταχώρισης της Α.Δ.Ε.Τ., προκειμένου να πιστωθούν
οι αντίστοιχες ποσότητες των εκκρεμών Α.Δ.Ε.Τ. και να
αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις.
2. Κατά την εισαγωγή των βιομηχανοποιημένων καπνών στα οποία επικολλήθηκαν οι ένσημες ταινίες,
εφαρμόζονται για τις ένσημες ταινίες οι διατάξεις του
Καν. (ΕΕ) 952/13 «Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας», περί
επανεισαγωγής. Στην περίπτωση αυτή, οι αντίστοιχες
Α.Δ.Ε.Τ. πιστώνονται και οι σχετικές εγγυήσεις αποδεσμεύονται είτε:
α) με το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο (e-ΔΕ), που
χρησιμοποιείται για τη διακίνηση των προϊόντων υπό
καθεστώς αναστολής από το τελωνείο εισαγωγής μέχρι
την είσοδο αυτών στη φορολογική αποθήκη, στην περίπτωση που το δικαιούμενο πρόσωπο είναι εγκεκριμένος
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αποθηκευτής, για το οποίο ακολουθείται η διαδικασία
παραλαβής της προηγούμενης παραγράφου, είτε
β) με το Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο (ΕΔΕ) εισαγωγής,
στην περίπτωση καταβολής όλων των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων στο τελωνείο εισαγωγής.
3. Σε περίπτωση που η καπνοβιομηχανία επιθυμεί να
παραλάβει τα προϊόντα με επικολλημένες τις ταινίες σε
φορολογική της αποθήκη, η οποία δεν ελέγχεται από
την τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης παραγωγής, οφείλει κατά την υποβολή της ΑΔΕΤ
να δηλώσει τη φορολογική αποθήκη παραλαβής των
προϊόντων στο πεδίο «Παρατηρήσεις» του εν λόγω
παραστατικού. Στην περίπτωση αυτή, τα εμπλεκόμενα
τελωνεία οφείλουν να αποστείλουν άμεσα τα απαιτούμενα στοιχεία για τον έλεγχο της εν λόγω διαδικασίας.
Ειδικότερα, η τελωνειακή αρχή εφοδιασμού αποστέλλει
σχετική κατάσταση, στην οποία εμφανίζονται αναλυτικά
οι αντίστοιχες Α.Δ.Ε.Τ., με αναγραφή των αναγκαίων για
τη διασταύρωση στοιχείων, ήτοι του αριθμού και του
τύπου των ενσήμων ταινιών, του είδους του προϊόντος
καθώς και των στοιχείων του δικαιούμενου προσώπου,
προκειμένου να συσχετιστούν με τα e-ΔΕ παραλαβής
της αρμόδιας τελωνειακής αρχής ελέγχου της φορολογικής αποθήκης παραλαβής. Η τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης παραλαβής αποστέλλει
σχετική κατάσταση με τα αντίστοιχα e-ΔΕ παραλαβής,
στην οποία αναγράφονται αναλυτικά οι ποσότητες και
το είδος των παραληφθέντων προϊόντων ανά Α.Δ.Ε.Τ.
καθώς και η ημερομηνία εισόδου των προϊόντων στη
φορολογική αποθήκη.
4. Η εισαγωγή ή παραλαβή των προϊόντων στα οποία
έχουν επικολληθεί οι ένσημες ταινίες γίνεται το αργότερο μέσα σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία αποδοχής του παραστατικού της Α.Δ.Ε.Τ. από την αρμόδια
τελωνειακή αρχή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δεόντως
αιτιολογημένες, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί
για δύο (2) επιπλέον μήνες, έπειτα από αίτηση του δικαιούμενου προσώπου με τα αναγκαία αποδεικτικά για την
αιτιολόγηση του αιτήματος παράτασης και έγκριση της
αρμόδιας τελωνειακής αρχής.
5. Στην περίπτωση που οι ένσημες ταινίες επιστρέφονται στο δικαιούμενο πρόσωπο από τις Τρίτες Χώρες ή τα άλλα Κράτη-Μέλη ή από την καπνοβιομηχανία
του εσωτερικού, όπου είχαν αποσταλεί χωρίς να έχουν
επικολληθεί σε μονάδες συσκευασίας, καθόσον έχουν
υποστεί βλάβη ή φθορά κατά την επικόλλησή τους ή
καθίσταται αδύνατη η επικόλλησή τους από άλλη αιτία
στα προϊόντα για τα οποία προορίζονται ή είναι κακέκτυπες και προορίζονται για καταστροφή, κατ’ εφαρμογή
των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 106 του
ν. 2960/2001, η Α.Δ.Ε.Τ. πιστώνεται με το σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής. Για την επιστροφή των ενσήμων
ταινιών του προηγούμενου εδαφίου ισχύει η προθεσμία
της προηγούμενης παραγράφου. Οι ταινίες, οι οποίες
επιστρέφονται και προορίζονται για καταστροφή, πρέπει
να προσκομίζονται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή το
αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την
εισαγωγή ή την παραλαβή των υπόλοιπων προϊόντων
που επιστρέφονται με επικολλημένες τις ταινίες.
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Άρθρο 9
Τήρηση Βιβλίου
1. Για τη συστηματική παρακολούθηση των αιτήσεων
διάθεσης των ενσήμων ταινιών στα δικαιούμενα πρόσωπα καθώς και για σκοπούς διασταυρωτικών ελέγχων
καθιερώνεται μηχανογραφικά το Ειδικό Βιβλίο με τίτλο
«Βιβλίο Καταχώρησης Αιτήσεων Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών Φορολογίας Βιομηχανοποιημένων Καπνών», στο
οποίο καταγράφονται χρονολογικά και κατά αύξοντα
αριθμό οι υποβληθείσες ανά δικαιούμενο πρόσωπο
Α.Δ.Ε.Τ. Η μηχανογραφική πίστωση του βιβλίου αυτού
θα πραγματοποιείται:
α) Με το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο (e-ΔΕ) εισόδου στη φορολογική αποθήκη, στην περίπτωση που
τα προϊόντα προέρχονται από καπνοβιομηχανία του
εσωτερικού της χώρας, από μονάδα παραγωγής άλλου
Κράτους - Μέλους της Ε.Ε. ή εισάγονται από μονάδα παραγωγής Τρίτης Χώρας και υπάγονται αμέσως μετά την
εισαγωγή σε καθεστώς αναστολής.
β) Με τη Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
(Δ.Ε.Φ.Κ.), στην περίπτωση θέσης σε ανάλωση των εγχωρίως παραγόμενων βιομηχανοποιημένων καπνών.
γ) Με τη Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
(Δ.Ε.Φ.Κ.) στην περίπτωση που αυτή υποβάλλεται για
την καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων στις περιπτώσεις απωλειών ενσήμων ταινιών που αναφέρονται
στο άρθρο 12.
δ) Με το πρωτόκολλο καταστροφής στην περίπτωση
της παρ. 5 του άρθρου 106 του ν. 2960/2001.
ε) Με το e-ΔΕ εξόδου από τη φορολογική αποθήκη,
στην περίπτωση που τα προϊόντα διακινούνται μεταξύ
φορολογικών αποθηκών της χώρας.
στ) Με το ΕΔΕ εισαγωγής σε περίπτωση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη θέση σε ανάλωση των
προϊόντων.
ζ) Με άλλη Α.Δ.Ε.Τ. στην περίπτωση που ζητείται αλλαγή του προϊόντος της ίδιας φορολογικής κατηγορίας
στο οποίο προορίζονταν να επικολληθούν οι ταινίες ή
στην περίπτωση αλλαγής τιμής του προϊόντος στο οποίο
πρόκειται να επικολληθούν.
η) Με την ίδια Α.Δ.Ε.Τ. η οποία κλείνεται με χειροκίνητο
τρόπο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν έγκρισης της
αρμόδιας Δ/νσης Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. της Γεν. Δ/νσης Τελωνείων και Φ.Π.Α. μετά από αιτιολογημένο αίτημα του ενδιαφερόμενου δικαιούμενου προσώπου και σύμφωνης
γνώμης της αρμόδιας τελωνειακής αρχής.
2. Ο τύπος και το περιεχόμενου του Ειδικού Βιβλίου
καθορίζεται σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα
υπόδειγμα του Παραρτήματος IV.
3. Το προβλεπόμενο στις προηγούμενες παραγράφους βιβλίο τηρείται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του
υποσυστήματος ΕΦΚ του πληροφοριακού συστήματος
ICISnet στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, η οποία δύναται
να πραγματοποιήσει εκτυπώσεις αυτού κατά την διάρκεια της διενέργειας των απαραίτητων σχετικών ελέγχων.
Άρθρο 10
Μετεγκατάσταση φορολογικής αποθήκης
1. Στις περιπτώσεις μετεγκατάστασης φορολογικής
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αποθήκης σε νέα φορολογική αποθήκη εκτός της χωρικής αρμοδιότητας της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, η
οποία χορήγησε τις ένσημες ταινίες, κατά την οποία δεν
έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες των προηγούμενων
άρθρων, τα βιομηχανοποιημένα καπνά στα οποία επικολλήθηκαν οι ταινίες αυτές, δύναται να παραλαμβάνονται κατά την άφιξή τους στο εσωτερικό της χώρας από
τη νέα φορολογική αποθήκη, σύμφωνα με τη διαδικασία
του προηγουμένου άρθρου της παρούσας και ύστερα
από σχετική έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων
και Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε.
2. Η τελωνειακή αρχή, η οποία χορήγησε τις ένσημες
ταινίες, αποστέλλει άμεσα στην αρμόδια τελωνειακή
αρχή ελέγχου της νέας φορολογικής αποθήκης, σχετική
κατάσταση όπου εμφανίζονται αναλυτικά όλες οι Α.Δ.Ε.Τ.
που εκκρεμούν, με αναγραφή των αναγκαίων για τη διασταύρωση στοιχείων, προκειμένου να συσχετιστούν με
τα e-ΔΕ παραλαβής της αρμόδιας τελωνειακής αρχής
ελέγχου της νέας φορολογικής αποθήκης.
3. Η τελωνειακή αρχή ελέγχου της νέας φορολογικής
αποθήκης, αποστέλλει εβδομαδιαίως, αντίγραφα όλων
των e-ΔΕ παραλαβής, μαζί με σχετική κατάσταση, στην
οποία αναγράφονται αναλυτικά οι παραληφθείσες ποσότητες και το είδος των παραληφθέντων προϊόντων
ανά Α.Δ.Ε.Τ., η ημερομηνία εισόδου των προϊόντων στη
φορολογική αποθήκη καθώς και οι αναλογούντες φόροι.
Άρθρο 11
Έλεγχοι
1. Η αρμόδια τελωνειακή αρχή, κατά την παραλαβή
των προϊόντων στα οποία έχουν επικολληθεί οι ένσημες ταινίες, οι οποίες εξήχθησαν ή απεστάλησαν στο
εσωτερικό της χώρας ή σε άλλα Κράτη-Μέλη, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας, προβαίνει,
κατόπιν συνεκτίμησης και αξιολόγησης των παραγόντων
κινδύνου, σε καθολικό ή δειγματοληπτικό φυσικό έλεγχο
τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο για κάθε δικαιούμενο
πρόσωπο. Κατά τη διάρκεια του εν λόγω ελέγχου διενεργείται καταμέτρηση των προϊόντων, ελέγχεται η ορθότητα της επικόλλησης των ταινιών, οι διαστάσεις των
ταινιών, η αναγραφή της τιμής λιανικής πώλησης, οι λοιπές ενδείξεις και προειδοποιήσεις υγείας που πρέπει να
αναγράφονται στη μονάδα συσκευασίας, σύμφωνα με
το άρθρο 107 του ν. 2960/2001 και τα άρθρα 8, 9, 10, 11,
12, 13 και 14 του ν. 4419/2016. Στα πλαίσια του ελέγχου
αυτού, η αρμόδια τελωνειακή αρχή δύναται να λαμβάνει
δείγμα των ενσήμων ταινιών, το οποίο αποστέλλει στην
αρμόδια υπηρεσία κατασκευής των ενσήμων ταινιών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου εικοστού ένατου
του ν. 4411/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15
του ν. 4429/2016, για τον έλεγχο της γνησιότητάς τους.
2. Κάθε τρίμηνο διενεργείται τακτικός έλεγχος ενσήμων ταινιών στις καπνοβιομηχανίες και τα επαγγελματικά εργαστήρια, τα οποία παράγουν βιομηχανοποιημένα
καπνά υπό καθεστώς αναστολής, ως προς τα υπόλοιπα
των ένσημων ταινιών με τις οποίες εφοδιάζονται για
την εγχώρια παραγωγή προϊόντων σε συσχετισμό με
τα τηρούμενα στο Ειδικό Βιβλίο του άρθρου 9 στοιχεία.
Ο έλεγχος διενεργείται παρουσία του εκπροσώπου της
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καπνοβιομηχανίας ή του επαγγελματικού εργαστηρίου,
από δύο υπαλλήλους της αρμόδιας τελωνειακής αρχής,
από τους οποίους ο ένας από το τελωνειακό κλιμάκιο,
εφόσον υπάρχει, οι οποίοι ορίζονται από τον προϊστάμενο αυτής. Για τον εν λόγω έλεγχο συντάσσεται πρωτόκολλο τακτικού ελέγχου ενσήμων ταινιών, σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος V, σε δύο (2) αντίτυπα, εκ
των οποίων το ένα παραμένει στο τελωνείο και το άλλο
χορηγείται στον εκπρόσωπο της εταιρείας.
3. Κατά τη διακίνηση ή φορολόγηση των βιομηχανοποιημένων καπνών δύναται να διενεργούνται έκτακτοι
καθολικοί ή δειγματοληπτικοί έλεγχοι ενσήμων ταινιών.
Άρθρο 12
Απώλεια ενσήμων ταινιών
1. Σε περίπτωση μη άφιξης των προϊόντων για τα οποία
απεστάλησαν ή εξήχθησαν οι ένσημες ταινίες ή μη επιστροφής αυτούσιων των ένσημων ταινιών που παραλήφθηκαν, μέσα στην προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8, γεννάται υποχρέωση άμεσης
καταβολής των φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα προϊόντα, με την εξαίρεση των περιπτώσεων
απωλειών ενσήμων ταινιών που οφείλονται σε ανωτέρα
βία, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του τρίτου εδαφίου
της παραγράφου 5 του άρθρου 106 του ν. 2960/2001.
2. H υποχρέωση καταβολής των προβλεπόμενων
φορολογικών επιβαρύνσεων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ισχύει και σε περίπτωση άφιξης
μέσα στην ίδια προθεσμία, μέρους μόνο των έτοιμων
προϊόντων ή επιστροφής μέρους των ένσημων ταινιών
για την ποσότητα που δεν παρελήφθη.
3. Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν
καταβληθούν οι αναλογούντες φόροι, εντός των νομίμων προθεσμιών, τότε η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του
Δημοσίου, είτε συνολικά είτε για το μέρος εκείνο που
παραμένει ακάλυπτο.
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4. Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια του τριμηνιαίου ελέγχου ενσήμων ταινιών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του προηγουμένου άρθρου, προκύπτουν
ελλείμματα, γεννάται υποχρέωση άμεσης καταβολής
των φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα
προϊόντα, λαμβάνοντας υπόψη την ανώτατη τιμή λιανικής πώλησης των προϊόντων της ίδιας κατηγορίας της
καπνοβιομηχανίας ή του επαγγελματικού εργαστηρίου
που τα παράγει, με την εξαίρεση των περιπτώσεων απωλειών ενσήμων ταινιών που οφείλονται σε ανωτέρα βία.
Άρθρο 13
Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις
1. Διαδικασίες εξαγωγής ή αποστολής ενσήμων ταινιών
φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών σε άλλα ΚράτηΜέλη ή στο εσωτερικό της χώρας, οι οποίες διενεργούνται
σύμφωνα με τις αριθμ. ΔΕΦΚΦΓ 1181090ΕΞ2018/3.12.2018
και αριθμ. Α.1137/9.4.2019 αποφάσεις του Διοικητή της
ΑΑΔΕ και δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος
της παρούσας, ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις προβλέψεις των αποφάσεων αυτών.
2. Η περίπτωση η) της παραγράφου 1 του άρθρου 9
εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας αυτής στο Πληροφοριακό Σύστημα
Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISnet.
3. Οι αναφορές του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου στις καταργούμενες αποφάσεις λογίζονται ως αναφορές στην παρούσα απόφαση.
4. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται η αριθμ. Φ.118/57/8.2.2001 (Β΄175) απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομικών, η αριθμ. Φ.119/58/8.2.2001
(Β΄157) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, η
αριθμ. ΔΕΦΚΦΓ 1181090ΕΞ2018/3.12.2018 απόφαση
του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και η αριθμ. Α.1137/9.4.2019 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθώς και κάθε άλλη
σχετική διαταγή που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα
της παρούσας.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ Ȼ
ȰȻɈȸɇȸ ȴȻȰȺȵɇȸɇ ȵɁɇȸɀɏɁ ɈȰȻɁȻɏɁ

