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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 69019 οικ. Φ.700.13
Έγκριση της υπ’ αρ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας
υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών,
ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 167 του
ν. 4662/2020».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 167, παρ. 1 και 2 του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης
Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού
Σώματος και άλλες διατάξεις» (Α’ 27).
β. Της παρ. 1, περ. ε του άρθρου 75,του ν. 4662/2020
«Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού
Σώματος και άλλες διατάξεις» (Α’ 27)
γ. Του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).
δ. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
ε. Των άρθρων 127-157 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις
για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων
του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5).
στ. Του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για
την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α’ 84).
ζ. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).
η. Του ν. 1599/1986 Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις»
(Α’ 75).
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θ. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
ι. Του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161).
ια. Του π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργού» (Α’ 162).
ιβ. Της υπ’ αρ. 1/13.9.2021 απόφασης Πρωθυπουργού
και Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά»
(Β’ 4215).
ιγ. Της υπό στοιχεία ΓΔΟΥΕΣ/1/4/945/16.3.2020 απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 183).
2. Την υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/933111/3679/
2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας «Προσθήκη στα υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΥΠΡΓ/48123/6983/2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Διαδικασίες ηλεκτρονικής
υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 και καθορισμός
ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 33 του ν. 4495/2017 (Β’ 3136)» (Β’ 4874).
3. Την υπ’ αρ. 618/43/13-01-2005 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημοσίας Τάξης «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης» (Β’ 52), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 17230/671/29-07-2005
(Β’ 1218) κοινή υπουργική απόφαση.
4. Την υπ’ αρ. 14/2014 πυροσβεστική διάταξη «Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των
επιχειρήσεων- εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας» (Β’ 2434).
5. Την υπ’ αρ. 15/2014 πυροσβεστική διάταξη «Προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των
φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας
πυροπροστασίας» (Β’ 3149).
6. Την υπό στοιχεία 23083 οικ. Φ.700.19/2020 απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Προστασίας του
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Πολίτη «Έγκριση της υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστικής
Διάταξης με θέμα «Διαδικασία επιβολής διοικητικών
προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων
νομοθεσίας πυροπροστασίας» (Β’ 2233).
7. Την υπ’ αρ. 1/10.05.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του
Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων (π.δ. 41/2018,
Α΄ 80 Α’)» (ΑΔΑ: ΩΒΤ34653Π8-ΨΜΤ).
8. Την υπό στοιχεία 69019 οικ. Φ.700.13/18-11-2021
απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος με
θέμα: «Έγκριση της υπ’ αρ. 13/2021 Πυροσβεστικής
Διάταξης με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχου και
έκδοσης των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας σε
επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις, κατ’ εφαρμογή του άρθρου
167 του ν. 4662/2020».
9. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη επανακαθορισμού
της διαδικασίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων
πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις, κατ’
εφαρμογή του άρθρου 167 του ν. 4662/2020.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 6187/ΓΔΟΥ/
ΔΠΔΑ/19-11-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η υπ’ αρ. 13/2021 πυροσβεστική διάταξη
του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος που έχει ως
εξής:
Καθορίζουμε τη διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας σε επιχειρήσειςεγκαταστάσεις, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 167 του
ν. 4662/2020.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΑ
Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής
1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται η διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών,
ελέγχου και έκδοσης των κάτωθι διοικητικών πράξεων
πυροπροστασίας κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου
167 του ν. 4662/2020 (Α’ 27):
1.1. Έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας
1.2. Αρχειοθέτηση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας
1.3. Υπόδειξη μέτρων πυροπροστασίας (Έκθεση Επιθεώρησης)
1.4. Έκδοση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας
1.5. Ανανέωση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας και
1.6. Έκδοση προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας
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2. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται σε κανονιστικές
διατάξεις πυροπροστασίας κτιρίων και εγκαταστάσεων,
για την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οποίων είναι
αρμόδιο ή συναρμόδιο το Πυροσβεστικό Σώμα. Ειδικότερα στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται:
2.1. Οι Κανονισμοί πυροπροστασίας Κτιρίων:
2.1.1. π.δ. 41/2018 «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» (Α’ 80).
2.1.2. π.δ. 71/1988 «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» (Α’ 32).
2.2. Οι Πυροσβεστικές Διατάξεις, όπως έχουν εγκριθεί
από τον αρμόδιο για τα θέματα του Πυροσβεστικού Σώματος, Υπουργό ή κανονιστικές αποφάσεις του Αρχηγού
του Πυροσβεστικού Σώματος:
2.2.1. Η υπ’ αρ. 3/2015 πυροσβεστική διάταξη «Μέτρα
και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού»
(Β’ 529), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει
(Β’ 2089/2017).
2.2.2. Η υπ’ αρ. 6/2018 πυροσβεστική διάταξη «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών αποθηκών»
(Β’ 1576).
2.2.3. Η υπ’ αρ. 8/2016 πυροσβεστική διάταξη «Μέτρα
και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών καταστημάτων»
(Β’ 165/2017).
2.2.4. Η υπ’ αρ. 10/2002 πυροσβεστική διάταξη «Λήψη
μέτρων πυροπροστασίας σε τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής» (Β’ 844).
2.2.5. Η υπ’ αρ. 11/2003 πυροσβεστική διάταξη «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας σε λυόμενες στεγασμένες
κατασκευές με εύκαμπτο περίβλημα («τέντα»)» (Β’ 817).
2.2.6. Η υπ’ αρ. 16/2015 πυροσβεστική διάταξη «Μέτρα
και μέσα πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων» (Β’ 2326).
2.2.7. Η υπ’ αρ. 17/2016 πυροσβεστική διάταξη «Μέτρα
και μέσα πυροπροστασίας γραφείων» (Β’ 388).
2.2.8. Η υπ’ αρ. 18/2019 πυροσβεστική διάταξη «Μέτρα
και μέσα πυροπροστασίας εγκαταστάσεων (μονάδων)
υγείας και κοινωνικής πρόνοιας» (Β’ 1514).
2.2.9. Λοιπές κανονιστικές αποφάσεις Αρχηγού Π.Σ.,
όπως αποτυπώνονται στο διάγραμμα της ισχύουσας
νομοθεσίας πυροπροστασίας (ΑΔΑ:ΩΠ8Φ46ΜΤΛΒ-9Χ8).
2.3. Οι Ειδικές διατάξεις πυροπροστασίας κτιρίων και
εγκαταστάσεων:
2.3.1. Τα άρθρα 5 και 6 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια
παράστασης και άλλες διατάξεις» (Α’ 8).
2.3.2. Η υπό στοιχεία 136860/1673/Φ15/31.12.2018
κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών
δραστηριοτήτων» (Β’ 6210).
2.3.3. Η υπό στοιχεία Φ15/οικ. 1589/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά
εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις
παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του
ν. 3325/2005 και σε λοιπές δραστηριότητες» (Β’ 90), όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε (Β’ 3284/2014).
2.3.4. Η υπ’ αρ. 16085/2009 κοινή υπουργική απόφαση «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε Ιδιωτικά Κέντρα
Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), σε συνεργεία συ-
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ντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων - μοτοσικλετών
και μοτοποδηλάτων, σε Εμπορευματικούς Σταθμούς
Αυτοκινήτων (Ε.Σ.Α.) ... Υπηρεσιών Μεταφορών και
Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της
χώρας» (Β’ 770).
2.3.5. Το άρθρο 21 «Πυρασφάλεια σταθμών αυτοκινήτων» του π.δ. 455/1976 «Περί όρων και προϋποθέσεων
ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και
εγκαταστάσεων εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων
αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτούμενων
αδειών» (Α’ 169).
2.3.6. Το άρθρο 14 του β.δ. 465/1970 «Περί όρων και
προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών
καυσίμων πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων
εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως
εγκαταστάσεων μετά των οδών» (Α’ 50), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, και του άρθρου 14 του
π.δ. 1224/1981 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως
και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων
εντός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή
εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει κατοικημένων περιοχών» (Α’ 303), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε
και ισχύει, συμπεριλαμβανομένων του άρθρου 4 του
ν. 2801/2000 (Α’ 46), του άρθρου 11 του ν. 3897/2010
(Α’ 208), του ν. 4439/2016 (Α’ 222) κ.λπ. κανονιστικών
διατάξεων.
2.3.7. Το άρθρο 21 του π.δ. 595/1984 «Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων
διανομής υγραερίου GPL (LPG)» (Α’ 218), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε.
2.3.8. Το άρθρο 9 της υπ’ αρ. οικ. 93067/1083/2018
κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τεχνικών
προδιαγραφών, αρμοδίων οργάνων, όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων με εγκατάσταση διατάξεων παροχής (σημεία ανεφοδιασμού)
πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) σε τροχοφόρα οχήματα, όπως, 1. πρατήρια αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού
αερίου (CNG) ή 2. μικτά πρατήρια α. υγρών καυσίμων,
υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)
ή β. υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου
(CNG) ή υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)» (Β’ 5661).
2.4. Λοιπές εγκαταστάσεις, όπως:
2.4.1. Εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών προϊόντων, όπως
Διυλιστήρια (κοινή υπουργική απόφαση 34458/1990 Β’ 846), εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών (υπ΄αρ.
34628/1985 - Β’ 799 υπουργική απόφαση και υπό στοιχεία Π-7086/1988 - Β’ 550 κοινή υπουργική απόφαση),
εταιρείες εμπορίας μη πετρελαιοειδών (κοινή υπουργική
απόφαση από 28-6-1991 - Β’ 578) και καύσιμα αεροδρομίων (υπό στοιχεία Δ3/26080/1996 - Β’ 43 κοινή υπουργική απόφαση).
2.4.2. Εγκαταστάσεις υγραερίου σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες (κοινή
υπουργική απόφαση Δ3/14858/1993 - Β’ 477) ή εγκαταστάσεις υγραερίου σε κτίρια πλην βιομηχανιών - βιοτεχνιών (κοινή υπουργική απόφαση 31856/2003 - Β’ 1257).
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2.4.3. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου ανάλογα με
τη πίεση λειτουργίας τους (υπό στοιχεία Δ3/Α’/οικ.
6598/2012 - Β’ 976 υπουργική απόφαση, υπό στοιχεία
Δ3/Α/11346/2003 - Β’ 963 κοινή υπουργική απόφαση,
υπό στοιχεία Δ3/Α/5286/1997 - Β’ 236 υπουργική απόφαση, υπό στοιχεία Δ3/Α/οικ. 4303 ΠΕ 26610/2012 Β’ 603 υπουργική απόφαση), και εγκαταστάσεις αποσυμπίεσης φυσικού αερίου (υπό στοιχεία ΔΥδρογ/Δ/οικ.
174720/2018 - Β’ 1809 υπουργική απόφαση).
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τις ανάγκες της παρούσας ισχύουν και εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί: Εγκατάσταση: Ο χώρος όπου
στεγάζονται ή/και ασκούνται εργασίες - δραστηριότητες
του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, όπου ασκείται
οικονομική δραστηριότητα που φέρει έναν ή περισσότερους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και
η οποία μπορεί να ταξινομηθεί ως προς τον κίνδυνο για
τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, το περιβάλλον ή άλλες
πτυχές του δημόσιου συμφέροντος.
Ελεγκτές: Τα πυροσβεστικά όργανα, αρμόδια για τον
έλεγχο εφαρμογής των πυροσβεστικών διατάξεων, των
κανονισμών πυροπροστασίας και γενικά της νομοθεσίας
πυρασφάλειας, καθώς και της επιβολής των κυρώσεων
και εν γένει διοικητικών μέτρων. Ως ελεγκτές νοούνται
οι Πυροσβέστες που προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό
Σώμα με τις διατάξεις του π.δ. 44/2016 (Α’ 68) και οι βαθμοφόροι του Πυροσβεστικού Σώματος από τον βαθμό
του Αρχιπυροσβέστη παραγωγικής σχολής και άνω. Οι
ελεγκτές ασκούν τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα άρθρα 153 και 154 του ν. 4512/2018 (Α’ 8).
Έλεγχος: Κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται στο
πλαίσιο της εποπτείας για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης μιας οικονομικής δραστηριότητας, εγκατάστασης και περιλαμβάνει την εξέταση ή αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία πυροπροστασίας
κτιρίων - εγκαταστάσεων.
Ενεργητική πυροπροστασία: Τα μέσα πυροπροστασίας
που εγκαθίστανται σε ένα κτίριο και τα οποία αποσκοπούν στην έγκαιρη ανίχνευση και προειδοποίηση για
την έναρξη φωτιάς ή/και στην άμεση αντιμετώπισή της
πριν αυτή καταστεί ανεξέλεγκτη.
Επιχείρηση: Κάθε επιχείρηση, εκμετάλλευση, εγκατάσταση και εργασία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας
στον οποίο κατατάσσεται. Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας: Η μελέτη που συντάσσεται σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις για την πυροπροστασία για κτίρια,
επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που υπάγονται στο πεδίο
εφαρμογής των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων
(π.δ. 41/2018 (Α’ 80) ή π.δ. 71/1988 (Α’ 32), η οποία συντάσσεται με βάση τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας (άρθρο 40 ν. 4495/2017).
Μελέτη πυροπροστασίας: Η μελέτη που συντάσσεται για κτίρια, επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που υπάγονται στις λοιπές κανονιστικές διατάξεις πυροπροστασίας, εξαιρουμένων αυτών που υπάγονται στο πεδίο
εφαρμογής των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων
(π.δ. 41/2018 (Α’ 80) ή π.δ. 71/1988 (Α’ 32).
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Οικονομική δραστηριότητα: Η δραστηριότητα που
ασκείται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα με σκοπό τον
προσπορισμό εισοδήματος και κέρδους στο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς, όπως ενδεικτικά η παραγωγή και
διακίνηση αγαθών, η παροχή υπηρεσιών, η διεξαγωγή
εμπορίου και η εκτέλεση έργων.
Παθητική/Δομική πυροπροστασία: Το σύνολο των μέτρων που λαμβάνονται για την εξασφάλιση της έγκαιρης και ασφαλούς διαφυγής του κοινού από το κτίριο
σε περίπτωση πυρκαγιάς, την αποφυγή κατάρρευσής
του καθώς και την αποφυγή μετάδοσης αυτής σε άλλους
χώρους ή άλλα κτίρια.
Παραβάσεις ήσσονος σημασίας: μικρές ελλείψεις, παραλείψεις, αποκλίσεις ή παραβάσεις από τα οριζόμενα
σε εγκεκριμένη, θεωρημένη ή αρχειοθετημένη μελέτη ή
στην ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας που δύναται
να διορθωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας: Το Πιστοποιητικό που εκδίδεται σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων (π.δ. 41/2018 (Α’ 80) ή
π.δ. 71/1988 (Α’ 32), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη
ενεργητικής πυροπροστασίας.
Πιστοποιητικό πυροπροστασίας: Το πιστοποιητικό που
εκδίδεται σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που υπάγονται στις λοιπές κανονιστικές διατάξεις πυροπροστασίας, εξαιρουμένων αυτών που υπάγονται στο πεδίο
εφαρμογής των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων
(π.δ. 41/2018 (Α’ 80) ή π.δ. 71/1988 (Α’ 32), σύμφωνα με
την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας.
Συμμόρφωση: η άρση παραβάσεων ήσσονος σημασίας, η οποία διαπιστώνεται από επανέλεγχο ή προσκόμιση στην αρμόδια πυροσβεστική Αρχή των απαιτούμενων αποδεικτικών εγγράφων εντός της προβλεπόμενης
προθεσμίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Έγκριση/αρχειοθέτηση μελετών (ενεργητικής)
πυροπροστασίας
Άρθρο 3
Έγκριση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας
1. Στις πάσης φύσης επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, εγκρίνονται μελέτες (ενεργητικής) πυροπροστασίας από τις
οικείες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες κατόπιν υποβολής
σχετικής αίτησης και την υποβολή των κατά περίπτωση
δικαιολογητικών των Περιπτώσεων του Παραρτήματος
Α της παρούσας, στις κάτωθι περιπτώσεις:
1.1. Έκδοσης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον αυτό απαιτείται (άρθρο 6 της παρούσας).
1.2. Εφόσον απαιτείται ως απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση οικοδομικής άδειας, φακέλου χρηματοδοτικών προγραμμάτων, το οποίο αποδεικνύεται
από σχετικό νομοθετικό πλαίσιο ή έγγραφο του φορέα
χρηματοδότησης.
1.3. Όπου λόγω αδυναμίας πλήρους συμμόρφωσης
με τις απαιτήσεις πυροσβεστικών ή ειδικών διατάξεων

