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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3133
10 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Οικ. 14132/924/ΦΓ9.6.4.
Αδειοδότηση φορέων διενέργειας εξετάσεων για τη χο−
ρήγηση άδειας άσκησης τεχνικών επαγγελμάτων, δυ−
νάμει του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.3982/2011 (Α΄ 143).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ −
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1−16 του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της
αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιη−
τικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκαν και συ−
μπληρώθηκαν με το άρθρο 228 παρ. 1−6 του ν. 4072/2012
«Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος−Νέα εταιρι−
κή μορφή−Σήματα−Μεσίτες Ακινήτων−Ρύθμιση θεμάτων
ναυτιλίας, λιμένων, αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86),
ιδίως δε το άρθρο 8 παρ. 4 του νόμου αυτού.
2. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια
Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 163), όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λει−
τουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 24), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
5. Το π.δ. 229/1986 «Σύσταση και οργάνωση της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας» (Α΄ 96) και το π.δ. 396/1989
«Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (Α΄
172), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το π.δ.
342/1990 (Α΄ 135) και το π.δ. 189/1995 (Α΄ 99), το άρθρο
21 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261) και το π.δ. 182/2005 (Α΄ 230).
6. Το π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) «΄Ιδρυση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 118/2013 (Α΄ 152) «Τρο−
ποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουρ−
γείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με−

ταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων αντιστοίχως».
7. Το π.δ. 118/2013 (Α΄ 152) «Τροποποίηση του π.δ. 85/
2012 (Α΄ 141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη−
τισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
αντιστοίχως».
8. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 153).
9. Το π.δ. 112/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμί−
δων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική
δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επι−
σκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις
για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά
πρόσωπα» (Α΄ 197).
10. Το π.δ. 113 /2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων για την
επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχα−
νημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για
την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και
ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και
προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής
αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες
ρυθμίσεις» (Α΄ 198).
11. Το π.δ. 114/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμί−
δων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική
δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής
και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων
καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή
ζεστού νερού, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων
και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας
αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄
199).
12. Το π.δ. 115/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθ−
μίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες: (α) της
εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της
λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιο−
μηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και της
επιτήρησης ατμολεβήτων, και (γ) της εκτέλεσης τεχνι−
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κού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για
εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης,
καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέ−
σεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από
φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 200).
13. Το π.δ. 1/2013 «Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματι−
κών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα
της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης
της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋπο−
θέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από
φυσικά πρόσωπα» (Α΄ 3).
14. Το π.δ. 108/2013 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμί−
δων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική
δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής
και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και
προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυ−
τής από φυσικά πρόσωπα» (Α΄ 141).
15. Την υπ’ αριθ. Οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4./10−1−2013 κοινή
υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτήσεων για
ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών
των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του
ν.3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των
υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011
και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των
αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων,
της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του
περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξετα−
στικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των
εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολού−
θησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από
τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις επαγγελμα−
τικές δραστηριότητες των τεχνικών καύσης υγρών και
αερίων καυσίμων, των τεχνικών υδραυλικών εγκατα−
στάσεων, των τεχνικών μηχανικών εγκαταστάσεων, των
οξυγονοκολλητών και των ηλεκτροσυγκολλητών» (Β΄
21), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Οικ. 5571/379/
ΦΓ9.6.4./25−4−2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1022)
και την υπ. αριθ. Οικ 8441/560/ΦΓ.9.6.4./3−7−2013 κοινή
υπουργική απόφαση (Β΄ 1643).
16. Την υπ’ αριθ. Οικ. 7667/520/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/14−6−2013
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτήσεων
για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών
των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του
ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των
υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011
και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των
αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων,
της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και
του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των
εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχο−
μένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου
παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών
επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για
τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυ−
κτικών εγκαταστάσεων» (Β΄ 1447).
17. Την υπ’ αριθ. Οικ. 10169/639/Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ)/14−8−2013
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτήσεων
για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών
των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του
ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των
υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011

και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των
αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων,
της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και
του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των
εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχο−
μένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου
παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών
επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για
την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μη−
χανημάτων έργου» (Β΄ 1983).
18. Την υπ’ αριθ. Οικ. 10574/661/ΦΓ9.6.4/5−9−2013 κοι−
νή υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτήσεων για
ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών
των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του
ν.3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των
υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011
και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των
αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων,
της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του
περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξετα−
στικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των
εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολού−
θησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών
από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την τεχνι−
κή επαγγελματική δραστηριότητα σε ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις» (Β΄ 2190).
19. Την αριθ. 27858/ΔΙΟΕ/546/26.6.2013 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Αντα−
γωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο
Σκορδά» (Β΄ 1653).
20. Την υπ’ αριθ. 16011/ΙΑ/2013 Απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελ−
ματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 50),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
1. Οι προβλεπόμενες εξετάσεις, για τη χορήγηση αδει−
ών σχετικών με τα τεχνικά επαγγέλματα, όπως καθο−
ρίζονται στο πρώτο μέρος του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) και
στα εκδιδόμενα κατ’ εξουσιοδότηση αυτού προεδρικά
διατάγματα, μπορεί να διενεργούνται και από φορείς
του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα ύστερα από αδει−
οδότηση αυτών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίη−
σης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(εφεξής Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
2. Η παρούσα απόφαση καθορίζει θέματα που αφορούν
στους αδειοδοτημένους φορείς διενέργειας εξετάσεων
(εφεξής Φ.Δ.Ε.) και συγκεκριμένα: (α) τις απαιτήσεις για
την ανεξαρτησία, την αμεροληψία, την ικανότητα του
προσωπικού, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα μέσα,
καθώς και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου των αδει−
οδοτημένων φορέων εξέτασης, (β) το διεθνές πρότυπο
διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης προσώπων και τις
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εφαρμόσιμες απαιτήσεις του, (γ) τη σύνθεση του συλ−
λογικού οργάνου ελέγχου της ανεξαρτησίας και την
αμεροληψία του φορέα, (δ) τη διαδικασία υποβολής
ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων των εξετάσεων,
που διενεργεί ο φορέας, (ε) τα δικαιολογητικά και τη
διαδικασία για την αδειοδότηση του φορέα, (στ) τη
διαδικασία και τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου των
αδειοδοτημένων φορέων, (ζ) τον τρόπο συγκρότησης
και τήρησης του Μητρώου Αδειοδοτημένων Φορέων,
καθώς και τον τρόπο δημοσιοποίησής του, (η) τον τύπο
και το περιεχόμενο της βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης,
(θ) κάθε άλλο σχετικό θέμα.
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Αδειοδοτούμενοι Φορείς Διενέργειας Εξετάσεων.
Κριτήρια και Προϋποθέσεις Αδειοδότησης, Οργάνωση,
Λειτουργία και Εσωτερικός Έλεγχος Φορέων.
Άρθρο 2
Κριτήρια και προϋποθέσεις αδειοδότησης φορέων
διενέργειας εξετάσεων.
1. Οι Φ.Δ.Ε. αδειοδοτούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμ−
φωνα με το άρθρο 17 της παρούσας. Οι Φ.Δ.Ε. προ−
κειμένου να αδειοδοτηθούν, αξιολογούνται από το
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ή από φορέα
Διαπίστευσης άλλου κράτους−μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ως προς τη συμμόρφωσή τους στις απαιτήσεις
που περιγράφονται στις διατάξεις του πρώτου και του
δεύτερου μέρους της παρούσας.
2. Ο υπό αδειοδότηση Φ.Δ.Ε. οφείλει να διαθέτει ανε−
ξαρτησία, αμεροληψία, τεχνικά ικανό προσωπικό, τα
κατά περίπτωση απαιτούμενα μέσα, καθώς και σύστημα
εσωτερικού ελέγχου.
Ο Φ.Δ.Ε. θεωρείται ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις του
προηγουμένου εδαφίου, εφόσον συμμορφώνεται με
τις ακόλουθες εφαρμόσιμες απαιτήσεις του προτύπου
ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012 «Αξιολόγηση της συμμόρ−
φωσης – Γενικές απαιτήσεις για φορείς πιστοποίησης
προσώπων» :
α) Διαχείριση αμεροληψίας: παράγραφος 4.3 του προ−
τύπου.
β) Απαιτήσεις πόρων: παράγραφος 6 του προτύπου.
γ) Απαιτήσεις συστήματος διοίκησης: παράγραφος
10 του προτύπου.
Επισημαίνεται ότι, όπου στο πρότυπο αναφέρεται ο
όρος «φορέας πιστοποίησης (certification body)» νοείται
o Φ.Δ.Ε. και όπου αναφέρεται ο όρος «σχήμα πιστοποί−
ησης (certification scheme)» νοείται το «σύστημα εξετά−
σεων» όπως περιγράφεται στην παρούσα κ.υ.α.
3. Πέραν των ως άνω απαιτήσεων ο υπό αδειοδότηση
Φ.Δ.Ε. οφείλει:
α) Να διαθέτει προσωπικό, για τη διεξαγωγή εξετάσε−
ων, με αποδεδειγμένη εμπειρία στη διενέργεια εξετά−
σεων στην αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα ή
στην άσκηση της αντίστοιχης επαγγελματικής δραστη−
ριότητας. Συγκεκριμένα ο Φ.Δ.Ε. πρέπει να συγκροτεί
εξεταστικές επιτροπές που να ικανοποιούν τις απαιτή−
σεις των άρθρων 5−8 της παρούσας.
β) Να διαθέτει τα αναγκαία τεχνικά μέσα (υποδομές,
εξοπλισμό κ.τ.λ.) για τη διενέργεια της πρακτικής εξέ−
τασης, όπου αυτά απαιτούνται και όπως ορίζονται κάθε
φορά στις διατάξεις των αποφάσεων που εκδίδονται
κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 7 του ν.3982/2011.
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γ) Να έχει τη δυνατότητα να διενεργεί την αιτούμενη
εξέταση του ενδιαφερομένου μέσα σε εύλογο χρόνο
από την υποβολή της αίτησης του και να εκδίδει τη
σχετική βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης μέσα σε διά−
στημα δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης. Ο
Φ.Δ.Ε. οφείλει να έχει την ικανότητα διενέργειας τόσο
του θεωρητικού όσο και του πρακτικού μέρους της εξέ−
τασης που απαιτούνται για τη απόκτηση συγκεκριμέ−
νης άδειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των π.δ που
εκδίδονται κατά εξουσιοδότηση του άρθρου 3, παρ. 2
και του άρθρου 4, παρ. 4 του ν.3982/11. O τύπος και το
περιεχόμενο της βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης καθο−
ρίζονται στο άρθρο 13 της παρούσας.
δ) Να διαθέτει συλλογικό όργανο που θα ελέγχει την
τήρηση της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας του
Φ.Δ.Ε., όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας.
ε) Να διαθέτει την οργανωτική δομή και να πληροί τις
λειτουργικές απαιτήσεις που περιγράφεται στο άρθρο
4 της παρούσας.
στ) Ο Φ.Δ.Ε. μπορεί να συνεργάζεται με υπεργολάβο
για τη διενέργεια των εξετάσεων, αλλά δε μπορεί να
αναθέτει υπεργολαβικά την απόφαση για την έκδοση
βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης.
ζ) Ο Φ.Δ.Ε. δεν επιτρέπεται να παρέχει υπηρεσίες
διενέργειας εξετάσεων για τα τεχνικά επαγγέλματα
του ν.3982/2011 στο προσωπικό που απασχολεί με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας και σε ενδιαφερόμενους
στους οποίους έχει παράσχει υπηρεσίες εκπαίδευσης
ή κατάρτισης, τόσο ο ίδιος όσο και οποιαδήποτε άλλη
«συνεργαζόμενη» ή «συνδεδεμένη» με αυτόν επιχείρηση
όπως αυτές ορίζονται ακολούθως.
«Συνδεδεμένες επιχειρήσεις» είναι οι επιχειρήσεις που
διατηρούν μεταξύ τους μια από τις ακόλουθες σχέσεις:
ζα) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δι−
καιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης
επιχείρησης,
ζβ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να
παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, δια−
χειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,
ζγ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκήσει κυ−
ριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης
που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του κα−
ταστατικού αυτής της τελευταίας,
ζδ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης
επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που
έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν
λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων
ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχεί−
ρησης.
«Συνδεδεμένες» θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις
που διατηρούν μια από τις σχέσεις που αναφέρονται
ανωτέρω μέσω μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσε−
ων ή μέσω ενός φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών
προσώπων που ενεργούν από κοινού.
«Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις» είναι όλες οι επιχειρή−
σεις που δεν χαρακτηρίζονται ως συνδεδεμένες κατά
την έννοια της προηγούμενης παραγράφου και μεταξύ
των οποίων υπάρχει η ακόλουθη σχέση:
μια επιχείρηση κατέχει, η ίδια ή από κοινού με μία ή
περισσότερες συνδεδεμένες επιχειρήσεις το 25 % ή
περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου
μιας άλλης επιχείρησης.
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Όταν μια επιχείρηση δεν έχει ούτε συνεργαζόμενες
ούτε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ορίζεται ως «ανεξάρ−
τητη».
Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Φ.Δ.Ε. οφείλει να συμπλη−
ρώσει την υπεύθυνη δήλωση και το δελτίο εταιρικής
σχέσης των παραρτημάτων Α και Β αντίστοιχα.
Άρθρο 3
Συλλογικό Όργανο ελέγχου της ανεξαρτησίας
και αμεροληψίας του φορέα διενέργειας εξετάσεων
1. Η ανεξαρτησία και η αμεροληψία του υπό αδειοδό−
τηση Φ.Δ.Ε. ελέγχεται από συλλογικό όργανο, το οποίο
συγκροτείται από τον Φ.Δ.Ε. Το συλλογικό όργανο:
α) γνωμοδοτεί επί της έκδοσης της βεβαίωσης επι−
τυχούς εξέτασης και επί των ενστάσεων κατά των
αποτελεσμάτων των εξετάσεων που υποβάλλουν οι
ενδιαφερόμενοι.
β) μεριμνά για την ομαλή, ορθή και αμερόληπτη διε−
ξαγωγή των εξετάσεων, με δυνατότητα παρουσίας και
επιτήρησης από τα μέλη του σε κάθε εξέταση, όταν
αυτό κρίνεται σκόπιμο.
γ) εξετάζει κάθε άλλο θέμα που τίθεται ενώπιον του
και σχετίζεται με τη διεξαγωγή των εξετάσεων.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε παρατυπίας και από−
κλισης από την καθορισμένη διαδικασία διεξαγωγής
εξετάσεων, το συλλογικό όργανο εισηγείται και μερι−
μνά για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων συμμόρ−
φωσης.
2. Το συλλογικό όργανο του Φ.Δ.Ε. αποτελείται από
πέντε (5) μέλη και τους αναπληρωτές τους και συγκρο−
τείται από:
α) δύο εκπροσώπους του Φ.Δ.Ε.,
β) έναν εκπρόσωπο της αρμόδιας Περιφέρειας ή άλλης
αρμόδιας κρατικής αρχής,
γ) έναν εκπρόσωπο από την εκάστοτε αντίστοιχη
Ομοσπονδία των τεχνικών επαγγελμάτων και
δ) έναν εκπρόσωπο του Σ.Ε.Β.
Οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας, της Ομοσπονδίας
και του Σ.Ε.Β. προτείνονται με τους αναπληρωτές τους
από τους φορείς αυτούς, ύστερα από πρόσκληση του
Φ.Δ.Ε. Όλα τα μέλη του συλλογικού οργάνου θα πρέπει
να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα προσόντα των μελών
των εξεταστικών επιτροπών όπως ορίζονται στο άρθρο
6 της παρούσας.
3. Τα μέλη του συλλογικού οργάνου διορίζονται για
θητεία τριών (3) ετών, η οποία δύναται να ανανεώνεται.
Η αντικατάσταση μέλους πριν τη λήξη της θητείας του
είναι δυνατή σε περίπτωση που αυτό αποβιώσει, παραι−
τηθεί, χάσει την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκε ως
μέλος της εξεταστικής επιτροπής, καθώς και για λόγο
αναγόμενο στην πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του.
Στην τελευταία περίπτωση, η πράξη αντικατάστασης
πρέπει να είναι προς τούτο ειδικά αιτιολογημένη.
4. Το συλλογικό όργανο βρίσκεται σε απαρτία όταν
παρευρίσκονται τουλάχιστον τρία (3) από τα πέντε (5)
τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη.
5. Το συλλογικό όργανο τηρεί πρακτικά κάθε συνεδρί−
ασης, με τα θέματα που συζητήθηκαν και τις αποφάσεις
που ελήφθησαν.
6. Τα μέλη του συλλογικού οργάνου δεν μπορούν να
είναι ταυτόχρονα και μέλη εξεταστικών επιτροπών της
Περιφέρειας ή του ίδιου ή άλλου Φ.Δ.Ε.

