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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2159
31 Δεκεμβρίου 2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 199284/707
Διαδικασία κύρωσης των Δασικών Χαρτών
(άρθρο 21 παρ. 1 Ν. 3889/2010).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδι−
κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της 2876/7.10.09 (ΦΕΚ
2234/Β΄) απόφασης του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου
Υπουργείων».
3. Τις διατάξεις των Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α΄) «Διο−
ρισμός Υπουργών και Υφυπουργών» και 89/2010 (ΦΕΚ
154/Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
4. Τις διατάξεις της οικ.46098/27.10.10 (ΦΕΚ 1696/
Β΄) απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού
Π.Ε.Κ.Α. «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Μα−
νιάτη Ιωάννη και Μωραΐτη Αθανάσιο».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ
221/Α΄), με το οποίο κατανεμήθηκαν οι αρμοδιότητες
του Υ.Π.Ε.Κ.Α., του άρθρου 6 του ιδίου Π.Δ. με το οποίο
μεταφέρθηκε από το ΥΠ.Α.Α.Τ. στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. η Γενική
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυ−
σικού Περιβάλλοντος (άρθρο 1 Π.Δ. 352/1991, ΦΕΚ 124/Α΄
και άρθρο 1 παρ. 2, Π.Δ. 228/2002, ΦΕΚ 208/Α΄) και την
23111/31.05.10 (ΦΕΚ 855/Β΄) Κ.Υ.Α. με την οποία συγκρο−
τήθηκε Ενιαίος Διοικητικός Τομέας με τίτλο «Ειδική
Γραμματεία Δασών» στην οποία εντάχθηκε η Γενική
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυ−
σικού Περιβάλλοντος.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ
275/Α΄) «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύουν.
7. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 8 του Ν. 3208/2003
(ΦΕΚ 303/Α΄) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων,
κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιω−
μάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και
άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 26 του Ν.3889/
2010 (ΦΕΚ 182/Α΄), «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών
Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρ−
τών και άλλες διατάξεις», όπως αυτές αντικατέστησαν
εκείνες του άρθρου 27 του Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α΄).
9. Τις διατάξεις ειδικότερα της παραγράφου 1 του
άρθρου 21 του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α΄) «Χρηματοδό−
τηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο,
Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις», που
αναφέρονται στο περιεχόμενο της παρούσας απόφα−
σής μας.
10. Τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Δασικών
Χαρτών.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αναφορικά με τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 21 του Ν. 3889/2010:
α. i. Οι τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης των δασι−
κών χαρτών κλπ, που εγκρίθηκαν ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α με
την 97414/754/06.09.07 (ΦΕΚ 1811/Β΄) Κ.Υ.Α., εξακολουθούν
να ισχύουν κατά το τμήμα αυτό (δεν ισχύουν πλέον τα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β΄ και Γ΄) και όσο δεν αντίκεινται με τις
διατάξεις του Ν. 3889/2010, με τις παρακάτω τροποποιή−
σεις και συμπληρώσεις:
1. Όπου αναφέρεται Ο.Τ.Α., μετά την 1.1.2011, νοείται
η τοπική ή δημοτική κοινότητα, όπως αυτές πλέον
ορίζονται στο N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) των οικείων
πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α., που αποτελούν την τεχνική και
διοικητική μονάδα κατάρτισης του Δ.Χ. σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές.
2. Το εδάφιο 2 της παραγράφου 3.5.γ αντικαθίσταται
ως εξής:
«2) Παραχωρητήρια, εφόσον ρητά αναφέρεται ότι οι
εκτάσεις, που παραχωρήθηκαν διατηρούν το δασικό
χαρακτήρα τους, ανεξάρτητα της χρήσης στην οποία
αποδόθηκαν. Διαφορετικά αποδίδονται ως άλλης μορ−
φής/κάλυψης εκτάσεις.
Τα παραχωρητήρια εφόσον μπορούν να εφαρμο−
στούν χαρτογραφικά, αποτελούν αυτοτελή πολύγωνα,
τα οποία απεικονίζονται στον «Ορθοφωτοχάρτη έτους
1945/1960» «Πρόσφατο Ορθοφωτοχάρτη» και κατ’ αντι−
στοιχία στο «Δασικό Χάρτη», και λαμβάνουν χαρακτήρα
δασικό ή μη (ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν όμορα
πολύγωνα με ίδιο χαρακτήρα).»
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3. Προστίθεται παράγραφος 3.6.4 ως εξής:
3.6.4 Απόδοση Αναδασωτέων εκτάσεων
• Σε περιπτώσεις που οι αναδασωτέες εκτάσεις επι−
καλύπτονται πολλαπλώς μεταξύ τους, με αποτέλεσμα
τη δημιουργία πληθώρας πολυγώνων ίδιας κατηγορίας
μορφής/κάλυψης, αυτές απεικονίζονται με μία ενιαία
εξωτερική οριογραμμή.
Τα πολύγωνα που εμπεριέχονται στην ανωτέρω και
δημιουργούνται από τη φωτοερμηνεία των αεροφω−
τογραφιών παλαιότερης και πλέον πρόσφατης λήψης
και λοιπά στοιχεία προερχόμενα από το αρχείο των
δασικών υπηρεσιών, εμφανίζονται με την αντίστοιχη
προβλεπόμενη οριογραμμή, λαμβάνουν την χαρακτηρι−
στική επικρατούσα επιγραφή ΑΝ η οποία αποτελεί και
την εγγραφή στο πεδίο KATHGORDX στη βάση δεδο−
μένων, στα δε πεδία KATHGORAL1 και KATHGORAL2
εγγράφονται τα επιμέρους στοιχεία ως δευτερεύοντες
και τριτεύοντες χαρακτηρισμοί.
• Οι εντός αυτής της οριογραμμής επιμέρους αναδα−
σωτέες εκτάσεις, υποβάλλονται σε ξεχωριστό αρχείο.
4. O τίτλος της παραγράφου 4.3 «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙ−
ΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ
ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» αντικαθίσταται ως ακολούθως:
4.3 ΘΕΩΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ − ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
5. Ο τίτλος της παρ. 4.3.1 «Στατιστικός Έλεγχος Ορι−
οθέτησης των εκτάσεων – Προθεσμίες» αντικαθίσταται
και στο κείμενο συμπληρώνεται παράγραφος στο τέλος,
ως ακολούθως:
4.3.1. Στατιστικός Έλεγχος Οριοθέτησης των εκτά−
σεων
Για την επιτάχυνση του ελέγχου της φωτοερμηνευ−
τικής απόδοσης και εφαρμογής των οριογραμμών των
Ορθοφωτοχαρτών 1945 (1960) και των Πρόσφατων Ορ−
θοφωτοχαρτών, οι αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες δύνα−
νται να παρακάμπτουν τον στατιστικό έλεγχο οριοθέ−
τησης των εκτάσεων και να προβαίνουν άμεσα στον
πλήρη έλεγχο της επόμενης παραγράφου 4.3.2..
6. Η παρ. 4.3.2 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
4.3.2 Πλήρης Έλεγχος Οριοθέτησης των εκτάσεων −
Προθεσμίες
Εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από το
πέρας του ελέγχου της παρ. 4.3.1 του παρόντος και
εφόσον έχει προκύψει από αυτόν ότι ικανοποιούνται
οι προβλεπόμενες ακρίβειες (συνεπώς δεν συντρέχει
λόγος απόρριψης των παραδοτέων), ή εντός ενενήντα
(90) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή των πα−
ραδοτέων του 2ου Σταδίου σε αυτές, οι αρμόδιες Δα−
σικές Υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να προβούν στον
πλήρη έλεγχο της φωτοερμηνευτικής απόδοσης και
εφαρμογής των οριογραμμών των Ορθοφωτοχαρτών
1945 (1960) και των Πρόσφατων Ορθοφωτοχαρτών, να
συντάξουν και να αποστείλουν σε εργοδότη και ανάδο−
χο σχετική λεπτομερή έκθεση ελέγχου, όπου θα διαπι−
στώνεται η ορθότητα της απόδοσης των οριογραμμών
και του χαρακτηρισμού των εκτάσεων ή σε περίπτωση
λαθών, ελλείψεων ή παραλήψεων θα υποδεικνύονται οι
απαραίτητες διορθώσεις ψηφιακά.
Με την έκδοση της σχετικής έκθεσης ελέγχου, η
Δασική Υπηρεσία δεν επανέρχεται με νέες υποδείξεις
διορθώσεων.
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστώνονται
λάθη, ελλείψεις ή παραλήψεις, ο ανάδοχος είναι υπο−

χρεωμένος να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις και
να υποβάλει εκ νέου τα παραδοτέα του 2ου Σταδίου
στον εργοδότη.
Με το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας των ενενήντα
(90) ημερολογιακών ημερών, ο έλεγχος της Δασικής
Υπηρεσίας θεωρείται περαιωμένος.
7. Η παρ. 4.3.3 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
4.3.3 Θεώρηση του Δασικού Χάρτη
Τα παραδοτέα του 3ου Σταδίου μαζί με τον διορθωμέ−
νο «Πρόσφατο Ορθοφωτοχάρτη» και «Ορθοφωτοχάρτη
έτους 1945/1960», υποβάλλονται στην αρμόδια Δ/νση
Δασών η οποία προβαίνει στη θεώρηση του Δασικού
Χάρτη ως προς την ορθότητα της απόδοσης και εφαρ−
μογής των οριογραμμών του και του χαρακτηρισμού
των εκτάσεων εντός προθεσμίας (30) ημερολογιακών
ημερών από την υποβολή του σε αυτήν.
Η συνολική προθεσμία ελέγχου, διορθώσεων και θε−
ώρησης του Δασικού Χάρτη, αρχής γενομένης από την
ημερομηνία υποβολής των παραδοτέων του 2ου Σταδίου
στην αρμόδια Δ/νση Δασών δεν επιτρέπεται να ξεπερνά
τις εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες.
8. Η παρ. 4.5 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
4.5 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Τα προϊόντα του κάθε Σταδίου υποβάλλονται στον
εργοδότη, σύμφωνα με τις προθεσμίες που αναφέρο−
νται στο Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων. Στην
εξωτερική πλευρά του μέσου αποθήκευσης και στις
εξωτερικές πλευρές της συσκευασίας του κάθε μέσου
αναγράφονται πληροφορίες σχετικά με το είδος του
παραδοτέου το οποίο περιλαμβάνεται στο μέσο. H
μορφή και το περιεχόμενο της αναγραφόμενης πλη−
ροφορίας καθορίζεται σύμφωνα με υπόδειγμα που χο−
ρηγείται από τον εργοδότη. Σε κάθε αποθηκευτικό μέσο
τα αρχεία τοποθετούνται σε καταλόγους (directories)
με συγκεκριμένη κωδικοποίηση στην ονομασία τους,
σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοδότη.
Τα παραδοτέα υποβάλλονται στον εργοδότη ομαδο−
ποιημένα ανά περιοχή έργου και ανά Στάδιο, σύμφωνα
με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ANA
ΣΤΑΔΙΟ. Η περιοχή έργου καθορίζεται από τον εργοδό−
τη. Επιτρέπεται η τμηματική υποβολή παραδοτέων ανά
ΟΤΑ σε κάθε στάδιο, κατόπιν αιτήματος του αναδόχου
και έγκρισης του εργοδότη.
Η περιγραφή, το περιεχόμενο, η κωδικοποίηση, η μορ−
φή, η δομή, ο τύπος και η αποθήκευση των παραδοτέων
καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙ−
ΧΕΙΩΝ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ και στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΟΡΙΟΘΕ−
ΤΗΣΗΣ.
Εφόσον το αεροφωτογραφικό και χαρτογραφικό υλι−
κό, που θα χρησιμοποιηθεί στη κατάρτιση των Δασικών
Χαρτών έχει ήδη παραχθεί, τα αντίστοιχα αναγκαία
παραδοτέα προϊόντα (κείμενα και ψηφιακά αρχεία) υπο−
βάλλονται στην αρχική τους μορφή, όπως αυτά χορη−
γήθηκαν. Η οργάνωση και η αποθήκευσή τους όμως
ακολουθεί τις τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης Δα−
σικών Χαρτών και τα παραρτήματά τους.
9. Το Παράρτημα VI τροποποιείται και αντικαθίσταται
ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ
Παραδίδονται από τον ανάδοχο στον εργοδότη τα
προϊόντα σε τμηματικές παραδόσεις, όπως παρακά−
τω:
Πίνακας V1.1. Παραδοτέα Στοιχεία και Υλικά με την ολο−
κλήρωση των Χαρτογραφικών Υποβάθρων (ΣΤΑΔΙΟ 1)
α/α Μορφή

Περιεχόμενο Παραδοτέου
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16 Εκτυπώ− Α/Φ και Διαθετικά παλαιότερης λήψης
σεις
17 Ψηφιακά Οι εικόνες των Πρόσφατων Oρθοφω−
Αρχεία τοχαρτών.
18 Ψηφιακά Aρχείο με τη γεωναφορά κάθε ει−
Αρχεία κόνας ορθοφωτοχάρτη πρόσφατης
λήψης

1

Κείμενο

Αναλυτική κατάσταση των παραδοτέ−
ων σ’ αυτή τη φάση

19 Ψηφιακά Αρχείο ανά πινακίδα ορθοφωτοχάρτη
Αρχεία πρόσφατης λήψης με τα στοιχεία της
Πινακίδας.

2

Κείμενο

Κατάλογος με τα περιεχόμενα των
μέσων αποθήκευσης που παραδίδο−
νται

20 Εκτυπώ− Οι Α/Φ πρόσφατης λήψης.
σεις

3

Κείμενο

Η ταυτότητα του έργου, Νομοί, ΟΤΑ,
οι κωδικοί των Ορθοφωτοχαρτών
έτους 1945, οι κωδικοί των Πρόσφα−
των Ορθοφωτοχαρτών, αριθμός και
κωδικοί Α/Φ 1945 (1960) και πρόσφα−
των Α/Φ.

4

Εκτύπω−
ση και
Ψηφιακό
αρχείο

Εποπτικός Χάρτης της περιοχής μελέ−
της κλ.1:50.000 με Όρια ΟΤΑ, ονόματα
ΟΤΑ, διανομή πινακίδων κατά ΕΓΣΑ
‘87 και κωδικοί πινακίδων με υπόβα−
θρο αυτό που προήλθε από της Α/Φ
πρόσφατης λήψης.

5 Ψηφιακά Οι εικόνες των ιστορικών ορθοφωτο−
Αρχεία χαρτών 1945 (1960).
6 Ψηφιακά Aρχείο με την γεωαναφορά κάθε ει−
Αρχεία κόνας ορθοφωτοχάρτη 1945 (1960)
7 Ψηφιακά Αρχείο με τα όρια των εκτάσεων που
Αρχεία καλύπτουν τα υπόβαθρα (παλαιό και
πρόσφατο) και την αντίστοιχη γεωα−
ναφορά του
8 Ψηφιακά Αρχεία των προσανατολισμών (επιλύ−
Αρχεία σεις αεροτριγωνισμού, συντεταγμένες
φωτοσταθερών κ.λπ.) των στερεομο−
ντέλων από Α/Φ παλαιότερης λήψης.
9 Ψηφιακά Τα αρχεία του ψηφιακού μοντέλου
Αρχεία εδάφους 1945/1960.
10 Ψηφιακά Διάγραμμα πτήσεων Α/Φ 1945 (1960)
Αρχεία και πρόσφατων Α/Φ
11 Ψηφιακά Αρχείο ανά πινακίδα υποβάθρου Ορ−
Αρχεία θοφωτοχάρτη 1945 (1960) με τα στοι−
χεία της Πινακίδας.
12 Ψηφιακά Τα ψηφιακά αρχεία των Α/Φ παλαιό−
Αρχεία τερης λήψης.
13

Κείμενο

14 Κείμενο

15

Κείμενο

21 Ψηφιακά Τα αρχεία του πρόσφατου ψηφιακού
Αρχεία μοντέλου εδάφους.
22 Εκτύπω− Εκτυπώσεις ανά πινακίδα των υποβά−
ση
θρων από Α/Φ παλαιότερης λήψης με
τα στοιχεία της Πινακίδας.
23 Εκτύπω− Εκτυπώσεις ανά πινακίδα των υποβά−
ση
θρων από Α/Φ πρόσφατης λήψης με
τα στοιχεία της Πινακίδας.
24 Ψηφιακή Αναφορές Εσωτερικών Ελέγχων
και ανα−
λογική
25 Ψηφιακή Αποτελέσματα Εσωτερικού Ελέγχου
και ανα− (QCRs)
λογική
Επισημαίνεται ότι από τα στοιχεία του παραπάνω
πίνακα, αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγω−
γή του χαρτογραφικού υποβάθρου, δεν χορηγούνται
από τον εργοδότη και συνεπώς δεν παραδίδονται σ’
αυτόν.
VI.2. Παραδοτέα για τον έλεγχο οριοθέτησης των εκτά−
σεων (Στάδιο 2).
α/α

Μορφή

Περιεχόμενο παραδοτέου

1 Κείμενο και Αναλυτική κατάσταση των παραδο−
ψηφιακό τέων σ’ αυτή τη παράδοση
αρχείο
2 Κείμενο και Κατάλογος με τα περιεχόμενα των
ψηφιακό μέσων αποθήκευσης που παραδίδο−
αρχείο
νται σ’ αυτή τη παράδοση.
3 Κείμενο και Τεχνική έκθεση με αναλυτική πε−
ψηφιακό ριγραφή των οργάνων και της με−
αρχείο
θοδολογίας που εφαρμόστηκε για
τη φωτοερμηνεία και απόδοση των
οριογραμμών.

Τεχνική έκθεση με αναλυτική περι−
γραφή των οργάνων και τις μεθοδο−
λογίας που εφαρμόστηκε για τη πα−
ραγωγή του υποβάθρου παλαιότερης
λήψης.

4

Εκτύπωση Εκτυπώσεις των «Ορθοφωτοχαρτών
έτους 1945 (1960)» ανά πινακίδα.

5

Τεχνική έκθεση με αναλυτική περι−
γραφή του αεροτριγωνισμού και της
επίλυσής του.

Εκτύπωση Εκτυπώσεις των «Πρόσφατων Ορθο−
φωτοχαρτών» ανά πινακίδα.

6

Τεχνική έκθεση με λεπτομερή περι−
γραφή των φωτοσταθερών.

Ψηφιακά
αρχεία

Γεωμετρικά και θεματικά χαρακτη−
ριστικά των οριογραμμών των εκτά−
σεων «Ορθοφωτοχάρτη έτους 1945
(1960)» ανά πινακίδα
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7

Ψηφιακά
αρχεία

Γεωμετρικά και θεματικά χαρακτη−
ριστικά των πολυγώνων των εκτά−
σεων «Ορθοφωτοχάρτη έτους 1945
(1960)» ανά ΟΤΑ

8

Ψηφιακά
αρχεία

Γεωμετρικά και θεματικά χαρα−
κτηριστικά των οριογραμμών των
εκτάσεων «Πρόσφατου Ορθοφωτο−
χάρτη» ανά πινακίδα

9

10

Ψηφιακά
αρχεία

Ψηφιακά
αρχεία

Γεωμετρικά και θεματικά χαρακτη−
ριστικά των πολυγώνων των εκτά−
σεων του «Πρόσφατου Ορθοφωτο−
χάρτη» ανά ΟΤΑ
Τα όρια των εγκεκριμένων Σχεδίων
Πόλεως εφόσον έχουν χορηγηθεί

11

Ψηφιακό Τα κτηματολογικά διαγράμματα των
αρχείο (α) διανομών (εποικισμού) με τους αντί−
στοιχους κτηματολογικούς πίνακες
εφόσον έχουν χορηγηθεί

12

Ψηφιακό
αρχείο(α)

Τους Κτηματικούς Χάρτες Ν.
248/1976 (όπως αυτοί ψηφιοποιήθη−
καν αυτούσια)

13

Ψηφιακά
αρχεία

Γεωμετρικά και θεματικά χαρακτη−
ριστικά των διοικητικών ορίων

14

Ψηφιακό
αρχείο(α)

Γεωμετρικά και θεματικά χαρα−
κτηριστικά των πολυγώνων των
υφιστάμενων εκτάσεων που οριοθε−
τούνται στις πρόσφατες ορθοφωτο−
γραφίες ανά ΟΤΑ

15

Ψηφιακή Αναφορές Εσωτερικών Ελέγχων
και αναλο−
γική

16

Ψηφιακή Αποτελέσματα Εσωτερικών Ελέγ−
και αναλο− χων
γική

3

Κείμενο

4 Εκτύπωση Εκτύπωση Βάσεων Δεδομένων του
«Ορθοφωτοχάρτη 1945 (1960)», του
«Πρόσφατου Ορθοφωτοχάρτη» και
του «Δασικού Χάρτη».
5 Εκτύπωση Εκτυπώσεις των «Ορθοφωτοχαρτών
έτους 1945 (1960)» ανά πινακίδα.
6 Εκτύπωση Εκτυπώσεις των «Πρόσφατων Ορθο−
φωτοχαρτών» ανά πινακίδα.
7 Εκτύπωση Εκτυπώσεις των «Δασικών Χαρτών»
ανά πινακίδα.
8

Ψηφιακά
αρχεία

Γεωμετρικά και θεματικά χαρα−
κτηριστικά των πολυγώνων των
«χορτολιβαδικών» εκτάσεων με την
αντίστοιχη βάση δεδομένων (περι−
λαμβάνονται όλες οι ενοποιημένες
οριογραμμές των πολυγώνων που
προσδιορίζουν «χορτολιβαδική έκτα−
ση»)

9

Ψηφιακά
αρχεία

Γεωμετρικά και θεματικά χαρακτηρι−
στικά των πολυγώνων των «δασικών»
εκτάσεων με την αντίστοιχη βάση
δεδομένων (περιλαμβάνονται όλες οι
ενοποιημένες οριογραμμές των πο−
λυγώνων που προσδιορίζουν «δασική
έκταση»)

10

Ψηφιακά
αρχεία

Γεωμετρικά και θεματικά χαρακτη−
ριστικά των οριογραμμών των εκτά−
σεων «Ορθοφωτοχάρτη έτους 1945
(1960)» ανά πινακίδα

11

Ψηφιακά
αρχεία

Γεωμετρικά και θεματικά χαρακτηρι−
στικά των πολυγώνων των εκτάσεων
«Ορθοφωτοχάρτη έτους 1945 (1960)»
ανά ΟΤΑ

12

Ψηφιακά
αρχεία

Γεωμετρικά και θεματικά χαρακτη−
ριστικά των οριογραμμών των εκτά−
σεων «Πρόσφατου Ορθοφωτοχάρτη»
ανά πινακίδα

13

Ψηφιακά
αρχεία

Γεωμετρικά και θεματικά χαρακτηρι−
στικά των πολυγώνων των εκτάσεων
«Πρόσφατου Ορθοφωτοχάρτη» ανά
ΟΤΑ

14

Ψηφιακά
αρχεία

Γεωμετρικά και θεματικά χαρακτηρι−
στικά των οριογραμμών των εκτάσε−
ων «Δασικού Χάρτη» ανά πινακίδα

15

Ψηφιακά
αρχεία

Γεωμετρικά και θεματικά χαρακτηρι−
στικά των πολυγώνων των εκτάσεων
«Δασικού Χάρτη» ανά ΟΤΑ

16

Ψηφιακά
αρχεία

Όλα τα παραδοτέα του 1ου Σταδίου,
εφόσον δεν έχουν υποβληθεί στην
τελική τους μορφή

Πίνακας VI.3. Παραδοτέα Δασικού Χάρτη (Στάδιο 3).
α/α
1

Μορφή

Περιεχόμενο παραδοτέου

Εκτύπωση Εκτυπώσεις των «Δασικών Χαρτών»
ανά πινακίδα.

2

Ψηφιακά
αρχεία

Γεωμετρικά και θεματικά χαρακτη−
ριστικά των οριογραμμών των εκτά−
σεων «Δασικού Χάρτη» ανά πινακίδα

3

Ψηφιακά
αρχεία

Γεωμετρικά και θεματικά χαρακτη−
ριστικά των πολυγώνων των εκτά−
σεων «Δασικού Χάρτη» ανά ΟΤΑ

4

Ψηφιακά
αρχεία

Διορθωμένος «Πρόσφατος Ορθοφω−
τοχάρτης»

5

Ψηφιακά
αρχεία

Διορθωμένος «Ορθοφωτοχάρτης
έτους 1945/1960»

Πίνακας VI.4. Τελικά παραδοτέα (Στάδιο 4).
α/α

Μορφή

Περιεχόμενο παραδοτέου

1

Κείμενο

Αναλυτική κατάσταση των παραδο−
τέων σ’ αυτή τη φάση

2

Κείμενο

Κατάλογος με τα περιεχόμενα των
μέσων αποθήκευσης που παραδίδο−
νται σ’ αυτή τη φάση.

Τεχνική έκθεση με αναλυτική περι−
γραφή των οργάνων και της μεθο−
δολογίας που εφαρμόστηκε για τη
φωτοερμηνεία και απόδοση των ορι−
ογραμμών με πλήρη αναφορά στις
διορθώσεις της Δασικής υπηρεσίας
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10. Στους πίνακες 11 και 12 των παραγράφων 2.4 και
3.4 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VIIΙ τροποποιείται η εγγραφή
LANDTYPE, ως ακολούθως:
Όνομα Τύπος Πλάτος Δεκ
LAND− Numeric
TYPE

2

Περιγραφή

0 Τιμές:
0: Δεν υπάρχουν δεδομένα
1: Εντός ορίων εποικισμού
2: Εντός ορίων Κ.Χ. ν.248/1976
3: Εντός Σχεδίου Πόλεως
4: Παραχωρητήριο
5: Αποτερματισμοί
6: Αναγνωρίσεις ιδιωτικών
δασών
7: Εντός ορίων Κ.Χ. ν.248/1976
& Εντός Σχεδίου Πόλεως
8: Εντός ορίων Κ.Χ. ν.248/1976
&
Εντός ορίων εποικισμού
9: Εντός ορίων Κ.Χ. ν.248/1976,
Παραχωρητήριο
10: Εντός ορίων Κ.Χ. ν.
248/1976,
Αποτερματισμοί
11: Εντός ορίων Κ.Χ. ν.
248/1976,
Αναγνωρίσεις ιδιωτικών δα−
σών
12: Εντός ορίων Κ.Χ.
ν.248/1976,
Εντός ορίων εποικισμού,
Παραχωρητήριο
13: Εντός ορίων Κ.Χ.
ν.248/1976,
Εντός ορίων εποικισμού,
Αναγνωρίσεις ιδιωτικών δα−
σών
14: Εντός ορίων Κ.Χ.
ν.248/1976,
Αναγνωρίσεις ιδιωτικών δα−
σών,
Παραχωρητήριο
15: Εντός ορίων Κ.Χ. ν.248/1976,
Εντός ορίων εποικισμού,
Εντός Σχεδίου Πόλεως
16: Εντός ορίων εποικισμού,
Εντός Σχεδίου Πόλεως
17: Αποφάσεις δικαστηρίων
ν.248/76
18: Αποφάσεις δικαστηρίων
ν.248/76
Εντός Σχεδίου Πόλεως
19: Λοιπές περιπτώσεις διόρ−
θωσης
Κ.Χ. ν. 248/76

11. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΧΑΡΤΩΝ ΤΟΥ Ν. 248/1976, προστίθενται παράγραφοι
ΙΧ10, ΙΧ11 και ΙΧ12 ως ακολούθως:
ΙΧ10. Το αρχείο με τους ψηφιοποιημένους χάρτες του
ν. 248/76, υποβάλλεται χωρίς καμία προσαρμογή επί
πρόσφατου υπόβαθρου ορθοφωτοχάρτη. Οι κτηματικοί
χάρτες όμως ενημερώνονται σε εφαρμογή των διορθώ−
σεων ενημέρωσης, που έχουν προέλθει από τα ίδια συ−
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νεργεία σύνταξης των Κτηματικών Χαρτών του Ν. 248/
1976. Κατόπιν, επί των υποβάθρων των ορθοφωτοχαρ−
τών, γίνονται οι απαιτούμενες−προβλεπόμενες προσαρ−
μογές στις οριογραμμές, σύμφωνα με την παράγραφο
ΙΧ4.
ΙΧ11. Σε εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων δη−
μιουργούνται πολύγωνα, τα οποία είναι αυτοτελή και
λαμβάνουν χαρακτήρα ανάλογα με τα αναγραφόμενα
στην απόφαση (ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν όμορα
πολύγωνα με ίδιο χαρακτήρα) και με ιδιαίτερο κωδικό
αριθμό και καταχωρίζονται σε ειδικό πίνακα, με τίτλο
«Αποφάσεις δικαστηρίων ν. 248/76» που συνοδεύει τη
βάση δεδομένων του χάρτη και σε ψηφιακή μορφή σε
αρχείο με ονομασία DA_N248.xls.
ΙΧ12. Ο «Ορθοφωτοχάρτης 1945 (1960)» σε καμία περί−
πτωση δεν τροποποιείται, με τις διορθώσεις που ενερ−
γούνται σε εφαρμογή των αποφάσεων των δικαστηρίων
του ν. 248/76.
ii. Οι τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης των δασικών
χαρτών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) της περίπτωσης i επεκτείνο−
νται κατά τις λοιπές προβλεπόμενες εργασίες με το ΠΑ−
ΡΑΡΤΗΜΑ Β, «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ, ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ
ΧΑΡΤΩΝ», που συνοδεύει την παρούσα ως αναπόσπαστο
τμήμα της και αφορά στην περίπτωση εφαρμογής της
παραγράφου 4 άρθρου 3 του Ν. 3889/2010.
β. Σχετικά με την κατ’ άρθρο 14 Ν. 3889/2010 δια−
δικασία ανάρτησης και δημοσιοποίησης των δασικών
χαρτών κ.λπ.:
1. Όπου στην παρούσα αναφέρεται Διεύθυνση Δασών,
νοείται η οικεία Διεύθυνση Δασών νομαρχιακού επιπέ−
δου με το αρμόδιο Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων,
που συστάθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 10 του
άρθρου 28 του Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α΄).
2. Όπου στην παρούσα αναφέρονται Περιφέρεια και
Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας, μετά την 1.1.2011, νο−
ούνται η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ο Γενικός Γραμ−
ματέας της αντίστοιχα, σύμφωνα με τα άρθρα 283 (παρ.
3) και 6 (παρ. 2) του Ν. 3852/2010.
3. Ο τύπος και το περιεχόμενο του δασικού χάρτη
(Δ.Χ.) που αναρτάται σύμφωνα με το άρθρο 14 του N.
3889/2010, ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 13
του ιδίου νόμου και περιγράφεται στις ισχύουσες τεχνι−
κές προδιαγραφές. Διευκρινήσεις για τον τύπο και το
περιεχόμενο του Δασικού Χάρτη ή/και τις προδιαγραφές
μπορεί να δίδονται από τη Διεύθυνση Δασικών Χαρτών
της Ειδικής Γραμματείας Δασών του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
4. Η ανάρτηση του θεωρημένου Δ.Χ. γίνεται ανά τοπική
ή δημοτική κοινότητα (νυν δημοτικό ή κοινοτικό διαμέ−
ρισμα), όπως αυτές μετά την 1.1.2011 ορίζονται στο N.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) των οικείων πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α.,
που αποτελούν και τη διοικητική μονάδα κατάρτισης
του Δ.Χ. σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
5. Ο Δ.Χ. αναρτάται από υπάλληλο της αρμόδιας Δι−
εύθυνσης Δασών του Νομού σε εμφανή θέση των γρα−
φείων της, με μέριμνα του Τμήματος Δασικών Χαρτο−
γραφήσεων. Συγχρόνως αποστέλλεται από την ίδια ως
άνω υπηρεσία, στο οικείο Δασαρχείο, καθώς και στον
οικείο πρωτοβάθμιο Ο.Τ.Α., στον οποίο ανήκει η τοπική
ή δημοτική κοινότητα που αφορά ο αναρτούμενος Δ.Χ.,
μαζί με τη σχετική πρόσκληση για υποβολή αντιρρή−
σεων και ανακοίνωση της ανάρτησης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β1),
προκειμένου να αναρτηθούν και δημοσιοποιηθούν στα
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αντίστοιχα γραφεία τους (αναρτώνται τρεις σειρές Δ.Χ.).
Στο ανωτέρω έντυπο (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β1) σαφώς ορίζεται
η υπηρεσία υποβολής και συγκέντρωσης των αντιρρή−
σεων, καθώς και ο ειδικός τόπος και ο χρόνος που θα
παραλαμβάνονται.
6. Για κάθε έναν από τους παραπάνω χώρους ανάρτη−
σης, συντάσσεται αντίστοιχο πρωτόκολλο ανάρτησης,
το οποίο υπογράφεται από τον υπάλληλο που κάνει
την ανάρτηση και από ένα μάρτυρα – υπάλληλο των
σχετικών υπηρεσιών (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β2).
7. Στην περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 4
του άρθρου 13 Ν. 3889/2010, κατά την οποία η ΚΤΗΜΑ−
ΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. εκτελεί τις εργασίες που προβλέπονται
στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, προηγείται αλ−
ληλογραφία της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών με την
εταιρεία προκειμένου να καθοριστούν ο τόπος και ο
χρόνος παραλαβής των αντιρρήσεων κατά τα ειδικώς
προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του
ιδίου νόμου. Στην ίδια αλληλογραφία περιλαμβάνεται
κατάσταση στην οποία καταχωρούνται οι εκκρεμείς
ενώπιον των δασικών υπηρεσιών και των επιτροπών
Ε.Ε.Δ.Α. υποθέσεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 και
προσδιορίζονται τα σχετικά με τη ψηφιοποίησή τους
θέματα, ώστε στη συνέχεια να διαβιβαστούν στις ΕΠ.Ε.Α.
ως αντιρρήσεις και να ενταχθούν στις εργασίες προε−
τοιμασίας των αντιρρήσεων προς εξέταση.
8. Επιπλέον, αποστέλλεται από την αρμόδια προς την
ανάρτηση Διεύθυνση Δασών ψηφιακά αντίγραφά του
προς ανάρτηση Δ.Χ. μαζί με την ανακοίνωση για την
ανάρτησή του και την πρόσκληση των ενδιαφερομένων
να υποβάλλουν αντιρρήσεις, στη Δ/νση Δασικών Χαρτών
της Ειδικής Γραμματείας Δασών, στη Δ/νση Δασών της
οικείας Περιφέρειας και στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., προ−
κειμένου με μέριμνα των υπηρεσιών αυτών, ο Δ.Χ. μαζί
με όλα τα ανωτέρω συνοδευτικά, να δημοσιοποιηθούν
και διαδικτυακά, στις ιστοσελίδες του Υ.Π.Ε.Κ.Α., της
οικείας Περιφέρειας και της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
9. Η ανακοίνωση για την ανάρτηση του Δ.Χ. και η
πρόσκληση των ενδιαφερομένων να υποβάλλουν αντιρ−
ρήσεις αποστέλλεται προς δημοσίευση, επίσης με μέρι−
μνα και δαπάνες της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών, σε
δύο ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας
και μία τοπική. Συγχρόνως ζητείται η ενημέρωση της
ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης, καθώς και
αντίγραφο του ιδίου φύλλου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β3).
Προκειμένου να δοθεί ευρύτερη δημοσιότητα στην
ανάρτηση, η παραπάνω ανακοίνωση μαζί με περίληψή
της (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β4) αποστέλλεται, επίσης, στην Ε.Ρ.Τ.
και σε ένα τοπικό τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό σταθμό.
10. Ψηφιακό αντίγραφο του αναρτημένου Δ.Χ. απο−
στέλλεται από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών στο
ΥΠ.Α.Α.Τ., προκειμένου να ενημερωθεί για το περιεχό−
μενό του σε εκτάσεις που είναι υπό την εποπτεία του.
11. Ο Δ.Χ. που αναρτήθηκε, η ανακοίνωση ανάρτησης
και η πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων, τα πρωτόκολ−
λα ανάρτησης, η σχετική αλληλογραφία με τις λοιπές
εμπλεκόμενες υπηρεσίες (Ο.Τ.Α., Δασαρχεία κ.λπ.), και
τα αποδεικτικά στοιχεία ανακοινώσεων και δημοσιεύ−
σεων στα Μ.Μ.Ε. (αποκόμματα εφημερίδων κ.λπ.), συ−
σχετίζονται και αποτελούν τον φάκελο ανάρτησης και
δημοσιοποίησης του συγκεκριμένου Δ.Χ.
γ. Σχετικά με τη διαδικασία σύνταξης, υποβολής, πα−
ραλαβής και καταχώρησης των αντιρρήσεων και των
συνοδευτικών τους στοιχείων κ.λπ.:

1. Η προθεσμία των σαράντα πέντε (45) ημερών για την
υποβολή των αντιρρήσεων από τους ενδιαφερόμενους,
αρχίζει από την τελευταία δημοσίευση της σχετικής
πρόσκλησης στον τύπο.
Η ημερομηνία λήξης της παραπάνω προθεσμίας ανα−
γράφεται σαφώς στην πρόσκληση υποβολής αντιρ−
ρήσεων. Στην περίπτωση που η ακριβής καταληκτική
ημερομηνία, της παραπάνω προθεσμίας, δεν μπορεί να
υπολογιστεί εκ των προτέρων, ακολουθεί νέα συμπλη−
ρωματική ανακοίνωση για τη δημοσιοποίησή της, αφού
γνωστοποιηθεί από τα μέσα ενημέρωσης η ημερομηνία
της τελευταίας δημοσίευσής της. Κατά τον ίδιο τρόπο
δημοσιοποιείται και η ημερομηνία λήξης της προθεσμί−
ας, που αφορά σε μόνιμα κατοικούντες ή διαμένοντες
στην αλλοδαπή, η οποία υπολογίζεται με την παρέκταση
της ως άνω προθεσμίας κατά 20 ημέρες.
Σε περίπτωση που η λήξη της προθεσμίας υποβολής
αντιρρήσεων συμπίπτει με ημέρα αργίας, αυτή μετατί−
θεται στην επομένη εργάσιμη.
2. Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για το περιε−
χόμενο του αναρτημένου Δ.Χ., για τις διαδικασίες και
τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων, γίνεται στους
χώρους που ειδικά ορίζονται στη σχετική πρόσκληση
για υποβολή αντιρρήσεων. Αυτή αφορά σε γενικές πλη−
ροφορίες προσανατολισμού και προσδιορισμού των
περιοχών, που προτίθενται οι ενδιαφερόμενοι να υπο−
βάλλουν αντιρρήσεις, εφόσον προσκομίζονται οι γεω−
γραφικές συντεταγμένες του συγκεκριμένου ακινήτου
(σε Ε.Γ.Σ.Α. 87). Ο ακριβής προσδιορισμός των περιοχών
και των εκτάσεων για τις οποίες γίνονται αντιρρήσεις,
καθώς και ο υπολογισμός του αναλογούντος ειδικού
τέλους, που προβλέπεται στην Κ.Υ.Α. του άρθρου 22
παρ. 1 Ν. 3889/2010, είναι αποκλειστική ευθύνη του εν−
διαφερομένου ή του υποβάλλοντος.
3. Το έντυπο υποβολής αντιρρήσεων (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ1)
είναι διαθέσιμο στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών,
του οικείου Δασαρχείου, στα τοπικά ή δημοτικά κα−
ταστήματα του οικείου πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α. και στα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ή όπου αλλού αναφέ−
ρεται ρητά στην πρόσκληση. Επίσης είναι διαθέσιμο
σε ψηφιακή μορφή στις ιστοσελίδες του Υ.Π.Ε.Κ.Α., της
οικείας Περιφέρειας, της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., του οι−
κείου ΟΤΑ και των ΚΕΠ. Στις αντιρρήσεις αναγράφονται,
επί ποινή απαραδέκτου τα στοιχεία της παραγράφου 3
του άρθρου 15 του ως άνω νόμου και ειδικότερα:
I. Πίνακας με τις γεωγραφικές συντεταγμένες (σε
ΕΓΣΑ 87) των κορυφών του πολυγώνου που περικλείει
μόνο την έκταση της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτή−
ρας και όχι τη συνολικά φερόμενη ως ιδιοκτησία του
ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τον αναρτηθέντα Δ.Χ. και
το εμβαδόν, επίσης, μόνον αυτής.
II. Τα στοιχεία στα οποία θεμελιώνεται το έννομο συμ−
φέρον του ενδιαφερόμενου με την επίκληση εμπράγμα−
τος ή ενοχικού δικαιώματος, τα οποία παρατίθενται με
σύντομη έκθεση συσχέτισής τους με την εξεταζόμενη
έκταση.
Τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι ένα από τα ακό−
λουθα:
• Εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων όπως είναι η
κυριότητα, η υποθήκη και οι δουλείες (προσωπικές δου−
λείες π.χ. επικαρπία και οίκηση και πραγματικές δουλεί−
ες όπως δουλεία οδού, ξυλεύσεως, βοσκής, αντλήσεως
ύδατος κ.λπ.) και αφορά οποιαδήποτε πράξη σύστασης
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ή μετάθεσης ή κατάργησης εμπράγματου δικαιώματος
επί ακινήτου, απαιτείται δημόσιο έγγραφο το οποίο
μεταγράφεται στο οικείο υποθηκοφυλακείο.
Το δικαίωμα αποδεικνύεται από δημόσια έγγραφα
όπως είναι τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, οι δικαστι−
κές αποφάσεις, τα παραχωρητήρια, οι πράξεις τακτο−
ποίησης, οι αποφάσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
κ.λπ. με τα οποία συστήνεται (ή προκειμένου για το
δικαίωμα της κυριότητας κτάται πρωτοτύπως) ή μετα−
βιβάζεται ή καταργείται εμπράγματο δικαίωμα.
• Ενοχικά δικαιώματα, τα οποία είναι απεριόριστα και
ενδεικτικά αναφέρονται, προκειμένου για ακίνητα, η μί−
σθωση, η επίμορτη αγροληψία, η χρονομεριστική μίσθω−
ση και το προσύμφωνο πώλησης−δωρεάς ακινήτου.
Για την μίσθωση απαιτείται συμβολαιογραφικό έγ−
γραφο που μεταγράφεται στο υποθηκοφυλακείο, ενώ
για το προσύμφωνο δωρεάς ακινήτου, απαιτείται συμ−
βολαιογραφικό έγγραφο και όχι μεταγραφή.
• Αντίγραφο του εντύπου Ε9 της δήλωσης στοιχείων
ακινήτων, που υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., εφόσον από αυτό
προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου.
III. Το αποδεικτικό καταβολής του αναλογούντος ειδι−
κού τέλους (παράβολο, στέλεχος διπλότυπου είσπραξης
κ.λπ.).
Αντίρρηση υποβάλλεται ξεχωριστά για κάθε αυτο−
τελές πολύγωνο έκτασης, που δημιουργείται από τις
οριογραμμές που περικλείουν την περιοχή αμφισβήτη−
σης, ανεξάρτητα από το αν τα πολύγωνα που αφορούν
στις αντιρρήσεις βρίσκονται εντός του ίδιου πολυγώνου
μορφής/κάλυψης του Δ.Χ.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ενδιαφερόμενος
προτίθεται να προβεί σε αμφισβήτηση περισσοτέρων
από μία αυτοτελών εκτάσεων, συμπληρώνει και υπο−
βάλλει τόσα ειδικά έντυπα αντιρρήσεων, όσες και οι
εκτάσεις των οποίων αμφισβητείται ο χαρακτήρας και
καταβάλλεται το αναλογούν ειδικό τέλος για κάθε μία
εκ των προαναφερθεισών εκτάσεων.
4. Στην αντίρρηση δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο
αν επιθυμεί ή όχι να εκπροσωπηθεί από τεχνικό σύμ−
βουλο (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις). Επιπλέον,
η αντίρρηση μπορεί να συνοδεύεται από στοιχεία που
αποδεικνύουν ή υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς του
ενδιαφερόμενου για το δασικό ή μη χαρακτήρα της
έκτασης (φωτοερμηνείες, τεχνικές εκθέσεις κ.λπ.) τον
οποίο αμφισβητεί.
5. Όταν η αντίρρηση κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω
της ιστοσελίδας της εταιρείας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.,
τα παραπάνω (II) και (III) αποδεικτικά στοιχεία, όπως τα
αντίγραφα των τίτλων ιδιοκτησίας και των άλλων στοι−
χείων ή του εντύπου Ε9 που αποδεικνύουν το εμπράγ−
ματο ή ενοχικό δικαίωμα, μπορούν να υποβάλλονται και
αυτά ηλεκτρονικά ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά
σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή με συστημένη επιστολή,
στην υπηρεσία που ορίζεται στην πρόσκληση υποβο−
λής αντιρρήσεων, εντός της παραπάνω προβλεπόμενης
προθεσμίας. Ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται η
ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα κατάθεσης
στο ταχυδρομείο.
Στο φάκελο αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το
όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμοί πρωτοκόλλου
των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά.
6. Όταν η αντίρρηση κατατίθεται σε Κ.Ε.Π., θα πρέπει
υποχρεωτικά αυτή να συνοδεύεται από τα αποδεικτικά
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στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου, ώστε να είναι
πλήρης ο φάκελος για την αποστολή του στην υπηρεσία
που ορίζεται στην πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ1 της ανω−
τέρω παραγράφου 3.
Κατά την παραλαβή των αντιρρήσεων γίνεται έλεγχος
από το Κ.Ε.Π. για την τήρηση των ανωτέρω και ενημερώ−
νονται ανάλογα οι ενδιαφερόμενοι, κατά τα ειδικώς ορι−
ζόμενα σε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
7. Όταν οι αντιρρήσεις υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω
διαδικτύου, με τη διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου
5, τότε για τις περιπτώσεις ελλείψεων στα υποβαλλόμε−
να στοιχεία που δεν αναιρούν την αποδοχή της αντίρ−
ρησης, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι και καλούνται
να προσκομίσουν άμεσα τα στοιχεία που λείπουν. Οι
εργασίες του ελέγχου της πληρότητας των στοιχείων
των αντιρρήσεων, αποτελούν τμήμα του σταδίου της
επεξεργασίας τους.
8. Σε περιπτώσεις που δεν πληρούνται οι ανωτέρω
προϋποθέσεις ή οι αντιρρήσεις είναι εκπρόθεσμες, ενη−
μερώνονται οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Δασικών
Χαρτογραφήσεων της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών του
νομού ή από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. σε περίπτωση
εφαρμογής της παρ. 4 άρθρου 13 Ν. 3889/2010, ότι αυ−
τές δεν θα εξεταστούν από την επιτροπή, με σχετική
αιτιολογία.
9. Αμέσως μετά την ανάρτηση του Δ.Χ., ενημερώνονται
εγγράφως από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών, το αρ−
μόδιο Δασαρχείο και οι επιτροπές του άρθρου 10 παρ.
3 του Ν. 998/79 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ2), για την εφαρμογή της
παραγράφου 18α του άρθρου 28 του Ν. 2664/1998 όπως
ισχύει με την παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 3889/2010. Οι
παραπάνω υπηρεσίες διαβιβάζουν αμελλητί και οπωσ−
δήποτε εντός της προθεσμίας των σαράντα πέντε (45)
ημερών, όλες ανεξαιρέτως τις σχετικές αιτήσεις και
υποθέσεις που εκκρεμούν, στην υπηρεσία που ορίζεται
στην πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων (περίπτωση
ανωτέρω παραγράφου β.5 και αντίστοιχο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
Β1), προκειμένου να παραπεμφθούν ως αντιρρήσεις στην
αρμόδια ΕΠ.Ε.Α., ενώ ταυτόχρονα φροντίζουν για την
έγγραφη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων τουλάχιστον
είκοσι πέντε (25) ημέρες πριν τη λήξη της παραπάνω
προθεσμίας (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Γ2α, Γ2β, Γ2γ).
Κατά την ενημέρωση επισημαίνεται στους ενδιαφε−
ρόμενους ότι μπορούν να υποβάλλουν συμπληρωμα−
τικά στοιχεία τεχνικού χαρακτήρα, που αφορούν τις
συντεταγμένες του ακινήτου ή του τμήματος σχετικά με
αίτησή τους που εκκρεμεί σε εφαρμογή της διαδικασίας
του άρθρου 14 του Ν. 998/1979 και θα αποτελέσει το
αντικείμενο της σχετικής αντίρρησης κατά του περιεχο−
μένου του αναρτηθέντος Δ.Χ., καθώς και της επιθυμίας
τους να εκπροσωπηθούν ή μη από τεχνικό σύμβουλο.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι δεν οφείλουν να καταβά−
λουν το προβλεπόμενο ειδικό τέλος. Στις περιπτώσεις
αυτές, είναι απαραίτητη η υποβολή των στοιχείων που
αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον, εφόσον δεν έχουν
αρχικά υποβληθεί με τη σχετική αίτηση για το χαρα−
κτηρισμό του ακινήτου, άλλως η υπόθεσή τους δεν θα
εξεταστεί από την ΕΠ.Ε.Α.
Για τις περιπτώσεις αιτήσεων που έχουν υποβληθεί
και δεν έχει εκδοθεί πράξη χαρακτηρισμού από τον
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αρμόδιο δασάρχη και τα ακίνητα που αφορούν αυτές
βρίσκονται, σύμφωνα με τον αναρτημένο δασικό χάρ−
τη, εντός περιοχών μη δασικού χαρακτήρα, μπορούν
να ανακαλούνται με ευθύνη των ενδιαφερομένων και
συνεπώς δεν αποτελούν αντιρρήσεις κατά του δασι−
κού χάρτη. Οι λοιπές που δεν ανακληθούν, μέχρι την
κατ’ αρχή κύρωση του δασικού χάρτη, προωθούνται
ως αντιρρήσεις.
Επειδή οι επιτροπές του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 998/
1979 δεν διαθέτουν τον απαραίτητο διοικητικό μηχα−
νισμό, την ατομική έγγραφη ενημέρωση των ενδιαφε−
ρομένων για την κατά τα παραπάνω παραπομπή των
εκκρεμών υποθέσεων, αναλαμβάνει το Δασαρχείο, σύμ−
φωνα με τον πίνακα που του κοινοποιείται και συνοδεύει
το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ2β.
10. Η υπηρεσία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρ−
θρου 17 (αρμόδια Δ/νση Δασών ή ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.)
φροντίζει άμεσα είτε η ίδια είτε μέσω ανάθεσης, για
την ψηφιοποίηση των στοιχείων που περιήλθαν σ’ αυτήν
σύμφωνα με τα προηγούμενα. Για τυχόν ελλείψεις που
καθιστούν αδύνατη την ψηφιοποίηση ο ενδιαφερόμενος
ειδοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία, να προσκομίσει
εντός αποκλειστικής προθεσμίας, που δεν μπορεί να
ξεπερνά τις 45 ημέρες, τα στοιχεία που λείπουν. Σε
περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των σχετικών
στοιχείων, η αντίρρηση δεν εξετάζεται.
11. Κατά τη συγκέντρωση των υποθέσεων, που περι−
γράφονται στις προηγούμενες παραγράφους 9 και 10,
στην υπηρεσία παραλαβής των αντιρρήσεων, που ορίζε−
ται στην πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων, λαμβάνουν
νέους αριθμούς πρωτοκόλλου που συσχετίζονται με όλα
τα συνοδευτικά στοιχεία (π.χ. αριθμός πρωτοκόλλου
αίτησης, αριθμός απόφασης Ε.Ε.Δ.Α. κ.λπ.) και αποτελεί
μέρος των προβλεπόμενων εργασιών επεξεργασίας των
αντιρρήσεων.
12. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αντιρ−
ρήσεων, αυτές συγκεντρώνονται στην αρμόδια Διεύ−
θυνση Δασών ή, σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 4
άρθρου 13 Ν. 3889/2010 στην εταιρεία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Α.Ε., όπου επεξεργάζονται και προετοιμάζονται για την
εξέτασή τους από τις ΕΠ.Ε.Α., είτε από τις ίδιες είτε
μέσω ανάθεσης των σχετικών εργασιών σε ιδιωτικά
γραφεία εκπόνησης δασικών μελετών.
Α. Η επεξεργασία των στοιχείων των αντιρρήσεων
περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:
• Ψηφιοποίηση, γεωαναφορά και συσχετισμός με συ−
μπληρωματικά γεωγραφικά στοιχεία (συντεταγμένες)
που υποβλήθηκαν και αφορούν στις υποθέσεις που εκ−
κρεμούν στη διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/1979 και
αποτελούν αντιρρήσεις που περιήλθαν στις αρμόδιες
υπηρεσίες σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους 9
και 10.
• Σάρωση των συνοδευτικών αποδεικτικών στοιχείων,
για ψηφιακή χρήση και αποθήκευσή τους.
• Ψηφιακή αποτύπωση και εισαγωγή των πολυγώ−
νων, για τα οποία ασκούνται οι αντιρρήσεις στο δασικό
χάρτη, με βάση τις γεωγραφικές συντεταγμένες των
κορυφών τους, τοπολογίες, κωδικαρίθμηση, δημιουργία
βάσης δεδομένων. Αποτελεί τον παραγόμενο προσω−
ρινό δασικό χάρτη.
• Αποτύπωση στο δασικό χάρτη με πράσινο περί−
γραμμα και πράσινη διαγράμμιση των εκτάσεων για
τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις, τροποποιώ−

ντας ανάλογα τις τοπολογίες, την κωδικαρίθμηση και
την βάση δεδομένων του αναρτηθέντος δασικού χάρτη
όπου απαιτείται. Αποτελεί τον παραγόμενο δασικό χάρ−
τη που θεωρείται και κυρώνεται σύμφωνα με το άρθρο
17 Ν. 3889/2010.
Β. Η προετοιμασία των αντιρρήσεων περιλαμβάνει τις
παρακάτω εργασίες:
• Ομαδοποίηση των αντιρρήσεων με την ένταξή τους
σε ενιαίες, ευρύτερες δασικές περιοχές, οι οποίες ορί−
ζονται με φυσιογεωγραφικά στοιχεία και κριτήρια κα−
θορισμού δασοβιοκοινότητας, λαμβάνοντας υπόψη κοινά
χαρακτηριστικά της περιοχής (π.χ. κοινές μεταβολές ως
προς τις χρήσεις γης, επικρατούσες κλίσεις εδάφους,
υφή εδάφους, ιδιαιτερότητες ή δυσκολίες της φωτοερ−
μηνείας κ.λπ.) ή σε περιοχές με ιδιαίτερο καθεστώς ή
ιδιαιτερότητες (π.χ. διανομές του Υπ. Γεωργίας, Σχέδια
Πόλεων, κ.λπ.), έτσι ώστε να διευκολύνεται η ΕΠ.Ε.Α.
στη συστηματική εξέτασή τους, την επιτάχυνση και την
ταχύρυθμη ροή των εργασιών της και σύνταξη σχετικού
πίνακα (ενδεικτικό ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ3).
• Στη συνέχεια δημιουργείται από την αρμόδια Διεύ−
θυνση Δασών υπηρεσιακός φάκελος, που περιλαμβάνει
επιμέρους υποφακέλους, ο καθένας με ομαδοποιημένες
ως ανωτέρω τις αντιρρήσεις κατά περιοχή, με όλα τα
συνοδευτικά τους στοιχεία. Σε κάθε επιτροπή χορηγού−
νται τα παρακάτω στοιχεία:
i. Αναλογικό και Ψηφιακό αντίγραφο του Δ.Χ. και των
ορθοφωτοχαρτών του 1945 (ή 1960)
ii. Αεροφωτογραφίες πρόσφατης και παλαιότερης
λήψης
iii. Αντίγραφο των τεχνικών προδιαγραφών κατάρτισης
δασικών χαρτών
iv. Αντίγραφα της νομοθεσίας που έχουν σχέση με
την κατάρτιση των Δ.Χ.
v. Αντίγραφο υπουργικών αποφάσεων και Κ.Υ.Α. που
έχουν σχέση με την κατάρτιση των Δ.Χ.
vi. Αντίγραφα των σχετικών οδηγιών που έχουν εκδο−
θεί από την Διεύθυνση Δασικών Χαρτών του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
κ.λπ.
vii. Πίνακας με τις προς εξέταση αντιρρήσεις και τη
σχετική ομαδοποίησή τους.
Στον υπηρεσιακό φάκελο συμπεριλαμβάνονται οπωσ−
δήποτε τα παρακάτω στοιχεία: Οι αντιρρήσεις περιλαμ−
βάνονται ομαδοποιημένες σε υποφάκελο κατά ευρύτερη
δασική περιοχή, και συνοδεύονται από σύντομη έκθεση
που συντάσσεται από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφή−
σεων της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών του νομού, με
ειδικότερες φωτοερμηνευτικές αναφορές στην περιοχή,
τη γενική μεταβολή των χρήσεων γης από την παλαιό−
τερη αεροφωτογράφηση και μετά, τις διοικητικές πρά−
ξεις εποπτείας, προστασίας, διαχείρισης και ανάπτυξης
αυτής από τη Δασική Υπηρεσία διαχρονικά και όποιο
άλλο στοιχείο ελήφθη υπόψη κατά την κατάρτιση του
Δ.Χ. και επηρεάζει την απόφαση για τον χαρακτηρισμό
των εκτάσεων που περιλαμβάνονται σ’ αυτόν.
Η σύνταξη της έκθεσης είναι αποκλειστική ευθύνη και
αρμοδιότητα της παραπάνω υπηρεσίας.
• Για τη δημιουργία του υπηρεσιακού φακέλου, το
γραφείο δασικών μελετών που κατάρτισε τον δασικό
χάρτη ή σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 4 αρ. 13 Ν.
3889/2010 η εταιρεία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., παρέχουν
στη Διεύθυνση Δασών κάθε σχετικό έγγραφο ή στοιχείο
που έχουν στη διάθεσή τους, που είναι απαραίτητο για
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τη διαμόρφωση άποψης από τα μέλη της ΕΠ.Ε.Α. όσον
αφορά τη μορφή και τον χαρακτήρα των εκτάσεων.
13. Μετά την ταξινόμηση των αντιρρήσεων και την
δημιουργία του παραπάνω υπηρεσιακού φακέλου ο
προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών, έρχε−
ται σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της επιτροπής, για
το διαδικαστικό μέρος της παράδοσής τους, τον χώρο
και τον τρόπο φύλαξής τους και όποια άλλη λεπτομέ−
ρεια είναι απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή των
εργασιών εξέτασης των αντιρρήσεων, συντασσομένου
σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης − παραλαβής (ΥΠΟ−
ΔΕΙΓΜΑ Γ4).
Η τετράμηνη προθεσμία της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 18 του Ν. 3889/2010 για την εξέταση των αντιρρή−
σεων (παράταση της οποίας δεν προβλέπεται), αρχίζει
την επομένη ημέρα της υπογραφής του παραπάνω
πρωτοκόλλου παράδοσης − παραλαβής.
14. Ειδικές περιπτώσεις αντιρρήσεων:
i. Για περιοχές που βρίσκονται εντός των ορίων εγκε−
κριμένων οικισμών ή εγκεκριμένων πολεοδομικών μελε−
τών και ρυμοτομικών σχεδίων, σύμφωνα με τις διατάξεις
της πολεοδομικής νομοθεσίας και δεν έχουν ανακληθεί
καθ’ οιονδήποτε λόγο (περιπτώσεις υπαγωγής στις δι−
ατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3889/2010), δεν συντρέ−
χει λόγος υποβολής αντιρρήσεων, ανεξάρτητα από το
αν εμφανίζονται ως δασικές είτε κατά την παλαιότερη
είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, εκτός αν
αφορούν άλση ή πάρκα.
Εφόσον τα όρια αυτά δεν απεικονίζονται στον αναρ−
τημένο Δασικό Χάρτη ή δεν έχουν θεωρηθεί από την
αρμόδια υπηρεσία, τότε ζητείται από τον υποβάλλοντα
την αντίρρηση, να προσκομίσει βεβαίωση της αρμόδιας
Πολεοδομικής Υπηρεσίας, ότι το ακίνητο ενδιαφέροντος
βρίσκεται εντός ορίων οικισμού ή εντός ορίων σχεδίου
πόλεως. Βεβαίωση επίσης, απαιτείται σε περίπτωση που
σε ακίνητο έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια βάσει των
διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 2 του Γ.Ο.Κ./1985 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Για τις περιπτώσεις αυτές, πρέπει επίσης να εξεταστεί
εάν βάσει δικαστικών αποφάσεων ή άλλων αποφάσεων
της διοίκησης, προκύπτει ότι οι εκτάσεις αυτές βρίσκο−
νται εντός των ορίων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού
σχεδίου.
ii. Για περιοχές που έχουν περιληφθεί σε εποικιστικές
εκτάσεις και δεν έχει εφαρμοστεί παρακάτω παράγρα−
φος δ.1, αλλά στον αναρτημένο Δ.Χ. εμφανίζονται ως
δασικές από τα στοιχεία της παλαιότερης αεροφωτο−
γράφισης, δεν συντρέχει λόγος υποβολής αντιρρήσεων.
Στις περιοχές αυτές, αντιρρήσεις υποβάλλονται μόνον
αν αυτές αφορούν στην πρόσφατη κατάσταση μορ−
φής/κάλυψης γης.
Όμως απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερό−
μενο βεβαίωσης της αρμόδιας εποικιστικής υπηρεσίας
ότι το ακίνητο αφορά σε κλήρο.
iii. Για περιοχές που υπάγονται στις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν. 3889/2010 (οικισμοί και πολεοδομικά
σχέδια στερούμενα νόμιμης έγκρισης) και εμφανίζο−
νται ως δασικές στον αναρτημένο Δ.Χ., δεν συντρέχει
λόγος υποβολής αντιρρήσεων, εφόσον έχει εκδοθεί η
προβλεπόμενη Υπουργική απόφαση περί αναστολής της
διαδικασίας υποβολής αντιρρήσεων.
Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, υπάρχει σχετική
διατύπωση στην πρόσκληση της παραγράφου β.5 (ΥΠΟ−
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ΔΕΙΓΜΑ Β1) και ενημερώνονται σαφώς οι ενδιαφερόμε−
νοι κατά την διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων.
δ. Ειδικά θέματα:
1. Διαδικασία κατάρτισης Δ.Χ. (άρθρο 13 Ν.3889/2010).
Όπου εφαρμόζονται ασφαλώς τα στοιχεία του εποικι−
σμού, κατόπιν ψηφιοποίησης και γεωαναφοράς, ο χειρι−
σμός των εντός αυτών εκτάσεων είναι ο ακόλουθος:
Στις περιοχές που αποτελούν κλήρους, στο Δ.Χ., δεν
λαμβάνεται υπόψη η φωτοερμηνεία των αεροφωτογρα−
φιών της παλαιότερης λήψης, η οποία υποκαθίσταται
από τον χαρακτηρισμό της επιτροπής απαλλοτρίωσης,
αφού οι εκτάσεις αυτές αποτέλεσαν αντικείμενο διανο−
μής για γεωργική αποκατάσταση (δηλαδή Α), ανεξάρτη−
τα της δασικής μορφής που παρουσιάζουν. Ο χαρακτη−
ρισμός συμπληρώνεται από τα στοιχεία που προκύπτουν
από την παρούσα κατάσταση που προκύπτει από φω−
τοερμηνεία των αεροφωτογραφιών πρόσφατης λήψης
και επίγειο έλεγχο (δηλαδή επιγραφή ΑΔ ή ΑΑ).
Στις περιοχές που αφορούν σε αδιάθετα−διαθέσιμα
και κοινόχρηστα ακίνητα, επίσης λαμβάνεται υπόψη ο
χαρακτηρισμός της επιτροπής απαλλοτρίωσης, εφόσον
αποτελεί δόκιμο όρο και ταυτίζεται με τους χαρακτη−
ρισμούς εκτάσεων ως δάση ή δασικές σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, άλλως διενεργείται φωτοερμηνεία
προς διευκρίνιση της μορφής στις παλαιότερες αερο−
φωτογραφίες (π.χ. χερσολίβαδο). Ο χαρακτήρας που
προκύπτει συμπληρώνεται από τα πρόσφατα στοιχεία
ως ανωτέρω και αναλόγως παίρνει την επιγραφή ΔΔ,
ΔΑ, ΑΔ, ΑΑ.
Τα ανωτέρω ισχύουν, κατά την εφαρμογή του άρθρου
13 παρ. 4 Ν. 3889/2010, για τις μελέτες κατάρτισης δασι−
κών χαρτών που θα προκηρυχθούν μετά την υπογραφή
της παρούσας.
2. Γενικώς, ο Δ.Χ. σε κάθε στάδιο που προβλέπεται
θεώρησή του, εφόσον οι διατάξεις των άρθρων 23 και
24 δεν έχουν εφαρμοστεί είτε οι οριογραμμές που υλο−
ποιήθηκαν επί των Δ.Χ. (εποικισμός, σχέδια πόλης κ.λπ.)
δεν έχουν πιστοποιηθεί από τις αρμόδιες προς τούτο
υπηρεσίες, θεωρούνται ως έχουν.
3. Αρχική κύρωση δασικών χαρτών άρθρου 17 Ν. 3889/
2010.
Ο Δ.Χ. μετά την επεξεργασία του σύμφωνα με την
παράγραφο γ.12.i. προωθείται προς κύρωση από την αρ−
μόδια Διεύθυνση Δασών του νομού ιεραρχικά στο Γενικό
Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ1).
Σε συνέχεια της κύρωσης ο Δ.Χ. με μέριμνα της ιδίας
υπηρεσίας αποστέλλεται προς δημοσίευση στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως και συνέπεια τούτου καθίσταται
οριστικός.
Στη συνέχεια ο οριστικός Δ.Χ. αποστέλλεται, αμελλητί,
με μέριμνα της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών του νομού,
στο οικείο κτηματολογικό γραφείο (εφόσον η περιοχή
βρίσκεται υπό κτηματογράφηση και το γραφείο έχει
συσταθεί), προκειμένου για την εφαρμογή των προ−
βλεπομένων στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28
του Ν. 2664/1998.
4. Οριστικός Δ.Χ. (άρθρο 19 Ν. 3889/2010).
Όμοια εφαρμόζονται όσα περιγράφονται στην παρά−
γραφο 2 ανωτέρω και για την περίπτωση της κύρωσης
ως προς συμπλήρωση του Δ.Χ. μετά την εξέταση των
αντιρρήσεων, αφού προηγουμένως διορθωθεί και συ−
μπληρωθεί ο προσωρινός Δ.Χ. με τις αποφάσεις των
ΕΠ.Ε.Α. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ2).
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Μετά την τμηματική κύρωση του Δ.Χ. συγκεκριμένης
μονάδας (τοπική ή δημοτική κοινότητα), και εφόσον
απαιτείται, ακολουθείται η παρακάτω επεξεργασία:
Όμορα πολύγωνα όμοιου χαρακτήρα, τα οποία προέ−
κυψαν από τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. επί αντιρρήσεων
και αποτελούν αντικείμενα κύρωσης σε εφαρμογή των
διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρων 17, σε
συνέχεια της αρχικής κύρωσης του άρθρου 19 παρ. 1 και
2 του Ν. 3889/2010, συνενώνονται στο Δ.Χ., δημιουργούν
και αποτελούν ενιαία πολύγωνα και δημιουργείται ανά−
λογη βάση δεδομένων. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας
αποτελεί τον οριστικό Δ.Χ. και παραπέμπει στις επιμέ−
ρους κυρωτικές πράξεις του Δ.Χ. της μονάδας.
στ. Σχετικά με τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων
(ΕΠ.Ε.Α.).
1. Η Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), της
παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Ν. 3889/2010, συγκρο−
τείται για κάθε συγκεκριμένη ανάρτηση Δ.Χ., δηλαδή για
κάθε τοπική ή δημοτική κοινότητα των οικείων πρωτο−
βάθμιων Ο.Τ.Α., με απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Περιφέρειας (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΤ1), μετά από εισήγηση
του αρμοδίου Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων
(άρθρο 2, παρ. στ΄ Π.Δ. 187/21.07.2000, ΦΕΚ 176/Α΄) της
Διεύθυνσης Δασών Περιφέρειας. Με την απόφαση αυτή
καθορίζεται και η έδρα της επιτροπής. Η εν λόγω από−
φαση εκδίδεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών
από την ημερομηνία ανάρτησης και πρόσκλησης των
ενδιαφερομένων για την υποβολή αντιρρήσεων κατά
του περιεχόμενου του αναρτούμενου Δ.Χ.
Οι ΕΠ.Ε.Α. μπορεί να είναι περισσότερες από μία ανά
ανάρτηση, ανάλογα με τον όγκο των αντιρρήσεων, όπως
επίσης στην ίδια επιτροπή, μπορεί να ανατίθεται με
απόφαση του ως άνω οργάνου, η εξέταση αντιρρήσεων
για περισσότερες από μία αναρτήσεις Δ.Χ., ανάλογα με
την πορεία και τον όγκο των σχετικών εργασιών.
Η εισήγηση της ανωτέρω υπηρεσίας μπορεί να γίνε−
ται και η σχετική απόφαση να εκδίδεται και πριν την
ανάρτηση και την πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων
κατά του Δ.Χ.
2. Για την επιλογή των μελών των ΕΠ.Ε.Α., προηγείται
αλληλογραφία της ανωτέρω υπηρεσίας με τις διοικη−
τικές υπηρεσίες των της Περιφέρειας και των Ο.Τ.Α.,
για να αποστείλουν καταλόγους με τις ειδικότητες των
υπηρετούντων δασολόγων, τοπογράφων μηχανικών και
γεωπόνων, μαζί με τα ειδικότερα προσόντα τους, όπως
αυτά καθορίζονται παρακάτω. Με την ίδια αλληλογρα−
φία ζητούνται και κατάλογοι διοικητικού προσωπικού
(ΔΕ), για τη στελέχωση των θέσεων γραμματέων.
Ομοίως με αλληλογραφία της Διεύθυνσης Δασών Πε−
ριφέρειας με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ζητείται
να οριστούν ή να προταθούν μέλη των επιτροπών.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συμμετοχή
μέλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τότε
επιλέγεται δικηγόρος μέλος του οικείου Δικηγορικού
Συλλόγου από ονομαστικό κατάλογο που έχει ήδη κα−
ταρτίσει και αποστείλει ο τελευταίος, σε συνέχεια αλ−
ληλογραφίας που έχει προηγηθεί με πρωτοβουλία της
Διεύθυνσης Δασών Περιφέρειας. Για τη δυνατότητα
συμμετοχής του στην επιτροπή, ο δικηγόρος προσκο−
μίζει υπεύθυνη δήλωσή του, σύμφωνα με την οποία δεν
χειρίζεται υποθέσεις δασικού χαρακτήρα που εκκρε−
μούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων ή διοικητικών
επιτροπών.