Ⱦɏȴ.
ɅȰɆ.

Ȱ. Ȱʌɿɽʅʊʎ Ⱦɲʏɲʖʙʌɻʍɻʎ

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ
ȾȰɈȰɍɏɆȸɇȸɇ

ɌɃɆɃȿɃȳȻȰɇ ȲȻɃɀȸɍȰɁɃɅɃȻȸɀȵɁɏɁ ȾȰɅɁɏɁ
2. Ȱɿʏʙʆ/ɉʋʊʖʌɸʉʎ

Ȱʌɿɽʅ. ȶɶʃʌɿʍɻʎ / Ȱ.Ɍ.ɀ.

8.Ʌɲʌɲʄɼʋʏɻʎ / Ⱦɲʋʆʉɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ ȵʇʘʏɸʌɿʃʉʑ . Ȱʌɿɽʅ.ȶɶʃʌɿʍɻʎ

1. Ȱʋʉɽɼʃɻ

Ȱʌɿɽʅʊʎ Ȱʀʏɻʍɻʎ

3. Ʌʌʉʉʌɿʍʅʊʎ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ Ȱʋʉɷʉʖɼʎ

4. Ȱʌɿɽʅʊʎ Ɉɲɿʆɿʙʆ

5. Ȱʌɿɽʅʊʎ Ȱʆɲʔʉʌɳʎ

9. ȵʀɷʉʎ Ʌʌʉʁʊʆʏʉʎ

10. Ɉʑʋʉʎ Ɉɲɿʆʀɲʎ

12. ɇɼʅɲ
14. ȴɿɲʍɲʔɿʍʏɼʎ / Ȱʆʏɿʋʌʊʍʘʋʉʎ

Ȱʌɿɽʅ.

6. Ȼɷɿʊʏɻʏɲ
11.Ɉɸʅɳʖɿɲ ɲʆɳ
ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲ
Ⱦʘɷ.

15. Ɉ.ȿ.Ʌ.

16. Ɍ.ɀ.

