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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
25 Ιανουαρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α. 1008
Πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α΄του ν. 4174/2013
(πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 54Α’ του
ν. 4174/2013 (Α’ 170), με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο
Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων να καθορίζει τον
τύπο και το περιεχόμενο (πληροφορίες και στοιχεία) του
πιστοποιητικού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.), τη διαδικασία χορήγησής του και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 8 του ν. 4223/2013
(Α’ 287), περί Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α’ 170).
4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου
του ν. 4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
5. Την 1/20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του
ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689)
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» και την
5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
6. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 (Β’ 4738)
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε
συμπληρώθηκε και ισχύει.
7. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/
31-7-2017 (Β’ 2743) απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπο-
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γραφής «Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, όπως ισχύει.
8. Τις υπό στοιχεία ΠΟΛ 1279/2013, 1020/2014,
1205/2014, 1004/2015, 1015/2015 και 1114/2015
(Β’ 3397, 74, 2518, 2, 245 και 1093 αντίστοιχα) αποφάσεις
Γ.Γ.Δ.Ε. και τις υπό στοιχεία ΠΟΛ1002/2017 (Β’ 114) και
1137/2020 (Β’ 2423) αποφάσεις Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. σχετικά με το πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α’ του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας.
9. Την ανάγκη συμπλήρωσης των προηγούμενων αποφάσεων και κωδικοποίησης αυτών, ώστε να αποτελούν
ενιαίο και εύχρηστο κείμενο τόσο για τους πολίτες όσο
και για τις υπηρεσίες.
10. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Γενικά
1. Το πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α’ του ν. 4174/2013
(πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.) προσκομίζεται από τον φορολογούμενο, ο οποίος είχε την υποχρέωση να δηλώσει
δικαίωμα επί ακινήτου στη δήλωση Ενιαίου Φόρου
Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του οικείου έτους.
Το πιστοποιητικό προσκομίζεται από όλους τους φορολογουμένους που συμβάλλονται στο ίδιο συμβολαιογραφικό έγγραφο, μόνο ως προς το δικαίωμα επί του ακινήτου το οποίο είχαν υποχρέωση να συμπεριλάβουν στις
δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. των αντίστοιχων ετών και το οποίο
μεταβάλλεται, αλλοιώνεται ή μεταβιβάζεται με αυτό.
2. Αν απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ο φορολογούμενος απέκτησε δικαίωμα επί ακινήτου μετά την 1η
Ιανουαρίου του έτους ή των ετών για τα οποία απαιτείται αυτό, για το έτος ή τα έτη αυτά, αντί του πιστοποιητικού, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνει τα στοιχεία του
ακινήτου, τον χρόνο απόκτησης του δικαιώματος επί
του ακινήτου καθώς και ότι δεν είχε υποχρέωση να το
συμπεριλάβει στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. των εν λόγω ετών.
Η ανωτέρω δήλωση μνημονεύεται και επισυνάπτεται
στο συμβολαιογραφικό έγγραφο.
Το αυτό ισχύει και για νομικό πρόσωπο, για τα έτη
για τα οποία δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης
ΕΝ.Φ.Ι.Α..
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3. Το δικαίωμα επί ακινήτου περιγράφεται στο πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., όπως αυτό αναγράφεται κατ’ έτος στις
δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, στις
δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α., υπάρχει απόκλιση ως προς την αναγραφή των περιγραφικών στοιχείων του δικαιώματος
επί ακινήτου ή δεν έχει δηλωθεί μέρος ή όλο αυτού, ενώ
υπήρχε σχετική υποχρέωση, το πιστοποιητικό εκδίδεται μετά την υποβολή των απαιτούμενων δηλώσεων
ΕΝ.Φ.Ι.Α. με την ορθή απεικόνιση του δικαιώματος και
την καταβολή του συνόλου του αναλογούντος φόρου,
τόκων και προστίμων. Αν υπάρχει απόκλιση ως προς την
περιγραφή του δικαιώματος επί ακινήτου, γιατί μεταβλήθηκε η κατάστασή του ή γιατί ο φορολογούμενος
ακολούθησε νομοθεσία, αποφάσεις ή εγκυκλίους που
όριζαν άλλως, το πιστοποιητικό επισυνάπτεται, αφού
ελεγχθεί η ορθότητά του από τον αρμόδιο για τη μνημόνευση, επισύναψη ή παραλαβή του. Δεν απαιτείται
η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης σε περιπτώσεις
στις οποίες στο ηλεκτρονικό πιστοποιητικό ταυτίζεται
ο νομός, ο δήμος ή η κοινότητα, το δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα και διαφοροποιείται η διεύθυνση του
ακινήτου από την αναγραφόμενη στον τίτλο κτήσης,
εφόσον είναι πρόδηλο στον αρμόδιο για τη μνημόνευση
ή επισύναψή του ότι πρόκειται περί του ιδίου ακινήτου.
4. Τα μνημονευόμενα και επισυναπτόμενα στο συμβολαιογραφικό έγγραφο πιστοποιητικά ΕΝ.Φ.Ι.Α. εκδίδονται για τα πέντε (5) προηγούμενα από τη σύνταξη
του συμβολαιογραφικού εγγράφου έτη, ανεξάρτητα από
το χρόνο μεταγραφής του. Κατά τη μνημόνευση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. αναγράφονται υποχρεωτικά στο
συμβολαιογραφικό έγγραφο ο αριθμός, η ημερομηνία
έκδοσης, τα έτη και ο Α.Φ.Μ. του υπόχρεου, που περιλαμβάνονται σε αυτό.
5. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει εκδοθεί πιστοποιητικό με παρακράτηση οφειλόμενου φόρου, δεν
εκδίδεται άλλο πριν τη χρησιμοποίησή του, με εξαίρεση την περίπτωση που έχει ήδη εξοφληθεί μέρος ή το
σύνολο του οφειλόμενου φόρου, οπότε εκδίδεται νέο
πιστοποιητικό.
6. Το πιστοποιητικό/υπεύθυνη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισχύει
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσής του και
δεν επιτρέπεται η χρήση κυρωμένου αντιγράφου αυτού.
7. Ηλεκτρονικό πιστοποιητικό ή πιστοποιητικό που
χορηγείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ηλεκτρονικά, το
οποίο έχει χρησιμοποιηθεί, ακυρώνεται ηλεκτρονικά από
τον αρμόδιο για τη μνημόνευση και επισύναψη αυτού.
Ο συμβολαιογράφος, πριν από τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου, δύναται να αντιπαραβάλει το
προσκομιζόμενο από τον φορολογούμενο πιστοποιητικό με το εκδοθέν αναρτημένο στο διαδίκτυο και υποχρεούται να δηλώσει άμεσα την οριστικοποίησή του στην
οικεία μηχανογραφική εφαρμογή, μετά τη μνημόνευση
και επισύναψη του πιστοποιητικού στο οικείο συμβολαιογραφικό έγγραφο, συμπληρώνοντας τον αριθμό και
την ημερομηνία συμβολαίου, την αντικειμενική αξία του
ακινήτου ή του επ’ αυτού δικαιώματος ανά Α.Τ.ΑΚ., όπως
αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α’ 43) και των αποφάσεων του
Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδό-
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τησή του, τη συνολική αντικειμενική αξία και το συνολικό
τίμημα του συμβολαίου. Στις περιπτώσεις που το είδος
του εμπράγματου δικαιώματος ή το ποσοστό συνιδιοκτησίας του ακινήτου διαφέρουν από τα αναγραφόμενα
στο πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., τότε στο πεδίο «Αντικειμενική Αξία του Α.Τ.ΑΚ.» αναγράφεται η αντικειμενική αξία
που αναλογεί/αντιστοιχεί στο εμπράγματο δικαίωμα και
στο ποσοστό συνιδιοκτησίας που μεταβιβάζεται. Εφόσον το πιστοποιητικό επισυνάπτεται σε οποιοδήποτε
άλλο συμβολαιογραφικό έγγραφο εκτός από συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταβίβασης με επαχθή αιτία, τα
αριθμητικά πεδία είναι δυνατόν να συμπληρώνονται και
με τον αριθμό μηδέν.
8. Όπου στην παρούσα αναφέρεται Δ.Ο.Υ., εννοείται
και οποιαδήποτε άλλη αρμόδια, κατά περίπτωση, ελεγκτική υπηρεσία.
Άρθρο 2
Διαδικασία και τρόπος
χορήγησης του πιστοποιητικού
1. Το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. καθώς και η υπεύθυνη
δήλωση εκδίδονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από τη
διαδικτυακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ μέσω του ΟΠΣ Περιουσιολογίου σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ενεργό χρήστη των υπηρεσιών του Taxisnet, με τους προσωπικούς
κωδικούς του, για κάθε Α.Τ.ΑΚ. χωριστά. Ο τύπος και το
περιεχόμενο του ηλεκτρονικού πιστοποιητικού έχει ως
το συνημμένο υπόδειγμα 1. Ο τύπος και το περιεχόμενο
της υπεύθυνης δήλωσης έχει ως τα συνημμένα υποδείγματα 2 και 2Α. Ο τύπος και το περιεχόμενο της υπεύθυνης
δήλωσης νομικών προσώπων που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. έχει ως το συνημμένο
υπόδειγμα 3.
2. Το πιστοποιητικό ή η υπεύθυνη δήλωση, κατά περίπτωση, χορηγείται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.,
στον οποίο υποβάλλεται σχετική αίτηση, αποκλειστικά
και μόνο στις κατωτέρω περιπτώσεις:
i. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται για αποβιώσαντα.
ii. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε νομικό πρόσωπο που έχει διακόψει τις εργασίες του.
iii. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε σύνδικο πτώχευσης, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης του
πιστοποιητικού ηλεκτρονικά.
iv. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται στον εκκαθαριστή νομικού προσώπου που τελεί υπό εκκαθάριση,
εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά.
v. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε εκτελεστή
διαθήκης ή σε εκκαθαριστή κληρονομιάς εφόσον δεν
υπάρχει δυνατότητα έκδοσης του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά.
vi. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται με παρακράτηση του αναλογούντος φόρου.
vii. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε πρόσωπο
που έχει εξουσιοδοτηθεί για τη λήψη του με ειδικό προς
τούτο πληρεξούσιο, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα
έκδοσης του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά.
viii. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται μετά την έκδοση οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού
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φόρου μετά από έλεγχο κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.
ix. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε έκτακτες περιπτώσεις, όταν υπάρχει πλήρης αδυναμία του μηχανογραφικού συστήματος για ηλεκτρονική έκδοση αυτού,
ύστερα από απόφαση της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου της Α.Α.Δ.Ε..
Ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης έχει ως το
συνημμένο υπόδειγμα 4. Για αποδοχή κληρονομιάς ή
για δικαίωμα πτωχού ή δικαίωμα το οποίο ανήκει σε υπό
εκκαθάριση νομικό πρόσωπο ή κληρονομιαίο ακίνητο ή
δικαίωμα για το οποίο έχει ορισθεί εκτελεστής διαθήκης
ή εκκαθαριστής κληρονομιάς, ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 8. Το
πιστοποιητικό χορηγείται σύμφωνα με το συνημμένο
υπόδειγμα 1.
Άρθρο 3
Δικαίωμα λήψης πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Δικαίωμα υποβολής της αίτησης και λήψης του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή των υπεύθυνων δηλώσεων της παρ. 2
του άρθρου 1 της παρούσας έχουν:
1. Ο έχων δικαίωμα επί ακινήτου ή πρόσωπο που έχει
εξουσιοδοτηθεί ειδικά για την υποβολή της αίτησης και
λήψη του πιστοποιητικού και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των
νομικών προσώπων ή πρόσωπα που έχουν ειδικά προς
τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτούς.
2. Σε περίπτωση σύνταξης συμβολαιογραφικών εγγράφων που αφορούν νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει
τεθεί υπό εκκαθάριση ή βρίσκεται υπό αναγκαστική
διαχείριση, το πιστοποιητικό χορηγείται στον κατά το
χρόνο χορήγησης αυτού εκκαθαριστή ή προσωρινό διαχειριστή του νομικού προσώπου ή σε πρόσωπα που
έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για αυτό.
3. Σε περίπτωση κληρονομιάς, στην οποία έχει ορισθεί
εκκαθαριστής ή εκτελεστής διαθήκης, το πιστοποιητικό
χορηγείται στον κατά το χρόνο χορήγησης αυτού εκτελεστή ή εκκαθαριστή διαθήκης ή σε πρόσωπα που έχουν
εξουσιοδοτηθεί ειδικά για αυτό.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, χορηγείται στον κατά το χρόνο χορήγησης αυτού σύνδικο της
πτώχευσης ή σε πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί
ειδικά για αυτό.
5. Ειδική εξουσιοδότηση θεωρείται ότι υπάρχει και
στην περίπτωση που σε συμβολαιογραφικό έγγραφο
περιλαμβάνεται διατύπωση από την οποία προκύπτει
η βούληση του εξουσιοδοτούντος να παραλαμβάνει
τρίτος αντί αυτού πιστοποιητικό, το οποίο αφορά τη
φορολογία κατοχής ακινήτων, ακόμη και αν δεν γίνεται
ρητή αναφορά στον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
6. Σε περίπτωση χρονομεριστικής μίσθωσης
(timesharing) ακινήτου με συμβολαιογραφικό έγγραφο από τουριστική επιχείρηση σε ιδιώτη, κατά την εκμίσθωση προσκομίζεται πιστοποιητικό από τον κύριο
του ακινήτου.
7. Σε περίπτωση καταπιστεύματος, μέχρι να περιέλθει το ακίνητο στον καταπιστευματοδόχο, υποχρέωση
προσκόμισης πιστοποιητικού έχει ο βεβαρημένος με
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καταπίστευμα. Μετά την επαγωγή του καταπιστεύματος,
ο καταπιστευματοδόχος προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση
ή και πιστοποιητικό, κατά περίπτωση.
8. Σε περίπτωση σύνταξης οριστικού συμβολαίου σε
εκτέλεση προσυμφώνου πώλησης (και όχι προσυμφώνου διανομής ή ανταλλαγής), το οποίο περιέχει τον όρο
της αυτοσύμβασης, με εξαίρεση το εργολαβικό προσύμφωνο, πιστοποιητικά λαμβάνουν ο πωλητής ή/και ο εκ
προσυμφώνου με τον όρο της αυτοσύμβασης αγοραστής, ανάλογα με τα χρόνια που ήταν υπόχρεοι σε αναγραφή του ακινήτου στη δήλωση στοιχείων ακινήτων. Σε
περίπτωση εργολαβικού προσυμφώνου, κατά τη σύνταξη του οριστικού συμβολαίου πώλησης του εργολαβικού
ανταλλάγματος από τον οικοπεδούχο στον εργολάβο ή
σε τρίτο πρόσωπο που αυτός θα υποδείξει, πιστοποιητικά λαμβάνουν ο οικοπεδούχος ή/και ο εργολάβος, ανάλογα με τα χρόνια που ήταν υπόχρεοι σε αναγραφή του
ακινήτου στη δήλωση στοιχείων ακινήτων. Σε περίπτωση
που το εργολαβικό αντάλλαγμα έχει μεταβιβασθεί περαιτέρω από τον εργολάβο σε τρίτον με προσύμφωνο
πώλησης που περιέχει τον όρο της αυτοσύμβασης, κατά
τη σύνταξη του οριστικού συμβολαίου πιστοποιητικά
λαμβάνουν ο εργολάβος ή/και ο οικοπεδούχος, ανάλογα με τα χρόνια που ήταν υπόχρεοι σε αναγραφή του
ακινήτου στη δήλωση στοιχείων ακινήτων.
9. Σε περίπτωση σύνταξης οριστικού συμβολαίου από
προσύμφωνο δωρεάς ή γονικής παροχής, το οποίο περιέχει τον όρο της αυτοσύμβασης, πιστοποιητικό λαμβάνει
ο εκ προσυμφώνου δωρητής ή γονέας.
10. Σε περίπτωση σύνταξης οριστικού συμβολαίου
από προσύμφωνο πώλησης, χωρίς τον όρο της αυτοσύμβασης, πιστοποιητικό λαμβάνει ο εκ προσυμφώνου
πωλητής.
11. Σε περίπτωση τροποποίησης - διόρθωσης συμβολαίου σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, εάν ένας εξ των
συμβαλλομένων ιδιοκτητών τροποποιεί το ακίνητό του
(π.χ. κλείσιμο ημιυπαιθρίου, εσωτερικές διαρρυθμίσεις)
και η αλλαγή αυτή επηρεάζει μόνο το δικό του ακίνητο
χωρίς να μεταβάλλονται τα χιλιοστά των άλλων ιδιοκτησιών, απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. μόνο από αυτόν.
Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις διαίρεσης ή συνένωσης
ιδιοκτησιών του ιδίου ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση όμως που
με την τροποποίηση αυτήν μεταβάλλονται και τα χιλιοστά των υπολοίπων συμβαλλομένων τότε απαιτούνται
πιστοποιητικά από όλους.
12. Σε περίπτωση τροποποίησης σύστασης οριζόντιας
ιδιοκτησίας, όσον αφορά κοινόχρηστο και κοινόκτητο
χώρο ακινήτου, προκειμένου να ορισθεί ότι τμήμα αυτού θα ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση ή θα αποτελεί
παρακολούθημα συγκεκριμένης οριζόντιας ιδιοκτησίας
ή ενσωματώνεται σε αυτήν, δεν απαιτείται η μνημόνευση
και επισύναψη του πιστοποιητικού από τους λοιπούς
συνιδιοκτήτες του ακινήτου, οι οποίοι συμπράττουν
στην πράξη αυτή, εφόσον δεν πραγματοποιείται ουδεμία μεταβολή στις δικές τους οριζόντιες ιδιοκτησίες ή
στα ποσοστά συνιδιοκτησίας αυτών επί του ακινήτου.
13. Σε περίπτωση τροποποίησης σύστασης οριζόντιας
ιδιοκτησίας λόγω τακτοποίησης ανεξάρτητου κτίσματος
επί κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου πολυκατοικίας,
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απαιτείται γι’ αυτό πιστοποιητικό από όλους τους συμβαλλόμενους, σύμφωνα με τα χιλιοστά τους επί του οικοπέδου.
14. Σε περίπτωση κατά την οποία φυσικό πρόσωπο
έχει υπαχθεί στις ευνοϊκές διατάξεις του ν. 3869/2010 και
έχει ορισθεί εκκαθαριστής, το πιστοποιητικό χορηγείται
στον κατά το χρόνο χορήγησης αυτού εκκαθαριστή ή
σε πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για αυτό.
Άρθρο 4
Λοιπές περιπτώσεις προσκόμισης
πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. απαιτείται και:
1. Σε περίπτωση σύνταξης συμβολαιογραφικών εγγράφων, με τα οποία προσκυρώνεται οικοπεδική έκταση που ανήκει σε δήμο, μετά από κύρωση της πράξης
εφαρμογής σχεδίου πόλης.
2. Σε περίπτωση σύνταξης συμβολαιογραφικών εγγράφων μισθώσεων ακινήτων ή λύσης μισθωτικών συμβάσεων, με εξαίρεση τις μισθώσεις, τις άδειες και άλλες
συναφείς συμβάσεις που συνάπτονται από την Εταιρεία
Αεροδρομίου.
3. Σε περίπτωση επανάληψης ή διόρθωσης συμβολαίου λόγω διόρθωσης περιγραφικών στοιχείων των
ακινήτων (με εξαίρεση την παρ. 2 του άρθρου 5) καθώς
και για αλλαγή του ονοματεπωνύμου, του πατρωνύμου
ή του αριθμού φορολογικού μητρώου συμβαλλόμενου ή
λόγω επισύναψης εσφαλμένου πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Σε περίπτωση μερικής διόρθωσης συμβολαίου ως προς
ένα μόνο ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα το απαιτούμενο πιστοποιητικό προσκομίζεται μόνο για αυτό.
4. Σε παροχή δικαιώματος προσημείωσης ή υποθήκης
επί ακινήτου ή εξάλειψης προσημείωσης ή υποθήκης.
5. Κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων
λόγω πλήρωσης διαλυτικής αίρεσης.
Άρθρο 5
Περιπτώσεις για τις οποίες
δεν απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Δεν απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή της υπεύθυνης δήλωσης:
1. Σε περίπτωση σύνταξης περίληψης κατακυρωτικής
έκθεσης επί αναγκαστικού πλειστηριασμού.
2. Σε περίπτωση διόρθωσης συμβολαίου ως προς την
περιγραφή των ορίων ακινήτου (π.χ. τα όρια προς Βορρά,
Νότο κ.λπ.), εφόσον δεν μεταβάλλεται κανένα άλλο περιγραφικό στοιχείο, η διεύθυνση και οι προσόψεις αυτού.
3. Σε περίπτωση σύστασης δουλείας διόδου σε κοινόχρηστο χώρο οικοπέδου.
4. Στην περίπτωση συμβολαιογραφικού εγγράφου με
το οποίο συμφωνείται η άρση/απαλοιφή τεθείσας διαλυτικής αίρεσης (π.χ. εξόφληση του τιμήματος) και με
την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλονται τα περιγραφικά
στοιχεία του ακινήτου καθώς και το ονοματεπώνυμο, το
πατρώνυμο ή ο αριθμός φορολογικού μητρώου συμβαλλόμενου. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση συμφωνίας
περί μη ισχύος/εξάλειψης της διαλυτικής αίρεσης.
5. Σε συμβόλαιο μονομερούς αποδοχής πρότασης
δωρεάς αιτία θανάτου.
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6. Σε αποδοχή της κληρονομιάς οικοπεδούχου, για τα
ακίνητα του εργολαβικού ανταλλάγματος, για τα έτη για
τα οποία είναι υπόχρεος σε δήλωση ο εργολάβος.
7. Σε περίπτωση δέσμευσης ή αποδέσμευσης θέσεων
στάθμευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 1221/1980
και ν. 960/1979.
8. Σε μονομερή εξάλειψη υποθήκης ή στην άρση κατάσχεσης.
9. Σε παραχώρηση υποθήκης ή προσημείωσης για
εξασφάλιση δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου.
10. Σε περιπτώσεις σύνταξης συμβολαιογραφικής
πράξης κανονισμού πολυκατοικίας, με την προϋπόθεση ότι σε αυτόν δεν ορίζονται αποκλειστικές χρήσεις ή
παρακολουθήματα οριζόντιων ιδιοκτησιών ή αλλαγή
χρήσης ιδιοκτησίας ή δεν τροποποιούνται οι κοινόχρηστοι χώροι.
11. Σε περίπτωση σύνταξης συμβολαιογραφικού εγγράφου για παράταση ισχύος προσυμφώνου ή αλλαγής
του τιμήματος, με την προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο
αυτόν το προσύμφωνο είναι σε ισχύ και δεν τροποποιούνται περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου.
12. Σε περίπτωση σύνταξης προσυμφώνου πώλησης
μελλοντικού δικαιώματος.
13. Σε περιπτώσεις μεταγραφής κληρονομητηρίου ή
πιστοποιητικού του αρμόδιου δικαστηρίου περί αποποίησης ή μη κληρονομίας.
14. Σε περίπτωση παράτασης αποκλειστικά της διάρκειας ισχύος μισθωτηρίου συμβολαίου και συμβολαίου
χρηματοδοτικής ή χρονομεριστικής μίσθωσης, ενόσω
αυτά είναι ακόμα σε ισχύ, και εφόσον δεν επέρχεται καμία άλλη μεταβολή στη σύμβαση.
15. Σε περίπτωση που ο μισθωτής χρονομεριστικής
μίσθωσης (timesharing) ακινήτου υπεκμισθώσει το ακίνητο σε τρίτο πρόσωπο με συμβολαιογραφικό έγγραφο,
χωρίς να συμβάλλεται ο κύριος του ακινήτου.
16. Σε περίπτωση που ο μισθωτής ακινήτου υπεκμισθώσει το ακίνητο σε τρίτο πρόσωπο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, χωρίς να συμβάλλεται ο κύριος αυτού.
17. Σε περίπτωση μεταγραφής του πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς.
18. Σε περίπτωση τροποποίησης συμβολαίου ως προς
το τίμημα, εφόσον δεν μεταβάλλεται κανένα περιγραφικό στοιχείο του ακινήτου καθώς το ονοματεπώνυμο, το
πατρώνυμο ή ο αριθμός φορολογικού μητρώου συμβαλλόμενου.
19. Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου από εργολάβο, μετά από την μεταβίβαση των ποσοστών του
εργολαβικού του ανταλλάγματος προς αυτόν από τον
οικοπεδούχο, για τα έτη για τα οποία υποχρέωση δήλωσης του ακινήτου είχε ο οικοπεδούχος.
Άρθρο 6
Ειδικά θέματα
1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες για τη συζήτηση
ενώπιον δικαστηρίου εμπράγματης αγωγής επί ακινήτου
απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., ο φορολογούμενος,
αντί του πιστοποιητικού, δύναται να υποβάλει τις πράξεις
προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. των πέντε (5) προηγουμένων
ετών, από τις οποίες προκύπτει ότι το ακίνητο περιλαμ-
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βάνεται στις δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α., ή την υπεύθυνη δήλωση
της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, κατά περίπτωση.
2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπεβλήθησαν δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) με τις ευνοϊκές διατάξεις
των άρθρων 57 έως και 60 του ν. 4446/2016, από τις
οποίες συντέθηκαν μηχανογραφικά δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. πράξεις προσδιορισμού φόρου με λανθασμένα στοιχεία
ακινήτου, τα οποία δεν μπορούν να ανακαλέσουν, τα
στοιχεία του ακινήτου αναγράφονται στο πιστοποιητικό
σύμφωνα με τη δήλωση αυτή και αυτό μνημονεύεται και
επισυνάπτεται στο συμβολαιογραφικό έγγραφο, εφόσον
είναι πρόδηλο στον αρμόδιο για τη μνημόνευση, επισύναψη ή παραλαβή του ότι πρόκειται περί του ιδίου
ακινήτου.
3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες φορολογούμενος
έχει υποβάλει δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του