3. Για την επιλογή των μελών των ΕΠ.Ε.Α., εκτός των
υπαλλήλων που υπηρετούν στην οικεία Περιφέρεια και
στο σύνολο των Ο.Τ.Α. αυτής, χρησιμοποιούνται και οι
ονομαστικοί κατάλογοι των υπαλλήλων που καταρτί−
ζονται στο Υ.Π.Ε.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 3 άρθρου 18 Ν. 3889/2010. Μεταξύ ειδικότητας Το−
πογράφου Μηχανικού και Γεωπόνου, επιλέγεται κατά
προτεραιότητα η πρώτη λόγω της γνώσης και εμπειρίας
σε θέματα φωτοερμηνείας και τοπογραφικών αποτυ−
πώσεων.
Για τη διάθεση των υπαλλήλων στις ΕΠ.Ε.Α., εκτός
αυτών της οικείας Περιφέρειας, ακολουθείται η δια−
δικασία που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 3
άρθρου 18 Ν. 3889/10.
4. Τα ειδικότερα προσόντα των μελών των ΕΠ.Ε.Α.
καθορίζονται ως ακολούθως:
I. Για τον δασολόγο:
• Υπάλληλος με Α΄ ή Β΄ βαθμό.
• Άριστη γνώση της δασικής νομοθεσίας σε θέμα−
τα χαρακτηρισμού εκτάσεων και προστασίας και της
επιστήμης της φωτοερμηνείας – Ανάλογη εμπειρία και
προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
• Προαιρετικά, γνώση γεωγραφικών συστημάτων
πληροφορικής (αρκεί να γνωρίζει ένα μέλος της επι−
τροπής).
II. Για τον τοπογράφο μηχανικό:
• Υπάλληλος με Α΄ ή Β΄ βαθμό.
• Προαιρετικά γνώση γεωγραφικών συστημάτων πλη−
ροφορικής (αρκεί να γνωρίζει ένα μέλος της επιτρο−
πής).
III. Για τον γεωπόνο:
• Υπάλληλος με Α΄ ή Β΄ βαθμό.
• Συμμετοχή του στις Επιτροπές Επίλυσης Δασικών
Αμφισβητήσεων (παρ. 3 άρθρου 10 Ν. 998/1979).
• Προαιρετικά γνώση γεωγραφικών συστημάτων πλη−
ροφορικής (αρκεί να γνωρίζει ένα μέλος της επιτρο−
πής).
IV. Για το μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κρά−
τους:
• Συμμετοχή του στις Επιτροπές Επίλυσης Δασικών
Αμφισβητήσεων (παρ. 3 άρθρου 10 Ν. 998/1979).
• Γνώση της δασικής νομοθεσίας σε θέματα προ−
στασίας
V. Για το δικηγόρο:
• Τουλάχιστον έξι (6) έτη ενεργού άσκησης επαγ−
γέλματος από τη λήψη της άδειας άσκησης επαγγέλ−
ματος.
• Εμπειρία σε διοικητικό δίκαιο −κατά προτίμηση στη
δασική ή περιβαλλοντική νομοθεσία− που αποδεικνύ−
εται:
α) από μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών
β) με δικαστικές αποφάσεις, δικόγραφα, γνωμοδο−
τήσεις, συμμετοχή σε μελετητικές ομάδες εταιριών με
αντικείμενο συναφές (δασικών έργων/ περιβαλλοντικών
έργων).
• Γνώση της δασικής νομοθεσίας σε θέματα προ−
στασίας.
VI. Για τον γραμματέα:
• Υπάλληλος ΔΕ Διοικητικού.
• Άριστη γνώση ηλεκτρονικού κειμενογράφου και λο−
γιστικών φύλλων (Microsoft word, excel)
5. Αμέσως μετά την έκδοση και κοινοποίηση της από−
φασης συγκρότησης, με πρωτοβουλία του προϊστα−
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μένου της Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας και σε
συνεργασία με τους προέδρους των επιτροπών και τον
προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δασών νομαρχιακού επι−
πέδου, αποφασίζουν για όλα τα θέματα της εύρυθμης
και απρόσκοπτης λειτουργίας αυτών (για παράδειγμα ο
χώρος και ο χρόνος που θα πραγματοποιούνται οι συνε−
δριάσεις των επιτροπών, τον προγραμματισμό εξέτασης
των αντιρρήσεων, την υλικοτεχνική τους υποστήριξη
καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία
τους). Η διάθεση οχημάτων και προσωπικού (οδηγών)
για τις περιπτώσεις διενέργειας αυτοψιών είναι ευθύνη
της οικείας Περιφέρειας.
Γενικά οι ΕΠ.Ε.Α. υποστηρίζονται σε όλα τα θέματα
της απαιτούμενης υποδομής τους, από τις υπηρεσίες
της οικείας Περιφέρειας, η οποία θέτει ως πρώτη προ−
τεραιότητα την εξασφάλιση της άρτιας λειτουργίας
τους.
Την εκπαίδευση και ενημέρωση των ΕΠ.Ε.Α. σε θέματα
δασικής νομοθεσίας και εξειδικευμένα κατάρτισης δασι−
κών χαρτών, αναλαμβάνει η Διεύθυνση Δασικών Χαρτών
σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προστασίας Δασών
και Φυσικού Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας
Δασών, με πρόγραμμα που εκδίδεται σε συνεννόηση με
τη Διεύθυνση Δασών της οικείας Περιφέρειας.
Στους εκπαιδευτές περιλαμβάνονται υπάλληλοι με
εμπειρία σε Ε.Ε.Δ.Α. ή/και εμπειρία σε Διευθύνσεις ή
Τμήματα Δασικών Χαρτογραφήσεων, ή/και με γνώσεις
στη χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων
καθώς και σύμβουλοι ή πάρεδροι του Ν.Σ.Κ. με εμπειρία
στη δασική νομοθεσία.
6. Η ΕΠ.Ε.Α. έχει αποκλειστικά αρμοδιότητα τον κα−
ταρχήν έλεγχο της ύπαρξης έννομου συμφέροντος
από τον ασκούντα την αντίρρηση για την έκταση που
περιλαμβάνεται στο Δ.Χ. και στη συνέχεια τον έλεγχο
του δασικού ή μη χαρακτήρα αυτής, σύμφωνα με τις
διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Η κρίση της επιτροπής για το δασικό ή μη χαρακτήρα
διαμορφώνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της
δασικής νομοθεσίας, τις σχετικές αποφάσεις και οδηγί−
ες του Υ.Π.Ε.Κ.Α., καθώς και τις Τεχνικές Προδιαγραφές
κατάρτισης των Δασικών Χαρτών. Η απόφαση λαμβά−
νεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄) και θα πρέπει να
είναι επαρκώς τεκμηριωμένη και αιτιολογημένη.
Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιείται φωτοερμηνεία
των σχετικών αεροφωτογραφιών και έλεγχος εφαρμο−
γής των σχετικών διοικητικών πράξεων και αν κρίνεται
αναγκαίο (σε περιπτώσεις κυρίως αμφιβολιών, κακής
ποιότητας αεροφωτογραφιών, ενδεχομένων προσφά−
των αλλοιώσεων λόγω εκχερσώσεων κ.λπ.) διενεργείται
αυτοψία, στην οποία συμμετέχει και υπάλληλος της
αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών ή του οικείου Δασαρχείου
με άριστη γνώση της συγκεκριμένης περιοχής.
Τα έξοδα των οδοιπορικών εξόδων και των ημερήσι−
ων αποζημιώσεων βαρύνουν τον προϋπολογισμό της
Περιφέρειας.
7. Κατά την εξέταση δεν προβάλλονται και δεν εξετά−
ζονται θέματα ιδιοκτησίας και ούτε θίγονται ιδιοκτησι−
ακά δικαιώματα του Δημοσίου ή των ιδιωτών.
8. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί από τον ενδι−
αφερόμενο αίτημα εκπροσώπησης από τεχνικό σύμ−
βουλο, αυτός ειδοποιείται μέσω του ενδιαφερομένου
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ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του από τον
Γραμματέα της ΕΠ.Ε.Α. με τηλεομοιοτυπία ή/και μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για να προσέλθει ενώπιόν
της και να διατυπώσει τις απόψεις του.
9. Σε περίπτωση που ανακύψουν νομικά ή και τεχνικά
ζητήματα κατά το στάδιο εξέτασης των αντιρρήσεων,
ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις διατά−
ξεις της παρ. 2 άρθρου 18 Ν. 3889/2010 και η απόφαση
εκδίδεται αμέσως μετά την γνωμοδότηση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους ή του Τεχνικού Συμβουλίου
Δασών.
10. Ο προγραμματισμός της εξέτασης των αντιρρήσε−
ων γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να τηρηθεί η τετράμη−
νη προθεσμία που ορίζει ο νόμος και προβλέπεται από
την παραπάνω παράγραφο γ.13, λαμβανομένης υπόψη
της ταξινόμησης και της έκθεσης του Τμήματος Δα−
σικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών του
οικείου νομού.
11. Για κάθε συνεδρίαση συντάσσεται πρακτικό (ΥΠΟ−
ΔΕΙΓΜΑ ΣΤ2), στο οποίο αναφέρονται οι συμμετέχοντες
και συμπληρώνεται πίνακας με τις υποθέσεις που εξε−
τάστηκαν και τις αποφάσεις που ελήφθησαν.
Στο πρακτικό αυτό προσαρτώνται οι αποφάσεις επί
των υποθέσεων που εξετάστηκαν επαρκώς αιτιολο−
γημένες. Η αιτιολόγηση αναφέρεται στην καταγραφή
της κρίσης του κάθε μέλους, με σύντομη περιγραφή
επί των στοιχείων που εξετάστηκαν (φωτοερμηνεία,
αυτοψία, λοιπά στοιχεία φακέλου αντίρρησης κ.λπ.) και
στην πρότασή του, σε ενδεικτική θέση του εντύπου της
απόφασης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΤ3).
Όταν οι παραπάνω αποφάσεις αναιρούν ή τροποποι−
ούν τα στοιχεία (οριογραμμές, πολύγωνα) του αναρτη−
θέντος Δ.Χ. (όταν οι αντιρρήσεις γίνονται αποδεκτές
πλήρως ή εν μέρει), στην απόφαση αναφέρονται οι συ−
ντεταγμένες των κορυφών της τροποποιητικής γραμμής
και περιγράφονται με το χαρακτήρα που αποκτούν, τα
νέα πολύγωνα που δημιουργούνται.
Κάθε απόφαση, υπογράφεται από τον πρόεδρο και
τα μέλη και επισυνάπτεται στην αντίρρηση που ανα−
φέρεται.
Οι αποφάσεις αριθμούνται συνεχώς, ώστε ο αριθμός
της τελευταίας απόφασης να συμπίπτει με τον συνολικό
αριθμό όλων των αντιρρήσεων που εξετάστηκαν.
Στο τέλος κάθε συνεδριάσεως το πρακτικό υπογρά−
φεται από τον πρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα
της επιτροπής και φυλάσσεται με μέριμνα του προέ−
δρου της.
12. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρή−
σεων ετοιμάζεται από τον γραμματέα της επιτροπής
συνοπτικός κατάλογος με τις αποφάσεις της, ο οποί−
ος αποστέλλεται στη Διεύθυνση Δασικών Χαρτών της
Ειδικής Γραμματείας Δασών, στη Διεύθυνση Δασικών
Χαρτογραφήσεων της οικείας Περιφέρειας και στην
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., προκειμένου με μέριμνα των υπη−
ρεσιών αυτών, να αναρτηθεί διαδικτυακά στις ιστοσε−
λίδες του Υ.Π.Ε.Κ.Α., της οικείας Περιφέρειας και της
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
Επίσης, μαζί με το συνοπτικό κατάλογο επιστρέφονται
οι φάκελοι των αντιρρήσεων και τις αποφάσεις επ’ αυ−
τών, μαζί με τα πρακτικά της επιτροπής, στην αρμόδια
Διεύθυνση Δασών, η οποία, στην περίπτωση εφαρμογής
της παρ. 4 άρθρου 13 μεριμνά για τη διαβίβασή τους
στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
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13. Αφού ολοκληρωθούν οι διορθώσεις του προσω−
ρινού Δ.Χ. σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΕΠ.Ε.Α., το
τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Δ/νσης Δασών
του νομού αποστέλλει στους ενδιαφερομένους που υπέ−
βαλλαν αντίρρηση, θεωρημένο αντίγραφο της απόφα−
σης της επιτροπής επί της συγκεκριμένης αντίρρησης,
συνοδευόμενο από το αντίστοιχο απόσπασμα του δι−
ορθωμένου Δ.Χ. (ατελώς).
ζ. Αποτύπωση εγκεκριμένων ορίων οικισμών και ρυ−
μοτομικών σχεδίων και λοιπών αφορούντων στο άρθρο
23 Ν. 3889/2010.
Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 23
του Ν. 3889/2010 και αφορούν σε όρια οικισμών και
ρυμοτομικών σχεδίων εγκεκριμένων ή ευρισκομένων σε
εκκρεμότητα, υποδεικνύονται και θεωρούνται από τις
αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες είτε ως προς την
ισχύ τους (όπου απαιτείται) είτε ως προς την εφαρμογή
τους, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στο άρθρο αυτό. Εάν στη δασική υπηρεσία έχουν δια−
τεθεί από άλλες υπηρεσίες ή στα πλαίσια κατάρτισης
του δασικού χάρτη, τα όρια οικισμών και ορίων σχεδίων
πόλεων, και δεν θεωρηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες,
τεκμαίρεται ότι έχουν αποτυπωθεί σωστά και η ανάρ−
τηση του δασικού χάρτη γίνεται κανονικά (αρ. 23 παρ.
5 Ν. 3889/10). Σε περίπτωση που καθοιονδήποτε τρόπο
δεν έχει γίνει η αποτύπωση των ορίων, θεωρούνται ως
μη υφιστάμενα και οι εκτάσεις αυτές αντιμετωπίζονται
όπως οι λοιπές του Δ.Χ.. Επίσης, για τις περιοχές μη
εγκεκριμένων σχεδίων πόλης και ορίων οικισμών, αν δεν
εκδοθεί η προβλεπόμενη υπουργική απόφαση αναστο−
λής υποβολής αντιρρήσεων, κατά την ανάρτηση του
Δ.Χ. (άρθρο 24) αντιμετωπίζονται ομοίως με υποβολή
αντιρρήσεων.
Ειδικά:
i. τα όρια των εγκεκριμένων οικισμών και σχεδίων
πόλης επισημαίνονται με πορτοκαλί περίγραμμα,
ii. τα όρια των οικισμών που δεν έχουν εγκριθεί κατά
τα προβλεπόμενα σύμφωνα με τις διατάξεις της πο−
λεοδομικής νομοθεσίας, καθώς και τα όρια σχεδίων
πολεοδομικών μελετών και σχεδίων πόλης που δεν
έχουν εγκριθεί επισημαίνονται με κίτρινο περίγραμμα
και κίτρινη διαγράμμιση οι εντός αυτών εκτάσεις.
Η ακρίβεια αποτύπωσης των κορυφών τους πρέπει να
ανταποκρίνεται στις επιτρεπόμενες αποκλίσεις αποτύ−
πωσης σημείων σε χαρτογραφικό υπόβαθρο κλίμακας
1:5.000.
θ. Τον τύπο και το περιεχόμενο των πιστοποιητικών
και βεβαιώσεων για το δασικό ή μη χαρακτήρα των
εκτάσεων ως ακολούθως:

1. Για την περίπτωση κυρωμένου και κηρυγμένου ως
οριστικού Δ.Χ., σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρ−
θρου 20 του Ν. 3889/2010, εκδίδεται από την αρμόδια
Διεύθυνση Δασών του νομού ή από το οικείο κτηματο−
λογικό γραφείο, εφόσον έχει συσταθεί και λειτουργεί,
το πιστοποιητικό όπως το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Θ1, που συνο−
δεύει την παρούσα, κατάλληλα διαμορφωμένο ανάλογα
με τις περιπτώσεις των παραπομπών.
Για την έκδοση του πιστοποιητικού, θα πρέπει υποχρε−
ωτικά να ελέγχονται και τα στοιχεία που προέρχονται
από την κατάρτιση του δασικού χάρτη και αφορούν στις
χαρτογραφημένες «χορτολιβαδικές εκτάσεις» (άρθρο
3 παρ. 7 Ν. 998/1979, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.
2 άρθρο 1 Ν. 3208/2003), όπως αυτές ορίζονται στις
τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης δασικών χαρτών,
οι οποίες διαχειρίζονται και διοικούνται σύμφωνα με
τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο, εφόσον
δεν έχει επιλυθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς σύμφωνα
με την ισχύουσα δασική νομοθεσία.
Προστίθεται σχετική ενημερωτική παράγραφος (ΥΠΟ−
ΔΕΙΓΜΑ Θ1).
Τα στοιχεία των χαρτογραφημένων «χορτολιβαδικών
εκτάσεων» περιέρχονται, απαραίτητα, στο αρμόδιο κτη−
ματολογικό γραφείο, με την κατ’ αρχή θεώρηση του
δασικού χάρτη για την εφαρμογή των προβλεπομένων
στην προηγούμενη παράγραφο, στην περίπτωση έκδο−
σης του πιστοποιητικού από αυτό.
2. Στην περίπτωση που ζητείται ενημέρωση για τον
χαρακτήρα των εκτάσεων που περιλαμβάνονται στο
τμήμα του αναρτηθέντος Δ.Χ., το οποίο δεν έχει κυρω−
θεί και συνεπώς αποτελεί τον προσωρινό Δ.Χ., μέχρι την
κύρωσή του εκδίδεται πληροφοριακού τύπου έγγραφο,
αποκλειστικά από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών, με το
οποίο ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για το περιεχό−
μενό του, ότι για τις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις που
περιλαμβάνονται σ’ αυτόν ισχύουν και εφαρμόζονται οι
διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και έχει ισχύ μέχρι
την κύρωση του τμήματος αυτού, μετά την περαίωση
των διαδικασιών και εργασιών που προβλέπονται από
τις κείμενες διατάξεις (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Θ2).
3. Τα παραπάνω πιστοποιητικά συνοδεύονται υποχρε−
ωτικά από απόσπασμα Δ.Χ. (είτε οριστικού είτε προ−
σωρινού), επί του οποίου είναι επισημασμένα τα όρια
του ακινήτου που αφορά η αίτηση και οι κορυφές των
δημιουργούμενων πολυγώνων.
4. Στην αίτηση αναφέρονται οι γεωγραφικές συντε−
ταγμένες του ακινήτου με ευθύνη του ενδιαφερομένου,
όταν αναφέρεται σε περιοχή που δεν έχει περαιωθεί η
κτηματογράφηση, διαφορετικά στην αίτηση αναφέρεται
ο Κ.Α.Ε.Κ. του ακινήτου.
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ĮȞȐȡĲȘıȘȢ ĲȦȞ ǻĮıȚțȫȞ ȋĮȡĲȫȞ, ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ, țĮĲĮȤȫȡȘıȘ țĮȚ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ İȟȑĲĮıȘȢ
ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ, ĲȘ įȚȩȡșȦıȘ țĮȚ ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ǻĮıȚțȫȞ ȋĮȡĲȫȞ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ țȪȡȦıȒ
ĲȠȣȢ, įȚĮįȚțĮıȓĮ Ș ȠʌȠȓĮ șİıȝȠșİĲȒșȘțİ ȝİ ĲĮ ȐȡșȡĮ 16, 17 țĮȚ 19 ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ 3889/2010
«ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ȆĮȡİȝȕȐıİȦȞ, ȆȡȐıȚȞȠ ȉĮȝİȓȠ, ȀȪȡȦıȘ ǻĮıȚțȫȞ
ȋĮȡĲȫȞ țĮȚ ȐȜȜİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ» (ĭ.Ǽ.Ȁ. 182ǹǯ), ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ ȝİ ıĮĳȒȞİȚĮ ĲȠ
ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ țĮȚ Ș ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ ʌĮȡĮįȠĲȑȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ,
İĳȩıȠȞ ĮȞĮĲȓșİĲĮȚ ıİ ȝİȜİĲȘĲȚțȐ ȖȡĮĳİȓĮ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ 24 ȐȡșȡȠ 2 ʌĮȡ. 2 Ȟ. 3316/2005
ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ.
Ȃİ ĲȚȢ ʌĮȡȠȪıİȢ ȉİȤȞȚțȑȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ İȚįȚțȩĲİȡĮ:
Į) Ǿ ȣʌȠȕȠȜȒ, țĮĲĮȤȫȡȘıȘ țĮȚ Ș ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ İȟȑĲĮıȘȢ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ țĮȚ ȠȚ İȞ ȖȑȞİȚ
ȠȚ ȣʌȠıĲȘȡȚțĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮĲȐ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ ĲȦȞ ǻĮıȚțȫȞ ȋĮȡĲȫȞ, Ș
İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ Ș įȚĮȕȓȕĮıȘ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ ĮʌȠįİȚțĲȚțȫȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ, Ș ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ ǻ/ȞıȘȢ ǻĮıȫȞ țĮȚ ĲȑȜȠȢ Ș įȚȩȡșȦıȘ țĮȚ Ș
ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ǻĮıȚțȫȞ ȋĮȡĲȫȞ,
ȕ) ȅȚ ʌĮȡİȤȩȝİȞİȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ ĲȠȣ īȡĮĳİȓȠȣ ȊʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ǹȞȐȡĲȘıȘȢ ǻĮıȚțȫȞ ȋĮȡĲȫȞ
(īȊǹǻȋ) țĮȚ
Ȗ) ȅ ĲȡȩʌȠȢ İțĲȑȜİıȘȢ, İȜȑȖȤȠȣ țĮȚ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ
ʌİȡȚȖȡĮĳȠȝȑȞȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ, Įʌȩ ȚįȚȦĲȚțȐ ȖȡĮĳİȓĮ İțʌȩȞȘıȘȢ įĮıȚțȫȞ ȝİȜİĲȫȞ ĲȘȢ
țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ 24, ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ ȝȩȞȠȣ ĲȠȣ ʌ.į. 541/1978 (ĭ.Ǽ.Ȁ. 116 ǹǯ).
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ǻȅȂǾ ȉȍȃ ȉǼȋȃǿȀȍȃ Ȇȇȅǻǿǹīȇǹĭȍȃ
ȈĲȠ ʌĮȡȩȞ ĲİȪȤȠȢ ĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ İȚįȚțȩĲİȡĮ ĲĮ İȟȒȢ:
ȈĲȠ ʌȡȫĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ ʌĮȡĮĲȓșİȞĲĮȚ ȠȚ ȠȡȚıȝȠȓ ĲȦȞ ȕĮıȚțȫȞ İȞȞȠȚȫȞ ʌȠȣ ĮʌĮȞĲȫȞĲĮȚ ıĲȠ
ĲİȪȤȠȢ.
ȈĲȠ įİȪĲİȡȠ țİĳȐȜĮȚȠ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ İțİȓȞĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȤȠȡȘȖȠȪȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ
ĮȞĮįȩȤȠȣȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ ǹ.Ǽ.
ȈĲȠ ĲȡȓĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ
ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ țĮĲȐ ĲȠȣ ʌİȡȚİȤȠȝȑȞȠȣ ĲȠȣ ĮȞĮȡĲȘșȑȞĲĮ ǻĮıȚțȠȪ ȋȐȡĲȘ țĮȚ
ıĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ/ȑȖȖȡĮĳĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȚȢ ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ.
ȈĲȠ ĲȑĲĮȡĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ,
țȦįȚțȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ țĮĲĮȤȫȡȚıȘ ĲȦȞ ȣʌȠȕĮȜȜȠȝȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ıĲȘȞ
țİȞĲȡȚțȒ ȕȐıȘ ĲȘȢ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ ǹ.Ǽ.
ȈĲȠ ʌȑȝʌĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ Ș İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȦȞ ȣʌȠȕĮȜȜȠȝȑȞȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ țĮȚ
ĲȦȞ ʌȡȠıțȠȝȚıșȑȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, țĮșȫȢ țĮȚ Ș ıȪȞĲĮȟȘ ıȤİĲȚțȫȞ ȣʌȠȝȞȘȝȐĲȦȞ.
ȈĲȠ ȑțĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ įȚȩȡșȦıȘȢ țĮȚ ıȣȝʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȦȞ
įĮıȚțȫȞ ȤĮȡĲȫȞ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ țȣȡȦșȠȪȞ.
ȈĲȠ ȑȕįȠȝȠ țİĳȐȜĮȚȠ ʌȡȠįȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ȠȚ ȣʌȘȡİıȓİȢ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ĮȡȝȩįȚȠ
īȊǹǻȋ ıİ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ıȤİĲȚțȑȢ ȝİ
ĲȠȞ ȤȫȡȠ, ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ țĮȚ ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıȝȩ ĲȠȣ.
ȈĲȠ ȩȖįȠȠ țİĳȐȜĮȚȠ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȞĮĳȠȡȐ ıĲĮ ʌĮȡĮįȠĲȑĮ.
ȈĲȠ ȑȞĮĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ Ș įȚĮıĳȐȜȚıȘ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ.
ȈĲȠ įȑțĮĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ĲĮ İȚįȚțȐ ȑȞĲȣʌĮ.
ǹȜȜĮȖȑȢ ĲİȤȞȚțȠȪ țĮȚ ȜİʌĲȠȝİȡİȚĮțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ ʌȠȣ İʌȚĳȑȡȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ǼȡȖȠįȩĲȘ ıĲȚȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ ʌĮȡĮȡĲȘȝȐĲȦȞ įİȞ ıȣȞȚıĲȠȪȞ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ĲİȪȤȠȣȢ.
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ȀǼĭǹȁǹǿȅ 1: ȅȇǿȈȂȅǿ ǺǹȈǿȀȍȃ Ǽȃȃȅǿȍȃ
1.1

īȡĮĳİȓȠ ȊʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ǹȞȐȡĲȘıȘȢ ǻĮıȚțȠȪ ȋȐȡĲȘ (īȊǹǻȋ)
ȋȫȡȠȢ țĮĲȐȜȜȘȜĮ įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȠȢ țĮȚ ıĲİȜİȤȦȝȑȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țȐȜȣȥȘ ĲȦȞ
ʌĮȡİȤȠȝȑȞȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ țĮĲȐ ĲȠȣ ʌİȡȚİȤȠȝȑȞȠȣ ĲȠȣ
įĮıȚțȠȪ ȤȐȡĲȘ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 15 ĲȠȣ Ȟ. 3889/2010.

