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ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ  

1γ ΡΓΓΖΜΚΜΙΖΗΕ ΝΓΞΖΦΓΞΓΖΑ ΑΠΠΖΗΕΟ  Αδήθα, 30/01/2019  

Γ.Κ.Α « Γ. ΓΓΚΚΕΙΑΠΑΟ»  

  Αλ. Νλπη.: 2871 

Δεετδνθζγ Δεκεζγηεζήμ Ρπγλεζίαμ  

Ρπκδεετδνθζγ Μεζκθκμεζκτ 

Πμήμα Νλκμγδεευθ  

Νηγλκθκλίεμ: Ναθααευηγμ Ο. Ηκνζεκνλήμ  

Πγηέθπθκ: 213-2032169 
Fax: 213-2033668   
E-mail: p.kousiouris@gna-gennimatas.gr 
             p.kousiouris@yahoo.gr   
 
  

ΑΚΜΖΗΠΜΟ ΔΕΙΜΟΖΜΟ ΕΘΓΗΠΞΜΚΖΗΜΟ ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΟ  

ΓΖΑ ΠΕΚ ΝΞΜΙΕΘΓΖΑ «ΓΚΜΟ (1) ΟΡΟΠΕΙΑΠΜΟ PACS/RIS»,  

ΝΞΜΟ ΗΑΘΡΣΕ ΑΚΑΓΗΩΚ ΠΜΡ ΚΜΟΜΗΜΙΓΖΜΡ,  

ΙΓ ΞΕΙΑΠΜΔΜΠΕΟΕ ΑΝΜ ΠΜ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΔΕΙΜΟΖΩΚ ΓΝΓΚΔΡΟΓΩΚ 

 

ΝΞΜΫΝΜΘΜΓΖΟΘΓΖΟΑ ΟΡΚΜΘΖΗΕ ΔΑΝΑΚΕ: 

161.290,30 ΓΡΞΩ ΝΘΓΜΚ Φ.Ν.Α. 

ΕΠΜΖ 200.000,00 ΓΡΞΩ ΟΡΙΝΓΞΖΘΑΙΒΑΚΜΙΓΚΜΡ ΦΝΑ 

 

ΑΞΖΘΙΜΟ ΔΖΑΗΕΞΡΛΕΟ: 12/2019 

CPV: 48000000-8 
 

ΑΝΜΦΑΟΕ 
 

Έξκθηαμ νπσογ: 

 

1. Πγθ νπ’ αλ. 32732/21.03.2018 εαζτζηεκ κδγαευθ αεα ηγθ έαζλεζγ ηκν 

Νλκαλάμμαηκμ Δγμκζίπθ Γπεθδτζεπθ 2018 ζαε ηκθ πλκαλαμμαηεζμσ δαπαθυθ 

Νλκαλάμμαηκμ Δγμκζίπθ Γπεθδτζεπθ 2019 – 2021 (αθαληγμέθγ ζηκθ εζησηκπκ 

δε@ταεεα με ΑΔΑ: ΩΖΓΗ465Ζ8-ΩΔΕ) ηκν Ρπκνλαείκν Μεζκθκμίαμ ζαε Αθάπηνιγμ. 

2. Πγθ νπ' αλ. πλπη. Α6α/Γ.Ν.κεζ. 13411/17.02.2016 εαζτζηεκ ηκν Ρπκνλαείκν 

Ραείαμ, με δέμα: «Ρπκΰκηή αεηήμαηκμ πλκμήδεεαμ εαηλκηεξθκηκαεζκτ εικπηεζμκτ».  

3. Πκ Κ. 4412/2016 (ΦΓΗ Α' 147/08-08-2016) «Δγμσζεεμ ζνμΰάζεεμ  Έλαπθ, 

Νλκμγδεευθ ζαε Ρπγλεζευθ (πλκζαλμκαή ζηεμ Μδγαίεμ 2014/24/ΓΓ ζαε 

2014/25/ΓΓ)». 

4. Πκ Κ. 3861/2010 (ΦΓΗ 212/η. Α’) «Γθίζξνζγ ηγμ δεαθάθεεαμ με ηγθ 

νπκξλεπηεζή αθάληγζγ θσμπθ ζαε πλάιεπθ ηπθ ζνΰελθγηεζυθ, δεκεζγηεζυθ ζαε 

ανηκδεκεζγηεζυθ κλαάθπθ ζηκ δεαδίζηνκ «Νλσαλαμμα Δεαταεεα» ζαε άηηεμ δεαηάιεεμ».  

Αθαληγηέα ζηκ Δεαδίζηνκ 

Ηαηαξπλεζηέα ζηκ ΗΕΙΔΕΟ 

 

Ονζηγμεζσμ αλεδμσμ: 70246 
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5. Πκ Κ.3918/11 (ΦΓΗ 31/η. Α/2011) «Δεαλδλπηεζέμ αηηααέμ ζηκ ζτζηγμα ναείαμ 

ζαε άηηεμ δεαηάιεεμ», σππμ ηλκπκπκεήδγζε ζαε εζξτεε μεηά ηγ δγμκζίενζγ ηκν Κ. 

4412/2016. 

6. Πκ Κ. 4254/2014 (ΦΓΗ 85/η. Α΄/2014) «Ιέηλα ζηήλειγμ ζαε αθάπηνιγμ ηγμ 

Γηηγθεζήμ κεζκθκμίαμ ζηκ πηαίζεκ εθαλμκαήμ ηκν Κ. 4046/2012 ζαε άηηεμ 

δεαηάιεεμ». 

7. Πκ 4κ άλδλκ ηκν Κ. 4542/2018 (ΦΓΗ 95 Α/ 01.06.2018) «Ητλπζγ ηγμ 

Ονμθπθίαμ μεηαιτ ηγμ Ηνΰέλθγζγμ ηγμ Γηηγθεζήμ Δγμκζλαηίαμ ζαε ηγμ Νααζσζμεαμ 

Μλαάθπζγμ Ραείαμ, εθελαυθηαμ μέζπ ηκν Νελεθελεεαζκτ Γλαθείκν ηγμ αεα ηγθ 

Γνλυπγ, αεα ηγθ ηλκπκπκίγζγ ηγμ Ονμθπθίαμ Ρπκδκξήμ μεηαιτ ηγμ Ηνΰέλθγζγμ ηγμ 

Γηηγθεζήμ Δγμκζλαηίαμ ζαε ηγμ Νααζσζμεαμ Μλαάθπζγμ Ραείαμ, εθελαυθηαμ μέζπ 

ηκν Νελεθελεεαζκτ Γλαθείκν ηγμ αεα ηγθ Γνλυπγ, αεα ηγθ ίδλνζγ ηκν Γλαθείκν 

Ρπκζηήλειγμ αεα ηγθ Νλσηγογ ζαε ηκθ Έηεαξκ ηπθ μγ Ιεηαδεδσμεθπθ Αζδεθεευθ 

ζηγθ Αδήθα, Γηηάδα ζαε ηκεπέμ δεαηάιεεμ». Οηκ ζναζεζλεμέθκ άλδλκ αθαθέλεηαε σηε 

«…Γεα ζάδε είδκμ πλκμήδεεαμ, παλκξή νπγλεζίαμ, εζηέηεζγ έλακν, εζπσθγζγ μεηέηγμ 

ζαε παλκξή ηεξθεζυθ ζαε ηκεπυθ ζνθαθυθ επεζηγμκθεζυθ νπγλεζευθ, αθειαληήηπμ 

πγαήμ ξλγμαηκδσηγζγμ, γ έζδκζγ απσθαζγμ έαζλεζγμ ζζκπεμσηγηαμ είθαε αλμκδεσηγηα 

ηπθ ειήμ:  

α) Γεα πκζσ άθπ ηπθ δεαζκζίπθ ηλεάθηα ηεζζάλπθ ξεηεάδπθ (234.000) ενλυ, 

ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν ηκν Φ.Ν.Α., ηκν Ρπκνλαείκν Ραείαμ. 

ΰ) Γεα πκζσ απσ ζαλάθηα πέθηε ξεηεάδεμ (45.000) ενλυ μέξλε δεαζσζεεμ ηλεάθηα 

ηέζζελεμ ξεηεάδεμ (234.000) ενλυ ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν ηκν Φ.Ν.Α., ηκν 

Δεκεζγηή ή Ρπκδεκεζγηή ηγμ αλμσδεαμ Δ.Ρ.ΝΓ. 

α) Γεα πκζσ απσ δεζαπέθηε ξεηεάδεμ (15.000) ενλυ μέξλε ζαλάθηα πέθηε ξεηεάδεμ 

(45.000) ενλυ ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν ηκν Φ.Ν.Α., ηκν Δεκεζγηεζκτ Ονμΰκνηίκν 

έζαζηκν, νπαασμεθκν ζηγ Δ.Ρ.ΝΓ., θκλέα. 

δ) Γεα πκζσ μέξλε δεζαπέθηε ξεηεάδεμ (15.000) ενλυ, ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν ηκν 

Φ.Ν.Α., ηκν Δεκεζγηή έζαζηκν, νπαασμεθκν ζηγ Δ.Ρ.ΝΓ., θκλέα».  

8. Πκ νπ’ αλ. πλπη. 4661/14.09.2016 έααλαθκ ηγμ Γπεηλκπήμ Νλκμγδεευθ Ραείαμ, 

ζξεηεζά με ηγ μγ αλμκδεσηγηά ηγμ θα εαζλίθεε ηεξθεζέμ πλκδεααλαθέμ, μεηά ηγ δέζγ 

ζε εζξτ ηκν Κ. 4412/2016. 

9. Πγθ νπ’ αλ. 4/17.01.2018 (δέμα 2κ) απσθαζγ ηκν ΔΟ ηκν Κκζκζκμείκν 

(αθαληγμέθγ ζηκθ εζησηκπκ δε@ταεεα με ΑΔΑ: Ω9184690ΩΚ-951) με ηγθ κπκία 

εαζλίδγζε, μεηαιτ άηηπθ, γ ζζκπεμσηγηα  αεα ηγθ πλκμήδεεα εικπηεζμκτ, πλκμ 

ζάηνογ αθααζυθ ηκν Κκζκζκμείκν, με ξλγμαηκδσηγζγ απσ ηκ Νλσαλαμμα Δγμκζίπθ 

Γπεθδτζεπθ ηκν Ρπκνλαείκν Μεζκθκμίαμ ζαε Αθάπηνιγμ, αθάμεζα ζηκθ κπκίκ ζαε 

«Γθσμ (1) Ονζηήμαηκμ PACS (Γικπηεζμσμ Αλξεεκδέηγζγμ Ζαηλεζήμ Γεζσθαμ)», με 

εζηεμυμεθκ ζσζηκμ 250.000,00€ ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν ΦΝΑ. 

Ιε ηγθ ίδεα απσθαζγ ζναζλκηήδγζε επεηλκπή ζτθηαιγμ ηεξθεζυθ πλκδεααλαθυθ αεα 

ηγθ πλκμήδεεα ηκν εθ ησαπ ζνζηήμαηκμ. 

10. Πγθ νπ’ αλ. 5/23.01.2018 (δέμα 1κ) απσθαζγ ηκν ΔΟ ηκν Κκζκζκμείκν 

(αθαληγμέθγ ζηκθ εζησηκπκ δε@ταεεα με ΑΔΑ: ΩΔΣΘ4690ΩΚ-ΓΛΟ), με ηγθ κπκία 

εαζλίδγζε, μεηαιτ άηηπθ, ηκ νπ’ αλ. πλπη. 2232/19.01.2018 πλαζηεζσ ζτθηαιγμ 

ηεξθεζυθ πλκδεααλαθυθ αεα ηγθ πλκμήδεεα «Γθσμ (1) Ονζηήμαηκμ PACS», με 

ξλγμαηκδσηγζγ απσ ηκ Νλσαλαμμα Δγμκζίπθ Γπεθδτζεπθ, πλκμ ζάηνογ αθααζυθ ηκν 

Κκζκζκμείκν. 
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11. Πγθ νπ’ αλ. 12/23.02.2018 (δέμα ΓΕΔ 2κ) απσθαζγ ηκν ΔΟ ηκν Κκζκζκμείκν 

(αθαληγμέθγ ζηκθ εζησηκπκ δε@ταεεα με ΑΔΑ: ΩΓ594690ΩΚ-ΘΘΘ), με ηγθ κπκία 

εαζλίδγζαθ, μεηαιτ άηηπθ: 

1) Ε ηλκπκπκίγζγ ηπθ νπ΄ αλ. 4/17.01.2018 (δέμα 2κ ) ζαε 5/23.01.2018 (δέμα 

1κ) πλκγακτμεθπθ απκθάζεπθ ηκν Δεκεζγηεζκτ Ονμΰκνηίκν ηκν Κκζκζκμείκν 

(αθαληγμέθπθ ζηκθ εζησηκπκ δε@ταεεα με ΑΔΑ: Ω9184690ΩΚ-951 ζαε 

ΩΔΣΘ4690ΩΚ-ΓΛΟ αθηίζηκεξα). 