Τεύχος B’ 5519/29.11.2021

πυροπροστασίας, παρέχεται το δικαίωμα αίτησης αποκλίσεων από αυτές.
2. Εφόσον κατά τη διαδικασία εξέτασης, ελέγχου της/
των προς έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας:
2.1. Διαπιστωθούν ελλείψεις, παραλείψεις ή απαιτήσεις από τις διατάξεις πυροπροστασίας κτιρίων ή εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, οι Πυροσβεστικές
Υπηρεσίες δεν προβαίνουν στην έγκριση της μελέτης
(ενεργητικής) πυροπροστασίας και αποστέλλουν τις διαπιστωμένες ελλείψεις - παρατηρήσεις, προκειμένου ο
αρμόδιος κατά νόμο μηχανικός να προβεί στις απαιτούμενες διορθώσεις.
2.2. Επιπροσθέτως, στα κτίρια, επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
παρ. 2.1. του άρθρου 1 της παρούσας (Περίπτωση 1η
του Παραρτήματος Α), η μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας διορθώνεται και υποβάλλεται από τον αρμόδιο
μηχανικό εκ νέου στο πληροφοριακό σύστημα έκδοσης
οικοδομικών αδειών «e-Άδειες» για την ενημέρωση/
αναθεώρηση της Οικοδομικής Άδειας ή άλλης πράξης
εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών.
2.3. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις που κατά τον προηγούμενο έλεγχο διαπιστωθούν ελλείψεις ή λάθη σε στοιχεία της μελέτης παθητικής
πυροπροστασίας της 1ης Περίπτωσης του Παραρτήματος Α που επιδρούν στα στοιχεία της μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας (Παράρτημα Β).
2.4. Διαπιστωθούν ελλείψεις, παραλείψεις ή απαιτήσεις
από τις διατάξεις πυροπροστασίας κτιρίων ή εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2.1.
του άρθρου 1 της παρούσας, σε στοιχεία της μελέτης
παθητικής πυροπροστασίας της 1ης Περίπτωσης του
Παραρτήματος Α, που δεν επιδρούν στην ενεργητική πυροπροστασία, όπως μη τήρησης αριθμού-πλάτους οδεύσεων διαφυγής (οριζόντιων-κατακόρυφων), εξόδων - τελικών εξόδων κινδύνου, απαιτήσεων ελέγχου εξωτερικής
μετάδοσης της φωτιάς κ.λπ., οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες
προβαίνουν στην έγκριση της μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας, εφόσον έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των γενικών και ειδικών άρθρων για τη χρήση
του κτιρίου ή επιχείρησης - εγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή, οι ως άνω διαπιστωθείσες παρατηρήσεις
δύνανται να κοινοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο
στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, για τις περαιτέρω δικές τις ενέργειες, στον ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή της επιχείρησης- εγκατάστασης και τον συντάξαντα τη μελέτη
παθητικής πυροπροστασίας αρμόδιο μηχανικό.
3. Σε κτίρια με χρήση Συνάθροιση Κοινού, Βιομηχανίες-Βιοτεχνίες και Αποθήκευση, τα οποία είναι μεγάλης
κλίμακας και ιδιάζουσας μορφής και λειτουργίας στα
οποία είναι αιτιολογημένα αδύνατη η πλήρης εφαρμογή
των διατάξεων παθητικής πυροπροστασίας και δίνεται η
δυνατότητα σύνταξης κατά παρέκκλιση μελέτης παθητικής πυροπροστασίας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2.5. του
Κεφαλαίου Α’ του π.δ. 41/2018 (Α’ 80) ή της παρ. 5 του
άρθρου 15 του π.δ. 71/1988 (Α’ 32), εφόσον διαπιστώνονται ελλείψεις σε στοιχεία παθητικής πυροπροστασίας
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και μετά την εγκατάσταση του αυτόματου συστήματος
καταιονισμού ύδατος (πυρόσβεσης με νερό), όπως δείκτης πυραντίστασης, εμβαδόν ή όγκος πυροδιαμερίσματος, μήκος απροστάτευτης όδευσης διαφυγής, οι
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες δεν εγκρίνουν την υποβαλλόμενη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και οι ως
άνω διαπιστωθείσες παρατηρήσεις δύνανται να κοινοποιούνται με κάθε πρόσφορο στην αρμόδια Υπηρεσία
Δόμησης, στην αρμόδια αδειοδοτούσα ή εποπτεύουσα
Αρχή λειτουργίας της εγκατάστασης, στον υπεύθυνο της
επιχείρησης-εγκατάστασης, στον αρμόδιο μελετητή μηχανικό και στην επιτροπή παρεκκλίσεων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.).
4. Κατά τη σύνταξη των μελετών πυροπροστασίας από
τους αρμόδιους κατά νόμο μηχανικούς, για τη λήψη των
μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε ότι αφορά το
είδος και τον αριθμό αυτών, θα λαμβάνονται υπόψη στο
ακέραιο μόνο τα προβλεπόμενα από τη κείμενη νομοθεσία κατά περίπτωση μέτρα και μέσα πυροπροστασίας.
Εφόσον ο ιδιοκτήτης ή εκμεταλλευτής της επιχείρησης
επιθυμεί ή ο αρμόδιος κατά νόμο μηχανικός προτείνει,
την εγκατάσταση ή/και λήψη επιπρόσθετων μέτρων και
μέσων πυροπροστασίας, δύναται να λαμβάνονται κατά
την κρίση τους χωρίς την αναφορά τους στη μελέτη
(ενεργητικής) πυροπροστασίας και την απεικόνισή τους
στα σχέδια κατόψεων.
5. Ενημέρωση του φακέλου πυρασφάλειας πραγματοποιείται στις περιπτώσεις τροποποίησης, επικαιροποίησης των κάτωθι εγγράφων:
5.1. Μελέτη πυροπροστασίας βοηθητικών ή/και συμπληρωματικών εγκαταστάσεων, όπως υγραερίου, πετρελαιοειδών προϊόντων κ.λπ., η οποία συνοδεύεται από
αντίστοιχα σχέδια κατόψεων των χώρων.
5.2. Τεχνικές περιγραφές μόνιμων συστημάτων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 15/2014 πυροσβεστική διάταξη, οι
οποίες συνοδεύονται από αντίστοιχα σχέδια κατόψεων
των χώρων.
5.3. Πίνακας και περιγραφή των βοηθητικών εργαλείων και μέσων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 14/2014 πυροσβεστική διάταξη.
5.4. Σχέδια κατόψεων στις περιπτώσεις εσωτερικών
διαρρυθμίσεων που δεν προκύπτουν- επηρεάζουν τις
ελάχιστες απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας πυρασφάλειας για τη χρήση του κτιρίου και την εγκεκριμένη
μελέτη πυροπροστασίας.
6. Στο πλαίσιο εξέτασης υποβληθείσας μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες
δεν υπεισέρχονται και δεν έχουν αρμοδιότητα εξέτασης
θεμάτων που αφορούν την τήρηση των γενικών ή ειδικών πολεοδομικών διατάξεων (όπως ΝΟΚ. Κτιριοδομικό
Κανονισμό), με εξαίρεση τα αναφερόμενα στο παρόν
άρθρο.
Άρθρο 4
Αρχειοθέτηση μελετών (ενεργητικής)
πυροπροστασίας
1. Στις πάσης φύσης επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, μελέτες
(ενεργητικής) πυροπροστασίας αρχειοθετούνται κατόπιν
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υποβολής σχετικής αίτησης και την υποβολή των κατά
περίπτωση δικαιολογητικών των Περιπτώσεων του Παραρτήματος Α της παρούσας, στις κάτωθι περιπτώσεις:
1.1. Εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία
πυροπροστασίας (όπως μεταποιητικές ή συναφείς δραστηριότητες, κ.λπ.),
1.2. Στις επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις που απαιτείται
από την κείμενη νομοθεσία κατά τη διαδικασία έκδοσης άδειας, έγκρισης ή γνωστοποίησης λειτουργίας,
και απαλλάσσονται από τη χορήγηση πιστοποιητικού
(ενεργητικής) πυροπροστασίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που απαλλάσσονται ρητά από την ισχύουσα
νομοθεσία πυροπροστασίας (όπως υπαίθριες αποθήκες,
υπαίθρια καταστήματα, κ.λπ.).
1.3. Στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που ασκούνται
ελεύθερα (δεν εμπίπτουν σε διαδικασία άδειας, έγκρισης
ή γνωστοποίησης λειτουργίας) και εμπίπτουν στις κάτωθι χρήσεις κτιρίων και κατηγορίες κινδύνου, σύμφωνα με
το Παράρτημα Δ της παρούσας:
1.3.1. «Γραφεία» κατηγορίας κινδύνου B.
1.3.2. «Εμπόριο» κατηγορίας κινδύνου Β.
1.3.3. «Εκπαίδευση» κατηγορίας κινδύνου B.
1.3.4. «Αποθήκευση» κατηγορίας κινδύνου B (μη εμπορικές αποθήκες, ήτοι αποθήκες που δεν διαθέτουν ΚΑΔ).
2. Ενημέρωση του φακέλου πυρασφάλειας πραγματοποιείται στις περιπτώσεις τροποποίησης, επικαιροποίησης των κάτωθι εγγράφων:
2.1. Μελέτη πυροπροστασίας βοηθητικών ή/και συμπληρωματικών εγκαταστάσεων, όπως υγραερίου, πετρελαιοειδών προϊόντων κ.λπ., η οποία συνοδεύεται από
αντίστοιχα σχέδια κατόψεων των χώρων.
2.2. Τεχνικές περιγραφές μόνιμων συστημάτων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 15/2014 πυροσβεστική διάταξη, οι
οποίες συνοδεύονται από αντίστοιχα σχέδια κατόψεων
των χώρων.
2.3. Πίνακας και περιγραφή των βοηθητικών εργαλείων και μέσων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 14/2014 πυροσβεστική διάταξη.
2.4. Σχέδια κατόψεων στις περιπτώσεις εσωτερικών
διαρρυθμίσεων που δεν προκύπτουν- επηρεάζουν τις
ελάχιστες απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας πυρασφάλειας για τη χρήση του κτιρίου και την εγκεκριμένη
μελέτη πυροπροστασίας.
3. Αντίγραφα των ως άνω μελετών υποχρεωτικά θα
πρέπει να τηρούνται σε τεχνικό φάκελο πυροπροστασίας που θα βρίσκεται στην έδρα της επιχείρησης - εγκατάστασης, τον οποίο οφείλει να υποδεικνύει ο φορέας
εκμετάλλευσής τους, στους ελεγκτές της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας κατά τη διενέργεια ελέγχου.
Άρθρο 5
Υπόδειξη μέτρων πυροπροστασίας
(Έκθεση Επιθεώρησης)
1. Κατά τα τελευταία έτη έχουν εκδοθεί από το Πυροσβεστικό Σώμα, στις πλείστες των περιπτώσεων σε
συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία κανονιστικές
διατάξεις ή αποφάσεις, με τις οποίες ρυθμίζονται τα
ελάχιστα απαιτούμενα ή επιπρόσθετα των οριζόμενων
στην ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας, μέτρα και
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μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας σε δραστηριότητες εγκαταστάσεις που δεν υπάγονται στους κανονισμούς
πυροπροστασίας κτιρίων, πυροσβεστικές ή ειδικές διατάξεις πυροπροστασίας (όπως κατασκηνώσεις, έργα και
δραστηριότητες Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με
Αναπηρία, Ορειβατικά Καταφύγια, κ.λπ.).
2. Το νομοθετικό πλαίσιο ή τα ελάχιστα απαιτούμενα
μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας δραστηριοτήτων ή εγκαταστάσεων που δεν υπάγονται στους κανονισμούς πυροπροστασίας κτιρίων είτε πυροσβεστικές
ή ειδικές διατάξεις πυροπροστασίας, καθορίζονται από
τον αρμόδιο φορέα για τη λειτουργικότητά τους μετά
από συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία σε θέματα
πυρασφάλειας (Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας-Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) μέσω έκδοσης
κανονιστικών διατάξεων ή αποφάσεων.
3. Μέχρι την έκδοση ειδικών νομοθετικών πλαισίων,
στις εγκαταστάσεις, που δεν υπάγονται στους κανονισμούς πυροπροστασίας κτιρίων είτε πυροσβεστικές ή
ειδικές διατάξεις πυροπροστασίας, όπως Κτίρια Σωφρονισμού, Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών,
Εγκαταστάσεις Ηλεκτροπαραγωγής από Αιολική και
Ηλιακή Ενέργεια, Εγκαταστάσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών κ.λπ., τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας θα
υποδεικνύονται από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ύστερα από αίτηση και την υποβολή των κατά περίπτωση
δικαιολογητικών και της διαδικασία της 3ης Περίπτωσης
του Παραρτήματος Α της παρούσας, μέσω της σύνταξης
«Έκθεσης Επιθεώρησης».
4. Η Έκθεση Επιθεώρησης συντάσσεται μετά από τη
διενέργεια επιτόπιας αυτοψίας στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη για την επιλογή των
μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, κατά την απόλυτη κρίση του βαθμοφόρου υπαλλήλου της κατά τόπο
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα απαραίτητα στοιχεία
σχετικά με το είδος της κατασκευής που στεγάζει την
επιχείρηση - δραστηριότητα και τους ενδεχόμενους
κινδύνους πυρκαγιάς ένεκα της λειτουργίας αυτής, τα
υπό προστασία ακίνητα και κινητά δομικά στοιχεία και
υλικά, τις δυνατότητες διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου,
τα διατιθέμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, καθώς
και την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας κτιρίων
και εγκαταστάσεων, με πρωταρχικό στόχο την ασφάλεια
του κοινού (προστασία της ζωής και της υγείας, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 1 π.δ. 41/2018).
5. Στην Έκθεση Επιθεώρησης, τα ελάχιστα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας είναι αυτά που καθορίζονται στην παρ. 7.4. του άρθρου 7 του Κεφαλαίου Α’ του
π.δ. 41/2018, και επιπροσθέτως θα πρέπει να τηρούνται
τα διαλαμβανόμενα αναφορικά με τις τις προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών,
μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών
μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας (υπ’ αρ. 15/2014 πυροσβεστική διάταξη),
η οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού
των εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας και ο
εφοδιασμός αυτών με βοηθητικά εργαλεία και μέσα,
(υπ’ αρ. 14/2014 πυροσβεστική διάταξη).
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6. Η έκδοση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται, θα γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρούσας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας
Άρθρο 6
Γενικά
1. Στις πάσης φύσης επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, το
πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας εκδίδεται
από τις οικείες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες:
1.1. Κατόπιν ρητής πρόβλεψής του από τις κείμενες
διατάξεις ως απαιτούμενο δικαιολογητικό για την άδεια,
έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας επιχείρησης εγκατάστασης, και τα οριζόμενα στο άρθρο 167 του
ν. 4662/2020 (Α’ 27) και
1.2. Στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που ασκούνται
ελεύθερα (δεν εμπίπτουν σε διαδικασία άδειας, έγκρισης
ή γνωστοποίησης λειτουργίας) και εμπίπτουν στις κάτωθι χρήσεις κτιρίων και κατηγορίες κινδύνου, σύμφωνα με
το Παράρτημα Δ της παρούσας:
1.2.1. «Γραφεία» κατηγορίας κινδύνου C.
1.2.2. «Εμπόριο» κατηγορίας κινδύνου C.
1.2.3. «Εκπαίδευση» κατηγορίας κινδύνου C.
1.2.4. «Αποθήκευση» κατηγορίας κινδύνου C (μη εμπορικές αποθήκες, ήτοι αποθήκες που δεν διαθέτουν ΚΑΔ).
2. Το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας
εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και την υποβολή των
απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών του
Παραρτήματος Γ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα
7 έως και 10 της παρούσας, μετά την έγκριση της μελέτης
(ενεργητικής) πυροπροστασίας.
3. Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά νοούνται τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά ανά περίπτωση και τα πρόσθετα κατά περίπτωση δικαιολογητικά των Παραρτημάτων
Α1 και Α2 της παρούσας αντίστοιχα.
4. Η έκδοση του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας αφορά το σύνολο των κύριων και δευτερευουσών δραστηριοτήτων της επιχείρησης - εγκατάστασης για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους, όπως
χρήση υγρών ή αερίων καυσίμων, όπως εγκαταστάσεις
υγραερίου, φυσικού αερίου κ.λπ. σε χώρους κύριας χρήσης (συνάθροιση κοινού, προσωρινή διαμονή, μεταποιητική δραστηριότητα κ.λπ.).
5. Το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας
για όλες τις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας έχει διάρκεια πέντε
(5) ετών.
6. Το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας
δε νομιμοποιεί τη χρήση του κτιρίου - χώρου από πολεοδομική άποψη, δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο
από την υποχρέωση χορήγησης με άδειες ή εγκρίσεις
που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, ούτε αποτελεί έγγραφο νομιμότητας της εγκατάστασης, η οποία
ελέγχεται από την εκάστοτε αρμόδια αδειοδοτούσα ή
εποπτεύουσα αρχή. Βεβαιώνει, μετά την υποβολή των
απαιτούμενων δικαιολογητικών που προβλέπονται από
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την παρούσα, ότι έχουν ληφθεί και λειτουργούν καλώς τα
μέτρα και μέσα της εγκεκριμένης μελέτης (ενεργητικής)
πυροπροστασίας, η οποία είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται, έχει συνταχθεί σύμφωνα
με τις διατάξεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου από
αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό και χωρίς να αποκλείει
τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και τους συνεπαγόμενους κινδύνους στο χώρο για τον οποίο εκδίδεται το
πιστοποιητικό.
Η ισχύουσα νομοθεσία πυρασφάλειας αναφέρεται
πάντοτε σε μία πηγή ανάφλεξης, χωρίς να εξετάζει περιπτώσεις εμπρησμού, δολιοφθοράς, βανδαλισμού, εκδήλωσης πυρκαγιάς μετά από τρομοκρατική ενέργεια,
καθώς και άλλες παρεμφερείς ενέργειες.
7. Την ευθύνη για την τοποθέτηση, συντήρηση και
καλή λειτουργία όλων των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας έχει ο ιδιοκτήτης - εκμεταλλευτής της επιχείρησης - εγκατάστασης, κατά τα οριζόμενα της παρ. 7 του άρθρου 167 του
ν. 4662/2020 (Α’ 27). Επιπροσθέτως έχει ισχύ και εφαρμόζεται ο ν. 3850/2010 (Α’ 84).
Άρθρο 7
Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας
χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας
1. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, εκδίδεται στις επιχειρήσειςεγκαταστάσεις που από άποψη πυροπροστασίας εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2.1. του άρθρου
1 της παρούσας, με την υποβολή των δικαιολογητικών
της 1ης Περίπτωσης του Παραρτήματος Γ της παρούσας.
2. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας χωρίς τη διενέργεια
αυτοψίας, εκδίδεται στις επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις
που από άποψη πυροπροστασίας εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της παρ.
2.2. και 2.3. του άρθρου 1 της παρούσας, με την υποβολή των δικαιολογητικών της 1ης Περίπτωσης του Παραρτήματος Γ της παρούσας.
Άρθρο 8
Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας με
τη διενέργεια αυτοψίας
Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας με τη
διενέργεια αυτοψίας, εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και
την υποβολή των δικαιολογητικών της 1ης Περίπτωσης
του Παραρτήματος Γ της παρούσας, στις κάτωθι περιπτώσεις:
1. Στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που από άποψη
πυροπροστασίας εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
παρ. 2.4 του άρθρου 1 της παρούσας, όπου το πιστοποιητικό πυροπροστασίας προβλέπεται από κείμενες
διατάξεις ως απαιτούμενο δικαιολογητικό για την άδεια,
έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας της εγκατάστασης,
και αποτελούν κύρια δραστηριότητα και όχι δευτερεύουσα/βοηθητική δραστηριότητα άλλης κύριας χρήσης
(π.χ. εγκαταστάσεις υγραερίου, φυσικού αερίου κ.λπ.
εγκαταστάσεις σε χώρους κύριας χρήσης, όπως συνάθροιση κοινού, προσωρινή διαμονή, μεταποιητική δραστηριότητα κ.λπ.
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2. Στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, στις οποίες είχε
ανακληθεί το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, μετά από διενέργεια ελέγχου από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
3. Στις περιπτώσεις χορήγησης προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας του άρθρου
10 της παρούσας.
Άρθρο 9
Ανανέωση πιστοποιητικού (ενεργητικής)
πυροπροστασίας
1. Η ανανέωση του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας των επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων που
εμπίπτουν αντίστοιχα στα άρθρα 7 και 8 της παρούσας
από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, με την υποβολή
των δικαιολογητικών της 2ης Περίπτωσης του Παραρτήματος Γ της παρούσας.
2. Εξουσιοδοτημένος διαχειριστής υποχρεούται στην
υποβολή αίτησης προς την αρμόδια
Πυροσβεστική Υπηρεσία για ανανέωση του πιστοποιητικού, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της
ισχύος του.
Άρθρο 10
Προσωρινό πιστοποιητικό (ενεργητικής)
πυροπροστασίας
1. Η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία δύναται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, να εκδίδει άπαξ προσωρινό πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, και
την υποβολή των δικαιολογητικών της 1ης Περίπτωσης
του Παραρτήματος Γ της παρούσας, συνοδευόμενη από
αιτιολογημένη έκθεση του φορέα, στις επιχειρήσειςεγκαταστάσεις που:
1.1. Εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2 του
άρθρου 1 της παρούσας που δεν έχουν υλοποιήσει πλήρως την υποχρέωσή τους για την εγκατάσταση Μόνιμου
Υδροδοτικού Πυροσβεστικού Δικτύου ή Αυτόματου Συστήματος Πυρόσβεσης.
1.2. Εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2.1. του
άρθρου 1 της παρούσας και για τις οποίες διαπιστώνονται αποκλίσεις από τα στοιχεία της μελέτης παθητικής
πυροπροστασίας, που επιδρούν στα στοιχεία της μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας (Παράρτημα Β).
1.3. Εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 2.2. και
2.3. του άρθρου 1 της παρούσας που δεν έχουν υλοποιήσει πλήρως την υποχρέωσή τους για τα στοιχεία δομικής
πυροπροστασίας.
2. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετική χρονική διάρκεια
ισχύος από πυροσβεστικές ή ειδικές διατάξεις πυροπροστασίας, η διάρκεια του προσωρινού πιστοποιητικού
(ενεργητικής) πυροπροστασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.
3. Σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις στις οποίες έχει
ήδη χορηγηθεί προσωρινό πιστοποιητικό (ενεργητικής)
πυροπροστασίας, δεν παρέχεται το δικαίωμα εκ νέου
χορήγησης.
4. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασί-
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ας, είναι η λήψη και εγκατάσταση των λοιπών προβλεπόμενων στη μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.
Στο πιστοποιητικό αυτό καθορίζονται και τυχόν επιπρόσθετα ή αυξημένα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που
θα απαιτηθούν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και ο
χρόνος για τον οποίο πρέπει να ληφθούν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 11