1.2

ǼʌȚĲȡȠʌȑȢ ǼȟȑĲĮıȘȢ ǹȞĲȚȡȡȒıİȦȞ (ǼȆ.Ǽ.ǹ.)
ȉȡȚȝİȜİȓȢ İʌȚĲȡȠʌȑȢ İȟȑĲĮıȘȢ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ıȣȖțȡȠĲȠȪȞĲĮȚ ȝİ
ĮʌȩĳĮıȘ ĲȠȣ īİȞȚțȠȪ īȡĮȝȝĮĲȑĮ ĲȘȢ ȆİȡȚĳȑȡİȚĮȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȠ
ȐȡșȡȠ 18 ĲȠȣ Ȟ. 3889/2010.

1.3

ǼȝʌȡȐȖȝĮĲȠ įȚțĮȓȦȝĮ
ǵʌȦȢ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ Ȗ.3.II ĮʌȩĳĮıȘȢ ȊʌȠȣȡȖȠȪ Ȇ.Ǽ.Ȁ.ǹ. ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠıĮȡĲȐĲĮȚ
ĲȠ ʌĮȡȩȞ.

1.4

ǼȞȠȤȚțȩ įȚțĮȓȦȝĮ
ǵʌȦȢ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ Ȗ.3.II ĮʌȩĳĮıȘȢ ȊʌȠȣȡȖȠȪ Ȇ.Ǽ.Ȁ.ǹ. ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠıĮȡĲȐĲĮȚ
ĲȠ ʌĮȡȩȞ.

1.5

ȀİȞĲȡȚțȒ ȕȐıȘ
ȍȢ țİȞĲȡȚțȒ ȕȐıȘ ȠȡȓȗİĲĮȚ Ș ȥȘĳȚĮțȒ ȕȐıȘ ʌİȡȚȖȡĮĳȚțȫȞ țĮȚ ȤȦȡȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ĲȘȢ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ ǹ.Ǽ. ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȘȞ ʌİȡȚȖȡĮĳȚțȒ țĮȚ ȤȦȡȚțȒ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȓĮ ĲȠȣ ȆȡȠıȦȡȚȞȠȪ ǻĮıȚțȠȪ ȋȐȡĲȘ, ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤİĲĮȚ ıĲȚȢ ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ,
țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓĮ ıĲĮ ıȣȞȣʌȠȕĮȜȜȩȝİȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ țĮȚ ȜȠȚʌȐ ȑȖȖȡĮĳĮ.

1.6

ȀȦįȚțȩȢ ʌȡȠıȫʌȠȣ
ȀȦįȚțȩȢ ʌȡȠıȫʌȠȣ İȓȞĮȚ Ƞ ȝȠȞĮįȚțȩȢ țȦįȚțȩȢ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ ĳȣıȚțȠȪ Ȓ ȞȠȝȚțȠȪ
ʌȡȠıȫʌȠȣ

ʌȠȣ

ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ

Įʌȩ

įİțĮȑȟȚ

ȥȘĳȓĮ,

ĮʌȠįȓįİĲĮȚ

Įʌȩ

ĲȘȞ

ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ ǹ.Ǽ. ȝȑıȦ įȚĮįȚțĲȣĮțȒȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ țĮȚ ʌĮȡĮȝȑȞİȚ ĮȝİĲȐȕȜȘĲȠȢ
ıİ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ.
1.7

ȀȦįȚțȩȢ İȖȖȡȐĳȠȣ
ȀȦįȚțȩȢ İȖȖȡȐĳȠȣ İȓȞĮȚ Ƞ ȝȠȞĮįȚțȩȢ țȦįȚțȩȢ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ țȐșİ İȖȖȡȐĳȠȣ
ĲȣȤĮȓȠȢ ĮȡȚșȝȘĲȚțȩȢ țȦįȚțȩȢ, ĮʌȠįȓįİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ ǹ.Ǽ. ȝȑıȦ
įȚĮįȚțĲȣĮțȒȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ
ĮȞȐȡĲȘıȘȢ.

*02021593112100080*

țĮȚ ʌĮȡĮȝȑȞİȚ ĮȝİĲȐȕȜȘĲȠȢ ıİ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ

ΦΕΚ 2159
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ȆȡȩįȘȜȠ ıĳȐȜȝĮ
ȍȢ ʌȡȩįȘȜȠ ıĳȐȜȝĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ȚįȓȦȢ Ș ȜĮȞșĮıȝȑȞȘ ĮȞĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ
ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮ ĲȘȢ țĮĲĮȤȦȡȚıșȑȞĲȠȢ ıĲȘȞ ĮȞȐȡĲȘıȘ ĮȞĲȓȡȡȘıȘȢ.
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ȀǼĭǹȁǹǿȅ 2: ȋȅȇǾīȅȊȂǼȃǹ ȈȉȅǿȋǼǿǹ
Ǿ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ ǹ.Ǽ. ȤȠȡȘȖİȓ ıİ ȥȘĳȚĮțȒ ȝȠȡĳȒ ĲĮ țȐĲȦșȚ:
2.1

ǻĮıȚțȩȢ ȋȐȡĲȘȢ
ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ țĮĲĮȡĲȚıșȑȞĲĮ ǻĮıȚțȠȪ ȋȐȡĲȘ, ȩʌȦȢ șİȦȡȒșȘțİ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ
ǻ/ȞıȘ ǻĮıȫȞ.

2.2

ǻȚĮįȚțĲȣĮțȒ İĳĮȡȝȠȖȒ
īȚĮ ĲȘȞ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ Ș ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ ǹ.Ǽ. ʌĮȡȑȤİȚ ıĲȠȣȢ ĮȞĮįȩȤȠȣȢ
įȚĮįȚțĲȣĮțȒ İĳĮȡȝȠȖȒ ȝİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȟȚȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠ įȣȞĮĲȩȞ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ ȠȚ
įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤİȚ Ș ıȘȝİȡȚȞȒ ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮ ıĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ, ıĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ
ĲȘȢ ıȣȜȜİȖȩȝİȞȘȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓĮȢ țĮȚ ıĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ʌȜȘȡȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ
ĮȞȦĲȑȡȦ.
Ǿ İĳĮȡȝȠȖȒ ĮʌĮȚĲİȓ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȩıȕĮıȘ ıİ ĮȣĲȒȞ ȑȞĮȞ ĮʌȜȩ web browser țĮȚ İȓȞĮȚ
įȚĮșȑıȚȝȘ ıĲȠȣȢ ĮȞĮįȩȤȠȣȢ ȝȑıȦ ĮıĳĮȜȫȞ įȚțĲȣĮțȫȞ ıȣȞįȑıİȦȞ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ
īȊǹǻȋ ȝİ ĲȘȞ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ ǹ.Ǽ.
ȈȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ įȚĮįȚțĲȣĮțȒ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȘȢ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ ǹ.Ǽ. ȝİ ĲȚȢ
İȟȒȢ įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ:
y

ȀĮĲĮȤȫȡȘıȘ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ıĲȘȞ țİȞĲȡȚțȒ ȕȐıȘ,

y

ǹʌȩįȠıȘ ĮȡȚșȝȠȪ ʌȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ, ıȪȞįİıȘȢ ȝİ țȦįȚțȩ ʌȡȠıȫʌȠȣ țĮȚ țȦįȚțȩ
İȖȖȡȐĳȠȣ,

y

ȀĮĲĮȤȫȡȚıȘ ĲȦȞ ıȣȞȣʌȠȕĮȜȜȠȝȑȞȦȞ

ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ĮȞȐ

ĮȞĲȓȡȡȘıȘ,
y

ȆȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȦȞ ȖİȦȖȡĮĳȚțȫȞ ıȣȞĲİĲĮȖȝȑȞȦȞ (ȋ,Y) ıİ ǼīȈǹ ǯ87 ĲȦȞ
țȠȡȣĳȫȞ ĲȠȣ ʌȠȜȣȖȫȞȠȣ ʌȠȣ ʌİȡȚțȜİȓİȚ ĲȘȞ ȑțĲĮıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ
ĮȞĲȓȡȡȘıȘ țĮȚ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ıĲȠȞ ĮȞĮȡĲȘșȑȞĲĮ įĮıȚțȩ ȤȐȡĲȘ, ĲȠ İȝȕĮįȩȞ
ĲȠȣ ʌȠȜȣȖȫȞȠȣ ıİ Ĳ.ȝ. ȝİ ʌĮȡȐȜȜȘȜȠ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩ ĲȠȣ İȚįȚțȠȪ ĲȑȜȠȣȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
ȐıțȘıȘ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ, țĮȚ

y

ǻȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȘȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ țĮȚ ĲȦȞ
ıȣȞȣʌȠȕĮȜȜȠȝȑȞȦȞ ıİ ĮȣĲȑȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ/İȖȖȡȐĳȦȞ - ıȪȞĲĮȟȘȢ ĳĮțȑȜȦȞ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

37397

ȀǼĭǹȁǹǿȅ 3: ȊȆȅǺȅȁǾ ǹȃȉǿȇȇǾȈǼȍȃ
3.1

īİȞȚțȐ
O ĮȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ʌȡȠȕİȓ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ ȤȡȠȞȠįȚȐȖȡĮȝȝĮ ıĲȘȞ țĮĲȐȜȜȘȜȘ
ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ȣʌȠȕȠȜȒ țĮȚ țĮĲĮȤȫȡȘıȘ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ
Įʌȩ țȐșİ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠ. īȚĮ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ Ƞ ıĲȩȤȠȢ ĮȣĲȩȢ, Ƞ ĮȞȐįȠȤȠȢ
ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ ȠȡȖĮȞȫıİȚ, ıĲİȜİȤȫıİȚ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȒıİȚ ĲȠ īȊǹǻȋ ĮȟȚȠʌȠȚȫȞĲĮȢ
ĲȘ įȚĮįȚțĲȣĮțȒ İĳĮȡȝȠȖȒ Ș ȠʌȠȓĮ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ ǹ.Ǽ.
ȅ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞȠȢ ȤȫȡȠȢ ĲȠȣ īȊǹǻȋ ʌĮȡĮȤȦȡİȓĲĮȚ ıĲȠȞ ĮȞȐįȠȤȠ Įʌȩ
ĲȘȞ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ ǹ.Ǽ.
ȅȚ ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 16 ĲȠȣ Ȟ.
3889/2010

Įʌȩ

ĲȠȣȢ

İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȣȢ.

īȚĮ

ĲȘȞ

ȣʌȠȕȠȜȒ

ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ

ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ İȞįȚĮĳİȡȠȝȑȞȠȣȢ İȚįȚțȩ ȑȞĲȣʌȠ (Ǽǹ).
3.2

ȊʌȠȕȠȜȒ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ
ȅȚ ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȣȢ ĮȣĲȠʌȡȠıȫʌȦȢ Ȓ Įʌȩ
ʌȜȘȡİȟȠȪıȚȠ, ȞȩȝȚȝȠ ĮȞĲȚʌȡȩıȦʌȠ, ĮȞĲȓțȜȘĲȠ Ȓ İțʌȡȩıȦʌȠ, ıĲȠ ĮȡȝȩįȚȠ īȊǹǻȋ
ʌȠȣ ȠȡȓȗİĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ ʌȡȩıțȜȘıȘ, İȓĲİ ȝİ țĮĲȐșİıȘ ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȀȑȞĲȡȠ
ǼȟȣʌȘȡȑĲȘıȘȢ ȆȠȜȚĲȫȞ (Ȁ.Ǽ.Ȇ.), İȓĲİ ȝİ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ
ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ ǹ.Ǽ. ȖȚĮ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ ȣʌȠȕȠȜȒ ȝȑıȦ įȚĮįȚțĲȣĮțȒȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ
ıĲȘȞ ȚıĲȠıİȜȓįĮ ĲȘȢ.
ǹʌĮȡĮȓĲȘĲȘ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ıȪȝĳȦȞĮ țĮȚ ȝİ ĲĮ
ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 15 ʌĮȡ. 3 ĲȠȣ Ȟ. 3889/2010 İȓȞĮȚ, Ƞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȦȞ
ȖİȦȖȡĮĳȚțȫȞ ıȣȞĲİĲĮȖȝȑȞȦȞ (ȋ,Ȋ) ıİ ǼīȈǹ ǯ87 ĲȦȞ țȠȡȣĳȫȞ ĲȠȣ ʌȠȜȣȖȫȞȠȣ,
ʌȠȣ ʌİȡȚțȜİȓİȚ ĲȘȞ ȑțĲĮıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ țĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȑȞĲȣʌȠ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ (Ǽǹ), Ș ʌȡȠıțȩȝȚıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
țĮĲĮȕȠȜȒȢ ĲȠȣ İȚįȚțȠȪ ĲȑȜȠȣȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ĮʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ ĲȠ ȑȞȞȠȝȠ
ıȣȝĳȑȡȠȞ ĲȠȣ.
ȀȐșİ ĮȞĲȓȡȡȘıȘ ĮĳȠȡȐ ıİ ȝȓĮ țĮȚ ȝȩȞȠ ĮȣĲȠĲİȜȒ ȑțĲĮıȘ (ʌȠȜȪȖȦȞȠ) ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ
ĮȝĳȚıȕȘĲİȓĲĮȚ Ƞ ȤĮȡĮțĲȒȡĮȢ.
ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ Ƞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠȕİȓ ıİ
ĮȝĳȚıȕȒĲȘıȘ ʌİȡȚııȠĲȑȡȦȞ Įʌȩ ȝȓĮ ĮȣĲȠĲİȜȫȞ İțĲȐıİȦȞ, ıȣȝʌȜȘȡȫȞİȚ țĮȚ
ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ĲȩıĮ İȚįȚțȐ ȑȞĲȣʌĮ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ, ȩıİȢ țĮȚ ȠȚ İțĲȐıİȚȢ ȖȚĮ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ
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ĮȝĳȚıȕȘĲİȓĲĮȚ Ƞ ȤĮȡĮțĲȒȡĮȢ țĮȚ țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ ĲȠ ĮȞĮȜȠȖȠȪȞ İȚįȚțȩ ĲȑȜȠȢ ȖȚĮ țȐșİ
ȝȓĮ İț ĲȦȞ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșİȚıȫȞ İțĲȐıİȦȞ.
ȅȚ

ȣʌȠȕĮȜȜȩȝİȞİȢ

ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ,

ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ

ĲȠȣ

ĲȡȩʌȠȣ

ȣʌȠȕȠȜȒȢ,

ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ ȦȢ ȑȖțȣȡİȢ, Ȓ İțțȡİȝİȓȢ ȝİ ȕȐıȘ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ:
Į) ǼȐȞ ȑȤȠȣȞ ĮȞĮȖȡĮĳİȓ ȠȚ ȖİȦȖȡĮĳȚțȑȢ ıȣȞĲİĲĮȖȝȑȞİȢ (ȋ,Ȋ) ĲȦȞ țȠȡȣĳȫȞ ĲȠȣ
ʌȠȜȣȖȫȞȠȣ ʌȠȣ ʌİȡȚțȜİȓİȚ ĲȘȞ ȑțĲĮıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ
țĮșȫȢ țĮȚ İȐȞ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȦȢ ıȣȝʌȜȘȡȦȝȑȞĮ ĲĮ ʌİįȓĮ ĲȠȣ İȞĲȪʌȠȣ ȣʌȠȕȠȜȒȢ
ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ıȣȝʌȜȒȡȦıȒȢ ĲȠȣ,
ȕ) ǼȐȞ ıȣȞȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ șİȝİȜȓȦıȘ ĲȠȣ ȑȞȞȠȝȠȣ ıȣȝĳȑȡȠȞĲȩȢ
ĲȠȣ, țĮȚ
Ȗ) ǼȐȞ ȑȤİȚ țĮĲĮȕȜȘșİȓ ĲȠ ĮȞĮȜȠȖȠȪȞ İȚįȚțȩ ĲȑȜȠȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, ʌȠȣ įİȞ ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ Į) țĮȚ ȕ) ȦȢ
ĮȞȦĲȑȡȦ, Ƞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ Ȗ) ȠȚ
ȣʌȠȕĮȜȜȩȝİȞİȢ

ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ

ʌĮȡĮȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ

ĮȜȜȐ

ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ

ȦȢ

«İțțȡİȝȒȢ» țĮȚ įİȞ ȠȡȚıĲȚțȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ș ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȠȣȢ.
ȅ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıȝȩȢ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȝİĲĮȕȜȘșİȓ ıİ İʌȩȝİȞȘ ĳȐıȘ ıĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȐȡıȘȢ ĲȦȞ İțțȡİȝȠĲȒĲȦȞ Ȓ ıȣȝʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȦȞ İȜȜİȓȥİȦȞ.
3.3
ǲȖȖȡĮĳĮ ıȣȞȣʌȠȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȝİ ĲȘȞ ĮȞĲȓȡȡȘıȘ
3.3.1 ȅ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ ıȣȞȣʌȠȕȐȜȜİȚ ȝİ ĲȘȞ ĮȞĲȓȡȡȘıȒ ĲȠȣ İʌȓ ʌȠȚȞȒ ĮʌĮȡĮįȑțĲȠȣ ĲĮ
ʌĮȡĮțȐĲȦ ıĲȠȚȤİȓĮ ȣʌȩ ȝȠȡĳȒ ĮʌȜȠȪ ĳȦĲȠĮȞĲȚȖȡȐĳȠȣ:
Į) ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ıĲĮ ȠʌȠȓĮ ıĲȘȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ ȑȞȞȠȝȠ ıȣȝĳȑȡȠȞ ĲȠȣ, (ȣʌȩ ȝȠȡĳȒ ĮʌȜȠȪ
ĳȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳȠȣ) țĮȚ
ȕ) ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ʌȚıĲȠʌȠȚȠȪȞ ĲȘȞ țĮĲĮȕȠȜȒ ĲȠȣ ĮȞĮȜȠȖȠȪȞĲȠȢ İȚįȚțȠȪ ĲȑȜȠȣȢ.
3.3.2

ȅ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ıȣȞȣʌȠȕȐȜȜİȚ ȝİ ĲȘȞ ĮȞĲȓȡȡȘıȒ ĲȠȣ țȐșİ ȐȜȜȠ
ȑȖȖȡĮĳȠ/ıĲȠȚȤİȓȠ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ ĲİțȝȘȡȚȫȞİȚ ĲȠȣ ȜȩȖȠȣȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȐȜİȚ ıĲȘȞ ĮȞĲȓȡȡȘıȒ
ĲȠȣ țĮȚ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ țĮȚ ȝȩȞȠ ĲȘȞ ĮȝĳȚıȕȒĲȘıȘ ĲȠȣ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ ĲȘȢ
ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘȢ ȑțĲĮıȘȢ.

3.4

ȊʌȠȕȠȜȒ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ıĲȠ īȡĮĳİȓȠ ȊʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ǹȞȐȡĲȘıȘȢ ǻĮıȚțȠȪ ȋȐȡĲȘ
(īȊǹǻȋ)
ȈĲȠ īȊǹǻȋ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
x

Ǿ ĮȞĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ȖİȦȖȡĮĳȚțȫȞ ıȣȞĲİĲĮȖȝȑȞȦȞ (ȋ,Ȋ) ıİ ǼīȈǹ ǯ87 ĲȠȣ țȜİȚıĲȠȪ
ʌȠȜȣȖȫȞȠȣ ʌȠȣ ʌİȡȚțȜİȓİȚ ĲȘȞ ȑțĲĮıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ

x Ǿ țĮĲĮȕȠȜȒ ĲȠȣ İȚįȚțȠȪ ĲȑȜȠȣȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ Ȟ. 3889/2010.
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x Ǿ ʌȜȘȡȩĲȘĲĮ ıȣȝʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȦȞ ʌİįȓȦȞ ĲȠȣ İȞĲȪʌȠȣ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ıİ
ıȤȑıȘ ȝİ ĲĮ ȣʌȠȕĮȜȜȩȝİȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ.
x Ǿ ȠȡșȩĲȘĲĮ ıȣȝʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȦȞ ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȣ ıİ
ıȤȑıȘ ȝİ ĲĮ İʌȚįİȚțȞȣȩȝİȞĮ ȑȖȖȡĮĳĮ (įİȜĲȓȠ ĲĮȣĲȩĲȘĲȠȢ, ȑȖȖȡĮĳȠ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ
ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ƞ ǹ.ĭ.Ȃ. ț.Ȝ.ʌ.).
x Ǿ ıȣȞȣʌȠȕȠȜȒ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ İȖȖȡȐĳȦȞ ȖȚĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șİȝİȜȚȫȞȠȣȞ ĲȠ ȑȞȞȠȝȠ
ıȣȝĳȑȡȠȞ.
x Ǿ ıȣȞȣʌȠȕȠȜȒ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ İʌȚțĮȜİȓĲĮȚ Ƞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ ıĲȠ İȚįȚțȩ
ȑȞĲȣʌȠ ĲȘȢ ĮȞĲȓȡȡȘıȒȢ ĲȠȣ.
ȅȚ ĮȞȦĲȑȡȦ ȑȜİȖȤȠȚ įȚİȞİȡȖȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ țĮĲȐȜȜȘȜĮ İțʌĮȚįİȣȝȑȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ıĲȠ
ȤȫȡȠ ĲȠȣ īȊǹǻȋ.
ȉȠ İȚįȚțȩ ĲȑȜȠȢ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ ȝȑıȦ ĲȘȢ įȚĮįȚțĲȣĮțȒȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ, İĳȩıȠȞ ȩȝȦȢ
ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ Ș ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ Į) țĮȚ ȕ) ĲȘȢ ʌĮȡ. 3.2 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.
ȂİĲȐ ĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩ ĲȠȣ ĮȞĮȜȠȖȠȪȞĲȠȢ İȚįȚțȠȪ ĲȑȜȠȣȢ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ĲȠȣ
īȊǹǻȋ,

Ƞ

İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ

țĮĲĮȕȐȜȜİȚ

ĲȠ

ĲȓȝȘȝĮ

ıĲȠ

ıȣȞİȡȖĮȗȩȝİȞȠ

ȤȡȘȝĮĲȠʌȚıĲȦĲȚțȩ ȓįȡȣȝĮ, țĮȚ ʌȡȠıțȠȝȓȗİȚ ıĲȠ īȊǹǻȋ ĲȠ ʌĮȡĮıĲĮĲȚțȩ țĮĲĮȕȠȜȒȢ
ĲȠȣ İȚįȚțȠȪ ĲȑȜȠȣȢ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ʌĮȡĮȜȐȕİȚ ĲȠ ĮʌȠįİȚțĲȚțȩ ȣʌȠȕȠȜȒȢ
ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ. Ȉİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ș țĮĲĮȤȫȡȚıȘ ʌĮȡĮȝȑȞİȚ ȦȢ «İțțȡİȝȒȢ»
ıĲȠ īȊǹǻȋ ȑȦȢ ĲȘȞ ʌȡȠıțȩȝȚıȘ ĲȠȣ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ ʌĮȡĮıĲĮĲȚțȠȪ țĮĲĮȕȠȜȒ ĲȠȣ
İȚįȚțȠȪ ĲȑȜȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠ.
3.5

ǾȜİțĲȡȠȞȚțȒ ȣʌȠȕȠȜȒ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ
ȅȚ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȚ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȣȞ ĲȚȢ ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȐ ȝȑıȦ ĲȘȢ
ȚıĲȠıİȜȓįĮȢ

ĲȘȢ

ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ

ǹ.Ǽ.

ȉĮ

ıĲȠȚȤİȓĮ

ĲȦȞ

ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ

țĮĲĮȤȦȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ ıĲȘȞ țİȞĲȡȚțȒ ȕȐıȘ ĲȘȢ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ ǹ.Ǽ. ȝȑıȦ
įȚĮĲȚșȑȝİȞȘȢ įȚĮįȚțĲȣĮțȒȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ țĮȚ ȠȚ ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ ȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ĮȡȚșȝȩ
ʌȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ, ȝİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 3, ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ 15 ĲȠȣ Ȟ. 3889/2010.
ȉĮ ıȣȞȣʌȠȕĮȜȜȩȝİȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ İʌȚțĮȜİȓĲĮȚ Ƞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ
İȓĲİ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȐ ȝȑıȦ ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ įȚĮįȚțĲȣĮțȒȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ İȓĲİ ĲĮȤȣįȡȠȝȚțȐ ıİ
ȑȞĲȣʌȘ Ȓ ȥȘĳȚĮțȒ ȝȠȡĳȒ ȝİ ıȣıĲȘȝȑȞȘ İʌȚıĲȠȜȒ ıĲȠ īȊǹǻȋ.
ȅ ĮȞȐįȠȤȠȢ ȣʌȠȤȡİȠȪȞĲĮȚ ȞĮ ĲĮ ıĮȡȫıİȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ țĮȚ ȞĮ ĲĮ
ʌĮȡĮįȫıİȚ ȥȘĳȚĮțȐ ıĲȘȞ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ ǹ.Ǽ.
ȈĲȠ ĳȐțİȜȠ ĮʌȠıĲȠȜȒȢ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ĲȠ ȩȞȠȝĮ ĲȠȣ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȣ
țĮȚ Ƞ ĮȡȚșȝȩȢ ʌȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ʌȠȣ ȣʌȠȕȜȒșȘțĮȞ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȐ.
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īȚĮ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȐ
țĮȚ ȝİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȦȞ ĮʌȠįİȚțĲȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, Ƞ ĮȞȐįȠȤȠȢ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıĲȚȢ
ʌĮȡĮțȐĲȦ İȞȑȡȖİȚİȢ:
x

ǼȜȑȖȤȠȣ İȐȞ ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ĲȦȞ İįĮĳȓȦȞ Į), ȕ) țĮȚ Ȗ) ĲȘȢ §3.2
ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ ȫıĲİ Ș țȐșİ ȝȓĮ İț ĲȦȞ

ȣʌȠȕĮȜȜȠȝȑȞȦȞ

ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗİĲĮȚ ȦȢ «ȑȖțȣȡȘ».
x

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ĲȠȣ İįĮĳȓȠȣ ȕ) ĲȘȢ
§3.2 Ș țȐșİ ȝȓĮ İț ĲȦȞ ȣʌȠȕĮȜȜȠȝȑȞȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗİĲĮȚ ȦȢ
«İțțȡİȝȒȢ».

ǼĳȩıȠȞ ĲĮ ĮʌȠįİȚțĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĮȣĲȐ ĮʌȠıĲȑȜȜȠȞĲĮȚ
ĲĮȤȣįȡȠȝȚțȐ, įİȞ ʌĮȡĮȜȘĳșȠȪȞ İȞĲȩȢ ʌȑȞĲİ (5) ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ
ȣʌȠȕȠȜȒ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ, ĮʌȠıĲȑȜȜİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȞȐįȠȤȠ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ ȝȒȞȣȝĮ ıĲȠȞ
İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠ ȐȡıȘȢ ĲȘȢ İțțȡİȝȩĲȘĲĮȢ.
ȉĮ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȐ ȝȘȞȪȝĮĲĮ įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȞȐįȠȤȠ ıİ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ ĳȐțİȜȠ,
ʌȠȣ ıȤİĲȓȗİĲĮȚ ȝİ ĲȠȞ ĳȐțİȜȠ ĲȦȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ ȣʌȠȕĮȜȜȠȝȑȞȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ.
ȉĮ ĮʌȠįİȚțĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ȣʌȠȕȜȒșȘțĮȞ ĲĮȤȣįȡȠȝȚțȐ, ıĮȡȫȞȠȞĲĮȚ țĮȚ
ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ

ıĲȘȞ

ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ

ǹ.Ǽ.

ıȪȝĳȦȞĮ

ȝİ

ĲȚȢ

ȠįȘȖȓİȢ

țĮȚ

ĮȡȤİȚȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ ĮȞĮȜȠȖȚțȩ ĮȡȤİȓȠ ĲȠȣ īȊǹǻȋ ʌȠȣ ĲȘȡİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȞȐįȠȤȠ.
3.6

ȊʌȠȕȠȜȒ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ȝȑıȦ ĲȦȞ ȀȑȞĲȡȦȞ ǼȟȣʌȘȡȑĲȘıȘȢ ȆȠȜȚĲȫȞ (Ȁ.Ǽ.Ȇ.)
ȅȚ ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ ĲȠȣ Ȟ. 3889/2010 İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȝȑıȦ ĲȦȞ Ȁ.Ǽ.Ȇ.
ʌȡȠȢ ĲȠ ĮȡȝȩįȚȠ īȊǹǻȋ țĮĲȐ ĲĮ İȚįȚțȫȢ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıİ țȠȚȞȒ ĮʌȩĳĮıȘ ĲȦȞ
ȊʌȠȣȡȖȫȞ ǼıȦĲİȡȚțȫȞ, ǹʌȠțȑȞĲȡȦıȘȢ țĮȚ ǾȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ ǻȚĮțȣȕȑȡȞȘıȘȢ țĮȚ
ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ, ǼȞȑȡȖİȚĮȢ țĮȚ ȀȜȚȝĮĲȚțȒȢ ǹȜȜĮȖȒȢ.
ȂİĲȐ

ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ Ƞ ĮȞȐįȠȤȠȢ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ

İȞȑȡȖİȚİȢ:
x

İĳȩıȠȞ ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ Į), ȕ) țĮȚ Ȗ) ĲȘȢ §3.2 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ, ĲȠ
ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ ĮȞĲȓȡȡȘıȘȢ țĮĲĮȤȦȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ įȚĮįȚțĲȣĮțȒ
İĳĮȡȝȠȖȒ țĮȚ ȜĮȝȕȐȞİȚ ĮȡȚșȝȩ ʌȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ, ȦȢ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ
ĲȘȢ ĮȞĲȓȡȡȘıȘȢ țĮĲĮȤȦȡȓȗİĲĮȚ Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ıĲĮ Ȁ.Ǽ.Ȇ.