17. Ⱦɲɽ.Ȳɳʌʉʎ

18. Ȱʇʀɲ Ɉɲɿʆɿʙʆ

19. ȵɶɶʑɻʍɻ

20. Ȱʌ.Ʌʌʉɻɶ.Ʌɲʌ. ()

44.ȵɿɷɿʃɹʎ
ʅʆɸʀɸʎ/ʋʌʉʍʃʉʅ.
ɹɶɶʌɲʔɲ
ɸɶɶʐɼʍɸɿʎ &
ɳɷɸɿɸʎ
47.ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ
ɲʇʀɲ ʏʘʆ ʏɲɿʆɿʙʆ

ȵʀɷʉʎ

Ɍʉʌʉʄʉɶɿʃɼ ɴɳʍɻ

ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ

Ʌʉʍʊ

ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ

Ʌʉʍʊ

21. ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ȱʔɿʇɻʎ

Ȳ. ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ / ȿɃȳȻɇɈȻȾȰ ɇɈɃȻɍȵȻȰ

ɇʑʆʉʄʉ
ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ
ʋʉʍʉʑ ɶɿɲ ʏʉ
ʏɻʎ
ʑʗʉʎ
ɸɶɶʑɻʍɻʎ

ȵʀɷʉʎ

Ɍʉʌʉʄʉɶɿʃɼ ɴɳʍɻ

Ʉʆʉʅɲ - ɉʋʉɶʌɲʔɼ ȵʄɸɶʃʏʉʑ
ɇʑʆʉʄʉ

ȳ. ȵɿʍʋʌɳʖɽɻʃɲʆ

ȴ. Ȱʌɿɽʅʉʀ ȵʆʍɼʅʘʆ Ɉɲɿʆɿʙʆ ʋʉʐ ʖʉʌɻɶɼɽɻʃɲʆ

54 Ɉʊʋʉʎ ʃɲɿ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ

ɸʐʌʙ
Ȱʌɿɽʅ. ʃɲɿ ȸʅɸʌ.
Ȱʋʉɷ. ȵʀʍʋʌɲʇɻʎ
Ⱦɲɿ ȱɷɸɿɲ Ʌɲʌɳɷʉʍɻʎ
Ƀ Ʌʌɲʃʏ. Ɉʌɲʋ. ȵʄʄɳɷʉʎ

Ƀ ʏɲʅʀɲʎ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
Ƀ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ

ɉʋʉɶʌɲʔɼ ʃɲɿ ʊʆʉʅɲ ɷɿɲʍɲʔɿʍʏɼ / ɲʆʏɿʋʌʉʍʙʋʉʐ
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ɃȴȸȳȻȵɇ ȳȻȰ Ɉȸ ɇɉɀɅȿȸɆɏɇȸ
Ɉȸɇ ȰȻɈȸɇȸɇ ȴȻȰȺȵɇȸɇ ȵɁɇȸɀɏɁ ɈȰɁȻɏɁ ɌɃɆɃȿɃȳȻȰɇ ȲȻɃɀȸɍȰɁɃɅɃȻȸɀȵɁɏɁ
ȾȰɅɁɏɁ

ȰɆȻȺɀɃɇ ȾȰɈȰɍɏɆȸɇȸɇ: Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ ʃɲʏɲʖʙʌɻʍɻʎ ʏɻʎ ɲʀʏɻʍɻʎ ʍʏɻʆ ɲʌʅʊɷɿɲ
Ɉɸʄʘʆɸɿɲʃɼ Ȱʌʖɼ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʃɲʏɳ ɲʑʇʉʆʏɲ ɲʌɿɽʅʊ ʃɲʏɲʖʙʌɻʍɼ ʏɻʎ.
ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ ȾȰɈȰɍɏɆȸɇȸɇ: Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɻ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ʏɻʎ ɲʀʏɻʍɻʎ ɲʋʊ ʏʉ
ɷɿʃɲɿʉʑʅɸʆʉ ʋʌʊʍʘʋʉ.
ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ ȰɅɃȴɃɍȸɇ: Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɻ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɲʋʉɷʉʖɼʎ ʏɻʎ ɲʀʏɻʍɻʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ɲʌʅʊɷɿʉ
ʐʋɳʄʄɻʄʉ ʏʉʐ ʏɸʄʘʆɸʀʉʐ.
1. ȰɅɃȺȸȾȸ: Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʉ ʃʘɷɿʃʊʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ʏɻʎ ɲʋʉɽɼʃɻʎ ʏʘʆ ɸʆʍɼʅʘʆ ʏɲɿʆɿʙʆ ʏʉʐ ɲʌʅʊɷɿʉʐ
ʏɸʄʘʆɸʀʉʐ.
2. ȰȻɈɏɁ/ɉɅɃɍɆȵɃɇ: ɇɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿ ʏʉ ʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ ɼ ɻ ɸʋʘʆʐʅʀɲ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɻ ʋʄɼʌɻʎ ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ
ʏʉʐ ɷɿʃɲɿʉʑʅɸʆʉʐ ʋʌʉʍʙʋʉʐ.
¾ Ȱʆ ʉ ɲɿʏʙʆ ɹʖɸɿ ʏɻʆ ɿɷɿʊʏɻʏɲ ʏʉʐ ȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐ Ȱʋʉɽɻʃɸʐʏɼ, ȵɶɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉʐ Ʌɲʌɲʄɼʋʏɻ ɼ
Ɍʉʌʉʄʉɶɿʃʉʑ Ȱʆʏɿʋʌʉʍʙʋʉʐ ɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ ɹɶʃʌɿʍɻʎ (ɲɷɸʀɲʎ) ʋʉʐ ʏʉʐʎ ɹʖɸɿ ɷʉɽɸʀ
ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʅʊɷɿɲ ʏɸʄʘʆɸɿɲʃɼ ɲʌʖɼ,
¾ ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɸɿʍɲɶʘɶɹɲ ɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʉ Ȱʌɿɽʅʊʎ EORI,
¾ ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʌʉʍʙʋʉʐ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ʄɳɴɸɿ ɹɶʃʌɿʍɻ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʅʊɷɿɲ ʏɸʄʘʆɸɿɲʃɼ ɲʌʖɼ ʆɲ ʋɲʌɳɶɸɿ
ɸʃʏʊʎ ʃɲɽɸʍʏʙʏʉʎ ɲʆɲʍʏʉʄɼʎ ɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʉ Ȱʌɿɽʅʊʎ Ɍʉʌʉʄʉɶɿʃʉʑ ɀɻʏʌʙʉʐ (Ȱ.Ɍ.ɀ.).
3. ɅɆɃɃɆȻɇɀɃɇ: ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ʏʉ ʋɸɷʀʉ ɸʋɿʄɹɶʉʆʏɲʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʆɲʋʏʐʍʍʊʅɸʆɻ ʄʀʍʏɲ ʏʉʆ ɸʋɿɽʐʅɻʏʊ
ʋʌʉʉʌɿʍʅʊ ʏʘʆ ɸʆʍɼʅʘʆ ʏɲɿʆɿʙʆ.
4. ȰɆȻȺɀɃɇ ɈȰȻɁȻɏɁ: Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɻ ɲɿʏʉʑʅɸʆɻ ʋʉʍʊʏɻʏɲ ʏʘʆ ɸʆʍɼʅʘʆ ʏɲɿʆɿʙʆ.
5. ȰɆȻȺɀɃɇ ȰɁȰɌɃɆȰɇ: Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ʉ ʉʋʉʀʉʎ ʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ɲʐʏʊʅɲʏɲ ɲʋʊ ʏʉ
ʍʑʍʏɻʅɲ.
6. ȻȴȻɃɈȸɈȰ: Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɻ ɿɷɿʊʏɻʏɲ ʏʉʐ ɲɿʏʉʑʆʏʉʎ ʏʘʆ ɸʆʍɼʅʘʆ ʏɲɿʆɿʙʆ.
8. ɅȰɆȰȿȸɅɈȸɇ: Ȱʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʏɲ ʋʄɼʌɻ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʉʐ ʋɲʌɲʄɼʋʏɻ ʏʘʆ ɸʆʍɼʅʘʆ ʏɲɿʆɿʙʆ, ʊʋʘʎ
ɸʋʘʆʐʅʀɲ, ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ, ʏɲʖʐɷʌʉʅɿʃʊʎ ʃʙɷɿʃɲʎ, ʋʊʄɻ ʃɲɿ ʖʙʌɲ.
¾ Ȱʆ ʉ ɲɿʏʙʆ/ʐʋʊʖʌɸʉʎ ɸʀʆɲɿ ʃɲɿ ʋɲʌɲʄɼʋʏɻʎ ʏʘʆ ɸʆʍɼʅʘʆ ʏɲɿʆɿʙʆ ɸʋɿʄɹɶɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ
ɲʆɲʋʏʐʍʍʊʅɸʆɻ ʄʀʍʏɲ ɻ ɹʆɷɸɿʇɻ “(0) Ɍʉʌʉʄʉɶɿʃɼ Ȱʋʉɽɼʃɻ“ ʃɲɿ ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ ʏɻʎ
Ɍʉʌʉʄʉɶɿʃɼʎ ɲʋʉɽɼʃɻʎ,
¾ Ȱʆ ʉɿ ɹʆʍɻʅɸʎ ʏɲɿʆʀɸʎ ɲʋʉʍʏɹʄʄʉʆʏɲɿ ʍɸ ɳʄʄɲ ʃʌɳʏɻ-ʅɹʄɻ ɶɿɲ ɸʋɿʃʊʄʄɻʍɻ ɸʋɿʄɹɶɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ
ɲʆɲʋʏʐʍʍʊʅɸʆɻ ʄʀʍʏɲ ɻ ɹʆɷɸɿʇɻ “(1) Ȱʋʉɽɻʃɸʐʏɼʎ Ⱦʉɿʆʊʏɻʏɲʎ“ ɼ ɻ ɹʆɷɸɿʇɻ “(2) Ȱʋʉɽɼʃɻ
Ⱦʉɿʆʊʏɻʏɲʎ“ ʃɲɿ ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ ʏʉʐ ȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐ Ȱʋʉɽɻʃɸʐʏɼ ɼ
ʏɻʎ Ɍʉʌʉʄʉɶɿʃɼʎ ɲʋʉɽɼʃɻʎ ʏʉʐ ʃʌɳʏʉʐʎ ʅɹʄʉʐʎ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ,
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¾ Ȱʆ ʉɿ ɹʆʍɻʅɸʎ ʏɲɿʆʀɸʎ ɲʋʉʍʏɹʄʄʉʆʏɲɿ ʍɸ ʃɲʋʆʉɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ ʏʌʀʏɻʎ ʖʙʌɲʎ ɶɿɲ ɸʋɿʃʊʄʄɻʍɻ
ɸʋɿʄɹɶɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʆɲʋʏʐʍʍʊʅɸʆɻ ʄʀʍʏɲ ɻ ɹʆɷɸɿʇɻ “(3) Ⱦɲʋʆʉɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ“,
¾ ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʏɻʎ ɸɶʖʙʌɿɲʎ ɸʋɿʃʊʄʄɻʍɻʎ ʏʘʆ ɸʆʍɼʅʘʆ ʏɲɿʆɿʙʆ ʍɸ ʋʌʉʁʊʆʏɲ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ
ʋʌʉɹʄɸʐʍɻʎ ɸʆʏʊʎ ʏʉʐ ʏɸʄʘʆɸʀʉʐ ɼ ʏɻʎ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɼʎ ɲʋʉɽɼʃɻʎ ʏʉʐ ɲɿʏʉʑʆʏʉʎ ʋɲʌʉʐʍʀɲ
ʏɸʄʘʆɸɿɲʃʉʑ ʐʋɲʄʄɼʄʉʐ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ɳʌɽʌʉ 106 ʏʉʐ ʆ.2960/2001 ɸʋɿʄɹɶɸʏɲɿ ɻ ɹʆɷɸɿʇɻ “(4)
ȱʄʄɸʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ” ʃɲɿ ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ʉ ȰɌɀ ʏʉʐ ɲɿʏʉʑʆʏʉʎ/ʐʋʊʖʌɸʉʐ.
9. ȵȻȴɃɇ ɅɆɃȽɃɁɈɃɇ: ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ʏʉ ʋɸɷʀʉ, ɸʋɿʄɹɶʉʆʏɲʎ ʏɻʆ ɸʋɿɽʐʅɻʏɼ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɼ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ
ɴɿʉʅɻʖɲʆʉʋʉɿɻʅɹʆʘʆ ʃɲʋʆʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʆɲʋʏʐʍʍʊʅɸʆɻ ʄʀʍʏɲ.
10. ɈɉɅɃɇ ɈȰȻɁȻȰɇ: Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʉ ʏʑʋʉʎ ʏʘʆ ɸʆʍɼʅʘʆ ʏɲɿʆɿʙʆ ʏʉʐ ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ɸʋɿʄɸɶɸʀ ʍʏʉ
ʋɸɷʀʉ 9.
(*)
11. ɈȵɀȰɍȻȰ ȰɁȰ ɇɉɇȾȵɉȰɇȻȰ : Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ ʏʘʆ ʏɸʅɲʖʀʘʆ ʋʉʐ ʋɸʌɿɹʖʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ
ʅɿʃʌʊʏɸʌɻ ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲ ɷɿɳɽɸʍɻʎ ʏʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɸʋɿʄɹɶʉʆʏɲɿ ʍʏɻ ɽɹʍɻ 9 ʘʎ
ɸʀɷʉʎ ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ɻ ɹʆɷɸɿʇɻ “Ɉʍɿɶɳʌɲ” ɼ “Ʌʉʑʌɲ”.