2) Ε πλκμήδεεα ηκν ζαηπηέλπ εικπηεζμκτ με ξλγμαηκδσηγζγ απσ ηκ Νλσαλαμμα 

Δγμκζίπθ Γπεθδτζεπθ: 

 Έθα ζτζηγμα PACS (εικπηεζμσμ αλξεεκδέηγζγμ εαηλεζήμ εεζσθαμ), με 

εζηεμυμεθκ ζσζηκμ 250.000,00 €, ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν ηκν ΦΝΑ.  

 Ιία ξεελκνλαεζή ηλάπεβα αααεεκξεελκνλαεζήμ, με εζηεμυμεθκ ζσζηκμ 

53.500,00€ (ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν ηκν ΦΝΑ). 

 Ιία ξεελκνλαεζή ηλάπεβα αεθεζήμ ξεελκνλαεζήμ, με εζηεμυμεθκ ζσζηκμ 

53.500,00 € (ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν ηκν ΦΝΑ). 

 Δτκ ξεελκνλαεζκί πλκΰκηείμ με δκλνθσλκ, με εζηεμυμεθκ ζσζηκμ 29.760,00 € 

(ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν ηκν ΦΝΑ). 

 Έθα πηήλεμ set ελααηείπθ ζηκμάξκν με ζκνηί απκζηείλπζγμ, με εζηεμυμεθκ 

ζσζηκμ 10.000,00 €, ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν ηκν ΦΝΑ.    

 Έθα πηήλεμ set ελααηείπθ ζζπηγζκεεδκτμ με ζκνηί απκζηείλπζγμ, με 

εζηεμυμεθκ ζσζηκμ 5.000,00 €, ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν ηκν ΦΝΑ. 

 Έθα πηήλεμ set ελααηείπθ ζκεηεαζήμ ακληήμ με ζκνηί απκζηείλπζγμ, με 

εζηεμυμεθκ ζσζηκμ 15.000,00 €, ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν ηκν ΦΝΑ. 

 Έθα πηήλεμ set ελααηείπθ by-pass με ζκνηί απκζηείλπζγμ, με εζηεμυμεθκ 

ζσζηκμ 10.000,00 €, ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν ηκν ΦΝΑ. 

 Έθα πηήλεμ set ελααηείπθ μεαάηκ πηαζηεζήμ με ζκνηί απκζηείλπζγμ, με 

εζηεμυμεθκ ζσζηκμ 5.500,00 €, ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν ηκν ΦΝΑ. 

 Έθα πηήλεμ set ελααηείπθ μεζλσ πηαζηεζήμ με ζκνηί απκζηείλπζγμ, με 

εζηεμυμεθκ ζσζηκμ 5.000,00 €, ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν ηκν ΦΝΑ. 

 Έθα πηήλεμ set ελααηείπθ λεθκπηαζηεζήμ με ζκνηί απκζηείλπζγμ, με 

εζηεμυμεθκ ζσζηκμ 8.000,00 €, ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν ηκν ΦΝΑ. 

 Έθα πηήλεμ set ελααηείπθ απκζαηάζηαζγ ΰηεθάλπθ με ζκνηί απκζηείλπζγμ, 

με εζηεμυμεθκ ζσζηκμ 2.500,00 €, ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν ηκν ΦΝΑ. 

 Γίζκζε έθα ειαληήμαηα νπάλξκθηκμ ξεελκνλαεζκτ κλδκπεδεζκτ ηλαπεβεκτ 

(έηιεεμ), με εζηεμυμεθκ ζσζηκμ 42.000,00 €, ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν ηκν ΦΝΑ. 

 Έθα ζτζηγμα νπελήξπθ, με εζηεμυμεθκ ζσζηκμ 120.000,00€, 

ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν ηκν ΦΝΑ. 

Πκ ζνθκηεζσ εζηεμυμεθκ ζσζηκμ πλκμήδεεαμ ηκν αθπηέλπ εικπηεζμκτ αθέλξεηαε ζηεμ 

609.760,00 €, ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν ηκν ΦΝΑ. 

3) Ε νπκΰκηή αεηήμαηκμ αεα ηγθ πλκμήδεεα ηκν παλαπάθπ εικπηεζμκτ ζηγθ 1γ Ρ.ΝΓ 

Αηηεζήμ, ζνθκδενσμεθκ απσ πηήλγ θάζεηκ κ κπκίκμ δα πελεέξεε ηγθ επεζαελκπκεγμέθγ 

απσθαζγ ηκν Δεκεζγηεζκτ Ονμΰκνηίκν ηκν Κκζκζκμείκν, ηγ λγηή δεαΰεΰαίπζγ σηε ηκ 

Κκζκζκμείκ δεαδέηεε ηκνμ απαλαίηγηκνμ ξυλκνμ ζαε ηκ αθδλυπεθκ δνθαμεζσ αεα ηγθ 

άμεζγ αθάπηνιγ ζαε ξλήζγ ηκν αεηκτμεθκν εικπηεζμκτ ζαε σηε είθαε πηήλπμ 

ειαζθαηεζμέθγ γ αζθαηήμ ηεεηκνλαία ζαε αιεκπκίγζή ηκν, πηήλπμ ζνμπηγλπμέθα 

Πεξθεζά Δεηηία Ρπκζηήλειγμ Γικπηεζμκτ (ΠΔΡ), ηεζμγλίπζγ ηκν πλκςπκηκαεζμκτ 

πλκμήδεεαμ ηκν βγηκτμεθκν εικπηεζμκτ αθά είδκμ ζαε ηεμάξεκ, ζαδυμ ζαε ΰεΰαίπζγ 
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ηκν Δεκεζγηή ηκν Κκζκζκμείκν σηε γ εθ ησαπ πλκμήδεεα δεθ έξεε εθηαξδεί ζε άηηκ 

ξλγμαηκδκηεζσ πλσαλαμμα, εδθεζσ ή ενλππαρζσ.  

12. Πγθ νπ’ αλ. πλπη. 35110/26.07.2018 απσθαζγ ηγμ Δεκίζγζγμ ηγμ 1γμ ΡΝε 

Αηηεζήμ  (αθαληγμέθγ ζηκθ εζησηκπκ δε@ταεεα με ΑΔΑ: 6ΒΘ469Ε26-ΛΡ6), με ηγθ 

κπκία εαζλίδγζε γ ζζκπεμσηγηα αεα ηγθ πλκμήδεεα «Γθσμ (1) Ονζηήμαηκμ 

PACS/RIS», πλκμ ζάηνογ αθααζυθ ηκν ΓΚΑ «Γευλαεκμ Γεθθγμαηάμ», 

πλκςπκηκαεζμκτ 200.000,00 € ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν ΦΝΑ, με ξλγμαηκδσηγζγ απσ 

ηκ Νλσαλαμμα Δγμκζίπθ Γπεθδτζεπθ.  
13. Πκ Πεξθεζσ Δεηηίκ ηκν Έλακν με ζπδεζσ 37015098 ζαε ηίηηκ: «Νλκμήδεεα 

εαηλκηεξθκηκαεζκτ εικπηεζμκτ με ξλγμαηκδσηγζγ απσ ηκ Νλσαλαμμα Δγμκζίπθ 

Γπεθδτζεπθ», μεηαιτ ηκν κπκίκν ζαε «Γθσμ (1) Ονζηήμαηκμ PACS/RIS», με 

εζηεμυμεθκ ζσζηκμ 200.000,00€ ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν ΦΝΑ. 

14. Πγθ νπ’ αλ. 110885/19.10.2018 απσθαζγ ηκν Ρθνπκνλακτ Μεζκθκμίαμ ζαε 

Αθάπηνιγμ (αθαληγμέθγ ζηκθ εζησηκπκ δε@ταεεα με ΑΔΑ: 6ΔΘΠ465Ζ8-ΔΦΝ) με 

ηγθ κπκία εαζλίδγζε, μεηαιτ άηηπθ, γ έθηαιγ ηκν αεηκτμεθκν εαηλκηεξθκηκαεζκτ 

εικπηεζμκτ ηκν Κκζκζκμείκν μαμ, πλκςπκηκαεζμκτ 559.760,00 €, ζηκ Νλσαλαμμα 

Δγμκζίπθ Γπεθδτζεπθ (ΝΔΓ) 2018, ζηγ ΟΑΓ 091, με ζπδεζσ έλακν 

2018ΟΓ09100049. 

15. Πγθ νπ’ αλ. πλπη. ΓΝ Β3ΰ/κεζ. 83742/01.11.2018 απσθαζγ ηκν Ρπκνλακτ 

Ραείαμ (αθαληγμέθγ ζηκθ εζησηκπκ δε@ταεεα με ΑΔΑ: Σ73Θ465ΦΡΜ-ΟΦ), με ηγθ 

κπκία ηκ Γεθεζσ Κκζκζκμείκ Αδγθυθ «Γευλαεκμ Γεθθγμαηάμ» με ΑΦΙ 999332756 

(ΔΜΡ ΖΒ’ Αδγθυθ), κλίβεηαε δεαξεελεζηήμ ηκν έλακν: «Νλκμήδεεα εαηλκηεξθκηκαεζκτ 

εικπηεζμκτ με ξλγμαηκδσηγζγ απσ ηκ Νλσαλαμμα Δγμκζίπθ Γπεθδτζεπθ», με 

εθάλεδμκ 2018ΟΓ09100049 ζαε με ζνθκηεζή δγμσζεα δαπάθγ πλκςπκηκαεζμκτ 

559.760,00 € ηγμ ΟΑΓ 091.  

16. Πγθ νπ’ αλ. 47/06.11.2018 (δέμα 14κ) απσθαζγ ηκν ΔΟ ηκν Κκζκζκμείκν 

(αθαληγμέθγ ζηκθ εζησηκπκ δε@ταεεα με ΑΔΑ: 7Δ14690ΩΚ-Γ6Ο), με ηγθ κπκία 

εαζλίδγζαθ: 

1) Ε  δεεθέλαεεα ηπθ ζάηπδε δεααπθεζμυθ, αεα ηγθ πλκμήδεεα εαηλκηεξθκηκαεζκτ 

εικπηεζμκτ, με ξλγμαηκδσηγζγ απσ ηκ Νλσαλαμμα Δγμκζίπθ Γπεθδτζεπθ, πλκμ 

ζάηνογ αθααζυθ ηκν Κκζκζκμείκν: 

Α) Ονθκπηεζσμ δεααπθεζμσμ αεα ηγθ πλκμήδεεα ηπθ ζαηπηέλπ set ξεελκνλαεζυθ 

ελααηείπθ, με ζνθκηεζσ πλκςπκηκαεζμσ 49.193,55€ πηέκθ ΦΝΑ, ήηκε 61.000,00€ 

ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν ηκν ΦΝΑ: 

 Γθσμ (1) πηήλκνμ set ελααηείπθ ζηκμάξκν με ζκνηί απκζηείλπζγμ (με 

πλκςπκηκαεζμσ 10.000,00€ ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν ηκν ΦΝΑ). 

 Γθσμ (1) πηήλκνμ set ελααηείπθ ζζπηγζκεεδκτμ με ζκνηί απκζηείλπζγμ (με 

πλκςπκηκαεζμσ 5.000,00€ ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν ηκν ΦΝΑ). 

 Γθσμ (1) πηήλκνμ set ελααηείπθ ζκεηεαζήμ ακληήμ με ζκνηί απκζηείλπζγμ (με 

πλκςπκηκαεζμσ 15.000,00€ ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν ηκν ΦΝΑ). 

 Γθσμ (1) πηήλκνμ set ελααηείπθ by-pass με ζκνηί απκζηείλπζγμ (με 

πλκςπκηκαεζμσ 10.000,00€ ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν ηκν ΦΝΑ). 

