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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
5 Νοεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3729/135714
Ηλεκτρονικό μητρώο εμπόρων ζώντων ζώων σε
συμμόρφωση προς το π.δ. 308/2000 σχετικά με
τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν
το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε
συμμόρφωση προς τις οδηγίες 64/432/ΕΟΚ και
72/764/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόφαση
97/12/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε..
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 308/2000 (ΦΕΚ Α΄ 252/16.11.2000), όπως
αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και συγκεκριμένα το
άρθρο 13.
2. Την Οδηγία Συμβουλίου 64/432/ΕΟΚ, άρθρο
12, όπως ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με το
π.δ. 308/2000 (ΦΕΚ Α΄ 252/16.11.2000).
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
(ΦΕΚ Α΄ 98/22.4.2005).
4. Το υπ’ αριθμ. 88/29.8.2018 π.δ. «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ
Α΄ 160/29.8.2018).
5. Την αριθμ. 2429/119958/6.9.2018 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου» (ΦΕΚ Β΄ 3901/2018)
6. Τον νόμο 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32/11.2.2014) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» και
ειδικότερα το άρθρο 62.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
8. Τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Υγείας των
Ζώων για την ανάγκη καταχώρησης των εμπόρων ζώ-
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ντων ζώων και της τήρησης του σχετικού ηλεκτρονικού
μητρώου, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός - Στόχος
Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική καταγραφή όλων των εμπόρων ζώντων
ζώων της χώρας (τύπου Α ή τύπου Β, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 13 του π.δ. 308/2000) σε ηλεκτρονική
διαδικτυακή εφαρμογή και η τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου εμπόρων ζώντων ζώων, με σκοπό την επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των κτηνιατρικών ελέγχων
και τη συμμόρφωση προς την οδηγία 64/432/ΕΟΚ του
Συμβουλίου και την απόφαση 97/12/ΕΚ της Επιτροπής
της Ε.Ε..
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν
οι ορισμοί:
1. «Έμπορος»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προβαίνει, αμέσως ή εμμέσως, σε αγοραπωλησίες ζώων για
εμπορικούς σκοπούς και παρουσιάζει κανονικό κύκλο
εργασιών από τα ζώα αυτά, και τα οποία, εντός το πολύ
30 ημερών από την αγορά, τα μεταπωλεί ή τα μεταφέρει
από την πρώτη εγκατάσταση σε άλλες εγκαταστάσεις
που δεν του ανήκουν, είναι καταχωρημένο στα μητρώα
της αρμόδιας αρχής και πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 13 του π.δ. 308/2000 (ΦΕΚ Α΄ 252/16.11.2000).
2. «Έμπορος τύπου Α»: όταν πρόκειται για έμπορο ο
οποίος διαθέτει ιδιόκτητους ή μισθωμένους χώρους
σταβλισμού.
3. «Έμπορος τύπου Β»: όταν πρόκειται για έμπορο ο
οποίος δεν διαθέτει εγκαταστάσεις όπως αυτές περιγράφονται στο σημείο 2.
4. «Ζώντα ζώα»: βοοειδή και χοίροι, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 του π.δ. 308/2000.
Άρθρο 3
Τήρηση μητρώου - Περιεχόμενο Υπόχρεοι σε εγγραφή
1. Καταρτίζεται και τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής)
Hλεκτρονικό Mητρώο Ζώντων Ζώων (ΗΜΕΖ) στο οποίο
καταγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι έμποροι, όπως αυ-
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τοί ορίζονται στο άρθρο 2 σημεία β) και γ) της παρούσης, εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας
για τους υφιστάμενους εγγεγραμμένους και εντός (5)
πέντε ημερών από τη δήλωση έναρξης επαγγέλματος
στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) για
τους νέους.
2. Η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται ως