12. ɇȸɀȰ (*): ɇɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿ ɻ ʉʆʉʅɲʍʀɲ ʍɼʅɲʏʉʎ ʏʉʐ ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ʊʋʘʎ ɲʐʏɼ ɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʍʏɲ ʋɲʃɹʏɲ ɼ
ʍʏɻʆ ʅɿʃʌʊʏɸʌɻ ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲ ʄɿɲʆɿʃɼʎ ʋʙʄɻʍɻʎ ʏʉʐ ʃɲɿ ʉ 10ʗɼʔɿʉʎ ɸɽʆɿʃʊʎ ʃʘɷɿʃʊʎ ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ʋʉʐ
ɹʖɸɿ ɸʃɷʉɽɸʀ ɲʋʊ ʏʉ ʐʋʉʍʑʍʏɻʅɲ ȵɌȾ ʏʉʐ ICISnet ʃɲɿ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀ ʍʏʉ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ ʍɼʅɲ.
14. ȴȻȰɇȰɌȻɇɈȸɇ/ȰɁɈȻɅɆɃɇɏɅɃɇ: ɲ. ȵɳʆ ɻ ʐʋʉɴʉʄɼ ɶʀʆɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ʀɷɿʉ ʏʉʆ ʐʋʊʖʌɸʉ ɸʋɿʄɹɶɸʏɲɿ
ʍʏʉ ʋɸɷʀʉ “Ȼɷɿʊʏɻʏɲ: ɻ ɹʆɷɸɿʇɻ (3) ȴɿɲʍɲʔɿʍʏɼʎ”, ʍʏɻʆ “ȵɿɷɿʃɼ ɀʆɸʀɲ: Ȱʋʉʍʏʉʄɹɲʎ ɼ Ʌɲʌɲʄɼʋʏɻʎ” ʃɲɿ
ʍʏʉ “ȰɌɀ”, ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ʉ ȰɌɀ ʏʉʐ ɲɿʏʉʑʆʏʉʎ/ʐʋʊʖʌɸʉʐ.
ɴ. ȵɳʆ ɻ ʐʋʉɴʉʄɼ ɶʀʆɸʏɲɿ ɲʋʊ ɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏɻʅɹʆʉ ȵʃʏɸʄʘʆɿʍʏɼ ɸʋɿʄɹɶɸʏɲɿ ɻ ɹʆɷɸɿʇɻ “(1) ȱʅɸʍɻ
Ȱʆʏɿʋʌʉʍʙʋɸʐʍɻ ” ɼ “(2) ȶʅʅɸʍɻ Ȱʆʏɿʋʌʉʍʙʋɸʐʍɻ” ʃɲɿ ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ EORI (GR+ȰɌɀ,
ʋ.ʖ. GR01234567). Ɉɲ ʋɸɷʀɲ “ȵɿɷɿʃɼ ɀʆɸʀɲ” ʃɲɿ “ȰɌɀ” ʋɲʌɲʅɹʆʉʐʆ ʃɸʆɳ.
15. Ɉ.ȿ.Ʌ. (*): Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɻ ʏɿʅɼ ʄɿɲʆɿʃɼʎ ʋʙʄɻʍɻʎ ʅɸ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʏɲ ʋʌʉʁʊʆʏɲ ʍʏɲ ʉʋʉʀɲ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ
ʆɲ ɸʋɿʃʉʄʄɻɽʉʑʆ ʉɿ ɹʆʍɻʅɸʎ ʏɲɿʆʀɸʎ ɽɲ ɷɿɲʏɸɽʉʑʆ ʍʏʉʐʎ ʃɲʏɲʆɲʄʘʏɹʎ ʍʏɻʆ ɸʍʘʏɸʌɿʃɼ ɲɶʉʌɳ.
16. Ɍ.ɀ.
ȵ.Ɍ.Ⱦ.

(*)

: Ȱʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʉɿ ʅʉʆɳɷɸʎ ʔʉʌʉʄʊɶɻʍɻʎ ɲʆɳ ʋʌʉʁʊʆ ɴɳʍɸɿ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ʉ

(*)
17. ȾȰȺȰɆɃ ȲȰɆɃɇ : Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɻ ʃɲɽɲʌɼ ʅɳɺɲ ʍɸ ʖɿʄɿʊɶʌɲʅʅɲ ʏʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ʋʉʐ ɸʋɿʄɹɶʉʆʏɲɿ ʍʏɻ ɽɹʍɻ 9 ʘʎ ɸʀɷʉʎ ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ɻ ɹʆɷɸɿʇɻ “Ⱦɲʋʆʊʎ” ɼ “Ʌʉʑʌɲ”.

18. ȰɂȻȰ ɈȰȻɁȻɏɁ: Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɻ ʍʐʆʉʄɿʃɼ ɲʇʀɲ ʋʉʐ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀ ʍʏɻʆ ɲɿʏʉʑʅɸʆɻ ʋʉʍʊʏɻʏɲ ɸʆʍɼʅʘʆ
ʏɲɿʆɿʙʆ.
(*)

19. ȵȳȳɉȸɇȸ : Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʉ ʖʉʌɻɶʉʑʅɸʆʉʎ ɲʌɿɽʅʊʎ GRN ʏɻʎ ɸɶɶʑɻʍɻʎ ʋʉʐ ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ʍʏɿʎ
ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ɲʋʉʍʏʉʄɼʎ ʏʘʆ ɸʆʍɼʅʘʆ ʏɲɿʆɿʙʆ ʍʏʉ ɸʍʘʏɸʌɿʃʊ ʏɻʎ ʖʙʌɲʎ ɼ ʍɸ ɳʄʄʉ ʃʌɳʏʉʎ ʅɹʄʉʎ ɼ ʍɸ
Ɉʌʀʏɻ ʖʙʌɲ ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʏɻʆ ɸʋɿʃʊʄʄɻʍɼ ʏʉʐʎ ʍʏɲ ʋʌʉʁʊʆʏɲ.
20. ȰɆȻȺɀɃɇ ɅɆɃȸȳɃɉɀȵɁɃɉ ɅȰɆȰɇɈȰɈȻȾɃɉ: Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ ʏʉʐ ʋɿʍʏʉʑʅɸʆʉʐ
ʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃʉʑ. ɏʎ ʋɿʍʏʉʑʅɸʆʉ ʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃʊ ʆʉɸʀʏɲɿ ʏʉ ʋʌʘʏʊʃʉʄʄʉ ʃɲʏɲʍʏʌʉʔɼʎ ɼ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻ
ȰȴȵɈ, ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ, ʘʎ ɸʇɼʎ, ɸʀʏɸ
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¾ Ƀ ɲʌɿɽʅʊʎ ʏʉʐ ʋʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐ ʃɲʏɲʍʏʌʉʔɼʎ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʃɲʏɲʍʏʌʉʔɼʎ ʏʘʆ ʏɲɿʆɿʙʆ ʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸ ʏʉ ɳʌɽʌʉ 106 ʏʉʐ ʆ.2960/2001, ɸʀʏɸ
¾ Ƀ ɲʌɿɽʅʊʎ ʏɻʎ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻʎ ȰȴȵɈ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɻ ȰȴȵɈ ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ɸʃ ʆɹʉʐ ʄʊɶʘ
ɲʄʄɲɶɼʎ ʏɿʅɼʎ ʏʉʐ ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ʍʏʉ ʉʋʉʀʉ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ʆɲ ɸʋɿʃʉʄʄɻɽʉʑʆ ʉɿ ʏɲɿʆʀɸʎ ɼ ʄʊɶʘ ɲʄʄɲɶɼʎ
ʏʉʐ ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ʏɻʎ ʀɷɿɲ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎ ʍʏʉ ʉʋʉʀʉ ʋʌʉʉʌʀɺʉʆʏɲʆ ʆɲ ɸʋɿʃʉʄʄɻɽʉʑʆ ʉɿ ʏɲɿʆʀɸʎ.
21. ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ ȰɌȻɂȸɇ (*): Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɻ ʋɿɽɲʆɼ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʋɲʌɲʄɲɴɼʎ ʏʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʅɸ
ɸʋɿʃʉʄʄɻʅɹʆɸʎ ʏɿʎ ɹʆʍɻʅɸʎ ʏɲɿʆʀɸʎ ɻ ʉʋʉʀɲ ɷɸʆ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿ ʏʉʐʎ ʋɹʆʏɸ (5) ʅɼʆɸʎ ɲʋʊ ʏɻʆ
ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɲʋʉɷʉʖɼʎ ʏɻʎ ɲʀʏɻʍɻʎ ʅɸ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʋɲʌɳʏɲʍɻʎ ɶɿɲ ɷʑʉ (2) ɸʋɿʋʄɹʉʆ ʅɼʆɸʎ ʍɸ
ɸʇɲɿʌɸʏɿʃɹʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ.
44. ȵȻȴȻȾȵɇ ɀɁȵȻȵɇ/ɇɉɁȸɀɀȵɁȰ ȵȳȳɆȰɌȰ: Ȱʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʃɲʏɳ ʍɸɿʌɳ ʊʄɲ ʏɲ ɹɶɶʌɲʔɲ ʋʉʐ
ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʉʆʏɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻ ʏɻʎ ɲʀʏɻʍɻʎ (ʋ.ʖ. ʏʉ MRN ʏɻʎ ɷɿɲʍɳʔɻʍɻʎ ɸɿʍɲɶʘɶɼʎ).
47. ɉɅɃȿɃȳȻɇɀɃɇ ȰɂȻȰɇ ɈɏɁ ɈȰȻɁȻɏɁ/ɉɅɃȿɃȳȻɇɀɃɇ ɅɃɇɃɉ ȳȻȰ ɈɃ ɉɎɃɇ Ɉȸɇ ȵȳȳɉȸɇȸɇ:
x ɇʏɻ ʍʏɼʄɻ «ȵʀɷʉʎ» ɲʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʉɿ ʃʘɷɿʃʉʀ ʅɻʖɲʆʉɶʌɳʔɻʍɻʎ ʋʉʐ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖʉʑʆ ʍʏɿʎ ɷɿɳʔʉʌɸʎ
ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɹʎ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʃɲɿ ɸʋɿɴɲʌʑʆʍɸɿʎ
x ɇʏɿʎ ʍʏɼʄɸʎ «Ɍʉʌʉʄʉɶɿʃɼ ɴɳʍɻ» ʃɲɿ «ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ» ɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɻ ɲʇʀɲ ʃɲɿ ʉ ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ
ʏʘʆ ɷɿɲʔʊʌʘʆ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃʙʆ ʃɲʏɻɶʉʌɿʙʆ ɴɳʍɻ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ʐʋʉʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿ ʉɿ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɹʎ
ɸʋɿɴɲʌʑʆʍɸɿʎ.
x ɇʏɻ ʍʏɼʄɻ «Ʌʉʍʊ» ʏʉ ʋʉʍʊ ʏɻʎ ɸʋɿɴɳʌʐʆʍɻʎ ʋʉʐ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ɲʋʊ ʏʉ ɶɿʆʊʅɸʆʉ ʏɻʎ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɼʎ
ɴɳʍɻʎ ɸʋʀ ʏʉʐ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʐ ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼ.
Ȳ. ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ / ȿɃȳȻɇɈȻȾȰ ɇɈɃȻɍȵȻȰ:
x Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸ ʍʏʉɿʖɸʀʉ ɽɸʘʌɸʀʏɲɿ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉ ɶɿɲ ʏɻʆ ʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻ ʏɻʎ ɲʀʏɻʍɻʎ.
x ɇɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ɷɿʃɲɿʉʑʅɸʆʉ ʋʌʊʍʘʋʉ ʋʉʐ ɷɿɲɽɹʏɸɿ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎ ɲʋʊ ʅʀɲ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɹʎ
ɲʋʉɽɼʃɸʎ, ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ ʏɻʎ ɲɷɸʀɲʎ ʏɻʎ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɼʎ ʏʉʐ ɲʋʉɽɼʃɻʎ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɸʋɿɽʐʅɸʀ ʆɲ
ʋɲʌɲʄɳɴɸɿ ʏɲ ʋʌʉʁʊʆʏɲ ʏʉʐ, ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɲʐʏɼ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɸʄʘʆɸɿɲʃɼ ɲʌʖɼ
ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɼ ɲʋʊ ɲʐʏɼ ʋʉʐ ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ɻ ȰȴȵɈ.