Άρθρο 4
Οργάνωση και λειτουργία των φορέων
διενέργειας εξετάσεων
1. Ο Φ.Δ.Ε. καθιστά γνωστές στου ενδιαφερομένους
το σύνολο των πληροφοριών που απαιτούνται για τη
συμμετοχή στις εξετάσεις που διενεργεί, όπως τα απαι−
τούμενα δικαιολογητικά, τις διαδικασίες και τον τρό−
πο διενέργειας των εξετάσεων, την εξεταστέα ύλη και
οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία, τις οποίες και
αναρτά στον δικτυακό του τόπο.
2. Ο Φ.Δ.Ε. πρέπει να έχει την κατάλληλη διοικητική
οργάνωση η οποία τον καθιστά ικανό να ανταποκρίνεται
αποτελεσματικά στις αρμοδιότητές του.
3. Ο Φ.Δ.Ε. πρέπει να διασφαλίζει ότι όλο το προσωπι−
κό του και τα μέλη του συλλογικού οργάνου χειρίζονται
με εμπιστευτικότητα τις πληροφορίες που περιέρχονται
εις γνώση τους επ’ ευκαιρία της άσκησης των αρμοδι−
οτήτων τους.
4. Ο Φ.Δ.Ε. τηρεί ενημερωμένα αρχεία για το προσωπι−
κό του (μέλη εξεταστικών επιτροπών κ.τ.λ.), τα οποία πε−
ριλαμβάνουν στοιχεία για τα ακαδημαϊκά προσόντα, την
κατάρτιση, τη δεξιότητα και επαγγελματική εμπειρία,
την επαγγελματική κατάσταση, τους επαγγελματικούς
δεσμούς, την επάρκεια και τη διαγνωσμένη σύγκρουση
συμφερόντων.
5. Ο Φ.Δ.Ε. τηρεί αρχεία, στα οποία περιλαμβάνονται
οι υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερόμενων προς
εξέταση με τα δικαιολογητικά που τις συνόδευαν και τα
πρακτικά των εξεταστικών επιτροπών. Αυτά περιέχουν
επαρκείς πληροφορίες, οι οποίες επιτρέπουν την ικανο−
ποιητική αξιολόγηση όλων των σταδίων της εξεταστικής
διαδικασίας. Συγκεκριμένα, περιέχουν όλα τα γραπτά
δοκίμια των εξετάσεων, τα πρακτικά των εξεταστικών
επιτροπών, τις εκθέσεις των οργάνων ελέγχου τακτικών
ή εκτάκτων τόσο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., όσο και του Ε.ΣΥ.Δ.,
τις χορηγηθείσες βεβαιώσεις επιτυχούς εξέτασης, τις
ενδεχόμενες ενστάσεις των υποψηφίων και όλα τα έγ−
γραφα που χρησιμοποιήθηκαν για την εξέτασή τους,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο.
Τα αρχεία αυτά διατηρούνται σε ασφαλές περιβάλλον
για όσο χρονικό διάστημα βρίσκεται εν ζωή το αδειο−
δοτούμενο πρόσωπο.
6. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του, ο
Φ.Δ.Ε. οφείλει να διαβιβάσει όλα τα αρχεία του στον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο οποίος αναλαμβάνει να διαβιβάσει στις
αρμόδιες Περιφέρειες, τα τμήματα των αρχείων που
τις αφορούν.
7. Ο Φ.Δ.Ε. οφείλει να διαθέτει διαδικασία υποδοχής
και αξιολόγησης ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων
των εξετάσεων που διενεργεί, σύμφωνα με το άρθρο
12 της παρούσας.
8. Σε περίπτωση που μετά τη χορήγηση της βεβαίω−
σης επιτυχούς εξέτασης διαπιστωθεί ότι συντρέχουν
λόγοι ανάκλησής της, ο Φ.Δ.Ε. μετά από εισήγηση του
συλλογικού του οργάνου εκδίδει πράξη ανάκλησης
και ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρει−
ας προκειμένου να μεριμνήσει για την ακύρωση της
αδείας.
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Άρθρο 5
Σύσταση εξεταστικών επιτροπών των φορέων
διενέργειας εξετάσεων
1. Οι εξετάσεις στον Φ.Δ.Ε. διενεργούνται από μία
ή περισσότερες τριμελείς εξεταστικές επιτροπές, οι
οποίες συγκροτούνται από φυσικά πρόσωπα τα οποία
πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις,
όπως καθορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας.
2. Κάθε εξεταστική επιτροπή συγκροτείται από τρία
(3) άτομα, με δυνατότητα επιλογής και αναπληρωμα−
τικών μελών στην περίπτωση που κριθεί απαραίτητο
από τον Φ.Δ.Ε. Ειδικότερα σε κάθε εξεταστική επιτροπή
απαιτείται η συμμετοχή κατ’ ελάχιστον ενός μέλους που
ικανοποιεί τις προϋποθέσεις της παρ. 1.2 του άρθρου 6.
Κάθε εξεταστική επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν
παρευρίσκονται και τα τρία (3) τακτικά ή αναπληρω−
ματικά μέλη.
Άρθρο 6
Προσόντα και επιμόρφωση των μελών των εξεταστι−
κών επιτροπών των φορέων διενέργειας εξετάσεων
1. Mέλη των εξεταστικών επιτροπών του Φ.Δ.Ε. πρέπει
να είναι:
1.1 Κάτοχοι τίτλου σπουδών πανεπιστημιακού ή τεχνο−
λογικού τομέα συναφούς προς το αντικείμενο της εξέ−
τασης. Ειδικότερα, τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής
πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών:
α) του άρθρου 5 παρ. 7 του π.δ. 112/2012 στην περίπτωση
εξετάσεων για τεχνικούς υδραυλικών εγκαταστάσεων,
β) του άρθρου 5 παρ. 3 του π.δ. 113/2012 στην περί−
πτωση εξετάσεων για χειριστές μηχανημάτων έργων,
γ) του άρθρου 5 παρ. 7 του π.δ. 114/2012 στην περί−
πτωση εξετάσεων για τεχνικούς εγκαταστάσεων υγρών
και αερίων καυσίμων,
δ) του άρθρου 12 παρ. 5 του π.δ. 115/2012 στην περί−
πτωση εξετάσεων για τεχνικούς βιομηχανικών εγκατα−
στάσεων και ατμολεβήτων,
ε) του άρθρου 18 παρ. 6 του π.δ. 115/2012 στην περί−
πτωση εξετάσεων για τεχνικούς συγκολλήσεων,
στ) του άρθρου 5 παρ. 7 του π.δ. 1 /2013 στην περίπτω−
ση εξετάσεων για τεχνικούς ψυκτικών εγκαταστάσεων.
Επιπλέον πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό κατηγο−
ρίας Ι του Κανονισμού 303/2008/ΕΚ.
ζ) των παρ. 1.(Α) και 1.(Β) του άρθρου 10 του π.δ.
108/2013 στην περίπτωση εξετάσεων για τεχνικούς ηλε−
κτρολογικών εγκαταστάσεων της Α΄ και Γ΄ ειδικότητας.
η) των παρ. 1.(Α), 1.(Β) και 1(Δ) του άρθρου 10 του
π.δ. 108/2013 στην περίπτωση εξετάσεων για τεχνικούς
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της Δ’ ειδικότητας.
Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα απαιτείται να διαθέτουν
εξαμηνιαία αποδεδειγμένη εμπειρία στην ειδικότητα/
βαθμίδα ή στη διενέργεια εξετάσεων. Η εμπειρία υπολο−
γίζεται και τεκμηριώνεται κατ’ αναλογία με τη διαδικασία
τεκμηρίωσης προϋπηρεσίας, που περιγράφεται στα σχε−
τικά άρθρα των π.δ. που εκδίδονται κατ’ εξουσιόδοτηση
των αρθ.3, παρ. 3 και αρθ.4 παρ. 4 του ν.3982/11, ή
1.2 Κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας για το
σύνολο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που αφο−
ρούν το αντικείμενο της εξεταστικής επιτροπής και επι−
πλέον να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών αντίστοιχου ή
ανώτερου επιπέδου με εκείνον του εξεταζόμενου.
Περαιτέρω τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα απαιτείται
να διαθέτουν εξαμηνιαία αποδεδειγμένη εμπειρία στην
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ειδικότητα/βαθμίδα. Η εμπειρία υπολογίζεται και τεκμη−
ριώνεται κατ’ αναλογία με τη διαδικασία τεκμηρίωσης
προϋπηρεσίας, που περιγράφεται στα σχετικά άρθρα
των π.δ που εκδίδονται κατ’ εξουσιόδοτηση των αρθ.3,
παρ. 3 και αρθ.4 παρ. 4 του ν.3982/11.
2. Τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών λαμβάνουν την
επιμόρφωση που προβλέπεται στις κ.υ.α που εκδίδονται
κατ’ εξουσιοδότηση του αρθ. 5, παρ. 7 του ν.3982/11.
Άρθρο 7
Ασυμβίβαστες ιδιότητες − απαιτήσεις για την ανεξαρ−
τησία και την αμεροληψία των μελών των εξεταστι−
κών επιτροπών των φορέων διενέργειας εξετάσεων
1. Τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών παρέχουν εγ−
γυήσεις αμερόληπτης και απροκατάληπτης κρίσης κατά
την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
2. Μέλος εξεταστικής επιτροπής οφείλει να μη συμ−
μετέχει σε εξεταστική επιτροπή εφόσον είναι σύζυγος
ή συγγενής εξ αίματος ή εξ’ αγχιστείας, κατ’ ευθεία
γραμμή απεριορίστως και σε πλάγια έως και τέταρτου
βαθμού, με κάποιον από τους εξεταζόμενους ή έχει
ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα ή ήταν
εκπαιδευτής του εξεταζόμενου στον Φ.Δ.Ε. ή σε άλλο
δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ή συνδέεται με οικονομική,
εμπορική ή άλλη σχέση με κάποιον από αυτούς, η οποία
θα μπορούσε να επηρεάσει την κρίση του.
3. Δεν μπορούν να είναι μέλη της εξεταστικής επι−
τροπής πρόσωπα, τα οποία είναι σύζυγοι ή συνδέονται
με συγγένεια έως και τέταρτου βαθμού εξ αίματος ή
εξ αγχιστείας σε ευθεία ή πλάγια γραμμή με πρόσωπο
που έχει την ιδιότητα του μετόχου του Φ.Δ.Ε.
4. Δεν μπορούν να είναι μέλη της ίδιας εξεταστικής
επιτροπής πρόσωπα, τα οποία είναι σύζυγοι ή συνδέο−
νται μεταξύ τους με συγγένεια έως και τέταρτου βαθ−
μού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία ή πλάγια
γραμμή.
5. Δεν μπορούν να είναι μέλη της εξεταστικής επι−
τροπής πρόσωπα, τα οποία είναι μέλη εξεταστικών
επιτροπών που συγκροτούνται στις Περιφέρειες για
τη διενέργεια εξετάσεων.
6. Το μέλος της εξεταστικής επιτροπής, εφόσον κρίνει
ότι συντρέχει στο πρόσωπό του λόγος που επιβάλλει
την αποχή του, οφείλει να το δηλώσει εγγράφως και
να ζητήσει την εξαίρεσή του.
Άρθρο 8
Αρμοδιότητες εξεταστικής επιτροπής των φορέων
διενέργειας εξετάσεων
Η εξεταστική επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες που
προβλέπονται στις κ.υ.α που εκδίδονται δυνάμει του
αρθρ. 5, παρ. 7 του ν.3982/11, εξαιρουμένων των αρ−
μοδιοτήτων που αφορούν: α) Την έκδοση πρακτικού
προϋπηρεσίας υποψηφίου, σε περίπτωση αδυναμίας
προσκόμισης των απαιτούμενων βεβαιώσεων προϋπηρε−
σίας και β) Την έκδοση βεβαιώσεων επιτυχούς εξέτασης.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Άρθρο 9
Οργάνωση της εξεταστικής διαδικασίας
1. Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις αδειοδοτημένων
φορέων έχουν όσοι υποψήφιοι διαθέτουν «βεβαίωση
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υποβολής δικαιολογητικών» που εκδίδεται από την αρ−
μόδια υπηρεσία της Περιφερειακής ενότητας, και οι
οποίοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση στο Φ.Δ.Ε, σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 10 παρ. 1 της παρούσας.
2. Οι δικαιούχοι συμμετοχής στις εξετάσεις, οι ημερο−
μηνίες της εξέτασης, και η κατανομή των υποψηφίων
στα εξεταστικά κέντρα ανακοινώνονται τουλάχιστον
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία των
εξετάσεων στον δικτυακό τόπο του Φ.Δ.Ε. όπου οι εξε−
τάσεις λαμβάνουν χώρα.
3. Σε Φ.Δ.Ε. όπου έχουν συγκροτηθεί πλείονες εξετα−
στικές επιτροπές, εφόσον βάσει του μεγάλου αριθμού
των υποψηφίων απαιτείται να εξεταστούν από περισ−
σότερες της μιας εξεταστικές επιτροπές, διενεργείται
κλήρωση για την κατανομή των υποψηφίων ανά εξε−
ταστική επιτροπή.
4. Η εξεταστική διαδικασία περιλαμβάνει εξέταση τόσο
θεωρητικού όσο και πρακτικού μέρους, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις κ.υ.α που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση
του αρθ.5, παρ. 7 του ν.3982/11, όπως τροποποιούνται
και ισχύουν κάθε φορά.
5. Ο Φ.Δ.Ε. ενημερώνει τα μέλη του συλλογικού οργά−
νου του άρθ.3 για την προγραμματισμένη ημερομηνία δι−
εξαγωγής εξετάσεων, τουλάχιστον 7 εργάσιμες ημέρες
πριν την διεξαγωγή. Ομοίως ενημερώνει τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
προκειμένου να μεριμνήσει για την προβλεπόμενη από
το αρθρ.18, παρ. 1.1 διενέργεια τακτικού ελέγχου, απο−
στέλλοντας παράλληλα αντίγραφο καταβολής στον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. του προβλεπομένου ανταποδοτικού τέλους
του άρθρου 8 παρ. 7 του ν.3982/11 που αφορά την εν
λόγω διαδικασία ελέγχου.
Άρθρο 10
Διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις
και έκδοσης βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης
1. Ο ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να συμμετέχει στην
εξεταστική διαδικασία ενός Φ.Δ.Ε. δύναται να υποβάλλει
σχετική αίτηση στον Φ.Δ.Ε., συνοδευόμενη από τη «βε−
βαίωση υποβολής δικαιολογητικών» που εκδίδεται από
την αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής ενότητας.
2. Ο Φ.Δ.Ε., εφόσον έχει τη δυνατότητα ένταξης του
ενδιαφερόμενου στην εξεταστική του διαδικασία, που
επιτρέπει την τήρηση των χρονικών περιορισμών που
τίθενται στο άρθρ.2, παρ. 3.γ), παραλαμβάνει τη σχετική
αίτηση, χορηγεί σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου και ενη−
μερώνει τον ενδιαφερόμενο για την περίοδο διεξαγωγής
των εξετάσεων.
3. Ο Φ.Δ.Ε. δύναται να εφαρμόσει διαδικασία ανάλογη
της προβλεπομένης στις παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 7
των κ.υ.α που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρ−
θρου 5 παρ. 7 του ν.3982/11, περί επιτυχούς εξέτασης
στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων.
4. Ο Φ.Δ.Ε. εκδίδει Βεβαίωση Επιτυχούς Εξέτασης,
εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από
την επόμενη της κατάθεσης της έκθεσης ελέγχου του
διμελούς οργάνου διενέργειας τακτικού ελέγχου του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η Βεβαίωση εκδίδεται κατόπιν γνωμοδότη−
σης του συλλογικού οργάνου του άρθρου 3, το οποίο
λαμβάνει υπόψη το πρακτικό της εξεταστικής επιτροπής
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11, παρ. 2
καθώς και την έκθεση ελέγχου του διμελούς οργάνου
διενέργειας τακτικού ελέγχου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11, παρ. 3. Σε περίπτω−