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες έκδοσης διοικητικών
πράξεων πυροπροστασίας
1. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του πληροφοριακού συστήματος, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του ΤΕΕ,
που προβλέπεται στην υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/933111/3679/2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 4874), η διαδικασία για την
υποβολή, έλεγχο, διαχείριση και παρακολούθηση της
ροής εργασιών για την έκδοση των διοικητικών πράξεων
πυροπροστασίας της παρούσας, διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες», κατόπιν σχετικής αίτησης από εξουσιοδοτημένο μηχανικό και την υποβολή των απαιτούμενων,
κατά περίπτωση δικαιολογητικών και στοιχείων.
Η πρόσβαση στο «e-Άδειες», αναφορικά με την έκδοση
των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας, πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης (gov.gr), την οποία θα χρησιμοποιούν όλοι οι
εμπλεκόμενοι στις διαδικασίες έκδοσης των ανωτέρω
πράξεων, ήτοι οι αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες
και οι εξουσιοδοτημένοι διαχειριστές.
2. Εξουσιοδοτημένος διαχειριστής της αίτησης νοείται
ένας εκ των μηχανικών του έργου ή τεχνική εταιρεία,
στους οποίους ανατίθεται από τον κύριο του έργου η
υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων για την έκδοση της διοικητικής πράξης. Ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός της αίτησης υποβάλλει με ευθύνη
του στο πληροφοριακό σύστημα, τα κατά περίπτωση
απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανάλογα με την προς έκδοση διοικητική πράξη πυροπροστασίας, επιλέγοντας
την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
3. Αιτήματα για την έκδοση των κάτωθι διοικητικών
πράξεων πυροπροστασίας:
3.1. Έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας
και η ενημέρωση αυτής
3.2. Υπόδειξη μέτρων πυροπροστασίας (Έκθεση Επιθεώρησης)
3.3. Έκδοση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας
3.4. Ανανέωση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας και
3.5. Έκδοση προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω
του πληροφοριακού συστήματος στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης
από εξουσιοδοτημένο μηχανικό και των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών του Παραρτήματος
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Α (για τις διοικητικές πράξεις των παρ. 3.1. και 3.2. του
παρόντος) ή Γ (για τις διοικητικές πράξεις των παρ. 3.3.,
3.4. και 3.2. του παρόντος) της παρούσας.
4. Αιτήματα για την έκδοση της διοικητικής πράξης:
4.1 Αρχειοθέτηση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας και η ενημέρωση αυτής, υποβάλλονται ηλεκτρονικά
μέσω του πληροφοριακού συστήματος στην αρμόδια
Πυροσβεστική Υπηρεσία, κατόπιν υποβολής σχετικής
αίτησης από εξουσιοδοτημένο μηχανικό και των κατά
περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών του Παραρτήματος Α της παρούσας.
5. Στις περιπτώσεις αιτημάτων που απαιτείται η έκδοση ή η υποβολή εγγράφων, στοιχείων ή μελετών εκ
μέρους της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (όπως
πρακτικά επιτροπών αποκλίσεων, υποβολή Έκθεσης Επιθεώρησης), αυτά αναρτώνται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία στο πληροφοριακό σύστημα κατά
τη διαδικασία ροής των αιτημάτων.
6. Έντυπες εγκεκριμένες, θεωρημένες ή αρχειοθετημένες μελέτες (ενεργητικής) πυροπροστασίας, καθώς
και υποδείξεις μέτρων πυροπροστασίας (Εκθέσεις Επιθεώρησης), που υφίσταται πριν την έναρξη εφαρμογής
της παρούσας, αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα
μαζί με τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν (όπως
οικοδομική άδεια, τεχνικές περιγραφές μόνιμων συστημάτων, κ.λπ.), για την έκδοση των διοικητικών πράξεων
πυροπροστασίας της παρούσας.
7. Οι αιτηθείσες διοικητικές πράξεις της παρ. 3 του
παρόντος άρθρου, εκδίδονται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά την ολοκλήρωση όλων των
σταδίων ελέγχου από τους αρμόδιους υπαλλήλους, με
σκοπό τη διαπίστωση ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις έκδοσής της. Εφόσον η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες
προϋποθέσεις, εκδίδει την ανωτέρω διοικητική πράξη.
Σε κάθε στάδιο, εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις ή
λάθη, αυτά καταγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα προς ενημέρωση του διαχειριστή της αίτησης και
των μελετητών μηχανικών, ώστε να προβούν εντός των
προβλεπόμενων προθεσμιών στην υποβολή των συμπληρώσεων ή διορθώσεων.
8. Οι αιτηθείσες διοικητικές πράξεις της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, εκδίδονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα με την υποβολή σχετικής αίτησής του
και την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών με
ευθύνη του εξουσιοδοτημένου διαχειριστή.
9. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, υποχρεούνται να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να
αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα σε προθεσμία
πενήντα (50) ημερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
ν. 2690/1999 (Α’ 45) Η προθεσμία αρχίζει από την υποβολή της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία και του συνόλου
των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων.
Το χρονικό διάστημα από τη διαβίβαση της αίτησης
στον μηχανικό διαχειριστή με παρατηρήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έως την επανυποβολή της στην
Υπηρεσία δεν προσμετράται στην ανωτέρω προθεσμία.
Το αίτημα του ενδιαφερόμενου απορρίπτεται μετά
την παρέλευση εξήντα (60) ημερών, εφόσον η αίτηση
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δεν έχει υποβληθεί στην Υπηρεσία, σύμφωνα με τις τελευταία χρονικά παρατηρήσεις που προέκυψαν από τον
έλεγχο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
10. Οι εκδοθείσες διοικητικές πράξεις πυροπροστασίας και τα δικαιολογητικά και στοιχεία που τις συνοδεύουν
τηρούνται ηλεκτρονικά στο αρχείο κάθε Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας.
11. Από το πληροφοριακό σύστημα ο Διαχειριστής της
αίτησης, ο ιδιοκτήτης και η αρμόδια υπηρεσία έχουν τη
δυνατότητα να εκτυπώνουν αντίγραφα του εντύπου της
εκδοθείσας διοικητικής πράξης πυροπροστασίας, καθώς
και των στοιχείων που τη συνοδεύουν.
12. Ο Διοικητής/Προϊστάμενος Πυρασφάλειας της αρμόδιας Υπηρεσίας έχει πρόσβαση στο πληροφοριακό
σύστημα για να το ενημερώνει σε περίπτωση ανάκλησης
της εκδοθείσας διοικητικής πράξης.
Άρθρο 12
Εποπτεία επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων
1. Κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες διενεργούν ελέγχους
και προβαίνουν σε ενέργειες εποπτείας, με σκοπό την
παρακολούθηση της συμμόρφωσης των φορέων των
δραστηριοτήτων με τις κανονιστικές διατάξεις πυροπροστασίας, τις διατάξεις του παρόντος, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο Παράρτημα Δ της παρούσας και τις
διατάξεις των άρθρων 125-157 του ν. 4512/2018.
2. Οι έλεγχοι διενεργούνται σε χρονικό διάστημα που
δεν υπερβαίνει το εξάμηνο (6μηνο) από την έκδοση του
πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας ή ένα
(1) έτος αντίστοιχα από την αρχειοθέτηση της μελέτης
πυροπροστασίας ή από την άδεια, έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας της επιχείρησης - εγκατάστασης.
3. Εφόσον διαπιστωθούν, παραβάσεις ήσσονος σημασίας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία προβαίνει σε γραπτή
σύσταση, στην οποία αναγράφονται οι διαπιστωθείσες
παραβάσεις ή καλεί τον ενδιαφερόμενο στην υποβολή έγγραφων εξηγήσεων, εγγράφων ή στοιχείων, με
κατευθυντήριες οδηγίες για συμμόρφωση και τίθεται
μέγιστη προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών
στον φορέα της επιχείρησης - εγκατάστασης, για την
άρση τέλεσής τους. Με την παρέλευση της προθεσμίας
συμμόρφωσης ή την υποβολή εξηγήσεων, εγγράφων
ή στοιχείων, εφόσον αυτές δεν υποβληθούν ή εφόσον
κριθούν από την υπηρεσία ως ελλιπείς ή ανεπαρκείς,
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 13 της παρούσας.
4. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές παραλείψεις, ή ελλείψεις ή παραβάσεις σε σχέση με τα αναφερόμενα στην εγκεκριμένη ή αρχειοθετημένη μελέτη ή την
ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας (όπως έλλειψη
των απαιτούμενων μόνιμων συστημάτων ενεργητικής
πυροπροστασίας, ελλείψεις δομικής πυροπροστασίας,
επεκτάσεις που επιβάλλουν τη λήψη μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας, κατάταξη σε δυσμενέστερη
κατηγορία κινδύνου από άποψη πυρκαγιάς, κ.λπ.), η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία επιβάλλει τις κυρώσεις
του άρθρου 13 της παρούσας.
5. Τα πυροσβεστικά όργανα (ελεγκτές), αρμόδια για
τον έλεγχο εφαρμογής των πυροσβεστικών διατάξεων,
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των κανονισμών πυροπροστασίας και γενικά της νομοθεσίας πυρασφάλειας, καθώς και της επιβολής των
κυρώσεων και εν γένει διοικητικών μέτρων, ασκούν τα
καθήκοντά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα
153 και 154 του ν. 4512/2018 (Α’ 8). Στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, οι ελεγκτές δύναται να έχουν
ελεύθερη πρόσβαση, κατά περίπτωση και εφόσον σχετίζεται με το αντικείμενο εποπτείας, στα κτίρια, εγκαταστάσεις, γραφεία, εξοπλισμό, προϊόντα, βιβλία, έγγραφα,
και άλλα στοιχεία, έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που
είναι απαραίτητες για την διεξαγωγή του ελέγχου, σε
έλεγχο των βιβλίων και των εγγράφων του οικονομικού
φορέα και σε χορήγηση αντιγράφων, όπως πιστοποιητικά ή εκθέσεις δοκιμών από φορέα διαπίστευσης των
υλικών, υπεύθυνες δηλώσεις ορθής εκτέλεσης εργασιών
από εγκαταστάτες ή αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό ότι
έχουν εφαρμοσθεί οι απαιτούμενες προδιαγραφές της
κατασκευάστριας εταιρείας ή/και τις σχετικές εργαστηριακές αναφορές, ώστε να εξασφαλίζεται ο απαιτούμενος δείκτης πυραντίστασης κ.λπ., όπως δικαιολογητικά
πυράντοχων θυρών, πυραντοχή ξηράς δόμησης, κ.λπ.
6. Επιπροσθέτως, η Πυροσβεστική Υπηρεσία διενεργεί περιοδικούς ελέγχους, τακτικούς ή έκτακτους, βάσει
προγράμματος που εκπονεί με κριτήρια αξιολόγησης
κινδύνου και την κατηγορία κινδύνου των επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων από άποψη πυρκαγιάς, σύμφωνα
με το Παράρτημα Δ της παρούσας. Οι ιδιοκτήτες-εκμεταλλευτές-εργοδότες των εγκαταστάσεων, οφείλουν να
παρέχουν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία κάθε δυνατή
διευκόλυνση για τη διενέργεια των ελέγχων.
Άρθρο 13
Κυρώσεις
1. Με την επιφύλαξη διατάξεων που προβλέπουν αυστηρότερες κυρώσεις, στους παραβάτες της παρούσας
επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιμα του Παραρτήματος
Α της υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β’ 2233).
2. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία στις περιπτώσεις των
παρ. 3 και 4 του άρθρου 12, επιπροσθέτως ανακαλεί το
πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας που τυχόν
έχει χορηγήσει και διαβιβάζει στην οικεία Εισαγγελία,
αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986
του ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή της εγκατάστασης με συνημμένο το σχετικό με τον έλεγχο πόρισμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκειμένου να ασκηθεί ποινική
δίωξη σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 1599/1986 «περί
ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης». Στις ανωτέρω περιπτώσεις εφόσον αυτές αφορούν μη εγκατάσταση μόνιμων
συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας, ελλείψεις
μέτρων παθητικής/δομικής πυροπροστασίας που επιβάλλουν τη λήψη μόνιμων συστημάτων ενεργητικής
πυροπροστασίας ή ελλείψεις ή μη τήρηση δομικής
πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις των
παρ. 2.2. και 2.3. του άρθρου 2 της παρούσας (όπως αριθμός και πλάτος εξόδων/τελικών εξόδων κινδύνου, μήκος
απροστάτευτης όδευσης διαφυγής, πυροδιαμερίσματα,
κ.λπ.) και διαπιστώνονται εντός ενός (1) έτους από τη
χορήγηση του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία διαβιβάζει στην
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οικεία Εισαγγελία, αντίγραφο την υπεύθυνης δήλωσης
του ν. 1599/1986 του αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού με
συνημμένο το σχετικό με τον έλεγχο πόρισμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να ασκηθεί ποινική
δίωξη σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 1599/1986 «περί
ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης», και στην Αρχή χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
3. Επιπλέον, η Πυροσβεστική Υπηρεσία κοινοποιεί
τις παραβάσεις με κάθε πρόσφορο μέσο στην αρμόδια
κατά περίπτωση αδειοδοτούσα ή εποπτεύουσα Αρχή
για τυχόν δικές της περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους.
Άρθρο 14
Προσάρτηση - Αναθεώρηση παραρτημάτων
1. Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής τα παραρτήματα Α, Β,
Γ και Δ. Ειδικότερα:
1.1. Στο Παράρτημα Α αποτυπώνονται τα δικαιολογητικά ανά περίπτωση με βάση τις κανονιστικές διατάξεις
πυροπροστασίας στην οποία υπάγονται οι επιχειρήσεις εγκαταστάσεις για την έγκριση/αρχειοθέτηση των μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας ή τη σύνταξη των
Εκθέσεων Επιθεώρησης.
1.2. Στο Παράρτημα Β (Πίνακες 1 και 2), αποτυπώνονται τα στοιχεία παθητικής που επιδρούν στα στοιχεία
ενεργητικής πυροπροστασίας ανά ειδική χρήση κτιρίου
και με βάση τον κανονισμό πυροπροστασίας κτιρίων
(π.δ. 41/2018 (Α’ 80) στον Πίνακα 1 και π.δ. 71/1988 (Α’ 32)
στον Πίνακα 2), στοιχεία που οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ελέγχουν υποχρεωτικά κατά τη διαδικασία έγκρισης
μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας. Στους Πίνακες
δεν συμπεριλαμβάνονται στοιχεία παθητικής πυροπροστασίας που αποτελούν προϋπόθεση επιβολής μέσων
ενεργητικής πυροπροστασίας, όπως αυτά αναγράφονται
στην αντίστοιχη παράγραφο «Ενεργητική Πυροπροστασία» της ειδικής χρήσης του κτιρίου, όπως αριθμός και
εμβαδόν ορόφων, στεγασμένη επιφάνεια, θεωρητικός
πληθυσμός, αριθμός κλινών, ηλικία χρηστών, χρήστες
κτιρίου (όπως άτομα με ειδικές ανάγκες κ.λπ.), ύπαρξη
επικίνδυνων ή ειδικών χώρων, ύψος κτιρίου και υποκατηγορία κτιρίου (όπως χρήσεις Βιομηχανία - Βιοτεχνία,
Αποθήκευση, Κτίρια Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας).
1.3. Στο Παράρτημα Γ αποτυπώνονται τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά ανά περίπτωση με βάση τις διατάξεις
πυροπροστασίας στην οποία υπάγονται οι επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις για την έκδοση, ανανέωση πιστοποιητικού ή προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής)
πυροπροστασίας.
1.4. Στο Παράρτημα Δ απεικονίζεται το ποσοστό των
τακτικών και δειγματοληπτικών ελέγχων των επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων με βάση τις
κατηγορίες κινδύνου πυρκαγιάς, οι οποίες κατατάσσονται, ανά βαθμό επικινδυνότητας σε τρείς (3) κατηγορίες κινδύνου πυρκαγιάς (χαμηλού, μεσαίου και υψηλού),
σύμφωνα με τα εγγενή χαρακτηριστικά του κινδύνου και
την αξιολόγησή του. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται ο τύπος και το μέγεθος της δραστηριότητας, τα
δομικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης, όπως η πα-
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λαιότητα της και τα υλικά κατασκευής της, η κατηγορία
(ομάδα) και ο αριθμός των χρηστών και ο εξοπλισμός ή
οι ύλες που χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται.
2. Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος
δύνανται να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται τα
Παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ της παρούσας.
Άρθρο 15
Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις
1. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί προς την αρμόδια
Πυροσβεστική Υπηρεσία πριν την έναρξη εφαρμογής
της παρούσας και αφορούν την έκδοση διοικητικών
πράξεων πυροπροστασίας, όπως ορίζονται στην παρούσα, ελέγχονται και διεκπεραιώνονται σύμφωνα με
τις προϊσχύουσες διατάξεις. Από την έναρξη ισχύος της
παρούσας, οι αιτήσεις του προηγούμενου εδαφίου θα
υποβάλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή
μέσω του πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες».
2. Πιστοποιητικά (ενεργητικής) πυροπροστασίας που
έχουν χορηγηθεί σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις πρότερες ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις,
εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τον χρόνο λήξης τους.
Η ανανέωσή τους γίνεται, εφόσον αυτή απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.
3. Πιστοποιητικά (ενεργητικής) πυροπροστασίας που
έχουν χορηγηθεί σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις πρότερες ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις
και δεν προβλέπονται ή απαιτούνται από την παρούσα
ή κανονιστική διάταξη, η οποία έχει εκδοθεί λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 7 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020
(Α’ 27), παύουν να ισχύουν μετά τον χρόνο λήξης τους.
4. Σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων, επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις, όπου έχουν υποδειχθεί μέτρα και μέσα πυροπροστασίας (Έκθεση Επιθεώρησης), και υπάγονται σε
πυροσβεστικές διατάξεις, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα
στις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις ανά ειδική χρήση κτιρίου.
5. Στις δραστηριότητες-εγκαταστάσεις της παρ. 3 του
άρθρου 5 της παρούσας, όπως αυτές απεικονίζονται στο
διάγραμμα της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας και για τις οποίες έχουν υποδειχθεί μέτρα και μέσα
πυροπροστασίας (Έκθεση Επιθεώρησης), οι εκθέσεις
εξακολουθούν να ισχύουν.
6. Εκθέσεις επιθεώρησης που είχαν συνταχθεί για επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις που δεν αναγράφονται στο διάγραμμα της ισχύουσας νομοθεσίας πυρασφάλειας και
δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής πυροπροστασίας
κτιρίων και εγκαταστάσεων (όπως περίπτερα, αυτοκινούμενες (κινητές) καντίνες, ελικοδρόμια, σιδηροδρομικές - οδικές σήραγγες, εμπορικοί λιμένες, υπαίθριοι
αρχαιολογικοί χώροι, υπαίθριες δραστηριότητες, όπως
εμποροπανηγύρεις, λαϊκές αγορές, κυριακάτικες, χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές αγορές, στάσιμο, πλανόδιο εμπόριο, υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό
αντικείμενο, κ.λπ.), παύουν να ισχύουν με τη δημοσίευση
της παρούσας.
7. Για την ανάκληση, τροποποίηση ή ακύρωση της εκδοθείσας διοικητικής πράξης, ο ενδιαφερόμενος δύναται
να υποβάλλει αίτηση θεραπείας - ιεραρχική προσφυγή,
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σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 2690/
1999 (Α’ 45).
8. Η έκδοση των διοικητικών πράξεων της παρούσας
δεν υποκαθιστούν ή απαλλάσσουν από την υποχρέωση
έκδοσης εγκρίσεων ή άλλων διοικητικών πράξεων που
προβλέπονται από άλλες κείμενες διατάξεις.
9. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες δεν προβαίνουν στην
ικανοποίηση σχετικών αιτημάτων για την έκδοση των
διοικητικών πράξεων, εφόσον δεν προβλέπονται ρητά
από την παρούσα.
Άρθρο 16
Καταργούμενες Διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται:
1.1 Η υπ’ αρ. 13/2013 πυροσβεστική διάταξη «Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις» (Β’ 1586).
1.2 Η παρ. 63 της υπ’ αρ. 3021/19/6/1986 κοινής
υπουργικής απόφασης «Περιορισμός πιστοποιητικών
και άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των
πολιτών από υπηρεσίες του δημόσιου τομέα» (Β’ 847).
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1.3. Η υπό στοιχεία 70942 Φ.701.2/5.11.2019 απόφαση Αρχηγού Π.Σ. «Καθορισμός της διαδικασίας και των
απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έγκριση μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας» (ΑΔΑ:Ω7Ο346ΜΚ6ΠΜΩΟ),
1.4. Η υπό στοιχεία 70818 Φ.701.3/5.11.2019 απόφαση Αρχηγού ΠΣ «Πυροπροστασία δραστηριοτήτων εγκαταστάσεων που δεν υπάγονται σε νομοθετικό
πλαίσιο πυροπροστασίας κτιρίων - εγκαταστάσεων»
(ΑΔΑ:6ΨΗΑ46ΜΚ6Π-Ζ8Ψ).
2. Tροποποιείται:
2.1 Το Παράρτημα Γ της υπό στοιχεία 136860/1673/
Φ15/31.12.2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα
και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων» (Β’ 6210).
Επίσης καταργείται ή τροποποιείται αντίστοιχα κάθε
γενική ή ειδική διάταξη κανονιστικών πράξεων, αποφάσεων ή ερμηνευτικών εγκυκλίων που είναι αντίθετες, ρητά ή κατά το περιεχόμενό τους με διατάξεις της
παρούσας ή ρυθμίζουν τα ίδια θέματα με διαφορετικό
τρόπο.
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ǻȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ / ĮȡȤİȚȠșȑĲȘıȘ ȝİȜİĲȫȞ (İȞİȡȖȘĲȚțȒȢ)
ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ(1)
ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǹ1
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȐ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ
ȆİȡȓʌĲȦıȘ 1Ș(2):
ǼʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ-İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ʌȠȣ İȝʌȓʌĲȠȣȞ ıĲȠ ʌİįȓȠ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȦȞ țĮȞȠȞȚıȝȫȞ
ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĲȚȡȓȦȞ (ʌ.į. 41/2018(3) (ǹǯ 80) Ȓ ʌ.į. 71/1988 (ǹǯ 32)
(4)

ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȐ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ :
1. ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȘȢ İțįȠșİȓıĮȢ ȠȚțȠįȠȝȚțȒȢ ȐįİȚĮȢ (ıĲȑȜİȤȠȢ ȠȚțȠįȠȝȚțȒȢ ȐįİȚĮȢ) Ȓ İțįȠșİȓıĮȢ įȚȠȚțȘĲȚțȒȢ
ʌȠȜİȠįȠȝȚțȒȢ ʌȡȐȟȘȢ, ȩʌȦȢ ȑȖțȡȚıȘ İȡȖĮıȚȫȞ įȩȝȘıȘȢ ȝȚțȡȒȢ țȜȓȝĮțĮȢ, ȐįİȚĮ ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ
ȅȚțȠįȠȝȚțȒȢ ǱįİȚĮȢ, ȐįİȚĮ ȞȠȝȚȝȠʌȠȓȘıȘȢ ĮȣșĮȓȡİĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ, ĮȞĮșİȫȡȘıȘ ʌĮȜĮȚȫȞ ȠȚțȠįȠȝȚțȫȞ
ĮįİȚȫȞ țĮȚ ĮįİȚȫȞ įȩȝȘıȘȢ, İȞȘȝȑȡȦıȘ ȅȚțȠįȠȝȚțȒȢ ǱįİȚĮȢ ȕȐıİȚ ĲȠȣ Ȟ. 4495/2017 (ǹǯ 167), ĲȠȣ Ȟ.
4067/2012 (ǹǯ 79), ȩʌȦȢ țȐșİ ĳȠȡȐ ȚıȤȪȠȣȞ.) Ȓ/țĮȚ ȡȣșȝȓıİȦȞ ĮȣșĮȚȡȑĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ
(5)
ȣʌĮȤșİȓ ıİ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĮȞĮıĲȠȜȒȢ İʌȚȕȠȜȒȢ țȣȡȫıİȦȞ .
2. ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ ʌĮșȘĲȚțȒȢ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ĲİȪȤȠȢ ȝİȜȑĲȘȢ țĮȚ ıȤȑįȚĮ țĮĲȩȥİȦȞ ȤȦȡȚıĲȐ ȖȚĮ
țȐșİ İʌȓʌİįȠ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ țȜȓȝĮțĮ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠ ȝȑȖİșȠȢ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ, ȩʌȠȣ ĮʌȠĲȣʌȫȞİĲĮȚ Ș
ȣĳȚıĲȐȝİȞȘ țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ) ĲȦȞ ȠȡȩĳȦȞ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ Ȓ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ Ș ȠʌȠȓĮ
İțʌȠȞİȓĲĮȚ ȝİ İȣșȪȞȘ țĮȚ ĳȑȡİȚ ȣʌȠȖȡĮĳȒ țĮȚ ıĳȡĮȖȓįĮ ĮȡȝȩįȚȠȣ țĮĲȐ ȞȩȝȠ ȝȘȤĮȞȚțȠȪ..
3. ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ İȞİȡȖȘĲȚțȒȢ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ĲİȪȤȠȢ ȝİȜȑĲȘȢ Ȓ/țĮȚ ıȤȑįȚĮ țĮĲȩȥİȦȞ, ıĲĮ
ȠʌȠȓĮ ȞĮ ĮʌİȚțȠȞȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȝȑĲȡĮ țĮȚ ȝȑıĮ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȘȢ ȣʌ’
ĮȡȚș. 15/2014 ȆȣȡȠıȕİıĲȚțȒȢ ǻȚȐĲĮȟȘȢ țĮȚ ĲȘȞ ȚıȤȪȠȣıĮ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ȤȦȡȚıĲȐ ȖȚĮ țȐșİ
İʌȓʌİįȠ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ țȜȓȝĮțĮ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠ ȝȑȖİșȠȢ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ) ĲȦȞ ȠȡȩĳȦȞ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ Ȓ ĲȘȢ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ, Ș ȠʌȠȓĮ İțʌȠȞİȓĲĮȚ ȝİ İȣșȪȞȘ țĮȚ ĳȑȡİȚ ȣʌȠȖȡĮĳȒ țĮȚ ıĳȡĮȖȓįĮ ĮȡȝȩįȚȠȣ țĮĲȐ ȞȩȝȠ
ȝȘȤĮȞȚțȠȪ.

ȆİȡȓʌĲȦıȘ 2Ș:
ǼʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ-İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ʌȠȣ İȝʌȓʌĲȠȣȞ ıĲȠ ʌİįȓȠ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ʌȣȡȠıȕİıĲȚțȫȞ Ȓ İȚįȚțȫȞ
įȚĮĲȐȟİȦȞ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȐ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ:
1. ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȘȢ İțįȠșİȓıĮȢ ȠȚțȠįȠȝȚțȒȢ ȐįİȚĮȢ (ıĲȑȜİȤȠȢ ȠȚțȠįȠȝȚțȒȢ ȐįİȚĮȢ) Ȓ İțįȠșİȓıĮȢ įȚȠȚțȘĲȚțȒȢ
ʌȠȜİȠįȠȝȚțȒȢ ʌȡȐȟȘȢ, ȩʌȦȢ ȐįİȚĮ ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ ȅȚțȠįȠȝȚțȒȢ ǱįİȚĮȢ, ȐįİȚĮ ȞȠȝȚȝȠʌȠȓȘıȘȢ ĮȣșĮȓȡİĲȦȞ
țĮĲĮıțİȣȫȞ, ĮȞĮșİȫȡȘıȘ ʌĮȜĮȚȫȞ ȠȚțȠįȠȝȚțȫȞ ĮįİȚȫȞ țĮȚ ĮįİȚȫȞ įȩȝȘıȘȢ, İȞȘȝȑȡȦıȘ ȅȚțȠįȠȝȚțȒȢ
ǱįİȚĮȢ Ȓ/țĮȚ ȡȣșȝȓıİȦȞ ĮȣșĮȚȡȑĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȣʌĮȤșİȓ ıİ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĮȞĮıĲȠȜȒȢ İʌȚȕȠȜȒȢ
(5)
țȣȡȫıİȦȞ ȝİ ĲȘȞ ĮțȡȚȕȒ įȚİȪșȣȞıȘ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȘ İȪȡİıȘȢ ĲȠȣ ıĲİȜȑȤȠȣȢ ĲȘȢ ȠȚțȠįȠȝȚțȒȢ ȐįİȚĮȢ,
ʌȡȠıțȠȝȓȗİĲĮȚ ıȤİĲȚțȒ ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ įȩȝȘıȘȢ ȩĲȚ įİȞ ȕȡȑșȘțİ ĲȠ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ
ıĲȑȜİȤȠȢ țĮȚ İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȞȠȝȚȝȠʌȠȚȘĲȚțȩ ĮʌȠįİȚțĲȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ ȑțįȠıȘȢ ĲȘȢ
ȠȚțȠįȠȝȚțȒȢ ȐįİȚĮȢ (ĲȓĲȜȠȚ ȚįȚȠțĲȘıȓĮȢ, ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡĮĳȚțȒ ʌȡȐȟȘ, ıȤȑįȚĮ țȜʌ.) Ȓ ʌĮȜĮȚȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ,
ȩʌȦȢ ȤȡȩȞȠȢ șİȫȡȘıȘȢ ĲȘȢ ĮįİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȘȜİțĲȡȠįȩĲȘıȘ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ, ȑȖȖȡĮĳȠ ĳȠȡȠȜȠȖȚțȒȢ Ȓ ȐȜȜȘȢ
įȘȝȩıȚĮȢ ĮȡȤȒȢ, ȕİȕĮȚȫıİȚȢ Įʌȩ ĲİȤȞȚțȑȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ ĳȠȡȑȦȞ ȪįȡİȣıȘȢ Ȓ ȘȜİțĲȡȠįȩĲȘıȘȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ,
ȐįİȚĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ țȜʌ.
2. ȂİȜȑĲȘ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ĲİȪȤȠȢ ȝİȜȑĲȘȢ Ȓ/țĮȚ ıȤȑįȚĮ țĮĲȩȥİȦȞ ȖȚĮ țȐșİ İʌȓʌİįȠ), ȩʌȠȣ șĮ
ĮʌȠĲȣʌȫȞİĲĮȚ Ș ȣĳȚıĲȐȝİȞȘ țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĮȞȐ țĲȓȡȚȠ țĮȚ ȤȡȒıȘ țĲȚȡȓȠȣ, ʌȠȣ İțʌȠȞİȓĲĮȚ
ȝİ İȣșȪȞȘ țĮȚ ĳȑȡİȚ ȣʌȠȖȡĮĳȒ țĮȚ ıĳȡĮȖȓįĮ ĮȡȝȩįȚȠȣ țĮĲȐ ȞȩȝȠ ȝȘȤĮȞȚțȠȪ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ
țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.

ȆİȡȓʌĲȦıȘ 3Ș:
ǼʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ – İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ʌȠȣ įİȞ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ıİ ȞȠȝȠșİĲȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
țĲȚȡȓȦȞ – İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ țĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ȣʌȠįİȚțȞȪȠȞĲĮȚ ȝȑĲȡĮ țĮȚ ȝȑıĮ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
(ǼțșȑıİȚȢ ǼʌȚșİȫȡȘıȘȢ)
1Ƞ ıĲȐįȚȠ:
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȐ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ:
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x
ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ ĮȡȤȚțȒȢ ȠȚțȠįȠȝȚțȒȢ ȐįİȚĮȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ/țĲȚȡȓȦȞ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ țĮȚ ĲȣȤȩȞ
ȝİĲĮȕȠȜȫȞ ĲȘȢ ĮįİȓĮȢ Ȓ/țĮȚ ȑȖțȡȚıȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ įȩȝȘıȘȢ ȝȚțȡȒȢ țȜȓȝĮțĮȢ Ȓ/țĮȚ ȑțįȠıȘȢ ȐįİȚĮȢ
ȞȠȝȚȝȠʌȠȓȘıȘȢ ĮȣșĮȓȡİĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ Ȓ/țĮȚ ȡȣșȝȓıİȦȞ ĮȣșĮȚȡȑĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȣʌĮȤșİȓ ıİ
(5)
įȚĮĲȐȟİȚȢ ĮȞĮıĲȠȜȒȢ İʌȚȕȠȜȒȢ țȣȡȫıİȦȞ ȝİ ĲȘȞ ĮțȡȚȕȒ įȚİȪșȣȞıȘ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȘ İȪȡİıȘȢ ĲȠȣ
ıĲİȜȑȤȠȣȢ ĲȘȢ ȠȚțȠįȠȝȚțȒȢ ȐįİȚĮȢ, ʌȡȠıțȠȝȓȗİĲĮȚ ıȤİĲȚțȒ ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ įȩȝȘıȘȢ ȩĲȚ
įİȞ ȕȡȑșȘțİ ĲȠ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ ıĲȑȜİȤȠȢ țĮȚ İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȞȠȝȚȝȠʌȠȚȘĲȚțȩ
ĮʌȠįİȚțĲȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ ȑțįȠıȘȢ ĲȘȢ ȠȚțȠįȠȝȚțȒȢ ȐįİȚĮȢ (ĲȓĲȜȠȚ ȚįȚȠțĲȘıȓĮȢ, ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡĮĳȚțȒ ʌȡȐȟȘ,
ıȤȑįȚĮ țȜʌ.) Ȓ ʌĮȜĮȚȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ, ȩʌȦȢ ȤȡȩȞȠȢ șİȫȡȘıȘȢ ĲȘȢ ĮįİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȘȜİțĲȡȠįȩĲȘıȘ ĲȠȣ
țĲȚȡȓȠȣ, ȑȖȖȡĮĳȠ ĳȠȡȠȜȠȖȚțȒȢ Ȓ ȐȜȜȘȢ įȘȝȩıȚĮȢ ĮȡȤȒȢ, ȕİȕĮȚȫıİȚȢ Įʌȩ ĲİȤȞȚțȑȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ ĳȠȡȑȦȞ
ȪįȡİȣıȘȢ Ȓ ȘȜİțĲȡȠįȩĲȘıȘȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ, ȐįİȚĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ țȜʌ.
x
ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ ıȤİįȓȦȞ țȐĲȠȥȘȢ ȤȦȡȚıĲȐ ȖȚĮ țȐșİ İʌȓʌİįȠ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ țȜȓȝĮțĮ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠ
ȝȑȖİșȠȢ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ.
2Ƞ ıĲȐįȚȠ:
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȐ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ ȝİĲȐ ĲȘȞ ıȪȞĲĮȟȘ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ȆȣȡȠıȕİıĲȚțȒ ȊʌȘȡİıȓĮ
ĲȘȢ ǲțșİıȘȢ ǼʌȚșİȫȡȘıȘȢ
x
ȈȤȑįȚĮ ȀĮĲȩȥİȦȞ ȝİ ĮʌȠĲȣʌȦȝȑȞĮ ĲĮ ȣʌȠįİȚțȞȣȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ǲțșİıȘ ǼʌȚșİȫȡȘıȘȢ ȝȑĲȡĮ țĮȚ ȝȑıĮ
ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ȝİȜȑĲȘ țĮĲȩʌȚȞ ȣʌȩįİȚȟȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ ǲțșİıȘ ǼʌȚșİȫȡȘıȘȢ.