ν. 4446/2016, από τις οποίες συντέθηκαν μηχανογραφικά
δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξεις προσδιορισμού φόρου και
έχει απωλέσει τη σχετική ρύθμιση, ο αρμόδιος Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. χορηγεί το πιστοποιητικό μετά την έκδοση
πράξης προσδιορισμού της διαφοράς του πρόσθετου
φόρου ή/και την επιβολή του προστίμου του άρθρου 4
του ν. 2523/1997 ή/και του άρθρου 54 του ν. 4174/2013,
κατά περίπτωση.
4. Στο συμβολαιογραφικό έγγραφο, μνημονεύεται και
επισυνάπτεται ένα πιστοποιητικό για κάθε δικαίωμα επί
ακινήτου, ανεξάρτητα εάν σε αυτό σωρεύονται περισσότερες της μίας πράξεις.
5. Ο κληροδόχος δεν προσκομίζει πιστοποιητικό για
τον θανόντα.
6. Αυτός που αποδέχεται ακίνητο ή δικαίωμα επί ακινήτου μετά από τελεσίδικη δικαστική απόφαση, με την
οποία φυσικό ή νομικό πρόσωπο καταδικάστηκε σε
δήλωση βουλήσεως, πριν από την αποδοχή, απαιτείται να υποβάλει κυρωμένο αντίγραφο της απόφασης
αυτής στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. του φυσικού
ή νομικού προσώπου, που καταδικάστηκε. Η δικαστική
απόφαση θεωρείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., προκειμένου να επισυναφθεί στο οικείο συμβόλαιο αντί του
πιστοποιητικού.
Άρθρο 7
Χορήγηση πιστοποιητικού μετά από έλεγχο
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει εκδοθεί πράξη
διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μετά από έλεγχο
ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας ή για
μέρος αυτής, αρμόδιος για τη χορήγηση πιστοποιητικού
του έτους αυτού για δικαίωμα επί ακινήτου, το οποίο
περιλαμβάνεται στην οριστική πράξη διορθωτικού
προσδιορισμού φόρου, είναι ο προϊστάμενος που είναι
αρμόδιος για την έκδοση αυτής, μετά από αίτηση του φορολογουμένου. Η αυτή διαδικασία εφαρμόζεται και στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες τα στοιχεία του ακινήτου,
κατόπιν ελέγχου, δεν διαφοροποιούνται των δηλωθέντων. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από το τμήμα Ελέγχου.
Ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης καθώς και του
πιστοποιητικού έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 5.
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Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες για ακίνητο, για το
οποίο ζητείται το πιστοποιητικό δεν έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος για όλα τα έτη, για τα έτη αυτά το πιστοποιητικό εκδίδεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.
Η προβλεπόμενη στο άρθρο 8 διαδικασία εφαρμόζεται
ανάλογα και στις ανωτέρω περιπτώσεις, στις οποίες
έχει εκδοθεί πράξη προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. μετά από
έλεγχο. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού σε αυτές
απαιτείται η υποβολή αίτησης από τον φορολογούμενο
σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 6. Ο τύπος και το
περιεχόμενο του πιστοποιητικού έχει ως το συνημμένο
υπόδειγμα 7.
Άρθρο 8
Χορήγηση πιστοποιητικού
σε ειδικές περιπτώσεις
1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη ή η προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ο φορολογούμενος έχει ανεξόφλητες
οφειλές από διαφορετικές πηγές, συμπεριλαμβανομένου
και του ΕΝ.Φ.Ι.Α., οι οποίες έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής, υποβάλλεται αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με το υπόδειγμα 4 ή σύμφωνα με το υπόδειγμα 8,
προκειμένου για κληρονόμο ή σύνδικο πτώχευσης ή εκκαθαριστή νομικού προσώπου ή εκτελεστή διαθήκης ή
εκκαθαριστή κληρονομιάς. Προκειμένου να χορηγηθεί
το πιστοποιητικό αυτό ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:
α) Αφού διαπιστωθεί από το αρμόδιο τμήμα της Δ.Ο.Υ.
ότι το δικαίωμα επί ακινήτου περιλαμβάνεται με τα ίδια
στοιχεία στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή στην πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου μετά από έλεγχο για όσα
έτη αιτείται το πιστοποιητικό, υπολογίζεται ο επιμεριστικά αναλογών φόρος ανά έτος, ο οποίος αναγράφεται
στο υπόδειγμα 9 με τα λοιπά στοιχεία της βεβαίωσης
του φόρου και υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του
Τμήματος. Στο ίδιο υπόδειγμα αναγράφεται το σύνολο
του αναλογούντος ΕΝ.Φ.Ι.Α., που αφορά ακίνητα για τα
οποία ο φορολογούμενος έχει ήδη λάβει πιστοποιητικό
ΕΝ.Φ.Ι.Α. του ιδίου έτους, καθώς και το σύνολο του φόρου που πρέπει να καταβληθεί.
β) Το Τμήμα Εσόδων της Δ.Ο.Υ. αναγράφει στο ανωτέρω υπόδειγμα 9 το υπόλοιπο του φόρου, που πρέπει να
καταβληθεί, και τους τόκους επ’ αυτού, το συνολικό ποσό
και τα στοιχεία του χρέους προς καταβολή και συνυπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος.
γ) Μετά την εξόφληση του ποσού, το πιστοποιητικό
εκδίδεται ηλεκτρονικά πλην των περιπτώσεων της παρ. 2
του άρθρου 2 της παρούσας.
2. Για τη χορήγηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ πριν την
εξόφληση του οφειλόμενου φόρου, με υποχρέωση
παρακράτησης αυτού από τον συμβολαιογράφο και
απόδοσής του εντός τριών εργασίμων ημερών, πλην
των οριζομένων κατωτέρω στις παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται αίτηση από τον φορολογούμενο σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 10.
Ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού έχει
ως το συνημμένο υπόδειγμα 11. Για τη διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού ακολουθούνται ανάλογα
οι περιπτώσεις α και β της παρ. 1 του παρόντος.
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3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες με το αυτό συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταβιβάζεται με αντάλλαγμα
το σύνολο της ακίνητης περιουσίας φυσικού ή νομικού
προσώπου και το συνολικά οφειλόμενο ποσό κύριων και
πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων παρακρατείται
και αποδίδεται από τον συμβολαιογράφο, για τη χορήγηση του πιστοποιητικού υποβάλλεται αίτηση από τον φορολογούμενο σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 12.
Για τη διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού ακολουθείται ανάλογα η διαδικασία των περ. α) και β) της
παρ. 1 του παρόντος άρθρου και εκδίδεται το πιστοποιητικό σύμφωνα με το υπόδειγμα 13.
4. Ειδικά στις περιπτώσεις που ζητείται η έκδοση πιστοποιητικού για μεταβίβαση συγκεκριμένου ακινήτου
με παρακράτηση και απόδοση του τιμήματος, το οποίο
να καλύπτει τουλάχιστον το οφειλόμενο ποσό κύριων
και πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων για το συγκεκριμένο ακίνητο, έναντι του συνολικά οφειλόμενου
ποσού κύριων και πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων για όλα τα ακίνητα για τα οποία είναι υπόχρεος
ο φορολογούμενος, υποβάλλεται αίτηση, σύμφωνα με
το υπόδειγμα 14 και ακολουθείται από τη Δ.Ο.Υ. η εξής
διαδικασία:
α) Από το αρμόδιο τμήμα της Δ.Ο.Υ. διαπιστώνεται ότι
το ακίνητο ή το δικαίωμα επί ακινήτου περιλαμβάνεται
με τα ίδια στοιχεία στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή στην πράξη
διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου μετά από έλεγχο για όσα έτη αιτείται το πιστοποιητικό, υπολογίζεται
και αναγράφεται ο επιμεριστικά αναλογών ΕΝ.Φ.Ι.Α. ανά
έτος στο Α μέρος του πίνακα υπολογισμού καταβολής
ΕΝ.Φ.Ι.Α. του υποδείγματος 15, τα λοιπά στοιχεία της βεβαίωσης του φόρου, το σύνολο του ΕΝ.Φ.Ι.Α., το οποίο
αφορά ακίνητα για τα οποία ο φορολογούμενος έχει
ήδη λάβει πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. εντός του ιδίου έτους,
καθώς και το σύνολο αυτών. Αναγράφεται το υπόλοιπο
ποσό ΕΝ.Φ.Ι.Α. ανά έτος στο Γ μέρος του πίνακα με τα
λοιπά στοιχεία της βεβαίωσης του φόρου.
β) Από το Τμήμα Εσόδων αναγράφεται στο Β μέρος
του πίνακα το υπόλοιπο του επιμεριστικά αναλογούντος
ΕΝ.Φ.Ι.Α. που πρέπει να καταβληθεί, οι τόκοι επ’ αυτού
και το σύνολο προς καταβολή. Αναγράφεται στο Δ μέρος
του πίνακα το ποσό ΕΝ.Φ.Ι.Α που απομένει για καταβολή, αφού αφαιρεθεί ο επιμεριστικά αναλογών ΕΝ.Φ.Ι.Α.,
οι τόκοι επ’ αυτού, το σύνολο προς καταβολή και τα απαραίτητα στοιχεία του χρέους για καταβολή.
γ) Μετά τη συμπλήρωση του πίνακα υπολογισμού καταβολής ΕΝ.Φ.Ι.Α. συντάσσεται και εκδίδεται το πιστοποιητικό του άρθρου 54Α’ του ν. 4174/2013 σύμφωνα με το
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συνημμένο υπόδειγμα 16. Στο πιστοποιητικό αναγράφονται τα στοιχεία του συμβολαιογράφου που θα προβεί
στην απόδοση των φόρων, το σύνολο του επιμεριστικά
αναλογούντος ΕΝ.Φ.Ι.Α., το υπόλοιπο ποσό ΕΝ.Φ.Ι.Α. για
καταβολή και η ταυτότητα οφειλής. Στο πιστοποιητικό
που εκδίδεται επισυνάπτεται ο πίνακας υπολογισμού
καταβολής του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ως αναπόσπαστο μέρος αυτού.
Το ποσό του τιμήματος ή το τμήμα αυτού και μέχρι του
ύψους του συνολικά οφειλόμενου ΕΝ.Φ.Ι.Α., αποδίδεται
με την εξής σειρά προτεραιότητας:
i) Αρχικά εξοφλείται ο συνολικά επιμεριστικά αναλογών ΕΝ.Φ.Ι.Α. του μεταβιβαζόμενου ακινήτου ανά έτος.
ii) Από το υπόλοιπο ποσό του τιμήματος εξοφλείται
το υπόλοιπο ποσό ΕΝ.Φ.Ι.Α., όπως αυτό αναγράφεται
στο πιστοποιητικό. Αν το τίμημα δεν επαρκεί για την
κάλυψη του συνολικά υπολειπόμενου ποσού ΕΝ.Φ.Ι.Α.
η εξόφληση γίνεται ανά έτος από το παλαιότερο έτος
προς το νεότερο.
5. Η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου αυτού, εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το τίμημα από
τη μεταβίβαση ακινήτου δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας αυτού αλλά δεν επαρκεί για την ολοσχερή
εξόφληση του αναγραφόμενου ποσού στις βεβαιώσεις
οφειλής προς τη Δ.Ο.Υ. και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, βάσει του άρθρου 41 του ν. 4756/2020.
6. Στις περιπτώσεις χορήγησης πιστοποιητικού με
υποχρέωση παρακράτησης του οφειλόμενου φόρου
και απόδοσης αυτού από τον συμβολαιογράφο, εάν
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία απόδοσης αυτού λόγω
πλήρους αδυναμίας των πιστωτικών ιδρυμάτων, προσκομίζεται στον φύλακα μεταγραφών ή στον Προϊστάμενο του αρμόδιου κτηματολογικού γραφείου σχετική
βεβαίωση. Στην περίπτωση αυτή το συμβολαιογραφικό
έγγραφο δεν θεωρείται άκυρο, εφόσον η απόδοση του
οφειλόμενου ποσού πραγματοποιηθεί εντός τριών εργασίμων ημερών από τη λήξη του λόγου της αδυναμίας.
Άρθρο 9
1. Για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και
των υπεύθυνων δηλώσεων, και λήψης πιστοποιητικών
ΕΝ.Φ.ΙΑ., στις περιπτώσεις για τις οποίες δεν προβλέπεται
ηλεκτρονική υποβολή ή λήψη αυτών, εφαρμόζονται τα
οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ 1137/2020 απόφαση
Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.. Οι αιτήσεις, οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα
δικαιολογητικά και τα πιστοποιητικά φυλάσσονται στο
αρχείο της Δ.Ο.Υ.
2. Στην παρούσα επισυνάπτονται δέκα επτά (17) υποδείγματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτής.
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** Į) ȑȤİȚ İȟȠĳȜȘșİȓ Ƞ ĮȞĮȜȠȖȫȞ ĳȩȡȠȢ.
** ȕ) ȑȤİȚ İȟȠĳȜȘșİȓ Ƞ ĮȞĮȜȠȖȫȞ ĳȩȡȠȢ țĮȚ Ƞ ĳȠȡȠȜȠȖȠȪȝİȞȠȢ ȑȤİȚ İȟȠĳȜȒıİȚ/ ȑȤİȚ ȡȣșȝȓıİȚ *** țĮȚ İȓȞĮȚ İȞȒȝİȡȠȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘ ȡȪșȝȚıȘ.
ȉȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ȖȚĮ ………
ȉȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȚıȤȪİȚ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ 31Ș ǻİțİȝȕȡȓȠȣ _______
ȉȠ ǼȜȜȘȞȚțȩ ǻȘȝȩıȚȠ İʌȚĳȣȜȐııİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȣȤȩȞ İʌĮȞȑȜİȖȤȠ.
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ

* ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
** ǼʌȚȜȑȖİĲĮȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
*** ǻȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ

Ȃİ İȞĲȠȜȒ ǻȚȠȚțȘĲȒ
ȅ ȆȡȠȧıĲȐȝİȞȠȢ Ĳ__ . ______________ ____
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ǹȡȚș. ȆȡȦĲ.:______________________
ǹǿȉǾȈǾ ȋȅȇǾīǾȈǾȈ ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅȊ ǹȇĬȇȅȊ 54ǹ Ȟ. 4174/2013
ȆȡȠȢ ĲȘ ǻ.ȅ.Ȋ. :___________________
ǼȆȍȃȊȂǿǹ Ȓ ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ* :____________________________________________________
ǹĭȂ:_____________________

ǻ/ȃȈǾ ǼǻȇǹȈ Ȓ ȀǹȉȅǿȀǿǹȈ *:_______________________________

ȈȉȅǿȋǼǿǹ: ȃȅȂǿȂȅȊ ǼȀȆȇȅȈȍȆȅȊ
ǼȀȉǼȁǼȈȉǾ ǻǿǹĬǾȀǾȈ

ȀȁǾȇȅȃȅȂȅȊ

ȈȊȃǻǿȀȅȊ ȆȉȍȋǼȊȈǾȈ

ǼȀȀǹĬǹȇǿȈȉǾ ȀȁǾȇȅȃȅȂǿǹȈ

ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ:________________________________

ȆȁǾȇǼȄȅȊȈǿȅȊ

ǹĭȂ:___________

ǹǻȉ:__________

ǻ/ȃȈǾ:________________________________________________________________________________
ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǼīīȇǹĭȅȊ ȆȁǾȇǼȄȅȊȈǿȅȊ

_______________________________________________________________________________________

ȆĮȡĮțĮȜȫ ȞĮ ȝȠȣ ȤȠȡȘȖȒıİĲİ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 54ǹ ĲȠȣ Ȟ. 4174/2013, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ĲȠ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıȦ ȖȚĮ
____________________________________, ȖȚĮ ĲȠ țĮĲȦĲȑȡȦ ĮțȓȞȘĲȠ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȩ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ/ıĲȚȢ ȑțșİıȘ/İțșȑıİȚȢ İȜȑȖȤȠȣ Ǽȃĭǿǹ*
ȖȚĮ ĲȠ ȑĲȠȢ/ĲĮ ȑĲȘ *_______________________ ȦȢ İȟȒȢ: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(ʌİȡȚȖȡĮĳȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮțȚȞȒĲȠȣ ȩʌȦȢ ĮʌȠĲȣʌȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȑțșİıȘ İȜȑȖȤȠȣ)