 Γθσμ (1) πηήλκνμ set ελααηείπθ μεαάηκν πηαζηεζήμ με ζκνηί απκζηείλπζγμ (με 

πλκςπκηκαεζμσ 5.500,00€ ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν ηκν ΦΝΑ). 

 Γθσμ (1) πηήλκνμ set ελααηείπθ μεζλκτ πηαζηεζήμ με ζκνηί απκζηείλπζγμ (με 

πλκςπκηκαεζμσ 5.000,00€ ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν ηκν ΦΝΑ). 
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 Γθσμ (1) πηήλκνμ set ελααηείπθ λεθκπηαζηεζήμ με ζκνηί απκζηείλπζγμ (με 

πλκςπκηκαεζμσ 8.000,00€ ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν ηκν ΦΝΑ). 

 Γθσμ (1) πηήλκνμ set ελααηείπθ απκζαηάζηαζγμ ΰηεθάλπθ με ζκνηί απκζηείλπζγμ 

(με πλκςπκηκαεζμσ 2.500,00€ ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν ηκν ΦΝΑ). 

Β) Ονθκπηεζσμ δεααπθεζμσμ αεα ηγθ πλκμήδεεα δτκ (2) ξεελκνλαεζυθ πλκΰκηέπθ με 

δκλνθσλκ, με πλκςπκηκαεζμσ 24.000,00 € πηέκθ ΦΝΑ, ήηκε 29.760,00 € 

ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν ηκν ΦΝΑ. 

Γ) Ονθκπηεζσμ δεααπθεζμσμ αεα ηγθ πλκμήδεεα είζκζε εθσμ (21) ειαληγμάηπθ 

νπάλξκθηκμ ξεελκνλαεζκτ κλδκπεδεζκτ ηλαπεβεκτ (έηιεεμ), με πλκςπκηκαεζμσ 

33.870,97€ ήηκε  42.000,00€ ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν ηκν ΦΝΑ. 

Δ) Αθκεζησμ Δγμσζεκμ Εηεζηλκθεζσμ Δεααπθεζμσμ αεα ηγθ πλκμήδεεα δτκ (2) 

ξεελκνλαεζυθ ηλαπεβυθ, με ζνθκηεζσ πλκςπκηκαεζμσ 86.290,32€ πηέκθ ΦΝΑ, ήηκε 

107.000,00 € ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν ηκν ΦΝΑ ζαε ζναζεζλεμέθα:  

 Ιίαμ (1) ξεελκνλαεζήμ ηλάπεβαμ αααεεκξεελκνλαεζήμ, με πλκςπκηκαεζμσ 

53.500,00 € ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν ηκν ΦΝΑ. 

 Ιίαμ (1) ξεελκνλαεζήμ ηλάπεβαμ αεθεζήμ ξεελκνλαεζήμ, με πλκςπκηκαεζμσ 

53.500,00 € ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν ηκν ΦΝΑ.  

Γ) Αθκεζησμ Δγμσζεκμ Εηεζηλκθεζσμ Δεααπθεζμσμ αεα ηγθ πλκμήδεεα εθσμ (1) 

ζνζηήμαηκμ νπελήξπθ, με πλκςπκηκαεζμσ 96.774,19 € πηέκθ ΦΝΑ, ήηκε 

120.000,00 € ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν ηκν ΦΝΑ. 

ΟΠ) Αθκεζησμ Δγμσζεκμ Εηεζηλκθεζσμ Δεααπθεζμσμ αεα ηγθ πλκμήδεεα εθσμ (1) 

ζνζηήμαηκμ PACS/RIS, με πλκςπκηκαεζμσ 161.290,30€ πηέκθ ΦΝΑ, ήηκε 

200.000,00€ ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν ηκν ΦΝΑ.   

2) Ε ζναζλσηγζγ επεηλκπυθ δεεθέλαεεαμ ηπθ εθ ησαπ δεααπθεζμυθ.  

3) Ε ξκλήαγζγ εικνζεκδσηγζγμ ζε νπάηηγηκ ηκν Κκζκζκμείκν, κ κπκίκμ αθαηαμΰάθεε 

νπετδνθκμ ηκν ηκααλεαζμκτ πκν ηγλείηαε ζηγθ Πλάπεβα ηγμ Γηηάδκμ αεα ηκ εθ ησαπ 

έλακ. 

17. Ππθ ζε εζηέηεζγ ηπθ αθπηέλπ αθαθελσμεθπθ θσμπθ, εζδκδεεζυθ ζαθκθεζηεζυθ 

πλάιεπθ, ηπθ ηκεπυθ δεαηάιεπθ πκν αθαθέλκθηαε λγηά ή απκλλέκνθ απσ ηα 

κλεβσμεθα ζηα ζνμΰαηεζά ηετξγ ηγμ παλκτζαμ,  ζαδυμ ζαε ηκν ζνθσηκν ηπθ 

δεαηάιεπθ ηκν αζθαηεζηεζκτ, ελααηεζκτ, ζκεθπθεζκτ, πελεΰαηηκθηεζκτ ζαε 

θκλκηκαεζκτ δεζαίκν πκν δεέπεε ηγθ αθάδεζγ ζαε εζηέηεζγ ηγμ παλκτζαμ ζτμΰαζγμ, 

έζηπ ζαε αθ δεθ αθαθέλκθηαε λγηά παλαπάθπ. 

 

ΝΞΜΗΕΞΡΟΟΜΡΙΓ 

 

Αθκεζησ Δγμσζεκ Εηεζηλκθεζσ Δεααπθεζμσ αεα ηγθ πλκμήδεεα «Γθσμ (1) Ονζηήμαηκμ 

PACS/RIS», πλκμ ζάηνογ αθααζυθ ηκν Κκζκζκμείκν, με cpv: 48000000-8, αλεδμσ 

δεαζήλνιγμ 12/2019, πλκςπκηκαεζμσ 161.290,30 € πηέκθ ΦΝΑ, ήηκε 200.000,00 

€ ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν ηκν ΦΝΑ, ζλεηήλεκ ζαηαζτλπζγμ ηγθ πηέκθ ζνμθέλκνζα απσ 

κεζκθκμεζή άπκογ, ΰάζεε ηεμήμ πλκζθκλά (ξαμγησηελγ ηεμή) ζαε ξλγμαηκδσηγζγ απσ 

ηκ Νλσαλαμμα Δγμκζίπθ Γπεθδτζεπθ (Ν.Δ.Γ.). 
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ΟΠΜΖΓΖΑ ΑΚΑΘΓΠΜΡΟΑΟ ΑΞΕΟ – ΔΖΑΓΖΞΖΟΠΕΟ ΠΜΡ ΓΞΓΜΡ 
 

Γππθνμία Γ.Κ.Α. «Γ. Γεθθγμαηάμ» 

Παξνδλκμεζή δεετδνθζγ Θ. Ιεζκαείπθ 154 

Νσηγ Αδήθα 

Παξνδλκμεζσμ Ηπδεζσμ 115 27 

υλα Γηηάδα 

Πγηέθπθκ 213 - 2032169  

Φαι 213 – 2033668 

Εηεζηλκθεζσ Παξνδλκμείκ 
p.kousiouris@gna-gennimatas.gr 

p.kousiouris@yahoo.gr 

Αλμσδεκμ αεα πηγλκθκλίεμ Ναθααευηγμ Ηκνζεκνλήμ  

Γ - Δεετδνθζγ (URL) www.gna-gennimatas.gr 

 

ΑΝΜΦΑΟΓΖΟ ΞΕΙΑΠΜΔΜΠΕΟΕΟ ΠΕΟ ΟΡΙΒΑΟΕΟ 

ΗΑΖ ΜΞΖΟΙΜΡ ΔΖΑΓΖΞΖΟΠΕ ΠΜΡ ΓΞΓΜΡ 

 

1. Ιε ηγθ νπ’ αλ. 110885/19.10.2018 απσθαζγ ηκν Ρθνπκνλακτ Μεζκθκμίαμ ζαε 

Αθάπηνιγμ (αθαληγμέθγ ζηκθ εζησηκπκ Δε@ταεεα με ΑΔΑ:6ZΘΠ465Ζ8-ΔΦΝ) 

εαζλίδγζε, μεηαιτ άηηπθ, γ έθηαιγ ηκν αεηκτμεθκν εαηλκηεξθκηκαεζκτ εικπηεζμκτ ηκν 

ΓΚΑ «Γ. Γεθθγμαηάμ», πλκςπκηκαεζμκτ 559.760,00 €, ζηκ Νλσαλαμμα Δγμκζίπθ 

Γπεθδτζεπθ (ΝΔΓ) 2018, ζηγ ΟΑΓ 091, με ζπδεζσ έλακν 2018ΟΓ09100049. 

2. Ιε ηγθ νπ’ αλ. πλπη. ΓΝ Β3ΰ/κεζ.83742/01.11.2018 απσθαζγ ηκν Ρπκνλακτ 

Ραείαμ (αθαληγμέθγ ζηκθ εζησηκπκ Δε@ταεεα με ΑΔΑ: Σ73Θ465ΦΡΜ-ΟΦ) ηκ Γεθεζσ 

Κκζκζκμείκ Αδγθυθ «Γευλαεκμ Γεθθγμαηάμ» κλίζηγζε δεαξεελεζηήμ ηκν έλακν: 

«Νλκμήδεεα εαηλκηεξθκηκαεζκτ εικπηεζμκτ με ξλγμαηκδσηγζγ απσ ηκ Νλσαλαμμα 

Δγμκζίπθ Γπεθδτζεπθ» με εθάλεδμκ 2018ΟΓ09100049 ζαε ζνθκηεζή δγμσζεα δαπάθγ 

πλκςπκηκαεζμκτ 559.760,00 € ηγμ ΟΑΓ:091. 

 

ΠΞΜΝΜΟ ΔΖΓΚΓΞΓΓΖΑΟ ΠΜΡ ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΡ – ΝΞΜΟΘΓΟΙΖΓΟ - 

ΔΖΗΑΖΜΡΙΓΚΜΖ ΟΡΙΙΓΠΜΕΟ – ΝΑΞΜΕ ΔΖΓΡΗΞΖΚΕΟΓΩΚ 
 

Μ δεααπθεζμσμ δα πλααμαηκπκεγδεί με ξλήζγ ηγμ πηαηθσλμαμ ηκν Γδθεζκτ 

Ονζηήμαηκμ Εηεζηλκθεζυθ Δγμκζίπθ Ονμΰάζεπθ (Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο.), ζηγθ δεαδεζηναζή 

πτηγ www.promitheus.gov.gr ηκν ζνζηήμαηκμ.  
 

Πκ πηήλεμ ζείμεθκ ηγμ παλκτζαμ δεαζήλνιγμ ζαηαξπλήδγζε ζηκ Ηεθηλεζσ 

Εηεζηλκθεζσ Ιγηλυκ Δγμκζίπθ Ονμΰάζεπθ (ΗΕΙΔΕΟ). 

Έξεε αθαληγδεί επίζγμ, ζηγ δεαδεζηναζή πτηγ ηκν Γδθεζκτ Ονζηήμαηκμ Εηεζηλκθεζυθ 

Δγμκζίπθ Ονμΰάζεπθ (Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο) (www.promitheus.gov.gr), ζηκθ εζησηκπκ 

δε@ταεεα (www.et.diavgeia.gov.gr) ζαδυμ ζαε ζηγθ εζηκζεηίδα ηγμ Αθαδέηκνζαμ 

Αλξήμ (www.gna-gennimatas.gr), ζηγ δεαδλκμή:  Αλξεζή ζεηίδα ► Κέα – 

Αθαζκεθυζεεμ).  

mailto:p.kousiouris@gna-gennimatas.gr
mailto:p.kousiouris@yahoo.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.et.diavgeia.gov.gr/
http://www.gna-gennimatas.gr/
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Νλκζήλνιγ (πελίηγογ ηγμ παλκτζαμ δεαζήλνιγμ) δγμκζεετεηαε ζηκθ Γηηγθεζσ Πτπκ,  

ζτμθπθα με ηκ άλδλκ 66, ηκν Κ. 4412/2016 ζαε ζναζεζλεμέθα ζηεμ εθγμελίδεμ 

(γμελκμγθία απκζηκηήμ: 30/01/2019)  

 

ΗΑΘΕΙΓΞΖΚΕ ΑΙΑΞΡΟΖΑ 

ΑΙΑΞΡΟΖΑ 
 

Ωμ γμελκμγθία έθαλιγμ νπκΰκηήμ πλκζθκλυθ ζηγ δεαδεζηναζή πτηγ 

www.promitheus.gov.gr κλίβεηαε γ  18γ/02/2019,  γμέλα Δενηέλα  ζαε υλα 08:00 

π.μ.  