ση παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας χωρίς την
κατάθεση γνωμοδότησης εκ μέρους του συλλογικού
οργάνου, ο Φ.Δ.Ε. εκδίδει τη Βεβαίωση Επιτυχούς Εξέ−
τασης χωρίς αυτήν.
5. Η ανωτέρω Βεβαίωση Επιτυχούς Εξέτασης απο−
στέλλεται αφενός στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφε−
ρειακής Ενότητας προκείμενου να εκδώσει τη σχετική
άδεια και αφετέρου στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προκειμένου να
καταχωρηθεί στο Μητρώο Αδειοδοτημένων Φορέων του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (άρθρο 16). Παράλληλα γίνεται κοινοποίηση
στον ενδιαφερόμενο. Σε ισχύ θεωρούνται αποκλειστικά
οι Βεβαιώσεις Επιτυχούς Εξέτασης που έχουν καταχω−
ρηθεί στο εν λόγω Μητρώο.
6. Ειδικότερα στις περιπτώσεις του άρθρου 12 παρ.
4.2, 4.3, 5.2, 5.3, 5.4 του π.δ 1/2013 η Βεβαίωση Επιτυχούς
Εξέτασης χρησιμοποιείται για την απόκτηση των πιστο−
ποιητικών Ι και ΙΙ του Κανονισμού 303/2008/ΕΚ από τον
ΕΟΠΠΕΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παρ.
1 του π.δ. 1/2013. Για την εν λόγω περίπτωση οι Πίνακες
επιτυχόντων υπογεγραμμένοι από τα μέλη του συλλογι−
κού οργάνου του Φ.Δ.Ε. αποστέλλονται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Άρθρο 11
Διαδικασία διενέργειας εξετάσεων
1. Για τις διαδικασίες:
α) Διενέργειας εξετάσεων θεωρητικού μέρους,
β) Βαθμολόγησης θεωρητικού μέρους,
γ) Εξέτασης πρακτικού μέρους,
δ) Εξέτασης ενδιαφερομένων με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες και
ε) Αλλαγής εξεταστέας ύλης,
εφαρμόζονται αντιστοίχως και κατά αναλογία από
το Φ.Δ.Ε., τα προβλεπόμενα στα άρθρα 8, 9, 10, 11 και
12 των κ.υ.α. 411/14/Φ.Γ.9.6.4./10−1−2013 (Β΄ 21), 7667/520/
Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/14−6−2013 (Β΄1447), 10169/639/Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ)/
14−8−2013 (Β΄ 1983) και 10574/661/ΦΓ9.6.4/5−9−2013 (Β΄
2190), όπως ισχύουν.
2. Η τριμελής εξεταστική επιτροπή, αμέσως μετά την
ολοκλήρωση των εξετάσεων, συντάσσει πρακτικό με τις
αναλυτικές καταστάσεις των επιτυχόντων και αποτυχό−
ντων, καθώς και όποιες άλλες σχετικές παρατηρήσεις.
Τα μέλη του διμελούς οργάνου διενέργειας τακτικού
ελέγχου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (αρθρ. 18, παρ. 1.1) λαμβάνουν
άμεση γνώση ενυπογράφως για το περιεχόμενο του
πρακτικού. Το ανωτέρω πρακτικό υποβάλλεται στο
Φ.Δ.Ε., ο οποίος οφείλει την επόμενη εργάσιμη ημέρα
να το διαβιβάσει στο συλλογικό όργανο του άρθρου 3.
3. Το σύνολο των διαδικασιών διενέργειας εξετάσεων
της ανωτέρω παραγράφου 1, διενεργούνται και θεω−
ρούνται έγκυρες εφόσον παρευρίσκεται και λαμβάνει
πλήρως γνώση το προβλεπόμενο από το αρθρ.18, παρ.
1.1 διμελές όργανο διενέργειας τακτικού ελέγχου του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Το εν λόγω διμελές όργανο με το πέρας της εξεταστι−
κής διαδικασίας συντάσσει έκθεση ελέγχου στην οποία
καταγράφει ειδικώς τεκμηριωμένα κάθε εύρημα παρέκ−
κλισης από την προβλεπομένη διαδικασία. Επιπροσθέ−
τως κάνει ειδική αναφορά σε κάθε περίπτωση που η
βαθμολόγηση των μελών της εξεταστικής επιτροπής
εκτιμάται ως μη ορθή, αντικειμενική και αμερόληπτη.
Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής λαμβάνουν άμεση
γνώση ενυπογράφως για το περιεχόμενο της εκθέ−
σεως.
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Η ανωτέρω έκθεση υποβάλλεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. την
επόμενη εργάσιμη ημέρα και ταυτοχρόνως κοινοποιείται
στο Φ.Δ.Ε, προκειμένου να ενημερωθεί το συλλογικό
όργανο του άρθρου 3.
Άρθρο 12
Διαδικασία υποβολής ενστάσεων
1. Στην περίπτωση αποτυχίας, ο ενδιαφερόμενος δύ−
ναται να υποβάλλει αιτιολογημένη ένσταση κατά των
αποτελεσμάτων της εξέτασης προς τον Φ.Δ.Ε. με κοι−
νοποίηση στους αρμόδιους φορείς ελέγχου του άρθρου
18 της παρούσας. Η προθεσμία υποβολής της ένστασης,
μετά τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου του άρ−
θρου 3, ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
2. Ο Φ.Δ.Ε. αποφαίνεται επί της ένστασης του ενδι−
αφερόμενου μετά από γνωμοδότηση του συλλογικού
οργάνου εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή
της ένστασης.
3. Σε περίπτωση που το συλλογικό όργανο αποφαί−
νεται επί των ενστάσεων με θετική έκβαση ως προς
τον ενδιαφερόμενο, τότε αυτός δύναται να συμμετέχει
ξανά στη διαδικασία εξέτασης χωρίς την εκ νέου οικο−
νομική επιβάρυνση. Εφόσον η έκβαση της ενστάσεως
αφορά σε εσφαλμένη εφαρμογή των υποχρεώσεων της
εξεταστικής επιτροπής ή παρατυπίες ή παραβάσεις, ο
Φ.Δ.Ε. και το συλλογικό όργανο μεριμνά ώστε να γίνουν
ή απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες.
Άρθρο 13
Τύπος και Περιεχόμενο Βεβαίωσης Επιτυχούς
Εξέτασης
1. Οι Φ.Δ.Ε. εκδίδουν Βεβαιώσεις Επιτυχούς Εξέτασης
των ενδιαφερομένων, με βάση τα αποτελέσματα των
εξετάσεων. Η Βεβαίωση Επιτυχούς Εξέτασης πρέπει να
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
α) μοναδική αρίθμηση και υπογραφή από το αρμόδιο
όργανο του Φ.Δ.Ε. για όλα τα φυσικά πρόσωπα που
πέτυχαν στις εξετάσεις.
β) τα στοιχεία του επαγγελματία για τον οποίο εκδί−
δεται, καθώς και την ικανότητα που αποδεικνύει. Αυτό
πρέπει να γίνεται μέσω παραπομπής στα έγγραφα −
πρακτικά, με επαρκείς αναφορές για την αναγνώρισή
τους, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού και της ημε−
ρομηνίας έκδοσης αυτών.
γ) η βεβαίωση προσδιορίζει, κατά περίπτωση, τις δρα−
στηριότητες τις οποίες καλύπτει μέσω αναφοράς στο
αντίστοιχο π.δ. καθώς και τις βαθμίδες – ειδικότητες
− ομάδες τις οποίες καλύπτει.
δ) την ημερομηνία έκδοσης, την επωνυμία / διακριτικό
τίτλο του Φ.Δ.Ε. και του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
2. Ο τύπος και το περιεχόμενο της Βεβαίωσης Επιτυ−
χούς Εξέτασης δίνεται στο Παράρτημα Γ.
3. Η πρωτότυπη Βεβαίωση Επιτυχούς Εξέτασης παρα−
μένει στο αρχείο του Φ.Δ.Ε. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται
η προβλεπόμενη στο άρθρο 10, παρ. 5 διαδικασία.
Άρθρο 14
Χρήση λογότυπου των αδειοδοτημένων φορέων
1. Το χρησιμοποιούμενο ως λογότυπο ή άλλο διακριτι−
κό σήμα από κάθε Φ.Δ.Ε. είναι μοναδικό στην Ελληνική
Επικράτεια.
2. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της αδειοδότησης του
Φ.Δ.Ε. δεν επιτρέπεται η χρήση του ιδίου λογοτύπου,
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διακριτικού σήματος ή άλλου αναγνωριστικού χαρα−
κτηριστικού από άλλον Φ.Δ.Ε. ή υποψήφιο προς αδει−
οδότηση Φ.Δ.Ε.
3. Στην περίπτωση εκπροσώπησης στην Ελλάδα
φορέα της αλλοδαπής από περισσότερους του ενός
Φ.Δ.Ε., χρησιμοποιείται το λογότυπο ή διακριτικό σήμα
του διεθνούς φορέα με την προσθήκη της επεξήγησης
ότι στην ελληνική επικράτεια εκπροσωπείται από την
εταιρία βάση συμφωνίας δικαιόχρησης, αλλά και σε
κάθε άλλη περίπτωση, απαγορεύεται τα λογότυπα ή
τα αναγνωριστικά χαρακτηριστικά αδειοδότησης των
φορέων αυτών, να προκαλούν σύγχυση και παραπλά−
νηση στο κοινό. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δύναται στην περίπτωση
που διαπιστώνει ότι δημιουργείται κίνδυνος σύγχυσης
και παραπλάνησης από τη χρήση ομοίων λογοτύπων
του υπό αδειοδότηση Φ.Δ.Ε. να απορρίπτει την αίτηση
αδειοδότησης που υποβάλλεται ενώπιον του.
4. Αθέμιτη αναφορά στην Βεβαίωση Επιτυχούς Εξέ−
τασης ή χρήση της Βεβαίωσης και των σχετικών λογό−
τυπων, που οδηγεί σε λανθασμένη αντίληψη, παραπλά−
νηση ή αθέμιτο ανταγωνισμό συνεπάγονται, στην μεν
περίπτωση εξέτασης αίτησης αδειοδότησης υποψήφιου
Φ.Δ.Ε. την απόρριψή της, σε περίπτωση δε λειτουργίας
Φ.Δ.Ε. την επιβολή κυρώσεων κατά τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 8, παρ. 6 του ν.3982/11.
Άρθρο 15
Κακή χρήση των Βεβαιώσεων Επιτυχούς Εξέτασης
1. Στην περίπτωση επαγγελματία που συμμετέχει στις
διενεργούμενες εξετάσεις, αθέμιτη αναφορά στην Βε−
βαίωση Επιτυχούς Εξέτασης ή χρήση της Βεβαίωσης
και των σχετικών λογότυπων, που οδηγεί σε λανθα−
σμένη αντίληψη, παραπλάνηση ή αθέμιτο ανταγωνισμό
συνεπάγονται, την επιβολή κυρώσεων κατά τα προ−
βλεπόμενα στην Φ.Γ.9.6./οικ.15712/1013/ 7.11.2011 (Β΄ 2540)
υπουργική απόφαση.
2. Σε κάθε περίπτωση ο επαγγελματίας (φυσικό πρό−
σωπο) που πρόκειται να εξετασθεί υπογράφει υπεύθυ−
νη δήλωση, την οποία υποβάλλει στον Φ.Δ.Ε. και στην
οποία δηλώνει ότι: δεν θα χρησιμοποιήσει την Βεβαίωση
Επιτυχούς Εξέτασης με τρόπο ώστε να δημιουργήσει
παραπλάνηση και λανθασμένα συμπεράσματα.
3. Μη νόμιμες αναφορές από τον Φ.Δ.Ε. ή παραπλανη−
τική χρήση του τύπου των Βεβαιώσεων Επιτυχούς Εξέ−
τασης, που εντοπίζεται σε διαφημίσεις και καταλόγους
και άλλες καταχωρήσεις επισύρουν κυρώσεις κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 8, παρ. 6 του ν.3982/11.
4. Ο Φ.Δ.Ε. τηρεί μητρώο παραπόνων για τις εργασίες
του και το έχει ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο και πλήρες
προς έλεγχο.
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Διαδικασία Αδειοδότησης Φορέων Διενέργειας
Εξετάσεων − Συγκρότηση και Τήρηση Μητρώου
Αδειοδοτημένων Φορέων
Άρθρο 16
Συγκρότηση και Τήρηση Μητρώου Αδειοδοτημένων
Φορέων
1. Συγκροτείται Μητρώο Αδειοδοτημένων Φορέων με
ευθύνη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στο οποίο περιλαμβάνονται οι
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φορείς διενέργειας εξετάσεων ύστερα από αδειοδότηση
αυτών από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Το Μητρώο Αδειοδοτημένων
Φορέων έχει τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.
Στο Μητρώο Αδειοδοτημένων Φορέων καταχωρούνται
όλα τα στοιχεία που αφορούν την αδειοδότηση των
φορέων. Οι αδειοδοτημένοι από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. φορείς
διενέργειας εξετάσεων (Φ.Δ.Ε.) λαμβάνουν ειδικό κωδικό
αριθμό άδειας.
2. Σκοπός του Μητρώου είναι α) η ενημέρωση των
ενδιαφερομένων και β) η παρακολούθηση της τήρησης
των υποχρεώσεων των αδειοδοτημένων φορέων.
3. Οι Βεβαιώσεις Επιτυχούς Εξέτασης που εκδίδουν
οι Φ.Δ.Ε. καταχωρούνται στο Μητρώο Αδειοδοτημένων
Φορέων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Άρθρο 17
Δικαιολογητικά και Διαδικασία Αδειοδότησης
Φορέων Διενέργειας Εξετάσεων
1. Δικαίωμα αδειοδότησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., για τη
διενέργεια εξετάσεων τεχνικών επαγγελμάτων σύμφω−
να με τις διατάξεις της παρούσας, έχουν τα νομικά πρό−
σωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής
ή της αλλοδαπής εφ' όσον εκπροσωπούνται και έχουν
νομική οντότητα στην Ελλάδα.
2. Ο υποψήφιος προς αδειοδότηση φορέας υποβάλλει
στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. φάκελο με την αίτησή του και τα δικαι−
ολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 3 του παρόντος
άρθρου. Ο φάκελος υποβάλλεται τόσο σε ηλεκτρονική,
όσο και σε φυσική μορφή. Η αίτηση και τα δικαιολογη−
τικά υποβάλλονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
3. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακό−
λουθα δικαιολογητικά και στοιχεία:
α) Απόδειξη καταβολής του ανταποδοτικού τέλους
που καθορίζεται δυνάμει της παρ. 7 του άρθρου 8 του
ν. 3982/2011 και το οποίο αφορά την διαδικασία αδει−
οδότησης.
β) Έγγραφο του ΕΣΥΔ περί της συμμόρφωσης του
φορέα με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης βάσει
της αξιολόγησής του.
γ) Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του
φορέα με όλες τις τυχόν νόμιμες τροποποιήσεις αυτού
μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και
πλήρης σειρά νομιμοποιητικών εγγράφων της εταιρείας.
Στην περίπτωση ύπαρξης τροποποιήσεων του καταστα−
στικού, προσκομίζεται σε επικυρωμένο αντίγραφο και η
τελευταία κωδικοποιημένη μορφή του. Στο καταστατικό
του φορέα θα πρέπει να προβλέπεται ως σκοπός και
η διεξαγωγή εξετάσεων για την αξιολόγηση της ικα−
νότητας προσώπων να δραστηριοποιούνται σε τεχνικά
επαγγέλματα ή δραστηριότητες ευρύτερης φύσης που
να μπορούν να συμπεριλάβουν την έννοια της αξιολό−
γησης προσώπων σε τεχνικά επαγγέλματα μέσω της
διεξαγωγής συγκεκριμένης διαδικασίας εξετάσεων.
δ) Πιστοποιητικό σε ισχύ, της αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ανάλογα, από το οποίο να προκύπτει
ότι το νομικό πρόσωπο δεν τελεί υπό πτώχευση ή σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, δεν τελεί υπό εκκαθά−
ριση ή σε διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης,
δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε διαδικασία
αναγκαστικής διαχείρισης.
ε) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας, σε ισχύ. Σε
περίπτωση που ο φορέας εξαιρείται από την υποχρέ−
ωση έκδοσης φορολογικής ενημερότητας, υποχρεούται