_________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

ȉȠ ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡĮĳȚțȩ ȑȖȖȡĮĳȠ șĮ ıȣȞĲĮȤșİȓ Įʌȩ ĲȠ ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡȐĳȠ ȝİ ĲĮ İȟȒȢ ıĲȠȚȤİȓĮ:
ǹȇǿĬȂȅȈ ȂǾȉȇȍȅȊ
ǼȆȍȃȊȂȅ
ȅȃȅȂǹ
Ȓ ǼȆȍȃȊȂǿǹ

ȆȅȁǾ

ǹĭȂ

ȈȊȂǺȅȁǹǿȅīȇǹĭǿȀȅȊ
ȈȊȁȁȅīȅȊ

Ƞ ȠʌȠȓȠȢ, İȞĲȩȢ ĲȡȚȫȞ (3) İȡȖĮıȓȝȦȞ ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ ĲȘ ıȪȞĲĮȟȘ ĲȠȣ ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡĮĳȚțȠȪ İȖȖȡȐĳȠȣ,
ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ İʌȓ ʌȠȚȞȒ ĮțȣȡȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ıȣȝȕȠȜĮȓȠȣ ȞĮ țĮĲĮȕȐȜİȚ ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȐ ȠĳİȚȜȩȝİȞȠ ʌȠıȩ Ǽȃ.ĭ.ǿ.ǹ.
țĮȚ ʌȡȩıșİĲȦȞ ĳȩȡȦȞ, ʌȡȠıĮȣȟȒıİȦȞ, ĲȩțȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲȓȝȦȞ ȖȚĮ ĲȠ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ ĮțȓȞȘĲȠ.
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ:

ȅ/Ǿ ĮȚĲ…..:

ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅ
ǹȡ. 54ǹ Ȟ. 4174/2013

(ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ)

ǹȡ. ȆȡȦĲ. _____________________

(ĲȩʌȠȢ)

________ , _________________

ǼʌȚȝİ-ȡȚıĲȚțȐ
ĮȞĮȜȠȖȫȞ ĳȩȡȠȢ
ĮțȚȞȒĲȠȣ

ǹȡ.
ȉȡȚʌ/ʌȠȣ
ǺİȕĮȓȦıȘȢ /ǲĲȠȢ
īȡĮȝ-ȝȒ

ĭȩȡȠȚ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȦȞ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ

ǼȁǼīȋȅȊ
ȈȪȞȠȜȠ ĭȩȡȠȣ ʌȡȠȢ
İȟȩĳȜȘıȘ

ȊʌȩȜȠȚʌȠ țȣȡȓȠȣ
ĳȩȡȠȣ ȖȚĮ
țĮĲĮȕȠȜȒ
ȆȡȠıĮȣȟȒıİȚȢ

ȆȡȩıĲȚȝȠ

ȈȪȞȠȜȠ ȤȡȑȠȣȢ
ȖȚĮ țĮĲĮȕȠȜȒ

ǼȈȅǻȍȃ/ǻǿȀǹȈȉǿȀȅ*
ȈĲȠȚȤİȓĮ ȤȡȑȠȣȢ ȖȚĮ
țĮĲĮȕȠȜȒ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ șĮ ĮʌȠįȠșȠȪȞ İȞĲȩȢ ĲȡȚȫȞ (3) İȡȖĮıȓȝȦȞ ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ ĲȘ ıȪȞĲĮȟȒ ĲȠȣ ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡĮĳȚțȠȪ İȖȖȡȐĳȠȣ Įʌȩ ĲȠȞ/ĲȘȞ ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡȐĳȠ ______________________________________________.
īȚĮ ĲȠ ĮțȓȞȘĲȠ ĮȣĲȩ :
* Į) İȟȠĳȜİȓĲĮȚ Ƞ ĳȩȡȠȢ ʌȠȣ ĮȞĮȜȠȖİȓ ȕȐıİȚ İȜȑȖȤȠȣ țĮȚ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ĮȞȦĲȑȡȦ.
* ȕ) İȟȠĳȜİȓĲĮȚ Ƞ ĳȩȡȠȢ ʌȠȣ ĮȞĮȜȠȖİȓ ȕȐıİȚ İȜȑȖȤȠȣ țĮȚ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮȚ Ƞ ĳȠȡȠȜȠȖȠȪȝİȞȠȢ ȑȤİȚ ȡȣșȝȓıİȚ ĲȠ ȣʌȩȜȠȚʌȠ ʌȠıȩ Ǽȃ.ĭ.ǿ.ǹ. ĲȦȞ İĲȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ĮȞȦĲȑȡȦ țĮȚ İȓȞĮȚ
İȞȒȝİȡȠȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘ ȡȪșȝȚıȘ.
ȉȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ȖȚĮ ………
ȉȠ ǼȜȜȘȞȚțȩ ǻȘȝȩıȚȠ İʌȚĳȣȜȐııİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȣȤȩȞ İʌĮȞȑȜİȖȤȠ. ȉȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȚıȤȪİȚ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ 31Ș ǻİțİȝȕȡȓȠȣ _____ .
Ȃİ İȞĲȠȜȒ ǻȚȠȚțȘĲȒ
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ȅ ȆȡȠȧıĲȐȝİȞȠȢ Ĳ___ ______________
* ǻȚĮȖȡĮȝȝȓȗİĲĮȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ

ǼȉȅȈ

ȉȂǾȂǹ

ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ıĲȘȞ/ıĲȚȢ ȑțșİıȘ/İțșȑıİȚȢ İȜȑȖȤȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ/ĲȚȢ ȠʌȠȓĮ/ȠʌȠȓİȢ İțįȩșȘțİ/İțįȠșȘțĮȞ Ș/ȠȚ ȝİ ĮȡȚșȝȩ _________________________ ȠȡȚıĲȚțȒ/ȠȡȚıĲȚțȑȢ ʌȡȐȟȘ/ʌȡȐȟİȚȢ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȠȪ ĲȠȣ
İȞȚĮȓȠȣ ĳȩȡȠȣ ȚįȚȠțĲȘıȓĮȢ ĮțȚȞȒĲȦȞ. īȚĮ ĲȠ ĮțȓȞȘĲȠ ĮȣĲȩ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ĳȩȡȠȚ:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(ʌİȡȚȖȡĮĳȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮțȚȞȒĲȠȣ ĳȣıȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ* / ȞȠȝȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ *)

ȅ ȆȡȠȧıĲȐȝİȞȠȢ Ĳ_____________________________________________ ʌȚıĲȠʌȠȚİȓ ȩĲȚ ĲȠ ĮțȓȞȘĲȠ ȝİ ıĲȠȚȤİȓĮ ______________________________________________________________________

ȊȆǾȇǼȈǿǹ. : ________________________

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ

ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 7

2224
Τεύχος B’ 229/25.01.2021

Τεύχος B’ 229/25.01.2021

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

2225

ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 8
ǹȡȚș. ȆȡȦĲ.:______________________

ǹǿȉǾȈǾ ȋȅȇǾīǾȈǾȈ ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅȊ ǹȇĬȇȅȊ 54ǹ Ȟ. 4174/2013
ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȆȇȅȈȍȆȅȊ

ȆȡȠȢ ĲȘ ǻ.ȅ.Ȋ.:___________________

ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ ǳ ǼȆȍȃȊȂǿǹ:_________________________________________________
ǹĭȂ:_____________________
ǻ/ȃȈǾ:________________________________________________________________________
ȈȉȅǿȋǼǿǹ: ȀȁǾȇȅȃȅȂȅȊ

ȈȊȃǻǿȀȅȊ ȆȉȍȋǼȊȈǾȈ

ǼȀȉǼȁǼȈȉǾ ǻǿǹĬǾȀǾȈ

ǼȀȀǹĬǹȇǿȈȉǾ ȀȁǾȇȅȃȅȂǿǹȈ

ȆȁǾȇǼȄȅȊȈǿȅȊ
ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ:_____________________________________________________________
ǹĭȂ:________________

ǹǻȉ:_______________

ǻ/ȃȈǾ:____________________________________________________________________________

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǼīīȇǹĭȅȊ ȆȁǾȇǼȄȅȊȈǿȅȊ
___________________________________________________________________________________
ȆĮȡĮțĮȜȫ ȞĮ ȝȠȣ ȤȠȡȘȖȒıİĲİ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 54ǹ ĲȠȣ Ȟ. 4174/2013, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ĲȠ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıȦ ȖȚĮ ________________________________________, ȖȚĮ ĲȠ țĮĲȦĲȑȡȦ ĮțȓȞȘĲȠ ȩʌȦȢ
(ĮȚĲȚȠȜȠȖȓĮ)

İȝĳĮȞȓȗİĲĮȚ ıĲȚȢ įȘȜȫıİȚȢ Ǽȃĭǿǹ ȑĲȠȣȢ/İĲȫȞ ___________________________________________
ȝİ ǹ.ȉ.ǹȀ. _________________ ȦȢ İȟȒȢ: __________________________________________
_________________________________________________________________________________
(ʌİȡȚȖȡĮĳȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮțȚȞȒĲȠȣ Ȓ İȝʌȡĮȖȝȐĲȠȣ įȚțĮȚȫȝĮĲȠȢ: țȜȘȡȠȞȩȝȠȣ ** -ʌȠıȠıĲȩ țĮȚ įȚțĮȓȦȝĮ İʌȓ ĲȠȣ ĮțȚȞȒĲȠȣ ʌȠȣ
țȜȘȡȠȞȠȝİȓĲĮȚ- / ʌĲȦȤȠȪ**)

__________________________________________________________________________________

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ:

** ǻȚĮȖȡĮȝȝȓȗİĲĮȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ

ȅ/Ǿ ĮȚĲ…..:

ǼʌȚȝİȡȚıĲȚ
țȐ
ĮȞĮȜȠȖȫȞ
ĳȩȡȠȢ
ĮțȚȞȒĲȠȣ

ǹȡ.ȉȡȚʌ/
ʌȠȣ
ǺİȕĮȓȦıȘȢ/
ǲĲȠȢ

īȡĮȝȝȒ

ĭȩȡȠȚ
ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȦȞ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ
ȈȪȞȠȜȠ
ĭȩȡȠȣ ʌȡȠȢ
İȟȩĳȜȘıȘ

ȈȊȂȂȅȇĭȍȈǾȈ Ȁǹǿ ȈȋǼȈǼȍȃ ȂǼ ȉȅȊȈ
ĭȅȇȅȁȅīȅǶȂǼȃȅȊȈ
ȊʌȩȜȠȚʌȠ
țȣȡȓȠȣ
ĳȩȡȠȣ ȖȚĮ
țĮĲĮȕȠȜȒ
ȆȡȠıĮȣȟȒıİȚȢ ȉȩțȠȚ
ȆȡȩıĲȚȝȠ