ȉȠ īȊǹǻȋ İțįȓįİȚ țĮȚ ĮʌȠıĲȑȜȜİȚ ȐȝİıĮ ĲȠ ĮʌȠįİȚțĲȚțȩ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ.
ıĲȠȞ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮ ĲȘȞ ĮȞĲȓȡȡȘıȘ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ĲȦȞ İįĮĳȓȦȞ Į) ȕ) Ȓ Ȗ) ĲȘȢ
§3.2 Ș țȐșİ ȝȓĮ İț ĲȦȞ ȣʌȠȕĮȜȜȠȝȑȞȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗİĲĮȚ ȦȢ
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«İțțȡİȝȒȢ». ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ İȞȘȝİȡȫȞİĲĮȚ Ƞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ ȝİ İʌȚıĲȠȜȒ Ȓ
ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ ȝȒȞȣȝĮ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ ĮʌȠıĲȑȜȜİĲĮȚ ĲĮȤȣįȡȠȝȚțȐ Ȓ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȐ, ȩʌȠȣ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ İȞȑȡȖİȚİȢ ĲȠȣ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ȐȡıȘ ĲȦȞ
İțțȡİȝȠĲȒĲȦȞ. Ǿ įĮʌȐȞȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ıȤİĲȚțȒ ĮȜȜȘȜȠȖȡĮĳȓĮ ȕĮȡȪȞİȚ ĲȠȞ
ĮȞȐįȠȤȠ.
ȈĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ ȝİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ʌȡȠıțȩȝȚıȘȢ ĲȠȣ ĮʌȠįİȚțĲȚțȠȪ țĮĲĮȕȠȜȒȢ ĲȠȣ
İȚįȚțȠȪ ĲȑȜȠȣȢ, İțįȓįİĲĮȚ țĮȚ ĮʌȠıĲȑȜȜİĲĮȚ ȐȝİıĮ ĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ĮʌȠįİȚțĲȚțȩ
ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ.
ȅȚ ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȝȑıȦ Ȁ.Ǽ.Ȇ. țȡȓȞȠȞĲĮȚ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ İȝʌȡȩșİıȝȠ
ȝİ ȕȐıȘ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ Įʌȩ ĲȠ Ȁ.Ǽ.Ȇ., Ƞ ȠʌȠȓȠȢ țĮȚ ĳȣȜȐııİĲĮȚ
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ıȣȞȣʌȠȕȜȘșȑȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıĲȠ
ĮȞĮȜȠȖȚțȩ ĮȡȤİȓȠ ĲȠȣ īȊǹǻȋ.
3.7

ȊʌȠȕȠȜȒ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ țĮĲȐ ĲȘȢ ʌĮȡȐȜİȚȥȘȢ
ĭȣıȚțȐ Ȓ ȞȠȝȚțȐ ʌȡȩıȦʌĮ țĮȚ ȚįȓȦȢ ȠȚ ȅ.ȉ.ǹ., ıĲĮ įȚȠȚțȘĲȚțȐ ȩȡȚĮ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ
ȣʌȐȖİĲĮȚ Ș ʌİȡȚȠȤȒ ʌȠȣ ĮʌİȚțȠȞȓȗİĲĮȚ ıĲȠȞ ĮȞĮȡĲȘșȑȞĲĮ įĮıȚțȩ ȤȐȡĲȘ, ȠȚ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ ȠȡȖĮȞȫıİȚȢ İșȞȚțȒȢ İȝȕȑȜİȚĮȢ țĮȚ ȐȜȜĮ ȞȠȝȚțȐ ʌȡȩıȦʌĮ ȝȘ
țİȡįȠıțȠʌȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ ıĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ Ș
ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ ĳȣıȚțȠȪ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ, ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȣȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ
İȚįȚțȐ țĮĲȐ ĲȘȢ ʌĮȡȐȜİȚȥȘȢ ȞĮ ıȣȝʌİȡȚȜȘĳșİȓ ıĲȠȞ ĮȞĮȡĲȘșȑȞĲĮ įĮıȚțȩ ȤȐȡĲȘ
ȠȡȚıȝȑȞȘ ȑțĲĮıȘ.
ȈĲȚȢ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ Ș ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ
ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ĲİȪȤȠȢ.
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ȀǼĭǹȁǹǿȅ 4: ȀȍǻǿȀȅȆȅǿǾȈǾ Ȁǹǿ ȀǹȉǹȋȍȇǾȈǾ ȉȍȃ ǹȃȉǿȇȇǾȈǼȍȃ
4.1

īİȞȚțȐ
ȅ ĮȞȐįȠȤȠȢ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ țȦįȚțȠʌȠȚȒıİȚ țĮȚ ȞĮ țĮĲĮȤȦȡȒıİȚ ȥȘĳȚĮțȐ ĲȠ
ıȪȞȠȜȠ

ĲȦȞ

ıĲȠȚȤİȓȦȞ

ĲȦȞ

ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ

țĮȚ

ĲȦȞ

ıȣȞȣʌȠȕĮȜȜȩȝİȞȦȞ

ıĲȠȚȤİȓȦȞ/İȖȖȡȐĳȦȞ.
ȈĲȠ ʌĮȡȩȞ ȀİĳȐȜĮȚȠ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ
țȦįȚțȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ țĮĲĮȤȫȡȚıȘ ıĲȘȞ țİȞĲȡȚțȒ ȕȐıȘ, ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ, ĲȘȢ
ʌȜȘȡȦȝȒȢ ĲȠȣ İȚįȚțȠȪ ĲȑȜȠȣȢ țĮșȫȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țȦįȚțȠʌȠȓȘıȘ, ıȐȡȦıȘ țĮȚ
ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȦȞ ıȣȞȣʌȠȕĮȜȜȠȝȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ/İȖȖȡȐĳȦȞ.
4.2

ȀĮĲĮȤȫȡȘıȘ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ
ȉȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓĮȢ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ, ȩʌȦȢ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȠ İȚįȚțȩ
ȑȞĲȣʌȠ ĮȞĲȓȡȡȘıȘȢ, țĮȚ ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȦȞ țĮĲĮȤȦȡİȓĲĮȚ Įʌȩ
ʌȡȠıȦʌȚțȩ ĲȠȣ ĮȞĮįȩȤȠȣ, ıĲȘȞ țİȞĲȡȚțȒ ȕȐıȘ ȝȑıȦ ĲȘȢ įȚĮįȚțĲȣĮțȒȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ
ĲȘȢ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ ǹ.Ǽ. ȝİ ĲȘȞ ʌȡȠıȑȜİȣıȘ țȐșİ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȣ ıĲȠ īȊǹǻȋ.

4.3

ȀȦįȚțȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ıȐȡȦıȘ ȣʌȠȕĮȜȜȠȝȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ/İȖȖȡȐĳȦȞ
ȅ ĮȞȐįȠȤȠȢ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ ıĮȡȫıİȚ ȥȘĳȚĮțȐ ĲȠ İȚįȚțȩ ȑȞĲȣʌȠ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ țĮȚ
ȩȜĮ ĲĮ ıȣȞȣʌȠȕĮȜȜȩȝİȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ/ȑȖȖȡĮĳĮ ĮȞȐ ĮȞĲȓȡȡȘıȘ, țȐșİ ȑȞĮ İț ĲȦȞ
ȠʌȠȓȦȞ ȜĮȝȕȐȞİȚ ȝȠȞĮįȚțȩ țȦįȚțȩ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ țȦįȚțȠʌȠȓȘıȘ
ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ ǹ.Ǽ.
Ǿ ıȐȡȦıȘ ĲȦȞ ıȣȞȣʌȠȕĮȜȜȩȝİȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ/İȖȖȡȐĳȦȞ ȣȜȠʌȠȚİȓĲĮȚ «offline»,
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ İȡȖȠįȩĲȘ.
Ǿ ȝȠȡĳȒ țĮȚ Ș țȦįȚțȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ Ș ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȦȞ ĮȡȤİȓȦȞ ĲȦȞ ıĮȡȦȝȑȞȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ/İȖȖȡȐĳȦȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ ǹ.Ǽ.

4.4

ȅȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ İȖȖȡĮĳȫȞ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ıĲȘȞ țİȞĲȡȚțȒ ȕȐıȘ
ȅ ĮȞȐįȠȤȠȢ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ țĮĲĮȤȦȡȓıİȚ ıĲȘȞ țİȞĲȡȚțȒ ȕȐıȘ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȓĮȢ, ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤİĲĮȚ ıĲȠ İȚįȚțȩ ȑȞĲȣʌȠ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ, ĮȜȜȐ țĮȚ ĲĮ
ĮʌȠįİȚțĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ țĮȚ ĲĮ ıȣȞȣʌȠȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȑȖȖȡĮĳĮ, ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ Ƞ țȐșİ
İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ.
īȚĮ ĲȘȞ ȠȡȚıĲȚțȠʌȠȓȘıȘ țȐșİ İȖȖȡĮĳȒȢ ıĲȘȞ țİȞĲȡȚțȒ ȕȐıȘ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș
İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ĲȘȢ ʌȜȘȡȦȝȒȢ ĲȠȣ İȚįȚțȠȪ ĲȑȜȠȣȢ, ȝİ ĲȘȞ ʌȡȠıțȩȝȚıȘ ĲȠȣ ıȤİĲȚțȠȪ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

37403

ʌĮȡĮıĲĮĲȚțȠȪ Įʌȩ ĲȠȞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȤȫȡȚıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ʌȜȘȡȦȝȒȢ (ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ, ĲȡĮʌİȗȚțȩ ȓįȡȣȝĮ ț.Ȝʌ.) ıĲȘȞ įȚĮįȚțĲȣĮțȒ İĳĮȡȝȠȖȒ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮȤȫȡȚıȘ ıĲȘȞ țİȞĲȡȚțȒ ȕȐıȘ ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȦȞ
ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ, țȐșİ İȖȖȡĮĳȒ ȠȡȚıĲȚțȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮȚ Ș ȝİĲĮȕȠȜȒ ĲȘȢ įİȞ İȓȞĮȚ ʌȚĮ
įȣȞĮĲȒ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȘȢ įȚĮįȚțĲȣĮțȒȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ
İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ ĮȜȜĮȖȑȢ, țĮĲĮȤȦȡȓȗȠȞĲĮȚ ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ ıĲȠ ȣʌȩȝȞȘȝĮ ĲȠȣ
ĮȞĮįȩȤȠȣ. ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȩȝȦȢ ȞĮ ıȣȝʌȜȘȡȦșȠȪȞ ĲĮ ıȣȞȣʌȠȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȑȖȖȡĮĳĮ
ȝİ ȞȑĮ ʌȠȣ ĲȣȤȩȞ ʌȡȠıțȠȝȓıİȚ Ƞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ ıİ ȝİĲĮȖİȞȑıĲİȡȠ ȤȡȩȞȠ.
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ĮıȣȝĳȦȞȓĮ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ʌȠȣ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȑȞĲȣʌȠ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌȡȠıțȠȝȚıșȑȞĲȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ, Ƞ ĮȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ țĮĲĮȤȦȡȓıİȚ ıȤİĲȚțȒ ʌĮȡĮĲȒȡȘıȘ ıĲȘȞ ĮȞĮĳȠȡȐ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣ.
ǼʌȓıȘȢ İʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȝİĲȐ ĲȘȞ ȜȒȟȘ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ țĮȚ
țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ țĮȝȓĮ įȚȩȡșȦıȘ Ȓ
ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȞȐįȠȤȠ ıĲȠ ȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȠ ȑȞĲȣʌȠ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ İțĲȩȢ
ĲȦȞ ʌİįȓȦȞ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȞȐįȠȤȠ.
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ȀǼĭǹȁǹǿȅ 5: ǼȆǼȄǼȇīǹȈǿǹ ǹȃȉǿȇȇǾȈǼȍȃ - ȈȊȃȉǹȄǾ
ȊȆȅȂȃǾȂǹȉȍȃ

5.1

īİȞȚțȐ
ȅ ĮȞȐįȠȤȠȢ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıĲİȓ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȦȞ
ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ıİ ıȣȞįȣĮıȝȩ ȝİ ĲȚȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ĲȦȞ İȖȖȡĮĳȫȞ ĲȘȢ țİȞĲȡȚțȒȢ
ȕȐıȘȢ, țĮȚ ĲĮ ıȣȞȣʌȠȕĮȜȜȩȝİȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ıȣȞĲȐȟİȚ ȣʌȩȝȞȘȝĮ İȓĲİ
ĮȞȐ ĮȞĲȓȡȡȘıȘ Ȓ ĮȞȐ ȠȝȐįĮ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ įȚĮȕȚȕȐıİȚ ıĲȘȞ
ĮȡȝȩįȚĮ ǻ/ȞıȘ ǻĮıȫȞ.
ȈĲȘȞ ıȣȞȑȤİȚĮ, įȚĮȕȚȕȐȗİȚ ıĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ǻȚİȪșȣȞıȘ ǻĮıȫȞ ıİ ȥȘĳȚĮțȒ ȝȠȡĳȒ ĲȠ
ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ țİȞĲȡȚțȒ ȕȐıȘ țĮȚ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȠȣ
ĮȞĮȜȠȖȚțȠȪ ĮȡȤİȓȠȣ ʌȠȣ ĲȘȡİȓĲĮȚ ıĲȠ īȊǹǻȋ.

5.2

ǲȜİȖȤȠȢ İȖȖȡĮĳȫȞ țİȞĲȡȚțȒȢ ȕȐıȘȢ
ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠȕȜȘșİȓ țĮȚ țĮĲĮȤȦȡȚıĲİȓ ıĲȘȞ țİȞĲȡȚțȒ ȕȐıȘ ĲȘȢ
ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ ǹ.Ǽ. ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ İȞįİȜİȤȠȪȢ İȜȑȖȤȠȣ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ
įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ ȝİ İȣșȪȞȘ ĲȠȣ ĮȞĮįȩȤȠȣ.
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĮȣĲȩȢ ĮĳȠȡȐ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓĮȢ Ș ȠʌȠȓĮ țĮĲĮȤȦȡȓıĲȘțİ
ȝȑıȦ ĲȦȞ İȖȖȡĮĳȫȞ ıĲȘȞ țİȞĲȡȚțȒ ȕȐıȘ, ĮĳȠȡȐ įİ ıİ țȐșİ ȑțĲĮıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ
ȣʌȠȕȜȒșȘțĮȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ.
ȈĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĲȠȣ İȜȑȖȤȠȣ ĮȣĲȠȪ įȚİȞİȡȖȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
x

ȀȐșİ ĮȞĲȓȡȡȘıȘ ʌȠȣ ȑȤİȚ țĮĲĮȤȦȡȚıĲİȓ ıĲȘȞ țİȞĲȡȚțȒ ȕȐıȘ İȟİĲȐȗİĲĮȚ ȦȢ ʌȡȠȢ
ĲȘȞ ȠȡșȩĲȘĲĮ țĮȚ ʌȜȘȡȩĲȘĲĮ ĲȘȢ țĮĲĮȤȫȡȚıȘȢ ĲȘȢ.

x

ǼȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȩĲȚ Ƞ ĮȚĲȫȞ įİȞ ȑȤİȚ ʌȡȠıțȠȝȓıİȚ ʌȜȒȡȘ Ȓ ĲȣʌȚțȫȢ ȠȡșȐ
ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘȞ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ ȑțĲĮıȘ ʌȠȣ ʌİȡȚțȜİȓİĲĮȚ İȞĲȩȢ ĲȠȣ
ʌȠȜȣȖȫȞȠȣ

ĲȠȣ

ȠʌȠȓȠȣ

ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ

İʌĮțȡȚȕȫȢ

ȠȚ

ȖİȦȖȡĮĳȚțȑȢ

ıȣȞĲİĲĮȖȝȑȞİȢ ĲȦȞ țȠȡȣĳȫȞ ĲȠȣ, țĮĲĮȤȦȡȓȗİĲĮȚ ıȤİĲȚțȒ ʌĮȡĮĲȒȡȘıȘ ıĲĮ
ĲȘȡȠȪȝİȞĮ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȞȐįȠȤȠ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İȚįȠʌȠȚȘșİȓ Ƞ ĮȚĲȫȞ ȖȚĮ
ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ Ȓ ĲĮțĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ İțțȡİȝȠĲȒĲȦȞ ʌȠȣ įȚĮʌȚıĲȫȞȠȞĲĮȚ, ȩʌȠȣ ĮȣĲȩ
İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ, ȫıĲİ İȓĲİ ȞĮ ıȣȝʌȜȘȡȦșȠȪȞ-įȚȠȡșȦșȠȪȞ ĲĮ İȜȜȚʌȒ Ȓ ĮȞĮțȡȚȕȒ
ıĲȠȚȤİȓĮ İȓĲİ ȞĮ Įȡșİȓ Ș ȣĳȚıĲĮȝȑȞȘ İțțȡİȝȩĲȘĲĮ (ʌ.Ȥ. ȩĲĮȞ Įʌȩ ĲĮ
ıȣȞȣʌȠȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȑȖȖȡĮĳĮ/ıĲȠȚȤİȓĮ įİȞ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ȩĲȚ Ș ȑțĲĮıȘ ȕȡȓıțİĲĮȚ İȞĲȩȢ
ıȤİįȓȠȣ ĮȜȜȐ ıĲȘȞ ĲİțȝȘȡȓȦıȘ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ İʌȚțĮȜİȓĲĮȚ ȩĲȚ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ
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İȞĲȩȢ ıȤİįȓȠȣ ʌİȡȚȠȤȒ, țĮĲĮȤȦȡȓȗİĲĮȚ ıȤİĲȚțȒ ʌĮȡĮĲȒȡȘıȘ țĮȚ İȚįȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ƞ
ĮȚĲȫȞ ȩĲȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıțȠȝȓıİȚ ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȐ ıȤİĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȓĲȜȠȣȢ,
ȕİȕĮȚȫıİȚȢ ĲȠʌȠȖȡĮĳȚțȫȞ įȚĮȖȡĮȝȝȐĲȦȞ (ȃ.651/77), țĮșȫȢ țĮȚ ıȤİĲȚțȑȢ
ȕİȕĮȚȫıİȚȢ ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ ȆȠȜİȠįȠȝȓĮȢ), ıİ ĮȣĲȒ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ șĮ ȣʌȐȡȤİȚ
ıȤİĲȚțȒ ʌĮȡĮĲȒȡȘıȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ıȪȞĲĮȟȘ ĲȠȣ.
5.3

ǼȞȘȝȑȡȦıȘ ȥȘĳȚĮțȒȢ ȤȦȡȚțȒȢ ȕȐıȘȢ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ
ȅ ĮȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıĲİȓ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓĮȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ ıĲȘȞ
įȚȐșİıȒ ĲȠȣ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İȞȘȝİȡȫıİȚ ĲȘȞ țİȞĲȡȚțȒ ȕȐıȘ. ȅȚ İțĲȐıİȚȢ ȖȚĮ ĲȚȢ
ȠʌȠȓİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ ȣʌȠȕȜȒșȘțĮȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ
Įʌȩ ĲȘ ıȣȞįȣĮıĲȚțȒ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ:
Į) ĲȦȞ ȖİȦȖȡĮĳȚțȫȞ ıȣȞĲİĲĮȖȝȑȞȦȞ ĲȦȞ țȠȡȣĳȫȞ ĲȦȞ țȜİȚıĲȫȞ ʌȠȜȣȖȫȞȦȞ,
ȕ) ĲȘȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȚțȒȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓĮȢ țĮȚ
Ȗ) ĲȦȞ ıȣȞȣʌȠȕĮȜȜȩȝİȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ İȖȖȡȐĳȦȞ.

5.4

ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮ ǹȞĲȚȡȡȒıİȦȞ
ȅ ĮȞȐįȠȤȠȢ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ İʌİȟİȡȖĮıĲİȓ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ țĮȚ ȞĮ
İȟİĲȐıİȚ ĲȠ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȩ ĲȠȣȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ʌȡȠıțȠȝȚȗȩȝİȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ. īȚĮ ĲȘȞ
ʌȜȘȡȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȣʌȠȝȞȒȝĮĲȠȢ ʌȠȣ ıȣȞȠįİȪİȚ țȐșİ ĮȞĲȓȡȡȘıȘ Ȓ ȠȝȐįĮ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ
ʌȡȑʌİȚ

ȞĮ

ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ

ȣʌȩȥȘ

ĲȣȤȩȞ

ȝİĲĮȕȠȜȑȢ

İȓĲİ

ıĲĮ

ıĲȠȚȤİȓĮ

ĲȠȣ

İȞįȚĮĳİȡȠȝȑȞȠȣ İȓĲİ ıĲĮ ʌȡȠıțȠȝȚıșȑȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȑȢ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡ. 5.2 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ.
ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ıȣȞĲȐȟİȚ ȣʌȩȝȞȘȝĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ȑȞĲȣʌȠ ȣʌȩįİȚȖȝĮ ĲȠ
ȠʌȠȓȠ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ ǹ.Ǽ. ȉȠ ȣʌȩȝȞȘȝĮ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ İȓĲİ
ĮȞȐ ĮȞĲȓȡȡȘıȘ İȓĲİ ĮȞȐ ȠȝȐįĮ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ ʌİȡȚȠȤȒ Ȓ
ȅ.ȉ.ǹ.
ǵȝȠȚĮ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ȥȘĳȚȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ İʌİȟİȡȖȐȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ İțțȡİȝİȓȢ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 14 Ȟ. 998/1979, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İȚıȐȖȠȞĲĮȚ ȦȢ
ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ ĲȚȢ ĮȡȝȩįȚİȢ ǼȆ.Ǽ.ǹ.
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5.5

ǻȚĮȕȓȕĮıȘ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ țĮȚ ǻĮıȚțȠȪ ȋȐȡĲȘ ȝİ ĲȚȢ İțĲȐıİȚȢ ȐȞİȣ
ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ǻ/ȞıȘ ǻĮıȫȞ
ȂİĲȐ ĲȘ ȜȒȟȘ ĲȘȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ țĮȚ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȠȣȢ,
țĮȚ țĮĲȩʌȚȞ ıȤİĲȚțȒȢ İȞĲȠȜȒȢ ĲȘȢ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ ǹ.Ǽ. įȚĮȕȚȕȐȗȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ĮȡȝȩįȚĮ ǻ/ȞıȘ ǻĮıȫȞ ĲĮ țȐĲȦșȚ:
Į) ĲȠ ȤȦȡȚțȒ țĮȚ ʌİȡȚȖȡĮĳȚțȒ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓĮ ȖȚĮ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ țĮȚ ĲȦȞ
ıȣȞȣʌȠȕĮȜȜȩȝİȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ İȖȖȡȐĳȦȞ ıİ ȥȘĳȚĮțȒ ȝȠȡĳȒ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ
ǻ/ȞıȘ ǻĮıȫȞ,
ȕ) ĲȠ ĮȞĮȜȠȖȚțȩ ĮȡȤİȓȠ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ıȣȞȣʌȠȕĮȜȜȩȝİȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
țĮȚ İȖȖȡȐĳȦȞ ʌȠȣ ĲȘȡİȓ Ƞ ĮȞȐįȠȤȠȢ, țĮȚ
Ȗ)

ĲȠ ǻĮıȚțȩ ȋȐȡĲȘ ıİ ȥȘĳȚĮțȒ ȝȠȡĳȒ ȝİ ĲȚȢ İțĲȐıİȚȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ įİȞ

ȣʌȠȕȜȒșȘțĮȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ
ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ ȠȡșȒȢ ĮʌȠĲȪʌȦıȘȢ.
ȉĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ İȓĲİ ȖȚĮ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ʌȠȣ țĮȜȪʌĲİȚ Ƞ
ĮȞĮȡĲȫȝİȞȠȢ įĮıȚțȩȢ ȤȐȡĲȘȢ İȓĲİ ȖȚĮ ĲȝȒȝĮ ĲȠȣ ȅ.ȉ.ǹ. Ȓ ĮȞȐ ȅ.ȉ.ǹ.
ȅȚ ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ țĮĲȐȜȠȖȠ ıİ ȥȘĳȚĮțȒ ȝȠȡĳȒ, ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤİȚ ȖȚĮ
țȐșİ

ȣʌȠȕȜȘșİȓıĮ

ĮȞĲȓȡȡȘıȘ

Ȓ

ȠȝȐįĮ

ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ

ĲĮ

ıĲȠȚȤİȓĮ

ĲȠȣ

İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȣ/-ȝȑȞȦȞ, ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ ʌȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ/-ȦȞ țĮȚ ĲȘȞ įȒȜȦıȘ/-ȫıİȚȢ ĲȠȣ
İȞįȚĮĳİȡȠȝȑȞȠȣ/-ȦȞ ȞĮ ʌĮȡĮıĲİȓ ĲİȤȞȚțȩȢ ıȪȝȕȠȣȜȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȟȑĲĮıȒ ĲȦȞ
ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ. ȅ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȣʌȩįİȚȖȝĮ ʌȠȣ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ
Įʌȩ ĲȘȞ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ ǹ.Ǽ.
ȀȐșİ ĮȞĲȓȡȡȘıȘ Ȓ ȠȝȐįĮ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ ȥȘĳȚĮțȩ ĳȐțİȜȠ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ
ʌİȡȚȑȤİȚ ıİ ȥȘĳȚĮțȒ ȝȠȡĳȒ ĲĮ ȤȦȡȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ, ĲȠ ȑȞĲȣʌȠ ĲȦȞ
ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ȝİ ĲĮ ıȣȞȘȝȝȑȞĮ ȑȖȖȡĮĳĮ, ĲȠ ıȤİĲȚțȩ ȣʌȩȝȞȘȝĮ ĲȠȣ ĮȞĮįȩȤȠȣ, ĲȠ
ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ ĲȘȢ țĮĲĮȤȫȡȚıȘȢ, ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ĮʌȠįİȚțĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ, țĮșȫȢ țĮȚ
ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ ĲȣȤȩȞ ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȫȞ ʌȡȠıțȠȝȚıșȑȞĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.
ȅȚ İțĲȐıİȚȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ įİȞ ȣʌȠȕȜȒșȘțĮȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ ĮʌİȚțȠȞȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ ʌȡȐıȚȞȠ
ʌİȡȓȖȡĮȝȝĮ țĮȚ ʌȡȐıȚȞȘ įȚĮȖȡȐȝȝȚıȘ.
ȅ įĮıȚțȩȢ ȤȐȡĲȘȢ șİȦȡİȓĲĮȚ ȝȑıĮ ıİ İȓțȠıȚ (20) ȘȝȑȡİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡȐįȠıȘ ıĲȘ
ǻȚİȪșȣȞıȘ

ǻĮıȫȞ

ĲȦȞ

ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ

țĮȚ

ĲȦȞ

İʌİȟİȡȖĮıȝȑȞȦȞ

Įʌȩ

ĲȘȞ

«ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ ǹ.Ǽ.» ıĲȠȚȤİȓȦȞ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ įȚȠȡșȫıİȚȢ,
ĮȣĲȑȢ ȣʌȠįİȚțȞȪȠȞĲĮȚ İȖȖȡȐĳȦȢ țĮȚ ȜİʌĲȠȝİȡȫȢ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ǻ/ȞıȘ ǻĮıȫȞ
țĮȚ ȣȜȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȞȐįȠȤȠ. ȅ ȤȐȡĲȘȢ șİȦȡİȓĲĮȚ ȝİ ĲȠȞ ȓįȚȠ ĲȡȩʌȠ ĲȠ
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ĮȡȖȩĲİȡȠ ȝȑıĮ ıİ ıĮȡȐȞĲĮ (40) ȘȝȑȡİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȠȣ țĮȚ
ĮʌȠıĲȑȜȜİĲĮȚ ıĲȠ īİȞȚțȩ īȡĮȝȝĮĲȑĮ ĲȘȢ ȠȚțİȓĮȢ ȆİȡȚĳȑȡİȚĮȢ ʌȡȠȢ țȪȡȦıȘ.
ȅ țȣȡȦȝȑȞȠȢ įĮıȚțȩȢ ȤȐȡĲȘȢ ĮʌȠıĲȑȜȜİĲĮȚ ȐȝİıĮ țĮȚ ıİ ȥȘĳȚĮțȒ ȝȠȡĳȒ ıĲȘȞ
ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ ǹ.Ǽ. ȝİ ȝȑȡȚȝȞĮ ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ ǻ/ȞıȘȢ ǻĮıȫȞ.
5.7

ǼȟȑĲĮıȘ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ
ȂİĲȐ ĲȘȞ șİȫȡȘıȘ ĲȠȣ įĮıȚțȠȪ ȤȐȡĲȘ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ǻ/ȞıȘ ǻĮıȫȞ, ȠȚ
ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ ȝĮȗȓ ȝİ ȩȜĮ ĲĮ ĮʌȠįİȚțĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ țĮȚ ȑȖȖȡĮĳĮ ĲȠȣ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȣ
țĮȚ ȣʌȘȡİıȚĮțȩ ĳȐțİȜȠ ʌȠȣ İĲȠȚȝȐȗİȚ Ș ĮȡȝȩįȚĮ ǻ/ȞıȘ ǻĮıȫȞ įȚĮȕȚȕȐȗȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ
ĲȚȢ ĮȡȝȩįȚİȢ ǼʌȚĲȡȠʌȑȢ ǼȟȑĲĮıȘȢ ǼȆ.Ǽ.ǹ țĮȚ İȟİĲȐȗȠȞĲĮȚ ȝȑıĮ ıİ ʌȡȠșİıȝȓĮ 4
ȝȘȞȫȞ.
Ȃİ ȝȑȡȚȝȞĮ ĲȠȣ ȖȡĮȝȝĮĲȑĮ ĲȘȢ țȐșİ ǼȆ.Ǽ.ǹ. Ȓ ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ ǻ/ȞıȘȢǻĮıȫȞ
ĮʌȠıĲȑȜȜİĲĮȚ ıȣȞȠʌĲȚțȩȢ țĮĲȐȜȠȖȠȢ ȝİ ĲȚȢ ĮʌȠĳȐıİȚȢ ĲȦȞ ǼȆ.Ǽ.ǹ. İʌȓ ĲȠȣ
ıȣȞȩȜȠȣ ĲȦȞ ȣʌȠȕȜȘșİȚıȫȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ țĮĲȐ ĲȠȣ ĮȞĮȡĲȘșȑȞĲȠȢ įĮıȚțȠȪ ȤȐȡĲȘ
ıĲȘȞ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ ǹ.Ǽ. ıĲȘȞ ȠȚțİȓĮ ȆİȡȚĳȑȡİȚĮ țĮȚ ıĲȠ Ȋ.Ȇ.Ǽ.Ȁ.ǹ. ʌȡȠȢ
ĮȞȐȡĲȘıȘ ıĲȠ įȚĮįȓțĲȣȠ ȝȑıȦ ĲȘȢ ȚıĲȠıİȜȓįĮȢ ĲȠȣȢ (ʌĮȡ. ıĲ.12 ĮʌȩĳĮıȘȢ
ȊʌȠȣȡȖȠȪ Ȇ.Ǽ.Ȁ.ǹ. ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠıĮȡĲȐĲĮȚ ĲȠ ʌĮȡȩȞ).
Ȃİ ȝȑȡȚȝȞĮ ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ ǻ/ȞıȘȢ ǻĮıȫȞ ĮʌȠıĲȑȜȜȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ
ǹ.Ǽ. țĮȚ ĲĮ ıȫȝĮĲĮ ĲȦȞ ĮʌȠĳȐıİȦȞ ĲȦȞ ǼȆ.Ǽ.ǹ. İʌȓ ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȦȞ
ȣʌȠȕȜȘșİȚıȫȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ Ƞ ĮȞȐįȠȤȠȢ ȞĮ ʌȡȠȕİȓ ıĲȘ ȥȘĳȚĮțȒ ĲȠȣȢ
ıȐȡȦıȘ țĮȚ țȦįȚțȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȩȝİȞȦȞ ĮȡȤİȓȦȞ ĮȞȐ ĮʌȩĳĮıȘ țĮȚ ȞĮ
ĮʌȠıĲİȓȜİȚ ıĲȘȞ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ ǹ.Ǽ. ĲĮ ȥȘĳȚĮțȐ ĮȡȤİȓĮ ĲȦȞ ĮʌȠĳȐıİȦȞ (ʌĮȡ.
ıĲ.12 İįȐĳ. ȕ, ĮʌȩĳĮıȘȢ ȊʌȠȣȡȖȠȪ Ȇ.Ǽ.Ȁ.ǹ. ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠıĮȡĲȐĲĮȚ ĲȠ ʌĮȡȩȞ).
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ȀǼĭǹȁǹǿȅ 6: ǻǿȅȇĬȍȈǾ Ȁǹǿ ȈȊȂȆȁǾȇȍȈǾ ǻǹȈǿȀȍȃ ȋǹȇȉȍȃ

ȂİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İȟȑĲĮıȘȢ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ țĮȚ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ
ĮʌȠĳȐıİȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ǼȆ.Ǽ.ǹ. Ƞ ǻĮıȚțȩȢ ȋȐȡĲȘȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȒįȘ țȣȡȦșİȓ
ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ țĮȚ įȚȠȡșȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȀĲȘȝĮĲȠȜȩȖȚȠ ǹ.Ǽ., ıİ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ
ĮȞȦĲȑȡȦ ĮʌȠĳȐıİȦȞ.
ȅȚ įȚȠȡșȦȝȑȞȠȚ ǻĮıȚțȠȓ ȋȐȡĲİȢ, įȚĮȕȚȕȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ǻ/ȞıȘ ǻĮıȫȞ ʌȡȠȢ
ȑȜİȖȤȠ țĮȚ șİȫȡȘıȘ.
ȅ ǻĮıȚțȩȢ ȋȐȡĲȘȢ șİȦȡİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȪșȣȞıȘ ǻĮıȫȞ ȝȑıĮ ıİ ĲȡȚȐȞĲĮ (30) ȘȝȑȡİȢ
Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȠȣ ıİ ĮȣĲȒȞ Ȓ ȝȑıĮ ıİ ʌİȞȒȞĲĮ (50) ȘȝȑȡİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ
ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȠȣ, İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ įȚȠȡșȫıİȚȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ
įȚȠȡșȫıİȚȢ, ĮȣĲȑȢ ȣʌȠįİȚțȞȪȠȞĲĮȚ İȖȖȡȐĳȦȢ țĮȚ ȜİʌĲȠȝİȡȫȢ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ
ǻ/ȞıȘ ǻĮıȫȞ țĮȚ ȣȜȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȞȐįȠȤȠ.
ȅ įĮıȚțȩȢ ȤȐȡĲȘȢ, ȝİ ĮʌȠĲȣʌȦȝȑȞİȢ ĲȚȢ įĮıȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĲȘȢ ĮȡȤȚțȒȢ țȪȡȦıȘȢ țĮȚ
ȩıİȢ ıȣȝʌȜȘȡȫșȘțĮȞ ȝİ ʌȡȐıȚȞȠ ʌİȡȓȖȡĮȝȝĮ țĮȚ ʌȡȐıȚȞȘ įȚĮȖȡȐȝȝȚıȘ ȝİĲȐ ĲȘȞ
İȟȑĲĮıȘ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ țĮȚ ĲȘ șİȫȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ,
ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ǻȚİȪșȣȞıȘ ǻĮıȫȞ ıĲȠȞ īİȞȚțȩ īȡĮȝȝĮĲȑĮ ĲȘȢ
ȠȚțİȓĮȢ ȆİȡȚĳȑȡİȚĮȢ ʌȡȠȢ țȪȡȦıȘ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘ ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ Ȓ ĲȘ įȚȩȡșȦıȘ ĲȠȣȢ.
ȅ țȣȡȦȝȑȞȠȢ įĮıȚțȩȢ ȤȐȡĲȘȢ ĮʌȠıĲȑȜȜİĲĮȚ ȐȝİıĮ țĮȚ ıİ ȥȘĳȚĮțȒ ȝȠȡĳȒ ıĲȘȞ
ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ ǹ.Ǽ. ȝİ ȝȑȡȚȝȞĮ ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ ǻ/ȞıȘȢ ǻĮıȫȞ.
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ȀǼĭǹȁǹǿȅ 7: ȅȇīǹȃȍȈǾ Ȁǹǿ ȁǼǿȉȅȊȇīǿǹ ȉȅȊ īȊǹǻȋ
7.1

īİȞȚțȐ
īȚĮ ĲȘȞ țȐȜȣȥȘ ĲȦȞ ĮȞĮȖțȫȞ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ țĮȚ țĮĲĮȤȫȡȚıȘȢ
ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ Ș ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ ǹ.Ǽ. įȚĮșȑĲİȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȤȫȡȠ ȫıĲİ ĮȣĲȩȢ ȞĮ
ȜİȚĲȠȣȡȖȒıİȚ ȦȢ īȡĮĳİȓȠ ǹȞȐȡĲȘıȘȢ ǻĮıȚțȠȪ ȋȐȡĲȘ (īǹǻȋ).
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȠȚ ȣʌȠıĲȘȡȚțĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ ĲȘȢ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ ǻĮıȚțȫȞ ȋĮȡĲȫȞ
ĮȞĮĲȓșİĲĮȚ ıİ ĮȞȐįȠȤȠ, ĲȠ īȊǹǻȋ ıĲİȜİȤȫȞİĲĮȚ, İȟȠʌȜȓȗİĲĮȚ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ȝİ
İȣșȪȞȘ ĲȠȣ.
Ǿ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ ǹ.Ǽ. įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȠȡȓıİȚ İȞȚĮȓȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ īȊǹǻȋ
ʌȠȣ șĮ İȟȣʌȘȡİĲİȓ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȣȢ ĲȠȣ İȞȩȢ ȅȉǹ İĳ’ ȩıȠȞ ĮȣĲȩ țȡȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ
İȟȣʌȘȡİĲİȓ ĲȠ ȑȡȖȠ.
ȉȠ īȊǹǻȋ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȠȡȖĮȞȦșİȓ țĮĲȐ ĲȑĲȠȚȠ ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲİȣȤșİȓ țĮĲȐ ĲȘȞ
įȚĮįȚțĮıȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ, Ș ʌĮȡȠȤȒ ıİ țȐșİ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠ ĲȦȞ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ țĮȚ ȠįȘȖȚȫȞ, țĮșȫȢ țĮȚ Ș İȟȣʌȘȡȑĲȘıȘ ĲȠȣȢ ıĲȠȞ
İȜȐȤȚıĲȠ įȣȞĮĲȩ ȤȡȩȞȠ.
ȅ ĮȞȐįȠȤȠȢ įȚĮȤİȚȡȓȗİĲĮȚ ʌȜȒșȠȢ İȖȖȡȐĳȦȞ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĮȡȤİȚȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮȚ
ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ īȊǹǻȋ. īȚĮ ȜȩȖȠȣȢ ȠȝȠȚȠȖȑȞİȚĮȢ ĲȦȞ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȦȞ
įȚĮȤİȚȡȚȗȩȝİȞȦȞ İȖȖȡȐĳȦȞ, Ș ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ ǹ.Ǽ. ʌȡȠȑȕȘ ıĲȘ ĲȣʌȠʌȠȓȘıȘ
ȩȜȦȞ ĲȦȞ İȖȖȡȐĳȦȞ, ȣʌȠįİȓȖȝĮĲĮ

ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ

ȤȠȡȘȖȠȪȞĲĮȚ

Įʌȩ ĲȘȞ

ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ ǹ.Ǽ. Ǽĳ’ ȩıȠȞ ĮʌĮȚĲȘșİȓ ȤȡȒıȘ țĮȚ ȐȜȜȦȞ İȖȖȡȐĳȦȞ İțĲȩȢ ĲȦȞ
ĮȞȦĲȑȡȦ, Ș ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ ǹ.Ǽ. ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıĲȘȞ ĲȣʌȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ĲȦȞ İȖȖȡȐĳȦȞ
ĮȣĲȫȞ.
Ǿ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒ țĮȚ įȚȐșİıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ İȞĲȪʌȦȞ, ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ țĮȚ
ĲȦȞ ȠįȘȖȚȫȞ ıȣȝʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȠȣȢ, ȕĮȡȪȞİȚ ĲȠȞ ĮȞȐįȠȤȠ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ
țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ȝȩȞȠȞ ĲȦȞ İȖțİțȡȚȝȑȞȦȞ İȞĲȪʌȦȞ.
Ǿ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ īȊǹǻȋ ĮȡȤȓȗİȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑȞĮȡȟȘȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȦȞ
ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ĲȠȣ Ȟ. 3889/2010 țĮȚ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ȑȦȢ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȜȒȟȘȢ ĲȘȢ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĲȦȞ ȣʌȠȕĮȜȜȠȝȑȞȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ, țĮĲȩʌȚȞ ıȤİĲȚțȒȢ İȞĲȠȜȒȢ ĲȘȢ
ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ ǹ.Ǽ. ȅ ĮȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ȜȐȕİȚ ȩȜĮ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȝȑĲȡĮ ȖȚĮ
ĲȘȞ İȪȡȣșȝȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȉİȤȞȚțȑȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ.
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ȀĮĲȐ ĲȠȣ ʌİȡȚİȤȠȝȑȞȠȣ ĲȠȣ įĮıȚțȠȪ ȤȐȡĲȘ ʌȠȣ ĮȞĮȡĲȒșȘțİ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ȣʌȠȕȠȜȒ
ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ȝȑıĮ ıİ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȒ ʌȡȠșİıȝȓĮ ıĮȡȐȞĲĮ ʌȑȞĲİ ȘȝİȡȫȞ, Ș ȠʌȠȓĮ
ĮȡȤȓȗİȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ įȘȝȠıȓİȣıȘ ĲȘȢ ıȤİĲȚțȒȢ ʌȡȩıțȜȘıȘȢ ıĲȠȞ ĲȪʌȠ. Ǿ
ʌȡȠșİıȝȓĮ ĮȣĲȒ ʌĮȡĮĲİȓȞİĲĮȚ ȖȚĮ İȓțȠıȚ ȘȝȑȡİȢ (20) ȖȚĮ ĲĮ ʌȡȩıȦʌĮ ʌȠȣ
țĮĲȠȚțȠȪȞ ȝȩȞȚȝĮ Ȓ įȚĮȝȑȞȠȣȞ ıĲȘȞ ĮȜȜȠįĮʌȒ.
7.2

ȋȫȡȠȢ țĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȣȜȚțȠĲİȤȞȚțȒȢ ȣʌȠįȠȝȒȢ īȡĮĳİȓȠȣ ȊʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ
ǹȞȐȡĲȘıȘȢ ǻĮıȚțȠȪ ȋȐȡĲȘ (īȊǹǻȋ)
ȅ ȤȫȡȠȢ ĲȠȣ īȊǹǻȋ įȚĮĲȓșİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ ǹ.Ǽ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ
ʌȠȣ ĮȣĲȩ įİȞ țĮĲĮıĲİȓ įȣȞĮĲȩ, Ƞ ĮȞȐįȠȤȠȢ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ ȣʌȠįİȓȟİȚ, ȝİĲȐ Įʌȩ
ȑȡİȣȞĮ, țĮĲȐȜȜȘȜȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İʌȚȜİȖİȓ țĮȚ ȞĮ ȝȚıșȦșİȓ Įʌȩ ĲȘȞ
ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ ǹ.Ǽ. Ƞ ʌȜȑȠȞ țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ İȟ ĮȣĲȫȞ.
ȅ ĮȞȐįȠȤȠȢ İȓȞĮȚ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮȝȩȡĳȦıȘ, ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıȝȩ țĮȚ ĲȘȞ İȞ ȖȑȞİȚ
ȣȜȚțȠĲİȤȞȚțȒ ȣʌȠįȠȝȒ ĲȠȣ īȊǹǻȋ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ, ȫıĲİ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș İȪȡȣșȝȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ țĮȚ ȕĮȡȪȞİĲĮȚ ȝİ ĲȚȢ ʌȐıȘȢ ĳȪıİȦȢ
įĮʌȐȞİȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ.
ȈĲȠȞ ȤȫȡȠ ĲȠȣ īȊǹǻȋ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ĲȠ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȑȞĲȣʌȠ ȣȜȚțȩ (ȑȞĲȣʌĮ
ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ, ț.Ȝʌ.). Ȉİ İȝĳĮȞȒ ıȘȝİȓĮ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞİȢ șȑıİȚȢ Ƞ
ĮȞȐįȠȤȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ȣʌȠįİȓȖȝĮĲĮ țĮȚ ȠįȘȖȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ
ıȣȝʌȜȒȡȦıȘȢ țĮȚ țĮĲȐșİıȒȢ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȑȤȠȞĲİȢ ȑȞȞȠȝȠ ıȣȝĳȑȡȠȞ.
ȅ ĮȞȐįȠȤȠȢ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıĲİȓ ȝİ İʌȐȡțİȚĮ, Ș ȠʌȠȓĮ ʌȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ
ȑȖțĮȚȡĮ

Įʌȩ

ıȤİĲȚțȠȪȢ

İȜȑȖȤȠȣȢ

ĲȘȢ

ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ

ǹ.Ǽ.,

ȫıĲİ

ȞĮ

İȟĮıĳĮȜȚıĲȠȪȞ:
y

Ǿ İĲȠȚȝȩĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣʌȠįȠȤȒ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ țĮȚ ĲȘȞ ĮʌȡȩıțȠʌĲȘ İȟȣʌȘȡȑĲȘıȘ
ʌȠȜȚĲȫȞ,

y

Ǿ ȠȡșȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ, ȫıĲİ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ Ș
įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮʌȡȩıțȠʌĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȘȢ įȚĮįȚțĲȪȦıȘȢ ĲȠȣ īȊǹǻȋ,

y

Ǿ ĮʌȡȩıțȠʌĲȘ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ ĲȠȣ īȊǹǻȋ ȝİ ĲȘȞ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ ǹ.Ǽ.,

y

Ǿ ȠȡșȒ țĮȚ ĮʌȡȩıțȠʌĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ ʌȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ țĮȚ ĲȘȢ
įȚĮįȚțĮıȓĮȢ țĮĲĮȤȫȡȚıȘȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ,

y

Ǿ ȠȡșȒ țĮȚ ĮʌȡȩıțȠʌĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ țĮĲĮȤȫȡȚıȘȢ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ/İȖȖȡȐĳȦȞ

(ʌ.Ȥ.

ĲȠȣ

țȦįȚțȠȪ

ʌȜȘȡȦȝȒȢ

ĲȠȣ

İȚįȚțȠȪ

ĲȑȜȠȣȢ,

ĮʌȠįİȚțĲȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ț.Ȝ.ʌ.) ıĲȘȞ țİȞĲȡȚțȒ ȕȐıȘ ĲȘȢ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ ǹ.Ǽ.
y

Ǿ ȠȡșȒ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȞȐįȠȤȠ, ĲȘȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
țĮĲĮȤȫȡȘıȘ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ,
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y

Ǿ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĮȜȜĮȖȫȞ/įȚȠȡșȫıİȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȦȞ İȖȖȡĮĳȫȞ,

y

ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ ʌȜȘȡȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȦȞ İȖȖȡĮĳȫȞ ȖȚĮ İʌĮȜȒșİȣıȘ ĲȘȢ
ȠȡșȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣȢ.

y
7.3

ȅȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ıȐȡȦıȘȢ ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȦȞ İȖȖȡȐĳȦȞ ĲȠȣ ĮȞĮȜȠȖȚțȠȪ ĮȡȤİȓȠȣ.

ȆȡȠıȦʌȚțȩ īȡĮĳİȓȠȣ ȊʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ǹȞȐȡĲȘıȘȢ ǻĮıȚțȠȪ ȋȐȡĲȘ (īȊǹǻȋ)
ȉȠ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ȝİ ĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ıĲİȜİȤȦșİȓ țȐșİ īȊǹǻȋ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ
ĮȞȐ İȚįȚțȩĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ ǹ.Ǽ. Ȉİ ʌİȡȚȩįȠȣȢ ĮȚȤȝȒȢ Ƞ ĮȞȐįȠȤȠȢ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲİȚ ĲȠ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ, ʌȜȑȠȞ ĲȠȣ İȜĮȤȓıĲȠȣ, ʌȡȠıȦʌȚțȩ, ȫıĲİ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș İȪȡȣșȝȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ īȊǹǻȋ.
īȚĮ țȐșİ īȊǹǻȋ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȑȞĮ ıĲȑȜİȤȠȢ ĲȠȣ ĮȞĮįȩȤȠȣ ȦȢ ȣʌİȪșȣȞȠȢ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ
ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ʌĮȡİȣȡȓıțİĲĮȚ țĮș’ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ īȊǹǻȋ, țĮșȫȢ țĮȚ
ȑȞĮȢ İȚįȚțȩȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ Ƞ ȠʌȠȓȠȢ șĮ İȓȞĮȚ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İȪȡȣșȝȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
ĲȦȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ.

7.4

ȍȡȐȡȚȠ țĮȚ ȘȝȑȡİȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ īȡĮĳİȓȠȣ ȊʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ǹȞȐȡĲȘıȘȢ ǻĮıȚțȠȪ
ȋȐȡĲȘ (īȊǹǻȋ).
ȉĮ īȊǹǻȋ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌİȡȓȠįȠ ĲȘȢ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ țĮȚ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ
ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ, țĮșȘȝİȡȚȞȐ ȖȚĮ ĲȠ țȠȚȞȩ, ĲȚȢ İȡȖȐıȚȝİȢ ȘȝȑȡİȢ țĮȚ ȫȡİȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ įİȞ
įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȜȚȖȩĲİȡİȢ ĲȦȞ ȠțĲȫ ȘȝİȡȘıȓȦȢ. ȉȠ ȦȡȐȡȚȠ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ įȪȞĮĲĮȚ
ȞĮ įȚĮĳȠȡȠʌȠȚȘșİȓ ȝİ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ ǹ.Ǽ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȚȢ ĲȠʌȚțȑȢ
ıȣȞșȒțİȢ, ȝİĲȐ Įʌȩ ĮȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞȘ İȚıȒȖȘıȘ ĲȠȣ ĮȞĮįȩȤȠȣ. ȀĮșǯȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ
ĲȘȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ĲȠ ȦȡȐȡȚȠ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ
İʌȚȝȘțȣȞșİȓ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ țĮĲĮıĲİȓ įȣȞĮĲȒ Ș ĲĮȤȪĲİȡȘ İȟȣʌȘȡȑĲȘıȘ ĲȦȞ
ʌȠȜȚĲȫȞ.
ȉȠ īȊǹǻȋ ʌĮȡȑȤİȚ ıİ ȩıȠȣȢ ȑȤȠȣȞ ȑȞȞȠȝȠ ıȣȝĳȑȡȠȞ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȣȞ ȝİȖȐȜȠ
ĮȡȚșȝȩ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İȟȣʌȘȡȑĲȘıȘȢ ıİ ʌȡȠțĮșȠȡȚıȝȑȞİȢ ȫȡİȢ,
İȞĲȩȢ Ȓ İțĲȩȢ ȦȡĮȡȓȠȣ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ.

7.5

ȆĮȡİȤȩȝİȞİȢ ȊʌȘȡİıȓİȢ Įʌȩ ĲȠ īȡĮĳİȓȠ ȊʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ǹȞȐȡĲȘıȘȢ ǻĮıȚțȠȪ
ȋȐȡĲȘ (īȊǹǻȋ).

7.5.1 ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮ ȖȡĮĳİȓȠȣ ʌĮȡȠȤȒȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ țĮȚ İȟȣʌȘȡȑĲȘıȘȢ țȠȚȞȠȪ
ȉȠ ȖȡĮĳİȓȠ ʌĮȡȠȤȒȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ țĮȚ İȟȣʌȘȡȑĲȘıȘȢ țȠȚȞȠȪ ıĲİȜİȤȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ĲȠȣ ĮȞĮįȩȤȠȣ.
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Ǿ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ĮȡȤȓȗİȚ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑȞĮȡȟȘȢ ĲȘȢ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ țĮȚ
ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ıİ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ.

ȉȠ

ȖȡĮĳİȓȠ ʌĮȡȠȤȒȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ țĮȚ İȟȣʌȘȡȑĲȘıȘȢ țȠȚȞȠȪ ʌĮȡȑȤİȚ, ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȓĮ Ȓ ȠįȘȖȓĮ ıȤİĲȚțȒ ȝİ:


ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ ĲȠȣ įĮıȚțȠȪ ȤȐȡĲȘ,



ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ țĮȚ ĲȠȞ ȤȡȩȞȠ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ĲȠȣ Ȟ. 3889/2010,



ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ıȣȝʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȠȣ İȞĲȪʌȠȣ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ,



ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ țĮĲĮȕȠȜȒȢ ĲȠȣ İȚįȚțȠȪ ĲȑȜȠȣȢ ʌȜȘȡȦȝȒȢ,



ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĮʌȠįİȚțĲȚțȫȞ țĮĲȐșİıȘȢ ĲȠȣ İȚįȚțȠȪ ĲȑȜȠȣȢ ʌȜȘȡȦȝȒȢ,



ĲȘȞ ȤȠȡȒȖȘıȘ ĮʌȠįİȚțĲȚțȫȞ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ, ĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ, ț.Ȝʌ. țĮȚ



ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ıȣȝʌȜȒȡȦıȘȢ țĮȚ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĮȚĲȒıİȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıțȩȝȚıȘ
ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.

ǼʌȓıȘȢ İțĲȩȢ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ:


ȋȠȡȘȖİȓ ȑȞĲȣʌĮ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ, ȑȞĲȣʌĮ ĮʌȠįİȚțĲȚțȫȞ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ,
ĮȚĲȒıİȦȞ ȤȠȡȒȖȘıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ȠįȘȖȚȫȞ ıȣȝʌȜȒȡȦıȘȢ ț.Ȝʌ.,



ȋȠȡȘȖİȓ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮ ıĲȠȣȢ ıİ ĮȣĲȠȪȢ ʌȠȣ ʌȡȠıȑȡȤȠȞĲĮȚ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȣȞ
ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ,



ȀĮșȠȡȓȗİȚ ȘȝİȡȠȝȘȞȓİȢ (ȡĮȞĲİȕȠȪ) ȖȚĮ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ȝİȖȐȜȠȣ ĮȡȚșȝȠȪ
ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ,



ǼȜȑȖȤİȚ ĲȘȞ ʌȜȘȡȩĲȘĲĮ ıȣȝʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ʌİįȓȦȞ ĲȠȣ İȞĲȪʌȠȣ
ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȠıțȩȝȚıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ/İȖȖȡȐĳȦȞ, ʌȠȣ İʌȚțĮȜİȓĲĮȚ Ƞ
İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢ ıĲȠ ȑȞĲȣʌȠ ĲȘȢ ĮȞĲȓȡȡȘıȘȢ. ǼȐȞ įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ ʌĮȡĮȜȒȥİȚȢ
įȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȤİĲȚțȑȢ ȠįȘȖȓİȢ ıĲȠȣȢ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȣȢ.



ǹȞĮȗȘĲȐ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠȞ Įȡ. ʌȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ – ıĲȠȚȤİȓĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ĲȚȢ
ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ – ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ, ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ țİȞĲȡȚțȒ ȕȐıȘ,
ĲȘȞ İʌĮȞȑțįȠıȘ ĲȠȣ ĮʌȠįİȚțĲȚțȠȪ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ, İĳȩıȠȞ ȗȘĲȘșȠȪȞ, ȖȚĮ ȒįȘ
țĮĲĮȤȦȡȚıȝȑȞİȢ ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ.



ȆĮȡĮįȓįİȚ ĲĮ ĮʌȠįİȚțĲȚțȐ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ țĮȚ ĲĮ ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ ʌȠȣ
İțįȓįȠȞĲĮȚ,



ȆĮȡȑȤİȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓĮ Ȓ ȠįȘȖȓĮ ıȤİĲȚțȒ ȝİ ĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩ ĲȠȣ
İȚįȚțȠȪ ĲȑȜȠȣȢ ʌȜȘȡȦȝȒȢ

ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ ȣʌȠȜȠȖȚıșȑȞ İȝȕĮįȩȞ ĲȠȣ țȜİȚıĲȠȪ
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ʌȠȜȣȖȫȞȠȣ ĲȘȢ ȑțĲĮıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ țĮșȫȢ țĮȚ
ĲȘȢ ȣʌȠȤȡȑȦıȘȢ ʌȡȠıțȩȝȚıȘȢ ĲȠȣ ĮʌȠįİȚțĲȚțȠȪ țĮĲĮȕȠȜȒȢ ĲȠȣ, ȫıĲİ ȞĮ
İțįȠșİȓ-ʌĮȡĮȜȘĳșİȓ ĲȠ ĮʌȠįİȚțĲȚțȩ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ, țĮȚ


ȅȚ

ʌȡȠĮȞĮĳİȡșİȓıİȢ

ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ

ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ

İʌȓıȘȢ

ĲȘȜİĳȦȞȚțȐ,

ĲĮȤȣįȡȠȝȚțȐ Ȓ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȐ.


ȈĲȠȞ

ȤȫȡȠ

ʌȠȣ

ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ

ĲȠ

ȖȡĮĳİȓȠ

ʌĮȡȠȤȒȢ

ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ

țĮȚ

İȟȣʌȘȡȑĲȘıȘȢ țȠȚȞȠȪ, įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ ȣʌȠįİȓȖȝĮĲĮ ıȣȝʌȜȘȡȦȝȑȞȦȞ İȞĲȪʌȦȞ
ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ.
7.5.2 ȆĮȡĮȜĮȕȒ ĮȚĲȒıİȦȞ įȚȩȡșȦıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ĮȓĲȘıȘȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȫȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ĮȓĲȘıȘȢ țĮȚ ȖȞȦıĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĮȜȜĮȖȒȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.
Ǿ įȚȩȡșȦıȘ ĲȠȣ ʌİȡȚİȤȠȝȑȞȠȣ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ, ȝİ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ
ĮȓĲȘıȘȢ įȚȩȡșȦıȘȢ – ȝİĲĮȕȠȜȒ țĮșȫȢ țĮȚ Ș ĮȜȜĮȖȒ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (ʌ.Ȥ. ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ,
İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ ț.Ȝʌ.) İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ ȝİ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĮȓĲȘıȘȢ ȖȞȦıĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĮȜȜĮȖȒȢ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ.
Ǿ ȣʌȠȕȠȜȒ ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ
ĮȓĲȘıȘȢ țĮĲȐșİıȘȢ ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.
ȅ ĮȞȐįȠȤȠȢ ʌĮȡĮȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȚȢ ĮȞȦĲȑȡȦ ĮȚĲȒıİȚȢ ıİ ȩȜȘ ĲȘȞ ʌİȡȓȠįȠ țĮĲȐ ĲȘȞ
ȠʌȠȓĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ȣʌȠȕȠȜȒ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ĮȚĲȒıİȦȞ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:


ǼȐȞ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ ĲȠȣ Ȟ. 3889/2010,



ǼȐȞ ȠȚ ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ ʌĮȡĮȝȑȞȠȣȞ

ȝİ ĲȠȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıȝȩ ȦȢ «İțțȡİȝȒȢ». Ǿ

ʌȜȘȡȩĲȘĲĮ țĮȚ Ș ȠȡșȩĲȘĲĮ ıȣȝʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȦȞ ʌİįȓȦȞ ĲȦȞ İȞĲȪʌȦȞ
ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ țĮȚ


ȉĮ ıȣȞȣʌȠȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȑȖȖȡĮĳĮ țĮȚ ıĲȠȚȤİȓĮ.

ȅ ȑȜİȖȤȠȢ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ Įʌȩ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ȣʌȩ ĲȘȞ İʌȠʌĲİȓĮ ĲȠȣ
ȣʌİȪșȣȞȠȣ ĲȠȣ īȊǹǻȋ.
ȂİĲȐ ĲȠȣȢ ĮȞȦĲȑȡȦ ȑȜİȖȤȠȣȢ țĮĲĮȤȦȡȓȗȠȞĲĮȚ ıİ İȚįȚțȒ ȕȐıȘ ĲȘȢ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ
ǹ.Ǽ. ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȞȐ ĮȞĲȓȡȡȘıȘ ȝİ ȤȡȒıȘ įȚĮįȚțĲȣĮțȒȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ țĮȚ ȜĮȝȕȐȞİȚ
ĮȡȚșȝȩ ʌȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ.
7.5.3 ȋȠȡȒȖȘıȘ ĮʌȠįİȚțĲȚțȠȪ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĮȓĲȘıȘȢ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ
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ȅ ĮȞȐįȠȤȠȢ İțįȓįİȚ țĮȚ ȤȠȡȘȖİȓ ĮʌȠįİȚțĲȚțȩ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ıĲȠȞ
İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠ, ȝİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıțȩȝȚıȘȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮıĲĮĲȚțȠȪ
țĮĲĮȕȠȜȒȢ ĲȠȣ İȚįȚțȠȪ ĲȑȜȠȣȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȐıțȘıȘ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ.
ȉȠ ĮʌȠįİȚțĲȚțȩ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ İțįȓįİĲĮȚ ȝİ ȤȡȒıȘ ĲȘȢ ȤȠȡȘȖȠȪȝİȞȘȢ Įʌȩ
ĲȘȞ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ ǹ.Ǽ. įȚĮįȚțĲȣĮțȒȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ.
ȉȑȜȠȢ ĲȠ ĮʌȠįİȚțĲȚțȩ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĮȡĮȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ
Įʌȩ ĲȠȞ ĮȚĲȠȪȞĲĮ ȝȩȞȠ Įʌȩ ĲȠ īȊǹǻȋ, ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȦȞ
ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ.
7.5.4 ȋȠȡȒȖȘıȘ ĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ Įʌȩ ĲȠ ĲȘȡȠȪȝİȞȠ ĮȡȤİȓȠ ĮȚĲȒıİȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ
ȅ ĮȞȐįȠȤȠȢ ȤȠȡȘȖİȓ ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ ĲȦȞ İȖȖȡȐĳȦȞ, ıİ ȩʌȠȚȠȞ ȑȤİȚ ȑȞȞȠȝȠ ıȣȝĳȑȡȠȞ,
ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ ĮȡȤİȓȠ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ. Ǿ ĮȓĲȘıȘ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ȝİ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ İȞĲȪʌȠȣ ʌȠȣ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ ǹ.Ǽ. Ǿ ĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ
ĲȘȞ ȤȠȡȒȖȘıȘ ĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ ĮȡȤİȓȠȣ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ İȚıȐȖİĲĮȚ ıĲȘȞ țİȞĲȡȚțȒ ȕȐıȘ
ȝȑıȦ ʌĮȡİȤȩȝİȞȘȢ įȚĮįȚțĲȣĮțȒȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ țĮȚ ȜĮȝȕȐȞİȚ ĮȡȚșȝȩ ʌȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ.
ȅȚ ıȤİĲȚțȑȢ ĮȚĲȒıİȚȢ țȦįȚțȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ, ıĮȡȫȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ĮȡȤİȚȠșİĲȠȪȞĲĮȚ.
ȉĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ ȤȠȡȘȖȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ țĮȞȩȞĮ İȞĲȩȢ ʌȑȞĲİ İȡȖȐıȚȝȦȞ ȘȝİȡȫȞ
Įʌȩ ĲȘȞ ȘȝȑȡĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ıȤİĲȚțȒȢ ĮȓĲȘıȘȢ.
7.6

ȉȒȡȘıȘ ĮȡȤİȓȠȣ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȠȪ įĮıȚțȠȪ ȋȐȡĲȘ
ǵȜĮ ĲĮ ȑȖȖȡĮĳĮ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȚȢ ȣʌȠȕĮȜȜȩȝİȞİȢ ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ, ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ
ĮȚĲȠȪȞĲȦȞ țĮȚ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ țĮȚ İȟȑĲĮıȘȢ ĲȦȞ ȣʌȠȕĮȜȜȠȝȑȞȦȞ
ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ
ĮȜȜȘȜȠȖȡĮĳȓĮ

țĮȚ

ȖİȞȚțȩĲİȡĮ

ȩȜȘ

Ș

İȚıİȡȤȩȝİȞȘ

țĮȚ

İȟİȡȤȩȝİȞȘ

ıȤİĲȚțȒ

ıȣȖțİȞĲȡȫȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ ĮȡȤİȓȠ ĲȠȣ īȊǹǻȋ.

