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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 25
20 Ιανουαρίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
’Ενταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ασκή−
σεως επαγγέλματος ξεναγού στα Ενιαία Κέντρα
Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.). ...............................................................
1
Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού
Σήματος Λειτουργίας σε αυτοκινητοδρόμια. Έντα−
ξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέ−
τησης (Ε.Κ.Ε.)...................................................................................... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1620
(1)
’Ενταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ασκήσεως
επαγγέλματος ξεναγού στα Ενιαία Κέντρα Εξυπη−
ρέτησης (Ε.Κ.Ε.).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 9 και 14 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄63)
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά
και άλλες διατάξεις.»
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 102), όπως ισχύει.
4. Το άρθρο 8 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α΄ 102) «Ρυθμίσεις
για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη
διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.».
5. Το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους −
Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 75).
6. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).

7. Την παράγραφο 1, του άρ. 24 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ
Α΄ 281) «Τροποποιήσεις του ν. 1388/1983 − Ίδρυση Εθνικού
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης−, ίδρυση Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», με τις οποίες
η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης μετονομά−
ζεται σε Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
8. Το άρθρο 15 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ Α΄ 57) «Για την
περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημοσίου το−
μέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
9. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01−10−2002 (Φ.Ε.Κ. Β΄
1276) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης
και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του πε−
ριεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 (ΦΕΚΑ΄ 75)».
10. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16−10−2006 (ΦΕΚ 1551/
Β/23−10−2006) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτε−
ρικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του
Υπουργού Δικαιοσύνης «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη
αναζήτηση αντιγράφου ποινικού Μητρώου γενικής ή
δικαστικής χρήσης».
11. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α./18613 (ΦΕΚ 1334/Β΄/30.8.2010)
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών
για την απλούστευση διαδικασιών για την πρόσβαση
σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκηση
της σε εκτέλεση του αρ. 6 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63
Α΄/3−5−2010).
12. Την αριθμ. ΥΑΠ/ Φ. 19. 7/ 14/ 380 (ΦΕΚ 1561/Β΄/23−9−2010)
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την οργάνωση,
λειτουργία και αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυ−
πηρέτησης (ΕΚΕ) και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση
διαδικασιών από τα ΕΚΕ.
13. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 214).
14. Την υπ’ αριθμ. 383/ 18.01.2010 (ΦΕΚ Β΄29) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεο−
δώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου».
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15. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνει−
ας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και λοιπές
διατάξεις».
16. Το π.δ. 186/2009 (Α΄ 213) « Συγχώνευση των Υπουρ−
γείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης.»
17. Το π.δ. 215/2010 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Σύσταση Γενικής
Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού
και Τουρισμού».
18. Το ν. 3270/04 (ΦΕΚ Α΄ 188) «Αρμοδιότητες του
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα του−
ρισμού».
19. Το άρθρο 2 του ν. 710/1977 «Περί Ξεναγών» (ΦΕΚ
Α΄ 283).
20. Τη με αριθμ. ΔΙΟΝΟΣΕ 1527/8−10.12.186 Κοινή Από−
φαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και
Εθνικής Οικονομίας «Διατήρηση δικαιολογητικών που
απαιτούνται από τις υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ.» (ΦΕΚ Β΄
862).
21. Τη με αριθμ. 11726/9−6−2005 «Κατάργηση των πι−
στοποιητικών περί μη παραπομπής σε δίκη και περί μη
άσκησης ποινικής δίωξης και αντικατάσταση τους από
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/ 1986 (ΦΕΚ Β΄ 838).
22. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της

ποιότητας των παρεχομένων πληροφοριών και υπηρε−
σιών προς τον πολίτη.
23. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
24. Το γεγονός ότι η διατήρηση της διαδικασίας χο−
ρήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας στη διαδικασία
χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ξεναγού
επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέ−
ροντος που σχετίζονται άμεσα με την προστασία των
αποδεκτών των υπηρεσιών, καθώς και το ότι οι απαιτή−
σεις που αυτή θέτει δεν μπορούν να υποκατασταθούν
από κατασταλτικούς ελέγχους και δεν υπερβαίνουν τα
αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων δημοσίου
συμφέροντος, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Η διαδικασία χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλ−
ματος ξεναγού μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως
Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης. Η έγκυρη πληροφόρηση
των ενδιαφερομένων και η διεκπεραίωση της διαδικα−
σίας αυτής διενεργείται μέσω του ειδικού εντύπου αί−
τησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι,
το οποίο προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέ−
ρος της απόφασης αυτής.
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1
–



(

8 .1599/1986)

ȢȽɈɏɜȾɂɇȽɒɘɋɐɒɍɇɖɂɜɘɋɎɍɓɓɎɍȾəɉɉɍɋɒȽɇρɂȽɓɒɛɒɄɁɛɉɘɐɄρɎɍ ɏɂɜɋȽɂɉɂɀɖɅɂɜρɂȾəɐɄɒɍȽɏɖɂɜɍəɉɉɘɋɓɎɄɏɂɐɇɣɋ
ȋəɏɅɏɍͺɎȽɏǤͶȨǤͳͷͻͻȀͳͻͺȌ



μ

:«

». 


: ȠǤȥǤȠǤɛȞɂɋɇɈɛȞɏȽɊɊȽɒɂɜȽ
ȮɍɓɏɇɐɊɍɠǡȟȀɋɐɄȮɍɓɏɇɐɒɇɈɛɑ
ȫɍɉɇɒɇɈɛɑɈȽɇȭɓɋɒɍɋɇɐɊɍɠǡȮɊɛɊȽ
ȮɍɓɏɇɐɒɇɈɛɑȠɈɎȽɜɁɂɓɐɄɑɈȽɇ
ȥȽɒəɏɒɇɐɄɑ


.





ȭɓɊɎɉɄɏɣɋɂɒȽɇȽɎɟɒɄɋȯɎɄɏɂɐɜȽ

:
ȹɋɍρȽǣ



ȠɎɣɋɓρɍǣ



ȹɋɍρȽȫȽɒɚɏȽǣ 

ȠɎɣɋɓρɍȫȽɒɚɏȽǣ

ȹɋɍρȽȧɄɒɚɏȽɑǣ

ȠɎɣɋɓρɍȧɄɒɚɏȽɑǣ 

ȜɏɇɅǤȟɂɉɒǤ
ȮȽɓɒɟɒɄɒȽɑǣȗ



ȜɏɇɅǤȟɇȽȾȽɒɄɏɜɍɓǣȗ
ȢρɂɏɍρɄɋɜȽ
1
ɀɚɋɋɄɐɄɑ ǣ
ȮɟɎɍɑ
ȱɣɏȽǣ
ȥȽɒɍɇɈɜȽɑ

ȜǤȰǤȧǣ

ȜɏɇɅǤȝɇȾɉɇȽɏɜɍɓ

ȯɀɂɜȽɑǣȗ





ȮɄɉǣ 

ȜɏɇɅǤȴɁɂɇȽɑ
ȪɁɛɀɄɐɄɑǣȗ





ȫɟɉɄǣ





ȤɅȽɀɚɋɂɇȽǣ
ȮɟɎɍɑȞɚɋɋɄɐɄɑǣ

ȪɁɟɑǣ 





ȜɏɇɅǣ 

ǣ 

Ȯȥǣ 

Ȃǣ 

ȗɐɓɊɎɉɄɏɣɋɂɒȽɇɚɋȽȽɎɟɒȽȽɎɍɁɂɇɈɒɇɈəɐɒɍɇɖɂɜȽɒȽɓɒɟɒɄɒȽɑǤ


2
/
(

)ǣ ȭɂ

ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ Ɏɍɓ Ɂɂ ɐɓɋɒəɐɐɂɒȽɇ Ʉ ɂɌɍɓɐɇɍɁɟɒɄɐɄ ɐɒɍ ɎȽɏɟɋ ɚɋɒɓɎɍǡ ȽɎȽɇɒɂɜɒȽɇɎɏɍɐɈɟɊɇɐɄ
ɒɍɓ



ɀɋɛɐɇɍɓ ɒɄɑɓɎɍɀɏȽɔɛɑ

ȽɎɟ

ρɂ  ȾɂȾȽɜɘɐɄ

ɁɄρɟɐɇȽ ɓɎɄɏɂɐɜȽ ɛɐɓɊȾɍɉȽɇɍɀɏȽɔɇɈɍɠɎɉɄɏɂɌɍɓɐɜɍɓǤ





ȪȨȪȧȜǣ


ȪȨȪȧȜȮȠȫπȨȯȧȪȫȜȮȠȬȜǣ


ȪȟȪȭǣ


ȮɄɉǣ

ɂɌɍɓɐɇɍɁɟɒɄɐɄɑ


ȠȫπȨȯȧȪǣ
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ȜȟȮǣ





ȜȬȤȣǣ



ȮǤȥǣ


Ȃǣ
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1

ȜɋȽɀɏəɔɂɒȽɇɍɉɍɀɏəɔɘɑɈȽɇɈȽɒɟɎɇɋȽɏɇɅɊɄɒɇɈəɘɑɎɉɛɏɄɑɂɌȽɗɛɔɇɍɑȽɏɇɅρɟɑǣɎǤɖǤȰɂȾɏɍɓȽɏɜɍɓͳͻͻɈȽɇͲͲʹͻǤ
2
 ȝɉǤɐɄɊɂɜɍɎɂɏɇɂɖɍɊɚɋɍɓɓɎɂɠɅɓɋɄɑɁɛɉɘɐɄɑȋȟɇȽɀɏəɔɂɒȽɇɟɒȽɋɁɂɋɍɏɜɃɂɒȽɇɂɈɎɏɟɐɘɎɍɑȌ
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μ
22

3

. 1599/1986,

,

.6

:(

«1.

1,2,3, 4

)

.

2.

.