ȈȪȞȠȜȠ
ȤȡȑȠȣȢ ȖȚĮ
țĮĲĮȕȠȜȒ

ǼȈȅǻȍȃ

ȈĲȠȚȤİȓĮ ȤȡȑȠȣȢ ȖȚĮ
țĮĲĮȕȠȜȒ

ǹȡȚșȝȩȢ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ ĮȓĲȘıȘȢ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ Įȡ. 54ǹ Ȟ. 4174/2013____________

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ȇȡ/ȞȠȢ
ȉȝȒȝĮĲȠȢ
(ȠȞȠȝ/ȞȣȝȠ
&
ȣʌȠȖȡĮĳȒ)

ǼȉȅȈ

ȉȂǾȂǹ

ǹĭȂ: __________________________

ǻ.ȅ.Ȋ. ___________________

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 10
ǹȡȚș. ȆȡȦĲ.:______________________
ǹǿȉǾȈǾ ȋȅȇǾīǾȈǾȈ ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅȊ ǹȇĬȇȅȊ 54ǹ Ȟ. 4174/2013
ȆȡȠȢ ĲȘ ǻ.ȅ.Ȋ.:___________________
ǼȆȍȃȊȂǿǹ Ȓ ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ* :__________________________________
ǹĭȂ:_____________________

ǻ/ȃȈǾ ǼǻȇǹȈ Ȓ ȀǹȉȅǿȀǿǹȈ *:_______________________________

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȃȅȂǿȂȅȊ ǼȀȆȇȅȈȍȆȅȊ
ȈȊȃǻǿȀȅȊ ȆȉȍȋǼȊȈǾȈ
ǼȀȀǹĬǹȇǿȈȉǾ ȀȁǾȇȅȃȅȂǿǹȈ

ȀȁǾȇȅȃȅȂȅȊ
ǼȀȉǼȁǼȈȉǾ ǻǿǹĬǾȀǾȈ
ȆȁǾȇǼȄȅȊȈǿȅȊ

ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ:________________________________

ǹĭȂ:___________

ǹǻȉ:__________

ǻ/ȃȈǾ:________________________________________________________________________________
ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǼīīȇǹĭȅȊ ȆȁǾȇǼȄȅȊȈǿȅȊ
_______________________________________________________________________________________
ȆĮȡĮțĮȜȫ ȞĮ ȝȠȣ ȤȠȡȘȖȒıİĲİ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 54ǹ ĲȠȣ Ȟ. 4174/2013, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ĲȠ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıȦ ȖȚĮ ___________________________________, ȖȚĮ ĲȠ țĮĲȦĲȑȡȦ ĮțȓȞȘĲȠ ȩʌȦȢ İȝĳĮȞȓȗİĲĮȚ
(ĮȚĲȚȠȜȠȖȓĮ)
ıĲȚȢ

įȘȜȫıİȚȢ

İȞȚĮȓȠȣ

ĳȩȡȠȣ

ȚįȚȠțĲȘıȓĮȢ

ĮțȚȞȒĲȦȞ

ȑĲȠȣȢ/İĲȫȞ

___________

ȝİ

ǹ.ȉ.ǹȀ.

_________________ ȦȢ İȟȒȢ: ______________________________________________________________
(ʌİȡȚȖȡĮĳȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮțȚȞȒĲȠȣ Ȓ İȝʌȡĮȖȝȐĲȠȣ įȚțĮȚȫȝĮĲȠȢ

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ȉȠ ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡĮĳȚțȩ ȑȖȖȡĮĳȠ șĮ ıȣȞĲĮȤșİȓ Įʌȩ ĲȠ ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡȐĳȠ ȝİ ĲĮ İȟȒȢ ıĲȠȚȤİȓĮ:
ǼȆȍȃȊȂȅ Ȓ
ǼȆȍȃȊȂǿǹ

ǹȇǿĬȂȅȈ ȂǾȉȇȍȅȊ
ȅȃȅȂǹ

ȆȅȁǾ

ǹĭȂ

ȈȊȂǺȅȁǹǿȅīȇǹĭǿȀȅȊ
ȈȊȁȁȅīȅȊ

Ƞ ȠʌȠȓȠȢ, İȞĲȩȢ ĲȡȚȫȞ (3) İȡȖĮıȓȝȦȞ ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ ĲȘ ıȪȞĲĮȟȘ ĲȠȣ ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡĮĳȚțȠȪ İȖȖȡȐĳȠȣ Ȓ ıĲȘ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȖȖȡĮĳȒȢ ȣʌȠșȒțȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ İțĲĮȝȓİȣıȘ ĲȠȣ įĮȞİȓȠȣ, ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ İʌȓ ʌȠȚȞȒ ĮțȣȡȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ
ıȣȝȕȠȜĮȓȠȣ ȞĮ țĮĲĮȕȐȜİȚ ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȐ ȠĳİȚȜȩȝİȞȠ ʌȠıȩ Ǽȃ.ĭ.ǿ.ǹ. țĮȚ ʌȡȩıșİĲȦȞ ĳȩȡȦȞ, ʌȡȠıĮȣȟȒıİȦȞ,
ĲȩțȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲȓȝȦȞ ȖȚĮ ĲȠ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ ĮțȓȞȘĲȠ.
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ:

ȅ/Ǿ ĮȚĲ…..:

ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅ
ǹȡ. 54ǹ Ȟ. 4174/2013

(ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ)

ǹȡ. ȆȡȦĲ ___________________

(ĲȩʌȠȢ)

________ , ______________________

ȈȊȂȂȅȇĭȍȈǾȈ Ȁǹǿ ȈȋǼȈǼȍȃ ȂǼ ȉȅȊȈ
ĭȅȇȅȁȅīȅǶȂǼȃȅȊȈ
ǼʌȚȝİȡȚıĲȚ ǹȡ.ȉȡȚ
ĭȩȡȠȚ
ʌ/ʌȠȣ
ʌȡȠȘȖȠȪ
țȐ
ȈȪȞȠȜȠ
īȡĮȝȝİȞȦȞ
ĭȩȡȠȣ ʌȡȠȢ
ĮȞĮȜȠȖȫȞ ǺİȕĮȓȦ
ȝȒ
ĳȩȡȠȢ
ıȘȢ
ʌȚıĲȠʌȠȚ
İȟȩĳȜȘıȘ
/ǲĲȠȢ
ȘĲȚțȫȞ
ĮțȚȞȒĲȠȣ

ıȪȞĲĮȟȒ

ĲȠȣ

ȆȡȩıĲȚȝȠ

İȖȖȡȐĳȠȣ

ȈȪȞȠȜȠ
ȤȡȑȠȣȢ ȖȚĮ
țĮĲĮȕȠȜȒ

ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡĮĳȚțȠȪ

ȆȡȠıĮȣȟȒıİȚȢ

*

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ǻȚĮȖȡĮȝȝȓȗİĲĮȚ

Įʌȩ

ĲȠȞ/ĲȘȞ

țĮĲȐ

ʌİȡȓʌĲȦıȘ

ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡȐĳȠ

ȈĲȠȚȤİȓĮ ȤȡȑȠȣȢ ȖȚĮ
țĮĲĮȕȠȜȒ

ȅ ȆȡȠȧıĲȐȝİȞȠȢ ĲȘȢ ǻ.ȅ.Ȋ. ______________

īȚĮ ĲĮ ȓįȚĮ ȦȢ ȐȞȦ ȑĲȘ ȑȤİȚ ȡȣșȝȚıĲİȓ Ƞ Ǽȃĭǿǹ țĮȚ Ƞ ĳȠȡȠȜȠȖȠȪȝİȞȠȢ İȓȞĮȚ İȞȒȝİȡȠȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘ ȡȪșȝȚıȘ.
ȉȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ȖȚĮ ………
ȉȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȚıȤȪİȚ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ 31Ș ǻİțİȝȕȡȓȠȣ _____
ȉȠ ǼȜȜȘȞȚțȩ ǻȘȝȩıȚȠ İʌȚĳȣȜȐııİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ ĲȣȤȩȞ ȝİĲ’ ȑȜİȖȤȠ ĳȩȡȠ. Ȃİ İȞĲȠȜȒ ǻȚȠȚțȘĲȒ ǹǹǻǼ

ĲȘ

ȊʌȩȜȠȚʌȠ
țȣȡȓȠȣ
ĳȩȡȠȣ ȖȚĮ
țĮĲĮȕȠȜȒ

ǼȈȅǻȍȃ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȅȚ ȠʌȠȓȠȚ șĮ ĮʌȠįȠșȠȪȞ İȞĲȩȢ ĲȡȚȫȞ (3) İȡȖĮıȓȝȦȞ ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ
_______________________________________________________________ .

ǼȉȅȈ

ȉȂǾȂǹ

ȆȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȩĲȚ ĲȠ ĮțȓȞȘĲȠ ȝİ ĲĮ țȐĲȦșȚ ıĲȠȚȤİȓĮ:
(ʌĮȡĮĲȓșİĲĮȚ ʌȓȞĮțĮȢ ȝİ ĲȠȞ ǹ.ȉ.ǹȀ. țĮȚ ĮȞĮȜȣĲȚțȐ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ĮțȚȞȒĲȠȣ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ įȒȜȦıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĮțȚȞȒĲȦȞ, ȝİ ȕȐıȘ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȒșȘțİ Ș
ĲİȜİȣĲĮȓĮ İțțĮșȐȡȚıȘ Ǽȃ.ĭ.ǿ.ǹ., ȖȚĮ țȐșİ ȑĲȠȢ) ȑȤİȚ ʌİȡȚȜȘĳșİȓ ıĲȘ/ıĲȚȢ įȘȜȫıİȚȢ ǼȞȚĮȓȠȣ ĭȩȡȠȣ ǿįȚȠțĲȘıȓĮȢ ǹțȚȞȒĲȦȞ (Ǽȃĭǿǹ) ȑĲȠȣȢ/İĲȫȞ ……… ĲȠȣ ĳȠȡȠȜȠȖȠȪȝİȞȠȣ
……………. ȝİ ǹĭȂ ……….. țĮȚ ȖȚĮ ĲȠ ĮțȓȞȘĲȠ ĮȣĲȩ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ĳȩȡȠȚ:

ǻ.ȅ.Ȋ. ___________________

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 12
ǹȡȚș. ȆȡȦĲ.:______________________
ǹǿȉǾȈǾ ȋȅȇǾīǾȈǾȈ ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅȊ ǹȇĬȇȅȊ 54ǹ Ȟ. 4174/2013
ȆȡȠȢ ĲȘ ǻ.ȅ.Ȋ. :___________________
ǼȆȍȃȊȂǿǹ Ȓ ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ* :____________________________________________________
ǹĭȂ:_____________________ ǻ/ȃȈǾ ǼǻȇǹȈ Ȓ ȀǹȉȅǿȀǿǹȈ *:_______________________________
ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȃȅȂǿȂȅȊ ǼȀȆȇȅȈȍȆȅȊ