ȉĮ

ĮȞȦĲȑȡȦ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıİ ĮȞĮȜȠȖȚțȒ țĮȚ ȥȘĳȚĮțȒ ȝȠȡĳȒ.
7.6.1 ǹȞĮȜȠȖȚțȩ ĮȡȤİȓȠ İȖȖȡȐĳȦȞ
ȉȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ İȖȖȡȐĳȦȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ıĲȠ ĮȡȤİȓȠ ĲȠȣ īȊǹǻȋ ĲĮȟȚȞȠȝȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ĮȡȤİȚȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ
ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣȢ țĮȚ ĮȞȐ ĮȞĲȓȡȡȘıȘ.
ȅ ĮȞȐįȠȤȠȢ ȑȤİȚ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ĲȘȢ įȚĮȝȩȡĳȦıȘȢ, ĲȒȡȘıȘȢ țĮȚ ĳȪȜĮȟȘȢ ĲȠȣ
ĮȡȤİȓȠȣ ĮȣĲȠȪ, ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ ĮʌȠıĲȠȜȒ ĲȠȣ ıĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ǻ/ȞıȘ ǻĮıȫȞ İȞȫ Ș
İʌȚȕȜȑʌȠȣıĮ ȣʌȘȡİıȓĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȑȤİȚ ʌȡȩıȕĮıȘ ıĲȠ ĮȡȤİȓȠ, ȩʌȠĲİ ĮȣĲȩ țȡȚșİȓ
ĮȞĮȖțĮȓȠ.
7.6.2 ȌȘĳȚĮțȩ ĮȡȤİȓȠ İȖȖȡȐĳȦȞ
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ȉȠ ȥȘĳȚĮțȩ ĮȡȤİȓȠ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ:


ĲȠ

ıȪȞȠȜȠ

ĲȦȞ

ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ

țĮȚ

ĲȦȞ

ıȣȞȘȝȝȑȞȦȞ

ıİ

ĮȣĲȑȢ

ıĲȠȚȤİȓȦȞ/İȖȖȡȐĳȦȞ, ʌȜȘȞ ĲȦȞ įȚĮȖȡĮȝȝȐĲȦȞ,


ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ ıȣȞȘȝȝȑȞȦȞ İȖȖȡȐĳȦȞ, ʌȜȘȞ ĲȦȞ įȚĮȖȡĮȝȝȐĲȦȞ, ĲȦȞ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ ȣʌȠȝȞȘȝȐĲȦȞ ĲȠȣ ĮȞĮįȩȤȠȣ țĮȚ ĲȦȞ ĮʌȠĳȐıİȦȞ ĲȦȞ İʌȚĲȡȠʌȫȞ,



ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ ĮȚĲȒıİȦȞ țĮĲȐșİıȘȢ ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ĮȚĲȒıİȦȞ
ȝİĲĮȕȠȜȒȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ıȣȞȘȝȝȑȞȦȞ ıİ ĮȣĲȑȢ İȖȖȡȐĳȦȞ.

ȉĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ıĲȠȚȤİȓĮ ıĮȡȫȞȠȞĲĮȚ ȥȘĳȚĮțȐ, țȦįȚțȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ İȡȖȠįȩĲȘ.
Ȃİ İȣșȪȞȘ ĲȠȣ İȡȖȠįȩĲȘ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌİȡȚȑȡȤȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ
ǻȚİȪșȣȞıȘ ǻĮıȫȞ, ıȣȖȤȡȩȞȦȢ ȝİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ĮʌȠıĲȑȜȜȠȞĲĮȚ țĮȚ ĮĳȠȡȠȪȞ
ıĲȠȞ ʌȡȠȢ țȪȡȦıȘ įĮıȚțȩ ȤȐȡĲȘ (İțİȓ ȩʌȠȣ įİȞ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ).
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ȀǼĭǹȁǹǿȅ 8: ȆǹȇǹǻȅȉǼǹ
ȉĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ĲȘȢ țȐșİ ʌĮȡȐįȠıȘȢ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
ʌȡȠșİıȝȓİȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȉİȪȤȠȢ ĲȘȢ ȈȣȖȖȡĮĳȒȢ ȊʌȠȤȡİȫıİȦȞ.
ȉĮ ʌĮȡĮįȠĲȑĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ ȠȝĮįȠʌȠȚȘȝȑȞĮ ĮȞȐ ʌİȡȚȠȤȒ ʌȠȣ ȠȡȓȗİĲĮȚ
Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ.
Ǿ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ, ĲȠ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ, Ș țȦįȚțȠʌȠȓȘıȘ, Ș ȝȠȡĳȒ, Ș įȠȝȒ, Ƞ ĲȪʌȠȢ țĮȚ Ș
ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȦȞ ʌĮȡĮįȠĲȑȦȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ.
ĬȑȝĮĲĮ ĲİȤȞȚțȠȪ țĮȚ ȜİʌĲȠȝİȡİȚĮțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ İʌȓ ĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ
İʌȚȜȪȠȞĲĮȚ ȝİ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ İȡȖȠįȩĲȘ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

37417

ȀǼĭǹȁǹǿȅ 9: ǼȁǼīȋȅȈ ȆȅǿȅȉǾȉǹȈ
9.1

ǼıȦĲİȡȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ
īȚĮ ĲȘ įȚĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ İȞįȚȐȝİıȦȞ țĮȚ ĲİȜȚțȫȞ
ʌĮȡĮįȠĲȑȦȞ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȞȐįȠȤȠ įȚİȟȐȖȠȞĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȚ, ʌȠȣ țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠ ĮĳȠȡȠȪȞ:


ȉĮ ıȣıĲȒȝĮĲĮ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ ĲȠȣ ĮȞĮįȩȤȠȣ,



ȉȘȞ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ ĲȠȣ ȖȡĮĳİȓȠȣ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ ʌȡȠıȦȡȚȞȠȪ įĮıȚțȠȪ ȤȐȡĲȘ
(īȊǹǻȋ),



ȉȘȞ ȠȡȖȐȞȦıȘ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ȖȡĮĳİȓȠȣ ȊʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ǹȞȐȡĲȘıȘȢ ǻĮıȚțȠȪ
ȋȐȡĲȘ (īȊǹǻȋ),



ȉȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ,



ȉȘ ȡȠȒ İȡȖĮıȚȫȞ,



ȉȘȞ țĮĲĮȤȫȡȚıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıĲȘȞ țİȞĲȡȚțȒ ȕȐıȘ,



ȉȘȞ ȥȘĳȚĮțȒ ıȐȡȦıȘ İȖȖȡȐĳȦȞ,



ȉȠ ĮȞĮȜȠȖȚțȩ ĮȡȤİȓȠ, țĮȚ



ȉȠȞ ȑȜİȖȤȠ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȤȦȡȚțȫȞ ȕȐıİȦȞ įİįȠȝȑȞȦȞ țĮȚ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
įİįȠȝȑȞȦȞ

ǹȞĮȜȣĲȚțȒ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȦȞ İȜȑȖȤȦȞ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ.
9.2

ǻȚĮıĳȐȜȚıȘ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ
ȅ ĮȞȐįȠȤȠȢ İȓȞĮȚ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ʌȠȣ
șĮ ʌĮȡĮįȫıİȚ. ȅ ĮȞȐįȠȤȠȢ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ȆȡȩȖȡĮȝȝĮ ǼȜȑȖȤȠȣ ȆȠȚȩĲȘĲĮȢ (ȆȆǼ),
ȩʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ İʌĮȡțȫȢ ȠȚ İıȦĲİȡȚțȑȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ İȜȑȖȤȦȞ ʌȠȣ șĮ ĮȞĮʌĲȪȟİȚ
țĮȚ șĮ İĳĮȡȝȩıİȚ ȫıĲİ Ș ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĲİȜȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ İȓȞĮȚ ıȪȝĳȦȞȘ ȝİ ĲȚȢ
ʌĮȡȠȪıİȢ ĲİȤȞȚțȑȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ǵȜİȢ ȠȚ ıȤİĲȚțȑȢ ĮȞĮĳȠȡȑȢ
İıȦĲİȡȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ (QSARs) ʌȠȣ ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȚ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ
ʌĮȡĮįȓįȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ.
ȅ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦȝĮ ȞĮ İʌȚșİȦȡȒıİȚ ĲȘȞ İȟȑȜȚȟȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ıĲȚȖȝȒ, ıĲȠ īȊǹǻȋ Ȓ ıĲȠ ȖȡĮĳİȓȠ ĲȠȣ ĮȞĮįȩȤȠȣ. Ǿ ĲİȜȚțȒ ĮʌȠįȠȤȒ
ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ȜĮȝȕȐȞİȚ ȤȫȡĮ ȝİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȦȞ İȜȑȖȤȦȞ ʌȠȣ ȣȜȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ
ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ. ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ ĮȣĲȠȓ İȓȞĮȚ İțĲİȞİȓȢ țĮȚ ȣȜȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İıȦĲİȡȚțȐ. ȆȡȠȧȩȞĲĮ
ĲĮ ȠʌȠȓĮ, ȩʌȦȢ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ, įİȞ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ
ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ.
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ȀǼĭǹȁǹǿȅ 10: ǼȃȉȊȆǹ
ȆȡȠȢ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ țĮĲȐ ĲȠȣ ʌİȡȚİȤȠȝȑȞȠȣ ĲȠȣ
ǻĮıȚțȠȪ ȋȐȡĲȘ țĮĲȐ ĲȠ ȐȡșȡȠ 15 Ȟ. 3889/2010, ȤȠȡȘȖȠȪȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȣȢ ȞĮ
ȣʌȠȕȐȜȠȣȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ ȑȞĲȣʌĮ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ıȣȞĲȐııȠȞĲĮȚ ȕȐıİȚ ȣʌȠįİȚȖȝȐĲȦȞ İȞĲȪʌȦȞ țĮȚ
țĮĲȩʌȚȞ ȠįȘȖȚȫȞ ĲȘȢ «ȀĲȘȝĮĲȠȜȩȖȚȠ ǹ.Ǽ.». ȉĮ ȑȞĲȣʌĮ ĮȣĲȐ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ Į) ȑȞĲȣʌĮ
İȚıİȡȤȠȝȑȞȦȞ İȖȖȡȐĳȦȞ țĮȚ ȕ) ıİ ȑȞĲȣʌĮ İȟİȡȤȩȝİȞȦȞ İȖȖȡȐĳȦȞ.
10.1

ǲȞĲȣʌĮ İȚıİȡȤȠȝȑȞȦȞ İȖȖȡȐĳȦȞ
ȉĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ĮțȠȜȠȪșȦȢ ȑȞĲȣʌĮ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ īȊǹǻȋ Ȓ ȩʌȠȣ ıĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ĲȣʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ
įȚĮįȚțĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȘ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ĲȦȞ İȞįȚĮĳİȡȠȝȑȞȦȞ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȠȣȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ.
ȂİĲȐ ĲȘ ıȣȝʌȜȒȡȦıȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȣȢ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȠȣȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ
țĮĲĮĲȓșİȞĲĮȚ ıĲȠ ĮȡȝȩįȚȠ īȊǹǻȋ țĮȚ įȚĮȤİȚȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĮȣĲȩ ȦȢ İȚıİȡȤȩȝİȞĮ
ȑȖȖȡĮĳĮ.

10.1.1 ǲȞĲȣʌȠ ǹȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ĲȠȣ Ȟ. 3889/2010
To ȑȞĲȣʌȠ ȊʌȠȕȠȜȒȢ ǹȞĲȚȡȡȒıİȦȞ, ʌȠȣ ĮĳȠȡȐ ĲĮ ĳȣıȚțȐ țĮȚ ȞȠȝȚțȐ ʌȡȩıȦʌĮ,
ıȤİįȚȐıĲȘțİ ȝİ ĲȡȩʌȠ İȪȜȘʌĲȠ țĮȚ ĳȚȜȚțȩ ĮʌȑȞĮȞĲȚ ıĲȠȞ ʌȠȜȓĲȘ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ
ıȣȝʌȜȘȡȫȞİȚ ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ Įʌȩ ĲȠ ȐȡșȡȠ 15 Ȟ. 3889/2010 ȖȚĮ ĲȠ ʌĮȡĮįİțĲȩ ĲȘȢ
ȐıțȘıȘȢ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ, İʌȓ ʌȠȚȞȒ ĮʌĮȡĮįȑțĲȠȣ țĮȚ İʌȓ ĲȘȢ ȠȣıȓĮȢ ıĲȠȚȤİȓĮ.
10.1.2 ǹȓĲȘıȘ țĮĲȐșİıȘȢ ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ȅȚ ĮȚĲȒıİȚȢ țĮĲȐșİıȘȢ ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮĲĮĲȓșİȞĲĮȚ ıĲȠ īȊǹǻȋ, ȩʌȠȣ
İȓȤĮȞ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ȠȚ ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ ĲȠȣ Įȡ. 15 Ȟ. 3889/2010, ȝİ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ
ıȣıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ, țĮȚ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ ȝİ ĲĮ ıȣȞȘȝȝȑȞĮ ıİ ĮȣĲȑȢ ıĲȠȚȤİȓĮ. ȅȚ ĮȚĲȒıİȚȢ
ĮȣĲȑȢ įİȞ ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ ıİ ʌȡȠșİıȝȓĮ țĮșȫȢ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ țĮș’ ȩȜȘ ĲȘȞ
įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ. ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș țĮĲȐșİıȘ
ĮȚĲȒıİȦȞ ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȫȞ ĮȚĲȒıİȦȞ İȐȞ įİȞ ȑȤȠȣȞ ȒįȘ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ȠȚ ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ
ĲȠȣ Įȡ. 15 Ȟ. 3889/2010.
10.1.3 ǹȓĲȘıȘ ȖȞȦıĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĮȜȜĮȖȒȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȣ
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ȅȚ ĮȚĲȒıİȚȢ ĮȜȜĮȖȒȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıĲȠ īȊǹǻȋ, ȩʌȠȣ İȓȤĮȞ
ȣʌȠȕȜȘșİȓ ȠȚ ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ ĲȠȣ Ȟ. Įȡ. 15 Ȟ. 3889/2010, ȝİ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ
ıȣıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ, ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȩʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȝİĲĮȕȜȘșİȓ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ
İȓĲİ

ĲȠȣ

İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȣ

İțʌȡȠıȫʌȠȣ/ĮȞĲȚțȜȒĲȠȣ.

İȓĲİ

ǻİȞ

ĲȠȣ

ʌȜȘȡİȟȠȣıȓȠȣ/ȞȠȝȓȝȠȣ/ĮȞĲȚʌȡȠıȫʌȠȣ/

ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ

ıİ

ʌȡȠșİıȝȓĮ

țĮȚ

ȝʌȠȡȠȪȞ

ȞĮ

ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ țĮș’ ȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ.
10.1.4 ǹȓĲȘıȘ įȚȩȡșȦıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ
ȅȚ ĮȚĲȒıİȚȢ įȚȩȡșȦıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıĲȠ īȊǹǻȋ,
ȩʌȠȣ İȓȤĮȞ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ȠȚ ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ ĲȠȣ Ȟ. Įȡ. 15 Ȟ. 3889/2010, ȝİ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ıȣıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ, Įʌȩ ĲȠȞ ĮȚĲȠȪȞĲĮ, țĮșǯ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ
ʌȡȠșİıȝȓĮȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ĲȠȣ Įȡ. 15 Ȟ.3889/2010 țĮȚ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ
Įʌȩ ǲȞĲȣʌȠ ȊʌȠȕȠȜȒȢ ǹȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ
įȚĮĳȠȡȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ

ıİ

ıȤȑıȘ

ȝİ

ĲȘȞ

ʌȡȠȖİȞȑıĲİȡȘ

ȣʌȠȕĮȜȜȠȝȑȞȘ

ĮȓĲȘıȘ

ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ. ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ țĮĲȐ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮȜȜĮȖȑȢ ıĲȚȢ ȖİȦȖȡĮĳȚțȑȢ
ıȣȞĲİĲĮȖȝȑȞİȢ (ȋ,Ȋ) ĲȦȞ țȠȡȣĳȫȞ ĲȦȞ ʌȠȜȣȖȫȞȦȞ ʌȠȣ ʌİȡȚțȜİȓȠȣȞ ĲȘȞ ȑțĲĮıȘ ȖȚĮ
ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ ĮțȪȡȦıȘ ĲȦȞ ȣʌȠȕĮȜȜȠȝȑȞȦȞ
ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ & İț ȞȑȠȣ ȣʌȠȕȠȜȒ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ȝİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ İț ȞȑȠȣ
țĮĲĮȕȠȜȒȢ ĲȠȣ İȚįȚțȠȪ ĲȑȜȠȣȢ.
10.1.5 ǹȓĲȘıȘ ȤȠȡȒȖȘıȘȢ ĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ / ĮʌȠįİȚțĲȚțȫȞ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ
ȅȚ ĮȚĲȒıİȚȢ ȤȠȡȒȖȘıȘȢ ĮʌȠįİȚțĲȚțȫȞ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ, ĮȞĲȚȖȡȐĳȠȣ ĮȓĲȘıȘȢ
ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ, ț.Ȝʌ. ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȩʌȠȚȠȞ ȑȤİȚ ȑȞȞȠȝȠ ıȣȝĳȑȡȠȞ.
10.2

ǲȞĲȣʌĮ İȟİȡȤȩȝİȞȦȞ İȖȖȡȐĳȦȞ

10.2.1 ǹʌȠįİȚțĲȚțȩ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ
ȉȠ ĮʌȠįİȚțĲȚțȩ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ īȊǹǻȋ ȝİĲȐ ĲȘȞ
țĮĲĮȤȫȡȚıȘ ıĲȘȞ țİȞĲȡȚțȒ ȕȐıȘ ĲȠȣ ʌĮȡĮıĲĮĲȚțȠȪ țĮĲĮȕȠȜȒȢ ĲȠȣ İȚįȚțȠȪ ĲȑȜȠȣȢ
țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȦĲȠțȩȜȜȘıȒ ĲȘȢ ĮȞĲȓȡȡȘıȘȢ țĮȚ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ.
10.2.2 ȊʌȩȝȞȘȝĮ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ
īȚĮ țȐșİ ȣʌȠȕĮȜȜȩȝİȞȘ ĮȞĲȓȡȡȘıȘ ĲȠ īȊǹǻȋ ıȣȞĲȐııİȚ țĮȚ țĮĲĮȤȦȡȓȗİȚ ıĲȘȞ
țİȞĲȡȚțȒ ȕȐıȘ įİįȠȝȑȞȦȞ, ȣʌȩȝȞȘȝĮ. ȉĮ ȣʌȠȝȞȒȝĮĲĮ ĮȣĲȐ įȚĮȕȚȕȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ
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ĮȡȝȩįȚĮ ǻ/ȞıȘ ǻĮıȫȞ.

ȉĮ ȣʌȠȝȞȒȝĮĲĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ țĮȚ Įʌȩ ıȣȖțİȞĲȡȦĲȚțȩ

ʌȓȞĮțĮ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İȞȘȝȑȡȦıȘ ȩıȦȞ ȑȤȠȣȞ ȑȞȞȠȝȠ ıȣȝĳȑȡȠȞ.
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ Ǻ1

ǽȂȂǿȄȀȁǿ ǼǿȃȆȁȈǺȊȀǺ
ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ .............................................. (#)
īǼȃǿȀǾ ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȈ (#)
Ǽ/Ȅȉǿ ǼǺȉȎȄ ȃȅȂȅȊ ...................................
ȊȃǿȃǺ ǼǺȉȀȁȎȄ ȌǺȈȊȆĬȈǺĮǿȉǽȎȄ
ȉĮȤ. ǻ/ȞıȘ

ǲįȡĮ & ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ

ǺȢ. ȇȢȧĳ. :

:

ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ
:
ȉȘȜȑĳȦȞȠ
:
ȉȘȜİȠȝȠȚȠĲȣʌȓĮ :
ǾȜ. ĲĮȤȣįȡȠȝİȓȠ :

ĭǽȃǺ:

ǺȟȑȢĳșĲș İįĲțȜȡȫ ȥȑȢĳș įȘȝȠĲȚțȠȪ (Ȓ țȠȚȞȠĲȚțȠȪ) įȚĮȝİȡȓıȝĮĲȠȢ*
................................................ ǼȓȞȡȤ* ................................................. Ȝįț ʍȢȪĲȜȝșĲș
ıȟİțįĴıȢȡȞȒȟȧȟ ȗțį ȤʍȡȖȡȝȓ įȟĳțȢȢȓĲıȧȟ Ȝįĳȑ ĳȡȤ ʍıȢțıȥȡȞȒȟȡȤ ĳȡȤ.