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǹ2
ȆȡȩıșİĲĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ (ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ) ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ǹ1
(6)

1. ȉȠʌȠȖȡĮĳȚțȩ įȚȐȖȡĮȝȝĮ , ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ ʌȠȣ įȚĮșȑĲȠȣȞ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ ĲȠȣ İȞȩȢ
(1) țĲȓȡȚĮ Ȓ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ İțĲȩȢ ıȤİįȓȠȣ ʌȩȜİȦȢ Ȓ İʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȘȝȑȞȠ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȩ įȚȐȖȡĮȝȝĮ Ȓ ȖȚĮ ĲȠȞ
ȑȜİȖȤȠ ĲȦȞ ĮʌȠıĲȐıİȦȞ Įʌȩ ȖİȚĲȠȞȚțȐ țĲȓȡȚĮ.
2. ǼĳȩıȠȞ Ș İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĮʌȠĲİȜİȓ ĲȝȒȝĮ țĲȚȡȓȠȣ, ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ ĲȦȞ ȝİȜİĲȫȞ
ʌĮșȘĲȚțȒȢ țĮȚ İȞİȡȖȘĲȚțȒȢ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȉİȪȤȠȢ ȝİȜȑĲȘȢ țĮȚ ıȤȑįȚĮ țĮĲȩȥİȦȞ ȤȦȡȚıĲȐ ȖȚĮ țȐșİ
İʌȓʌİįȠ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ țȜȓȝĮțĮ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠ ȝȑȖİșȠȢ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ) ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȠȡȩĳȦȞ ĲȠȣ
țĲȚȡȓȠȣ.
(7)

3. ȂİȜȑĲȘ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ Ȓ/țĮȚ ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, ȩʌȦȢ ȣȖȡĮİȡȓȠȣ ,
ʌİĲȡİȜĮȚȠİȚįȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ țȜʌ., Ș ȠʌȠȓĮ İțʌȠȞİȓĲĮȚ ȝİ İȣșȪȞȘ țĮȚ ĳȑȡİȚ ȣʌȠȖȡĮĳȒ țĮȚ ıĳȡĮȖȓįĮ
ĮȡȝȩįȚȠȣ țĮĲȐ ȞȩȝȠ ȝȘȤĮȞȚțȠȪ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮĲȐȟİȚȢ
ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ.
4. ȉİȤȞȚțȑȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ ȝȩȞȚȝȦȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȣʌ’ ĮȡȚș. 15/2014 ȆȣȡȠıȕİıĲȚțȒ
ǻȚȐĲĮȟȘ, ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ, ʌȠȣ İțʌȠȞȠȪȞĲĮȚ ȝİ İȣșȪȞȘ țĮȚ ĳȑȡȠȣȞ ȣʌȠȖȡĮĳȒ țĮȚ ıĳȡĮȖȓįĮ ĮȡȝȩįȚȠȣ
țĮĲȐ ȞȩȝȠ ȝȘȤĮȞȚțȠȪ, ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ.
5. ȆȓȞĮțĮȢ țĮȚ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ȕȠȘșȘĲȚțȫȞ İȡȖĮȜİȓȦȞ țĮȚ ȝȑıȦȞ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȣʌ’ ĮȡȚș. 14/2014
ȆȣȡȠıȕİıĲȚțȒ ǻȚȐĲĮȟȘ, ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ, ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ.
6. ǺİȕĮȓȦıȘ ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ ȪįȡİȣıȘȢ ʌȠȣ șĮ ĳĮȓȞİĲĮȚ Ș įȚĮĲȠȝȒ, Ș ʌĮȡȠȤȒ țĮȚ Ș ʌȓİıȘ ĲȠȣ ĮȖȦȖȠȪ
(įȚțĲȪȠȣ) ȝİ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ ıȣȞįȑİĲĮȚ ȝİ ĲȠȞ țİȞĲȡȚțȩ ĮȖȦȖȩ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ ȪįȡİȣıȘȢ țĮȚ ĲȡȠĳȠįȠĲİȓĲĮȚ ĲȠ
ȝȩȞȚȝȠ ȣįȡȠįȠĲȚțȩ ʌȣȡȠıȕİıĲȚțȩ įȓțĲȣȠ Ȓ ĲȠ ĮȣĲȩȝĮĲȠ ıȪıĲȘȝĮ ʌȣȡȩıȕİıȘȢ ȝİ Ȟİȡȩ ĲȘȢ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ.
7. ȈȤİĲȚțȩ ȞȠȝȠșİĲȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ Ȓ ȑȖȖȡĮĳĮ ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ, ıĲȚȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ –
İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ȩʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ȑȖțȡȚıȘ ȝİȜȑĲȘȢ (İȞİȡȖȘĲȚțȒȢ) ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȦȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ
įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȩ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ȠȚțȠįȠȝȚțȒȢ ȐįİȚĮȢ Ȓ ĳĮțȑȜȠȣ ȤȡȘȝĮĲȠįȠĲȚțȫȞ ʌȡȠȖȡĮȝȝȐĲȦȞ.
8. ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ İȞȘȝȑȡȦıȘȢ ȠȚțȠįȠȝȚțȒȢ ȐįİȚĮȢ Ȓ İȞȘȝȑȡȦıȘȢ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ țĲȚȡȓȠȣ, ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ
ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ țĲȚȡȓȦȞ, Įʌȩ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ ȩĲȚ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ (ıȣȞȠȜȚțȒ ĮȜȜĮȖȒ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣ
țĲȚȡȓȠȣ ĲȠȣ İį. (į) Ȓ İʌȑțĲĮıȘ ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ĲȠȣ İį. (İ)) ĲȘȢ ʌĮȡ. 2.1. ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 2 ĲȠȣ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ
ǹǯ ĲȠȣ ʌ.į. 41/2018, įİȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ȅȚțȠįȠȝȚțȒȢ ǱįİȚĮȢ.

70660

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 5519/29.11.2021

9. ǹȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞȘ ȑțșİıȘ ĮȡȝȩįȚȠȣ țĮĲȐ ȞȩȝȠ ȝȘȤĮȞȚțȠȪ, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ȠȚ ȜȩȖȠȚ ĮįȣȞĮȝȓĮȢ
ʌȜȒȡȠȣȢ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ȝİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ ĲȦȞ ʌȣȡȠıȕİıĲȚțȫȞ Ȓ İȚįȚțȫȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ, ıĲĮ
ȠʌȠȓĮ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ ĲȠ ȦȢ ȐȞȦ įȚțĮȓȦȝĮ ĮʌȠțȜȓıİȦȞ Įʌȩ ĮȣĲȐ.
10. ȉİȤȞȚțȒ ȑțșİıȘ ĲȠȣ ĮȡȝȩįȚȠȣ ȝȘȤĮȞȚțȠȪ, Ș ȠʌȠȓĮ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȣȡȠıȕİıĲȚțȒ ȊʌȘȡİıȓĮ
șİȦȡȘȝȑȞȘ Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȡȝȩįȚĮ ȖȚĮ ĲȠȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıȝȩ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ȣʌȘȡİıȓĮ, ıİ țĲȓȡȚĮ
ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲİȓ ȝȞȘȝİȓĮ Ȓ įȚĮĲȘȡȘĲȑĮ Ȓ ʌĮȡĮįȠıȚĮțȐ Įʌȩ ĲĮ ĮȡȝȩįȚĮ ȊʌȠȣȡȖİȓĮ, ıĲĮ
ȠʌȠȓĮ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȘȢ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȚıȤȪȠȣıĮ ȆȣȡȠıȕİıĲȚțȒ ǻȚȐĲĮȟȘ, ȝİ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮʌȠțȜȓıİȦȞ ȝȑıȦ ĲȘȢ İʌȚȕȠȜȒȢ
ʌȡȩıșİĲȦȞ ĮȞĲȚıĲĮșȝȚıĲȚțȫȞ ȝȑĲȡȦȞ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ȆȣȡȠıȕİıĲȚțȒ ȊʌȘȡİıȓĮ,
İĳ’ ȩıȠȞ ĲȠȪĲȠ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ įȚĮĳȪȜĮȟȘȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ țĮșȩȡȚıĮȞ ĲȠȞ
ʌȡȠıĲĮĲİȣȩȝİȞȠ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ ĲȠȣȢ (ȐȡșȡȠ 2 ĲȠȣ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ ǹǯ ĲȠȣ ʌ.į. 41/2018).
11. ǹʌȠįİȚțĲȚțȩ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ, ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȡȤİȚȠșİĲȘȝȑȞȦȞ ȝİȜİĲȫȞ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ĲȠ Ȟ. 4156/2013.
12. ǲȞıĲĮıȘ ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ țĮĲȐ ĲȠȣ ȆȡĮțĲȚțȠȪ ǹ/ǺȐșȝȚĮȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ǹʌȠțȜȓıİȦȞ.
ȊȆȅȈǾȂǼǿȍȈǼǿȈ:

(1) Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ȝİ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ ĲȠȣ İȞȩȢ (1) țĲȓȡȚĮ, ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ ĮȞȐ
țĲȓȡȚȠ țĮȚ ȤȡȒıȘ țĲȚȡȓȠȣ. ȉĮ ıȤȑįȚĮ țȐĲȠȥȘȢ ĲȦȞ ȠȡȩĳȦȞ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌȩ țȜȓȝĮțĮ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠ ȝȑȖİșȠȢ ĲȘȢ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ (1:50, 1:100, 1:200).
(2) ȅȚ ȝİȜȑĲİȢ țĮȚ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ȑȖȖȡĮĳĮ ıĲȠȚȤİȓĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ ĲȦȞ İʌȓıȘȝĮ țĮĲĮĲİșİȚȝȑȞȦȞ ʌȠȣ
ȑȤȠȣȞ ĮȞĮȡĲȘșİȓ ıĲȠ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ ıȪıĲȘȝĮ ȑțįȠıȘȢ ȠȚțȠįȠȝȚțȫȞ ĮįİȚȫȞ «e-ǱįİȚİȢ», ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĳȑȡȠȣȞ İȚįȚțȒ
ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ ıȒȝĮȞıȘ, İĳȩıȠȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ ȑțįȠıȘ ĲȦȞ ʌȠȜİȠįȠȝȚțȫȞ ʌȡȐȟİȦȞ (ȠȚțȠįȠȝȚțȒ ȐįİȚĮ
Ȓ İȞȘȝȑȡȦıȘ ȠȚțȠįȠȝȚțȒȢ ȐįİȚĮȢ Ȓ ȑȖțȡȚıȘ İȡȖĮıȚȫȞ įȩȝȘıȘȢ ȝȚțȡȒȢ țȜȓȝĮțĮȢ). ȈĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĮȜĮȚȫȞ
İȞĲȪʌȦȞ ȠȚțȠįȠȝȚțȫȞ ĮįİȚȫȞ Ȓ ĮįİȚȫȞ ǻȩȝȘıȘȢ, ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ʌȜȒȡȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȠȪ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȑțįȠıȘȢ ȠȚțȠįȠȝȚțȫȞ ĮįİȚȫȞ e-ǱįİȚİȢ ĲĮ ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĳȣıȚțȩ
ĳȐțİȜȠ ʌȠȣ ĲȘȡİȓĲĮȚ ıĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ ǻȩȝȘıȘȢ Ȓ/țĮȚ ıĲȘȞ ȆȣȡȠıȕİıĲȚțȒ ȊʌȘȡİıȓĮ.
(3) ǱȡșȡȠ 2 ĲȠȣ ʌ.į. 41/2018 (ǹǯ 80) țĮȚ ĲȘȞ ȣʌǯ ĮȡȚș. 1/10.05.2019 ǼȖțȪțȜȚȠ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ
ǼȞȑȡȖİȚĮȢ țĮȚ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ȆȠȜȓĲȘ «ǻȚİȣțȡȚȞȓıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ
ȆȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȀĲȚȡȓȦȞ (ʌ.į. 41/2018, ĭǼȀ 80 ǹǯ/7-5-2018)» (ǹǻǹ: ȍǺȉ34653Ȇ8-ȌȂȉ).
(4) ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ țĲȚȡȓȦȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ įİȞ İțįȓįİĲĮȚ ȅȚțȠįȠȝȚțȒ ǱįİȚĮ Ȓ Ș ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ ĲȘȢ ȑțįȠıȘȢ ȅȚțȠįȠȝȚțȒȢ ǱįİȚĮȢ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȚıȤȪȠȞ șİıȝȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ,
ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĮțȡȚȕȒ ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ Įʌȩ ĲȠ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ ıȪıĲȘȝĮ
ȑțįȠıȘȢ ȠȚțȠįȠȝȚțȫȞ ĮįİȚȫȞ «e-ǱįİȚİȢ».
(5) ǼĳȩıȠȞ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ ĮȣșĮȓȡİĲİȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ ʌȠȣ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĮıĲȠȜȒ İʌȚȕȠȜȒȢ ʌȡȠıĲȓȝȦȞ (Ȟ.
4495/2017, Ȟ. 4178/2013, Ȟ. 4014/2011, Ȟ.3843/2010), ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ĲĮ țȐĲȦșȚ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ - ȑȖȖȡĮĳĮ:
x ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ Įʌȩ ĲȠ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ ıȪıĲȘȝĮ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ įȘȜȫıİȦȞ ĮȣșĮȓȡİĲȦȞ țĲȚıȝȐĲȦȞ ȕİȕĮȓȦıȘȢ ʌİȡĮȓȦıȘȢ
Ȓ ȕİȕĮȓȦıȘȢ İȟȩĳȜȘıȘȢ Ȓ ȡȪșȝȚıȘȢ ʌȠıȠıĲȠȪ ĲȡȚȐȞĲĮ ĲȠȚȢ İțĮĲȩ (30%) ĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ʌȠıȠȪ ʌȡȠıĲȓȝȠȣ
ĮȣșĮȚȡȑĲȠȣ.
x ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ ȠȚțȠįȠȝȚțȒȢ ȐįİȚĮȢ țĮȚ ĲȣȤȩȞ ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ ĮȣĲȒȢ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȪʌĮȡȟȘȢ ȠȚțȠįȠȝȚțȒȢ ȐįİȚĮȢ. Ȉİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȘ ȪʌĮȡȟȘȢ Ȓ İȪȡİıȘȢ ĲȠȣ ıĲİȜȑȤȠȣȢ ĲȘȢ ȠȚțȠįȠȝȚțȒȢ ȐįİȚĮȢ, ʌȡȠıțȠȝȓȗİĲĮȚ ıȤİĲȚțȒ ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȘȢ
ĮȡȝȩįȚĮȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ įȩȝȘıȘȢ ȩĲȚ įİȞ ȕȡȑșȘțİ ĲȠ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ ıĲȑȜİȤȠȢ țĮȚ İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ
ȞȠȝȚȝȠʌȠȚȘĲȚțȩ ĮʌȠįİȚțĲȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȩįİȚȟȘ ĲȘȢ ĮțȡȚȕȠȪȢ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ ĮȣșĮȓȡİĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ, ȩʌȦȢ ȤȡȩȞȠȢ șİȫȡȘıȘȢ ĲȘȢ ĮįİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȘȜİțĲȡȠįȩĲȘıȘ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ, ȑȖȖȡĮĳȠ ĳȠȡȠȜȠȖȚțȒȢ Ȓ ȐȜȜȘȢ
įȘȝȩıȚĮȢ ĮȡȤȒȢ, ȕİȕĮȚȫıİȚȢ Įʌȩ ĲİȤȞȚțȑȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ, ȩʌȦȢ ĳȠȡȑȦȞ ȪįȡİȣıȘȢ Ȓ ȘȜİțĲȡȠįȩĲȘıȘȢ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ,
țȜʌ.
x ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ Įʌȩ ĲȠ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ ıȪıĲȘȝĮ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ įȘȜȫıİȦȞ ĮȣșĮȓȡİĲȦȞ țĲȚıȝȐĲȦȞ ıȤİįȓȦȞ țȐĲȠȥȘȢ ĲȠȣ
ȠȡȩĳȠȣ Ȓ ĲȦȞ ȠȡȩĳȦȞ, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ıȘȝİȚȫȞİĲĮȚ Ș ĮȣșĮȓȡİĲȘ țĮĲĮıțİȣȒ Ȓ ĮȜȜĮȖȒ ȤȡȒıȘȢ
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȘ ȣʌȠȕȠȜȒȢ İȖȖȡȐĳȦȞ ʌȠȣ ȞĮ ĮʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ ĲȠȞ ȤȡȩȞȠ ĮȞȑȖİȡıȘȢ ĮȣșĮȓȡİĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ,
ȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ȦȢ ȤȡȩȞȠȢ ĮȜȜĮȖȒȢ ȤȡȒıȘȢ Ș 1-1-2004, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 87 ĲȠȣ Ȟ. 4495/2017 (ǹǯ 167).
(6) ȉȠʌȠȖȡĮĳȚțȩ įȚȐȖȡĮȝȝĮ ȞȠİȓĲĮȚ ĮȣĲȩ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 83 ĲȠȣ Ȟ. 4495/2017 (ǹǯ 167).
(7) ȂİȜȑĲȘ İȞİȡȖȘĲȚțȒȢ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ıĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ǿ, ǿǿ țĮȚ ǿǿǿ ĲȘȢ Ȁ.Ȋ.ǹ. 31856/2003 (Ǻǯ 1257). ȈĲȘȞ
țĮĲȘȖȠȡȓĮ 0 ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ȣȖȡĮİȡȓȠȣ.

ǼȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ ȝȘȤĮȞȚțȠȪ İȟĮİȡȚıȝȠȪ
ȣʌȠȖİȓȦȞ ĲȝȘȝȐĲȦȞ İȝȕĮįȠȪ ȐȞȦ
ĲȦȞ 200 Ĳ.ȝ.