αρμόδιος φορέας για τη δημιουργία, ενημέρωση και τήρηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της προηγούμενης
παραγράφου.
3. Η εγγραφή στο ΗΜΕΖ συνίσταται στην καταχώρηση
των ακόλουθων στοιχείων:
α) όνομα ή επωνυμία του εμπόρου
β) τύπος του εμπόρου (Α ή Β)
γ) διεύθυνση της έδρας του εμπόρου, καθώς και διευθύνσεις όλων των εγκαταστάσεων αυτού (εφόσον
πρόκειται για έμπορο τύπου Α)
δ) τηλέφωνο
ε) αριθμός έγκρισης (για τους υφιστάμενους εγγεγραμμένους εμπόρους)
στ) είδος του ζώου που αυτός εμπορεύεται
ζ) όνομα του ορισθέντος υπεύθυνου
η) διεύθυνση του υπευθύνου
θ) ο κωδικός μεταφορέα, εφόσον υπάρχει η σχετική
έγκριση.
4. Κάθε έμπορος που εγγράφεται στο ΗΜΕΖ υποχρεούται να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 13, σημεία
3 και 4 του π.δ. 308/2000. Η αρμόδια κτηνιατρική αρχή
πραγματοποιεί τακτικές επιθεωρήσεις και ελέγχει την
τήρηση των σχετικών απαιτήσεων της παρούσας.
Άρθρο 4
Δικαιολογητικά και διαδικασία
εγγραφής στο μητρώο
1. Κάθε έμπορος, προκειμένου να εγγραφεί στο ΗΜΕΖ,
υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση - δήλωση (του Παραρτήματος Ι) προς την αρμόδια τοπική κτηνιατρική
αρχή, η οποία συνοδεύεται από την ηλεκτρονική υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών:
α) αντίγραφο της δήλωσης εγγραφής στο Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Περιφέρειας όπου
βρίσκεται η έδρα ή η διεύθυνσή του και
β) αντίγραφο της δήλωσης έναρξης επαγγέλματος
στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)
με τον αριθμό φορολογικού μητρώου.
2. Στην αίτηση - δήλωση του Παραρτήματος Ι που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος έμπορος, μέσω των ψηφιακών
υπηρεσιών του Υπουργείου, αναγράφονται:
α) το ονοματεπώνυμο του εμπόρου ή η επωνυμία της
εμπορικής επιχείρησης
β) η διεύθυνση (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας,
πόλη) της έδρας του εμπόρου, καθώς και τυχόν εγκαταστάσεων της εμπορικής επιχείρησης (εφόσον πρόκειται
για έμπορο τύπου Α).
Δηλώνεται επίσης εάν οι τυχόν εγκαταστάσεις που
διαθέτει είναι ιδιόκτητες ή μισθωμένες.
γ) τα στοιχεία επικοινωνίας του εμπόρου
δ) το είδος του/των ζώου/ων που εμπορεύεται
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ε) ο κωδικός μεταφορέα εφόσον υπάρχει η σχετική
έγκριση. Τα μεταφορικά μέσα οφείλουν να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες απαιτήσεις για τη μεταφορά των
ζώων.
Ο έμπορος φέρει την ευθύνη για την ακρίβεια των
στοιχείων που καταχωρεί στην ηλεκτρονική βάση.
3. Εντός δέκα πέντε(15) ημερολογιακών ημερών από
την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και του φακέλου
από τον έμπορο και εφόσον διαπιστωθεί από τον έλεγχο
ότι ο φάκελος είναι πλήρης και ο υπόχρεος πληροί όλες
τις προϋποθέσεις καταχώρησης, η αρμόδια Κτηνιατρική
Αρχή της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύει η επιχείρηση, εγκρίνει ηλεκτρονικά την αίτηση και η
εγγραφή ολοκληρώνεται με τη χορήγηση του αριθμού
καταχώρησης, που δίνεται αυτόματα από το σύστημα.
Η έγκριση αυτή ισχύει από την επομένη της εκδόσεως
και για τρία (3) χρόνια και είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ. Η εγγραφή στο ηλεκτρονικό
μητρώο είναι υποχρεωτική τόσο για τους υφιστάμενους εμπόρους όσο και για τους νέους, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα της παραγράφου 1, του άρθρου 3 της
παρούσας.
4. Ο έμπορος αφού ειδοποιηθεί, μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο,
ότι η αίτησή του έχει εγκριθεί και του έχει χορηγηθεί κωδικός αριθμός, οφείλει να παραλάβει σχετικό αντίγραφο
από την αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή. Ο ενδιαφερόμενος έμπορος οφείλει να τηρεί στο αρχείο του αντίγραφο της έγκρισης για όλο το προβλεπόμενο χρονικό
διάστημα που ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 5
Ανανέωση εγγραφής