να υποβάλει οποιοδήποτε νόμιμο δικαιολογητικό/επίση−
μο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύεται η εξαίρεσή
του αυτή.
στ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ή βεβαίωση
ρύθμισης οφειλών, σε ισχύ. Σε περίπτωση που ο φορέας
εξαιρείται από την υποχρέωση έκδοσης ασφαλιστικής
ενημερότητας υποχρεούται να υποβάλει οποιοδήποτε
νόμιμο δικαιολογητικό/επίσημο έγγραφο από το οποίο
αποδεικνύεται η εξαίρεσή του αυτή.
ζ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, υπογεγραμμένη
από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα με θεώρηση
του γνησίου της υπογραφής, στην οποία να βεβαιώνε−
ται ότι όλα τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας
του φορέα είναι αληθή, καθώς επίσης ότι ο υποψήφιος
φορέας πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας απόφα−
σης και συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως τους όρους
της.
η) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, υπογεγραμμένη
από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα με θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής, στην οποία να βεβαιώνεται η
μη καταδίκη με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για
κακούργημα και η μη καταδίκη με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση για κακούργημα ή πλημμέλημα για αδικήμα−
τα σχετικά με τα υπομνήματα ή αδικήματα κατά των
περιουσιακών δικαιωμάτων.
θ) Την υπεύθυνη δήλωση και το δελτίο εταιρικής σχέ−
σης των παραρτημάτων Α και Β αντίστοιχα σύμφωνα
με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 2 παρ. ζ.
ι) Περιγραφή της δραστηριότητας του Φορέα. Ειδι−
κότερα υποβάλλονται συμπληρωμένοι οι ακόλουθοι
Πίνακες:
ια) Πίνακας Παραρτήματος Δ «Πεδίο Αδειοδότησης
Φορέα Διενέργειας Εξετάσεων»,
ιβ) Πίνακας Παραρτήματος Ε «Μέλη Εξεταστικής Επι−
τροπής Φορέα Διενέργειας Εξετάσεων» συνοδευόμενος
από τα προβλεπόμενα στοιχεία τεκμηρίωσης,
ιγ) Πίνακας Παραρτήματος ΣΤ «Εργαστηριακός Εξο−
πλισμός Φορέα Διενέργειας Εξετάσεων».
κ) Κάθε στοιχείο που κατά την κρίση του φορέα τεκ−
μηριώνει τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις της
παρούσας απόφασης.
4. Έλεγχος πληρότητας – συμβατότητας
α) Ο φάκελος μετά την κατάθεσή του, αποσφρα−
γίζεται, ελέγχεται η πληρότητά του όσον αφορά τα
συνημμένα δικαιολογητικά καθώς και η τήρηση όλων
των προϋποθέσεων και προδιαγραφών σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρούσας απόφασης και συμπληρώνεται
το Δελτίο Πληρότητας – Συμβατότητας.
β) Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή
ή δεν είναι συμβατά με τους όρους και τις προδιαγρα−
φές της παρούσας απόφασης, ζητείται εγγράφως, από
τους υποψήφιους φορείς να αποστείλουν, εντός τριάντα
(30) ημερών από την γνωστοποίηση, τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
γ) Μετά την παραλαβή εξετάζονται εκ νέου τα δικαι−
ολογητικά και ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποφαίνεται για την πλη−
ρότητα και τη συμβατότητά τους ή μη.
δ) Σε περίπτωση που ο φορέας είτε δεν προσκομίσει
τα δικαιολογητικά εντός της ταχθείσας προθεσμίας των
τριάντα (30) ημερών, είτε αυτά τα οποία θα προσκο−
μίσει δεν είναι συμβατά με όλες τις προϋποθέσεις και
τις προδιαγραφές της παρούσας Απόφασης, η αίτηση
χαρακτηρίζεται ελλιπής και απορρίπτεται.
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ε) Το Δελτίο Πληρότητας − Συμβατότητας καταχωρί−
ζεται σε ειδικό κατάλογο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και λαμβάνει
ειδικό κωδικό αριθμό, ο οποίος γνωστοποιείται στον
αιτούντα φορέα μαζί με το αποτέλεσμα ελέγχου πλη−
ρότητας − συμβατότητας του φακέλου.
5. Χορήγηση άδειας
α) Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αδειοδοτού−
νται οι φορείς, των οποίων οι φάκελοι κρίθηκαν πλήρεις
και συμβατοί και πληρούν τα κριτήρια της παρούσας
απόφασης.
β) Η απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την χο−
ρήγηση ή μη της άδειας γνωστοποιείται στον φορέα
εντός 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία λήψης
της απόφασης.
γ) Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μπορεί να αποφασίσει την
επανάληψη της διαδικασίας ελέγχου πληρότητας − συμ−
βατότητας εάν το κρίνει αναγκαίο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Διαδικασία και Τρόπος Διενέργειας Ελέγχου
των Αδειοδοτημένων Φορέων
Άρθρο 18
Διαδικασία διενέργειας ελέγχων
των αδειοδοτημένων φορέων
Οι αδειοδοτημένοι Φ.Δ.Ε. ελέγχονται για την ποιότητα
των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι έλεγχοι διακρίνονται
σε τακτικούς και έκτακτους και διενεργούνται από τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και από το Ε.ΣΥ.Δ.
1. Έλεγχοι διενεργούμενοι από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.:
1.1. Τακτικός Έλεγχος επί της διαδικασίας διενέργειας
εξετάσεων από το Φ.Δ.Ε. είναι ο έλεγχος που διενερ−
γείται σε κάθε εξέταση που πραγματοποιεί ο Φ.Δ.Ε.
σύμφωνα με τα άρθρα 9, και 11.
1.2. Τακτικός ετήσιος έλεγχος Φ.Δ.Ε. είναι ο ετήσιος
έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 19,
παρ. 1.
1.3. Τακτικός ετήσιος έλεγχος επαλήθευσης συμμόρ−
φωσης Φ.Δ.Ε. με την χορηγηθείσα άδεια: είναι ο έλεγ−
χος που διενεργείται κατ’ ελάχιστον μία φορά το έτος
και σε περίοδο που ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κρίνει σκόπιμο και
αποσκοπεί στην επαλήθευση της συμμόρφωσης του
Φ.Δ.Ε. σύμφωνα με την ισχύουσα άδεια και τις απαιτή−
σεις του πρώτου και δεύτερου μέρους της παρούσας
απόφασης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο έλεγχος
καταλαμβάνει:
α) την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων και των εργα−
στηριακών υποδομών για την τήρηση των προδιαγρα−
φών βάσει των οποίων αξιολογήθηκε και αδειοδοτήθηκε
ο Φ.Δ.Ε.
β) την επιθεώρηση του προσωπικού διεξαγωγής εξε−
τάσεων, το οποίο πρέπει να διαθέτει τα απαιτούμενα
προσόντα.
γ) την επιθεώρηση των αρχείων του φορέα που σχετί−
ζονται με τη διαδικασία εξετάσεων όπως, οι βεβαιώσεις
επιτυχούς εξέτασης, η αναλυτική βαθμολογία των εξε−
ταζόμενων, τα δικαιολογητικά υποβολής για την αίτηση
συμμετοχής στις εξετάσεις κ.τ.λ.
δ) τον έλεγχο για τη σωστή λειτουργία του συλλογι−
κού οργάνου του άρθρου 3 της παρούσας.
ε) κάθε σχετικό έλεγχο που αφορά στη συμμόρφω−
ση του Φ.Δ.Ε. με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 2 της παρούσας.
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1.4. Έκτακτος έλεγχος τροποποίησης υφιστάμενης
αδειοδότησης Φ.Δ.Ε. είναι ο έλεγχος που διενεργείται
σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 2.
1.5. Έκτακτος έλεγχος Φ.Δ.Ε. είναι ο έλεγχος που πραγ−
ματοποιείται χωρίς προειδοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Δύναται να ενεργοποιείται κατά τη διαδικασία εξέτασης
επιβολής κυρώσεων στον Φ.Δ.Ε., κατόπιν έγγραφης κα−
ταγγελίας ή οποτεδήποτε ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κρίνει σκόπιμο.
1.6. Οι ανωτέρω προβλεπόμενοι έλεγχοι των παρ. 1.1,
1.2, 1.3, 1.4 και 1.5 διενεργούνται από διμελές όργανο
ελέγχου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Τα μέλη του οργάνου ελέγχου
μπορεί να είναι είτε υπάλληλοι του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είτε
εξωτερικοί ελεγκτές, εκπρόσωποί του, προερχόμενοι
από το αντίστοιχο Μητρώο.
Τα προσόντα των μελών του οργάνου ελέγχου είναι
τα προβλεπόμενα για τα μέλη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που συμ−
μετέχουν στις εξεταστικές επιτροπές που διενεργούν
εξετάσεις στις Περιφέρειες, σύμφωνα με τις κ.υ.α. που
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5, παρ. 7
του ν.3982/11.
Τα μέλη του οργάνου ελέγχου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δεν
πρέπει να έχουν κανένα προσωπικό συμφέρον από τη
διαδικασία ελέγχου ή να συνδέονται με συγγενική (εξ
αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού) ή εργα−
σιακή σχέση οποιασδήποτε μορφής (ισχύουσα ή κατά το
παρελθόν) με οιονδήποτε ελεγχόμενο Φ.Δ.Ε., υπογρά−
φουν δε προς βεβαίωση τούτου, υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986, την οποία υποβάλλουν στο αρμόδιο Τμήμα
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πριν από τη διενέργεια του ελέγχου.
Η συγκρότηση του οργάνου ελέγχου πραγματοποι−
είται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου και με
γνώμονα το αντικείμενο της τεχνικής δραστηριότητας
που τελεί υπό έλεγχο.
2. Έλεγχοι διενεργούμενοι από το Ε.ΣΥ.Δ.:
Το Ε.ΣΥ.Δ. διενεργεί τακτικούς ή έκτακτους ελέγ−
χους κατ’ ελάχιστον μία φορά το έτος με σκοπό την
επαλήθευση της συμμόρφωσης του Φ.Δ.Ε. σύμφωνα με
την ισχύουσα άδεια και τις απαιτήσεις του πρώτου και
δεύτερου μέρους της παρούσας απόφασης. Ο Φ.Δ.Ε.
ελέγχεται για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρε−
σιών. Ο εν λόγω έλεγχος συμπεριλαμβάνει και τη χωρίς
προειδοποίηση παρουσία του Ε.ΣΥ.Δ. στις εξετάσεις που
διενεργεί ο Φ.Δ.Ε., καθώς και επιθεώρηση των εγκατα−
στάσεων, του προσωπικού και των αρχείων του Φ.Δ.Ε.,
σύμφωνα με τις διαδικασίες αξιολόγησης του ΕΣΥΔ.
Άρθρο 19
Ανανέωση αδειοδότησης –
Τροποποίηση υφιστάμενης αδειοδότησης
1. Η αδειοδότηση των Φ.Δ.Ε. θα ανανεώνεται δια
αναγγελίας μέχρι το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους, με
την κατάθεση στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σχετικής αίτησης με
τα ακόλουθα:
α) τα δικαιολογητικά σε ισχύ των εδαφίων δ), ε) και
στ), της παρ. 2 του άρθρου 17 της παρούσας
β) τους πίνακες των Παραρτημάτων Δ, Ε και ΣΤ της
παρούσας σύμφωνα με την ισχύουσα άδεια του Φ.Δ.Ε.
Σε περίπτωση που προτίθεται ο Φ.Δ.Ε. να διενεργήσει
μεταβολή σε στοιχεία του Πίνακα Δ, Ε και ΣΤ, με την
επιφύλαξη των προβλεπομένων στο άρθρο 19, παρ. 3,
σημειώνεται πρόσθετη ένδειξη «ΝΕΟ».
γ) Απόδειξη καταβολής του ανταποδοτικού τέλους
που καθορίζεται δυνάμει της παρ. 7 του άρθρου 8 του
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ν. 3982/2011 και το οποίο αφορά την διαδικασία αδει−
οδότησης, ως προς την ανανέωση, καθώς και τον διε−
νεργούμενο τακτικό ετήσιο έλεγχο επαλήθευσης συμ−
μόρφωσης Φ.Δ.Ε. με την χορηγηθείσα άδεια, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στο άρθρου 18, παρ. 1.3.
Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εντός ενός μήνα από την αναγγελία
ανανέωσης της άδειας και μετά τη διενέργεια σχετικού
ελέγχου, ο οποίος δύναται να διενεργείται στην έδρα
του Φ.Δ.Ε. ή στην έδρα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., εκδίδει σχετι−
κή έκθεση ελέγχου και ενημερώνει το Φ.Δ.Ε. μετά από
απόφαση του Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. υποβάλλεται υποχρεωτικά, επίσης,
κάθε τροποποίηση του Καταστατικού του φορέα και
κάθε άρση/ανάκληση της εκπροσώπησης φορέα του
εξωτερικού και υποβάλλονται με τον ίδιο τύπο που προ−
βλέπεται στο άρθρο 17 της παρούσας.
2. Σε περίπτωση τροποποίησης της άδειας του Φ.Δ.Ε.,
η οποία συνίσταται σε μεταβολή των μελών των εξετα−
στικών επιτροπών του ή σε μεταβολή του εξοπλισμού
που χρησιμοποιεί για τη διενέργεια των εξετάσεων,
ιδίως δε του κύριου εξοπλισμού για τη διενέργεια των
ασκήσεων πρακτικής, με την επιφύλαξη των προβλεπο−
μένων στο άρθρο 19, παρ. 3, υποβάλει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
σχετική αίτηση με παράλληλη κοινοποίηση στο Ε.ΣΥ.Δ.
με τα ακόλουθα:
α) Συμπληρωμένους πίνακες των Παραρτημάτων Δ, Ε
και ΣΤ της παρούσας, με τα απαραίτητα επισυναπτό−
μενα δικαιολογητικά, με την πρόσθετη ένδειξη «ΝΕΟ»
στις περιπτώσεις που αιτείται μεταβολή.
β) Απόδειξη καταβολής του ανταποδοτικού τέλους
που καθορίζεται δυνάμει της παρ. 7 του άρθρου 8 του
ν. 3982/2011 και το οποίο αφορά την διαδικασία αδειο−
δότησης, ως προς την τροποποίηση της άδειας.
Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εντός ενός μήνα από την υποβολή της
αίτησης και μετά τη διενέργεια σχετικού ελέγχου, ο