(*)

ɇɻʅɸʀʘʍɻ: Ɉɲ ʋɸɷʀɲ (11), (12), (15), (16), (17), (19) ʃɲɿ (21) ʍʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿ ʍʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ
ɲʋʉʍʏʉʄɼʎ ʏʘʆ ɸʆʍɼʅʘʆ ʏɲɿʆɿʙʆ ʍʏʉ ɸʍʘʏɸʌɿʃʊ ʏɻʎ ʖʙʌɲʎ ɼ ʍɸ ɳʄʄʉ Ⱦʌɳʏʉʎ ɀɹʄʉʎ ɼ ʍɸ Ɉʌʀʏɻ ɍʙʌɲ
ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʏɻʆ ɸʋɿʃʊʄʄɻʍɼ ʏʉʐʎ ʍʏɲ ʋʌʉʁʊʆʏɲ.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ II

ȆȡȦĲȩțȠȜȜȠ ʌĮȡȐįȠıȘȢ – ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ

ȈȒȝİȡĮ, ĲȘȞ…………………..…..(ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ),…………..………..(ĲȩʌȠȢ), Ƞ
įȚĮȤİȚȡȚıĲȒȢ İȞıȒȝȦȞ ĲĮȚȞȚȫȞ ĳȠȡȠȜȠȖȓĮȢ ȕȚȠȝȘȤĮȞȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ țĮʌȞȫȞ ĲȠȣ
TİȜȦȞİȓȠȣ………………….(ĮȡȝȩįȚĮ ȉİȜȦȞİȚĮțȒ ǹȡȤȒ), ʌĮȡȑįȦıĮ ıĲȠ įȚțĮȚȠȪȝİȞȠ
ʌȡȩıȦʌȠ Ȓ ıĲȠȞ ȞȩȝȚȝȠ İțʌȡȩıȦʌȩ ĲȠȣ Ȓ ıĲȠ İȚįȚțȐ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠ ʌȡȩıȦʌȠ
ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȠȣȢ,………………………………………(ıĲȠȚȤİȓĮ
ʌȡȠıȫʌȠȣ), ĲȚȢ ȑȞıȘȝİȢ ĲĮȚȞȓİȢ ĳȠȡȠȜȠȖȓĮȢ țĮʌȞȠȪ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ Ȓ ıĲȚȢ
ĮȡȚș…………………….. (Įȡ. țĮĲĮȤȫȡȚıȘȢ ǹ.ǻ.Ǽ.ȉ.) ǹ.ǻ.Ǽ.ȉ.

ǹȞȐȜȣıȘ ĮȡȚșȝȠȪ ĲĮȚȞȚȫȞ
1. ȉıȚȖȐȡĮ Į) İıȦĲİȡȚțȠȪ:
ȕ) İȟȦĲİȡȚțȠȪ:

2. ȀĮʌȞȩȢ Į) İıȦĲİȡȚțȠȪ:
ȕ) İȟȦĲİȡȚțȠȪ:

3. ȆȠȪȡĮ Į) İıȦĲİȡȚțȠȪ:
ȕ) İȟȦĲİȡȚțȠȪ:
4. ǼȡȖĮĲȚțȑȢ:

ȉȩʌȠȢ, ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ

ȅ ȆǹȇǹǻȅȊȈ

ȅ ȆǹȇǹȁǹǺȍȃ
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿǿI
ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ǿ