3.
ǥǥǥǥǥǤǤȋȽɋȽɀɏəɔɂɒȽɇ Ʉ ȽɌɇɟɎɍɇɋɄ ɛ ȽɌɇɟɎɍɇɋɂɑ ɎɏəɌɂɇɑ ɈȽɇ
ɐɒɄɋɐɓɋɚɖɂɇȽɈȽɒəɎɂɏɜɎɒɘɐɄɒȽɎȽɏȽɈəɒɘɐɒɍɇɖɂɜȽȌ
Ȍ ȽɎȽɉɉəɖɅɄɈȽ Ɋɂ ɒɍ ȽɏɇɅɊǥǥǥǥ ȝɍɠɉɂɓɊȽ ɒɍɓ ȭɓɊȾɍɓɉɜɍɓ ǥǥǥǤǤȋɐɓɊɎɉɄɏɣɋɍɋɒȽɇ ɒȽ ɐɒɍɇɖɂɜȽ ɒɍɓ ȭɓɊȾɍɓɉɜɍɓ ɎǤɖǤ

ȭɓɊȾɍɓɉɜɍɓȫɉɄɊɊɂɉɂɇɍɁɇɈɣɋȜɅɄɋɣɋɛȭɓɊȾɍɓɉɜɍɓȠɔɂɒɣɋȣɂɐɐȽɉɍɋɜɈɄɑȌ

)ɚɎȽɓɐɂɍɏɇɐɒɇɈəɄɎɍɇɋɇɈɛɁɜɘɌɄɊɂɒɍȽɏɇɅɊǥǥǥǥǤȾɍɠɉɂɓɊȽɒɍɓȭɓɊȾɍɓɉɜɍɓǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥ
ȌɈɄɏɠɖɅɄɈɂȽɎȽɏəɁɂɈɒɄɄɎɍɇɋɇɈɛɁɜɘɌɄɊɂɒɍȽɏɇɅɊǥǥǥǥǥǥǥǥǥȾɍɠɉɂɓɊȽɒɍɓȭɓɊȾɍɓɉɜɍɓǥǥǥǥǥǥǥǤ
)ɒɚɅɄɈɂɐɒɍȽɏɖɂɜɍɄɓɎɟɅɂɐɄɊɂ ɒɄɋȽɏɇɅɊǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤɁɇəɒȽɌɄɛ ȽɋȽɔɍɏəɒɍɓȠɇɐȽɀɀɂɉɚȽȫɉɄɊȀɈɣɋ

ȋȫɏɍɐɁɇɍɏɜɃɂɒȽɇɄɍɇɈɂɜȽȠɇɐȽɀɀɂɉɜȽɎǤɖǤȜɅɄɋɣɋǡȣɂɐɐȽɉɍɋɜɈɄɑɛəɉɉɄȌǤ

)ɚɎȽɓɐɂɄɎɍɇɋɇɈɛɁɜɘɌɄǡɐɠɊɔɘɋȽɊɂɒɍəɏɅɏɍ͵ͳɎȽɏǤͳɒɍɓɋǤ͵͵ͶȀʹͲͲͷ

4.
:
) ȽɅɘɣɅɄɈȽɊɂɒɄɋȽɏɇɅɊǤǥǥǥǥǥǥǥǥǥȽɎɟɔȽɐɄɒɍɓǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥ ȋɎɏɍɐɁɇɍɏɜɃɂɒȽɇɂɎȽɈɏɇȾɣɑɒɍɁɇɈȽɐɒɛɏɇɍǡ
ɎɏɘɒɍȾəɅɊɇɍɛɁɂɓɒɂɏɍȾəɅɊɇɍȌ

)ɚɎȽɓɐɂɍɏɇɐɒɇɈəɄɎɍɇɋɇɈɛɁɜɘɌɄɊɂɒɄɋɊɂȽɏɇɅɊǥǥǥǥǥǥǥǥǤȽɎɟɔȽɐɄɒɍɓǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤ
ȌɈɄɏɠɖɅɄɈɂȽɎȽɏəɁɂɈɒɄɄɎɍɇɋɇɈɛɁɜɘɌɄɊɂɒɄɋȽɏɇɅɊǤǥǥǥǥǥǥǤȽɎɟɔȽɐɄɒɍɓǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥ
ȌɈɏɜɅɄɈȽɚɋɍɖɍɑɊɂɒɄɋȽɏɇɅɊǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤȽɎɟɔȽɐɄɒɍɓǥǥǥǥǤǤɈȽɇɈȽɒȽɁɇɈəɐɒɄɈȽɐɂɎɍɇɋɛǥǥǥǥǥǥǤǤ

ȋȭɓɊɎɉɄɏɣɋɂɒȽɇɒɍɂɜɁɍɑɒɄɑɎɍɇɋɛɑɎǤɖǤɎɏɟɐɒɇɊɍǡɖɏɄɊȽɒɇɈɛɎɍɇɋɛǡɈɏəɒɄɐɄǡɔɓɉəɈɇɐɄǡɈəɅɂɇɏɌɄǡȽɋȽɊɍɏɔɘɒɇɈəɊɚɒɏȽɛɎɂɏɇɍɏɇɐɊɟɑɐɂ
ɂɇɁɇɈɟɈȽɒəɐɒɄɊȽɈɏəɒɄɐɄɑɋɚɘɋɈȽɇɄɁɇəɏɈɂɇȽȽɓɒɣɋȌ
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(
6.

. . . (
.(

/

)

31

. 3013/2002)
/

μ

.
/

)»



μ

:

ͳǤȨȽɐȽɑȽɎɍɐɒȽɉɂɜρɂɐɓɐɒɄɊɚɋɄɂɎɇɐɒɍɉɛɐɒɄȟɇɂɠɅɓɋɐɄɎɍɓɁɄɉɣɋɂɒȽɇɐɒɄɋɎȽɏɍɠɐȽȽɜɒɄɐɄǣ
ʹǤȨȽɒɄɋɎȽɏȽɉəȾɂɒɂɍɜɁɇɍɑȽɎɟɒɄɋɓɎɄɏɂɐɜȽρȽɑ
͵ǤȨȽɒɄɋɎȽɏȽɉəȾɂɒɂȽɎɟəɉɉɍȠǤȥǤȠǤǣ
ͶǤȨȽɒɄɋɎȽɏȽɉəȾɂɇɂɈɎɏɟɐɘɎɟɑɐȽɑ
ͷǤȨȽɐȽɑȽɎɍɐɒȽɉɂɜɊɂɐɒɍɋȽɏɇɅɊɟǣ









ǥǥǥǥǥǥǥǤǤ
ȪȀȢȽɇɒɣɋȀɍɠɐȽ
ȋȢɊɂɏɍɊɄɋɜȽȌ ȋȭɔɏȽɀɜɁȽǦɓɎɍɀɏȽɔɛȌ

3

ǼȹɎɍɇɍɑ ɂɋ ɀɋɣɐɂɇ ɒɍɓ ɁɄɉɣɋɂɇ ɗɂɓɁɛ ɀɂɀɍɋɟɒȽ ɛ ȽɏɋɂɜɒȽɇ ɛ ȽɎɍɈɏɠɎɒɂɇ ɒȽ ȽɉɄɅɇɋə ρɂ ɚɀɀɏȽɔɄ ɓɎɂɠɅɓɋɄ ɁɛɉɘɐɄ ɒɍɓəɏɅɏɍɓͺ
ɒɇρɘɏɂɜɒȽɇρɂɔɓɉəɈɇɐɄɒɍɓɉəɖɇɐɒɍɋɒɏɇɣɋρɄɋɣɋǤȠəɋɍɓɎȽɜɒɇɍɑȽɓɒɣɋɒɘɋɎɏəɌɂɘɋɐɈɟɎɂɓɂɋȽɎɏɍɐɎɍɏɜɐɂɇɐɒɍɋɂȽɓɒɟɋ ɒɍɓ ɛ ɐɂ
əɉɉɍɋ ɎɂɏɇɍɓɐɇȽɈɟ ɟɔɂɉɍɑ ȾɉəɎɒɍɋɒȽɑ ɒɏɜɒɍɋ ɛ ɐɈɟɎɂɓɂ ɋȽ Ⱦɉəɗɂɇ əɉɉɍɋǡ ɒɇρɘɏɂɜɒȽɇ ρɂ ɈəɅɂɇɏɌɄ ρɚɖɏɇ ͳͲɂɒɣɋǽǤ
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1. ȜɋɒɜɀɏȽɔɍ ɎɍɇɋɇɈɍɠ ɊɄɒɏɣɍɓ ɀɂɋɇɈɛɑ ɖɏɛɐɄɑǡ
ȜɓɒɂɎəɀɀɂɉɒɄ 
ȽɋȽɃɛɒɄɐɄ
ɚɈɁɍɐɄɑ ɒɂɉɂɓɒȽɜɍɓ ɒɏɇɊɛɋɍɓǡ ȽɎɟ ɒɍ ɍɎɍɜɍ ɋȽ
ɎɏɍɈɠɎɒɂɇ ɟɒɇ ɍ Ƚɇɒɣɋ Ɂɂɋ ɚɖɂɇ ɈȽɒȽɁɇɈȽɐɒɂɜ
ȽɊɂɒəɈɉɄɒȽ ɀɇȽ ɈȽɈɍɠɏɀɄɊȽ ɛ ɀɇȽ ɈəɎɍɇɍ ȽɎɟ ɒȽ
ɎɉɄɊɊɂɉɛɊȽɒȽ ɒɄɑ ɈɉɍɎɛɑǡ ɓɎɂɌȽɜɏɂɐɄɑǡ ȽɎəɒɄɑǡ
ɂɈȾɜȽɐɄɑǡ ɎɉȽɐɒɍɀɏȽɔɜȽɑǡ ɎȽɏȽɖəɏȽɌɄɑǡ ȾȽɏɇəɑ
ɐɘɊȽɒɇɈɛɑ ȾɉəȾɄɑǡ ɎȽɏəȾȽɐɄɑ ɒɘɋ ɁɇȽɒəɌɂɘɋ Ɏɂɏɜ
ɋȽɏɈɘɒɇɈɣɋ ɛ ɒɘɋ ɁɇȽɒəɌɂɘɋ Ɏɍɓ ȽɋȽɔɚɏɍɋɒȽɇ ɐɒȽ
ɛɅɄ ȋȽɋȽɃɄɒɂɜɒȽɇ ɓɎɄɏɂɐɇȽɈə ɂɔɟɐɍɋ ɂɈɁɜɁɂɒȽɇ ȽɎɟ
ɄɊɂɁȽɎɛȽɏɖɛȌ
2ǤȜɋɒɜɀɏȽɔɍɁɇɎɉɣɊȽɒɍɑȭɖɍɉɛɑȩɂɋȽɀɣɋɒɍɓȪǤȮǤȠǤȥǤ