ȆȁǾȇǼȄȅȊȈǿȅȊ

ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ:________________________________

ǹĭȂ:___________

ǹǻȉ:__________

ǻ/ȃȈǾ:________________________________________________________________________________
ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǼīīȇǹĭȅȊ ȃȅȂǿȂǾȈ ǼȀȆȇȅȈȍȆǾȈǾȈ – ȆȁǾȇǼȄȅȊȈǿȅȊ
_______________________________________________________________________________________
ȆĮȡĮțĮȜȫ ȞĮ ȝȠȣ ȤȠȡȘȖȒıİĲİ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 54ǹ Ȟ. 4174/2013, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ĲȠ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıȦ ȖȚĮ ȝİĲĮȕȓȕĮıȘ ȝİ ĮȞĲȐȜȜĮȖȝĮ ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȘȢ ĮțȓȞȘĲȘȢ ʌİȡȚȠȣıȓĮȢ ȩʌȦȢ ĮȣĲȒ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȚȢ ıȣȞȘȝȝȑȞİȢ įȘȜȫıİȚȢ Ǽȃ.ĭ.ǿ.ǹ. – ʌȡȐȟİȚȢ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȠȪ ĲȠȣ ĳȩȡȠȣ ĲȦȞ ʌȑȞĲİ (5)
ĲİȜİȣĲĮȓȦȞ İĲȫȞ ȝİ ǹ.ȉ.ǹȀ. ____________________ ____________________ ____________________
____________________

____________________

____________________

____________________

ȉȠ ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡĮĳȚțȩ ȑȖȖȡĮĳȠ șĮ ıȣȞĲĮȤșİȓ Įʌȩ ĲȠ ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡȐĳȠ ȝİ ĲĮ İȟȒȢ ıĲȠȚȤİȓĮ:
ǹȇǿĬȂȅȈ ȂǾȉȇȍȅȊ
ǼȆȍȃȊȂȅ
ȅȃȅȂǹ
Ȓ ǼȆȍȃȊȂǿǹ

ȆȅȁǾ

ǹĭȂ

ȈȊȂǺȅȁǹǿȅīȇǹĭǿȀȅȊ
ȈȊȁȁȅīȅȊ

Ƞ ȠʌȠȓȠȢ, İȞĲȩȢ ĲȡȚȫȞ (3) İȡȖĮıȓȝȦȞ ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ ĲȘ ıȪȞĲĮȟȘ ĲȠȣ ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡĮĳȚțȠȪ İȖȖȡȐĳȠȣ,
ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ İʌȓ ʌȠȚȞȒ ĮțȣȡȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ıȣȝȕȠȜĮȓȠȣ ȞĮ țĮĲĮȕȐȜİȚ ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȐ ȠĳİȚȜȩȝİȞȠ ʌȠıȩ Ǽȃ.ĭ.ǿ.ǹ.
țĮȚ ʌȡȩıșİĲȦȞ ĳȩȡȦȞ, ʌȡȠıĮȣȟȒıİȦȞ, ĲȩțȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲȓȝȦȞ ȖȚĮ ĲȠ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ ĮțȓȞȘĲȠ.
ȈȣȞȘȝȝȑȞĮ : _________ įȘȜȫıİȚȢ
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ:

ȅ/Ǿ ĮȚĲ…..:

]

ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅ
ǹȡ. 54ǹ Ȟ. 4174/2013

(ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ)

ǹȡ. ȆȡȦĲ. _____________________

(ĲȩʌȠȢ)

________ , _________________

ȈȊȂȂȅȇĭȍȈǾȈ Ȁǹǿ ȈȋǼȈǼȍȃ ȂǼ ȉȅȊȈ
ĭȅȇȅȁȅīȅǶȂǼȃȅȊȈ
ǼʌȚȝİȡȚıĲȚ ǹȡ.ȉȡȚ
ĭȩȡȠȚ
ʌ/ʌȠȣ
ʌȡȠȘȖȠȪ
țȐ
ȈȪȞȠȜȠ
īȡĮȝȝİȞȦȞ
ĭȩȡȠȣ ʌȡȠȢ
ĮȞĮȜȠȖȫȞ ǺİȕĮȓȦ
ȝȒ
ıȘȢ
ʌȚıĲȠʌȠȚ
İȟȩĳȜȘıȘ
ĳȩȡȠȢ
/ǲĲȠȢ
ȘĲȚțȫȞ
ĮțȚȞȒĲȠȣ
ȊʌȩȜȠȚʌȠ
țȣȡȓȠȣ
ĳȩȡȠȣ ȖȚĮ
țĮĲĮȕȠȜȒ
ȆȡȠıĮȣȟȒıİȚȢ

ȆȡȩıĲȚȝȠ

ȈȪȞȠȜȠ
ȤȡȑȠȣȢ ȖȚĮ
țĮĲĮȕȠȜȒ

ǼȈȅǻȍȃ

ȈĲȠȚȤİȓĮ ȤȡȑȠȣȢ ȖȚĮ
țĮĲĮȕȠȜȒ

ȉȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ įȘȜȦșȑȞĲȦȞ ĮțȚȞȒĲȦȞ Ȓ įȚțĮȚȦȝȐĲȦȞ İʌȓ ĮȣĲȫȞ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĮȞ ȝȑȡȠȢ ĮȣĲȫȞ įİȞ ĮȞȒțİȚ ıĲȠȞ ĳȠȡȠȜȠȖȠȪȝİȞȠ țĮĲȐ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑțįȠıȘȢ ĲȠȣ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ.
ȉȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ȖȚĮ ………
ȉȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȚıȤȪİȚ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ 31Ș ǻİțİȝȕȡȓȠȣ _____ .
ȉȠ ǼȜȜȘȞȚțȩ ǻȘȝȩıȚȠ İʌȚĳȣȜȐııİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ ĲȣȤȩȞ ȝİĲ’ ȑȜİȖȤȠ ĳȩȡȠ.
Ȃİ İȞĲȠȜȒ ǻȚȠȚțȘĲȒ ǹǹǻǼ
ȅ ȆȡȠȧıĲȐȝİȞȠȢ ĲȘȢ ǻ.ȅ.Ȋ. _________________
ȈİȜȓįĮ 1 Įʌȩ ____

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȅȚ ȠʌȠȓȠȚ șĮ ĮʌȠįȠșȠȪȞ İȞĲȩȢ ĲȡȚȫȞ (3) İȡȖĮıȓȝȦȞ ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ ĲȘ ıȪȞĲĮȟȒ ĲȠȣ ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡĮĳȚțȠȪ İȖȖȡȐĳȠȣ Įʌȩ ĲȠȞ/ĲȘȞ ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡȐĳȠ
_______________________________________________________________ .

ǼȉȅȈ

ȉȂǾȂǹ

………ĲȠȣ ĳȠȡȠȜȠȖȠȪȝİȞȠȣ ……………. ȝİ ǹĭȂ ……….. țĮȚ ȖȚĮ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ ĮțȓȞȘĲȦȞ ĮȣĲȩ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ĳȩȡȠȚ:

(ʌĮȡĮĲȓșİĲĮȚ ʌȓȞĮțĮȢ ȝİ ĲȠȞ ǹ.ȉ.ǹȀ. țĮȚ ĮȞĮȜȣĲȚțȐ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ/ĲȦȞ ĮțȚȞȒĲȦȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ įȒȜȦıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĮțȚȞȒĲȦȞ, ȝİ ȕȐıȘ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ
ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȒșȘțİ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ İțțĮșȐȡȚıȘ Ǽȃ.ĭ.ǿ.ǹ., ȖȚĮ țȐșİ ȑĲȠȢ) ȑȤİȚ/ȠȣȞ ʌİȡȚȜȘĳșİȓ ıĲȘ/ıĲȚȢ įȒȜȦıȘ/įȘȜȫıİȚȢ İȞȚĮȓȠȣ ĳȩȡȠȣ ȚįȚȠțĲȘıȓĮȢ ĮțȚȞȒĲȦȞ (Ǽȃĭǿǹ) ȑĲȠȣȢ/İĲȫȞ

ȆȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȩĲȚ ĲȠ/Į ĮțȓȞȘĲȠ/Į ȝİ ĲĮ țȐĲȦșȚ ıĲȠȚȤİȓĮ:

ǻ.ȅ.Ȋ.. : ________________________

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
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ǹȡȚș. ȆȡȦĲ.:______________________
ǹǿȉǾȈǾ ȋȅȇǾīǾȈǾȈ ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅȊ ǹȇĬȇȅȊ 54ǹ Ȟ. 4174/2013
ȆȡȠȢ ĲȘ ǻ.ȅ.Ȋ.:___________________
ǼȆȍȃȊȂǿǹ Ȓ ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ* :____________________________________________________
ǹĭȂ:_____________________

ǻ/ȃȈǾ ǼǻȇǹȈ Ȓ ȀǹȉȅǿȀǿǹȈ *:_______________________________

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȃȅȂǿȂȅȊ ǼȀȆȇȅȈȍȆȅȊ
ȆȁǾȇǼȄȅȊȈǿȅȊ
ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ:________________________________ ǹĭȂ:___________

ǹǻȉ:__________

ǻ/ȃȈǾ:________________________________________________________________________________
ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǼīīȇǹĭȅȊ ȃȅȂǿȂǾȈ ǼȀȆȇȅȈȍȆǾȈǾȈ – ȆȁǾȇǼȄȅȊȈǿȅȊ
_______________________________________________________________________________________
ȆĮȡĮțĮȜȫ ȞĮ ȝȠȣ ȤȠȡȘȖȒıİĲİ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 54ǹ Ȟ. 4174/2013, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ĲȠ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıȦ ȖȚĮ ___________________________________, ȖȚĮ ĲȠ țĮĲȦĲȑȡȦ ĮțȓȞȘĲȠ ȩʌȦȢ İȝĳĮȞȓȗİĲĮȚ
(ĮȚĲȚȠȜȠȖȓĮ)

ıĲȚȢ įȘȜȫıİȚȢ İȞȚĮȓȠȣ ĳȩȡȠȣ ȚįȚȠțĲȘıȓĮȢ ĮțȚȞȒĲȦȞ ȑĲȠȣȢ/İĲȫȞ __________________________________
ȝİ

ĮȪȟȠȞĲĮ*/ĮȪȟȠȞĲİȢ*

ĮȡȚșȝȩ*/ĮȡȚșȝȠȪȢ*_______________________________________

ȦȢ

İȟȒȢ:

_______________________________________________________________________________________
(ʌİȡȚȖȡĮĳȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮțȚȞȒĲȠȣ)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ȉȠ ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡĮĳȚțȩ ȑȖȖȡĮĳȠ șĮ ıȣȞĲĮȤșİȓ Įʌȩ ĲȠ ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡȐĳȠ ȝİ ĲĮ İȟȒȢ ıĲȠȚȤİȓĮ:
ǼȆȍȃȊȂȅ Ȓ
ǼȆȍȃȊȂǿǹ

ǹȇǿĬȂȅȈ ȂǾȉȇȍȅȊ
ȅȃȅȂǹ

ȆȅȁǾ

ǹĭȂ

ȈȊȂǺȅȁǹǿȅīȇǹĭǿȀȅȊ
ȈȊȁȁȅīȅȊ

Ƞ ȠʌȠȓȠȢ, İȞĲȩȢ ĲȡȚȫȞ (3) İȡȖĮıȓȝȦȞ ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ ĲȘ ıȪȞĲĮȟȘ ĲȠȣ ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡĮĳȚțȠȪ İȖȖȡȐĳȠȣ, șĮ
ĮʌȠįȫıİȚ ĲȠ ȠȡȚȗȩȝİȞȠ ʌȠıȩ.
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ:

ȅ/Ǿ ĮȚĲ…..