1. Η εγγραφή ανανεώνεται κάθε τρία έτη με την εκ νέου
ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 4.1. και 4.2. της παρούσας απόφασης.
Η ανανέωση της εγγραφής συντελείται με τη χορήγηση
του ίδιου αριθμού καταχώρησης, εφόσον δεν υπάρχει
αλλαγή στοιχείων και την έκδοση νέας κατά τα ανωτέρω.
2. Η κατά τόπους αρμόδια κτηνιατρική αρχή ενημερώνεται εγκαίρως ηλεκτρονικά για τη λήξη ισχύος της
εγγραφής στο ΗΜΕΖ του εμπόρου που εμπίπτει στην
περιοχή της αρμοδιότητάς της και είναι υποχρεωμένη
να τον ενημερώνει σχετικά με κάθε πρόσφορο μέσο. Η
κατά τόπους αρμόδια κτηνιατρική αρχή είναι υπεύθυνη
να διατηρεί επικαιροποιημένο αρχείο εμπόρων για την
περιοχή της αρμοδιότητάς της.
3. Ο έμπορος ενημερώνεται ηλεκτρονικά ή με κάθε
άλλο πρόσφορο μέσο, από την αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή, εγκαίρως για την ανάγκη ανανέωσης της
εγγραφής του στο ΗΜΕΖ και είναι υπεύθυνος να προβεί
στην ανανέωση αυτής εντός των προβλεπόμενων χρονικών περιορισμών και οπωσδήποτε πριν τη λήξη της
τρέχουσας έγκρισης.
Άρθρο 6
Απόρριψη - Προσφυγή
1. Η αίτηση του εμπόρου που δεν πληροί τις νόμιμες
απαιτήσεις, απορρίπτεται με απόφαση της αρμόδιας
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κτηνιατρικής αρχής και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
2. Κατά των προηγούμενων αποφάσεων, μπορεί να
ασκηθεί ένσταση, εντός προθεσμίας 30 ημερών, από τον
ενδιαφερόμενο ενώπιον του Προϊσταμένου της Γενικής
Δ/νσης Κτηνιατρικής, σε συμμόρφωση με το άρθρο 13,
σημείο 5 του π.δ. 308/2000.
Άρθρο 7
Ανάκληση έγκρισης καταχώρησης - Διαγραφή
1. Η έγκριση καταχώρησης του εμπόρου αναστέλλεται,
με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής, όταν η εγκατάσταση τελεί υπό απαγόρευση
ή περιορισμό για υγειονομικούς λόγους. Η έγκριση ανακαλείται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας
κτηνιατρικής αρχής για χρονικό διάστημα που κυμαίνεται από έναν μήνα έως ένα έτος, όταν ο έμπορος δεν
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των σημείων 4 και 5
του άρθρου 13 του π.δ. 308/2000 και επανανεώνεται
μόνο όταν η αρμόδια κτηνιατρική αρχή βεβαιωθεί ότι
ο έμπορος συμμορφώθηκε προς τις διατάξεις του παρόντος.
2. Η ανάκληση της έγκρισης κοινοποιείται από την
αρμόδια κτηνιατρική αρχή στον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
3. Κάθε έμπορος διαγράφεται από το ηλεκτρονικό
μητρώο όταν:
α) δεν τηρεί τα οριζόμενα στα σημεία 4 και 5 του άρθρου 13 του π.δ. 308/2000 καθ’ υποτροπή και σε συμμόρφωση προς το άρθρο 23.4 του νόμου 4235/2014
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β) επί μία συνεχή τριετία δεν έχει πραγματοποιήσει
καμία εμπορική πράξη
γ) του έχουν επιβληθεί περισσότερο από δύο φορές,
στη διάρκεια της τριετίας, κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις
δ) λόγω θανάτου του φυσικού προσώπου ή λύσης του
νομικού προσώπου
ε) χρησιμοποιεί ανύπαρκτο αριθμό καταχώρησης ή
αριθμό καταχώρησης άλλου εμπόρου ή δεν χρησιμοποιεί αριθμό καταχώρησης.
4. Κατά των προηγούμενων αποφάσεων, μπορεί να
ασκηθεί ένσταση, εντός προθεσμίας 30 ημερών από
την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο,
ενώπιον του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής, σε συμμόρφωση με το άρθρο 13, σημείο 6 του
π.δ. 308/2000. Ο γενικός διευθυντής Κτηνιατρικής συγκροτεί προς τούτο ειδική τριμελή επιτροπή κτηνιάτρων
της Κεντρικής Υπηρεσίας και ορίζει τη διαδικασία και τα
χρονικά όρια εκδόσεως αποφάσεως επί της προσφυγής
αυτής.
Άρθρο 8
Κυρώσεις
Μετά την παρέλευση του χρόνου της παραγράφου 1,
του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, απαγορεύεται
το εμπόριο ζώων από μη εγκεκριμένους και καταχωρημένους εμπόρους.
Στους παραβάτες της παρούσας απόφασης επιβάλλονται ποινικές και Διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4235/2014.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿ

ǹǿȉǾȈǾ – ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȍȈǾ
(ȐȡșȡȠ 8 ȃ.1599/1986 țĮȚ ȐȡșȡȠ 3 ʌĮȡ. 3 ȃ.2690/1999)

ȆǼȇǿīȇǹĭǾ ǹǿȉǾȂǹȉȅȈ: «ǼȖȖȡĮĳȒ ıĲȠ ǾȜİțĲȡȠȞȚțȩ ȂȘĲȡȫȠ ǼȝʌȩȡȦȞ ǽȫȞĲȦȞ ǽȫȦȞ»

ȆȇȅȈ(1):

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǹǿȉȅȊȃȉȅȈ
Ǿ – ȅ ǵȞȠȝĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ:

ǵȞȠȝĮ țĮȚ ǼʌȫȞȣȝȠ ȆĮĲȑȡĮ:
ǵȞȠȝĮ țĮȚ ǼʌȫȞȣȝȠ ȂȘĲȑȡĮȢ:
ǹ.ĭ.Ȃ.

ǹȡȚșȝȩȢ īǼȂǾ:

ǻ.ȅ.Ȋ.

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ(2):
ȉȩʌȠȢ īȑȞȞȘıȘȢ:
ȉȩʌȠȢ ȀĮĲȠȚțȓĮȢ:
ȉȘȜ.:

ȅįȩȢ:
Fax:

ǹȡȚș:

ȉ.Ȁ

e-mail:

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǼȂȆȅȇǿȀǾȈ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ
ǼʌȦȞȣȝȓĮ:
ǹȡȚșȝȩȢ ȂȘĲȡȫȠȣ
ǼȝʌȠȡȚțȠȪ & ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȠȪ
ǼʌȚȝİȜȘĲȘȡȓȠȣ:

ǹ.ĭ.Ȃ.

ǻ.ȅ.Ȋ.

ǹȡȚșȝȩȢ ȑȖțȡȚıȘȢ İȝʌȩȡȠȣ:

ȉȪʌȠȢ İȝʌȩȡȠȣ:

ȉȩʌȠȢ ǲįȡĮȢ:
ȉȘȜ.:

ȅįȩȢ:
Fax:

ǹȡȚș:
e-mail:

(1) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠ ʌȠȜȓĲȘ Ȓ ǹȡȤȒ Ȓ Ș ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȠȣ įȘȝȩıȚȠȣ ĲȠȝȑĮ, ʌȠȣ ĮʌİȣșȪȞİĲĮȚ Ș ĮȓĲȘıȘ.
(2) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ.

ȉ.Ȁ
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ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǼȍȃ ǼȂȆȅȇǿȀǾȈ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ(3)
ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ 1
(ȚįȚȩțĲȘĲȘ Ȓ ȝȚıșȦȝȑȞȘ)

ȉȘȜ.:

Fax:

ȉȩʌȠȢ ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ 1:

ȅįȩȢ:

ǹȡȚș:

ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ 2
(ȚįȚȩțĲȘĲȘ Ȓ ȝȚıșȦȝȑȞȘ)

ȉȘȜ.:

Fax:

ȉȩʌȠȢ ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ 2:

ȅįȩȢ:

ǹȡȚș:

ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ 3
(ȚįȚȩțĲȘĲȘ Ȓ ȝȚıșȦȝȑȞȘ)

ȉȘȜ.:

Fax:

ȉȩʌȠȢ ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ 3:

ȅįȩȢ:

ǹȡȚș:

ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ 4
(ȚįȚȩțĲȘĲȘ Ȓ ȝȚıșȦȝȑȞȘ)

ȉȘȜ.:

Fax:

ȉȩʌȠȢ ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ 4:

ȅįȩȢ:

ǹȡȚș:

ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ 5
(ȚįȚȩțĲȘĲȘ Ȓ ȝȚıșȦȝȑȞȘ)