3.ȟɓɍɔɘɒɍɀɏȽɔɜɂɑɒɠɎɍɓɒȽɓɒɟɒɄɒȽɑɒɍɓȽɇɒɍɠɋɒɍɑǡ


ɐɒɄɋ Ɏɜɐɘ ɟɗɄ ɒɘɋ ɍɎɍɜɘɋ ɋȽ ȽɋȽɀɏəɔɂɒȽɇ ɒɍ
ɍɋɍɊȽɒɂɎɣɋɓɊɟɒɍɓǤ
4. ȫɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɟ ɐɒɏȽɒɍɉɍɀɇɈɛɑ ɈȽɒəɐɒȽɐɄɑ
ȜɓɒɂɎəɀɀɂɉɒɄ 
ȽɋȽɃɛɒɄɐɄ
ȋȽɋȽɃɄɒɂɜɒȽɇɓɎɄɏɂɐɇȽɈəȌ
:
1. ȰɓɐɇɈə ɎɏɟɐɘɎȽ Ɏɍɓ ɚɖɍɓɋ ɒɄɋ ɇɅȽɀɚɋɂɇȽ əɉɉɍɓ Ɉɏəɒɍɓɑ – Ɋɚɉɍɓɑ ɒɄɑ Ƞ.Ƞ. ɓɎɍȾəɉɉɍɓɋ
ɇɐɍɁɠɋȽɊɍ ɚɀɀɏȽɔɍ Ɏɍɓ ɚɖɂɇ ɂɈɁɍɅɂɜ ȽɎɟ ȽɏɊɟɁɇȽ ɁɇɈȽɐɒɇɈɛ ɛ ɁɇɍɇɈɄɒɇɈɛ Ƚɏɖɛ ɒɍɓ ɈɏəɒɍɓɑɊɚɉɍɓɑ Ɋɂ ɒȽ ɍɎɍɜɍ ȾɂȾȽɇɣɋɂɒȽɇ Ʉ ɊɄ ɈȽɒȽɁɜɈɄ ɀɇȽ ɒȽ Ƚɋɘɒɚɏɘ ȽɁɇɈɛɊȽɒȽ. Ȝɋ ɐɒɄ ɖɣɏȽ
ɈȽɒȽɀɘɀɛɑ ɛ ɎɏɍɚɉɂɓɐɄɑ Ɂɂɋ ɎɏɍȾɉɚɎɂɒȽɇ Ʉ ɚɈɁɍɐɄ ɂɀɀɏəɔɍɓ ɇɐɍɁɠɋȽɊɍɓ ɒɄɑ ɒɍ ȽɎɟɐɎȽɐɊȽ
ɎɍɇɋɇɈɍɠ ɊɄɒɏɣɍɓ, ɒɍɠɒɍ ɂɜɋȽɇ ɁɓɋȽɒɟɋ ɋȽ ȽɋɒɇɈȽɒȽɐɒȽɅɂɜ ȽɎɟ ɚɋɍɏɈɄ ȾɂȾȽɜɘɐɄ ɛ ɀɇȽ ɒȽ ɈɏəɒɄ
ɟɎɍɓ Ɂɂɋ ɓɔɜɐɒȽɒȽɇ ɒɚɒɍɇȽ, ȽɎɟ ɓɎɂɠɅɓɋɄ ɁɛɉɘɐɄ, Ʉ ɍɎɍɜȽ ɓɎɍȾəɉɉɂɒȽɇ ȽɎɟ ɒɍɋ ɂɋɁɇȽɔɂɏɟɊɂɋɍ
ɂɋɣɎɇɍɋ ɒɄɑ ȽɏɊɟɁɇȽɑ ɁɇɈȽɐɒɇɈɛɑ ɛ ɁɇɍɇɈɄɒɇɈɛɑ Ƚɏɖɛɑ ɛ ɈȽɒə ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ ɂɋɣɎɇɍɋ
ɐɓɊȾɍɉȽɇɍɀɏəɔɍɓ ɒɄɑ ɖɣɏȽɑ ɈȽɒȽɀɘɀɛɑ ɛ ɎɏɍɚɉɂɓɐɄɑ, ɍɇ ɍɎɍɜɍɇ ɖɍɏɄɀɍɠɋ ȾɂȾȽɜɘɐɄ Ɏɂɏɜ
ɎȽɏɍɖɛɑ ɒɄɑ ɚɋɍɏɈɄɑ ȾɂȾȽɜɘɐɄɑ ɛ ɒɄɑ ɓɎɂɠɅɓɋɄɑ ɁɛɉɘɐɄɑ. ȮȽ ɚɀɀɏȽɔȽ Ɏɍɓ ɂɈɁɜɁɍɋɒȽɇ ɐɠɊɔɘɋȽ
Ɋɂ ɒȽ Ƚɋɘɒɚɏɘ Ɂɂɋ ɂɜɋȽɇ ɁɓɋȽɒɟ ɋȽ ɓɎɍȾɉɄɅɍɠɋ Ɋɂɒə ɒɄɋ ɎəɏɍɁɍ ɒɏɇɣɋ ɊɄɋɣɋ ȽɎɟ ɒɄɋ
ɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽ ɚɈɁɍɐɛɑ ɒɄɑ.
2. ȭɂ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ Ɏɍɓ ɍ Ƚɇɒɣɋ ɚɖɂɇ ȽɎɍɈɒɛɐɂɇ ɒȽ ɂɎȽɀɀɂɉɊȽɒɇɈə ɒɍɓ ɎɏɍɐɟɋɒȽ ɐɂ əɉɉɍ ɈɏəɒɍɑɊɚɉɍɑ ɒɄɑ Ƞ.Ƞ. Ƚɋɒɜ ɒɍɓ ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɍɠ (2), ɓɎɍȾəɉɉɂɒȽɇ ȽɋɒɜɀɏȽɔɍ ɒɍɓ ɐɖɂɒɇɈɍɠ ɒɜɒɉɍɓ
ɂɈɎȽɜɁɂɓɐɄɑ ɈȽɇ ȽɋɒɜɀɏȽɔɍ ɒɄɑ ȽɎɟɔȽɐɄɑ ȽɋȽɀɋɣɏɇɐɄɑ ɂɎȽɀɀɂɉɊȽɒɇɈɣɋ Ɏɏɍɐɟɋɒɘɋ, Ʉ ɍɎɍɜȽ
ɖɍɏɄɀɂɜɒȽɇ ȽɎɟ ɒɍ ȭɓɊȾɍɠɉɇɍ ȜɋȽɀɋɣɏɇɐɄɑ ȠɎȽɀɀɂɉɊȽɒɇɈɣɋ ȫɏɍɐɟɋɒɘɋ, ɐɠɊɔɘɋȽ Ɋɂ ɒɄɑ
ɁɇȽɁɇɈȽɐɜɂɑ ɒɍɓ Ȯɜɒɉɍɓ ȤȤȤ ɒɍɓ Ɏ.Ɂ. 38/2010 «ȫɏɍɐȽɏɊɍɀɛ ɒɄɑ ɂɉɉɄɋɇɈɛɑ ɋɍɊɍɅɂɐɜȽɑ ɐɒɄɋ ȪɁɄɀɜȽ
2005/36/Ƞȥ ɒɍɓ ȠɓɏɘɎȽɝɈɍɠ ȥɍɇɋɍȾɍɓɉɜɍɓ ɈȽɇ ɒɍɓ ȭɓɊȾɍɓɉɜɍɓ ɒɄɑ 7Ʉɑ ȭɂɎɒɂɊȾɏɜɍɓ 2005,
ɐɖɂɒɇɈə Ɋɂ ɒɄɋ ȽɋȽɀɋɣɏɇɐɄ ɒɘɋ ɂɎȽɀɀɂɉɊȽɒɇɈɣɋ Ɏɏɍɐɟɋɒɘɋ» (ȰȠȥ Ȝʅ 78).
3. Ȯɍ ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɟ (4) Ɂɂɋ ȽɎȽɇɒɂɜɒȽɇ ɀɇȽ ɓɎɄɈɟɍɓɑ əɉɉɘɋ ɈɏȽɒɣɋ – Ɋɂɉɣɋ ɒɄɑ Ƞ.Ƞ..
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ȜɓɒɂɎəɀɀɂɉɒɄ 
ȽɋȽɃɛɒɄɐɄ