οποίος δύναται να διενεργείται στην έδρα του Φ.Δ.Ε. ή
στην έδρα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή/και να αξιοποιεί ως προς
τις μεταβολές του εξοπλισμού την έκθεση του οργάνου
ελέγχου του άρθρου 18, παρ. 1.1, εκδίδει σχετική έκθεση
ελέγχου και ενημερώνει το Φ.Δ.Ε. μετά από απόφαση
του Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Η απόφαση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά τα ανωτέρω, συνιστά
προέγκριση της τροποποίησης της υφιστάμενης άδειας
και οριστικοποιείται μετά από το διενεργούμενο έλεγ−
χο του Ε.ΣΥ.Δ. κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18,
παρ. 2.
Ο Φ.Δ.Ε. πριν την ανωτέρω προέγκριση δεν μπορεί
να διεξάγει εξετάσεις βάσει των τροποποιήσεων που
αιτείται.
3. Σε περίπτωση αίτησης τροποποίησης της άδειας
του Φ.Δ.Ε., η οποία συνιστά ουσιώδη μεταβολή του πε−
δίου αδειοδότησης του Φ.Δ.Ε. ακολουθείται εκ νέου η
διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 17. Ως ουσιώδης
μεταβολή του πεδίου αδειοδότησης νοείται:
α) Διενέργεια εξετάσεων για δραστηριότητα σε νέα
βαθμίδα ή ειδικότητα, στο ίδιο ή σε άλλο εκ των π.δ.
που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του ν.3982/11 και η
οποία τροποποιεί την αδειοδότηση του Φ.Δ.Ε. ως προς
τα εν λόγω στοιχεία της σχετικής αίτησης του Παραρ−
τήματος Δ της παρούσας.
β) Διενέργεια των εξετάσεων του πρακτικού μέρους
σε νέο τόπο, η οποία τροποποιεί την αδειοδότηση του
Φ.Δ.Ε. ως προς τα εν λόγω στοιχεία της σχετικής αίτη−
σης του Παραρτήματος Δ και ΣΤ της παρούσας.
γ) Κάθε μεταβολή, η οποία μετά την αίτηση του Φ.Δ.Ε.
αξιολογείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, ως προς τα πραγματι−
κά της στοιχεία που τροποποιεί, ως ουσιώδης.
Επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέ−
ρος της παρούσας απόφασης τα ακόλουθα Παραρτή−
ματα:

44875

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǹ

ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȍȈǾ
(ȐȡșȡȠ 8 ȃ.1599/1986)

Ǿ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȝİ ĮȣĲȒ ĲȘ įȒȜȦıȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȜİȖȤșİȓ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ ĮȡȤİȓȠ ȐȜȜȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ
(ȐȡșȡȠ 8 ʌĮȡ. 4 ȃ. 1599/1986)

ȆȇȅȈ(1):
ȅ – Ǿ ǵȞȠȝĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ:

ǵȞȠȝĮ țĮȚ ǼʌȫȞȣȝȠ ȆĮĲȑȡĮ:
ǵȞȠȝĮ țĮȚ ǼʌȫȞȣȝȠ ȂȘĲȑȡĮȢ:
(2)

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ :
ȉȩʌȠȢ īȑȞȞȘıȘȢ:
ǹȡȚșȝȩȢ ǻİȜĲȓȠȣ ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ:
ȉȩʌȠȢ ȀĮĲȠȚțȓĮȢ:

ȉȘȜ:
ȅįȩȢ:

ǹȡȚș:
ǻ/ȞıȘ

ȉȀ:

ǾȜİțĲȡ.

ȉĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ
ǹȡ. ȉȘȜİȠȝȠȚȠĲȪʌȠȣ (Fax):

(Ǽmail):

Ȃİ ĮĲȠȝȚțȒ ȝȠȣ İȣșȪȞȘ țĮȚ ȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢ ĲȚȢ țȣȡȫıİȚȢ (3), ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 6 ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ 22 ĲȠȣ ȃ. 1599/1986, ȦȢ ȞȩȝȚȝȠȢ İțʌȡȩıȦʌȠȢ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ ........................... įȘȜȫȞȦ ȩĲȚ Ș ȜȩȖȦ
İʌȚȤİȓȡȘıȘ:
Į1) ǻİȞ ʌĮȡȑȤİȚ ȣʌȘȡİıȓİȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ Ȓ țĮĲȐȡĲȚıȘȢ ȝȑıȦ ĮȣĲȒȢ Ȓ ȐȜȜȘȢ/ȦȞ ¨ıȣȞįİįİȝȑȞȘȢ/ȞȦȞ¨ Ȓ
ıȣȞİȡȖĮȗȩȝİȞȘȢ/ȞȦȞ¨ ȝİ ĮȣĲȒȞ İʌȚȤİȓȡȘıȘ/ıİȚȢ ȩʌȦȢ ĮȣĲȑȢ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 2, ʌĮȡ.3, ʌİȡ.ȗ) ĲȘȢ țȣĮ ...... Ȓ

Į2) ȆĮȡȑȤİȚ ȣʌȘȡİıȓİȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ Ȓ țĮĲȐȡĲȚıȘȢ ȝȑıȦ ĮȣĲȒȢ Ȓ ȐȜȜȘȢ/ȦȞ ¨ıȣȞįİįİȝȑȞȘȢ/ȞȦȞ¨ Ȓ
ıȣȞİȡȖĮȗȩȝİȞȘȢ/ȞȦȞ¨ ȝİ ĮȣĲȒȞ İʌȚȤİȓȡȘıȘ/ıİȚȢ ȩʌȦȢ ĮȣĲȑȢ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 2, ʌĮȡ.3, ʌİȡ.ȗ) ĲȘȢ țȣĮ ......țĮȚ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ įİȜĲȓȠ İĲĮȚȡȚțȒȢ ıȤȑıȘȢ ʌȠȣ İʌȚıȣȞȐʌĲİĲĮȚ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ țĮȚ
ȕ2) ǻİȞ șĮ ʌĮȡȑȤİȚ ȣʌȘȡİıȓİȢ ȦȢ ĭ.ǻ.Ǽ. ĲȠȣ Ȟ.3982/2011 ıİ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ ĮʌĮıȤȠȜİȓ ȝİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ıȤȑıȘ
İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ıİ ĮʌȠĳȠȓĲȠȣȢ / țĮĲĮȡĲȚȗȩȝİȞȠȣȢ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȒȢ ĲȠȣ Ȓ ĲȦȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ
İʌȚıȣȞĮʌĲȩȝİȞȠ įİȜĲȓȠ İĲĮȚȡȚțȒȢ ıȤȑıȘȢ.
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Ȗ2) ĬĮ ʌȡȠıțȠȝȓıİȚ İĳȩıȠȞ ȗȘĲȘșȠȪȞ Įʌȩ ĲȠ ĮȡȝȩįȚȠ ıȣȜȜȠȖȚțȩ ȩȡȖĮȞȠ İȜȑȖȤȠȣ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 3 ĲȘȢ țȣĮ..... ȩȜĮ
ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ĲİțȝȘȡȚȫȞȠȣȞ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ įİȜĲȓȠ İĲĮȚȡȚțȒȢ ıȤȑıȘȢ.

(4)
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ:

……….20……

ȅ – Ǿ ǻȘȜ.

(ȊʌȠȖȡĮĳȒ)

(1) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠ ʌȠȜȓĲȘ Ȓ ǹȡȤȒ Ȓ Ș ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȠȣ įȘȝȩıȚȠȣ ĲȠȝȑĮ, ʌȠȣ ĮʌİȣșȪȞİĲĮȚ
Ș ĮȓĲȘıȘ.
(2) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ.
(3) «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.
(4) Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ ȤȫȡȠȣ Ș įȒȜȦıȘ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȓıȦ ȩȥȘ ĲȘȢ țĮȚ ȣʌȠȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ
įȘȜȠȪȞĲĮ Ȓ ĲȘȞ įȘȜȠȪıĮ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ B
ǻǼȁȉǿȅ ǼȉǹǿȇǿȀǾȈ ȈȋǼȈǾȈ ĭ.ǻ.Ǽ
ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ
ǼȆȍȃȊȂǿǹ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ
ǻǿǹȀȇǿȉǿȀȅȈ ȉǿȉȁȅȈ
ǹ.ĭ.Ȃ.
ȅǻȅȈ - ǹȇǿĬȂȅȈ
ȉǹȋ. ȀȍǻǿȀǹȈ
ȆȅȁǾ
ȃȅȂȅȈ
ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ
ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȉǾȁǼĭȍȃȅ
İĲĮȚȡȚțȒȢ ȑįȡĮȢ
FAX
E-mail
ǻȚİȪșȣȞıȘ
ǻȚĮįȚțĲȪȠȣ (Web-site
address)

ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ țĮȚ ĲȓĲȜȠȢ ĲȠȣ Ȓ ĲȦȞ
țȪȡȚȦȞ įȚİȣșȣȞĲȚțȫȞ ıĲİȜİȤȫȞ
(ȆȡȩİįȡȠȢ, īİȞȚțȩȢ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ Ȓ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ șȑıȘ)

ȉȓĲȜȠȢ

ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ

ȉȓĲȜȠȢ

ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ

ȉȓĲȜȠȢ

ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ

ȉȊȆȅȈ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ:
ǹȃǼȄǹȇȉǾȉǾ ȈȊȃǼȇīǹǽȅȂǼȃǾ ȈȊȃǻǼǻǼȂǼȃǾ
(ıİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȝȘ
ĮȞİȟȐȡĲȘĲȘȢ
İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ ıȣȝʌȜȘȡȫıĲİ ĲȠ ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ
ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ)
ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȃȅȂǿȂȅȊ ǼȀȆȇȅȈȍȆȅȊ
Ȁǹǿ ȊȆȅīȇǹĭȅȃȉȅȈ ȉǾȃ ǻǾȁȍȈǾ
ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ
ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ȅǻȅȈ - ǹȇǿĬȂȅȈ
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ
ȆȅȁǾ
ǼȆǿȀȅǿȃȍȃǿǹȈ
ȉǹȋ. ȀȍǻǿȀǹȈ
ȉǾȁǼĭȍȃȅ
FAX
ȀȚȞȘĲȩ
e-mail
ǻȘȜȫȞȦ ȣʌİȪșȣȞĮ ȩĲȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ įȒȜȦıȘȢ țĮȚ ĲȦȞ İȞįİȤȩȝİȞȦȞ ʌĮȡĮȡĲȘȝȐĲȦȞ ĲȘȢ
İȓȞĮȚ ĮțȡȚȕȒ
ȉȩʌȠȢ
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ȊʌȠȖȡĮĳȒ ȞȠȝȓȝȠȣ İțʌȡȠıȫʌȠȣ
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ȈȊȃǼȇīǹǽȅȂǼȃǾ – ȈȊȃǻǼǻǼȂǼȃǾ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾ
īȚĮ țȐșİ İʌȚȤİȓȡȘıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ «įİȜĲȓȠ İĲĮȚȡȚțȒȢ ıȤȑıȘȢ» [ȑȞĮ įİȜĲȓȠ ȖȚĮ țȐșİ
İʌȚȤİȓȡȘıȘ ıȣȞİȡȖĮȗȩȝİȞȘ Ȓ ıȣȞįİįİȝȑȞȘ ȝİ ĲȘȞ ĮȚĲȠȪıĮ İʌȚȤİȓȡȘıȘ țĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ ıȣȞİȡȖĮȗȩȝİȞİȢ Ȓ
ıȣȞįİįİȝȑȞİȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ ĲȦȞ İȞįİȤȩȝİȞȦȞ ıȣȞİȡȖĮȗȩȝİȞȦȞ Ȓ ıȣȞįİįİȝȑȞȦȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ], ĲĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ıȤİĲȚțȠȪ «ʌȓȞĮțĮ İĲĮȚȡȚțȒȢ ıȤȑıȘȢ» ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȝİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ĮțȩȜȠȣșȠ
ıȣȖțİĳĮȜĮȚȦĲȚțȩ ʌȓȞĮțĮ:

ȆǿȃǹȀǹȈ ǹ
ȈȣȞİȡȖĮȗȩȝİȞȘ İʌȚȤİȓȡȘıȘ (İʌȦȞȣȝȓĮ/ĮțȡȚȕȒ

ȈȣȞįİįİȝȑȞȘ İʌȚȤİȓȡȘıȘ (İʌȦȞȣȝȓĮ/ĮțȡȚȕȒ

ıĲȠȚȤİȓĮ)

ıĲȠȚȤİȓĮ)

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ǻǼȁȉǿȅ ǼȉǹǿȇǿȀǾȈ ȈȋǼȈǾȈ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ ȂǼ ȉȅȃ ĭ.ǻ.Ǽ.

ǼȉǹǿȇǿȀǾ ȈȋǼȈǾ: ȈȣȞİȡȖĮȗȩȝİȞȘ İʌȚȤİȓȡȘıȘ ... ȈȣȞįİįİȝȑȞȘ İʌȚȤİȓȡȘıȘ... (İʌȚȜȑȟĲİ ĮȞȐȜȠȖĮ)
ǹțȡȚȕȒ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ
ǼȆȍȃȊȂǿǹ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ
ǻǿǹȀȇǿȉǿȀȅȈ ȉǿȉȁȅȈ
ǹ.ĭ.Ȃ.
ȅǻȅȈ - ǹȇǿĬȂȅȈ
ȉǹȋ. ȀȍǻǿȀǹȈ
ȆȅȁǾ
ȃȅȂȅȈ
ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ
İĲĮȚȡȚțȒȢ ȑįȡĮȢ
ȉǾȁǼĭȍȃȅ
FAX
E-mail
ǻȚİȪșȣȞıȘ
ǻȚĮįȚțĲȪȠȣ (Website address)

ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ țĮȚ ĲȓĲȜȠȢ ĲȠȣ Ȓ ĲȦȞ
țȪȡȚȦȞ įȚİȣșȣȞĲȚțȫȞ ıĲİȜİȤȫȞ
(ȆȡȩİįȡȠȢ, īİȞȚțȩȢ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ Ȓ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ șȑıȘ)

ȉȓĲȜȠȢ

ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ

ȉȓĲȜȠȢ

ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ

ȉȓĲȜȠȢ

ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ

ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȣĲȐ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȝİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ ǹ ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ Ǻ

44879
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ǼȆǼȄǾīǾȂǹȉǿȀȅ ȈǾȂǼǿȍȂǹ
ȈȋǼȉǿȀǹ ȂǼ ȉȅȊȈ ȉȊȆȅȊȈ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼȍȃ
ǿ. ȉȊȆȅǿ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼȍȃ
īȓȞİĲĮȚ įȚȐțȡȚıȘ ȝİĲĮȟȪ ĲȡȚȫȞ ĲȪʌȦȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ĲȦȞ ıȤȑıİȦȞ ʌȠȣ įȚĮĲȘȡȠȪȞ ȝİ
ȐȜȜİȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ ıİ İʌȓʌİįȠ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ ıĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ, ıĲĮ įȚțĮȚȫȝĮĲĮ ȥȒĳȠȣ Ȓ įȚțĮȚȫȝĮĲȠȢ ȐıțȘıȘȢ
țȣȡȚĮȡȤȚțȒȢ İʌȚȡȡȠȒȢ.
ȉȪʌȠȢ 1: ĮȞİȟȐȡĲȘĲȘ İʌȚȤİȓȡȘıȘ
ȆȡȩțİȚĲĮȚ ĮʌȜȐ ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ ʌȠȣ įİȞ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ ȐȜȜȠȣȢ įȪȠ ĲȪʌȠȣȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ,
įȘȜĮįȒ ıĲȚȢ ıȣȞİȡȖĮȗȩȝİȞİȢ Ȓ ıĲȚȢ ıȣȞįİįİȝȑȞİȢ.
Ǿ ĮȚĲȠȪıĮ İʌȚȤİȓȡȘıȘ İȓȞĮȚ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȘ İȐȞ:
— įİȞ ȑȤİȚ ıȣȝȝİĲȠȤȒ 25 % Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ ıİ ȐȜȜȘ İʌȚȤİȓȡȘıȘ,
— ĲȠ 25 % Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ ĲȠȣ țİĳĮȜĮȓȠȣ ĲȘȢ įİȞ ĮȞȒțİȚ ıİ ȝȓĮ ȐȜȜȘ İʌȚȤİȓȡȘıȘ Ȓ ıİ įȘȝȩıȚȠ ȠȡȖĮȞȚıȝȩ
Ȓ Įʌȩ țȠȚȞȠȪ ıİ ʌȠȜȜȑȢ ıȣȞįİįİȝȑȞİȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ Ȓ ıİ įȘȝȩıȚȠȣȢ ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ,
— įİȞ țĮĲĮȡĲȓȗİȚ İȞȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣȢ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪȢ ȠȪĲİ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ıĲȠȣȢ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ
ʌȠȣ țĮĲĮȡĲȓȗİȚ İȞȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣȢ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪȢ țĮȚ ıȣȞİʌȫȢ įİȞ İȓȞĮȚ ıȣȞįİįİȝȑȞȘ İʌȚȤİȓȡȘıȘ.
ȉȪʌȠȢ 2: ıȣȞİȡȖĮȗȩȝİȞȘ İʌȚȤİȓȡȘıȘ
ȅ ĲȪʌȠȢ ĮȣĲȩȢ ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȪİȚ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ ʌȠȣ įȚĮĲȘȡȠȪȞ ıȘȝĮȞĲȚțȑȢ
ȤȡȘȝĮĲȠȠȚțȠȞȠȝȚțȑȢ İĲĮȚȡȚțȑȢ ıȤȑıİȚȢ, ȤȦȡȓȢ ȩȝȦȢ Ș ȝȓĮ ȞĮ Įıțİȓ ıȘȝĮȞĲȚțȩ ȐȝİıȠ Ȓ ȑȝȝİıȠ ȑȜİȖȤȠ ıĲȘȞ
ȐȜȜȘ. ǼȓȞĮȚ ıȣȞİȡȖĮȗȩȝİȞİȢ ȠȚ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ ĮȞİȟȐȡĲȘĲİȢ ĮȜȜȐ ȠȪĲİ țĮȚ ıȣȞįİįİȝȑȞİȢ
ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ.
Ǿ ĮȚĲȠȪıĮ İʌȚȤİȓȡȘıȘ İȓȞĮȚ ıȣȞİȡȖĮȗȩȝİȞȘ ȝİ ȝȓĮ ȐȜȜȘ İȐȞ:
— țĮĲȑȤİȚ ʌȠıȠıĲȩ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ ȝİĲĮȟȪ 25 % țĮȚ 50 % ı' ĮȣĲȒȞ,
— Ȓ İȐȞ Ș ȐȜȜȘ İʌȚȤİȓȡȘıȘ țĮĲȑȤİȚ ʌȠıȠıĲȩ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ ȝİĲĮȟȪ 25 % țĮȚ 50 % ıĲȘȞ ĮȚĲȠȪıĮ İʌȚȤİȓȡȘıȘ,
— țĮȚ Ș ĮȚĲȠȪıĮ İʌȚȤİȓȡȘıȘ įİȞ țĮĲĮȡĲȓȗİȚ İȞȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣȢ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪȢ ıĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ ȞĮ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ Ș ȐȜȜȘ İʌȚȤİȓȡȘıȘ ȕȐıİȚ İȞȠʌȠȓȘıȘȢ ȠȪĲİ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ȕȐıİȚ İȞȠʌȠȓȘıȘȢ ıĲȠȣȢ
ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪȢ ĮȣĲȒȢ ĲȘȢ ȐȜȜȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ Ȓ ȝȓĮȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ıȣȞįİįİȝȑȞȘ ȝİ ĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ
ĮȣĲȒ.