ȉȘȜ.:

Fax:

ȉȩʌȠȢ ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ 5:

ȅįȩȢ:

ǹȡȚș:

ȉ.Ȁ

ǹȡȚș:

ȉ.Ȁ

ȉ.Ȁ

ȉ.Ȁ

ȉ.Ȁ

ȉ.Ȁ

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȊȆǼȊĬȊȃȅȊ ǼȂȆȅȇǿȀǾȈ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ
Ǿ – ȅ ǵȞȠȝĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ:

ǵȞȠȝĮ țĮȚ ǼʌȫȞȣȝȠ ȆĮĲȑȡĮ:
ǵȞȠȝĮ țĮȚ ǼʌȫȞȣȝȠ ȂȘĲȑȡĮȢ:
ǹ.ĭ.Ȃ.

ǻ.ȅ.Ȋ.

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ(2):
ȉȩʌȠȢ īȑȞȞȘıȘȢ:
ȉȩʌȠȢ ȀĮĲȠȚțȓĮȢ:
ȉȘȜ.:

ȅįȩȢ:
Fax:

e-mail:

Ǿ/Ƞ ȣʌȠȖȡȐĳȠȣıĮ/ȦȞ, ȞȩȝȚȝȘ/ȠȢ İțʌȡȩıȦʌȠȢ ĲȘȢ ȦȢ ȐȞȦ İȝʌȠȡȚțȒȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ, ĮȚĲȠȪȝĮȚ ĲȘȞ İȖȖȡĮĳȒ ȝȠȣ ıĲȠ
«ǾȜİțĲȡȠȞȚțȩ ȂȘĲȡȫȠ ǼȝʌȩȡȦȞ ǽȫȞĲȦȞ ǽȫȦȞ», ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ Ȇ.ǻ. 308/2000, ȦȢ ȑȝʌȠȡȠȢ ȉȪʌȠȣ …..... .
(2) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ.
(3) ȈȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ ıİȚȡȑȢ, İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
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ȀǹȉǹȁȅīȅȈ ȈȊȃǾȂȂǼȃȍȃ ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀȍȃ
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȍȈǾ
Ǿ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȒ ĲȘȞ ĮȓĲȘıȘ-įȒȜȦıȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȜİȖȤșİȓ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ
ĮȡȤİȓȠ ȐȜȜȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ (ȐȡșȡȠ 8 ʌĮȡ. 4 ȃ. 1599/1986)

Ȃİ ĮĲȠȝȚțȒ ȝȠȣ İȣșȪȞȘ țĮȚ ȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢ ĲȚȢ țȣȡȫıİȚȢ(4) ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 6 ĲȠȣ Ȑȡșȡ. 22 ĲȠȣ
ȃ. 1599/1986, įȘȜȫȞȦ ȩĲȚ:

1.

ǵȜĮ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȒȢ ȝȠȣ İȓȞĮȚ ĮțȡȚȕȒ țĮȚ ĮȜȘșȒ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞĮțȡȓȕİȚĮȢ ȖȞȦȡȓȗȦ ȩĲȚ șĮ ȑȤȦ ĲȚȢ
ıȣȞȑʌİȚİȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȃ. 1599/1986.

2.

ȉĮ ȗȫĮ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ İțĲȡȠĳȑȢ İȖȤȫȡȚİȢ, ȐȜȜȦȞ țȡĮĲȫȞ ȝİȜȫȞ Ȓ ĲȡȓĲȦȞ ȤȦȡȫȞ țĮȚ ĮȞȒțȠȣȞ ıĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ İȓįȘ:
Į)……………………

ȕ)……………………

Ȗ)…………………

į)………………

İ)……………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..
3.

Ǿ ȦȢ ȐȞȦ İȝʌȠȡȚțȒ İʌȚȤİȓȡȘıȘ įȚĮșȑĲİȚ țȦįȚțȩ ȝİĲĮĳȠȡȑĮ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ İȓȞĮȚ: …………………………………………

4.

ǻȘȜȫȞȦ ȩĲȚ ȖȞȦȡȓȗȦ ȩȜİȢ ĲȚȢ țĲȘȞȚĮĲȡȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌȠȣ ȡȣșȝȓȗȠȣȞ ĲȠ İȝʌȩȡȚȠ țĮȚ ĲȚȢ İȚıĮȖȦȖȑȢ ȗȫȞĲȦȞ ȗȫȦȞ țĮȚ
șĮ ĲȚȢ ıİȕĮıĲȫ.