1. ȜɋɒɜɀɏȽɔɍ ɎɍɇɋɇɈɍɠ ɊɄɒɏɣɍɓ ɀɂɋɇɈɛɑ ɖɏɛɐɄɑǡ 
ɚɈɁɍɐɄɑ ɒɂɉɂɓɒȽɜɍɓ ɒɏɇɊɛɋɍɓǡ ȽɎɟ ɒɍ ɍɎɍɜɍ ɋȽ
ɎɏɍɈɠɎɒɂɇ ɟɒɇ ɍ Ƚɇɒɣɋ Ɂɂɋ ɚɖɂɇ ɈȽɒȽɁɇɈȽɐɒɂɜ
ȽɊɂɒəɈɉɄɒȽ ɀɇȽ ɈȽɈɍɠɏɀɄɊȽ ɛ ɀɇȽ ɈəɎɍɇɍ ȽɎɟ ɒȽ
ɎɉɄɊɊɂɉɛɊȽɒȽ ɒɄɑ ɈɉɍɎɛɑǡ ɓɎɂɌȽɜɏɂɐɄɑǡ ȽɎəɒɄɑǡ
ɂɈȾɜȽɐɄɑǡ ɎɉȽɐɒɍɀɏȽɔɜȽɑǡ ɎȽɏȽɖəɏȽɌɄɑǡ ȾȽɏɇəɑ
ɐɘɊȽɒɇɈɛɑ ȾɉəȾɄɑǡ ɎȽɏəȾȽɐɄɑ ɒɘɋ ɁɇȽɒəɌɂɘɋ Ɏɂɏɜ
ɋȽɏɈɘɒɇɈɣɋ ɛ ɒɘɋ ɁɇȽɒəɌɂɘɋ Ɏɍɓ ȽɋȽɔɚɏɍɋɒȽɇ ɐɒȽ
ɛɅɄ ȋȽɋȽɃɄɒɂɜɒȽɇ ɓɎɄɏɂɐɇȽɈə ɂɔɟɐɍɋ ɂɈɁɜɁɂɒȽɇ ȽɎɟ
ɄɊɂɁȽɎɛȽɏɖɛȌ
2ǤȜɋɒɜɀɏȽɔɍɁɇɎɉɣɊȽɒɍɑȭɖɍɉɛɑȩɂɋȽɀɣɋɒɍɓȪǤȮǤȠǤȥǤ
3.ȟɓɍɔɘɒɍɀɏȽɔɜɂɑɒɠɎɍɓɒȽɓɒɟɒɄɒȽɑɒɍɓȽɇɒɍɠɋɒɍɑǡ 
ɐɒɄɋ Ɏɜɐɘ ɟɗɄ ɒɘɋ ɍɎɍɜɘɋ ɋȽ ȽɋȽɀɏəɔɂɒȽɇ ɒɍ
ɍɋɍɊȽɒɂɎɣɋɓɊɟɒɍɓǤ
4. ȫɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɟ ɐɒɏȽɒɍɉɍɀɇɈɛɑ ɈȽɒəɐɒȽɐɄɑ 
ȋȽɋȽɃɄɒɂɜɒȽɇɓɎɄɏɂɐɇȽɈəȌ





ȜɓɒɂɎəɀɀɂɉɒɄ 
ȽɋȽɃɛɒɄɐɄ

ȵɌɇȋȌɊɛɋɂɑȋəɏɅɏɍͳ͵ȨǤ͵ͶͻͳȀʹͲͲǡȰȠȥʹͲȀȜȀʹǦͳͲǦʹͲͲȌ





ǣ

:

: ȵɘɑͷͲ ɄρɚɏɂɑȽɎɟɒɄɋɎɂɏɇɚɉɂɓɐɄɒɍɓȽɇɒɛρȽɒɍɑɈȽɇɒɘɋɒɓɖɟɋ
ȽɎȽɏȽɜɒɄɒɘɋ ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋ ɐɒɄɋ ȽɏρɟɁɇȽ ɀɇȽ ɒɄɋ ɚɈɁɍɐɄ ɒɄɑ ɒɂɉɇɈɛɑ ɎɏəɌɄɑ ɓɎɄɏɂɐɜȽ ȋɍ
ɖɏɟɋɍɑɁɂɐρɂɠɂɇɒɄɋɂɈɁɜɁɍɓɐȽɒɄɋɒɂɉɇɈɛɎɏəɌɄɓɎɄɏɂɐɜȽȌǤ
ȭɂ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ ɎȽɏɚɉɂɓɐɄɑ əɎɏȽɈɒɄɑ ɒɄɑ Ƚɋɘɒɚɏɘ ɎɏɍɅɂɐɊɜȽɑǡ ɅɂɘɏɂɜɒȽɇ ɟɒɇ Ʉ ȽɜɒɄɐɄ ɒɍɓ
ɂɋɁɇȽɔɂɏɍɊɚɋɍɓɚɖɂɇɀɜɋɂɇɐɇɘɎɄɏɣɑɁɂɈɒɛɈȽɇɄəɁɂɇȽɚɖɂɇɂɈɁɍɅɂɜǡɐɠɊɔɘɋȽɊɂɒɄɋɎȽɏǤͶ
ɒɍɓ əɏɅɏɍɓ ͳͶ ɒɍɓ ȨǤ ͵ͺͶͶȀʹͲͳͲ ȋȰȠȥ ͵ȀȜǯȀ͵ǦͷǦʹͲͳͲȌǤ Ȫ ɂɋɁɇȽɔɂɏɟɊɂɋɍɑǡ ɐɒɄɋ
ɎɏɍȽɋȽɔɂɏɟɊɂɋɄɎɂɏɜɎɒɘɐɄɒɄɑɐɇɘɎɄɏɛɑɚɀɈɏɇɐɄɑǡɊɎɍɏɂɜɋȽɃɄɒɛɐɂɇɐɖɂɒɇɈɛȾɂȾȽɜɘɐɄȽɎɟ
ɒɄɋȽɏɊɟɁɇȽɀɇȽɒɄɋɚɈɁɍɐɄɒɄɑɎɏəɌɄɑɁɇɍɇɈɄɒɇɈɛȽɏɖɛǡɐɠɊɔɘɋȽɊɂɒɄɋɎȽɏǤͶɒɍɓəɏɅɏɍɓͳͲ
ɒɍɓ͵ʹ͵ͲȀʹͲͲͶȋȰȠȥͶͶȀȜǯȀͳͳǦʹǦʹͲͲͶȌǤ
ȭɒɍɋ ȽɇɒɍɠɋɒȽ ɟɒȽɋ Ʌɂɘɏɂɜ ɟɒɇ ɖɘɏɜɑ ɋɟɊɇɊɄ ȽɇɒɜȽ Ɂɂɋ ɀɜɋɂɒȽɇ ɁɂɈɒɛ Ʉ ȽɜɒɄɐɛ ɒɍɓ ɛ ɟɒɇ Ʉ
ɁɇɍɜɈɄɐɄ ɈȽɅɓɐɒɂɏɂɜ ȽɋȽɇɒɇɍɉɟɀɄɒȽǡ ɎȽɏɚɖɂɒȽɇ Ʉ ɁɓɋȽɒɟɒɄɒȽ Ɏɏɍɐɔɓɀɛɑ ɐɒɄɋ ɒȽɈɒɇɈɛ
ɁɇɈȽɇɍɐɠɋɄ ɈȽɒə ɒɄɑ ɎɏəɌɄɑ ɛ ɒɄɑ ɎȽɏəɉɂɇɗɄɑ ɒɄɑ ɁɇɍɇɈɄɒɇɈɛɑ Ƚɏɖɛɑ Ɏɏɍɑ ɒɄɋ ɍɎɍɜȽ ɚɖɂɇ
ɓɎɍȾɉɄɅɂɜɄȽɜɒɄɐɛɒɍɓǤ




ȋɓɎɍɀɏȽɔɛȌ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1628
(2)
Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σή−
ματος Λειτουργίας σε αυτοκινητοδρόμια. Ένταξη
της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης
(Ε.Κ.Ε.).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 6, 9 και 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄63)
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά
και άλλες διατάξεις.»
2. 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 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).
3. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά−
νων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και λοιπές
διατάξεις».
4. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 102), όπως ισχύει.
5. Το άρθρο 8 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α΄ 102) «Ρυθμίσεις
για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη
διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.».
6. Το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους −
Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 75).
7. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
8. Την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 3200/2003
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 281) «Τροποποιήσεις του Ν. 1388/1983 − Ίδρυση
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης−, ίδρυση Εθνικής
Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», με τις
οποίες η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης μετο−
νομάζεται σε Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
9. Το άρθρο 15 του Ν. 3448/2006 «Για την περαιτέρω
χρήση των πληροφοριών του δημοσίου τομέα και τη
ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Φ.Ε.Κ.
Α΄ 57).
10. Το άρθρο 10 του Ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστή−
ματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικό−
τητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄44).
11. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01−10−2002 (Φ.Ε.Κ. Β΄
1276) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης
και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του πε−
ριεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του
Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 75)».
12. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16−10−2006 (ΦΕΚ 1551/
Β/23−10−2006) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Εσω−
τερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του
Υπουργού Δικαιοσύνης «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη
αναζήτηση αντιγράφου ποινικού Μητρώου γενικής ή
δικαστικής χρήσης».
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13. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/10067/2007 (ΦΕΚ 629/Β΄/
25.04.2007) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Εσωτε−
ρικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
«Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση της βεβαίωσης
ασφαλιστικής ενημερότητας, η οποία εκδίδεται από
τους ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης αρμο−
διότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφα−
λίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας».
14. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α. 1.1/1/2407/26−1−2009 (ΦΕΚ
297/Β΄/18−2−2009) κοινής απόφασης του Υφυπουργού
Εσωτερικών και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι−
κών «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση βεβαίωσης
φορολογικής ενημερότητας».
15. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ Φ. Α./ 18613 (ΦΕΚ 1334/Β΄/30.8.2010)
κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονο−
μικών για την απλούστευση διαδικασιών για την πρό−
σβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την
άσκηση της σε εκτέλεση του αρ. 6 του Ν. 3844/2010
(ΦΕΚ 63 Α΄/3.5.2010).
16. Την αριθμ. ΥΑΠ/ Φ. 19. 7/14/380 (ΦΕΚ 1561/Β΄/23.9.2010)
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την οργάνωση,
λειτουργία και αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυ−
πηρέτησης (ΕΚΕ) και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση
διαδικασιών από τα ΕΚΕ.
17. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 214).
18. Την υπ’ αριθμ. 383/18.01.2010 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 29) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεο−
δώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου».
19. Το Π.Δ. 186/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 213) «Συγχώνευση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης».
20. Το Π.Δ. 15/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 35) «Σύσταση Γενικής
Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και
Τουρισμού».
21. Το Ν. 3270/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄187) «Αρμοδιότητες Υπουρ−
γείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού».
22. Την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 118) «Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες
διατάξεις».
23. Το Π.Δ. 14/2007 «Καθορισμός προδιαγραφών για τη
δημιουργία αυτοκινητοδρομίων» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 10).
24. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της
ποιότητας των παρεχομένων πληροφοριών και υπηρε−
σιών προς τον πολίτη.
25. Το γεγονός ότι η διατήρηση της διαδικασίας χο−
ρήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε αυτοκινητο−
δρόμια, επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου
συμφέροντος που σχετίζονται άμεσα με την προστασία
του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, των αποδε−
κτών των υπηρεσιών και των εργαζομένων, καθώς και
το ότι οι απαιτήσεις που αυτή θέτει δεν μπορούν να
υποκατασταθούν από κατασταλτικούς ελέγχους και
δεν υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια για την επίτευξη
των στόχων δημοσίου συμφέροντος.
26. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 1