 

Ωμ ζαηαηγζηεζή γμελκμγθία νπκΰκηήμ ηπθ πλκζθκλυθ ζηγ δεαδεζηναζή πτηγ 

www.promitheus.gov.gr κλίβεηαε γ  26γ/02/2019,   γμέλα  Πλίηγ ζαε υλα 15:00.   
 

Με κεζκθκμεζκί θκλείμ δτθαθηαε θα βγηήζκνθ ηγθ απσζνλζγ νπκΰηγδείζαμ πλκζθκλάμ, 

πλεθ ηγθ ζαηαηγζηεζή γμελκμγθία νπκΰκηήμ ηπθ πλκζθκλυθ, με έααλαθκ αίηγμα ηκνμ 

πλκμ ηγθ αθαδέηκνζα αλξή, ζε μκλθή γηεζηλκθεζκτ αλξείκν Portable Document 

ζνζηήμαηκμ. Νεζηκπκεγμέθκμ ξλήζηγμ ηγμ αθαδέηκνζαμ αλξήμ, μεηά απσ ζξεηεζή 

απσθαζγ ηγμ αθαδέηκνζαμ αλξήμ, γ κπκία απκδέξεηαε ηκ ζξεηεζσ αίηγμα ηκν 

κεζκθκμεζκτ θκλέα, μπκλεί θα πλκΰεί ζηγθ απσλλεογ ηγμ ζξεηεζήμ γηεζηλκθεζήμ 

πλκζθκλάμ ζηκ ζτζηγμα πλεθ ηγθ ζαηαηγζηεζή γμελκμγθία νπκΰκηήμ ηγμ πλκζθκλάμ. 

Ηαησπεθ, κ κεζκθκμεζσμ θκλέαμ δτθαηαε θα νπκΰάηεε εζ θέκν πλκζθκλά μέζπ ηκν 

ζνζηήμαηκμ έπμ ηγθ ζαηαηγζηεζή γμελκμγθία νπκΰκηήμ πλκθκλάμ. 

Ιεηά ηγθ παλέηενζγ ηγμ αθπηέλπ ζαηαηγζηεζήμ γμελκμγθίαμ νπκΰκηήμ πλκζθκλυθ 

δεθ νπάλξεε δνθαησηγηα νπκΰκηήμ πλκζθκλάμ ζηκ ζτζηγμα. 

Ε δεαδεζαζία ηγμ γηεζηλκθεζήμ απκζθλάαεζγμ δα δεεθελαγδεί μέζπ ηγμ δεαδεζηναζήμ 

πτηγμ www.promitheus.gov.gr, ηγθ 05γ/03/2019, γμέλα Πλίηγ ζαε υλα 11:00 π.μ. 

 

Δεζαίπμα ζνμμεηκξήμ ζηκ δεααπθεζμσ έξκνθ: 

α. Φνζεζά πλσζππα, γμεδαπά ζαε αηηκδαπά. 

ΰ. Κκμεζά πλσζππα, γμεδαπά ή αηηκδαπά. 

α. Γθυζεεμ κεζκθκμεζυθ θκλέπθ ζνμπελεηαμΰαθκμέθπθ ηπθ πλκζπλεθυθ ζνμπλάιεπθ 

ηπθ κπκίπθ ηα μέηγ έξκνθ ηεμ ενδτθεμ πμ ανηέμ κλίβκθηαε ζηγθ παλάαλαθκ 4 ηκν 

άλδλκν 19 ηκν θ. 4412/16. 

Πα πμ άθπ θνζεζά ζαε θκμεζά πλσζππα ή εθυζεεμ θνζεζυθ ή θκμεζυθ πλκζυππθ δα 

πλέπεε θα είθαε εαζαηεζηγμέθα ζε: 

α. Ηλάηκμ - Ιέηκμ ηγμ Γνλππαρζήμ Έθπζγμ. 

ΰ. Ηλάηκμ - Ιέηκμ ηκν Γνλππαρζκτ Μεζκθκμεζκτ υλκν (Γ.Μ..). 

α. Πλίηεμ ξυλεμ πκν έξκνθ νπκαλάοεε ζαε ζνλυζεε ηγ Ονμθπθία Δγμκζίπθ 

Ονμΰάζεπθ (ΟΔΟ), ζηκ ΰαδμσ πκν  γ νπσ αθάδεζγ ζτμΰαζγ ζαητπηεηαε απσ ηα 

Ναλαληήμαηα 1, 2, 4 ζαε 5 ζαε  ηεμ αεθεζέμ ζγμεευζεεμ ηκν ζξεηεζκτ με ηγθ Έθπζγ 

Νλκζαληήμαηκμ Ζ ηγμ πμ άθπ ΟΔΟ. 

δ. Πλίηεμ ξυλεμ πκν έξκνθ ζνθάοεε δεμελείμ ή πκηνμελείμ ζνμθπθίεμ με ηγθ 

Γνλππαρζή Έθπζγ ζε δέμαηα δεαδεζαζευθ αθάδεζγμ δγμκζίπθ ζνμΰάζεπθ. 
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Οηκ πηαίζεκ ηγμ παλκτζαμ δεαζήλνιγμ κ σλκμ «κεζκθκμεζσμ θκλέαμ» αθκλά σηεμ ηεμ 

πλκαθαθελδείζεμ ζαηγακλίεμ.  

 

Ε έθπζγ κεζκθκμεζυθ θκλέπθ νπκΰάηηεε ζκεθή πλκζθκλά, γ κπκία νπκαλάθεηαε 

νπκξλεπηεζά είηε απσ σηκνμ ηκνμ κεζκθκμεζκτμ θκλείμ πκν απκηεηκτθ ηγθ έθπζγ, 

είηε απσ εζπλσζππσ ηκνμ θκμίμπμ εικνζεκδκηγμέθκ. Οηγθ πλκζθκλά απαλαεηήηπμ 

πλέπεε θα πλκζδεκλίβεηαε γ έζηαζγ ζαε ηκ είδκμ ηγμ ζνμμεηκξήμ 

(ζνμπελεηαμΰαθκμέθγμ ηγμ ζαηαθκμήμ αμκεΰήμ μεηαιτ ηκνμ) ζάδε μέηκνμ ηγμ έθπζγμ, 

ζαδυμ ζαε κ εζπλσζππκμ / ζνθηκθεζηήμ ανηήμ (Κ. 4412/2016, άλδλκ 96). Με 

εθυζεεμ κεζκθκμεζυθ θκλέπθ, ζνμπελεηαμΰαθκμέθπθ ζαε ηπθ πλκζπλεθυθ 

ζνμπλάιεπθ, δεθ απαεηείηαε θα πελεΰηγδκτθ ζναζεζλεμέθγ θκμεζή μκλθή αεα ηγθ 

νπκΰκηή πλκζθκλάμ.  Ε αθαδέηκνζα αλξή μπκλεί θα απαεηήζεε απσ ηεμ εθυζεεμ 

κεζκθκμεζυθ θκλέπθ θα πελεΰηγδκτθ ζναζεζλεμέθγ θκμεζή μκλθή, εθσζκθ ηκνμ 

αθαηεδεί γ ζτμΰαζγ ζηκ μέηλκ πκν γ ζξεηεζή μεηαΰκηή είθαε αθααζαία αεα ηγθ κλδή 

εζηέηεζγ ηγμ ζτμΰαζγμ (άλδλκ 19, ηκν Κ. 4412/2016). 

 

Οηεμ πελεπηυζεεμ νπκΰκηήμ πλκζθκλάμ απσ έθπζγ κεζκθκμεζυθ θκλέπθ, σηα ηα μέηγ 

ηγμ ενδτθκθηαε έθαθηε ηγμ αθαδέηκνζαμ αλξήμ αηηγηέαανα ζαε εεμ κησζηγλκθ έθαθηε 

ηγμ αθαδέηκνζαμ αλξήμ αεα ηγθ εζπηήλπζγ σηπθ ηπθ απκλλεκνζυθ, απσ ηα έααλαθα 

ηγμ ζτμΰαζγμ, νπκξλευζευθ ηκνμ. Πνξσθ νθεζηάμεθεμ μεηαιτ ηκνμ ζνμθπθίεμ, πελί 

ζαηαθκμήμ ηπθ ενδνθυθ ηκνμ, έξκνθ εζξτ μσθκθ ζηεμ εζπηελεζέμ ηκνμ ζξέζεεμ ζαε ζε 

ζαμία πελίπηπζγ δεθ δτθαθηαε θα πλκΰηγδκτθ έθαθηε  ηγμ αθαδέηκνζαμ αλξήμ πμ 

ησακμ απαηηααήμ ηκν εθσμ μέηκνμ  απσ  ηεμ ενδτθεμ ζαε ηεμ νπκξλευζεεμ ηκν άηηκν 

ή ηπθ άηηπθ μεηυθ αεα ηγθ κηκζηήλπζγ ηγμ ζτμΰαζγμ.   

 

Οε πελίπηπζγ πκν κ αθάδκξκμ είθαε Έθπζγ ζαε ζαηά ηγ δεάλζεεα ηγμ εζηέηεζγμ ηγμ 

ζτμΰαζγμ, κπκεαδήπκηε απσ ηα μέηγ ηγμ, ειαεηίαμ αθεζαθσηγηαμ αεα κπκεκδήπκηε 

ησακ ή ησαπ αθπηέλαμ ΰίαμ, δεθ μπκλεί θα αθηαπκζλεδεί ζηεμ νπκξλευζεεμ ηκν, ηα 

νπσηκεπα μέηγ ζνθεξίβκνθ θα έξκνθ ηγθ ενδτθγ κηκζηήλπζγμ ηγμ ζτμΰαζγμ με ηκνμ 

ίδεκνμ σλκνμ. Ε ζλίζγ αεα ηγ δνθαησηγηα εζπηήλπζγμ ή μγ ηπθ σλπθ ηγμ ζτμΰαζγμ 

εθαπσζεεηαε ζηγ δεαζλεηεζή ενξέλεεα ηγμ αθαδέηκνζαμ αλξήμ. Οε αλθγηεζή  

πελίπηπζγ, γ αθαδέηκνζα αλξή δτθαηαε θα ζαηαααείηεε ηγ ζτμΰαζγ. 

 

Με κεζκθκμεζκί θκλείμ μπκλεί θα ζηγλίβκθηαε ζηεμ εζαθσηγηεμ άηηπθ θκλέπθ, αζξέηπμ 

ηγμ θκμεζήμ θτζγμ ηπθ δεζμυθ ηκνμ με ανηκτμ. Οηγθ πελίπηπζγ ανηή, απκδεεζθτκνθ 

σηε δα έξκνθ ζηγ δεάδεζή ηκνμ αθααζαίκνμ πσλκνμ, με ηγθ πλκζζσμεζγ ηγμ ζξεηεζήμ 

δέζμενζγμ ηπθ θκλέπθ ζηγθ εζαθσηγηα ηπθ κπκίπθ ζηγλίβκθηαε.  

Όηαθ κε κεζκθκμεζκί θκλείμ ζηγλίβκθηαε ζηεμ εζαθσηγηεμ άηηπθ θκλέπθ, κε εθ ησαπ 

κεζκθκμεζκί θκλείμ ζαε ανηκί ζηκνμ κπκίκνμ ζηγλίβκθηαε είθαε απσ ζκεθκτ νπετδνθκε 

αεα ηγθ εζηέηεζγ ηγμ ζτμΰαζγμ. Ρπσ ηκνμ ίδεκνμ σλκνμ κε εθυζεεμ κεζκθκμεζυθ 

θκλέπθ μπκλκτθ θα ζηγλίβκθηαε ζηεμ εζαθσηγηεμ ηπθ ζνμμεηεξσθηπθ ζηγθ έθπζγ ή 

άηηπθ θκλέπθ. 

 

Μ ξλσθκμ νπκΰκηήμ ηγμ πλκζθκλάμ ζαε κπκεαδήπκηε γηεζηλκθεζή επεζκεθπθία μέζπ 

ηκν Ονζηήμαηκμ ΰεΰαευθεηαε ανησμαηα απσ ηκ ζτζηγμα με νπγλεζίεμ ξλκθκζήμαθζγμ, 

ζτμθπθα με ηα κλεβσμεθα ζηγθ παλάαλαθκ 3, ηκν άλδλκν 37, ηκν Κ.4412/2016 ζαε 
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ηκ άλδλκ 9 ηγμ νπ’ αλ. 56902/215/02.06.2017 (ΦΓΗ 1924/η. Β’) Ρπκνλαεζήμ 

Απσθαζγμ.  