5.

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. (5)

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ: ...................................
Ǿ/ȅ ĮȚĲȠȪıĮ/ȫȞ – įȘȜȠȪıĮ/ȫȞ

(ȣʌȠȖȡĮĳȒ)
(4) «ǵʌȠȚȠȢ İȞ ȖȞȫıİȚ ĲȠȣ įȘȜȫȞİȚ ȥİȣįȒ ȖİȖȠȞȩĲĮ Ȓ ĮȡȞİȓĲĮȚ Ȓ ĮʌȠțȡȪʌĲİȚ ĲĮ ĮȜȘșȚȞȐ ȝİ ȑȖȖȡĮĳȘ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ
ĳȣȜȐțȚıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȡȚȫȞ ȝȘȞȫȞ. ǼȐȞ Ƞ ȣʌĮȓĲȚȠȢ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ʌȡȐȟİȦȞ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ʌȡȠıʌȠȡȓıİȚ ıĲȠȞ İĮȣĲȩȞ ĲȠȣ Ȓ ıİ ȐȜȜȠȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȩ ȩĳİȜȠȢ
ȕȜȐʌĲȠȞĲĮȢ ĲȡȓĲȠȞ Ȓ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ȕȜȐȥİȚ ȐȜȜȠȞ, ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ țȐșİȚȡȟȘ ȝȑȤȡȚ 10 İĲȫȞ.
(5) Ȉİ ʌİȡȓȆĲȦıȘ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ ȤȫȡȠȣ Ș įȒȜȦıȘ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȓıȦ ȩȥȘ ĲȘȢ țĮȚ ȣʌȠȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ įȘȜȠȪȞĲĮ Ȓ ĲȘȞ įȘȜȠȪıĮ.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿǿ
ǹȆȅĭǹȈǾ ǼīȀȇǿȈǾȈ / ǹȃǹȃǼȍȈǾȈ / ǹȃǹȀȁǾȈǾȈ (1) ȉǾȈ ȀǹȉǹȋȍȇǾȈǾȈ ǼȂȆȅȇȅȊ
Ȉȉȅ ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀȅ ȂǾȉȇȍȅ ǼȂȆȅȇȍȃ ǽȍȃȉȍȃ ǽȍȍȃ
Ǿ ǻ/ȞıȘ ǹȖȡȠĲȚțȒȢ ȅȚțȠȞȠȝȓĮȢ țĮȚ ȀĲȘȞȚĮĲȡȚțȒȢ ĲȘȢ ȆİȡȚĳİȡİȚĮțȒȢ ǼȞȩĲȘĲĮȢ …………………….…
……………………………….., ȑȤȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ:
1. ĲȠ Ȇ.ǻ. 308/2000 (ĭǼȀ ǹǯ 252 / 16.11.2000), ȩʌȦȢ ĮȣĲȩ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ țĮȚ ȚıȤȪİȚ,
2. ĲȘȞ ȣʌ’ ĮȡȚșȝ. ……………………….. ȊʌȠȣȡȖȚțȒ ǹʌȩĳĮıȘ ȖȚĮ ĲȠ «ǾȜİțĲȡȠȞȚțȩ ȂȘĲȡȫȠ ǼȝʌȩȡȦȞ
ǽȫȞĲȦȞ ǽȫȦȞ»,
3. ĲȘ ȝİ ĮȡȚșȝ. ʌȡȦĲ. ………..…..…/……....………./……..………….. ĮȓĲȘıȘ ĲȘȢ/ĲȠȣ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȘȢ/Ƞȣ
4. ………………………………………………………………………………………………………… (2)
ǼȖțȡȓȞȠȣȝİ/ĮȞĮȞİȫȞȠȣȝİ/ĮȞĮțĮȜȠȪȝİ (1) ĲȘȞ țĮĲĮȤȫȡȘıȘ ıĲȠ «ǾȜİțĲȡȠȞȚțȩ ȂȘĲȡȫȠ ǼȝʌȩȡȦȞ ǽȫȞĲȦȞ
ǽȫȦȞ» ĲȘȢ/ĲȠȣ …………….………………………………………………………………………
ĲȠȣ ……………………... , ȝİ ĮȡȚșȝȩīǼȂǾ………….…….. țĮȚ ǹ.ĭ.Ȃ. ………….……….., ȞȩȝȚȝȘ/ȠȢ
İțʌȡȩıȦʌȠȢ ĲȘȢ İȝʌȠȡȚțȒȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ ……………………………………………………….…………,
ȝİ ȑįȡĮ ……………………………………., įȚİȪșȣȞıȘ ……………………………………………………
țĮȚ İȝʌȠȡȚțȒ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ ………………………………………………………………………………
……………………………………….................................................................................................... (3)
țĮȚ ȤȠȡȘȖȠȪȝİ/ĮȞĮȞİȫȞȠȣȝİ/ĮȞĮțĮȜȠȪȝİ (1) ĲȠȞ țȦįȚțȩ ĮȡȚșȝȩ ȑȖțȡȚıȘȢ: ……………………….…, ȝİ
ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȤȠȡȒȖȘıȘȢ/ĮȞĮȞȑȦıȘȢ/ĮȞȐțȜȘıȘȢ (1) ………….………. țĮȚ ȚıȤȪ ȑȦȢ …………………...
Ǿ/ȅ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȘ/ȠȢ įȚĮșȑĲİȚ ĲȚȢ țȐĲȦșȚ ȚįȚȩțĲȘĲİȢ/ȝȚıșȦȝȑȞİȢ (1) İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ:
1. ȖȚĮ ……………………………………………………………………………………………………… (3)
ȈĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ …………………………., įȚİȪșȣȞıȘ ………………………………………………………,
ȝİ ĮȡȚșȝȩ ȑȖțȡȚıȘȢ ……………………………………………………………………………………………
2. ȖȚĮ ……………………………………………………………………………………………………… (3)
ȈĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ …………………………., įȚİȪșȣȞıȘ ………………………………………………………,
ȝİ ĮȡȚșȝȩ ȑȖțȡȚıȘȢ ………………………………………………………………………………………….
3. ȖȚĮ ……………………………………………………………………………………………………… (3)
ȈĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ …………………………., įȚİȪșȣȞıȘ ………………………………………………………,
ȝİ ĮȡȚșȝȩ ȑȖțȡȚıȘȢ ………………………………………………………………………………………..(2)
Ǿ țĮĲĮȤȫȡȘıȘ ıĲȠ «ǾȜİțĲȡȠȞȚțȩ ȂȘĲȡȫȠ ǼȝʌȩȡȦȞ ǽȫȞĲȦȞ ǽȫȦȞ» ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȞĮțȜȘșİȓ ĮȞȐ ʌȐıĮ
ıĲȚȖȝȒ, İĳȩıȠȞ Ș İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲİȜİȓ ȣʌȩ ĮʌĮȖȩȡİȣıȘ Ȓ ʌİȡȚȠȡȚıȝȩ ȖȚĮ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ Ȓ
įȚĮʌȚıĲȫȞȠȞĲĮȚ ʌĮȡĮȕȐıİȚȢ ĲȦȞ țİȓȝİȞȦȞ țĲȘȞȚĮĲȡȚțȫȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ʌȠȣ ȡȣșȝȓȗȠȣȞ ĲȠ İȝʌȩȡȚȠ țĮȚ ĲȚȢ
İȚıĮȖȦȖȑȢ ȗȫȞĲȦȞ ȗȫȦȞ.
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ĮʌȩĳĮıȘ țȠȚȞȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıĲȘȞ/ȠȞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȘ/Ƞ ȝİ ĮʌȠįİȚțĲȚțȩ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ.
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ …………………………..
ȅ ȊʌİȪșȣȞȠȢ ȀĲȘȞȓĮĲȡȠȢ

(ıĳȡĮȖȓįĮ/ȣʌȠȖȡĮĳȒ)

ȅ ʌĮȡĮȜĮȕȫȞ

(ȣʌȠȖȡĮĳȒ)

(1) ǻȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
(2) ȈȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ ȖȡĮȝȝȑȢ İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ.
(3) ȆİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȘȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ, ȝİ ĮȞĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ İȚįȫȞ ĲȦȞ ʌȡȠȢ İȝʌȠȡȓĮ ȗȫȞĲȦȞ ȗȫȦȞ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

59096

Τεύχος Β’ 4919/05.11.2018

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2018
Ο Υπουργός

Η Υφυπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ

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