1. Η περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 8
του Π.Δ. 14/2007 «Καθορισμός προδιαγραφών για τη
δημιουργία αυτοκινητοδρομίων» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 10), τροπο−
ποιείται ως εξής:
«α) Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του
Ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του
αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο Αριθμός Φο−
ρολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία ανήκει. Για τα νομικά πρό−
σωπα η αίτηση υποβάλλεται από τον κατά περίπτωση
νόμιμο εκπρόσωπο και συνοδεύεται από τα έγγραφα
που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία
τους.»
2. Η περίπτωση γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 8
του Π.Δ. 14/2007 «Καθορισμός προδιαγραφών για τη
δημιουργία αυτοκινητοδρομίων» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 10), τροπο−
ποιείται ως εξής:
«γ) αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης, έκ−
δοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύ−
πτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για
κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της
κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφί−
ας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβα−
σης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων
που αναφέρονται στα ήθη. Το ανωτέρω δικαιολογητικό
αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή
αρχή. Φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου
κράτους−μέλους της Ε.Ε. υποβάλλουν ισοδύναμο έγγρα−
φο που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή του κράτους−μέλους με το οποίο βεβαιώνεται η
μη καταδίκη για τα ανωτέρω αδικήματα. Αν στη χώρα
καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκδοση
εγγράφου ισοδύναμου προς το απόσπασμα ποινικού
Μητρώου, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από
ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται
τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται από
τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβο−
λαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι
οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης

βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Το έγγραφο που
εκδίδεται σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν είναι δυνατό
να υποβληθεί μετά την πάροδο τριών μηνών από την
ημερομηνία έκδοσής του.
3. Η περίπτωση η) της παραγράφου 1 του άρθρου 8
του Π.Δ. 14/2007 «Καθορισμός προδιαγραφών για τη
δημιουργία αυτοκινητοδρομίων» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 10) καταρ−
γείται.
4. Στο άρθρο 8 του Π.Δ. 14/2007 «Καθορισμός προδια−
γραφών για τη δημιουργία αυτοκινητοδρομίων» (Φ.Ε.Κ.
Α΄ 10) προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:
«6. Το Ε.Σ.Λ. εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία σε
προθεσμία πενήντα (50) ημερών από την πλήρη υποβολή
των δικαιολογητικών που προβλέπονται ανωτέρω. Για
κάθε αίτηση χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας
χορηγείται βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία
αναγράφονται τα στοιχεία της παραγράφου 5 του άρ−
θρου 14 του Ν. 3844/2010. Σε περίπτωση παρέλευσης
άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται η έκ−
δοση του Ε.Σ.Λ. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14
του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3−5−2010) και ο ενδιαφε−
ρόμενος μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την
αρμόδια για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. αρχή».
Άρθρο 2
Η Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση της περίπτωσης (α) της
παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Π.Δ. 14/2007 «Καθορι−
σμός προδιαγραφών για τη δημιουργία αυτοκινητοδρο−
μίων», όπως ισχύει, συμπληρώνεται σύμφωνα με το υπό−
δειγμα του Παραρτήματος Ι, το οποίο προσαρτάται και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.
Άρθρο 3
Η διαδικασία της Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λει−
τουργίας σε Αυτοκινητοδρόμια μπορεί να διεκπεραι−
ώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης. Η
έγκυρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων και η δι−
εκπεραίωση της διαδικασίας αυτής διενεργείται μέσω
του ειδικού εντύπου αίτησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα
του Παραρτήματος Ι της απόφασης αυτής.
Κατά τα λοιπά, ισχύει το άρθρο 8 του Π.Δ. 14/2007
«Καθορισμός προδιαγραφών για τη δημιουργία αυτο−
κινητοδρομίων» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 10).
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1
–



(

8 .1599/1986)

ȢȽɈɏɜȾɂɇȽɒɘɋɐɒɍɇɖɂɜɘɋɎɍɓɓɎɍȾəɉɉɍɋɒȽɇρɂȽɓɒɛɒɄɁɛɉɘɐɄρɎɍ ɏɂɜɋȽɂɉɂɀɖɅɂɜρɂȾəɐɄɒɍȽɏɖɂɜɍəɉɉɘɋɓɎɄɏɂɐɇɣɋ
ȋəɏɅɏɍͺɎȽɏǤͶȨǤͳͷͻͻȀͳͻͺȌ



μ

:«

». 


: ȠǤȥǤȠǤɛȟȀɋɐɄȮɍɓɏɇɐɒɇɈɣɋ
ȠɀɈȽɒȽɐɒəɐɂɘɋȠǤȪǤȮǤ


.





ȭɓɊɎɉɄɏɣɋɂɒȽɇȽɎɟɒɄɋȯɎɄɏɂɐɜȽ

: ȋɔɓɐɇɈɟɎɏɟɐɘɎɍɛɋɟɊɇɊɍɑɂɈɎɏɟɐɘɎɍɑɐɂɎɂɏɜɎɒɘɐɄɋɍɊɇɈɍɠɎɏɍɐɣɎɍɓȌ
ȹɋɍρȽǣ



ȠɎɣɋɓρɍǣ



ȹɋɍρȽȫȽɒɚɏȽǣ 

ȠɎɣɋɓρɍȫȽɒɚɏȽǣ

ȹɋɍρȽȧɄɒɚɏȽɑǣ

ȠɎɣɋɓρɍȧɄɒɚɏȽɑǣ 

ȜɏɇɅǤȟɂɉɒǤ
ȮȽɓɒɟɒɄɒȽɑǣȗ



ȜɏɇɅǤȟɇȽȾȽɒɄɏɜɍɓǣȗ
ȢρɂɏɍρɄɋɜȽ
ɀɚɋɋɄɐɄɑͳǣ
ȮɟɎɍɑ
ȱɣɏȽǣ
ȥȽɒɍɇɈɜȽɑ

ȜǤȰǤȧǣ

ȜɏɇɅǤȝɇȾɉɇȽɏɜɍɓ

ȯɀɂɜȽɑǣȗ




ȫɟɉɄǣ

ȮɄɉǣ 

ȜɏɇɅǤȴɁɂɇȽɑ
ȪɁɛɀɄɐɄɑǣȗ







ȤɅȽɀɚɋɂɇȽǣ
ȮɟɎɍɑȞɚɋɋɄɐɄɑǣ

ȪɁɟɑǣ 





ȜɏɇɅǣ 

ǣ 



Ȯȥǣ 

Ȃǣ 

ȗɐɓɊɎɉɄɏɣɋɂɒȽɇɚɋȽȽɎɟɒȽȽɎɍɁɂɇɈɒɇɈəɐɒɍɇɖɂɜȽɒȽɓɒɟɒɄɒȽɑǤ


:
ȠɎɘɋɓɊɜȽǣ
ȜɏǤȥȽɒȽɐɒȽɒɇɈɍɠǣ

ȵɒɍɑȷɁɏɓɐɄɑǣ

ȜɏǤ ɈȽɇ ɚɒɍɑ ȰȠȥ Ȁ ȮȜȫȠȮ ȋɀɇȽ ȜȠ ɈȽɇ ȠȫȠȌ ɛ ȽɏɇɅɊɟɑ
ɈȽɇɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽ ɈȽɒȽɖɣɏɇɐɄɑ ɐɒȽȾɇȾɉɜȽ ɂɒȽɇɏɂɇɣɋɒɍɓ 
ȫɏɘɒɍɁɇɈɂɜɍɓɒɄɑɚɁɏȽɑȋɀɇȽȪȠɈȽɇȠȠȌǣ
ȜǤȰǤȧǤǣ

ȟǤȪǤȯǤǣ

ȵɁɏȽ ȪɁɟɑǣ



ȟɛɊɍɑȀȥɍɇɋɟɒɄɒȽǣ
ȮɄɉǣ

1



ǣ



ȜɏɇɅǣ



ȨɍɊɟɑǣ



Ȯȥǣ 

Ȃǣ 

ȜɋȽɀɏəɔɂɒȽɇɍɉɍɀɏəɔɘɑɈȽɇɈȽɒɟɎɇɋȽɏɇɅɊɄɒɇɈəɘɑɎɉɛɏɄɑɂɌȽɗɛɔɇɍɑ ȽɏɇɅρɟɑǣɎǤɖǤȰɂȾɏɍɓȽɏɜɍɓͳͻͻɈȽɇͲͲʹͻǤ
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/

2

(

)ǣ ȭɂ

ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ Ɏɍɓ Ɂɂ ɐɓɋɒəɐɐɂɒȽɇ Ʉ ɂɌɍɓɐɇɍɁɟɒɄɐɄ ɐɒɍ ɎȽɏɟɋ ɚɋɒɓɎɍǡ ȽɎȽɇɒɂɜɒȽɇɎɏɍɐɈɟɊɇɐɄ
ɒɍɓ



ɀɋɛɐɇɍɓ ɒɄɑɓɎɍɀɏȽɔɛɑ

ȽɎɟ

ρɂ  ȾɂȾȽɜɘɐɄ

ɁɄρɟɐɇȽ ɓɎɄɏɂɐɜȽ ɛɐɓɊȾɍɉȽɇɍɀɏȽɔɇɈɍɠɎɉɄɏɂɌɍɓɐɜɍɓǤ







ȪȨȪȧȜǣ


ȪȨȪȧȜȮȠȫπȨȯȧȪȫȜȮȠȬȜǣ


ȪȟȪȭǣ


ȮɄɉǣ

ɂɌɍɓɐɇɍɁɟɒɄɐɄɑ

ȠȫπȨȯȧȪǣ










ȜȟȮǣ


ȜȬȤȣǣ





ǣ


ȮǤȥǣ


Ȃǣ

:
ȵʋʘʆʐʅʀɲɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ:
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ


ȴɼʅʉʎ/ Ⱦʉɿʆʊʏɻʏɲ:
Ƀɷʊʎ:

Ȱ.Ɍ.ɀ. :

ȴ.Ƀ.ɉ.:

Ɉɻʄ:

Fax:

Ȱʌɿɽ.:

ɈȾ:

E – mail:



μ
22
«1.
(
2.