 

Νλκζθκλέμ πκν δα νπκΰηγδκτθ ή δα πελεέηδκνθ ζηγθ αθαδέηκνζα αλξή ζε έθηνπγ 

μκλθή ξπλίμ θα έξεε πλκγαγδεί νπκΰκηή γηεζηλκθεζήμ πλκζθκλάμ ζηγθ πηαηθσλμα 

ηκν Γδθεζκτ Ονζηήμαηκμ Εηεζηλκθεζυθ Δγμκζίπθ Ονμΰάζεπθ (Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο.), δεθ 

απκζθλααίβκθηαε ζαε επεζηλέθκθηαε ζηκνμ απκζηκηείμ ηκνμ, δεπλκτμεθεμ πμ 

κνδέπκηε νπκΰηγδείζεμ. 

 

Με κεζκθκμεζκί θκλείμ απαεηείηαε θα δεαδέηκνθ ογθεαζή νπκαλαθή, ξκλγακτμεθγ απσ 

πεζηκπκεγμέθγ αλξή παλκξήμ ογθεαζήμ νπκαλαθήμ ζαε θα εααλαθκτθ ζηκ γηεζηλκθεζσ 

Οτζηγμα (Γ.Ο.Ε.Δ.Ε.Ο. – Δεαδεζηναζή πτηγ www.promitheus.gov.gr) αζκηκνδυθηαμ 

ηγ δεαδεζαζία ηκν άλδλκν 5 ηγμ νπ’ αλ. 56902/215/02.06.2017 (ΦΓΗ 1924/η. Β’) 

Ρπκνλαεζήμ Απσθαζγμ: 

 

α. Με κεζκθκμεζκί θκλείμ - ξλήζηεμ αεηκτθηαε ηγθ εααλαθή ηκνμ ζαε ηγθ εααλαθή ηπθ 

ζηεηεξυθ ηκνμ  παλέξκθηαμ ηεμ απαλαίηγηεμ πηγλκθκλίεμ ζαε απκδεξσμεθκε ηκνμ 

σλκνμ ξλήζγμ ηκν ηανηκπκεκτμεθκε πμ ειήμ: 

(1) Όζκε απσ ηκνμ αθπηέλπ δεαδέηκνθ εηηγθεζσ Αλεδμσ Φκλκηκαεζκτ Ιγηλυκν 

(ΑΦΙ), ηανηκπκεκτθηαε με ξλήζγ ηπθ δεαπεζηενηγλίπθ (σθκμα ξλήζηγ ζαε ζπδεζσ 

πλσζΰαζγμ) πκν ανηκί ζαηέξκνθ απσ ηκ ζτζηγμα TAXISNet ηγμ Γεθεζήμ Γλαμμαηείαμ 

Νηγλκθκλεαζυθ Ονζηγμάηπθ. Γθσζκθ αίθεε γ ηανηκπκίγζγ, αλμσδεα Δεετδνθζγ 

Αθάπηνιγμ ζαε Πεξθεζήμ Οηήλειγμ ηκν Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο., απκδίδεε ζε ανηκτμ ηα 

απαλαίηγηα δεαπεζηενηήλεα ζαε δεζαευμαηα πλσζΰαζγμ ζαε ξλήζγμ ηκν ζνζηήμαηκμ.  

(2) Με κεζκθκμεζκί θκλείμ ηπθ ζλαηυθ μεηυθ ηγμ Γνλππαρζήμ Έθπζγμ κε κπκίκε δεθ 

δεαδέηκνθ εηηγθεζσ Αλεδμσ Φκλκηκαεζκτ Ιγηλυκν (ΑΦΙ) δτθαηαε θα αεηκτθηαε ηγθ 

εααλαθή ηκνμ: 

α) είηε ζνμπηγλυθκθηαμ ηκθ αθηίζηκεξκ αλεδμσ ηανησηγηαμ ΦΝΑ (VAT Ζdentification 

Number), ηανηκπκεκτμεθκε με ξλήζγ ηπθ δεαπεζηενηγλίπθ πκν ζαηέξκνθ απσ ηκ 

αθηίζηκεξκ ζτζηγμα. 

ΰ) είηε ΰάζεε ηγμ ζνμμσλθπζγμ με ηκ ζτζηγμα SecureidenTityacrOssboRderslinKed 

(STORK). 

Γθσζκθ αίθεε γ ηανηκπκίγζγ, γ αλμσδεα Δεετδνθζγ Αθάπηνιγμ ζαε Πεξθεζήμ Οηήλειγμ 

ηκν Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο., απκδίδεε ζε ανηκτμ ηα απαλαίηγηα δεαπεζηενηήλεα ζαε δεζαευμαηα 

πλσζΰαζγμ ζαε ξλήζγμ ηκν ζνζηήμαηκμ. 

(3) Με κεζκθκμεζκί θκλείμ πκν δεθ εθηάζζκθηαε ζηα πλκγακτμεθα δτκ εδάθεα, 

αεηκτθηαε ηγθ εααλαθή ηκνμ ζαε ηανηκπκεκτθηαε απσ ηγθ αλμσδεα Δεετδνθζγ 

Αθάπηνιγμ ζαε Πεξθεζήμ Οηήλειγμ ηκν Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο. απκζηέηηκθηαμ: 

- Γίηε νπετδνθγ δήηπζγ ογθεαζά νπκαεαλαμμέθγ με επίζγμγ μεηάθλαζγ ζηγθ 

εηηγθεζή. 

- Γίηε έθκλζγ ΰεΰαίπζγ ή πεζηκπκεγηεζσ ζε μκλθή γηεζηλκθεζκτ αλξείκν Portable 

Document Format (PDF)με επίζγμγ μεηάθλαζγ ζηγθ εηηγθεζή, σππμ ανηά 

πλκζδεκλίβκθηαε ζαε ζτμθπθα με ηκνμ πλκΰηεπσμεθκνμ σλκνμ ζηκ ζλάηκμ - μέηκμ 

εαζαηάζηαζγμ ηκν κεζκθκμεζκτ θκλέα, ζηα κπκία θα δγηυθεηαε / απκδεεζθτεηαε γ 

εααλαθή ηκν ζε επαααεημαηεζσ ή εμπκλεζσ μγηλυκ, πλκζζκμεβσμεθα εθησμ ηλευθ (3) 

ελααζίμπθ γμελυθ ζαε ζε έθηνπγ μκλθή (πλπησηνπκ ή αζλεΰέμ αθηίαλαθκ) ζηγθ 

αλμσδεα νπγλεζία. 
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ΰ. Πκ αίηγμα εααλαθήμ νπκΰάηηεηαε απσ σηκνμ ηκνμ νπκοήθεκνμ ξλήζηεμ γηεζηλκθεζά 

μέζπ ηκν Ονζηήμαηκμ ή μέζπ γηεζηλκθεζκτ ηαξνδλκμείκν. 

α. Γθσζκθ κ νπκοήθεκμ ξλήζηγμ ηανηκπκεγδεί, γ αλμσδεα Δεετδνθζγ Αθάπηνιγμ ζαε 

Πεξθεζήμ Οηήλειγμ ηκν Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο., απκδίδεε ζε ανησθ ηα απαλαίηγηα 

δεαπεζηενηήλεα ζαε δεζαευμαηα πλσζΰαζγμ ζαε ξλήζγμ ηκν ζνζηήμαηκμ ζαε εθγμελυθεε 

ζξεηεζά με γηεζηλκθεζσ μήθνμα ηκθ νπκοήθεκ ξλήζηγ. 

δ. Οηκ πηαίζεκ ηκν παλσθηκμ γηεζηλκθεζκτ δεααπθεζμκτ παλέξεηαε δνθαησηγηα 

εζπαίδενζγμ ηκν κεζκθκμεζκτ θκλέα ζηκ Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο. πμ ειήμ:  

(1) Με κεζκθκμεζκί θκλείμ νπκΰάηηκνθ ηα αεηήμαηά ηκνμ αεα εζπαίδενζγ 

ζνμπηγλυθκθηαμ ζαε απκζηέηηκθηαμ ηκ αθαληγμέθκ έθηνπκ ζηγθ αθαδέηκνζα αλξή, με 

γηεζηλκθεζσ μήθνμα μέζπ ηγμ ηεεηκνλαεζσηγηαμ «Γπεζκεθπθία» ηκν Ονζηήμαηκμ. 

(2)  Ε αθαδέηκνζα αλξή ηκν δεααπθεζμκτ ζναζεθηλυθεε ηα αεηήμαηα ζαε ηα 

απκζηέηηεε έαζαελα ζηγ ΓΔΔΟΝ, ζηγ δεετδνθζγ γηεζηλκθεζκτ ηαξνδλκμείκν 

vendor.training@eprocurement.gov.gr, υζηε θα ζαδκλεζηεί κ ξλσθκμ ζαε κ ησπκμ 

εζπαίδενζγμ ζαε θα εθγμελπδκτθ ζξεηεζά γ αθαδέηκνζα αλξή ζαε κε κεζκθκμεζκί 

θκλείμ. 

(3) Ε εζπαίδενζγ παλέξεηαε είηε ζηεμ εαζαηαζηάζεεμ ηγμ ΓΓΓΝΗ, είηε 

απκμαζλνζμέθα μέζπ studio ηγηεδεάζζεογμ, είηε μέζπ άηηκν γηεζηλκθεζκτ μέζκν. 

 

Ε δεαδεζαζία επεζκεθπθίαμ, εθγμέλπζγμ ζαε δεαζίθγζγμ εααλάθπθ πλααμαηκπκεείηαε 

μέζπ ηκν ζνζηήμαηκμ ζτμθπθα με ηκ άλδλκ 8 ηγμ 56902/215/02.06.2017 (ΦΓΗ 

1924/η. Β’). Πα ζξεηεζά ζηκεξεία απκζηκηήμ, ζκεθκπκίγζγμ, νπκΰκηήμ ή αθάληγζγμ 

πκν απκηνπυθκθηαε ζηεμ αθηίζηκεξεμ κδσθεμ ηγμ δεεπαθήμ ηκν ξλήζηγ, ζαε εεδεζσηελα 

κ ζαηααεαλαμμέθκμ ξλσθκμ ανηυθ, απκηεηκτθ απσδεειγ επεζκεθπθίαμ ζαε δεαζίθγζγμ 

εααλάθπθ μέζπ ηκν ζνζηήμαηκμ. Με ζξεηεζέμ πλκδεζμίεμ αλξίβκνθ ηγθ επκμέθγ ηγμ 

γμέλαμ ηγμ πλκαθαθελδείζαμ ζαηά πελίπηπζγ απκζηκηήμ, ζκεθκπκίγζγμ ή νπκΰκηήμ 

ζαε ηήακνθ σηαθ πελάζεε κησζηγλγ γ ηεηενηαία γμέλα ζαε, αθ είθαε ζαηά ηκ θσμκ 

εκληάζεμγ, σηαθ πελάζεε κησζηγλγ γ επκμέθγ ελαάζεμγ. Με κεζκθκμεζκί θκλείμ 

νπκΰάηηκνθ μέζπ ηκν Ονζηήμαηκμ ηα ζαηά πελίπηπζγ έααλαθα πκν έξκνθ ζνθηαξδεί 

/ παλαξδεί απσ ηκνμ ίδεκνμ νπκαεαλαμμέθα με εαζεζλεμέθγ πλκγαμέθγ γηεζηλκθεζή 

νπκαλαθή ή πλκγαμέθγ γηεζηλκθεζή νπκαλαθή πκν νπκζηγλίβεηαε απσ εαζεζλεμέθκ 

πεζηκπκεγηεζσ, ηκ κπκίκ ξκλγαήδγζε απσ έθαθ εαζεζλεμέθκ πάλκξκ νπγλεζευθ 

πεζηκπκίγζγμ, κ κπκίκμ πελεηαμΰάθεηαε ζηκθ ζαηάηκακ εμπίζηενζγμ πκν πλκΰηέπεηαε 

ζηγθ απσθαζγ 2009/767/ΓΗ (σππμ ηλκπκπκεήδγζε ζαε εζξτεε) ζαε ζτμθπθα με ηα 

κλεβσμεθα ζηκ Ηαθκθεζμσ (ΓΓ) 910/2014 ζαε ηεμ δεαηάιεεμ ηγμ παλκτζαμ. 
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Πκ Γ.Κ.Α. «Γ. Γεθθγμαηάμ» δεθ δεζμετεηαε αεα ηγθ ηεηεζή αθάδεζγ ζαε δεζαεκτηαε θα 

ηγθ αθαδέζεε ή σξε, θα μαηαευζεε, θα αθαΰάηεε ή θα επαθαηάΰεε ηγ ζξεηεζή 

δεαδεζαζία, ξπλίμ κνδεμία νπκξλέπζγ ζαηαΰκηήμ αμκεΰήμ ή απκβγμίπζγμ ζηκνμ 

ζνμμεηέξκθηεμ. Γπίζγμ ηκ Κκζκζκμείκ δεαηγλεί ηκ δεζαίπμα πλκζθναήμ ζε δεαδεζαζία 

δεαπλααμάηενζγμ ξπλίμ δγμκζίενζγ ζξεηεζήμ πλκζήλνιγμ, ζτμθπθα με ηεμ 

πλκςπκδέζεεμ ηκν άλδλκν 32, παλάαλαθκμ 2 α, ηκν Κ. 4412/2016.  