ȵȾȴɃɈȸɇ: ……………………………………
ȴ/Ɂɇȸ: ……………………………………
ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ ȵȾȴɃɇȸɇ ……………………………………
ȆȇȅȈ
ǹȃǼȄǹȇȉǾȉǾ ǹȇȋǾ ǻǾȂȅȈǿȍȃ ǼȈȅǻȍȃ
ȉǼȁȍȃǼǿǹȀǾ ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ / ȉǼȁȍȃǼǿȅ ……………..
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ……………………
ǼīīȊǾȉǿȀǾ ǼȆǿȈȉȅȁǾ ȃȠ…………….
ǼȊȇȍ………………….
Ȃİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ İȖȖȣȘĲȚțȒ İʌȚıĲȠȜȒ, İȖȖȣȫȝĮıĲİ ȦȢ ĮȣĲȠĳİȚȜȑĲİȢ ĮȞİʌȚĳȪȜĮțĲĮ ʌĮȡĮȚĲȠȪȝİȞȠȚ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȠȣıȚĮıĲȚțȒ įȚțȠȞȠȝȚțȒ ȑȞıĲĮıȘ țĮȚ ȝȑȤȡȚ ĲȠȣ ʌȠıȠȪ ……………………….…ǼȊȇȍ
(ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ țĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ), ȑȞĮȞĲȚ ȣȝȫȞ țĮȚ ȣʌȑȡ ĲȠȣ İȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ ĮʌȠșȘțİȣĲȒ/İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȣ
ʌĮȡĮȜȒʌĲȘ / İȚıĮȖȦȖȑĮ / ĳȠȡȠȜȠȖȚțȠȪ ĮȞĲȚʌȡȠıȫʌȠȣ...…………………………(ʌȜȒȡȘȢ İʌȦȞȣȝȓĮ/
ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ/ǹĭȂ/įȚİȪșȣȞıȘ) ȖȚĮ ĲȘȞ țȐȜȣȥȘ țȐșİ ĮȟȓȦıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ǻȘȝȠıȓȠȣ Ȓ ȐȜȜȠȣ
țȡȐĲȠȣȢ ȝȑȜȠȣȢ ĲȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǲȞȦıȘȢ (ǼǼ), ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȕȠȜȒ ĲȠȣ ǼȚįȚțȠȪ ĭȩȡȠȣ ȀĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ,
ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ ĳȠȡȠȜȠȖȚțȫȞ İʌȚȕĮȡȪȞıİȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌȡȠıĮȣȟȒıİȦȞ İțʌȡȩșİıȝȘȢ țĮĲĮȕȠȜȒȢ, ʌȠȣ șĮ
ȕİȕĮȚȦșȠȪȞ țĮȚ șĮ țĮĲĮȜȠȖȚıĲȠȪȞ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮȚĲȓĮ ıĲȠ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȡȩıȦʌȠ țĮȚ ĮȞĮȜȠȖȠȪȞ İʌȓ
ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ țȣțȜȠĳȠȡȒıȠȣȞ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ĮȖȠȡȐ, ıĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ İʌȚțȠȜȜȘșȠȪȞ
ȑȞıȘȝİȢ ĲĮȚȞȓİȢ ĳȠȡȠȜȠȖȓĮȢ ȕȚȠȝȘȤĮȞȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ țĮʌȞȫȞ ʌȠȣ ʌĮȡİȜȒĳșȘıĮȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ
ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ
106,
ʌĮȡ.
4
ĲȠȣ
Ȟ.2960/2001
țĮȚ
ĲȘȢ
ȣʌǯ
ĮȡȚșȝ…………………………………………….ǹʌȩĳĮıȘȢ.
ǼȖȖȣȫȝĮıĲİ, ȩĲȚ șĮ țĮĲĮȕȐȜȜȠȣȝİ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ĳȠȡȠȜȠȖȚțȑȢ İʌȚȕĮȡȪȞıİȚȢ ȝİ ĲȚȢ ʌȡȠıĮȣȟȒıİȚȢ
țĮĲĮȕȠȜȒȢ țĮȚ ȝȑȤȡȚ ĲȠȣ ʌȠıȠȪ ĲȦȞ …………………….. ǼȊȇȍ, ĮȞ ȖȚĮ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮȚĲȓĮ țĮĲĮıĲȠȪȞ
ĮʌĮȚĲȘĲȑȢ Įʌȩ İıȐȢ țĮȚ İȞĲȩȢ įȑțĮ (10) ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ ĲȘ ȜȒȥȘ , İʌȓ ĮʌȠįİȓȟİȚ, İȖȖȡȐĳȠȣ İȚįȠʌȠȓȘıȘȢ
ıĮȢ ȝİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ țȘȡȪııİĲİ ĲȘȞ țĮĲȐʌĲȦıȘ ĲȘȢ İȖȖȪȘıȘȢ ʌȡȠȢ ȩĳİȜȩȢ ıĮȢ, ȝİȡȚțȫȢ Ș ȠȜȚțȫȢ ȝȑȤȡȚ
ȠȜȩțȜȘȡȠ ĲȠ ʌȠıȩ ʌȠȣ țĮȜȪʌĲİȚ, ʌĮȡĮȚĲȠȪȝİȞȠȚ ĲȠȣ įȚțĮȚȫȝĮĲȠȢ ĲȘȢ įȚȗȒıİȦȢ țĮȚ įȚĮȚȡȑıİȦȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȘ țĮĲĮȕȠȜȒȢ ĲȦȞ İʌȚȕĮȡȪȞıİȦȞ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ, ȣʌȠȤȡİȠȪȝĮıĲİ ȞĮ
țĮĲĮȕȐȜȜȠȣȝİ țĮȚ ĲȚȢ ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ ĮȣĲȒȢ ȠĳİȚȜȩȝİȞİȢ ʌȡȠıĮȣȟȒıİȚȢ İțʌȡȩșİıȝȘȢ
țĮĲĮȕȠȜȒȢ,
ȑıĲȦ
țĮȚ
ĮȞ
ĮȣĲȑȢ
ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ
ĲȠ
ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞȠ
ʌȠıȩ
ĲȦȞ
……………………………...Ǽȣȡȫ, ʌĮȡĮȚĲȠȪȝİȞȠȚ ʌȡȠȢ ĲȠȪĲȠ țĮȚ ȖȚĮ ĲȠ İʌȚʌȜȑȠȞ ʌȠıȩ ĲȦȞ
ʌȡȠıĮȣȟȒıİȦȞ İȝʌȡȩșİıȝȘȢ țĮĲĮȕȠȜȒȢ ĲȠȣ įȚțĮȚȫȝĮĲȠȢ ĲȘȢ įȚȗȒıİȦȢ țĮȚ įȚĮȚȡȑıİȦȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲĮȕȠȜȒȢ ȠȜȩțȜȘȡȠȣ ĲȠȣ ʌȠıȠȪ ʌȠȣ ȠĳİȓȜİĲĮȚ, țĮĲȐ ĲĮ ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ, Ș
ȊʌȘȡİıȓĮ ıĮȢ, ȪıĲİȡĮ Įʌȩ ĮȓĲȘıȒ ȝĮȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȝĮȢ ĮʌȠįİıȝİȪıİȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ İȖȖȣȘĲȚțȒ
İʌȚıĲȠȜȒ.
ǼʌȓıȘȢ, ȣʌȠȤȡİȠȪȝĮıĲİ ıĲȘȞ țĮĲĮȕȠȜȒ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĮȞ Ș ȖİȞİıȚȠȣȡȖȩȢ ĲȘȢ ĮʌĮȓĲȘıȘȢ ĮȚĲȓĮ ȠĳİȓȜİĲĮȚ
ıĲȘȞ ȪʌĮȡȟȘ įȩȜȠȣ Ȓ ĮȝȑȜİȚĮȢ ĲȠȣ ȣʌȑȡ Ƞȣ Ș İȖȖȪȘıȘ Ȓ ĲȦȞ ʌȡȠıĲȘșȑȞĲȦȞ ĲȠȣ. ȉȣȤȩȞ įȚĮĳȠȡȐ
ȝİĲĮȟȪ ȘȝȫȞ țĮȚ ĲȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ ȣʌȑȡ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ İȖȖȣȫȝĮıĲİ, įİȞ ĮȞĮȚȡİȓ ȠȪĲİ ĮȞĮıĲȑȜȜİȚ ĲȘȞ
ȣʌȠȤȡȑȦıȒ ȝĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȕȠȜȒ ĲȠȣ ʌȠıȠȪ ĲȘȢ İȖȖȪȘıȘȢ ʌȠȣ țĮĲĮʌȓʌĲİȚ. Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ İȖȖȣȘĲȚțȒ
İʌȚıĲȠȜȒ İȓȞĮȚ İĲȒıȚĮȢ įȚȐȡțİȚĮȢ țĮȚ ȚıȤȪİȚ Įʌȩ ……………ȑȦȢ ………….(Ȓ ĮȠȡȓıĲȠȣ įȚȐȡțİȚĮȢ) țĮȚ
țĮȜȪʌĲİȚ ȩȜİȢ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ǻȘȝȠıȓȠȣ ʌȠȣ șĮ ȖİȞȞȘșȠȪȞ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ
ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȜȒȟȘȢ ĲȘȢ, ȑıĲȦ țĮȚ ĮȞ Ș ȖİȞİıȚȠȣȡȖȩȢ ĲȘȢ ĮʌĮȓĲȘıȘȢ ĮȚĲȓĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȝİĲȐ ĲȘȞ
ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ĮȣĲȒ (Ȓ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȑıȝİȣıȒ ĲȘȢ ).
ǹʌȠıȕİıșȑȞĲȦȞ ĲȦȞ İț ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ İȖȖȣȘĲȚțȒ İʌȚıĲȠȜȒȢ įȚțĮȚȦȝȐĲȦȞ ĲȠȣ ǻȘȝȠıȓȠȣ,
ʌĮȡĮțĮȜȠȪȝİ ȞĮ ȝĮȢ ĮʌȠįİıȝİȪıİĲİ, țĮĲȩʌȚȞ ĮȚĲȒıİȫȢ ȝĮȢ, Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ İȖȖȣȘĲȚțȒ İʌȚıĲȠȜȒ.
ǺİȕĮȚȫȞȠȣȝİ, ȩĲȚ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ İȖȖȣȘĲȚțȫȞ İʌȚıĲȠȜȫȞ ʌȡȠȢ ĲȠ ǻȘȝȩıȚȠ țĮȚ ĲĮ ȃ.Ȇ.ǻ.ǻ. ʌȠȣ
İțįȫıĮȝİ țĮȚ ȚıȤȪȠȣȞ ĮțȩȝĮ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ, įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞȠ
Įʌȩ ĲȠȞ ȞȩȝȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȡȐʌİȗĮ ȝĮȢ ıȤİĲȚțȩ ĮȞȫĲĮĲȠ ȩȡȚȠ ʌĮȡȠȤȒȢ İȖȖȣȒıİȦȞ.
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īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ İȖȖȪȘıȘȢ Ƞ ȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ (Ȓ ȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȘ) țĮșȠȡȓȗȦ ȦȢ
ĮȞĲȓțȜȘĲȩ ȝȠȣ ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ ĲȠȞ (Ȓ ĲȘȞ) ……………………………………….(İʌȦȞȣȝȓĮ, ʌȡȩıȦʌȠ
İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ, įȚİȪșȣȞıȘ, ĲȘȜȑĳȦȞȠ, įȚİȪșȣȞıȘ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ ĲĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ).
ȅ ȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ (Ǿ ȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȘ) ĮȞĮȖȞȦȡȓȗȦ ȩĲȚ ȩȜȘ Ș ĮȜȜȘȜȠȖȡĮĳȓĮ Ȓ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ
țȠȚȞȠʌȠȓȘıȘ țĮșȫȢ țĮȚ ȖİȞȚțȩĲİȡĮ, ȩȜİȢ ȠȚ įȚĮĲȣʌȫıİȚȢ Ȓ ĲĮ įȚĮįȚțĮıĲȚțȐ ȝȑĲȡĮ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ İȖȖȪȘıȘ ʌȠȣ ĮʌİȣșȪȞȠȞĲĮȚ Ȓ įȚİȞİȡȖȠȪȞĲĮȚ ȖȡĮʌĲȫȢ ıĲȠȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ĮȞĲȓțȜȘĲȠ, ȖȓȞȠȞĲĮȚ
ĮʌȠįİțĲȐ țĮȚ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ įİȩȞĲȦȢ ıİ ȝȑȞĮ ĲȠȞ ȓįȚȠ (ĲȘȞ ȓįȚĮ).
ȅ ȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ (Ǿ ȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȘ) ĮȞĮȜĮȝȕȐȞȦ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ įȚĮĲȘȡȫ ĲȠȞ ĮȞĲȓțȜȘĲȠ ʌȠȣ
İʌȑȜİȟĮ Ȓ İȐȞ İȓȝĮȚ ȣʌȩȤȡİȠȢ ȞĮ ĮȜȜȐȟȦ ĮȞĲȓțȜȘĲȠ, ȞĮ İȚįȠʌȠȚȫ ʌȡȠȘȖȠȣȝȑȞȦȢ ĲȘȞ ȉİȜȦȞİȚĮțȒ
ǹȡȤȒ ………………….. ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ İȓȞĮȚ țĮĲĮĲİșİȚȝȑȞȘ Ș ʌĮȡȠȪıĮ İȖȖȪȘıȘ.