ȉȪʌȠȢ 3: ıȣȞįİįİȝȑȞȘ İʌȚȤİȓȡȘıȘ
ǹȣĲȩȢ Ƞ ĲȪʌȠȢ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȘȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ ʌȠȣ ıȣȝȝİĲȑȤȠȣȞ ıİ ȑȞĮȞ ȩȝȚȜȠ,
ȝȑıȦ ĲȠȣ ȐȝİıȠȣ Ȓ ȑȝȝİıȠȣ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ ʌȜİȚȠȥȘĳȓĮȢ ĲȠȣ țİĳĮȜĮȓȠȣ Ȓ ĲȦȞ įȚțĮȚȦȝȐĲȦȞ ȥȒĳȠȣ (ĮțȩȝȘ
țĮȚ ȝȑıȦ ıȣȝĳȦȞȚȫȞ Ȓ ıİ ȠȡȚıȝȑȞİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȝȑıȦ ĳȣıȚțȫȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ȝȑĲȠȤȠȚ), Ȓ ȝȑıȦ
ĲȘȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ȐıțȘıȘȢ țȣȡȚĮȡȤȚțȒȢ İʌȚȡȡȠȒȢ ıİ ȝȓĮ İʌȚȤİȓȡȘıȘ.
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ȂȓĮ İʌȚȤİȓȡȘıȘ ȖȞȦȡȓȗİȚ țĮĲȐ țĮȞȩȞĮ ĮȝȑıȦȢ İȐȞ İȓȞĮȚ ıȣȞįİįİȝȑȞȘ, İĳȩıȠȞ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ
ȑȞȞȠȚĮ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ 83/349/ǼȅȀ ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ, ĲȘȢ 13ȘȢ ǿȠȣȞȓȠȣ 1983, ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȠȣȢ İȞȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣȢ
ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪȢ, ȞĮ țĮĲĮȡĲȓȗİȚ İȞȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣȢ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪȢ Ȓ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ȕȐıİȚ İȞȠʌȠȓȘıȘȢ ıĲȠȣȢ
ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪȢ ȝȚĮȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ ʌȠȣ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ țĮĲĮȡĲȓȗİȚ ʌĮȡȩȝȠȚȠȣȢ İȞȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣȢ
ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪȢ.
ǼȐȞ Ș İĲĮȚȡȚțȒ ȑįȡĮ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıİ țȡȐĲȠȢ ȝȑȜȠȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ ĮʌĮȜȜĮȖȒ Įʌȩ ĲȘȞ
ȣʌȠȤȡȑȦıȘ țĮĲȐȡĲȚıȘȢ ʌĮȡȠȝȠȓȦȞ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȫȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ĲȘȢ ȑȕįȠȝȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ 83/349/ǼȅȀ ĲȠȣ
ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ, Ș İʌȚȤİȓȡȘıȘ ȠĳİȓȜİȚ ȦıĲȩıȠ ȞĮ įȚİȣțȡȚȞȓȗİȚ ȩĲȚ įİȞ ʌȜȘȡȠȓ țȐʌȠȚȠȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȠȡȠȪȢ ʌȠȣ
țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 2, ʌĮȡ. 3, ʌİȡ. ȗ. ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.
ȂȓĮ İʌȚȤİȓȡȘıȘ ȝʌȠȡİȓ İʌȓıȘȢ ȞĮ șİȦȡȘșİȓ ȦȢ ıȣȞįİįİȝȑȞȘ ȝİ ȝȓĮ ȐȜȜȘ ȝȑıȦ İȞȩȢ ĳȣıȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ
Ȓ ȠȝȐįĮȢ ĳȣıȚțȫȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ ʌȠȣ İȞİȡȖȠȪȞ Įʌȩ țȠȚȞȠȪ.
ǹʌȩ ĲȘȞ ȐȜȜȘ ʌȜİȣȡȐ, ȣʌȐȡȤİȚ Ș ıȤİĲȚțȐ ıʌȐȞȚĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȓĮ İʌȚȤİȓȡȘıȘ ȞĮ țĮĲĮȡĲȓȗİȚ ȝİ įȚțȒ ĲȘȢ
ʌȡȦĲȠȕȠȣȜȓĮ İȞȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣȢ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪȢ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ĲȘȢ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ ʌĮȡȩȝȠȚĮ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ Įʌȩ ĲȘȞ
ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞȘ ȑȕįȠȝȘ ȠįȘȖȓĮ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ, Ș İʌȚȤİȓȡȘıȘ įİȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ
ıȣȞįİįİȝȑȞȘ țĮȚ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ șİȦȡȘșİȓ ȩĲȚ İȓȞĮȚ ȝȠȞȩ ıȣȞİȡȖĮȗȩȝİȞȘ.
īȚĮ ȞĮ ʌȡȠıįȚȠȡȚıĲİȓ İȐȞ ȝȓĮ İʌȚȤİȓȡȘıȘ İȓȞĮȚ ıȣȞįİįİȝȑȞȘ Ȓ ȩȤȚ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟĮțȡȚȕȫȞİĲĮȚ ıİ țȐșİ ȝȓĮ
Įʌȩ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ İȐȞ Ș İʌȚȤİȓȡȘıȘ ʌȜȘȡȠȓ Ȓ ȩȤȚ țȐʌȠȚȠȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȠȡȠȪȢ ʌȠȣ
țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 2, ʌĮȡ. 3, ʌİȡ. ȗ. ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ, İȞįİȤȠȝȑȞȦȢ ȝȑıȦ İȞȩȢ ĳȣıȚțȠȪ
ʌȡȠıȫʌȠȣ Ȓ ȠȝȐįĮȢ ĳȣıȚțȫȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ ʌȠȣ İȞİȡȖȠȪȞ Įʌȩ țȠȚȞȠȪ.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ī
ǿ. ȉȊȆȅȈ Ȁǹǿ ȆǼȇǿǼȋȅȂǼȃȅ ȉǾȈ ǺǼǺǹǿȍȈǾ ǼȆǿȉȊȋȅȊȈ ǼȄǼȉǹȈǾȈ.

ȁȅīȅȉȊȆȅ ĭ.ǻ.Ǽ.
(ǼĳȩıȠȞ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ)

ǼʌȦȞȣȝȓĮ ĭ.ǻ.Ǽ.

ȁȅīȅȉȊȆȅ
Ǽ.ȅ.Ȇ.Ȇ.Ǽ.Ȇ

ǹȡȚșȝȩȢ ǹįİȚȠįȩĲȘıȘȢ:

ǹȡȚșȝȩȢ ǺİȕĮȓȦıȘȢ: _____________________
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ: _____________________

ǺǼǺǹǿȍȈǾ ǼȆǿȉȊȋȅȊȈ ǼȄǼȉǹȈǾȈ
ʌ.į. …………….…… (ȐȡșȡȠ) ……………...
ǺǹĬȂǿǻǹ (1) : _______________________________________
Ȓ
ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅ (2) : __________________________________

ǺİȕĮȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ƞ İȟİĲĮȗȩȝİȞȠȢ (ȩȞȠȝĮ, İʌȓșİĲȠ, ʌĮĲȡȫȞȣȝȠ), ………………………………….
…………………………………………………………………….., ȝİ (ǻ.ǹ.ȉ.) …………….…………..
țĮȚ ȝİ ĲȘȞ ȣʌ’ ĮȡȚș. ʌȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ ……………… ȕİȕĮȓȦıȘ ȣʌȠȕȠȜȒȢ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞ ıĲȘȞ
ȆİȡȚĳȑȡİȚĮ ……………………..………, ıȣȝȝİĲİȓȤİ ȝİ İʌȚĲȣȤȓĮ ĲȚȢ İȟİĲȐıİȚȢ ȕȐıİȚ :
Į) ĲȠ ȣʌ’ ĮȡȚș. ʌȡȦĲ. ………. ………. ʌȡĮțĲȚțȩ ĲȘȢ ………………. ȈȣȞİįȡȓĮıȘȢ ĲȠȣ ıȣȜȜȠȖȚțȠȪ
ȠȡȖȐȞȠȣ İȜȑȖȤȠȣ ĲȠȣ ĭ.ǻ.Ǽ. ıĲȘȞ …………………………….... (ĲȩʌȠȢ).
ȕ) ĲȠ ȣʌ’ ĮȡȚș. ……………………….. ʌȡĮțĲȚțȩ ĲȘȢ ………………… ĲȘȢ İȟİĲĮıĲȚțȒ İʌȚĲȡȠʌȒȢ ĲȠȣ
ĭ.ǻ.Ǽ. ʌİȡȓ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ İȟİĲȐıİȦȞ ʌȡĮțĲȚțȠȪ ȝȑȡȠȣȢ ıĲȘȞ …………………………………….
(ĮțȡȚȕȒ ǻ/ȞıȘ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ ʌȡĮțĲȚțȒȢ ȐıțȘıȘȢ).
Ȗ) ĲȠ ȣʌ’ ĮȡȚș. …………………….. ʌȡĮțĲȚțȩ ĲȘȢ …………………… ĲȘȢ İȟİĲĮıĲȚțȒȢ İʌȚĲȡȠʌȒȢ ĲȠȣ
ĭ.ǻ.Ǽ. ʌİȡȓ șİȦȡȘĲȚțȠȪ ȝȑȡȠȣȢ ıĲȘȞ ……………………….. (ĮțȡȚȕȒ ǻ/ȞıȘ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ
įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ șİȦȡȘĲȚțȒȢ İȟȑĲĮıȘȢ).

ȅ İțʌȡȩıȦʌȠȢ ĲȠȣ ĭ.ǻ.Ǽ.

ȊʌȠȖȡĮĳȒ
(1)

ǼʌȚȜȑȖİĲĮȚ Ș ȕĮșȝȓįĮ ĲİȤȞȚțȠȪ İʌĮȖȖȑȜȝĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ ȕĮșȝȓįȦȞ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȫȞ ʌȡȠıȩȞĲȦȞ
ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ʌĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ.
(2)
ǼʌȚȜȑȖİĲĮȚ ĲȠ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ĲȪʌȠȣ ǿ ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ 303/2008/ǼȀ Ȓ ĲȪʌȠȣ ǿǿ ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ
303/2008/ǼȀ, ʌȠȣ ĮĳȠȡȐ ȝȩȞȠ ĲȠȣȢ ĲİȤȞȚțȠȪȢ ȥȣțĲȚțȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ.
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ǿǿ. ȆȓȞĮțĮȢ ȕĮșȝȓįȦȞ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȫȞ ʌȡȠıȩȞĲȦȞ
ʌ.į. 112/2012
ǹȡȤȚĲİȤȞȓĲȘ ȊįȡĮȣȜȚțȠȪ

ǼȡȖȠįȘȖȠȪ ȊįȡĮȣȜȚțȠȪ
ʌ.į. 113/2012

ȋİȚȡȚıĲȒ ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ ȑȡȖȠȣ ȠȝȐįĮȢ Ǻ, İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ 1

ȋİȚȡȚıĲȒ ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ ȑȡȖȠȣ ȠȝȐįĮȢ Ǻ, İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ 2

ȋİȚȡȚıĲȒ ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ ȑȡȖȠȣ ȠȝȐįĮȢ Ǻ, İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ 3

ȋİȚȡȚıĲȒ ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ ȑȡȖȠȣ ȠȝȐįĮȢ Ǻ, İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ 4

ȋİȚȡȚıĲȒ ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ ȑȡȖȠȣ ȠȝȐįĮȢ Ǻ, İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ 5

ȋİȚȡȚıĲȒ ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ ȑȡȖȠȣ ȠȝȐįĮȢ Ǻ, İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ 6

ȋİȚȡȚıĲȒ ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ ȑȡȖȠȣ ȠȝȐįĮȢ Ǻ, İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ 7

ȋİȚȡȚıĲȒ ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ ȑȡȖȠȣ ȠȝȐįĮȢ Ǻ, İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ 8

ȋİȚȡȚıĲȒ ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ ȑȡȖȠȣ ȠȝȐįĮȢ ǹ, İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ 1

ȋİȚȡȚıĲȒ ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ ȑȡȖȠȣ ȠȝȐįĮȢ ǹ, İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ 2

ȋİȚȡȚıĲȒ ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ ȑȡȖȠȣ ȠȝȐįĮȢ ǹ, İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ 3

ȋİȚȡȚıĲȒ ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ ȑȡȖȠȣ ȠȝȐįĮȢ ǹ, İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ 4