5

ǵȡȚȠ ȝȒțȠȣȢ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ
ĮʌȡȠıĲȐĲİȣĲȘȢ ȩįİȣıȘȢ įȚĮĳȣȖȒȢ
ȂȑȖȚıĲȠȢ ǵȖțȠȢ ʌȣȡȠįȚĮȝİȡȓıȝĮĲȠȢ
ȆȣȡȠįȚĮȝİȡȚıȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ țĲȚȡȓȦȞ
(İıȦĲİȡȚțȠȓ ĲȠȓȤȠȚ) ȝİ ȤȡȒıȘ
ʌȣȡȐȞĲȠȤȦȞ ȡȠȜȫȞ Ȓ ʌȣȡȠțȠȣȡĲȓȞȦȞ
ǻȚĮȤȦȡȚıȝȩȢ țĮĲȐ ȠȡȩĳȠȣȢ
ʌȣȡȠįȚĮȝİȡȚıȝȐĲȦȞ ȝİ ʌȣȡȐȞĲȠȤȘ
șȪȡĮ

ȊȆȅȈǾȂǼǿȍȈǼǿȈ
(1)
ȶʘʎ 25% ʏɻʎ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ
(2)
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɸʎ ȷ1 ʃɲɿ ȷ2 ɹʘʎ 25% ʏɻʎ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ
(3)
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɸʎ ȿ1, ȿ2 ʃɲɿ ȿ3 ɹʘʎ 50% ʏɻʎ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ

10

8
9

7

6

ǼʌȚțȓȞįȣȞȠȚ ȤȫȡȠȚ ȀĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ǹ Ȓ Ǻ

ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȢ įİȓțĲȘȢ ʌȣȡĮȞĲȓıĲĮıȘȢ
įȚĮȤȦȡȚıĲȚțȫȞ įȠȝȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
įȚĮȤȦȡȚıȝȑȞȦȞ ȤȡȒıİȦȞ
ȆȣȡȠįȚĮȝİȡȚıȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȤȫȡȦȞ ʌȠȣ
ȖİȚĲȞȚȐȗȠȣȞ ȝİ ĮȓșȡȚȠ ȝİ ȤȡȒıȘ
ʌȣȡȐȞĲȠȤȦȞ ȡȠȜȫȞ Ȓ ʌȣȡȠțȠȣȡĲȓȞȦȞ

3

4

ȂȑȖȚıĲȠ İȝȕĮįȩȞ ʌȣȡȠįȚĮȝİȡȓıȝĮĲȠȢ

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ įİȓțĲȘ ʌȣȡĮȞĲȓıĲĮıȘȢ

2

1

Į/Į

ȆȇȅȈȍȇǿȃǾ
ǻǿǹȂȅȃǾ
ʌĮȡ. 6.7

ȈȊȃǹĬȇȅǿȈǾ
ȀȅǿȃȅȊ
ʌĮȡ. 6.5

ǼȀȆǹǿǻǼȊȈǾ
-

ʌĮȡ. 6.7 &
ȆȓȞĮțĮȢ 12

ȊīǼǿǹ Ȁǹǿ
ȀȅǿȃȍȃǿȀǾ
Ȇȇȅȃȅǿǹ
-

-

ʌĮȡ. 6.5
(ȝȩȞȠ ȖȚĮ
țĮĲȘȖȠȡȓĮ
Ǽ2)

-

ȈȍĭȇȅȃǿȈȂȅȈ

(1)

ʌĮȡ. 6.5

ʌĮȡ. 7.3

ʌĮȡ. 6.7

ʌĮȡ. 6.6.8

ȆĮȡ. 6.5
(ȆȓȞĮțĮȢ 10)

ʌĮȡ. 6.2
(ȆȓȞĮțĮȢ 7)
ʌĮȡ. 6.5
(ȆȓȞĮțĮȢ 9)

ǼȂȆȅȇǿȅ

ȀǹȉȅǿȀǿǹ

ȆǿȃǹȀǹȈ 1
Ȇ.ǻ. 41/2018 (ǹǯ 80): ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ ȆȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȀĲȚȡȓȦȞ
īȇǹĭǼǿǹ
-

ǺǿȅȂǾȋǹȃǿǹ ǺǿȅȉǼȋȃǿǹ
(2)

ʌĮȡ. 9.3

ʌĮȡ.
(2)
10.3

ʌĮȡ. 6.7 &
ȆȓȞĮțĮȢ 12
ʌĮȡ. 5.3.4
(ȆȓȞĮțĮȢ 5)
ʌĮȡ. 9.3
ʌĮȡ. 10.3

-

ǹȆȅĬǾȀǼȊȈǾ

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ Ǻ
ȈĲȠȚȤİȓĮ ʌĮșȘĲȚțȒȢ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ İʌȚįȡȠȪȞ ıĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ İȞİȡȖȘĲȚțȒȢ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĮȞȐ İȚįȚțȒ ȤȡȒıȘ țĲȚȡȓȠȣ

ȈȉǹĬȂǼȊȈǾ
ǹȊȉȅȀǿȃǾȉȍȃ
Ȁǹǿ ȆȇǹȉǾȇǿǹ
Ȋīȇȍȃ
ȀǹȊȈǿȂȍȃ

ʌĮȡ. 11.4

ʌĮȡ.
(3)
11.4

-

-

ʌĮȡ. 6.5
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ȀĲȓȡȚĮ Ȓ ĲȝȒȝĮĲĮ țĲȚȡȓȦȞ
ȣȥȘȜȠȪ ȕĮșȝȠȪ țȚȞįȪȞȠȣ
ǹȞȠȓȖȝĮĲĮ ʌĮĲȦȝȐĲȦȞ
ȝİĲĮȟȪ ȠȡȩĳȦȞ
ǶȥȠȢ țĲȚȡȓȠȣ
ǼȜȐȤȚıĲȠȚ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȚ
(2)
ǻİȓțĲİȢ ʌȣȡĮȞĲȓıĲĮıȘȢ
ȂȑȖȚıĲȠ ǼȝȕĮįȩȞ
ʌȣȡȠįȚĮȝİȡȓıȝĮĲȠȢ
ȂȑȖȚıĲȠȢ ǵȖțȠȢ
ʌȣȡȠįȚĮȝİȡȓıȝĮĲȠȢ
ȂȒțȠȢ ĮʌȩıĲĮıȘȢ
İȟȫʌȠȡĲĮȢ ȝȑȤȡȚ ȑȟȠįȠ
țȚȞįȪȞȠȣ
ȂȑȖȚıĲȘ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒ
ĮʌȩıĲĮıȘ
ĮʌȡȠıĲȐĲİȣĲȘȢ ȩįİȣıȘȢ
įȚĮĳȣȖȒȢ
ȂȘ ʌȣȡȐȞĲȠȤȠȢ
įȚĮȤȦȡȚıȝȩȢ
țĮĲĮıĲȘȝȐĲȦȞ įȫȡȦȞ

ȀǹȉȅǿȀǿǼȈ

ʌĮȡ. 2.1.3,
İį. i țĮȚ ii

ʌĮȡ. 2.1.3,
İį. i țĮȚ ii

-

ȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹ
ʌĮȡ. 2.1.3,
İį. i.Ȗ &
İį. ii.ȕ

-

ǼȀȆǹǿǻǼȊȉǾȇǿǹ

-

ʌĮȡ. 3.2
ȆȓȞĮțĮȢ ī3

īȇǹĭǼǿǹ
-

-

ʌĮȡ. 3.1
ȆȓȞĮțĮȢ ǻ1
ʌĮȡ. 3.2
ȆȓȞĮțĮȢ ǻ2

ȀǹȉǹȈȉǾȂǹȉǹ

(1)

ʌĮȡ. 2.1.4

-

ʌĮȡ. 3.2

ǱȡșȡȠ 4, ʌĮȡ. 4.3.2
ʌĮȡ. 3.1
ʌĮȡ. 3.1
ȆȓȞĮțĮȢ Ǽ2
ȆȓȞĮțĮȢ Ȉȉ2
ʌĮȡ. 3.2
ȆȓȞĮțĮȢ Ǽ3

ǱȡșȡȠ 3, ʌĮȡ. 3.2.9

ǱȡșȡȠ 1, ʌĮȡ. 1.2.3

ǺǿȅȂǾȋǹȃǿǼȈ
- ǺǿȅȉǼȋȃǿǼȈ
- ǹȆȅĬǾȀǼȈ
ʌĮȡ. 2.1.3

ʌĮȡ. 3.1
ȆȓȞĮțĮȢ ǽ3
ʌĮȡ. 3.3
ȆȓȞĮțĮȢ ǽ4

Ȁȉǿȇǿǹ
ȊīǼǿǹȈ Ȁǹǿ
ȀȅǿȃȍȃǿȀǾȈ
ȆȇȅȃȅǿǹȈ
ʌĮȡ. 3.3.2

-

-

-

Ȁȉǿȇǿǹ
ȈȍĭȇȅȃǿȈȂȅȊ

-

ʌĮȡ. 3.1
ȆȓȞĮțĮȢ Ǿ1
ʌĮȡ. 3.2
ȆȓȞĮțĮȢ Ǿ2

-

ȋȍȇȅǿ
ȈȉǹĬȂǼȊȈǾȈ
ȅȋǾȂǹȉȍȃ Ȁǹǿ
ȆȇǹȉǾȇǿǹ
Ȋīȇȍȃ
ȀǹȊȈǿȂȍȃ

ʌĮȡ. 3.1
ȆȓȞĮțĮȢ Ĭ1
ʌĮȡ. 3.3
ȆȓȞĮțĮȢ Ĭ2

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȊȆȅȈǾȂǼǿȍȈǼǿȈ
(4) ǼȟĮȚȡȠȪȞĲĮȚ țȜȚȝĮțȠıĲȐıȚĮ ȝİ ȤȡȒıȘ «ȀĮĲȠȚțȓİȢ» ȝȑȤȡȚ 4 ȠȡȩĳȠȣȢ țĮȚ İȝȕĮįȩȞ ȠȡȩĳȠȣ < 500 Ĳ.ȝ.
(5) ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡ. 3.1 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 3: «Ȉİ ʌȠȜȣȫȡȠĳĮ țĲȓȡȚĮ, ȪȥȠȢ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ 20 ȝȑĲȡȦȞ
ĲĮ țȡȓıȚȝĮ ĳȑȡȠȞĲĮ įȠȝȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ įİȓțĲȘ ʌȣȡĮȞĲȓıĲĮıȘȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 120 ȜİʌĲȫȞ»

9

8

7

6

5

3
4

2

1

Į/Į

ȋȍȇȅǿ
ȈȊȃǹĬȇȅǿȈǾȈ
ȀȅǿȃȅȊ

ȆǿȃǹȀǹȈ 2
Ȇ.ǻ. 71/1988 (ǹǯ 32): ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ ȆȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȀĲȚȡȓȦȞ

70662
Τεύχος B’ 5519/29.11.2021

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 5519/29.11.2021

70663

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ī
ǻȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ įȚȠȚțȘĲȚțȫȞ ʌȡȐȟİȦȞ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ (İȞİȡȖȘĲȚțȒȢ)(1)
ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȆİȡȓʌĲȦıȘ 1Ș:
ǻȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ Ȓ ʌȡȠıȦȡȚȞȠȪ(2) ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ (İȞİȡȖȘĲȚțȒȢ)
ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȤȦȡȓȢ Ȓ ȝİ ĲȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮ ĮȣĲȠȥȓĮȢ
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȐ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ:
(3)
1. ȊʌİȪșȣȞȘ ǻȒȜȦıȘ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȠȣ Ȟ.1599/1986 (ǹǯ 75) ĲȠȣ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ Ȓ ĮȡȝȩįȚȠȣ țĮĲȐ ȞȩȝȠ
ȝȘȤĮȞȚțȠȪ, șİȦȡȘȝȑȞȘ ȖȚĮ ĲȠ ȖȞȒıȚȠ ĲȘȢ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ, ȩĲȚ:
(4)
Į. ǲȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ țĮȚ İȖțĮĲĮıĲĮșİȓ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ Įʌȩ ĲȘȞ İȖțİțȡȚȝȑȞȘ ȝİȜȑĲȘ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌĮșȘĲȚțȒȢ /
(5)
įȠȝȚțȒȢ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ʌȠȣ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲĮ ȝȑıĮ İȞİȡȖȘĲȚțȒȢ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ȑȤȠȣȞ ĲȘȡȘșİȓ ȩȜȠȚ
ȠȚ ȩȡȠȚ țĮȚ ȠȚ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ țİȓȝİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ țĮȚ ĲȘȞ ȚıȤȪȠȣıĮ ȞȠȝȠșİıȓĮ
ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĲȚȡȓȦȞ – İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ - İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ,
ȕ. ǲȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ țĮȚ İȖțĮĲĮıĲĮșİȓ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȚıȤȪȠȣıĮ İȖțİțȡȚȝȑȞȘ ȝİȜȑĲȘ
ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ȚıȤȪȠȣıĮ ȞȠȝȠșİıȓĮ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ȝȑĲȡĮ țĮȚ ȝȑıĮ İȞİȡȖȘĲȚțȒȢ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȘȢ ȣʌ’ ĮȡȚș.
15/2014 ȆȣȡȠıȕİıĲȚțȒȢ ǻȚȐĲĮȟȘȢ, ȩʌȦȢ țȐșİ ĳȠȡȐ ȚıȤȪİȚ, țĮȚ ĲȦȞ șİȦȡȘȝȑȞȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ʌİȡȚȖȡĮĳȫȞ
țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ țĮȜȫȢ.
Ȗ. ǲȤȠȣȞ İȜİȖȤșİȓ ȩȜĮ ĲĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ, ȕİȕĮȚȫıİȚȢ țĮȚ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ȑȖȖȡĮĳĮ, ȩʌȦȢ ȊʌİȪșȣȞİȢ ǻȘȜȫıİȚȢ
țĮȜȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ Įʌȩ ĮįİȚȠȪȤȠȣȢ İȖțĮĲĮıĲȐĲİȢ ĮȞȐ țȜȐįȠ Ȓ İȚįȚțȩĲȘĲĮ, İĳȩıȠȞ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ,
țĮȚ ĲĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ įȠȝȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ İȖțĮĲĮıĲȐșȘțĮȞ ıĲȘȞ İʌȚȤİȓȡȘıȘ,
įȚĮįȚțĮıȓİȢ İȜȑȖȤȠȣ țĮȚ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ įȠțȚȝȫȞ ĮȞĲȓįȡĮıȘȢ ıĲȘ ĳȦĲȚȐ Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĲİțȝĮȓȡİĲĮȚ Ș
ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ țĮȚ ĲȦȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ – İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ʌȡȠȢ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȘȢ ȣʌ’ ĮȡȚș. 15/2014 ȆȣȡȠıȕİıĲȚțȒȢ ǻȚȐĲĮȟȘȢ, ȩʌȦȢ țȐșİ ĳȠȡȐ ȚıȤȪİȚ.
į. ȊĳȓıĲĮĲĮȚ ĲİȤȞȚțȩȢ ĳȐțİȜȠȢ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ, ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ
(6)
țĮȚ ıĲȠ ĮȡȤİȓȠ ĲȠȣ țȣȡȓȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ıĲȘȞ ȑįȡĮ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ. ȈĲȠ ĳȐțİȜȠ ʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ Ș İȖțİțȡȚȝȑȞȘ
ȝİȜȑĲȘ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ȠȚ șİȦȡȘȝȑȞİȢ ĲİȤȞȚțȑȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȑȢ, ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ, įȘȜȫıİȚȢ
ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ/ĮʌȩįȠıȘȢ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȫȞ ȖȚĮ ȩȜĮ ĲĮ İʌȚȝȑȡȠȣȢ ȣȜȚțȐ, ȠįȘȖȓİȢ ȤȡȒıȘȢ țĮȚ
ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ĮȣĲȫȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȃȠȝȠșİıȓĮ țĮșȫȢ țĮȚ ȐȜȜĮ ʌȚșĮȞȐ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ
ȑȖȖȡĮĳĮ, ȩʌȦȢ ȣʌİȪșȣȞİȢ įȘȜȫıİȚȢ țĮȜȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ Įʌȩ ĮįİȚȠȪȤȠȣȢ İȖțĮĲĮıĲȐĲİȢ ĮȞȐ
țȜȐįȠ Ȓ İȚįȚțȩĲȘĲĮ, ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ĳȠȡȑȦȞ İȜȑȖȤȠȣ țĮȚ ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȑȢ ȝİȜȑĲİȢ, İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ.
(3)