3,

. 1599/1986,
. . . (
/

.6

:
)

31

. 3013/2002)

μ

/

.(
3. ……………………………………………………………………………….»


μ

.
/

)

:

ͳǤȨȽɐȽɑȽɎɍɐɒȽɉɂɜρɂɐɓɐɒɄɊɚɋɄɂɎɇɐɒɍɉɛɐɒɄȟɇɂɠɅɓɋɐɄɎɍɓɁɄɉɣɋɂɒȽɇɐɒɄɋɎȽɏɍɠɐȽȽɜɒɄɐɄǣ
ʹǤȨȽɒɄɋɎȽɏȽɉəȾɂɒɂɍɜɁɇɍɑȽɎɟɒɄɋɓɎɄɏɂɐɜȽρȽɑ
͵ǤȨȽɒɄɋɎȽɏȽɉəȾɂɒɂȽɎɟəɉɉɍȠǤȥǤȠǤǣ
ͶǤȨȽɒɄɋɎȽɏȽɉəȾɂɇɂɈɎɏɟɐɘɎɟɑɐȽɑ
ͷǤȨȽɐȽɑȽɎɍɐɒȽɉɂɜɊɂɐɒɍɋȽɏɇɅɊɟǣ




ǥǥǥǥǥǥǥǤǤ
ȪȀȢȽɇɒɣɋȀɍɠɐȽ
ȋȢɊɂɏɍɊɄɋɜȽȌ ȋȭɔɏȽɀɜɁȽǦɓɎɍɀɏȽɔɛȌ
2
3

Βλ. σημείο 2 περιεχομένου υπεύθυνης δήλωσης (ȟɇȽɀɏəɔɂɒȽɇɟɒȽɋɁɂɋɍɏɜɃɂɒȽɇɂɈɎɏɟɐɘɎɍɑȌ

ǼȹɎɍɇɍɑ ɂɋ ɀɋɣɐɂɇ ɒɍɓ ɁɄɉɣɋɂɇ ɗɂɓɁɛ ɀɂɀɍɋɟɒȽ ɛ ȽɏɋɂɜɒȽɇ ɛ ȽɎɍɈɏɠɎɒɂɇ ɒȽ ȽɉɄɅɇɋə ρɂ ɚɀɀɏȽɔɄ ɓɎɂɠɅɓɋɄ ɁɛɉɘɐɄ ɒɍɓəɏɅɏɍɓͺ
ɒɇρɘɏɂɜɒȽɇρɂɔɓɉəɈɇɐɄɒɍɓɉəɖɇɐɒɍɋɒɏɇɣɋρɄɋɣɋǤȠəɋɍɓɎȽɜɒɇɍɑȽɓɒɣɋɒɘɋɎɏəɌɂɘɋɐɈɟɎɂɓɂɋȽɎɏɍɐɎɍɏɜɐɂɇɐɒɍɋɂȽɓɒɟɋ ɒɍɓ ɛ ɐɂ
əɉɉɍɋ ɎɂɏɇɍɓɐɇȽɈɟ ɟɔɂɉɍɑ ȾɉəɎɒɍɋɒȽɑ ɒɏɜɒɍɋ ɛ ɐɈɟɎɂɓɂ ɋȽ Ⱦɉəɗɂɇ əɉɉɍɋǡ ɒɇρɘɏɂɜɒȽɇ ρɂ ɈəɅɂɇɏɌɄ ρɚɖɏɇ ͳͲɂɒɣɋǽǤ
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:





1. ȜɋɒɜɀɏȽɔɍ ɎɍɇɋɇɈɍɠ ɊɄɒɏɣɍɓ ɀɂɋɇɈɛɑ ɖɏɛɐɄɑǡ 
ɚɈɁɍɐɄɑ ɒɂɉɂɓɒȽɜɍɓ ɒɏɇɊɛɋɍɓǡ ȽɎɟ ɒɍ ɍɎɍɜɍ ɋȽ
ɎɏɍɈɠɎɒɂɇ ɟɒɇ ɍ Ƚɇɒɣɋ Ɂɂɋ ɚɖɂɇ ɈȽɒȽɁɇɈȽɐɒɂɜ
ȽɊɂɒəɈɉɄɒȽ ɀɇȽ ɈȽɈɍɠɏɀɄɊȽ ɛ ɀɇȽ ɈəɎɍɇɍ ȽɎɟ ɒȽ
ɎɉɄɊɊɂɉɛɊȽɒȽ ɒɄɑ ɈɉɍɎɛɑǡ ɓɎɂɌȽɜɏɂɐɄɑǡ ȽɎəɒɄɑǡ
ɂɈȾɜȽɐɄɑǡ ɎɉȽɐɒɍɀɏȽɔɜȽɑǡ ɎȽɏȽɖəɏȽɌɄɑǡ ȾȽɏɇəɑ
ɐɘɊȽɒɇɈɛɑ ȾɉəȾɄɑǡ ɎȽɏəȾȽɐɄɑ ɒɘɋ ɁɇȽɒəɌɂɘɋ Ɏɂɏɜ
ɋȽɏɈɘɒɇɈɣɋ ɛ ɒɘɋ ɁɇȽɒəɌɂɘɋ Ɏɍɓ ȽɋȽɔɚɏɍɋɒȽɇ ɐɒȽ
ɛɅɄǤ
2Ǥ ȭɓɊɔɘɋɄɒɇɈɟ ɊɜɐɅɘɐɄɑǡ ɂɔɟɐɍɋ ɎɏɟɈɂɇɒȽɇ ɀɇȽ ɊɄ
ɇɁɇɟɈɒɄɒɄɂɀɈȽɒəɐɒȽɐɄǤ
3. ȪɇɈɍɁɍɊɇɈɛ əɁɂɇȽǡ Ʉ ɍɎɍɜȽ ɂɈɁɜɁɂɒȽɇ ȽɎɟ ɒɄɋ
ɓɎɄɏɂɐɜȽȫɍɉɂɍɁɍɊɜȽɑɒɍɓɍɇɈɂɜɍɓȪǤȮǤȜǤ
4. ȫɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɟ ɎɓɏȽɐɔəɉɂɇȽɑǡ ɒɍ ɍɎɍɜɍ ɂɈɁɜɁɂɒȽɇ 
ȽɎɟɒɄɋɍɇɈɂɜȽȫɓɏɍɐȾɂɐɒɇɈɛȯɎɄɏɂɐɜȽǤ
5.ȝɂȾȽɜɘɐɄɈȽɉɛɑɉɂɇɒɍɓɏɀɜȽɑɒɍɓȽɎɍɖɂɒɂɓɒɇɈɍɠ

ɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑǡɒɍɍɎɍɜɍɂɈɁɜɁɂɒȽɇȽɎɟɒɍɋɍɇɈɂɜɍȪǤȮǤȜǤ
6.ȝɂȾȽɜɘɐɄɊɄɖȽɋɍɉɟɀɍɓȂɄɉɂɈɒɏɍɉɟɀɍɓɀɇȽɒɄɋ

ɍɏɅɛɉɂɇɒɍɓɏɀɜȽɟɉɘɋɒɘɋɄɉɂɈɒɏɍɊɄɖȽɋɍɉɍɀɇɈɣɋ
ɂɀɈȽɒȽɐɒəɐɂɘɋǤ

ȜɓɒɂɎəɀɀɂɉɒɄ 
ȽɋȽɃɛɒɄɐɄ





















,
:
7.  ȥȽɒȽɐɒȽɒɇɈɟ ɒɄɑ ɂɒȽɇɏɂɜȽɑ ɈȽɇ ɒɓɖɟɋ
ɒɏɍɎɍɎɍɇɛɐɂɇɑ Ƚɓɒɍɠǡ Ɋɂ ɒȽ ȽɋɒɜɐɒɍɇɖȽ ȰȠȥ
ɁɄɊɍɐɜɂɓɐɛɑ ɒɍɓɑ ɛ ɎɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈə ɈȽɒȽɖɣɏɇɐɄɑ ɐɒȽ
ȾɇȾɉɜȽ ɂɒȽɇɏɂɇɣɋ ɒɍɓ ȫɏɘɒɍɁɇɈɂɜɍɓ ɒɄɑ ɚɁɏȽɑ ɒɄɑ
ɂɒȽɇɏɂɜȽɑǤ





8.ȫɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɟȠɒȽɇɏɇɈɣɋȧɂɒȽȾɍɉɣɋɎɍɓɂɈɁɜɁɂɒȽɇ 
ɀɇȽɒɇɑȠȫȠǡȪȠɈȽɇȠȠȽɎɟɒɍȫɏɘɒɍɁɇɈɂɜɍ ɒɄɑɚɁɏȽɑ
ɒɄɑɂɒȽɇɏɂɜȽɑɈȽɇɀɇȽɒɇɑȜȠȽɎɟɒɄɋȽɏɊɟɁɇȽɓɎɄɏɂɐɜȽ
ɒɄɑɍɇɈɂɜȽɑȫɂɏɇɔɚɏɂɇȽɑǤ





ȜɓɒɂɎəɀɀɂɉɒɄ
ȽɋȽɃɛɒɄɐɄ




9.ȫɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɟɊɄɈɛɏɓɌɄɑɒɍɓɋɍɊɇɈɍɠɎɏɍɐɣɎɍɓ
ɐɂɎɒɣɖɂɓɐɄȽɎɟɒɍȽɏɊɟɁɇɍȫɏɘɒɍɁɇɈɂɜɍǤ