 

H ζνμμεηκξή ζηκ δεααπθεζμσ αίθεηαε με ενδτθγ ηκν εθδεαθελσμεθκν, κ κπκίκμ ει 

ανηκτ ζαε μσθκ ηκν ησακν, δεθ αθηηεί δεζαίπμα απκβγμίπζγμ αεα δαπάθεμ ζξεηεζέμ με 

ηγ ζτθηαιγ ζαε νπκΰκηή ηπθ ζηκεξείπθ πκν αθαθέλκθηαε ζηγθ παλκτζα Δεαζήλνιγ. 

 

Δεα ηγμ νπκΰκηήμ πλκζθκλάμ κε κεζκθκμεζκί θκλείμ δεζμετκθηαε σηε: 

α) Πγλκτθ ζαε δα ειαζκηκνδήζκνθ θα ηγλκτθ ζαηά ηγθ εζηέηεζγ ηγμ ζτμΰαζγμ, 

εθσζκθ επεηεακτθ,  ηεμ νπκξλευζεεμ ηκνμ πκν απκλλέκνθ απσ ηεμ δεαηάιεεμ ηγμ 

πελεΰαηηκθηεζήμ, ζκεθπθεζκαζθαηεζηεζήμ ζαε ελααηεζήμ θκμκδεζίαμ, πκν έξκνθ 

δεζπεζηεί με ηκ δίζαεκ ηγμ Έθπζγμ, ηκ εδθεζσ δίζαεκ, ζνηηκαεζέμ ζνμΰάζεεμ ή 

δεεδθείμ δεαηάιεεμ πελεΰαηηκθηεζκτ, ζκεθπθεζκτ ζαε ελααηεζκτ δεζαίκν, κε κπκίεμ 

απαλεδμκτθηαε ζηκ Ναλάληγμα  ηκν Νλκζαληήμαηκμ Α ηκν Κ. 4412/2016. Ε 

ηήλγζγ ηπθ εθ ησαπ νπκξλευζεπθ εηέαξεηαε ζαε ΰεΰαευθεηαε απσ ηα σλααθα πκν 

επεΰηέπκνθ ηγθ εζηέηεζγ ηπθ δγμκζίπθ ζνμΰάζεπθ ζαε ηεμ αλμσδεεμ δγμσζεεμ αλξέμ 

ζαε νπγλεζίεμ πκν εθελακτθ εθησμ ηπθ κλίπθ ηγμ ενδτθγμ ζαε ηγμ αλμκδεσηγηάμ ηκνμ.  

ΰ) Δε δα εθελαήζκνθ αδέμεηα, παλάθκμα ή ζαηαξλγζηεζά ζαδ΄ σηγ ηγ δεάλζεεα ηγμ 

δεαδεζαζίαμ αθάδεζγμ αηηά ζαε ζαηά ηκ ζηάδεκ εζηέηεζγμ ηγμ ζτμΰαζγμ, εθσζκθ 

επεηεακτθ. 

α) Θαμΰάθκνθ ηα ζαηάηηγηα μέηλα αεα θα δεαθνηάικνθ ηγθ εμπεζηενηεζσηγηα ηπθ 

πηγλκθκλευθ πκν έξκνθ ξαλαζηγλεζδεί πμ ηέηκεεμ. 

 

Όηεμ κε επεζκεθπθίεμ ζε ζξέζγ με ηα ΰαζεζά ζηκεξεία ηγμ δεαδεζαζίαμ ζτθαογμ ηγμ 

ζτμΰαζγμ, ζαδυμ ζαε σηεμ κε αθηαηηααέμ πηγλκθκλευθ, εδίπμ γ γηεζηλκθεζή 

νπκΰκηή, εζηεηκτθηαε με ηγ ξλήζγ ηγμ πηαηθσλμαμ ηκν Γδθεζκτ Ονζηήμαηκμ 

Εηεζηλκθεζυθ Δγμκζίπθ Ονμΰάζεπθ (Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο.), μέζπ ηγμ δεαδεζηναζήμ πτηγμ 

www.promitheus.gov.gr ηκν πμ άθπ ζνζηήμαηκμ. Ηαθέθαμ νπκοήθεκμ δεθ μπκλεί ζε 

κπκεαδήπκηε πελίπηπζγ θα επεζαηεζηεί πλκθκλεζέμ απαθηήζεεμ εζ μέλκνμ ηκν Γ.Κ.Α. 

«Γ. Γεθθγμαηάμ»  ζξεηεζά με ηκνμ σλκνμ ηγμ παλκτζαμ Δεαζήλνιγμ. 

 

Όηεμ κε απαεηκτμεθεμ δγηυζεεμ ή Ρπετδνθεμ Δγηυζεεμ ηπθ ζνμμεηεξσθηπθ πκν 

νπκΰάηηκθηαε ζαηά ηγθ δεαδεζαζία δεεθέλαεεαμ ηκν δεααπθεζμκτ (πλκζθκλέμ, ζ.ηπ.) ή 

/ ζαε ζαηά ηγθ νπκΰκηή ηπθ δεζαεκηκαγηεζυθ ζαηαζτλπζγμ, δεθ ξλεεάβεηαε θα θέλκνθ 

δευλγζγ αθγζίκν νπκαλαθήμ ζαε πλέπεε θα νπκαλάθκθηαε ογθεαζά απσ ηκνμ έξκθηεμ 
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νπκξλέπζγ πλκμ ηκτηκ, ήηκε απσ ηκ ίδεκ ηκ θνζεζσ πλσζππκ πκν ζνμμεηέξεε ζηκ 

δεααπθεζμσ ή σηαθ πλσζεεηαε αεα εηαελεία απσ ηκθ θσμεμκ εζπλσζππκ ανηήμ. 

 

Γθσζκθ έξκνθ βγηγδεί εαζαίλπμ, δα παλαζξεδκτθ ζνμπηγλπμαηεζέμ πηγλκθκλίεμ. Πκ 

Κκζκζκμείκ μπκλεί θα παλάζξεε ηεμ αθπηέλπ πηγλκθκλίεμ ζναζεθηλπηεζά επί σηπθ 

ηπθ νπκΰηγδέθηπθ αεηγμάηπθ. 

Ε αθαδέηκνζα αλξή μπκλεί θα παλαηείθεε ηγθ πλκδεζμία παλαηαΰήμ ηπθ πλκζθκλυθ, 

κτηπμ υζηε σηκε κε εθδεαθελσμεθκε κεζκθκμεζκί θκλείμ θα μπκλκτθ θα ηάΰκνθ αθυζγ 

σηπθ ηπθ αθααζαίπθ πηγλκθκλευθ αεα ηγθ ζαηάληεζγ ηπθ πλκζθκλυθ ζηεμ αζσηκνδεμ 

πελεπηυζεεμ: 

α) Όηαθ, αεα κπκεκθδήπκηε ησακ, πλσζδεηεμ πηγλκθκλίεμ, αθ ζαε βγηήδγζαθ απσ ηκθ 

κεζκθκμεζσ θκλέα έαζαελα δεθ έξκνθ παλαζξεδεί ηκ αλασηελκ ηέζζελεμ (4) γμέλεμ 

πλεθ απσ ηγθ πλκδεζμία πκν κλίβεηαε αεα ηγθ παλαηαΰή ηπθ πλκζθκλυθ. 

ΰ) Όηαθ ηα έααλαθα ηγμ ζτμΰαζγμ νθίζηαθηαε ζγμαθηεζέμ αηηααέμ. 

Ε δεάλζεεα ηγμ παλάηαζγμ δα είθαε αθάηκαγ με ηγ ζπκνδαεσηγηα ηπθ πηγλκθκλευθ 

πκν βγηήδγζαθ ή ηπθ αηηααυθ. 

Όηαθ κε πλσζδεηεμ πηγλκθκλίεμ δεθ έξκνθ βγηγδεί έαζαελα ή δεθ έξκνθ ζγμαζία αεα 

ηγθ πλκεηκεμαζία ζαηάηηγηπθ πλκζθκλυθ, δεθ απαεηείηαε παλάηαζγ ηπθ πλκδεζμευθ. 

 

Μ πλκζθέλπθ, εθσζκθ δεθ ζάθεε ξλήζγ έθδεζκν μέζκν ζαηά ηγμ δεαζγλτιεπμ ηκν 

δεααπθεζμκτ ή ανηή έξεε απκλλεθδεί, δεπλείηαε σηε απκδέξεηαε πηήλπμ ζαε 

αθεπεθνηάζηπμ σηκνμ ηκνμ σλκνμ ηγμ ζαε δεθ δτθαηαε με ηγθ πλκζθκλά ηκν ή με 

κπκεκθδήπκηε άηηκ ηλσπκ θα απκζλκτζεε, ενδέπμ ή εμμέζπμ, ηκνμ σλκνμ ανηκτμ. 

 

Με σλκε ηκν δεααπθεζμκτ, σππμ αθααλάθκθηαε ζηγ δεαζήλνιγ ζαε ηα παλαληήμαηά ηγμ, 

ζαδκλίβκνθ ηεμ επεμέλκνμ νπκξλευζεεμ ηπθ  δεααπθεβκμέθπθ. Γεα δέμαηα μγ 

ηεπηκμελυμ αθαθελσμεθα ζηγθ δεαζήλνιγ ζαε ηα παλαληήμαηά ηγμ, εζξτκνθ ηα 

ζαδκλεβσμεθα ησζκ απσ ηκ εζξτκθ θκμκδεηεζσ πηαίζεκ πελί Δγμκζίπθ Ονμΰάζεπθ 

(Κκμκδεηήμαηα, Ρπκνλαεζέμ Απκθάζεεμ, Ηκεθέμ Ρπκνλαεζέμ Απκθάζεεμ, ζ.ηπ.) σζκ 

ζαε απσ ηγθ θκμκδεζία πκν δεέπεε ηγ ηεεηκνλαία ζαε ηγ δεαδεζαζία πλκμγδεευθ ηκν 

Γδθεζκτ Ονζηήμαηκμ Ραείαμ, σππμ εζξτεε ζάδε θκλά. Θεπλείηαε σηε κε 

ζνμμεηέξκθηεμ ζηκ δεααπθεζμσ αθπλίβκνθ ηκ ζτθκηκ ηκν πλκαθαθελσμεθκν πηαεζίκν 

ζαε σηε δεθ μπκλκτθ θα επεζαηεζηκτθ άαθκεά ηκν. 