ȋİȚȡȚıĲȒ ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ ȑȡȖȠȣ ȠȝȐįĮȢ ǹ, İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ 5

ȋİȚȡȚıĲȒ ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ ȑȡȖȠȣ ȠȝȐįĮȢ ǹ, İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ 6

ȋİȚȡȚıĲȒ ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ ȑȡȖȠȣ ȠȝȐįĮȢ ǹ, İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ 7

ȋİȚȡȚıĲȒ ȝȘȤĮȞȘȝȐĲȦȞ ȑȡȖȠȣ ȠȝȐįĮȢ ǹ, İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ 8

ʌ.į. 114/2012
ǹȡȤȚĲİȤȞȓĲȘ ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ ȀĮȪıȘȢ

ǼȖțĮĲĮıĲȐĲȘ ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ ȀĮȪıȘȢ
ʌ.į. 115/2012
ȘȢ

ǼȡȖȠįȘȖȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ 1ȘȢ ǼȚįȚțȩĲȘĲĮȢ

ȘȢ

ǼȡȖȠįȘȖȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ 2 ǼȚįȚțȩĲȘĲĮȢ

ȘȢ

ǹȡȤȚĲİȤȞȓĲȘ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ 3 ǼȚįȚțȩĲȘĲĮȢ

ǼȡȖȠįȘȖȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ 3 ǼȚįȚțȩĲȘĲĮȢ

ǹȡȤȚĲİȤȞȓĲȘ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ 4ȘȢ ǼȚįȚțȩĲȘĲĮȢ

ǼȡȖȠįȘȖȠȪ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ 4 ǼȚįȚțȩĲȘĲĮȢ

ǹȡȤȚĲİȤȞȓĲȘ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ 1 ǼȚįȚțȩĲȘĲĮȢ
ǹȡȤȚĲİȤȞȓĲȘ ȂȘȤĮȞȚțȠȪ ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ 2 ǼȚįȚțȩĲȘĲĮȢ

ȘȢ
ȘȢ
ȘȢ

ʌ.į. 115/2012
ǹȡȤȚĲİȤȞȓĲȘ ȅȟȣȖȠȞȠțȠȜȜȘĲȒ Ǻǯ ĲȐȟȘȢ

ǹȡȤȚĲİȤȞȓĲȘ ȅȟȣȖȠȞȠțȠȜȜȘĲȒ ǹǯ ĲȐȟȘȢ

ǹȡȤȚĲİȤȞȓĲȘ ǾȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȘĲȒ Ǻǯ ĲȐȟȘȢ

ǹȡȤȚĲİȤȞȓĲȘ ǾȜİțĲȡȠıȣȖțȠȜȜȘĲȒ ǹǯ ĲȐȟȘȢ
ʌ.į. 1/2013

ǹȡȤȚĲİȤȞȓĲȘ ȌȣțĲȚțȠȪ

ǼȡȖȠįȘȖȠȪ ȌȣțĲȚțȠȪ
ʌ.į. 108/2013
ȘȢ

ǼȖțĮĲĮıĲȐĲȘ ǾȜİțĲȡȠȜȩȖȠȣ ī’ ǼȚįȚțȩĲȘĲĮȢ

ȘȢ

ȈȣȞĲȘȡȘĲȒ ǾȜİțĲȡȠȜȩȖȠȣ ǻǯ ǼȚįȚțȩĲȘĲĮȢ

ȘȢ

ǼȖțĮĲĮıĲȐĲȘ ǾȜİțĲȡȠȜȩȖȠȣ 1 ȅȝȐįĮȢ ǻǯ ǼȚįȚțȩĲȘĲĮȢ

ȘȢ

ǼȖțĮĲĮıĲȐĲȘ ǾȜİțĲȡȠȜȩȖȠȣ 2 ȅȝȐįĮȢ ǻǯ ǼȚįȚțȩĲȘĲĮȢ

ǼȖțĮĲĮıĲȐĲȘ ǾȜİțĲȡȠȜȩȖȠȣ 1 ȅȝȐįĮȢ ǹǯ ǼȚįȚțȩĲȘĲĮȢ
ǼȖțĮĲĮıĲȐĲȘ ǾȜİțĲȡȠȜȩȖȠȣ 2 ȅȝȐįĮȢ ǹǯ ǼȚįȚțȩĲȘĲĮȢ
ǼȖțĮĲĮıĲȐĲȘ ǾȜİțĲȡȠȜȩȖȠȣ 3 ȅȝȐįĮȢ ǹǯ ǼȚįȚțȩĲȘĲĮȢ
ǼȖțĮĲĮıĲȐĲȘ ǾȜİțĲȡȠȜȩȖȠȣ 4 ȅȝȐįĮȢ ǹǯ ǼȚįȚțȩĲȘĲĮȢ
ǼȖțĮĲĮıĲȐĲȘ ǾȜİțĲȡȠȜȩȖȠȣ ĭȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȫȞ
ȈȣıĲȘȝȐĲȦȞ ȂȚțȡȒȢ ȀȜȓȝĮțĮȢ

ȘȢ
ȘȢ

ʌ.į.(1)

ǺĮșȝȓįĮ (2)
ȉȩʌȠȢ

(3)

ǼȟİĲĮıĲȑȢ

(4)

ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ

ǻǿǼȃǼȇīǼǿǹ ĬǼȍȇǾȉǿȀȅȊ ȂǼȇȅȊȈ
(5)

ȉȩʌȠȢ(6)
ǼȟİĲĮıĲȑȢ

ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ(7)

ǻǿǼȃǼȇīǼǿǹ ȆȇǹȀȉǿȀȅȊ ȂǼȇȅȊȈ

(2)

ǼʌȚȜȑȖİĲĮȚ ĲȠ ʌȡȠİįȡȚțȩ įȚȐĲĮȖȝĮ ʌȠȣ ĮĳȠȡȐ ĲȠ ʌİįȓȠ (ĲİȤȞȚțȩ İʌȐȖȖİȜȝĮ) ʌȡȠȢ ĮįİȚȠįȩĲȘıȘ ȖȚĮ ĲȠ ȠʌȠȓȠ Ƞ ĭ.ǻ.Ǽ. İʌȚșȣȝİȓ ȞĮ įȚİȟȐȖİȚ İȟİĲȐıİȚȢ.
ǼʌȚȜȑȖİĲĮȚ Ș ȕĮșȝȓįĮ ĲİȤȞȚțȠȪ İʌĮȖȖȑȜȝĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ Ƞ ĭ.ǻ.Ǽ. İʌȚșȣȝİȓ ȞĮ įȚİȟȐȖİȚ İȟİĲȐıİȚȢ.
(3)
ǼʌȚȜȑȖİĲĮȚ Ƞ ĲȩʌȠȢ įȚİȟĮȖȦȖȒȢ (ʌ.Ȥ. ǹșȒȞĮ) ĲȠȣ șİȦȡȘĲȚțȠȪ ȝȑȡȠȣȢ ĲȦȞ İȟİĲȐıİȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ȕĮșȝȓįĮ.
(4)
ȈȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ Į/Į ĲȦȞ ȝİȜȫȞ ĲȦȞ İȟİĲĮıĲȚțȫȞ İʌȚĲȡȠʌȫȞ Įʌȩ ĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ Ǽ.
(5)
ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Ƞ įȚĮșȑıȚȝȠȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ İȟİĲȐıİȚȢ șİȦȡȘĲȚțȠȪ ȝȑȡȠȣȢ, ʌ.Ȥ. Ǿ/Ȋ, ĳȦĲȠĲȣʌȚțȩ ȝȘȤȐȞȘȝĮ, scanners ț.Ĳ.Ȝ.
(6)
ǼʌȚȜȑȖİĲĮȚ Ƞ ĲȩʌȠȢ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ (ʌ.Ȥ. ǹșȒȞĮ) ȖȚĮ ĲȘ įȚİȟĮȖȦȖȒ ĲȠȣ ʌȡĮțĲȚțȠȪ ȝȑȡȠȣȢ ĲȦȞ İȟİĲȐıİȦȞ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ ȕĮșȝȓįĮȢ.
(7)
ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Ƞ Į/Į ĲȠȣ įȚĮșȑıȚȝȠȣ țȪȡȚȠȣ Ȓ/țĮȚ ȕȠȘșȘĲȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ Įʌȩ ĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ Ȉȉ, ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ İȟİĲȐıİȚȢ
ʌȡĮțĲȚțȠȪ ȝȑȡȠȣȢ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ ȕĮșȝȓįĮȢ.

(1)

Į/Į

ǹǿȉǾȈǾ
ȆǼǻǿȅ ǹǻǼǿȅǻȅȉǾȈǾȈ ĭȅȇǼǹ ǻǿǼȃǼȇīǼǿǹȈ ǼȄǼȉǹȈǼȍȃ

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǻ
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ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ

ǻ.ǹ.ȉ.

ȉȓĲȜȠȢ ıʌȠȣįȫȞ (1)
ǱįİȚĮ Ȓ ǺİȕĮȓȦıȘ
ĮȞĮȖȖİȜȓĮȢ (2)
ıĲȘ ǻȚİȞȑȡȖİȚĮ
ǼȟİĲȐıİȦȞ (3)

ıĲȘȞ ǼȚįȚțȩĲȘĲĮ /
ǺĮșȝȓįĮ (4)

ǼȂȆǼǿȇǿǹ (ıİ ȝȒȞİȢ)

(2)

ǹȞĮĳȑȡİĲĮȚ Ƞ ʌȜȒȡȘȢ ĲȓĲȜȠȢ ıʌȠȣįȫȞ ʌȠȣ țĮĲȑȤİȚ ĲȠ ȝȑȜȠȢ țĮȚ İʌȚıȣȞȐʌĲİĲĮȚ İʌȚțȣȡȦȝȑȞȠ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ.
ǹȞĮĳȑȡİĲĮȚ ĮȞ ĲȠ ȝȑȜȠȢ İȓȞĮȚ țȐĲȠȤȠȢ ȐįİȚĮȢ Ȓ ȕİȕĮȓȦıȘȢ ĮȞĮȖȖİȜȓĮȢ țĮȚ İʌȚıȣȞȐʌĲİĲĮȚ İʌȚțȣȡȦȝȑȞȠ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ.
(3)
ǹȞĮĳȑȡİĲĮȚ Ș ʌİȡȓȠįȠȢ İȝʌİȚȡȓĮȢ (ıİ ȝȒȞİȢ) ıĲȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮ İȟİĲȐıİȦȞ țĮȚ İʌȚıȣȞȐʌĲȠȞĲĮȚ İʌȚțȣȡȦȝȑȞĮ ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ ȕİȕĮȚȫıİȦȞ.
(4)
ǹȞĮĳȑȡİĲĮȚ Ș ʌİȡȓȠįȠȢ İȝʌİȚȡȓĮȢ (ıİ ȝȒȞİȢ) İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ ıĲȘȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ǼȚįȚțȩĲȘĲĮ/ǺĮșȝȓįĮ ĲȦȞ İȟİĲȐıİȦȞ țĮȚ İʌȚıȣȞȐʌĲȠȞĲĮȚ ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ
ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ ȕİȕĮȚȫıİȦȞ.

(1)

Į/Į

ǹǿȉǾȈǾ
ȂǼȁǾ ǼȄǼȉǹȈȉǿȀǾȈ ǼȆǿȉȇȅȆǾȈ ĭȅȇǼǹ ǻǿǼȃǼȇīǼǿǹȈ ǼȄǼȉǹȈǼȍȃ

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ Ǽ
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44885

ț.ȣ.Į.

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ

(2)

ȈĲȠȚȤİȓĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ (4)
ȈİȚȡȚĮțȩȢ
ĮȡȚșȝȩȢ

ǲĲȠȢ
țĮĲĮıțİȣȒȢ

ȆǼȇǿīȇǹĭǾ ǼȄȅȆȁǿȈȂȅȊ

ǼȃǻǼǿȀȉǿȀȅȈ ǺȅǾĬǾȉǿȀȅȈ ǼȄȅȆȁǿȈȂȅȈ

ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ
ȐıțȘıȘ (3)

ȀȊȇǿȅȈ ǼȄȅȆȁǿȈȂȅȈ

(5)

ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ CE

(2)

ǼʌȚȜȑȖİĲĮȚ Ș țȠȚȞȒ ȣʌȠȣȡȖȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ Ș ȠʌȠȓĮ ĮȞĮĳȑȡİȚ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȪ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ĲȠȣ ĭ.ǻ.Ǽ.
ǼʌȚȜȑȖİĲĮȚ ĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘȝĮ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ț.ȣ.Į. ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ Ƞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ ĲȠȣ ĭ.ǻ.Ǽ.
(3)
ǼʌȚȜȑȖİĲĮȚ Ș İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ ȐıțȘıȘ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮȡĲȒȝĮĲĮ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ ț.ȣ.Į. țĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ Ƞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ ĲȠȣ ĭ.ǻ.Ǽ.
(4)
ȈȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ (ʌȜȒȡȘ İʌȦȞȣȝȓĮ) ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ (ȝȘȤĮȞȒȝĮĲȠȢ, ıȣıțİȣȒȢ, ȝİĲȡȘĲȚțȫȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ț.Ĳ.Ȝ.).
(5)
ȈȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ İĳȩıȠȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȞȠȝȠșİıȓĮ.

(1)

Į/Į

(1)

ǹǿȉǾȈǾ
ǼȇīǹȈȉǾȇǿǹȀȅȈ ǼȄȅȆȁǿȈȂȅȈ ĭȅȇǼǹ ǻǿǼȃǼȇīǼǿǹȈ ǼȄǼȉǹȈǼȍȃ

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ Ȉȉ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 20
Δημοσίευση και έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

44887

44888
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• 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 Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.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 Τυπογραφείο (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 Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02031331012130024*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