10. ȨɍɊɇɊɍɎɍɇɄɒɇɈə ɚɀɀɏȽɔȽ Ɏɏɍɑ ɓɎɍȾɍɉɛ ɒɄɑ 


ȽɜɒɄɐɄɑɀɇȽɉɍɀȽɏɇȽɐɊɟɒɍɓɋɍɊɇɈɍɠɎɏɍɐɣɎɍɓǤ
:
1.ȞɇȽɒɄɖɍɏɛɀɄɐɄȠǤȭǤȦǤɐɂȽɓɒɍɈɇɋɄɒɍɁɏɟɊɇɍɎɏɚɎɂɇɋȽɚɖɂɇɒɄɏɄɅɂɜɄɎɏɍȾɉɂɎɟɊɂɋɄɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽ
ɀɇȽ ɒɄɋ ɁɄɊɇɍɓɏɀɜȽ ȽɓɒɍɈɇɋɄɒɍɁɏɍɊɜɍɓ ǡ ɐɠɊɔɘɋȽ Ɋɂ ɒɍ ȫǤȟǤ ͳͶȀʹͲͲ ǼȥȽɅɍɏɇɐɊɟɑ
ȫɏɍɁɇȽɀɏȽɔɣɋɀɇȽɒɄɋɁɄɊɇɍɓɏɀɜȽȽɓɒɍɈɇɋɄɒɍɁɏɍɊɜɍɓǽȋȰǤȠǤȥǤȜʅͳͲȌǤȢɂɔȽɏɊɍɀɛɒɘɋȽɋɘɒɚɏɘ
ɁɇȽɎɇɐɒɣɋɂɒȽɇɚɎɂɇɒȽȽɎɟɁɇɂɋɚɏɀɂɇȽɂɉɚɀɖɍɓȽɎɟɒɇɑȽɏɊɟɁɇɂɑɓɎɄɏɂɐɜɂɑɒɍɓȠǤȪǤȮǤ
2.ȰɓɐɇɈəɎɏɟɐɘɎȽɎɍɓɚɖɍɓɋɒɄɋɇɅȽɀɚɋɂɇȽəɉɉɍɓɈɏəɒɍɓɑȂɊɚɉɍɓɑɒɄɑȠǤȠǤɛɋɍɊɇɈəɎɏɟɐɘɎȽ
Ɏɍɓ ɚɖɍɓɋ ɒɄɋ ɚɁɏȽ ɒɍɓɑ ɐɂ  əɉɉɍ ɈɏəɒɍɑȂɊɚɉɍɑ ɒɄɑ ȠǤȠǤǤ ɓɎɍȾəɉɉɍɓɋ ɇɐɍɁɠɋȽɊȽ ɚɀɀɏȽɔȽ Ɏɍɓ
ɚɖɍɓɋ ɂɈɁɍɅɂɜ ȽɎɟ ȽɏɊɟɁɇȽ ɁɇɈȽɐɒɇɈɛ ɛ ɁɇɍɇɈɄɒɇɈɛ Ƚɏɖɛ ɒɍɓ ɈɏəɒɍɓɑǦɊɚɉɍɓɑ Ɋɂ ɒȽ ɍɎɍɜȽ
ȾɂȾȽɇɣɋɂɒȽɇɄɊɄɈȽɒȽɁɜɈɄɀɇȽɒȽȽɋɘɒɚɏɘȽɁɇɈɛɊȽɒȽɈȽɇɄɊɄɈɛɏɓɌɄɐɂɎɒɣɖɂɓɐɄǤȜɋɐɒɄɖɣɏȽ
ɈȽɒȽɀɘɀɛɑɛɎɏɍɚɉɂɓɐɄɑɁɂɋɎɏɍȾɉɚɎɂɒȽɇɄɚɈɁɍɐɄɂɀɀɏəɔɍɓɇɐɍɁɠɋȽɊɍɓɎɏɍɑɒɍɎɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɟ
ɊɄ ɈɛɏɓɌɄɑ ɐɂ ɎɒɣɖɂɓɐɄ ɛ ɒɍ ȽɎɟɐɎȽɐɊȽ ɎɍɇɋɇɈɍɠ ɊɄɒɏɣɍɓǡ ɒɍɠɒɍ ɂɜɋȽɇ ɁɓɋȽɒɟɋ ɋȽ
ȽɋɒɇɈȽɒȽɐɒȽɅɂɜȽɎɟɚɋɍɏɈɄȾɂȾȽɜɘɐɄɛɀɇȽɒȽɈɏəɒɄɟɎɍɓɁɂɋɓɔɜɐɒȽɒȽɇɒɚɒɍɇȽǡȽɎɟɓɎɂɠɅɓɋɄ
ɁɛɉɘɐɄǡ Ʉ ɍɎɍɜȽ ɓɎɍȾəɉɉɂɒȽɇ ȽɎɟ ɒɍɋ ɂɋɁɇȽɔɂɏɟɊɂɋɍ ɂɋɣɎɇɍɋ ɒɄɑ ȽɏɊɟɁɇȽɑ ɁɇɈȽɐɒɇɈɛɑ ɛ
ɁɇɍɇɈɄɒɇɈɛɑ Ƚɏɖɛɑ ɛ ɈȽɒə ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ ɂɋɣɎɇɍɋ ɐɓɊȾɍɉȽɇɍɀɏəɔɍɓ ɒɄɑ ɖɣɏȽɑ ɈȽɒȽɀɘɀɛɑ ɛ
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ɎɏɍɚɉɂɓɐɄɑǡɍɇɍɎɍɜɍɇɖɍɏɄɀɍɠɋȾɂȾȽɜɘɐɄɎɂɏɜɎȽɏɍɖɛɑɒɄɑɚɋɍɏɈɄɑȾɂȾȽɜɘɐɄɑɛɒɄɑɓɎɂɠɅɓɋɄɑ
ɁɛɉɘɐɄɑǤ Ȣ ɁɛɉɘɐɄ Ɏɂɏɜ ɊɄ ɈɛɏɓɌɄɑ ɐɂ ɎɒɣɖɂɓɐɄ ɊɎɍɏɂɜ ɂɎɜɐɄɑ ɋȽ ɁɍɅɂɜ ɂɋɣɎɇɍɋ ȽɏɊɟɁɇɍɓ
ɂɎȽɀɀɂɉɊȽɒɇɈɍɠ ɍɏɀȽɋɇɐɊɍɠǤ ȮȽ ɚɀɀɏȽɔȽ Ɏɍɓ ɂɈɁɜɁɍɋɒȽɇ ɐɠɊɔɘɋȽ Ɋɂ ɒȽ Ƚɋɘɒɚɏɘ Ɂɂɋ ɂɜɋȽɇ
ɁɓɋȽɒɟɋȽɓɎɍȾɉɄɅɍɠɋɊɂɒəɒɄɋɎəɏɍɁɍɒɏɇɣɋɊɄɋɣɋȽɎɟɒɄɋɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽɚɈɁɍɐɛɑɒɍɓɑǤ
3. ȹɒȽɋ ɒɄɋ ɂɎɇɖɂɜɏɄɐɄ ɂɈɊɂɒȽɉɉɂɠɂɒȽɇ ȨɍɊɇɈɟ ȫɏɟɐɘɎɍǡ ɒɍ ȠǤȭǤȦǤ ɂɈɁɜɁɂɒȽɇ ɐɒɍ ɟɋɍɊȽ ɒɍɓ
ȨɍɊɇɈɍɠ ȫɏɍɐɣɎɍɓ ɈȽɇ ɒɍ ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɟ ȋͳȌ ɓɎɍȾəɉɉɂɒȽɇ ȽɎɟ ɒɍɋ ɈȽɒə ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ ɋɟɊɇɊɍ
ɂɈɎɏɟɐɘɎɍǤ


ǣ
ȵɌɇȋȌɊɛɋɂɑȋəɏɅɏɍͳ͵ȨǤ͵ͶͻͳȀʹͲͲǡȰȠȥʹͲȀȜȀʹǦͳͲǦʹͲͲȌ
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1. ȜɋɒɜɀɏȽɔɍ ɎɍɇɋɇɈɍɠ ɊɄɒɏɣɍɓ ɀɂɋɇɈɛɑ ɖɏɛɐɄɑǡ 
ɚɈɁɍɐɄɑ ɒɂɉɂɓɒȽɜɍɓ ɒɏɇɊɛɋɍɓǡ ȽɎɟ ɒɍ ɍɎɍɜɍ ɋȽ
ɎɏɍɈɠɎɒɂɇ ɟɒɇ ɍ Ƚɇɒɣɋ Ɂɂɋ ɚɖɂɇ ɈȽɒȽɁɇɈȽɐɒɂɜ
ȽɊɂɒəɈɉɄɒȽ ɀɇȽ ɈȽɈɍɠɏɀɄɊȽ ɛ ɀɇȽ ɈəɎɍɇɍ ȽɎɟ ɒȽ
ɎɉɄɊɊɂɉɛɊȽɒȽ ɒɄɑ ɈɉɍɎɛɑǡ ɓɎɂɌȽɜɏɂɐɄɑǡ ȽɎəɒɄɑǡ
ɂɈȾɜȽɐɄɑǡ ɎɉȽɐɒɍɀɏȽɔɜȽɑǡ ɎȽɏȽɖəɏȽɌɄɑǡ ȾȽɏɇəɑ
ɐɘɊȽɒɇɈɛɑ ȾɉəȾɄɑǡ ɎȽɏəȾȽɐɄɑ ɒɘɋ ɁɇȽɒəɌɂɘɋ Ɏɂɏɜ
ɋȽɏɈɘɒɇɈɣɋ ɛ ɒɘɋ ɁɇȽɒəɌɂɘɋ Ɏɍɓ ȽɋȽɔɚɏɍɋɒȽɇ ɐɒȽ
ɛɅɄǤ
2Ǥ ȭɓɊɔɘɋɄɒɇɈɟ ɊɜɐɅɘɐɄɑǡ ɂɔɟɐɍɋ ɎɏɟɈɂɇɒȽɇ ɀɇȽ ɊɄ
ɇɁɇɟɈɒɄɒɄɂɀɈȽɒəɐɒȽɐɄǤ
3. ȪɇɈɍɁɍɊɇɈɛ əɁɂɇȽǡ Ʉ ɍɎɍɜȽ ɂɈɁɜɁɂɒȽɇ ȽɎɟ ɒɄɋ
ɓɎɄɏɂɐɜȽȫɍɉɂɍɁɍɊɜȽɑɒɍɓɍɇɈɂɜɍɓȪǤȮǤȜǤ
4. ȫɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɟ ɎɓɏȽɐɔəɉɂɇȽɑǡ ɒɍ ɍɎɍɜɍ ɂɈɁɜɁɂɒȽɇ 
ȽɎɟɒɄɋɍɇɈɂɜȽȫɓɏɍɐȾɂɐɒɇɈɛȯɎɄɏɂɐɜȽǤ
5.ȝɂȾȽɜɘɐɄɈȽɉɛɑɉɂɇɒɍɓɏɀɜȽɑɒɍɓȽɎɍɖɂɒɂɓɒɇɈɍɠ

ɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑǡɒɍɍɎɍɜɍɂɈɁɜɁɂɒȽɇȽɎɟɒɍɋɍɇɈɂɜɍȪǤȮǤȜǤ
6. ȝɂȾȽɜɘɐɄ ɊɄɖȽɋɍɉɟɀɍɓ Ȃ ɄɉɂɈɒɏɍɉɟɀɍɓ ɀɇȽ ɒɄɋ
ɍɏɅɛ ɉɂɇɒɍɓɏɀɜȽ ɟɉɘɋ ɒɘɋ ɄɉɂɈɒɏɍɊɄɖȽɋɍɉɍɀɇɈɣɋ
ɂɀɈȽɒȽɐɒəɐɂɘɋǤ

ȜɓɒɂɎəɀɀɂɉɒɄ 
ȽɋȽɃɛɒɄɐɄ


















,
:
7.  ȥȽɒȽɐɒȽɒɇɈɟ ɒɄɑ ɂɒȽɇɏɂɜȽɑ ɈȽɇ ɒɓɖɟɋ
ɒɏɍɎɍɎɍɇɛɐɂɇɑ Ƚɓɒɍɠǡ Ɋɂ ɒȽ ȽɋɒɜɐɒɍɇɖȽ ȰȠȥ
ɁɄɊɍɐɜɂɓɐɛɑ ɒɍɓɑ ɛ ɎɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈə ɈȽɒȽɖɣɏɇɐɄɑ ɐɒȽ
ȾɇȾɉɜȽ ɂɒȽɇɏɂɇɣɋ ɒɍɓ ȫɏɘɒɍɁɇɈɂɜɍɓ ɒɄɑ ɚɁɏȽɑ ɒɄɑ
ɂɒȽɇɏɂɜȽɑǤ
8.ȫɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɟȠɒȽɇɏɇɈɣɋȧɂɒȽȾɍɉɣɋɎɍɓɂɈɁɜɁɂɒȽɇ 
ɀɇȽɒɇɑȠȫȠǡȪȠɈȽɇȠȠȽɎɟɒɍȫɏɘɒɍɁɇɈɂɜɍ ɒɄɑɚɁɏȽɑ
ɒɄɑɂɒȽɇɏɂɜȽɑɈȽɇɀɇȽɒɇɑȜȠȽɎɟɒɄɋȽɎɟɒɄɋȽɏɊɟɁɇȽ
ɓɎɄɏɂɐɜȽɒɄɑɍɇɈɂɜȽɑȫɂɏɇɔɚɏɂɇȽɑǤ
9.ȫɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɟɊɄɈɛɏɓɌɄɑɒɍɓɋɍɊɇɈɍɠɎɏɍɐɣɎɍɓ 
ɐɂɎɒɣɖɂɓɐɄȽɎɟɒɍȽɏɊɟɁɇɍȫɏɘɒɍɁɇɈɂɜɍǤ
10. ȨɍɊɇɊɍɎɍɇɄɒɇɈə ɚɀɀɏȽɔȽ Ɏɏɍɑ ɓɎɍȾɍɉɛ ɒɄɑ
ȽɜɒɄɐɄɑɀɇȽɉɍɀȽɏɇȽɐɊɟɒɍɓɋɍɊɇɈɍɠɎɏɍɐɣɎɍɓǤ
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ǣ

ȵɌɇȋȌɊɛɋɂɑȋəɏɅɏɍͳ͵ȨǤ͵ͶͻͳȀʹͲͲǡȰȠȥʹͲȀȜȀʹǦͳͲǦʹͲͲȌ
:

5
: ȵɘɑͷͲ ɄρɚɏɂɑȽɎɟɒɄɋɎɂɏɇɚɉɂɓɐɄɒɍɓȽɇɒɛρȽɒɍɑɈȽɇɒɘɋɒɓɖɟɋ
ȽɎȽɏȽɜɒɄɒɘɋ ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋ ɐɒɄɋ ȽɏρɟɁɇȽ ɀɇȽ ɒɄɋ ɚɈɁɍɐɄ ɒɄɑ ɒɂɉɇɈɛɑ ɎɏəɌɄɑ ɓɎɄɏɂɐɜȽ ȋɍ
ɖɏɟɋɍɑɁɂɐρɂɠɂɇɒɄɋɂɈɁɜɁɍɓɐȽɒɄɋɒɂɉɇɈɛɎɏəɌɄɓɎɄɏɂɐɜȽȌǤ
ȭɂ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ ɎȽɏɚɉɂɓɐɄɑ əɎɏȽɈɒɄɑ ɒɄɑ Ƚɋɘɒɚɏɘ ɎɏɍɅɂɐɊɜȽɑǡ ɅɂɘɏɂɜɒȽɇ ɟɒɇ Ʉ ȽɜɒɄɐɄ ɒɍɓ
ɂɋɁɇȽɔɂɏɍɊɚɋɍɓɚɖɂɇɀɜɋɂɇɐɇɘɎɄɏɣɑɁɂɈɒɛɈȽɇɄəɁɂɇȽɚɖɂɇɂɈɁɍɅɂɜǡɐɠɊɔɘɋȽɊɂɒɄɋɎȽɏǤͶ
ɒɍɓ əɏɅɏɍɓ ͳͶ ɒɍɓ ȨǤ ͵ͺͶͶȀʹͲͳͲ ȋȰȠȥ ͵ȀȜǯȀ͵ǦͷǦʹͲͳͲȌǤ Ȫ ɂɋɁɇȽɔɂɏɟɊɂɋɍɑǡ ɐɒɄɋ
ɎɏɍȽɋȽɔɂɏɟɊɂɋɄɎɂɏɜɎɒɘɐɄɒɄɑɐɇɘɎɄɏɛɑɚɀɈɏɇɐɄɑǡɊɎɍɏɂɜɋȽɃɄɒɛɐɂɇɐɖɂɒɇɈɛȾɂȾȽɜɘɐɄȽɎɟ
ɒɄɋȽɏɊɟɁɇȽɀɇȽɒɄɋɚɈɁɍɐɄɒɄɑɎɏəɌɄɑɁɇɍɇɈɄɒɇɈɛȽɏɖɛǡɐɠɊɔɘɋȽɊɂɒɄɋɎȽɏǤͶɒɍɓəɏɅɏɍɓͳͲ
ɒɍɓ͵ʹ͵ͲȀʹͲͲͶȋȰȠȥͶͶȀȜǯȀͳͳǦʹǦʹͲͲͶȌǤ
ȭɒɍɋ ȽɇɒɍɠɋɒȽ ȋɔɓɐɇɈɟ ɛ ɋɍɊɇɈɟ ɎɏɟɐɘɎɍȌǡ ɟɒȽɋ Ʌɂɘɏɂɜ ɟɒɇ ɖɘɏɜɑ ɋɟɊɇɊɄ ȽɇɒɜȽ Ɂɂɋ ɀɜɋɂɒȽɇ
ɁɂɈɒɛ Ʉ ȽɜɒɄɐɛ ɒɍɓ ɛ ɟɒɇ Ʉ ɁɇɍɜɈɄɐɄ ɈȽɅɓɐɒɂɏɂɜ ȽɋȽɇɒɇɍɉɟɀɄɒȽǡ ɎȽɏɚɖɂɒȽɇ Ʉ ɁɓɋȽɒɟɒɄɒȽ
ɎɏɍɐɔɓɀɛɑɐɒɄɋɒȽɈɒɇɈɛɁɇɈȽɇɍɐɠɋɄɈȽɒəɒɄɑɎɏəɌɄɑɛɒɄɑɎȽɏəɉɂɇɗɄɑɒɄɑɁɇɍɇɈɄɒɇɈɛɑȽɏɖɛɑ
ɎɏɍɑɒɄɋɍɎɍɜȽɚɖɂɇɓɎɍȾɉɄɅɂɜɄȽɜɒɄɐɛɒɍɓǤ




ȋɓɎɍɀɏȽɔɛȌ



Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

õêöîúêöêîçïç éöçúêîç õðì÷ì÷ ú.ê.ï.
íê÷÷çðôòîïì - èĄĔ. ãĎĆĄē 227
õêîöçîç÷ - êĖĒĖĂćđĖ 63
õçøöç - ïđĒĂďċđĖ 327
îçòòîòç - ČđČčĊĕāĒČđ

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215

ïôñôøìòì - ĊđčĒĄĕĂĄē 1
ðçöî÷ç - ČđČčĊĕāĒČđ
ìöçïðêîô - õĈćČÿćđē 2
ñùøîðìòì - õĎ. ïĚďĔĕĄďĕČďđĖĝĎĈĚē 1

25310 22858
2410 597449
2810 300781
22510 46654

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîô÷ 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

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

−

−

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

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

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.

Ο.Π.Κ.

−

10 €

• 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 επι−
στρέφονται.
• 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 τριτοβάθμιες επαγ−
γελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογί−
ζεται πριν την έκπτωση.
• 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.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρίζονται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