ȉȩʌȠȢ țĮȚ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ȊʌȠȖȡĮĳȒ
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ǿǿ

ȰɇɌȰȿȻɇɈȻȾȸ ȵɈȰȻɆȵȻȰ: ……………………………………
ȴ/Ɂɇȸ: ……………………………………
ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ ȵȾȴɃɇȸɇ ……………………………………
ȆȇȅȈ
ǹȃǼȄǹȇȉǾȉǾ ǹȇȋǾ ǻǾȂȅȈǿȍȃ ǼȈȅǻȍȃ
ȉǼȁȍȃǼǿǹȀǾ ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ / ȉǼȁȍȃǼǿȅ ……………..
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ……………………
ǼīīȊǾȉǿȀǾ ǼȆǿȈȉȅȁǾ ȃȠ…………….
ǼȊȇȍ………………….
Ȃİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ İȖȖȣȘĲȚțȒ İʌȚıĲȠȜȒ, ʌȠȣ İțįȓįİĲĮȚ ıİ ıȣȞȐĳİȚĮ ȝİ ĲȠ ĮȡȚșȝ.
…………………………….ĮıĳĮȜȚıĲȒȡȚȠ
ıȣȝȕȩȜĮȚȠ
İȖȖȣȒıİȦȞ,
Ș
ĮıĳĮȜȚıĲȚțȒ
İĲĮȚȡİȓĮ
……………………………………İȖȖȣȐĲĮȚ ȦȢ ĮȣĲȠĳİȚȜȑĲȘȢ ĮȞİʌȚĳȪȜĮțĲĮ ʌĮȡĮȚĲȠȪȝİȞȘ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ
ȠȣıȚĮıĲȚțȒ įȚțȠȞȠȝȚțȒ ȑȞıĲĮıȘ țĮȚ ȝȑȤȡȚ ĲȠȣ ʌȠıȠȪ ……………………….…ǼȊȇȍ (ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ țĮȚ
ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ), ȑȞĮȞĲȚ ȣȝȫȞ țĮȚ ȣʌȑȡ ĲȠȣ İȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ ĮʌȠșȘțİȣĲȒ / İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȣ ʌĮȡĮȜȒʌĲȘ /
İȚıĮȖȦȖȑĮ/ĳȠȡȠȜȠȖȚțȠȪ
ĮȞĲȚʌȡȠıȫʌȠȣ...……………………………(ʌȜȒȡȘȢ
İʌȦȞȣȝȓĮ
/
ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ /ǹĭȂ /įȚİȪșȣȞıȘ) ȖȚĮ ĲȘȞ țȐȜȣȥȘ țȐșİ ĮȟȓȦıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ǻȘȝȠıȓȠȣ Ȓ ȐȜȜȠȣ
țȡȐĲȠȣȢ ȝȑȜȠȣȢ ĲȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǲȞȦıȘȢ (ǼǼ), ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȕȠȜȒ ĲȠȣ ǼȚįȚțȠȪ ĭȩȡȠȣ ȀĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ,
ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ ĳȠȡȠȜȠȖȚțȫȞ İʌȚȕĮȡȪȞıİȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌȡȠıĮȣȟȒıİȦȞ İțʌȡȩșİıȝȘȢ țĮĲĮȕȠȜȒȢ, ʌȠȣ șĮ
ȕİȕĮȚȦșȠȪȞ țĮȚ șĮ țĮĲĮȜȠȖȚıĲȠȪȞ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮȚĲȓĮ ıĲȠ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȡȩıȦʌȠ țĮȚ ĮȞĮȜȠȖȠȪȞ
İʌȓ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ țȣțȜȠĳȠȡȒıȠȣȞ ıĲȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ĮȖȠȡȐ, ıĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ
İʌȚțȠȜȜȘșȠȪȞ ȑȞıȘȝİȢ ĲĮȚȞȓİȢ ĳȠȡȠȜȠȖȓĮȢ ȕȚȠȝȘȤĮȞȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ țĮʌȞȫȞ ʌȠȣ ʌĮȡİȜȒĳșȘıĮȞ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 106, ʌĮȡ. 4 ĲȠȣ Ȟ.2960/2001 țĮȚ ĲȘȢ ȣʌǯ
ĮȡȚșȝ…………………………………………….ǹʌȩĳĮıȘȢ.
ǼȖȖȣȫȝĮıĲİ, ȩĲȚ șĮ țĮĲĮȕȐȜȜȠȣȝİ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ĳȠȡȠȜȠȖȚțȑȢ İʌȚȕĮȡȪȞıİȚȢ ȝİ ĲȚȢ ʌȡȠıĮȣȟȒıİȚȢ
țĮĲĮȕȠȜȒȢ țĮȚ ȝȑȤȡȚ ĲȠȣ ʌȠıȠȪ ĲȦȞ …………………….. ǼȊȇȍ, ĮȞ ȖȚĮ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮȚĲȓĮ țĮĲĮıĲȠȪȞ
ĮʌĮȚĲȘĲȑȢ Įʌȩ İıȐȢ țĮȚ İȞĲȩȢ įȑțĮ (10) ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ ĲȘ ȜȒȥȘ , İʌȓ ĮʌȠįİȓȟİȚ, İȖȖȡȐĳȠȣ İȚįȠʌȠȓȘıȘȢ
ıĮȢ ȝİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ țȘȡȪııİĲİ ĲȘȞ țĮĲȐʌĲȦıȘ ĲȘȢ İȖȖȪȘıȘȢ ʌȡȠȢ ȩĳİȜȩȢ ıĮȢ, ȝİȡȚțȫȢ Ș ȠȜȚțȫȢ ȝȑȤȡȚ
ȠȜȩțȜȘȡȠ ĲȠ ʌȠıȩ ʌȠȣ țĮȜȪʌĲİȚ, ʌĮȡĮȚĲȠȪȝİȞȠȚ ĲȠȣ įȚțĮȚȫȝĮĲȠȢ ĲȘȢ įȚȗȒıİȦȢ țĮȚ įȚĮȚȡȑıİȦȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȘ țĮĲĮȕȠȜȒȢ ĲȦȞ İʌȚȕĮȡȪȞıİȦȞ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ, ȣʌȠȤȡİȠȪȝĮıĲİ ȞĮ
țĮĲĮȕȐȜȜȠȣȝİ țĮȚ ĲȚȢ ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ ĮȣĲȒȢ ȠĳİȚȜȩȝİȞİȢ ʌȡȠıĮȣȟȒıİȚȢ İțʌȡȩșİıȝȘȢ
țĮĲĮȕȠȜȒȢ,
ȑıĲȦ
țĮȚ
ĮȞ
ĮȣĲȑȢ
ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ
ĲȠ
ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞȠ
ʌȠıȩ
ĲȦȞ
……………………………...Ǽȣȡȫ, ʌĮȡĮȚĲȠȪȝİȞȠȚ ʌȡȠȢ ĲȠȪĲȠ țĮȚ ȖȚĮ ĲȠ İʌȚʌȜȑȠȞ ʌȠıȩ ĲȦȞ
ʌȡȠıĮȣȟȒıİȦȞ İȝʌȡȩșİıȝȘȢ țĮĲĮȕȠȜȒȢ ĲȠȣ įȚțĮȚȫȝĮĲȠȢ ĲȘȢ įȚȗȒıİȦȢ țĮȚ įȚĮȚȡȑıİȦȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲĮȕȠȜȒȢ ȠȜȩțȜȘȡȠȣ ĲȠȣ ʌȠıȠȪ ʌȠȣ ȠĳİȓȜİĲĮȚ, țĮĲȐ ĲĮ ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ, Ș
ȊʌȘȡİıȓĮ ıĮȢ, ȪıĲİȡĮ Įʌȩ ĮȓĲȘıȒ ȝĮȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȝĮȢ ĮʌȠįİıȝİȪıİȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ İȖȖȣȘĲȚțȒ
İʌȚıĲȠȜȒ.
ǼʌȓıȘȢ, ȣʌȠȤȡİȠȪȝĮıĲİ ıĲȘȞ țĮĲĮȕȠȜȒ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĮȞ Ș ȖİȞİıȚȠȣȡȖȩȢ ĲȘȢ ĮʌĮȓĲȘıȘȢ ĮȚĲȓĮ ȠĳİȓȜİĲĮȚ
ıĲȘȞ ȪʌĮȡȟȘ įȩȜȠȣ Ȓ ĮȝȑȜİȚĮȢ ĲȠȣ ȣʌȑȡ Ƞȣ Ș İȖȖȪȘıȘ Ȓ ĲȦȞ ʌȡȠıĲȘșȑȞĲȦȞ ĲȠȣ. ȉȣȤȩȞ įȚĮĳȠȡȐ
ȝİĲĮȟȪ ȘȝȫȞ țĮȚ ĲȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ ȣʌȑȡ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ İȖȖȣȫȝĮıĲİ, įİȞ ĮȞĮȚȡİȓ ȠȪĲİ ĮȞĮıĲȑȜȜİȚ ĲȘȞ
ȣʌȠȤȡȑȦıȒ ȝĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȕȠȜȒ ĲȠȣ ʌȠıȠȪ ĲȘȢ İȖȖȪȘıȘȢ ʌȠȣ țĮĲĮʌȓʌĲİȚ. Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ İȖȖȣȘĲȚțȒ
İʌȚıĲȠȜȒ İȓȞĮȚ İĲȒıȚĮȢ įȚȐȡțİȚĮȢ țĮȚ ȚıȤȪİȚ Įʌȩ ……………ȑȦȢ ………….(Ȓ ĮȠȡȓıĲȠȣ įȚȐȡțİȚĮȢ) țĮȚ
țĮȜȪʌĲİȚ ȩȜİȢ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ǻȘȝȠıȓȠȣ ʌȠȣ șĮ ȖİȞȞȘșȠȪȞ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ
ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȜȒȟȘȢ ĲȘȢ, ȑıĲȦ țĮȚ ĮȞ Ș ȖİȞİıȚȠȣȡȖȩȢ ĲȘȢ ĮʌĮȓĲȘıȘȢ ĮȚĲȓĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȝİĲȐ ĲȘȞ
ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ĮȣĲȒ (Ȓ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȑıȝİȣıȒ ĲȘȢ ).
ǹʌȠıȕİıșȑȞĲȦȞ ĲȦȞ İț ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ İȖȖȣȘĲȚțȒ İʌȚıĲȠȜȒȢ įȚțĮȚȦȝȐĲȦȞ ĲȠȣ ǻȘȝȠıȓȠȣ,
ʌĮȡĮțĮȜȠȪȝİ ȞĮ ȝĮȢ ĮʌȠįİıȝİȪıİĲİ, țĮĲȩʌȚȞ ĮȚĲȒıİȫȢ ȝĮȢ, Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ İȖȖȣȘĲȚțȒ İʌȚıĲȠȜȒ.
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īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ İȖȖȪȘıȘ Ƞ ȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ (Ȓ ȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȘ) țĮșȠȡȓȗȦ ȦȢ
ĮȞĲȓțȜȘĲȩ ȝȠȣ ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ ĲȠȞ (Ȓ ĲȘȞ) ……………………………………….(İʌȦȞȣȝȓĮ, ʌȡȩıȦʌȠ
İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ, įȚİȪșȣȞıȘ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ ĲİȜȦȞİȓȠȣ ĲĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ)
ȅ ȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ (Ǿ ȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȘ) ĮȞĮȖȞȦȡȓȗȦ ȩĲȚ ȩȜȘ Ș ĮȜȜȘȜȠȖȡĮĳȓĮ Ȓ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ
țȠȚȞȠʌȠȓȘıȘ țĮșȫȢ țĮȚ ȖİȞȚțȩĲİȡĮ, ȩȜİȢ ȠȚ įȚĮĲȣʌȫıİȚȢ Ȓ ĲĮ įȚĮįȚțĮıĲȚțȐ ȝȑĲȡĮ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ İȖȖȪȘıȘ ʌȠȣ ĮʌİȣșȪȞȠȞĲĮȚ Ȓ įȚİȞİȡȖȠȪȞĲĮȚ ȖȡĮʌĲȫȢ ıĲȠȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ĮȞĲȓțȜȘĲȠ, ȖȓȞȠȞĲĮȚ
ĮʌȠįİțĲȐ țĮȚ ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ įİȩȞĲȦȢ ıİ ȝȑȞĮ ĲȠȞ ȓįȚȠ (ĲȘȞ ȓįȚĮ).
ȅ ȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ (Ǿ ȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȘ) ĮȞĮȜĮȝȕȐȞȦ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ įȚĮĲȘȡȫ ĲȠȞ ĮȞĲȓțȜȘĲȠ ʌȠȣ
İʌȑȜİȟĮ Ȓ İȐȞ İȓȝĮȚ ȣʌȩȤȡİȠȢ ȞĮ ĮȜȜȐȟȦ ĮȞĲȓțȜȘĲȠ, ȞĮ İȚįȠʌȠȚȫ ʌȡȠȘȖȠȣȝȑȞȦȢ ĲȘȞ ȉİȜȦȞİȚĮțȒ
ǹȡȤȒ ………………….. ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ İȓȞĮȚ țĮĲĮĲİșİȚȝȑȞȘ Ș ʌĮȡȠȪıĮ İȖȖȪȘıȘ.