2. ȊʌİȪșȣȞȘ ǻȒȜȦıȘ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȠȣ Ȟ.1599/86 (ǹǯ 75) ĲȠȣ ȚįȚȠțĲȒĲȘ – İțȝİĲĮȜȜİȣĲȒ, İȡȖȠįȩĲȘ Ȓ
ĲȠȣ ȞȩȝȚȝȠȣ İțʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ - İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ, ȩĲȚ:
Į. ǲȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ, İȖțĮĲĮıĲĮșİȓ, ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ țĮȚ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ Įʌȩ ĲȘȞ
İȖțİțȡȚȝȑȞȘ ȝİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȘȞ ȚıȤȪȠȣıĮ ȞȠȝȠșİıȓĮ ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ȝȑĲȡĮ țĮȚ ȝȑıĮ İȞİȡȖȘĲȚțȒȢ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȕ. ȉĮ İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞĮ ȝȑıĮ țĮȚ ıȣıĲȒȝĮĲĮ İȞİȡȖȘĲȚțȒȢ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ șĮ ıȣȞĲȘȡȠȪȞĲĮȚ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ İșȞȚțȫȞ, İȣȡȦʌĮȧțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ, ĲĮ İȖȤİȚȡȓįȚĮ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȫȞ țĮȚ ĲȘȞ
ȣʌ’ ĮȡȚș. 12/2012 ȆȣȡȠıȕİıĲȚțȒ ǻȚȐĲĮȟȘ, ȩʌȦȢ țȐșİ ĳȠȡȐ ȚıȤȪİȚ.
Ȗ. ȉȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ șĮ ȠȡȖĮȞȫȞİĲĮȚ, șĮ İțʌĮȚįİȪİĲĮȚ țĮȚ șĮ İȞȘȝİȡȫȞİĲĮȚ ıİ șȑȝĮĲĮ
ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘȞ 14/2014 ȆȣȡȠıȕİıĲȚțȒ ǻȚȐĲĮȟȘ, ȩʌȦȢ țȐșİ ĳȠȡȐ
ȚıȤȪİȚ.
į. ǲȤȦ ȜȐȕİȚ ȖȞȫıȘ ȩĲȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ʌȚșĮȞȒ ȝİĲĮȕȠȜȒ Ȓ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ țĮȚ
ĲȦȞ ʌȡȠȕȜȑȥİȦȞ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ Ȓ ȝİĲĮȕȠȜȒ ĲȠȣ țȚȞįȪȞȠȣ ıĲȘȞ ȒįȘ ȣʌȐȡȤȠȣıĮ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ, İȓȝĮȚ
ȣʌȠȤȡİȦȝȑȞȠȢ ȞĮ İȞȘȝİȡȫȞȦ ĮȡȝȩįȚȠ ȝȘȤĮȞȚțȩ, ȫıĲİ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ įȚȠȡșȦĲȚțȐ ȝȑĲȡĮ Ȓ
İȖțȡȓıİȚȢ.
İ. ȊĳȓıĲĮĲĮȚ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȠȣ ĲİȤȞȚțȠȪ ĳĮțȑȜȠȣ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȩʌȦȢ ȝȠȣ țȠȚȞȠʌȠȚȒșȘțİ Įʌȩ ĲȠȞ
ĮȡȝȩįȚȠ ȝȘȤĮȞȚțȩ ıĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ.
3. ȊʌİȪșȣȞȘ ǻȒȜȦıȘ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȠȣ Ȟ. 1599/86 (ǹǯ 75) ĲȘȢ ĮȞĮȖȞȦȡȚıȝȑȞȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ, șİȦȡȘȝȑȞȘ
ȖȚĮ ĲȠ ȖȞȒıȚȠ ĲȘȢ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȞĮ ĳĮȓȞİĲĮȚ Ƞ ĮȡȚșȝȩȢ ĲȦȞ ʌȣȡȠıȕİıĲȒȡȦȞ ʌȠȣ ʌȠȣȜȒșȘțĮȞ,
ıȣȞĲȘȡȒșȘțĮȞ Ȓ ĮȞĮȖȠȝȫșȘțĮȞ ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ - İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ Ȁ.Ȋ.ǹ
618/43/2005 (Ǻǯ 52), ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ, ıȣȝʌȜȘȡȫșȘțİ țĮȚ ȚıȤȪİȚ.
4. ǹʌȩįİȚȟȘ țĮĲȐșİıȘȢ ıĲȘȞ ǼșȞȚțȒ ȉȡȐʌİȗĮ ĲȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ ȖȚĮ ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ ĲȠȣ ȕȚȕȜȓȠȣ İȜȑȖȤȠȣ
ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ țĮȚ țĮȜȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȝȑıȦȞ İȞİȡȖȘĲȚțȒȢ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȣʌ’ ĮȡȚș.
(7)
12/2012 ȆȣȡȠıȕİıĲȚțȒ ǻȚȐĲĮȟȘ, ȩʌȦȢ țȐșİ ĳȠȡȐ ȚıȤȪİȚ .
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(ȀĮĲȐșİıȘ ĲȠȣ ʌȠıȠȪ ĲȦȞ įȑțĮ (10) İȣȡȫ ıĲȠȞ «ǼȚįȚțȩ ȁȠȖĮȡȚĮıȝȩ ȆȩȡȦȞ ȁİıȤȫȞ ȆȣȡȠıȕİıĲȚțȠȪ
ȈȫȝĮĲȠȢ» (040/54613247 – ǿǺǹȃ: GR5401100400000004054613247) ıĲȠ ȩȞȠȝĮ ĲȠȣ ȚįȚȠțĲȒĲȘ –
İțȝİĲĮȜȜİȣĲȒ Ȓ ȞȩȝȚȝȠȣ İțʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ – İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ Ȓ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ țĮĲȐșİıȘȢ ĲȠȣ
ĮȞĲȚĲȓȝȠȣ ȝȑıȦ e-banking, șĮ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȚĲȚȠȜȠȖȓĮ, ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ țĮȚ Ș ȊʌȘȡİıȓĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ Ƞ
İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ șĮ ʌĮȡĮȜȐȕİȚ ĲȠ ȕȚȕȜȓȠ).
ȁȠȚʌȐ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ (ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ):
1. ȆȓȞĮțĮȢ ȈȪȞșİıȘȢ ȅȝȐįĮȢ ȆȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ȣʌ’ ĮȡȚș. 14/2014
ȆȣȡȠıȕİıĲȚțȒ ǻȚȐĲĮȟȘ, ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ, ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ.
2. ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȘȢ ȊʌİȪșȣȞȘȢ ǻȒȜȦıȘȢ, ʌȠȣ ȑȤİȚ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ıĲȠ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ ıȪıĲȘȝĮ ȑțįȠıȘȢ
ȠȚțȠįȠȝȚțȫȞ ĮįİȚȫȞ e-ǱįİȚİȢ Ȓ ıĲȠ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ ıȪıĲȘȝĮ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ įȘȜȫıİȦȞ ĮȣșĮȚȡȑĲȦȞ
țĲȚıȝȐĲȦȞ Ȓ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ Įʌȩ ĲȠȞ ȑȞĲȣʌȠ ĳȐțİȜȠ ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ įȩȝȘıȘȢ, ȠȡșȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ
ȝİȜȑĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ȣȖȡĮİȡȓȠȣ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ǿ, ǿǿ Ȓ ǿǿǿ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡ. 3.1.2.4. ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 3 ĲȘȢ
ȀȊǹ 31856/2003 (Ǻǯ 1257).
3. ǱįİȚĮ ȤȡȒıȘȢ ĳȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ ȚıȤȪȠȞ ȞȠȝȠșİĲȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ țĮȚ ȤȡȒıȘȢ
ĳȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ, İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ.
4. ǹȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞȘ ȑțșİıȘ ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ, ȝİ ıȣȞȘȝȝȑȞĮ ĲȣȤȩȞ ȑȖȖȡĮĳĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲȠȣȢ
ȜȩȖȠȣȢ ȝȘ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȦȞ ȝȑĲȡȦȞ țĮȚ ȝȑıȦȞ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ĲȘ ȤȡȠȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣȢ
țĮȚ ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞĮ ĮȞĲȚıĲĮșȝȚıĲȚțȐ ȝȑĲȡĮ țĮȚ ȝȑıĮ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȒ ĲȠȣȢ, ıĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȠȡȒȖȘıȘȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȠȪ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ (İȞİȡȖȘĲȚțȒȢ) ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.
5. ȀĮĲĮıĲĮĲȚțȩ İĲĮȚȡİȓĮȢ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ȞĮ ĳĮȓȞİĲĮȚ Ƞ/ȠȚ ȞȩȝȚȝȠȢ/-ȠȚ İțʌȡȩıȦʌȠȢ/-ȠȚ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ ʌȠȣ
ȣʌȠȖȡȐĳİȚ/-ȠȣȞ ĲȘȞ/ĲȚȢ ȊʌİȪșȣȞȘ/-İȢ ǻȒȜȦıȘ-ǻȘȜȫıİȚȢ.

ȆİȡȓʌĲȦıȘ 2Ș:
ǻȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĮȞȑȦıȘ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ (İȞİȡȖȘĲȚțȒȢ) ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȐ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ:
(3)
1. ȊʌİȪșȣȞȘ ǻȒȜȦıȘ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȠȣ Ȟ.1599/1986 (ǹǯ 75) ĲȠȣ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ Ȓ ĮȡȝȩįȚȠȣ țĮĲȐ ȞȩȝȠ
ȝȘȤĮȞȚțȠȪ, șİȦȡȘȝȑȞȘ ȖȚĮ ĲȠ ȖȞȒıȚȠ ĲȘȢ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ, ȩĲȚ:
(4)
(5)
Į. ǻİȞ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ ȝİĲĮȕȠȜȒ, ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌĮșȘĲȚțȒȢ / įȠȝȚțȒȢ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ʌȠȣ
İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲĮ ȝȑıĮ İȞİȡȖȘĲȚțȒȢ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ȩʌȦȢ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘ ȝİȜȑĲȘ ʌĮșȘĲȚțȒȢ
ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ țĮȚ ıĲȘȞ İȖțİțȡȚȝȑȞȘ ȝİȜȑĲȘ İȞİȡȖȘĲȚțȒȢ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.
ȕ. ǻİȞ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ ȝİĲĮȕȠȜȒ, ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ȩȡȦȞ țĮȚ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȦȞ ĲȘȢ İȖțİțȡȚȝȑȞȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ
İȞİȡȖȘĲȚțȒȢ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, İȖȖȡȐĳȦȞ ʌȠȣ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ĲİȤȞȚțȩ ĳȐțİȜȠ
(6)
ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ ʌȠȣ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ıĲȠ ĮȡȤİȓȠ ĲȠȣ țȣȡȓȠȣ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ıĲȘȞ ȑįȡĮ ĲȘȢ
İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ.
Ȗ. ȉȘȡȠȪȞĲĮȚ, ȑȤȠȣȞ ıȣȞĲȘȡȘșİȓ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȚıȤȪȠȣıĮ İȖțİțȡȚȝȑȞȘ ȝİȜȑĲȘ
ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȘȞ ȚıȤȪȠȣıĮ ȞȠȝȠșİıȓĮ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ ȝȑĲȡĮ țĮȚ ȝȑıĮ
İȞİȡȖȘĲȚțȒȢ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȘȢ ȣʌ’ ĮȡȚș. 15/2014 ȆȣȡȠıȕİıĲȚțȒȢ
ǻȚȐĲĮȟȘȢ, ȩʌȦȢ țȐșİ ĳȠȡȐ ȚıȤȪİȚ, țĮȚ ĲȦȞ șİȦȡȘȝȑȞȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ʌİȡȚȖȡĮĳȫȞ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ țĮȜȫȢ.
(3)

2. ȊʌİȪșȣȞȘ ǻȒȜȦıȘ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȠȣ Ȟ.1599/86 (ǹǯ 75) ĲȠȣ ȚįȚȠțĲȒĲȘ – İțȝİĲĮȜȜİȣĲȒ, İȡȖȠįȩĲȘ Ȓ
ĲȠȣ ȞȩȝȚȝȠȣ İțʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ - İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ, ȩĲȚ:
Į. ǲȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ, İȖțĮĲĮıĲĮșİȓ, ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ țĮȜȫȢ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ Įʌȩ ĲȘȞ
İȖțİțȡȚȝȑȞȘ ȝİȜȑĲȘ țĮȚ ĲȘȞ ȚıȤȪȠȣıĮ ȞȠȝȠșİıȓĮ ʌȣȡĮıĳȐȜİȚĮȢ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ȝȑĲȡĮ țĮȚ ȝȑıĮ İȞİȡȖȘĲȚțȒȢ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.
ȕ. ȉĮ İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞĮ ȝȑıĮ țĮȚ ıȣıĲȒȝĮĲĮ İȞİȡȖȘĲȚțȒȢ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȑȤȠȣȞ ıȣȞĲȘȡȘșİȓ țĮȚ șĮ
ıȣȞĲȘȡȠȪȞĲĮȚ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ İșȞȚțȫȞ, İȣȡȦʌĮȧțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ, ĲĮ İȖȤİȚȡȓįȚĮ
ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȫȞ țĮȚ ĲȘȞ ȣʌ’ ĮȡȚș. 12/2012 ȆȣȡȠıȕİıĲȚțȒ ǻȚȐĲĮȟȘ, ȩʌȦȢ țȐșİ ĳȠȡȐ ȚıȤȪİȚ.
țĮȚ șĮ ıȣȞĲȘȡȠȪȞĲĮȚ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ İșȞȚțȫȞ, İȣȡȦʌĮȧțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ, ĲĮ
İȖȤİȚȡȓįȚĮ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȫȞ țĮȚ ĲȘȞ ȣʌ’ ĮȡȚș. 12/2012 ȆȣȡȠıȕİıĲȚțȒ ǻȚȐĲĮȟȘ, ȩʌȦȢ țȐșİ ĳȠȡȐ ȚıȤȪİȚ.
Ȗ. ȉȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ șĮ ȠȡȖĮȞȫȞİĲĮȚ, șĮ İțʌĮȚįİȪİĲĮȚ țĮȚ șĮ İȞȘȝİȡȫȞİĲĮȚ ıİ șȑȝĮĲĮ
ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘȞ 14/2014 ȆȣȡȠıȕİıĲȚțȒ ǻȚȐĲĮȟȘ, ȩʌȦȢ țȐșİ ĳȠȡȐ
ȚıȤȪİȚ.
į. ǲȤȦ ȜȐȕİȚ ȖȞȫıȘ ȩĲȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ʌȚșĮȞȒ ȝİĲĮȕȠȜȒ Ȓ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ țĮȚ
ĲȦȞ ʌȡȠȕȜȑȥİȦȞ ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢ Ȓ ȝİĲĮȕȠȜȒ ĲȠȣ țȚȞįȪȞȠȣ ıĲȘȞ ȒįȘ ȣʌȐȡȤȠȣıĮ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ, İȓȝĮȚ
ȣʌȠȤȡİȦȝȑȞȠȢ ȞĮ İȞȘȝİȡȫȞȦ ĮȡȝȩįȚȠ ȝȘȤĮȞȚțȩ, ȫıĲİ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ įȚȠȡșȦĲȚțȐ ȝȑĲȡĮ Ȓ
İȖțȡȓıİȚȢ.
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3. ȊʌİȪșȣȞȘ ǻȒȜȦıȘ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȠȣ Ȟ. 1599/86 (ǹǯ 75) ĲȘȢ ĮȞĮȖȞȦȡȚıȝȑȞȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ, șİȦȡȘȝȑȞȘ
ȖȚĮ ĲȠ ȖȞȒıȚȠ ĲȘȢ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȞĮ ĳĮȓȞİĲĮȚ Ƞ ĮȡȚșȝȩȢ ĲȦȞ ʌȣȡȠıȕİıĲȒȡȦȞ ʌȠȣ ʌȠȣȜȒșȘțĮȞ,
ıȣȞĲȘȡȒșȘțĮȞ Ȓ ĮȞĮȖȠȝȫșȘțĮȞ ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ - İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ Ȁ.Ȋ.ǹ
618/43/2005 (Ǻǯ 52), ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ, ıȣȝʌȜȘȡȫșȘțİ țĮȚ ȚıȤȪİȚ.
4. ǹȞĲȓȖȡĮĳĮ ĲȦȞ ıȣȝʌȜȘȡȦȝȑȞȦȞ ıİȜȓįȦȞ ĲȠȣ ȕȚȕȜȓȠȣ İȜȑȖȤȠȣ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ țĮȚ țĮȜȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ĲȦȞ ȝȑıȦȞ İȞİȡȖȘĲȚțȒȢ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȦȞ İĲȫȞ ȝİĲȐ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȠȣ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ (İȞİȡȖȘĲȚțȒȢ) ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.
ȁȠȚʌȐ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ (ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ):
1. ǹʌȩįİȚȟȘ țĮĲȐșİıȘȢ ıĲȘȞ ǼșȞȚțȒ ȉȡȐʌİȗĮ ĲȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ ȖȚĮ ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ ĲȠȣ ȕȚȕȜȓȠȣ İȜȑȖȤȠȣ
ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ țĮȚ țĮȜȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȝȑıȦȞ İȞİȡȖȘĲȚțȒȢ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȣʌ’ ĮȡȚș.
(8)
12/2012 ȆȣȡȠıȕİıĲȚțȒ ǻȚȐĲĮȟȘ, ȩʌȦȢ țȐșİ ĳȠȡȐ ȚıȤȪİȚ .
(ȀĮĲȐșİıȘ ĲȠȣ ʌȠıȠȪ ĲȦȞ įȑțĮ (10) İȣȡȫ ıĲȠȞ «ǼȚįȚțȩ ȁȠȖĮȡȚĮıȝȩ ȆȩȡȦȞ ȁİıȤȫȞ ȆȣȡȠıȕİıĲȚțȠȪ
ȈȫȝĮĲȠȢ» (040/54613247 – ǿǺǹȃ: GR5401100400000004054613247) ıĲȠ ȩȞȠȝĮ ĲȠȣ ȚįȚȠțĲȒĲȘ –
İțȝİĲĮȜȜİȣĲȒ Ȓ ȞȩȝȚȝȠȣ İțʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ – İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ Ȓ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ țĮĲȐșİıȘȢ ĲȠȣ
ĮȞĲȚĲȓȝȠȣ ȝȑıȦ e-banking, șĮ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȚĲȚȠȜȠȖȓĮ, ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ țĮȚ Ș ȊʌȘȡİıȓĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ Ƞ
İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ șĮ ʌĮȡĮȜȐȕİȚ ĲȠ ȕȚȕȜȓȠ).
2. ȀĮĲĮıĲĮĲȚțȩ İĲĮȚȡİȓĮȢ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ȞĮ ĳĮȓȞİĲĮȚ Ƞ/ȠȚ ȞȩȝȚȝȠȢ/-ȠȚ İțʌȡȩıȦʌȠȢ/-ȠȚ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ ʌȠȣ
ȣʌȠȖȡȐĳİȚ/-ȠȣȞ ĲȘȞ/ĲȚȢ ȊʌİȪșȣȞȘ/-İȢ ǻȒȜȦıȘ-ǻȘȜȫıİȚȢ (ȕȜȑʌİ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ).
3. ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ İȖȖȡȐĳȠȣ ȞȠȝȚȝȠʌȠȓȘıȘȢ (ȩʌȦȢ ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡĮĳȚțȒ ʌȡȐȟȘ, țĮĲĮıĲĮĲȚțȩ İĲĮȚȡİȚȫȞ,
ĮʌȩĳĮıȘ įȚțĮıĲȘȡȓȠȣ, ıȣȝĳȦȞȘĲȚțȩ ȝȓıșȦıȘȢ, țĮĲĮıĲĮĲȚțȩ īǼȂǾ), ıİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȜȜĮȖȒȢ İʌȦȞȣȝȓĮȢ
Ȓ ȝİĲĮȕȠȜȒȢ ĲȠȣ țĮĲȩȤȠȣ (ȚįȚȠțĲȒĲȘ, İțȝİĲĮȜȜİȣĲȒ) ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ.
ȈǾȂǼǿȍȈǼǿȈ:
(1) ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ İȞİȡȖȘĲȚțȒȢ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ – İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ ʌȠȣ
ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ıĲȠ ʌİįȓȠ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȦȞ țĮȞȠȞȚıȝȫȞ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĲȚȡȓȦȞ (ʌ.į. 41/2018 (ǹǯ 80) Ȓ ʌ.į. 71/1988
(ǹǯ 32). ȈĲȚȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ - İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ʌȠȣ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ȜȠȚʌȑȢ țĮȞȠȞȚıĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ǱȡșȡȠ 2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ – ȅȡȚıȝȠȓ).
(2) ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȠȡȒȖȘıȘȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȠȪ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ (İȞİȡȖȘĲȚțȒȢ) ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȩȜĮ ĲĮ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ țĮȚ ȜȠȚʌȐ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ, İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ, ȖȚĮ ĲĮ ȝȑĲȡĮ țĮȚ ȝȑıĮ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌĮșȘĲȚțȒȢ /
įȠȝȚțȒȢ țĮȚ İȞİȡȖȘĲȚțȒȢ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İȖțĮĲĮıĲĮșİȓ Įʌȩ ĲȚȢ ȝİȜȑĲİȢ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ,
İȟĮȚȡȠȣȝȑȞȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌȠȣ įİȞ ȑȤȠȣȞ ȣȜȠʌȠȚȘșİȓ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ țĮȚ șĮ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ȡȘĲȐ ıĲȚȢ ȊʌİȪșȣȞİȢ ǻȘȜȫıİȚȢ.
(3) Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ – İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, ȩʌȠȣ ȣĳȓıĲĮȞĲĮȚ ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ ȝȓĮȢ (1) İȖțİțȡȚȝȑȞİȢ ȝİȜȑĲİȢ
ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ȩʌȦȢ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȒ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ȝİ ʌȠȜȜȐ țĲȓȡȚĮ Ȓ țĲȓȡȚĮ ȝİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢ ȤȡȒıİȚȢ Ȓ ʌȠȣ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ ȖȚĮ ĲȚȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȑȢ ĲȠȣ ĮȞȐȖțİȢ ȣȖȡĮȑȡȚȠ Ȓ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ʌİĲȡİȜĮȚȠİȚįȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ țȜʌ.), Ș
ȊʌİȪșȣȞȘ ǻȒȜȦıȘ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ İȖțİțȡȚȝȑȞȦȞ ȝİȜİĲȫȞ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.
(4) Ǿ ȑȞȞȠȚĮ ĲȘȢ ʌĮșȘĲȚțȒȢ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıİ țĲȓȡȚĮ ʌȠȣ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ıĲȠ ʌİįȓȠ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȦȞ
țĮȞȠȞȚıȝȫȞ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĲȚȡȓȦȞ (ʌ.į. 41/2018 (ǹǯ 80) Ȓ ʌ.į. 71/1988 (ǹǯ 32) (ʌĮȡ. 2.1. ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 1 țĮȚ
ǱȡșȡȠ 2 – ȅȡȚıȝȠȓ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ).
(5) Ǿ ȑȞȞȠȚĮ ĲȘȢ įȠȝȚțȒȢ ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıİ țĲȓȡȚĮ ʌȠȣ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ıİ ʌȣȡȠıȕİıĲȚțȑȢ Ȓ İȚįȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ
ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ (ʌĮȡ. 2.2. țĮȚ 2.3. ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 1 țĮȚ ȐȡșȡȠ 2 – ȅȡȚıȝȠȓ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ).
(6) ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 8 ĲȠȣ ʌ.į. 41/2018 (ǹǯ 80) «…..ȅ țȪȡȚȠȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ĲȘȡİȓ ĮȡȤİȓȠ ȝİ ĲĮ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ȣȜȚțȫȞ țĮȚ įȠȝȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ İȖțĮĲĮıĲȐșȘțĮȞ ıĲȠ țĲȓȡȚȠ. Ȃİ ĲȘȞ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ
ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ țĲȚȡȓȦȞ, ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ĮȞĮȡĲȫȞĲĮȚ ıĲȠȞ ıȤİĲȚțȩ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ ĳȐțİȜȠ
ĲȠȣ țĲȚȡȓȠȣ țĮȚ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĮȞĮʌȩıʌĮıĲĮ ȝȑȡȘ ĮȣĲȠȪ.»
(7) ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȑțįȠıȘȢ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ (İȞİȡȖȘĲȚțȒȢ) ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ȩȤȚ ȑțįȠıȘȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȠȪ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ (İȞİȡȖȘĲȚțȒȢ) ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ.
(8)

ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ȩȜĮ ĲĮ ĳȪȜȜĮ ĲȠȣ ȕȚȕȜȓȠȣ İȜȑȖȤȠȣ țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ȑȤȠȣȞ ıȣȝʌȜȘȡȦșİȓ.

20

10

10

ǼțʌĮȚįİȣĲȒȡȚĮ ʌȠȣ įİȞ
ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ
Ǻ țĮȚ C

īȡĮĳİȓĮ ʌȠȣ įİȞ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ
ıĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ Ǻ țĮȚ C

< 1000 Ĳ.ȝ.
ȊʌĮȓșȡȚĮ țĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ

ǼȀȆǹǿǻǼȊȈǾ

īȇǹĭǼǿǹ

ǼȂȆȅȇǿȅ

10

10

20

ȀĲȓȡȚĮ ȊȖİȓĮȢ țĮȚ
ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ ȆȡȩȞȠȚĮȢ ʌȠȣ
įİȞ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
țĮĲȘȖȠȡȓİȢ Ǻ țĮȚ C

ȀĲȓȡȚĮ ȈȦĳȡȠȞȚıȝȠȪ ʌȠȣ
įİȞ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
țĮĲȘȖȠȡȓİȢ Ǻ țĮȚ C

ȋȫȡȠȚ ȈĲȐșȝİȣıȘȢ
ǹȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ ʌȠȣ įİȞ
ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ
Ǻ țĮȚ C

ȊīǼǿǹ Ȁǹǿ ȀȅǿȃȍȃǿȀǾ
Ȇȇȅȃȅǿǹ

ȈȍĭȇȅȃǿȈȂȅȈ

ȈȉǹĬȂǼȊȈǾ
ǹȊȉȅȀǿȃǾȉȍȃ

100-300 țȜȓȞİȢ
ǼțʌĮȚįİȣĲȒȡȚĮ ǹ.Ȃ.Ǽ.ǹ.
ȃȘʌȚĮȖȦȖİȓĮ
 4 ȠȡȩĳȠȣȢ
ȆȠȜȣȫȡȠĳĮ > 1500 Ĳ.ȝ.
> 2500 Ĳ.ȝ.
> 200 ȐĲȠȝĮ ș.ʌ.

x
x

ȊʌȑȡȖİȚȠȚ ȤȫȡȠȚ >15ȝ. ȪȥȠȢ

> 150 ȐĲȠȝĮ ș.ʌ.
>15ȝ. ȪȥȠȢ

x ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ Ǽ1 < 500 Ĳ.ȝ.
x ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ Ǽ2 > 3000 Ĳ.ȝ. Ȓ
ș.ʌ. >200 ȐĲȠȝĮ
x ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ Ǽ3 > 100 țȜȓȞİȢ

x
>150 ȐĲȠȝĮ ș.ʌ.
x
ȀȜİȚıĲȑȢ ĮșȜȘĲȚțȑȢ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ȝİ ș.ʌ.> 1000
șİĮĲȑȢ
x
ȂȠȣıİȓĮ, ʌȚȞĮțȠșȒțİȢ >
1.500 Ĳ.ȝ.

1000 Ĳ.ȝ. – 2500 Ĳ.ȝ.
x
x
ȀĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ ȣȥȘȜȠȪ
ȕĮșȝȠȪ țȚȞįȪȞȠȣ  750 Ĳ.ȝ.

x
x
x
x
x
x

40

30

30

40

30

30

50

50

ȆȠıȠıĲȩ
ǼȜȑȖȤȠȣ
(ıİ %)

ȀǹȉǾīȅȇǿǹ Ǻ
(ȂİıĮȓȠȣ ȕĮșȝȠȪ țȚȞįȪȞȠȣ)

ȊʌȩȖİȚȠȚ ȤȫȡȠȚ >300 Ĳ.ȝ.

> 3.500 Ĳ.ȝ.

x ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ Ǽ1 > 500 Ĳ.ȝ.
x ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ Ǽ1, Ǽ2, Ǽ3 >
23ȝ. ȪȥȠȢ
x ȊʌȩȖİȚĮ țĮĲȘȖȠȡȓĮ Ǽ3 ȝİ
ș.ʌ. > 150 ȐĲȠȝĮ

x > 2500 Ĳ.ȝ.
x ȊʌȩȖİȚĮ ȝİ ș.ʌ. >150ȐĲȠȝĮ
x ȀĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ ȣȥȘȜȠȪ
ȕĮșȝȠȪ țȚȞįȪȞȠȣ > 750 Ĳ.ȝ.
x ȀȑȞĲȡĮ įȚĮıțȑįĮıȘȢ
x ĬȑĮĲȡĮ țĮȚ ȤȫȡȠȚ
ʌĮȡĮıĲȐıİȦȞ
x ȀȚȞȘȝĮĲȠȖȡȐĳȠȚ
x ǼțșİıȚĮțȐ ȀȑȞĲȡĮ > 3500
Ĳ.ȝ.
x ȊʌȩȖİȚĮ ȝİ ș.ʌ. >150 ȐĲȠȝĮ

>23ȝ.

x > 23ȝ.
x ȊʌȩȖİȚĮ ȝİ ș.ʌ.
> 150ȐĲȠȝĮ

> 300 țȜȓȞİȢ

75

75

100

100

75

75

75

100

ȆȠıȠıĲȩ
ǼȜȑȖȤȠȣ
(ıİ %)

ȀǹȉǾīȅȇǿǹ C
(ȊȥȘȜȠȪ ȕĮșȝȠȪ țȚȞįȪȞȠȣ)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

/

20

ȈȊȃǹĬȇȅǿȈǾ
ȀȅǿȃȅȊ

x
 150 ȐĲȠȝĮ ș.ʌ.
x
ȊʌĮȓșȡȚȠȚ ȋȫȡȠȚ
ȊʌĮȓșȡȚİȢ ĮșȜȘĲȚțȑȢ
x
İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ȝİ ș.ʌ.>
2000 șİĮĲȑȢ
ȀȜİȚıĲȑȢ ĮșȜȘĲȚțȑȢ
x
İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ȝİ ș.ʌ.<
1000 șİĮĲȑȢ

x
x

20

<100 țȜȓȞİȢ

ȆȠıȠıĲȩ
ǼȜȑȖȤȠȣ
(ıİ %)

ȀǹȉǾīȅȇǿǹ ǹ
(ȋĮȝȘȜȠȪ ȕĮșȝȠȪ țȚȞįȪȞȠȣ)

ȆȇȅȈȍȇǿȃǾ ǻǿǹȂȅȃǾ

ȋȇǾȈǾ
ȀȉǿȇǿȅȊ –
ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ –
ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǾȈ ǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹȈ

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǻ
ȆȅȈȅȈȉȅ ǼȁǼīȋȍȃ ȉȍȃ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼȍȃ - ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǼȍȃ Ȁǹǿ ȅǿȀȅȃȅȂǿȀȍȃ ǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉȍȃ

70666
Τεύχος B’ 5519/29.11.2021

-

ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǼǿȈ
ȆǼȉȇǼȁǹǿȅǼǿǻȍȃ
(1)
ȆȇȅȎȅȃȉȍȃ
-

10

10

x ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǹĮ
(ȀȊǹ 16085/2009)
x ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǽ1
(ʌ.į. 41/2018 – ʌ.į.
71/1988)

 1000 Ĳ.ȝ.

20

30

20

x ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȅ, ǹ
(Ȇȣȡ/țȒ ǻȚȐĲĮȟȘ 6/2018)
x ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǽ1
(ʌ.į. 41/2018 – ʌ.į.
71/1988)
x ȊʌĮȓșȡȚİȢ ĮʌȠșȒțİȢ
ʌȠȣ įİȞ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ
țĮĲȘȖȠȡȓĮ Ǻ

x ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ǹ1
(ȀȊǹ 136860/2018)
x ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ǹĮ, ǺĮ, CĮ
(ȀȊǹ ĭ15/1589/2006)
x ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǽ1
(ʌ.į. 41/2018 – ʌ.į.
71/1988)

ȁȊȅȂǼȃǼȈ
ȈȉǼīǹȈȂǼȃǼȈ
ȀǹȉǹȈȀǼȊǼȈ ȂǼ
ǼȊȀǹȂȆȉȅ
ȆǼȇǿǺȁǾȂǹ (ȉǼȃȉǼȈ)

ȈȊȃǼȇīǼǿǹ, ǿȀȉǼȅ &
ȈȊȃǹĭǼǿȈ
ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǼǿȈ

ǹȆȅĬǾȀǼȊȈǾ

ȂǼȉǹȆȅǿǾȉǿȀǼȈ &
ȈȊȃǹĭǼǿȈ
ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǼǿȈ
(ǺǿȅȂǾȋǹȃǿǹ –
ǺǿȅȉǼȋȃǿǹ)

x ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȅ
(ȀȊǹ 136860/2018)

ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ʌİĲȡİȜĮȚȠİȚįȫȞ
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ǿǿǿ
(ȀȊǹ 578/1991)

> 1000 Ĳ.ȝ.

x ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ǺĮ
(ȀȊǹ 16085/2009)
x ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǽ2
(ʌ.į. 41/2018 – ʌ.į. 71/1988)

x ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ Ǻ
(Ȇȣȡ/țȒ ǻȚȐĲĮȟȘ 6/2018)
x ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǽ2
(ʌ.į. 41/2018 – ʌ.į. 71/1988)
x ȊʌĮȓșȡȚİȢ ĮʌȠșȒțİȢ
țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ǹ >7500 Ĳ.ȝ.,
țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ Ǻ > 5000 Ĳ.ȝ. țĮȚ
țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ C> 3000 Ĳ.ȝ.

x ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ Ǻ
(ȀȊǹ 136860/2018)

x ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ǹ2
(ȀȊǹ 136860/2018)
x ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ǹȕ, Ǻȕ, Cȕ
(ȀȊǹ ĭ15/1589/2006)
x ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǽ2
(ʌ.į. 41/2018 – ʌ.į. 71/1988)
x ȂİĲĮȜȜİȓĮ – ȁĮĲȠȝİȓĮ

50

50

30

50

100

50

-

75

x ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ įȚȣȜȚıĲȘȡȓȦȞ
țĮȚ
ȜȠȚʌȫȞ
ȕȚȠȝȘȤĮȞȚȫȞ
ʌİĲȡİȜĮȓȠȣ
(ȀȊǹ 34458/1990)
x ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ
ʌİĲȡİȜĮȚȠİȚįȫȞ
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ǿ & ǿǿ

-

100

100

-

-

x ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ C
(Ȇȣȡ/țȒ ǻȚȐĲĮȟȘ 6/2018)
x ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǽ3
(ʌ.į. 41/2018 – ʌ.į. 71/1988)

x ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ SEVESO
x ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ C
(ȀȊǹ 136860/2018)
x ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ ǹȖ, ǺȖ, CȖ (ȀȊǹ
ĭ15/1589/2006)
x ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ǽ3
(ʌ.į. 41/2018 – ʌ.į. 71/1988)
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10

x ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ĳȣıȚțȠȪ
(1)
ĮİȡȓȠȣ
x ǼȞȠȚțȚĮȗȩȝİȞĮ
İʌȚʌȜȦȝȑȞĮ įȚĮȝİȡȓıȝĮĲĮ
(ǼǼǻǻ) > 50 țȜȓȞİȢ
x ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ
ǾȜİțĲȡȠʌĮȡĮȖȦȖȒȢ Įʌȩ
ĮȚȠȜȚțȒ țĮȚ ȘȜȚĮțȒ İȞȑȡȖİȚĮ
x ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ
ȘȜİțĲȡȠȞȚțȫȞ
İʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ
x ǼțșȑıİȚȢ İʌȚșİȫȡȘıȘȢ
ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ȑȤȠȣȞ
ȣʌȠįİȚȤșİȓ ĳȠȡȘĲȐ,
ʌȡȠȜȘʌĲȚțȐ țĮȚ ȜȠȚʌȐ
ȝȑĲȡĮ țĮȚ ȝȑıĮ İȞİȡȖȘĲȚțȒȢ
ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

ȁȅǿȆǼȈ
ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǼǿȈ

x ǹȝȚȖȒ ȂȚțĲȐ ȆȡĮĲȒȡȚĮ
ȀĮȣıȓȝȦȞ & ǼȞȑȡȖİȚĮȢ (ȣȖȡȫȞ țĮȚ
ĮİȡȓȦȞ țĮȣıȓȝȦȞ)
x ȉȠȣȡȚıĲȚțȠȓ ȜȚȝȑȞİȢ ıțĮĳȫȞ
ĮȞĮȥȣȤȒȢ (ȝĮȡȓȞİȢ)
x ǼțșȑıİȚȢ İʌȚșİȫȡȘıȘȢ ıĲȚȢ
ȠʌȠȓİȢ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠįİȚȤșİȓ ȝȩȞȚȝĮ
ıȣıĲȒȝĮĲĮ İȞİȡȖȘĲȚțȒȢ
ʌȣȡȠʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
50

50

x ȂȚțĲȐ ȆȡĮĲȒȡȚĮ ȀĮȣıȓȝȦȞ &
ǼȞȑȡȖİȚĮȢ (ȣȖȡȫȞ țĮȚ ĮİȡȓȦȞ
țĮȣıȓȝȦȞ)
x ȀĮĲĮıțȘȞȫıİȚȢ – ʌĮȚįȚțȑȢ
İȟȠȤȑȢ
x ǻȠȝȑȢ ĳȚȜȠȟİȞȓĮȢ
ʌȡȠıĳȪȖȦȞ țĮȚ ȝİĲĮȞĮıĲȫȞ

x ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ȣȖȡĮİȡȓȠȣ
țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ǿǿ țĮȚ ǿǿǿ
(ȀȊǹ 31856/2003)
x ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ įİȟĮȝİȞȫȞ
ȣȖȡĮİȡȓȠȣ (ʌĮȡ. 2 țĮȚ 3 ĲȘȢ
ȀȊǹ ǻ3/14858/1993)

100

100

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

(1) ȉȠ ȦȢ ȐȞȦ ʌȠıȠıĲȩ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ țĮȚ ȝȩȞȠ ıİ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ȕȠȘșȘĲȚțȑȢ, įİȣĲİȡİȪȠȣıİȢ ȐȜȜȘȢ țȪȡȚĮȢ ȤȡȒıȘȢ (ȩʌȦȢ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ȣȖȡĮİȡȓȠȣ ıİ ĲȠȣȡȚıĲȚțȩ țĮĲȐȜȣȝĮ, ȤȫȡȠ ıȣȞȐșȡȠȚıȘȢ țȠȚȞȠȪ, țȜʌ.)

-

-

ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǼǿȈ
(1)
ȊīȇǹǼȇǿȅȊ

x ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ȣȖȡĮİȡȓȠȣ
țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ȅ țĮȚ ǿ
(ȀȊǹ 31856/2003)
x ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ĳȚĮȜȫȞ
ȣȖȡĮİȡȓȠȣ (ʌĮȡ. 5 ĲȘȢ ȀȊǹ
ǻ3/14858/1993) > 200 Kg

(ȀȊǹ 578/1991)
x ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ
ʌİĲȡİȜĮȚȠİȚįȫȞ
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
İĲĮȚȡİȚȫȞ İȝʌȠȡȓĮȢ
(ȀȊǹ Ȇ-7086/1988)
ȣȖȡȫȞ
x ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ
țĮȣıȓȝȦȞ ıİ ĮİȡȠįȡȩȝȚĮ
(ȀȊǹ ǻ3/26080/1996)
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Μαρούσι, 18 Νοεμβρίου 2021
Ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ
Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την ημερομηνία
έναρξης ισχύος του πληροφοριακού συστήματος, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην διαπιστωτική πράξη

70669

του Προέδρου του ΤΕΕ, που προβλέπεται στην υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/933111/3679/2021 απόφαση του
Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 4874).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 19 Νοεμβρίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ
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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.

*02055192911210024*