ǳȥȡȟĳįȣ ȤʍȪȦș :
1. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ 13 ȑȦȢ 26, ȃ. 3889/2010 (ĭ.Ǽ.Ȁ. 182ǹǯ) «ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ
ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ȆĮȡİȝȕȐıİȦȞ, ȆȡȐıȚȞȠ ȉĮȝİȓȠ, ȀȪȡȦıȘ ǻĮıȚțȫȞ ȋĮȡĲȫȞ țĮȚ ȐȜȜİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ».
2. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 28 ĲȠȣ ȃ. 2664/1998 «ǼșȞȚțȩ ȀĲȘȝĮĲȠȜȩȖȚȠ țĮȚ ȐȜȜİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ»
(ĭ.Ǽ.Ȁ. 275ǹǯ).
3. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ 5 țĮȚ 8 ĲȠȣ ȃ. 3208/2003 (ĭ.Ǽ.Ȁ. 303ǹǯ) «ȆȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ įĮıȚțȫȞ
ȠȚțȠıȣıĲȘȝȐĲȦȞ, țĮĲȐȡĲȚıȘ įĮıȠȜȠȖȓȠȣ, ȡȪșȝȚıȘ İȝʌȡĮȖȝȐĲȦȞ įȚțĮȚȦȝȐĲȦȞ İʌȓ įĮıȫȞ țĮȚ
įĮıȚțȫȞ İȞ ȖȑȞİȚ İțĲȐıİȦȞ țĮȚ ȐȜȜİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ».
4. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȃ. 3818/2010 (ĭ.Ǽ.Ȁ. 17ǹǯ), «ȆȡȠıĲĮıȓĮ ǻĮıȫȞ țĮȚ ǻĮıȚțȫȞ İțĲȐıİȦȞ
ĲȠȣ ȃ. ǹĲĲȚțȒȢ, ıȪıĲĮıȘ ǼȚįȚțȒȢ īȡĮȝȝĮĲİȓĮȢ ǼʌȚșİȫȡȘıȘȢ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ țĮȚ ȜȠȚʌȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ».
5. ȉȘȞ …………….. (ĭ.Ǽ.Ȁ. …… Ǻǯ) ĮʌȩĳĮıȘ ȊʌȠȣȡȖȠȪ Ȇ.Ǽ.Ȁ.ǹ. ȝİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ țĮșȠȡȓıĲȘțĮȞ
șȑȝĮĲĮ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 1 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 21 ĲȠȣ ȃ. 3889/2010.
6. ȉȠ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ ĲȠȣ įĮıȚțȠȪ ȤȐȡĲȘ ʌİȡȚȠȤȒȢ ǻ.ǻ. (Ȓ Ȁ.ǻ.)* ....................................................
ǻȒȝȠȣ ............................................................, ʌȠȣ țĮĲĮȡĲȓıĲȘțİ țĮȚ șİȦȡȒșȘțİ ȝİ ĲȠ
………………………….., ıİ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 13 ĲȠȣ ȃ. 3889/2010.
7. ȉȘȞ …………… (ĭ.Ǽ.Ȁ. …… Ǻǯ) țȠȚȞȒ ĮʌȩĳĮıȘ ȊʌȠȣȡȖȫȞ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ, ǼȞȑȡȖİȚĮȢ țĮȚ
ȀȜȚȝĮĲȚțȒȢ ǹȜȜĮȖȒȢ țĮȚ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ, «ȀĮșȠȡȚıȝȩȢ İȚįȚțȠȪ ĲȑȜȠȣȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȐıțȘıȘ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ĲȘȢ
ʌĮȡ. 1 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 15 ĲȠȣ ȃ. 3889/2010 (ĭ.Ǽ.Ȁ. 182ǹǯ) țĮĲȐ ĲȠȣ ʌİȡȚİȤȠȝȑȞȠȣ ĮȞĮȡĲȘȝȑȞȠȣ
įĮıȚțȠȪ ȤȐȡĲȘ.»
Ǻ. ǺȟįȢĳȡȫȞı ĲȓȞıȢį ……………… (ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ) ȘȝȑȡĮ ………………. ĳȡ İįĲțȜȪ ȥȑȢĳș
ʍıȢțȡȥȓȣ įȘȝȠĲȚțȠȪ (țȠȚȞȠĲȚțȠȪ) įȚĮȝİȡȓıȝĮĲȠȢ* …………………………… ǼȓȞȡȤ*
…………………………, ĲȤȟȡȝțȜȓȣ ȒȜĳįĲșȣ ………………………… Ȝįț
ǻ. ȁįȝȡȫȞı ȜȑȚı ıȟİțįĴıȢȪȞıȟȡ, ĮĳȠȪ ȜȐȕİȚ ȖȞȫıȘ ĲȠȣ ʌİȡȚİȤȠȝȑȞȠȣ ĲȠȣ ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȚȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 14 ȃ. 3889/10 (ĭ.Ǽ.Ȁ. 182ǹǯ), ȞĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ĲȚȢ ĲȣȤȩȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ ĲȠȣ İȞĲȩȢ
ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȒȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ ıĮȡȐȞĲĮ ʌȑȞĲİ (45) ȘȝİȡȫȞ, Ș ȠʌȠȓĮ ĮȡȤȓȗİȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ
įȘȝȠıȓİȣıȘ ĲȘȢ ıȤİĲȚțȒȢ ĮȞĮțȠȓȞȦıȘȢ ıĲȠȞ ĲȪʌȠ. īȚĮ ĲȘȞ ĮțȡȚȕȒ, țĮĲĮȜȘțĲȚțȒ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ĲȘȢ
ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ, șĮ ĮțȠȜȠȣșȒıİȚ ȞȑĮ ĮȞĮțȠȓȞȦıȘ ȖȚĮ ĲȘ įȘȝȠıȚȠʌȠȓȘıȒ ĲȘȢ1.
īȚĮ ĲȠȣȢ țĮĲȠȚțȠȪȞĲİȢ Ȓ įȚĮȝȑȞȠȞĲİȢ ıĲȘȞ ĮȜȜȠįĮʌȒ, Ș ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȡȠșİıȝȓĮ ʌĮȡİțĲİȓȞİĲĮȚ
țĮĲȐ 20 ȘȝȑȡİȢ.
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īȚĮ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ İȚįȚțȩ ĲȑȜȠȢ, ĲȠ ȪȥȠȢ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ
ȑȤİȚ țĮșȠȡȚıĲİȓ ȝİ ĲȘȞ ĮȞȦĲȑȡȦ (7) Ȁ.Ȋ.ǹ. țĮȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠ İȝȕĮįȩȞ
ĲȘȢ ȑțĲĮıȘȢ, ȝİ İȣșȪȞȘ ĲȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ĲȘȞ ĮȞĲȓȡȡȘıȘ.
ǹȞĲȚȡȡȒıİȚȢ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȠȣȞ ĳȣıȚțȐ țĮȚ ȞȠȝȚțȐ ʌȡȩıȦʌĮ įȘȝȠıȓȠȣ țĮȚ ȚįȚȦĲȚțȠȪ
įȚțĮȓȠȣ, İĳȩıȠȞ İʌȚțĮȜȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘ șİȝİȜȓȦıȘ ĲȠȣ ȑȞȞȠȝȠȣ ıȣȝĳȑȡȠȞĲȩȢ ĲȠȣȢ İȝʌȡȐȖȝĮĲĮ Ȓ
İȞȠȤȚțȐ įȚțĮȚȫȝĮĲĮ ıĲȚȢ İțĲȐıİȚȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ĮȞĮȡĲȘșȑȞĲĮ įĮıȚțȩ ȤȐȡĲȘ.
ǹȞĲȚȡȡȒıİȚȢ İȚįȚțȐ țĮĲȐ ĲȘȢ ʌĮȡȐȜİȚȥȘȢ ȞĮ ʌİȡȚȜȘĳșİȓ ıĲȠ įĮıȚțȩ ȤȐȡĲȘ ȠȡȚıȝȑȞȘ ȑțĲĮıȘ
ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ țȐșİ ĳȣıȚțȩ Ȓ ȞȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ țĮȚ, ȚįȓȦȢ, ȠȚ ȅ.ȉ.ǹ. ʌȡȫĲȠȣ țĮȚ įİȪĲİȡȠȣ
ȕĮșȝȠȪ ıĲĮ įȚȠȚțȘĲȚțȐ ȩȡȚĮ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȣʌȐȖİĲĮȚ Ș ȑțĲĮıȘ, ȠȚ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ ȠȡȖĮȞȫıİȚȢ İșȞȚțȒȢ
İȝȕȑȜİȚĮȢ țĮȚ ȐȜȜĮ ȞȠȝȚțȐ ʌȡȩıȦʌĮ ȝȘ țİȡįȠıțȠʌȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ, ıĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ Ș ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ ĳȣıȚțȠȪ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ.
ȉĳțȣ įȟĳțȢȢȓĲıțȣ įȟįȗȢȑĴȡȟĳįț, ıʍȔ ʍȡțȟȓ įʍįȢįİȒȜĳȡȤ:
Į. ȠȚ ȖİȦȖȡĮĳȚțȑȢ ıȣȞĲİĲĮȖȝȑȞİȢ ĲȦȞ țȠȡȣĳȫȞ ĲȠȣ ʌȠȜȣȖȫȞȠȣ ʌȠȣ ʌİȡȚțȜİȓİȚ ĲȘȞ ȑțĲĮıȘ ĲȘȢ
ȠʌȠȓĮȢ ĮȝĳȚıȕȘĲİȓĲĮȚ Ƞ ȤĮȡĮțĲȒȡĮȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ İȞ ȜȩȖȦ įĮıȚțȩ ȤȐȡĲȘ țĮȚ ĲȠ İȝȕĮįȩȞ ĮȣĲȒȢ,
ȕ. ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ıĲĮ ȠʌȠȓĮ ıĲȘȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ ȑȞȞȠȝȠ ıȣȝĳȑȡȠȞ ĲȠȣ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȣ, țĮȚ
Ȗ. ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ʌȚıĲȠʌȠȚȠȪȞ ĲȘȞ țĮĲĮȕȠȜȒ ĲȠȣ ĮȞĮȜȠȖȠȪȞĲȠȢ İȚįȚțȠȪ ĲȑȜȠȣȢ.
ǿ Ȟș ĳȓȢșĲș ĳȧȟ ʍįȢįʍȑȟȧ ʍȢȡȩʍȡȚȒĲıȧȟ ȜįȚțĲĳȑ ĳșȟ įȟĳȔȢȢșĲș įʍįȢȑİıȜĳș Ȝįț
įʍȡȢȢȔʍĳıĳįț Ȝįĳȑ ĳșȟ ıȠȒĳįĲȓ ĳșȣ įʍȪ ĳșȟ ıʍțĳȢȡʍȓ ıȠȒĳįĲșȣ ĳȧȟ įȟĳțȢȢȓĲıȧȟ.
Ȃİ ĲȚȢ ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ ʌȡȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȜȩȖȠȚ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ țĮȚ ȝȩȞȠ ĲȘȞ ĮȝĳȚıȕȒĲȘıȘ
ĲȠȣ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ ĲȦȞ İȝĳĮȞȚȗȩȝİȞȦȞ ıĲȠ ȤȐȡĲȘ İțĲȐıİȦȞ țĮȚ ȩȤȚ șȑȝĮĲĮ ȚįȚȠțĲȘıȓĮȢ ĲȠȣȢ.
Ȋȡ ȒȟĳȤʍȡ ȤʍȡȖȡȝȓȣ įȟĳțȢȢȓĲıȧȟ İȓȞĮȚ įȚĮșȑıȚȝȠ ıĲĮ ȖȡĮĳİȓĮ ĲȘȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ ȝĮȢ, ĲȠȣ
ǻĮıĮȡȤİȓȠȣ …………….., ĲȦȞ įȘȝȠĲȚțȫȞ țĮȚ ĲȠʌȚțȫȞ įȘȝȠĲȚțȫȞ Ȓ įȚĮȝİȡȚıȝĮĲȚțȫȞ*
țĮĲĮıĲȘȝȐĲȦȞ ĲȦȞ ȠȚțİȓȦȞ ʌȡȦĲȠȕȐșȝȚȦȞ ȅ.ȉ.ǹ. țĮȚ ıĲĮ ȀȑȞĲȡĮ ǼȟȣʌȘȡȑĲȘıȘȢ ȆȠȜȚĲȫȞ. ǼʌȓıȘȢ
İȓȞĮȚ įȚĮșȑıȚȝȠ ıİ ȥȘĳȚĮțȒ ȝȠȡĳȒ ıĲȚȢ ȚıĲȠıİȜȓįİȢ ĲȠȣ Ȋ.Ȇ.Ǽ.Ȁ.ǹ., ĲȘȢ ȆİȡȚĳȑȡİȚĮȢ, ĲȘȢ
ȀĲȘȝĮĲȠȜȩȖȚȠ ǹ.Ǽ., ĲȠȣ ȠȚțİȓȠȣ ȅȉǹ țĮȚ ĲȦȞ Ȁ.Ǽ.Ȇ.. īȚĮ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ
ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 16 ȃ. 3889/2010 țĮșȫȢ țĮȚ Ș ………………….
ĮʌȩĳĮıȘ ȊʌȠȣȡȖȠȪ Ȇ.Ǽ.Ȁ.ǹ.
ȊʌȘȡİıȓĮ țĮȚ ȤȫȡȠȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ʌȠȣ șĮ ȣʌȠȕȜȘșȠȪȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ
………………………………………………………………………. 2.
Ǽıȟ ĲȤȟĳȢȒȥıț ȝȪȗȡȣ ȤʍȡȖȡȝȓȣ įȟĳȔȢȢșĲșȣ (ȦȢ ȝȘ İȝʌȓʌĲȠȣıİȢ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ įĮıȚțȒȢ
ȞȠȝȠșİıȓĮȢ) ȖȚĮ ĲȚȢ İțĲȐıİȚȢ ʌȠȣ ıĲȠȞ ĮȞĮȡĲȘșȑȞĲĮ įĮıȚțȩ ȤȐȡĲȘ:
Į. İȝĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ȦȢ įȐıȘ țĮȚ įĮıȚțȑȢ, İȓĲİ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌĮȜĮȚȩĲİȡȘ İȓĲİ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȡȩıĳĮĲȘ
ĮİȡȠĳȦĲȠȖȡȐĳȚıȘ, ĮȜȜȐ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ İȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȩȡȚĮ ȠȚțȚıȝȫȞ Ȓ ȩȡȚĮ İȖțİțȡȚȝȑȞȦȞ ʌȠȜİȠįȠȝȚțȫȞ
ȝİȜİĲȫȞ țĮȚ ȡȣȝȠĲȠȝȚțȫȞ ıȤİįȓȦȞ țĮȚ ĲȠ ʌİȡȓȖȡĮȝȝȐ ĲȠȣȢ İʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ ȝİ ʌȠȡĲȠțĮȜȓ ȤȡȫȝĮ ıĲȠȞ
ĮȞĮȡĲȘȝȑȞȠ įĮıȚțȩ ȤȐȡĲȘ, İțĲȩȢ ĮȞ ĮĳȠȡȠȪȞ ȐȜıȘ Ȓ ʌȐȡțĮ.
ȕ. ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ȠȚțȚıȝȠȪȢ ıĲİȡȠȪȝİȞȠȣȢ ȞȩȝȚȝȘȢ ȑȖțȡȚıȘȢ ʌȠȣ ĲȠ ʌİȡȓȖȡĮȝȝȐ ĲȠȣȢ
İʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ ȝİ țȓĲȡȚȞȠ ȤȡȫȝĮ țĮȚ țȓĲȡȚȞȘ įȚĮȖȡȐȝȝȚıȘ ıĲȠȞ ĮȞĮȡĲȘȝȑȞȠ įĮıȚțȩ ȤȐȡĲȘ țĮȚ
İȝĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ȦȢ įĮıȚțȑȢ ı’ ĮȣĲȩȞ, İĳȩıȠȞ ĮȞĮıĲȑȜȜİĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ ………………….. 3 ĮʌȩĳĮıȘ
ȊʌȠȣȡȖȠȪ Ȇ.Ǽ.Ȁ.ǹ. İʌȓ įȪȠ (2) ȑĲȘ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ țĮȚ
Ȗ. İȝĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ȦȢ įȐıȘ țĮȚ įĮıȚțȑȢ ıĲȘ ĳȦĲȠİȡȝȘȞİȓĮ ĲȘȢ ʌĮȜĮȚȩĲİȡȘȢ ĮİȡȠĳȦĲȠȖȡȐĳȚıȘȢ,
ĮȜȜȐ ȑȤȠȣȞ ʌİȡȚȜȘĳșİȓ ıİ İʌȠȚțȚıĲȚțȑȢ İțĲȐıİȚȢ, İțĲȩȢ ĮȞ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ ʌȡȩıĳĮĲȘ țĮĲȐıĲĮıȘ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȝĳȚȕȠȜȚȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣʌĮȖȦȖȒ ȑțĲĮıȘȢ ıĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ, ʌȡȠıțȠȝȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ
ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ, ȩʌȦȢ ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȠȣ
ĮȡȝȠįȓȠȣ ʌȠȜİȠįȠȝȚțȠȪ ȖȡĮĳİȓȠȣ, ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȘȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ İʌȠȚțȚıȝȠȪ ț.Ȝ.ʌ.
ȅȚ ĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ȖȚĮ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 14 ȃ. 998/1979 țĮȚ ȠȚ ȣʌȠșȑıİȚȢ
ʌȠȣ İțțȡİȝȠȪȞ ıĲȚȢ İʌȚĲȡȠʌȑȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 10 ʌĮȡ. 3 ıĲȘȞ ĮȞȦĲȑȡȦ įȚĮįȚțĮıȓĮ, įȚĮȕȚȕȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ
ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȣʌȘȡİıȓĮ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘȢ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ. īȚĮ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȣĲȑȢ, ȠȚ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȚ
ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȣȞ ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲİȤȞȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ, ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȚȢ
ıȣȞĲİĲĮȖȝȑȞİȢ ĲȠȣ ĮțȚȞȒĲȠȣ Ȓ ĲȠȣ ĲȝȒȝĮĲȠȢ ʌȠȣ ĮĳȠȡȐ Ș İțțȡİȝȠȪıĮ ȣʌȩșİıȘ țĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ
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ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 14 ĲȠȣ ȃ. 998/1979 țĮȚ șĮ ĮʌȠĲİȜȑıİȚ ĲȠ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ ĲȘȢ ıȤİĲȚțȒȢ ĮȞĲȓȡȡȘıȘȢ țĮĲȐ ĲȠȣ
ʌİȡȚİȤȠȝȑȞȠȣ ĲȠȣ ĮȞĮȡĲȘșȑȞĲȠȢ ǻ.ȋ., țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘȢ İʌȚșȣȝȓĮȢ ĲȠȣȢ ȞĮ İțʌȡȠıȦʌȘșȠȪȞ Ȓ ȝȘ Įʌȩ
ĲİȤȞȚțȩ ıȪȝȕȠȣȜȠ. ǽʍțʍȝȒȡȟ, ıȔȟįț įʍįȢįȔĳșĳș ș ȤʍȡȖȡȝȓ ĳȧȟ ĲĳȡțȥıȔȧȟ ʍȡȤ įʍȡİıțȜȟȫȡȤȟ ĳȡ
ȒȟȟȡȞȡ ĲȤȞĴȒȢȡȟ, ıĴȪĲȡȟ İıȟ ȒȥȡȤȟ įȢȥțȜȑ ȤʍȡȖȝșȚıȔ Ȟı ĳș ĲȥıĳțȜȓ įȔĳșĲș ȗțį ĳȡ
ȥįȢįȜĳșȢțĲȞȪ ĳȡȤ įȜțȟȓĳȡȤ, ȑȝȝȧȣ ș ȤʍȪȚıĲȓ ĳȡȤȣ İıȟ Țį ıȠıĳįĲĳıȔ įʍȪ ĳșȟ ǽȇ.ǽ.Ǻ.
Ǿ İȞȘȝȑȡȦıȘ ȖȚĮ ĲȠ ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ ĲȠȣ ĮȞĮȡĲȘȝȑȞȠȣ įĮıȚțȠȪ ȤȐȡĲȘ, ȖȓȞİĲĮȚ
............ ʌ.ȝ. ȑȦȢ ............ ȝ.ȝ. ıĲĮ ȖȡĮĳİȓĮ …………………………………………...
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȞĮȡĲȐĲĮȚ ıİ İȚįȚțȩ ȤȫȡȠ ĮȞĮțȠȚȞȫıİȦȞ ĲȘȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ ȝĮȢ,
........................................................................... țĮȚ ĲȠȣ ǻȘȝȠĲȚțȠȪ (ȀȠȚȞȠĲȚțȠȪ)
.................................................................... țĮȚ ʌİȡȓȜȘȥȒ ĲȘȢ įȘȝȠıȚİȪİĲĮȚ ıĲȠȞ
ȘȝİȡȒıȚȠ ǹșȘȞĮȧțȩ ĲȪʌȠ țĮȚ ĮȞĮțȠȚȞȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ȝȑıĮ ȝĮȗȚțȒȢ İȞȘȝȑȡȦıȘȢ.

țĮșȘȝİȡȚȞȐ Įʌȩ
ĲȠȣ ǻĮıĮȡȤİȓȠȣ
ǻȚĮȝİȡȓıȝĮĲȠȢ*
ĲȠʌȚțȩ țĮȚ ĲȠȞ

ȅ ǻǿǼȊĬȊȃȉǾȈ

(#) ȅȚ ĲȓĲȜȠȚ ȩʌȦȢ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ȡȣșȝȚıĲȚțȑȢ ĲȠȣ ȃ. 3852/2010 (ĭ.Ǽ.Ȁ. 87ǹǯ)
* įȚĮȓȡİıȘ ȀĮʌȠįȓıĲȡȚĮ, ȝİĲȐ ĲȘȞ 1.1.2011, ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ ȦȢ ĲȠʌȚțȒ Ȓ įȘȝȠĲȚțȒ țȠȚȞȩĲȘĲĮ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȑȢ ʌȜȑȠȞ
ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ N. 3852/2010 (ĭ.Ǽ.Ȁ. 87ǹǯ) ĲȦȞ ȠȚțİȓȦȞ ʌȡȦĲȠȕȐșȝȚȦȞ ȅ.ȉ.ǹ.
1: ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ İĳȩıȠȞ įİȞ ȝʌȠȡİȓ țĮĲ’ ĮȡȤȒ ȞĮ ȣʌȠȜȠȖȚıĲȒ țĮȚ ȞĮ ĮȞĮȖȡĮĳİȓ ıĲȘȞ ʌȡȩıțȜȘıȘ.
2: ǵʌȠȣ șĮ țĮșȠȡȚıĲİȓ țĮĲȩʌȚȞ ıȤİĲȚțȫȞ İȞİȡȖİȚȫȞ – ĮȜȜȘȜȠȖȡĮĳȓĮȢ ȝİ ĲȘȞ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ ǹ.Ǽ.
3: Ǿ ĮʌȩĳĮıȘ ȊʌȠȣȡȖȠȪ Ȇ.Ǽ.Ȁ.ǹ. ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 24 ʌĮȡ. 1 ȃ. 3889/2010, İĳȩıȠȞ ȑȤİȚ İțįȠșİȓ.
ǻȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Ș ıȤİĲȚțȒ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ ȕ ĲȘȢ ʌȡȩıțȜȘıȘȢ įȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ.
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ Ǻ2
ȇȈȎȊȆȁȆȂȂȆ ǺȄǺȈȊǿȉǿȉ ǼǺȉȀȁȆȋ ȌǺȈȊǿ
ǻǾȂȅȉǿȀȅȊ (ȀȅǿȃȅȉǿȀȅȊ) ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹȉȅȈ* ........................................................…
ǼǿȃȆȋ* .................................................
ȈȒȝİȡĮ ĲȘȞ ............................ (1) ȘȝȑȡĮ ............................... Ƞ/Ș ȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ/Ș
........................................................................ (2) ȣʌȐȜȜȘȜȠȢ ĲȘȢ ................................................ (3),
ĮȞȒȡĲȘıĮ ıĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ ĲȠȣ ................................................................................... (4),
İȞȫʌȚȠȞ ĲȠȣ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌȡȠıȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȣ ȝȐȡĲȣȡĮ …………………................................... (5),
țĮĲȠȓțȠȣ................................ ȠįȩȢ ........................................... ĮȡȚșȝȩȢ ................, ĲȠ įĮıȚțȩ ȤȐȡĲȘ
ǻȘȝȠĲȚțȠȪ (ȀȠȚȞȠĲȚțȠȪ) ǻȚĮȝİȡȓıȝĮĲȠȢ* .........................................……………………, ǻȒȝȠȣ*
........................................................., ȝĮȗȓ ȝİ ĲȠ ..................................................... (6) «ǹȞĮțȠȓȞȦıȘ
ĮȞȐȡĲȘıȘȢ țĮȚ ʌȡȩıțȜȘıȘ ȖȚĮ ȣʌȠȕȠȜȒ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ» ĲȘȢ ǻȚİȪșȣȞıȘȢ ǻĮıȫȞ ȃȠȝȠȪ
......................................, ʌȡȠȢ ȖȞȫıȘ țĮȚ İȞȘȝȑȡȦıȘ ʌĮȞĲȩȢ İȞįȚĮĳİȡȠȝȑȞȠȣ.
ȅ/Ǿ ǹȞĮȡĲȒıĮȢ/ıĮ

ȅ/Ǿ ȂȐȡĲȣȡĮȢ (7)

* įȚĮȓȡİıȘ ȀĮʌȠįȓıĲȡȚĮ, ȝİĲȐ ĲȘȞ 1.1.2011, ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ ȦȢ ĲȠʌȚțȒ Ȓ įȘȝȠĲȚțȒ țȠȚȞȩĲȘĲĮ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȑȢ ʌȜȑȠȞ
ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ N. 3852/2010 (ĭ.Ǽ.Ȁ. 87ǹǯ) ĲȦȞ ȠȚțİȓȦȞ ʌȡȦĲȠȕȐșȝȚȦȞ ȅ.ȉ.ǹ.
(1) ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
(2) ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ ĮȡȝȩįȚȠȣ ʌȡȠȢ ĮȞȐȡĲȘıȘ ȣʌĮȜȜȒȜȠȣ
(3) ȊʌȘȡİıȓĮ ȣʌĮȜȜȒȜȠȣ ʌȠȣ ĮȞĮȡĲȐ
(4) ǻȘȝȠĲȚțȩ - ȀȠȚȞȠĲȚțȩ įȚĮȝȑȡȚıȝĮ* Ȓ ǻĮıĮȡȤİȓȠ Ȓ ǻȚİȪșȣȞıȘ ǻĮıȫȞ
(5) ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ ȝȐȡĲȣȡĮ
(6) ȅ ĮȡȚșȝȩȢ ʌȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ țĮȚ Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ĲȠȣ ıȤİĲȚțȠȪ İȖȖȡȐĳȠȣ
(7) ȊʌȐȜȜȘȜȠȢ ĲȠȣ ǻȒȝȠȣ, ĲȠȣ ǻĮıĮȡȤİȓȠȣ Ȓ ĲȘȢ ǻȚİȪșȣȞıȘȢ ǻĮıȫȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠ ȤȫȡȠ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ Ǻ3

ǽȂȂǿȄȀȁǿ ǼǿȃȆȁȈǺȊȀǺ
ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ ................................................. (#)
īǼȃǿȀǾ ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȈ (#)
Ǽ/Ȅȉǿ ǼǺȉȎȄ ȃȅȂȅȊ .....................................
ȊȃǿȃǺ ǼǺȉȀȁȎȄ ȌǺȈȊȆĬȈǺĮǿȉǽȎȄ
ȉĮȤ. ǻ/ȞıȘ

ǲįȡĮ & ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ǺȢ. ȇȢȧĳ. :
ȇȈȆȉ : 1. **

:

2.

ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ :
ȉȘȜȑĳȦȞȠ
:
ȉȘȜİȠȝȠȚȠĲȣʌȓĮ :
ǾȜ. ĲĮȤȣįȡȠȝİȓȠ :

3.

ĭǽȃǺ: ǼșȞȡĲȔıȤĲș įȟįȜȡȔȟȧĲșȣ įȟȑȢĳșĲșȣ Ȝįț ʍȢȪĲȜȝșĲșȣ ȤʍȡȖȡȝȓȣ įȟĳțȢȢȓĲıȧȟ
İįĲțȜȡȫ ȥȑȢĳș.
Ȉİ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ 14 țĮȚ 15 ĲȠȣ Ȟ. 3889/2010, ıĮȢ ıĲȑȜȞȠȣȝİ ıȣȞȘȝȝȑȞĮ ĲȠ
……………………… (1) ȑȖȖȡĮĳȩ ȝĮȢ, ʌȠȣ ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ ĮȞȐȡĲȘıȘ țĮȚ ʌȡȩıțȜȘıȘ ȣʌȠȕȠȜȒȢ
ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ
ĲȠȣ
įĮıȚțȠȪ
ȤȐȡĲȘ
ĲȠȣ
ǻȘȝȠĲȚțȠȪ
(ȀȠȚȞȠĲȚțȠȪ)
ǻȚĮȝİȡȓıȝĮĲȠȢ*......................................................... ĲȠȣ ǻȒȝȠȣ* .................................................., ĲȠȣ
ȃȠȝȠȪ ................................................., ĲȘȢ ȆİȡȚĳȑȡİȚĮȢ ...................................................., ʌȠȣ ȑȖȚȞİ
ĲȘȞ …………………. (2) țĮȚ ʌĮȡĮțĮȜȠȪȝİ ȖȚĮ ĲȘȞ ȐȝİıȘ įȘȝȠıȓİȣıȒ ĲȠȣ ıĲȘȞ İĳȘȝİȡȓįĮ ıĮȢ.
ǼʌȓıȘȢ, ʌĮȡĮțĮȜȠȪȝİ ȞĮ ȝĮȢ İȞȘȝİȡȫıİĲİ ȖȚĮ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ĲȘȢ ĲİȜİȣĲĮȓĮȢ įȘȝȠıȓİȣıȘȢ ĲȘȢ
ıȤİĲȚțȒȢ ʌȡȩıțȜȘıȘȢ țĮȚ ȞĮ ȝĮȢ ĮʌȠıĲİȓȜİĲİ ĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ĳȪȜȜȠ ĲȘȢ İĳȘȝİȡȓįĮȢ ıĮȢ, ȖȚĮ
İȞȘȝȑȡȦıȒ ȝĮȢ. Ǿ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ İȞȘȝȑȡȦıȒ ȝĮȢ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ, ȖȚĮĲȓ Įʌȩ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ĮȣĲȒ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Ș ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ țĮĲȐ ĲȠȣ ĮȞĮȡĲȘȝȑȞȠȣ
įĮıȚțȠȪ ȤȐȡĲȘ.
ȅ ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȈ
ȉǾȈ ǻǿǼȊĬȊȃȈǾȈ

(#) ȅȚ ĲȓĲȜȠȚ ȩʌȦȢ șĮ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ȡȣșȝȚıĲȚțȑȢ ĲȠȣ ȃ. 3852/2010 (ĭ.Ǽ.Ȁ. 87ǹǯ)
* įȚĮȓȡİıȘ ȀĮʌȠįȓıĲȡȚĮ, ȝİĲȐ ĲȘȞ 1.1.2011, ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ ȦȢ ĲȠʌȚțȒ Ȓ įȘȝȠĲȚțȒ țȠȚȞȩĲȘĲĮ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȑȢ ʌȜȑȠȞ
ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ N. 3852/2010 (ĭ.Ǽ.Ȁ. 87ǹǯ) ĲȦȞ ȠȚțİȓȦȞ ʌȡȦĲȠȕȐșȝȚȦȞ ȅ.ȉ.ǹ.
** ǻȪȠ ȘȝİȡȒıȚİȢ İĳȘȝİȡȓįİȢ ʌĮȞİȜȜĮįȚțȒȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ țĮȚ ȝȓĮ ĲȠʌȚțȒ
(1) ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ
(2) ȅ ĮȡȚșȝȩȢ ʌȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ țĮȚ Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ĲȠȣ İȖȖȡȐĳȠȣ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ țĮȚ ʌȡȩıțȜȘıȘȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ Ǻ4
ȇ ǽ Ȉ Ȁ Ȃ ǿ ȍ ǿ Ǻ Ȅ Ǻ ȁ Ȇ Ȁ Ȅ Ȏ ȉ ǿ ȉ Ǻ Ȅ Ǻ Ȉ Ȋ ǿ ȉ ǿ ȉ ȁǺȀ
ȇ Ȉ Ȇ ȉ ȁ Ȃ ǿ ȉ ǿ ȉ ȋ ȇ Ȇ ǻ Ȇ Ȃ ǿ ȉ ǺȄ Ȋ Ȁ Ȉ Ȉ ǿ ȉ ǽ Ȏ Ȅ
ǹʌȩ ĲȘ ǻȚİȪșȣȞıȘ ǻĮıȫȞ ȃȠȝȠȪ ................................................., ʌȠȣ ȑȤİȚ ȑįȡĮ
.............................................................., ĮȞĮțȠȚȞȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȝİ ĲȠ ……………………………… (1) ȑȖȖȡĮĳȩ
ȝĮȢ, ĮȞĮȡĲȒșȘțİ ĲȘȞ ……………………… Ƞ įĮıȚțȩȢ ȤȐȡĲȘȢ ĲȠȣ ǻȘȝȠĲȚțȠȪ (ȀȠȚȞȠĲȚțȠȪ) ǻȚĮȝİȡȓıȝĮĲȠȢ*
......................................................... ĲȠȣ ǻȒȝȠȣ* .........................................……………., ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ 13 țĮȚ 14 ĲȠȣ Ȟ. 3889/2010 (ĭ.Ǽ.Ȁ. 182ǹǯ).
Ȃİ ĲȘȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ĮȞȐȡĲȘıȘ, Ș ȠʌȠȓĮ ȑȤİȚ ȖȓȞİȚ ıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ĮȞĮțȠȚȞȫıİȦȞ ĲȠȣ ǻȘȝȠĲȚțȠȪ
(ȀȠȚȞȠĲȚțȠȪ) ǻȚĮȝİȡȚıȝĮĲȚțȠȪ* țĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ ........................................................., ĲȠȣ ǻĮıĮȡȤİȓȠȣ
....................................................... țĮȚ ĲȘȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ ȝĮȢ, ĮʌİȣșȪȞİĲĮȚ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ ʌȡȩıțȜȘıȘ ȖȚĮ
ȣʌȠȕȠȜȒ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ țȐșİ İȞįȚĮĳİȡȠȝȑȞȠȣ țĮĲȐ ĲȠȣ ʌİȡȚİȤȠȝȑȞȠȣ ĲȠȣ ĮȞĮȡĲȘșȑȞĲȠȢ įĮıȚțȠȪ ȤȐȡĲȘ,
İȞĲȩȢ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȒȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ ıĮȡȐȞĲĮ ʌȑȞĲİ (45) ȘȝİȡȫȞ, Ș ȠʌȠȓĮ ĮȡȤȓȗİȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ
įȘȝȠıȓİȣıȘ ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ ĮȞĮțȠȓȞȦıȘȢ ıĲȠȞ ĲȪʌȠ. īȚĮ ĲȠȣȢ țĮĲȠȚțȠȪȞĲİȢ Ȓ įȚĮȝȑȞȠȞĲİȢ ıĲȘȞ ĮȜȜȠįĮʌȒ, Ș
ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȡȠșİıȝȓĮ ʌĮȡİțĲİȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ İȓțȠıȚ (20 ) ȘȝȑȡİȢ.
Ȋȡ ȒȟĳȤʍȡ ȤʍȡȖȡȝȓȣ įȟĳțȢȢȓĲıȧȟ İȓȞĮȚ įȚĮșȑıȚȝȠ ıĲĮ ȖȡĮĳİȓĮ ĲȘȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ ȝĮȢ, ĲȠȣ
ǻĮıĮȡȤİȓȠȣ ……………..…………….., ĲȦȞ įȘȝȠĲȚțȫȞ țĮȚ ĲȠʌȚțȫȞ įȘȝȠĲȚțȫȞ Ȓ įȚĮȝİȡȚıȝĮĲȚțȫȞ*
țĮĲĮıĲȘȝȐĲȦȞ ĲȦȞ ȠȚțİȓȦȞ ʌȡȦĲȠȕȐșȝȚȦȞ ȅ.ȉ.ǹ. țĮȚ ıĲĮ ȀȑȞĲȡĮ ǼȟȣʌȘȡȑĲȘıȘȢ ȆȠȜȚĲȫȞ. ǼʌȓıȘȢ, İȓȞĮȚ
įȚĮșȑıȚȝȠ ıİ ȥȘĳȚĮțȒ ȝȠȡĳȒ ıĲȚȢ ȚıĲȠıİȜȓįİȢ ĲȠȣ Ȋ.Ȇ.Ǽ.Ȁ.ǹ., ĲȘȢ ȆİȡȚĳȑȡİȚĮȢ, ĲȘȢ ȀĲȘȝĮĲȠȜȩȖȚȠ ǹ.Ǽ., ĲȠȣ
ȠȚțİȓȠȣ ȅȉǹ țĮȚ ĲȦȞ Ȁ.Ǽ.Ȇ.. īȚĮ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȚȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 16 ȃ. 3889/10.
Ǿ ȣʌȘȡİıȓĮ țĮȚ Ƞ ȤȫȡȠȢ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘȢ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ʌȠȣ șĮ ȣʌȠȕȜȘșȠȪȞ Ȓ șĮ ĮʌȠıĲĮȜȠȪȞ, ȖȚĮ
ĲȘȞ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȠȣȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 17 ĲȠȣ ȃ. 3889/2010
İȓȞĮȚ ………………………………………… (2). ȉȠ ȑȞĲȣʌȠ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ İȓȞĮȚ įȚĮșȑıȚȝȠ țĮȚ ıĲȠ
ȤȫȡȠ ĮȣĲȩ.
ȅ ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȈ
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾȈ ǻǹȈȍȃ ȃȅȂȅȊ………………….

* įȚĮȓȡİıȘ ȀĮʌȠįȓıĲȡȚĮ, ȝİĲȐ ĲȘȞ 1.1.2011, ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ ȦȢ ĲȠʌȚțȒ Ȓ įȘȝȠĲȚțȒ țȠȚȞȩĲȘĲĮ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȑȢ
ʌȜȑȠȞ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ N. 3852/2010 (ĭ.Ǽ.Ȁ. 87ǹǯ) ĲȦȞ ȠȚțİȓȦȞ ʌȡȦĲȠȕȐșȝȚȦȞ ȅ.ȉ.ǹ.
(1) ȅ ĮȡȚșȝȩȢ ʌȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ țĮȚ Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ĲȠȣ ıȤİĲȚțȠȪ İȖȖȡȐĳȠȣ
(2) ǵʌȠȣ șĮ țĮșȠȡȚıĲİȓ țĮĲȩʌȚȞ ıȤİĲȚțȫȞ İȞİȡȖİȚȫȞ – ĮȜȜȘȜȠȖȡĮĳȓĮȢ ȝİ ĲȘȞ ȀȉǾȂǹȉȅȁȅīǿȅ ǹ.Ǽ.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
23104 23956
210 4135228
2613 613428
26510 87215

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο

25310 22858
2413 506449
2810 300781
2251 352100

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1
ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφή:

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:
Τεύχος

•
•

Ετήσια έκδοση

Τριμηνιαία έκδοση

Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση

Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

Ƚ

30 €

-

Β΄

300 €

Ƚ

30 €

Ε.Β.Ι.

Ƚ

¦

-

Γ΄

50 €

¦

¦

Α.Ε.∆.

Ƚ

¦

-

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

¦

¦

∆.∆.Σ.

200 €

¦

20 €

∆΄

110 €

30 €

¦

¦

¦

100 €

Ɨƛ¦ƛƦƛǁƸǀƙƛƢƝ

Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

•

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
10 €

Α΄

225 €

Β΄

320 €

Γ΄

65 €

∆.∆.Σ.

225 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

∆΄

160 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Α.Π.

160 €

Α.Ε.∆.
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

2.250 €

Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα
ταχυδρομικά έξοδα..

•Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η

Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα
•επιστρέφονται.

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.

•
•

Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται
πριν την έκπτωση.
Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
ƫǏǊǆƸǄǊǓƺǈƸǌƸǇƸǂƸǀǘǄƫƛƠƢǐǈǄƾ Ǌƾǂ  
Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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