ȉȩʌȠȢ țĮȚ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ

ȊʌȠȖȡĮĳȒ

1

ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʌʉʍʃʊʅɿʍɻʎ ɸɶɶʐɻʏɿʃɼʎ ɸʋɿʍʏʉʄɼʎ ɲʋʊ ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɹʎ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʏʉʐ ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑ.

903

ǂ/ǂ

MRN
ƩǍ/ǎǀǂ
ƬǂǕ/ǔǈǓ

ƬǚǅǊǋǝǓ
ƣǑǐǉƿǋǈǓ

ƣǊǕǟǎ

ƲǐǔǝǕǈǕǂ ƵƴƫƥƣƳƣ
Ʒ.Ʈ.

ȵȿȿȸɁȻȾȸ ȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ
ȰɁȵɂȰɆɈȸɈȸ ȰɆɍȸ ȴȸɀɃɇȻɏɁ ȵɇɃȴɏɁ
ȳȵɁȻȾȸ ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ ɈȵȿɏɁȵȻɏɁ & ȵɌȾ
ɈȵȿɏɁȵȻɃ ...............................

ƲƱƶƳƣ ƬƣƲƯƣ
ƤƽǒǐǓ ƤƽǒǐǓ

ƸƳƧƺƴƩ

ƬǚǅǊǋǝǓ ƲǆǒǊǄǒǂǗƿ
ƲǒǐǛǝǎǕǐǓ

ƵǊǍƿ
Ƹǟǒǂ
ƭƿǏǈ
ƴǞǎǐǌǐ
ƭǊǂǎǊǋƿǓ ƲǂǒǂǄǚǄƿǓ ƲǒǐǉǆǔǍǀǂǓ Ʒǝǒǚǎ
ƲǟǌǈǔǈǓ
(Ƶ.ƭ.Ʋ.)

ƨƭƨƯƭƳ ƮƧƷƧƹƻƵƬƶƬƶ Ƨ.Ʃ.ƪ.Ʒ.

ƴƧƵƧƵƷƬưƧ IV

ƩǍ/ǎǀǂ MRN/
ARC

ƧǀǅǐǓ ƲǐǔǝǕǈǕǂ ƶǑǝǌǐǊǑǐ ƧǋǋǒǆǍƿ
ƲǐǔǝǕǈǕǂǓ

ƲƫƴƵƺƴƩ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ V

ȵȿȿȸɁȻȾȸ ȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ

ȳȵɁȻȾȸ ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ ɈȵȿɏɁȵȻɏɁ & ȵɌȾ
ɈȵȿɏɁȵȻɃ ...............................

ɅɆɏɈɃȾɃȿȿɃ ɈȰȾɈȻȾɃɉ ȵȿȵȳɍɃɉ ȵɁɇȸɀɏɁ ɈȰȻɁȻɏɁ
ɇɼʅɸʌɲ ʏɻʆ ….........., ɻʅɹʌɲ .........……….. ʃɲɿ ʙʌɲ …….…………… ʉɿ ʃɳʏʘɽɿ ʐʋʉɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉɿ Ɉɸʄʘʆɸɿɲʃʉʀ
ɉʋɳʄʄɻʄʉɿ:
1. ………………………………………………….
2. ………………………………………………….
ɲʋʉʏɸʄʉʑʆʏɸʎ ʏɻʆ ɸʋɿʏʌʉʋɼ ʋʉʐ ʍʐɶʃʌʉʏɼɽɻʃɸ ɶɿɲ ʏʉʆ ɹʄɸɶʖʉ ɸʆʍɼʅʘʆ ʏɲɿʆɿʙʆ ʍʏɻ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɼ ɲʋʉɽɼʃɻ
ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʅɸ ɲʌɿɽʅ. ɲɷɸʀɲʎ ................................................................... ʏɻʎ ʃɲʋʆʉɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲʎ / ʏʉʐ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑ ɸʌɶɲʍʏɻʌʀʉʐ ........................................................... ʋʌʉɴɼʃɲʅɸ ʋɲʌʉʐʍʀɲ ʏʉʐ/ʏɻʎ
.........................................................., ɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐ ʏɻʎ ɲʆʘʏɹʌʘ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ, ʍʏɻʆ ʃɲʏɲʅɹʏʌɻʍɻ ʏʘʆ
ʐʋʉʄʉʀʋʘʆ ɸʆʍɼʅʘʆ ʏɲɿʆɿʙʆ ʔʉʌʉʄʉɶʀɲʎ ʏɻʎ ɸʆ ʄʊɶʘ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɼʎ ɲʋʉɽɼʃɻʎ ʍɸ ʍʐʍʖɸʏɿʍʅʊ ʅɸ ʏɲ
ʏɻʌʉʑʅɸʆɲ ɲʋʊ ʏɻʆ ɉʋɻʌɸʍʀɲ ʅɲʎ ʍʏʉɿʖɸʀɲ, ɶɿɲ ʏʉ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ɲʋʊ .....................ɹʘʎ ...........................
Ȱʋʊ ʏʉʆ ɹʄɸɶʖʉ ɷɿɲʋɿʍʏʙɽɻʃɲʆ ʏɲ ɸʇɼʎ:

ȵɁɇȸɀȵɇ ɈȰȻɁȻȵɇ ɌɃɆɃȿɃȳȻȰɇ
ɈɇȻȳȰɆȰ ȵɇɏɈ.

ɲ/ɲ
1
2

ɉʋʊʄʉɿʋʉ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʐ ɸʄɹɶʖʉʐ

3
4
5
6
7
7ɲ

Ɍʉʌʉʄʉɶɼɽɻʃɲʆ

8

ȶʄʄɸɿʅʅɲ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʐ ʏʌɿʅɼʆʉʐ

ɅɃɉɆɏɁ ȵɇɏɈ.

ȾȰɅɁɃɉ ȵɇɏɈ.

ȵɆȳȰɈȻȾȵɇ ɈȰȻɁȻȵɇ

ɍʉʌɻɶɼɽɻʃɲʆ

ɇɉɁɃȿɃ 1 ɹʘʎ 2 (Ȱ)
Ȱʋʉʍʏʉʄɹʎ ʅɸ e-ȴȵ
Ʌʌʘʏʊʃʉʄʄɲ ʃɲʏɲʍʏʌʉʔɼʎ
ɉʋʊʄʉɿʋʉ ʃɲʏɳ ʏʉʆ ɹʄɸɶʖʉ
Ɉɲɿʆʀɸʎ ɶɿɲ ʃɲʏɲʍʏʌʉʔɼ
Ɉɲɿʆʀɸʎ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʐ
ʃɲʏɲʍʏʌʉʔɼ

ɸʄɹɶʖʉʐ

ɇɉɁɃȿɃ 3 ɹʘʎ 8 (Ȳ)
ȴȻȰɌɃɆȰ (Ȱ-Ȳ)
ɃȻ ɈȵȿɏɁȵȻȰȾɃȻ ɉɅȰȿȿȸȿɃȻ

Ƀ ȵȾɅɆɃɇɏɅɃɇ
ʏɻʎ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ

ȴɿɲʋɿʍʏʙʍɸɿʎ – Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ: ............................................................................................................................... ..........
ɇȸɀȵȻɏɇȸ: ȳɿɲ ʏʉ ɹʄʄɸɿʅʅɲ ʏʘʆ .............. ʏʅʖ. Ɉɲɿʆɿʙʆ .................. , ɴɸɴɲɿʙɽɻʃɲʆ ʃɲɿ ɸɿʍʋʌɳʖɽɻʃɲʆ ʉɿ ʔʊʌʉɿ ʋʉʐ
ɲʆɲʄʉɶʉʑʆ ʅɸ ʏɻ ȴ.ȵ.Ɍ.Ⱦ..............................................................
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Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2019
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

908

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 102/27.01.2020

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02001022701200020*