ǼʌȚȝİȡȚıĲȚțȐ
ĮȞĮȜȠȖȫȞ Ǽȃĭǿǹ
(1)

ǹȡ.ȉȡȚʌ/ʌȠȣ
ǺİȕĮȓȦıȘȢ
/īȡĮȝȝȒ/ǲĲȠȢ

ȈȪȞȠȜȠ ĭȩȡȠȣ ʌȡȠȢ
İȟȩĳȜȘıȘ
(ǱșȡȠȚıȝĮ ıĲȘȜȫȞ 1
țĮȚ 2)

ȊʌȩȜȠȚʌȠ
İʌȚȝİȡȚıĲȚțȠ
Ȫ Ǽȃĭǿǹ
ȖȚĮ
țĮĲĮȕȠȜȒ
(3)

ȉȩțȠȚ
(4)

ȈȪȞȠȜȠ ȖȚĮ țĮĲĮȕȠȜȒ
(ǱșȡȠȚıȝĮ ıĲȘȜȫȞ 3 țĮȚ 4)
(5)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ȇȡ/ȞȠȢ
ȉȝȒȝĮĲ
ȠȢ
(ȠȞȠȝ/Ȟ
ȣȝȠ &
ȣʌȠȖȡĮ
ĳȒ)

ǼȉȅȈ

ĭȩȡȠȚ
ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȦȞ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫ
Ȟ
(2)

ȂǼȇȅȈ Ǻ
ȉȂǾȂǹ ǼȈȅǻȍȃ

ǹȡȚșȝȩȢ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ ĮȓĲȘıȘȢ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ Įȡ. 54ǹ Ȟ. 4174/2013____________

ȂǼȇȅȈ ǹ
ȉȂǾȂǹ ȈȊȂȂȅȇĭȍȈǾȈ & ȈȋǼȈǼȍȃ ȂǼ ȉȅȊȈ ĭȅȇȅȁȅīȅǶȂǼȃȅȊȈ

ǻ.ȅ.Ȋ. ___________________
ǹĭȂ: __________________________

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
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Ȇȡ/ȞȠȢ
ȉȝȒȝĮĲȠȢ
(ȠȞȠȝ/ȝȠ
&
ȣʌȠȖȡĮĳȒ)

ǼȉȅȈ

ȉȂǾȂǹ

ȊʌȩȜȠȚʌȠ
ʌȠıȩ
Ǽȃĭǿǹ
(6)

ǹȡ.ȉȡȚʌ/ʌȠȣ
ǺİȕĮȓȦıȘȢ
/īȡĮȝȝȒ/ǲĲȠȢ

ȂǼȇȅȈ ī
ȉȂǾȂǹ ȈȊȂȂȅȇĭȍȈǾȈ
& ȈȋǼȈǼȍȃ ȂǼ ȉȅȊȈ
ĭȅȇȅȁȅīȅǶȂǼȃȅȊȈ
ȊʌȩȜȠȚʌȠ
Ǽȃĭǿǹ ȖȚĮ
țĮĲĮȕȠȜȒ
(ȝİȓȠȞ ĲȠȞ
İʌȚȝİȡȚıĲȚțȐ
ĮȞĮȜȠȖȠȪȞĲĮ
(ıĲȒȜȘ 6
ȝİȓȠȞ ıĲȒȜȘ
5)
(7)
ȉȩțȠȚ
(8)

ȈȪȞȠȜȠ ȖȚĮ
țĮĲĮȕȠȜȒ
(ȐșȡȠȚıȝĮ
ıĲȘȜȫȞ 7 țĮȚ 8)
(9)

ȈĲȠȚȤİȓĮ ȤȡȑȠȣȢ ȖȚĮ țĮĲĮȕȠȜȒ
(ĲĮȣĲȩĲȘĲĮ ȠĳİȚȜȒȢ)

ȂǼȇȅȈ ǻ
ȉȂǾȂǹ ǼȈȅǻȍȃ
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ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅ
ǹȡ. 54ǹ Ȟ. 4174/2013

(ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ)

ǹȡ. ȆȡȦĲ ___________________

(ĲȩʌȠȢ)

________ , ______________________

ȊʌȩȜȠȚʌȠ Ǽȃĭǿǹ ȖȚĮ
țĮĲĮȕȠȜȒ
ȝİĲĮĳȠȡȐ țĮĲ ‘ ȑĲȠȢ ĲȘȢ
ıĲȒȜȘȢ 9

ȈĲȠȚȤİȓĮ ȤȡȑȠȣȢ ȖȚĮ țĮĲĮȕȠȜȒ
(ĲĮȣĲȩĲȘĲĮ ȠĳİȚȜȒȢ)

* ǻȚĮȖȡĮȝȝȓȗİĲĮȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ǼȞĲȩȢ ĲȡȚȫȞ (3) İȡȖĮıȓȝȦȞ ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ ĲȘ ıȪȞĲĮȟȒ ĲȠȣ ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡĮĳȚțȠȪ İȖȖȡȐĳȠȣ İʌȓ ʌȠȚȞȒ ĮțȣȡȩĲȘĲĮȢ ĮʌȠįȓįİĲĮȚ ʌȠıȩ ĲȚȝȒȝĮĲȠȢ ___________________ € Įʌȩ
ĲȠȞ/ĲȘȞ ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡȐĳȠ _________________________________________________________ ȦȢ İȟȒȢ:.
Į) ȉȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȠȣ İʌȚȝİȡȚıĲȚțȐ ĮȞĮȜȠȖȠȪȞĲȠȢ Ǽȃĭǿǹ ___________________ (ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ĲȠ ȐșȡȠȚıȝĮ ĲȘȢ ıĲȒȜȘȢ 2),
ȕ) ȊʌȩȜȠȚʌȠ Ǽȃĭǿǹ. …….. ǹȞ įİȞ İʌĮȡțİȓ ĲȠ ĲȓȝȘȝĮ ȖȚĮ ĲȘȞ țȐȜȣȥȘ ĲȠȣ ȣʌȠȜȠȓʌȠȣ ʌȠıȠȪ Ǽȃĭǿǹ, ȝİ İȟĮȓȡİıȘ ȐȡșȡȠ 41 Ȟ. 4756/2020 ʌȠȣ țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȠȣ
ȣʌȠȜȠȓʌȠȣ Ǽȃ.ĭ.ǿ.ǹ., țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ ȩıȠ İʌĮȡțİȓ Įʌȩ ĲȠ ʌĮȜĮȚȩĲİȡȠ ȑĲȠȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ȞİȩĲİȡȠ.
ȉȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ȖȚĮ ………
ȉȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȚıȤȪİȚ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ 31Ș ǻİțİȝȕȡȓȠȣ _____ ȉȠ ǼȜȜȘȞȚțȩ ǻȘȝȩıȚȠ İʌȚĳȣȜȐııİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ ĲȣȤȩȞ ȝİĲ’ ȑȜİȖȤȠ ĳȩȡȠ.
ȈĲȠ ʌĮȡȩȞ İʌȚıȣȞȐʌĲİĲĮȚ țĮȚ ʌȓȞĮțĮȢ ȝİ ĮȡȚșȝȩ ʌȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ _______________________________ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓ ĮȞĮʌȩıʌĮıĲȠ ȝȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ.
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ȅ ȆȡȠȧıĲȐȝİȞȠȢ ĲȘȢ ǻ.ȅ.Ȋ. ______________

ȈȊȃȅȁȅ

ǼȉȅȈ

ǼʌȚȝİȡȚıĲȚțȩȢ Ǽȃĭǿǹ ȖȚĮ țĮĲĮȕȠȜȒ
(İȜȐȤȚıĲȘ țĮĲĮȕȠȜȒ ʌȡȠȢ İȖțȣȡȩĲȘĲĮ
ıȣȝȕȠȜĮȓȠȣ) ȝİĲĮĳȠȡȐ țĮĲ ‘ ȑĲȠȢ ĲȘȢ
ıĲȒȜȘȢ 5

_______________________________________ ıĲȚȢ įȘȜȫıİȚȢ Ǽȃĭǿǹ ȑĲȠȣȢ* / İĲȫȞ*_________________ țĮȚ ȖȚĮ ĲȠ ĮțȓȞȘĲȠ ĮȣĲȩ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ĳȩȡȠȚ:

(ʌİȡȚȖȡĮĳȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮțȚȞȒĲȠȣ Ȓ İȝʌȡĮȖȝȐĲȠȣ įȚțĮȚȫȝĮĲȠȢ:)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ıȣȝʌİȡȚȑȜĮȕİ ĲȠ ĮȞȦĲȑȡȦ ĮțȓȞȘĲȠ ȝİ ıĲȠȚȤİȓĮ ____________________________________________________________________________________________________

ȅ ȆȡȠȧıĲȐȝİȞȠȢ ĲȘȢ ǻ.ȅ.Ȋ. _________________ ʌȚıĲȠʌȠȚİȓ ȩĲȚ Ƞ ĳȠȡȠȜȠȖȠȪȝİȞȠȢ _____________________________________ ȝİ ǹ.ĭ.Ȃ. _________________

ǻ.ȅ.Ȋ. ___________________

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
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3. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται κάθε
προηγούμενη απόφαση που ρυθμίζει τα οριζόμενα σε
αυτήν θέματα. Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις εξακολουθούν να
ισχύουν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι την
ημερομηνία λήξης τους.

2235

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2021
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

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

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

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

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

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

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

*02002292501210028*