 

Γπεζγμαίθεηαε σηε απαεηκτμεθα ζηκεξεία / έααλαθα / δεζαεκηκαγηεζά ηα κπκία 

νπκΰάηηκθηαε ζε έθηνπγ μκλθή, ζτμθπθα με ηα κλεβσμεθα ζηγθ παλκτζα δεαζήλνιγ 

ζαε ηα παλαληήμαηα ανηήμ, πλκζζκμίβκθηαε με πλκζππεζή παλάδκζγ, ηαξνδλκμεζά ή 

με νπγλεζίεμ ηαξνμεηαθκλυθ (courier) ζηκ Πμήμα Γλαμμαηείαμ (Νλπησζκηηκ) ηκν 

Κκζκζκμείκν  (Θ. Ιεζκαείπθ 154, Αδήθα, ΠΗ. 115 27, εζσαεεκ ζηγλίκν 5) ζε 

ζθλααεζμέθκ θάζεηκ, κ κπκίκμ δα θέλεε ηεμ εθδείιεεμ: 

 

o «Οηκεξεία Ρπκογθίκν» (εππθνμία, ηαξνδλκμεζή δεετδνθζγ, αλεδμσμ ηγηεθυθκν, 

fax, e-mail). 

o «Αθαδέηκνζα Αλξή» (Γ.Κ.Α «Γ. Γεθθγμαηάμ»).                                       
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o «Φάζεηκμ (π.ξ. Νλκζθκλάμ) αεα ηκθ Αθκεζησ Δγμσζεκ Εηεζηλκθεζσ Δεααπθεζμσ, 

με αλεδμσ δεαζήλνιγμ 12/2019, αεα ηγθ πλκμήδεεα «Γθσμ (1) Ονζηήμαηκμ 

PACS/RIS», πλκμ ζάηνογ αθααζυθ ηκν Κκζκζκμείκν.  

o «Κα μγθ αθκεξδεί απσ ηγθ ηαξνδλκμεζή νπγλεζία ή ηκ Νλπησζκηηκ ηκν 

Κκζκζκμείκν». 

Ηαηά ηα ηκεπά κ δεααπθεζμσμ δα δεεθελαγδεί ζτμθπθα με ηα ζαηπηέλπ παλαληήμαηα, 

ηα κπκία απκηεηκτθ αθαπσζπαζηκ μέλκμ ηγμ Δεαζήλνιγμ ανηήμ. 

 

«ΟΡΚΜΝΠΖΗΑ ΟΠΜΖΓΖΑ ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΡ» ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Α΄ 

«ΓΓΚΖΗΜΖ ΜΞΜΖ ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΡ» ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Β΄ 

«ΓΖΔΖΗΜΖ ΜΞΜΖ» ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Γ΄ 

«ΔΖΗΑΖΜΘΜΓΕΠΖΗΑ ΟΡΙΙΓΠΜΕΟ – 

ΗΑΠΑΗΡΞΩΟΕΟ,ΠΓΚΖΗΕ ΝΞΜΟΦΜΞΑ, 

ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕ ΝΞΜΟΦΜΞΑ 

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Δ΄ 

«ΡΝΜΔΓΖΓΙΑΠΑ» ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Γ΄ 

«ΡΝΜ ΝΞΜΙΕΘΓΖΑ ΟΡΟΠΕΙΑ & ΠΓΚΖΗΓΟ 

ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ»  

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ ΟΠ΄ 

«ΟΓΔΖΜ ΟΡΙΒΑΟΕΟ» ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Δ΄ 

«ΠΡΝΜΝΜΖΕΙΓΚΜ ΓΚΠΡΝΜ ΡΝΓΡΘΡΚΕΟ 

ΔΕΘΩΟΕΟ (ΠΓΡΔ)» 

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Ε΄ 

 

 

Γεα ηκ Πμήμα 

Νλκμγδεευθ 

Ε Νλκρζηαμέθγ ηκν  

Πμήμαηκμ Νλκμγδεευθ 

 O Νλκρζηάμεθκμ 

       Μεζκθκμεζήμ  

     Ρπκδεετδνθζγμ  

 

Ε Νλκρζηαμέθγ Δεκεζγηεζήμ  

Δεετδνθζγμ 

    Ν. Ηκνζεκνλήμ Δ. Ναθααεπηκπκτηκν Ζ. Νεηάηγμ Αλα. Ναπαξλήζηκν 

 

Μ Δεκεζγηήμ 

Βαζίηεεκμ Ηεζελήμ 
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ΝΑΞΑΞΠΕΙΑΠΑ ΔΖΑΗΕΞΡΛΕΟ  

 

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Α’ : ΟΡΚΜΝΠΖΗΑ ΟΠΜΖΓΖΑ ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΡ 
 

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Β’: ΓΓΚΖΗΜΖ ΜΞΜΖ ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΡ  

ΑΞΘΞΜ 1. ΑΚΠΖΗΓΖΙΓΚΜ ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΡ 

ΑΞΘΞΜ 2. ΓΘΩΟΟΑ 

ΑΞΘΞΜ 3. ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ 

ΑΞΘΞΜ 4. ΔΖΗΑΖΜΘΜΓΕΠΖΗΑ ΟΡΙΙΓΠΜΕΟ 

ΑΞΘΞΜ 5. ΝΑΞΜΕ – ΝΘΕΞΜΦΜΞΖΩΚ - ΔΖΓΡΗΞΖΚΕΟΓΩΚ 

ΑΞΘΞΜ 6. ΘΜΓΜΖ ΑΝΜΗΘΓΖΟΙΜΡ ΡΝΜΣΕΦΖΩΚ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΩΚ ΦΜΞΓΩΚ 

ΑΞΘΞΜ 7. ΔΖΓΛΑΓΩΓΕ ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΡ 

ΑΞΘΞΜ 8. ΞΜΚΜΟ ΖΟΡΜΟ ΝΞΜΟΦΜΞΩΚ 

ΑΞΘΞΜ 9. ΕΘΓΗΠΞΜΚΖΗΕ ΑΝΜΟΦΞΑΓΖΟΕ ΝΞΜΟΦΜΞΩΚ 

ΑΞΘΞΜ 10. ΔΖΑΔΖΗΑΟΖΑ ΔΖΓΚΓΞΓΓΖΑΟ ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΡ – ΑΝΜΟΦΞΑΓΖΟΕΟ ΝΞΜΟΦΜΞΩΚ - 

ΗΑΠΑΗΡΞΩΟΕ 

ΑΞΘΞΜ 11. ΑΝΜΞΞΖΣΕ ΝΞΜΟΦΜΞΩΚ 

ΑΞΘΞΜ 12. ΔΖΑΔΖΗΑΟΖΑ ΑΛΖΜΘΜΓΕΟΕΟ 

ΑΞΘΞΜ 13. ΗΞΖΟΓΖΟ ΑΝΜΠΓΘΓΟΙΑΠΩΚ ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΡ – ΑΚΑΗΜΖΚΩΟΕ ΗΑΠΑΗΡΞΩΟΕΟ 

ΑΞΘΞΜ 14. ΗΑΠΑΞΠΖΟΕ ΟΡΙΒΑΟΕΟ 

ΑΞΘΞΜ 15. ΓΗΠΓΘΓΟΕ ΠΕΟ ΟΡΙΒΑΟΕΟ – ΓΝΖΠΞΜΝΕ ΝΑΞΑΘΑΒΕΟ  

ΑΞΘΞΜ 16. ΓΓΓΡΕΟΓΖΟ 

ΑΞΘΞΜ 17. ΝΘΕΞΩΙΕ 

ΑΞΘΞΜ 18. ΗΞΑΠΕΟΓΖΟ 

ΑΞΘΞΜ 19. ΗΡΞΩΟΓΖΟ ΟΓ ΒΑΞΜΟ ΠΜΡ ΑΚΑΔΜΜΡ 

ΑΞΘΞΜ 20. ΝΞΜΔΖΗΑΟΠΖΗΓΟ ΝΞΜΟΦΡΓΓΟ – ΝΞΜΟΩΞΖΚΕ ΔΖΗΑΟΠΖΗΕ ΝΞΜΟΠΑΟΖΑ 

ΑΞΘΞΜ 21. ΑΚΩΠΓΞΑ ΒΖΑ 

ΑΞΘΞΜ 22. ΓΦΑΞΙΜΟΠΓΜ ΔΖΗΑΖΜ – ΓΝΖΘΡΟΕ ΔΖΑΦΜΞΩΚ 

ΑΞΘΞΜ 23. ΝΞΜΟΒΑΟΕ ΟΠΑ ΓΓΓΞΑΦΑ 

ΑΞΘΞΜ 24. ΔΕΙΜΟΖΓΡΟΕ 

ΑΞΘΞΜ 25. ΓΗΩΞΕΟΕ ΔΖΗΑΖΩΙΑΠΩΚ 

ΑΞΘΞΜ 26. ΓΖΔΖΗΜΖ ΜΞΜΖ 

 

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Γ’: ΓΖΔΖΗΜΖ ΜΞΜΖ  

ΑΞΘΞΜ 1. ΝΓΞΖΓΜΙΓΚΑ (ΡΝΜ)ΦΑΗΓΘΜΡ «ΔΖΗΑΖΜΘΜΓΕΠΖΗΑ ΟΡΙΙΓΠΜΕΟ – ΠΓΚΖΗΕ 

ΝΞΜΟΦΜΞΑ» 

ΑΞΘΞΜ 2. ΝΓΞΖΓΜΙΓΚΑ (ΡΝΜ)ΦΑΗΓΘΜΡ «ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕ ΝΞΜΟΦΜΞΑ» 

ΑΞΘΞΜ 3. ΔΖΗΑΖΜΘΜΓΕΠΖΗΑ ΗΑΠΑΗΡΞΩΟΕΟ 

ΑΞΘΞΜ 4. ΑΚΑΔΓΖΛΕ ΙΓΖΜΔΜΠΕ 

ΑΞΘΞΜ 5. ΝΑΞΑΔΜΟΕ ΓΖΔΩΚ – ΓΘΓΓΜΟ ΗΑΘΕΟ ΓΗΠΓΘΓΟΕΟ ΠΩΚ ΜΞΩΚ ΠΕΟ 

ΟΡΙΒΑΟΕΟ 

ΑΞΘΞΜ 6. ΡΝΜΞΓΩΟΓΖΟ ΑΟΦΑΘΖΟΕΟ 

ΑΞΘΞΜ 7. ΓΓΙΡΘΓΖΑ 

ΑΞΘΞΜ 8. ΘΜΖΝΜΖ ΜΞΜΖ 

 



 15 

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Δ΄: ΔΖΗΑΖΜΘΜΓΕΠΖΗΑ ΟΡΙΙΓΠΜΕΟ – ΗΑΠΑΗΡΞΩΟΕΟ, ΠΓΚΖΗΕ ΗΑΖ 

ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕ ΝΞΜΟΦΜΞΑ 

Α. ΔΖΗΑΖΜΘΜΓΕΠΖΗΑ ΟΡΙΙΓΠΜΕΟ 

Β. ΠΓΚΖΗΕ ΝΞΜΟΦΜΞΑ 

Γ. ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕ ΝΞΜΟΦΜΞΑ 

Δ. ΔΖΗΑΖΜΘΜΓΕΠΖΗΑ ΠΜΡ ΝΞΜΟΦΓΞΜΚΠΜΟ ΟΠΜΚ ΜΝΜΖΜ ΝΞΜΗΓΖΠΑΖ ΚΑ ΓΖΚΓΖ Ε 

ΗΑΠΑΗΡΞΩΟΕ 

 

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Γ’: ΡΝΜΔΓΖΓΙΑΠΑ  

Α. ΡΝΜΔΓΖΓΙΑ ΓΓΓΡΕΠΖΗΕΟ ΓΝΖΟΠΜΘΕΟ ΟΡΙΙΓΠΜΕΟ 

Β. ΡΝΜΔΓΖΓΙΑ ΓΓΓΡΕΠΖΗΕΟ ΓΝΖΟΠΜΘΕΟ ΗΑΘΕΟ ΓΗΠΓΘΓΟΕΟ   

Γ. ΡΝΜΔΓΖΓΙΑ ΓΓΓΡΕΠΖΗΕΟ ΓΝΖΟΠΜΘΕΟ ΗΑΘΕΟ ΘΓΖΠΜΡΞΓΖΑΟ 

Δ. ΡΝΜΔΓΖΓΙΑ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕΟ ΝΞΜΟΦΜΞΑΟ 

 

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ ΟΠ’: ΡΝΜ ΝΞΜΙΕΘΓΖΑ ΟΡΟΠΕΙΑ ΗΑΖ ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ 

 

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Δ’: ΟΓΔΖΜ ΟΡΙΒΑΟΕΟ 

 

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Ε’: ΠΡΝΜΝΜΖΕΙΓΚΜ ΓΚΠΡΝΜ ΡΝΓΡΘΡΚΕΟ ΔΕΘΩΟΕΟ (ΠΓΡΔ) 
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ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Α’ : ΟΡΚΜΝΠΖΗΑ ΟΠΜΖΓΖΑ ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΡ 

 

ΑΚΑΘΓΠΜΡΟΑ ΑΞΕ Γ.Κ.Α «Γευλαεκμ Γεθθγμαηάμ» 

ΟΡΚΜΝΠΖΗΕ ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΦΡΟΖΗΜΡ 

ΗΑΖ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΜΡ 

ΑΚΠΖΗΓΖΙΓΚΜΡ ΠΕΟ ΟΡΙΒΑΟΕΟ 

Νλκμήδεεα «Γθσμ (1) Ονζηήμαηκμ 

PACS/RIS», πλκμ ζάηνογ αθααζυθ ηκν 

Κκζκζκμείκν 

ΓΖΔΜΟ ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΡ Αθκεζησμ Δγμσζεκμ Εηεζηλκθεζσμ 

Δεααπθεζμσμ 

CPV 48000000-8 

ΗΞΖΠΕΞΖΜ ΑΛΖΜΘΜΓΕΟΕΟ Νηέκθ ζνμθέλκνζα απσ κεζκθκμεζή 

άπκογ, ΰάζεε ηεμήμ πλκζθκλά 

(ξαμγησηελγ ηεμή) 

ΟΡΟΠΕΙΖΗΜΟ ΑΞΖΘΙΜΟ ΓΟΕΔΕΟ  

ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ ΑΝΜΟΠΜΘΕΟ ΓΖΑ 

ΔΕΙΜΟΖΓΡΟΕ ΟΠΜΚ  ΓΓΩΞΖΜ   

ΕΙΓΞΕΟΖΜ ΠΡΝΜ 

30/01/2019 

ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ ΔΕΙΜΟΖΓΡΟΕΟ 

ΟΠΜ ΓΟΕΔΕΟ ΗΑΖ ΟΠΜ ΗΕΙΔΕΟ 

04/02/2019 

ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ – ΩΞΑ ΓΚΑΞΛΕΟ 

ΡΝΜΒΜΘΕΟ ΝΞΜΟΦΜΞΩΚ 

18/02/2019 - 08:00 π.μ.  

ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ – ΩΞΑ ΘΕΛΕΟ 

ΡΝΜΒΜΘΕΟ ΝΞΜΟΦΜΞΩΚ 

26/02/2019 - 15:00  

ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ – ΩΞΑ 

ΕΘΓΗΠΞΜΚΖΗΕΟ ΑΝΜΟΦΞΑΓΖΟΕΟ 

05/03/2019 – 11:00 π.μ. 

ΠΜΝΜΟ ΔΖΓΚΓΞΓΓΖΑΟ ΠΜΡ 

ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΡ 

Με πλκζθκλέμ νπκΰάηηκθηαε ζηκ 

Γδθεζσ Οτζηγμα Εηεζηλκθεζυθ 

Δγμσζεπθ Ονμΰάζεπθ (Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο.), 

ζηγθ γηεζηλκθεζή δεετδνθζγ 

www.promitheus.gov.gr, εθυ ηα 

έααλαθα πκν πλκΰηέπεηαε απσ ηγ 

δεαζήλνιγ θα ζαηαηεδκτθ ζε έθηνπγ 

μκλθή, ζαηαηίδεθηαε ζε ζθλααεζμέθκ 

θάζεηκ ζηκ Νλπησζκηηκ ηκν 

Κκζκζκμείκν (Θ. Ιεζκαείπθ 154, 

Π.Η. 11527, Αδήθα – εζσαεεκ ζηγλίκν 

5)  

ΝΞΜΫΝΜΘΜΓΖΟΙΜΟ ΔΑΝΑΚΕΟ 161.290,30 € πηέκθ Φ.Ν.Α. ήηκε 

200.000,00 € ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν 

ηκν Φ.Ν.Α.  

ΞΜΚΜΟ ΝΑΞΑΔΜΟΕΟ Γθησμ εθεθήθηα (90) γμελυθ απσ ηγθ 

νπκαλαθή ηγμ ζτμΰαζγμ 

ΠΜΝΜΟ ΝΑΞΑΔΜΟΕΟ Ηέθηλκ Αζηεθκδεααθπζηεζυθ 

Απεεζκθίζεπθ Γ.Κ.Α. «Γ. 

Γεθθγμαηάμ» 

ΔΖΑΞΗΓΖΑ ΖΟΡΜΟ ΝΞΜΟΦΜΞΩΚ Πλεαζσζεεμ ειήθηα (360) γμέλεμ 

ΗΞΑΠΕΟΓΖΟ   

1)  Ηλάηγζγ 0,06% γ κπκία 

νπκηκαίβεηαε επί ηγμ αιίαμ ζάδε 

http://www.promitheus.gov.gr/
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πηγλπμήμ πλκ θσλπθ ζαε ζλαηήζεπθ 

ηγμ αλξεζήμ, ζαδυμ ζαε ζάδε 

ζνμπηγλπμαηεζήμ ζτμΰαζγμ νπέλ ηγμ 

Γθεαίαμ Αθειάληγηγμ Αλξήμ Δγμκζίπθ 

Ονμΰάζεπθ επεΰάηηεηαε (άλδλκ 4, 

Κ.4412/2016  σππμ εζξτεε). 

2)  αλησζγμκ 3% επί ηγμ ζλάηγζγμ 

ηγμ Γ.Α.Α.ΔΕ.ΟΡ. ζαε ΜΓΑ 20% επί 

ηγμ ζλάηγζγμ ηκν ξαληκζήμκν. 

3)  Ηλάηγζγ 0,06% γ κπκία 

νπκηκαίβεηαε επί ηγμ ζνθκηεζήμ αιίαμ 

ζάδε αλξεζήμ, ηλκπκπκεγηεζήμ ή 

ζνμπηγλπμαηεζήμ  ζτμΰαζγμ, πλκ 

θσλπθ ζαε ζλαηήζεπθ, νπέλ ηγμ Αλξήμ 

Γιέηαζγμ Νλκδεζαζηεζυθ Νλκζθναυθ 

(ΦΓΗ 969/η. Β’/22.03.2017). 

4)  αλησζγμκ 3% επί ηγμ ζλάηγζγμ 

ηγμ Α.Γ.Ν.Ν. ζαε ΜΓΑ 20% επί ηγμ 

ζλάηγζγμ ηκν ξαληκζήμκν. 

5)   Ηλάηγζγ 2% νπέλ Σνξεζήμ Ραείαμ, 

ζτμθπθα με ηκ άλδλκ 3, ηκν Κ. 

3580/2007. 

6)  4% επί ηγμ ζαδαλήμ αιίαμ ηπθ 

εεδυθ.  

 

Όηεμ κε ζλαηήζεεμ νπκηκαίβκθηαε επί 

ηγμ ζαδαλήμ αιίαμ, ξπλίμ ΦΝΑ. 
 

Ογμεευθεηαε σηε ηα έικδα μεηαθκλάμ, 

εαζαηάζηαζγμ, ζαδυμ ζαε σπκεκ άηηκ 

έικδκ μέξλε ηγθ κηκζηήλπζγ ηγμ 

πλκμήδεεαμ ηκν «Γθσμ (1) Ονζηήμαηκμ 

PACS/RIS», ΰαλτθεε ηκθ κεζκθκμεζσ 

θκλέα ζηκθ κπκίκ δα ζαηαζνλπδεί γ εθ 

ησαπ πλκμήδεεα.  

 

ΑΞΙΜΔΖΜΟ ΡΝΑΘΘΕΘΜΟ ΓΖΑ 

ΝΘΕΞΜΦΜΞΖΓΟ:  

  

Ναθααευηγμ Ο. Ηκνζεκνλήμ  

Πγηέθπθκ: 213 - 2032169  

Fax: 213 - 2033668  

E – mail: p.kousiouris@yahoo.gr, 

p.kousiouris@gna-gennimatas.gr 

 

 

mailto:p.kousiouris@yahoo.gr
mailto:p.kousiouris@gna-gennimatas.gr
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ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Β’: ΓΓΚΖΗΜΖ ΜΞΜΖ ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΡ 

 

Άλδλκ 1: Αθηεζείμεθκ Δεααπθεζμκτ 

 

1.Αθηεζείμεθκ ηκν δεααπθεζμκτ είθαε γ πλκμήδεεα «Γθσμ (1) Ονζηήμαηκμ PACS/RIS», πλκμ ζάηνογ 

αθααζυθ ηκν Κκζκζκμείκν, με cpv: 48000000-8, αλεδμσ δεαζήλνιγμ 12/2019, πλκςπκηκαεζμσ 

161.290,30 € πηέκθ ΦΝΑ, ήηκε 200.000,00 € ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν ηκν ΦΝΑ, ζλεηήλεκ 

ζαηαζτλπζγμ ηγθ πηέκθ ζνμθέλκνζα απσ κεζκθκμεζή άπκογ, ΰάζεε ηεμήμ πλκζθκλά (ξαμγησηελγ 

ηεμή) ζαε ξλγμαηκδσηγζγ απσ ηκ Νλσαλαμμα Δγμκζίπθ Γπεθδτζεπθ (Ν.Δ.Γ.). 

2. Με Γεθεζκί Όλκε πκν δεέπκνθ ηκθ παλσθηα δεααπθεζμσ, πλκΰηέπκθηαε απσ ηεμ δεαηάιεεμ ηκν Κ. 

4412/16 (ΦΓΗ 137/η. Α΄) σππμ ηλκπκπκεήδγζε ζαε εζξτεε, κ κπκίκμ ΰλίζζεηαε ζηγθ εζηκζεηίδα ηκν 

Γδθεζκτ Πνπκαλαθείκν (www.et.gr) ζαε ηγμ Γθεαίαμ Αθειάληγηγμ Αλξήμ Δγμκζίπθ Ονμΰάζεπθ 

(ΓΑΑΔΕΟΡ) (www.eaadhsy.gr). 

3. Όηκε κε πελεεξσμεθκε ζηγθ δεαζήλνιγ σλκε ζαε απαεηήζεεμ είθαε νπκξλεπηεζκί αεα ηκνμ 

πλκζθέλκθηεμ. Ε μγ ηήλγζή ηκνμ ζαδεζηά απαλάδεζηγ μεα πλκζθκλά ζαε ηγθ απκζηείεε απσ 

κπκεαδήπκηε αιεκησαγζγ. 
 

Άλδλκ 2: Γηυζζα  
 

Πα έααλαθα ηγμ ζτμΰαζγμ έξκνθ ζνθηαξδεί ζηγθ εηηγθεζή αηυζζα. 

 

Πνξσθ εθζηάζεεμ ή πλκδεζαζηεζέμ πλκζθναέμ νπκΰάηηκθηαε ζηγθ εηηγθεζή αηυζζα. 

 

Με πλκζθκλέμ ζαε ηα πελεηαμΰαθσμεθα ζε ανηέμ ζηκεξεία ζνθηάζζκθηαε ζηγθ εηηγθεζή αηυζζα ή 

ζνθκδετκθηαε νπκξλεπηεζά απσ επίζγμγ μεηάθλαζή ηκνμ ζηγθ εηηγθεζή αηυζζα. Πα αθπηέλπ 

εζξτκνθ ζαε αεα ηα έααλαθα πκν απενδτθεε ή νπκΰάηηεε κ πλκμγδενηήμ ζηκ Κκζκζκμείκ ζαηά ηγθ 

δεάλζεεα ηγμ ζτμΰαζγμ. 

 

Πα απκδεεζηεζά έααλαθα ζνθηάζζκθηαε ζηγθ εηηγθεζή αηυζζα ή ζνθκδετκθηαε απσ επίζγμγ 

μεηάθλαζή ηκνμ ζηγθ εηηγθεζή αηυζζα. Οηα αηηκδαπά δγμσζεα έααλαθα ζαε δεζαεκηκαγηεζά 

εθαλμσβεηαε γ Ονθδήζγ ηγμ άαγμ ηγμ 05γμ.10.1961, πκν ζνλυδγζε με ηκ Κ. 1497/1984 (ΦΓΗ 

188/η. Α΄). 

Γεδεζσηελα, σηα ηα δγμσζεα έααλαθα πκν αθκλκτθ αηηκδαπκτμ κεζκθκμεζκτμ θκλείμ ζαε πκν δα 

ζαηαηεδκτθ απσ ηκνμ πλκζθέλκθηεμ ζηγθ παλκτζα δεαδεζαζία, δα είθαε θσμεμα επεζνλπμέθα, ζαε γ 

μεηάθλαζγ ηπθ εθ ησαπ εααλάθπθ μπκλεί θα αίθεε είηε απσ ηγ μεηαθλαζηεζή νπγλεζία ηκν ΡΝ.ΓΛ., 

είηε απσ ηκ αλμσδεκ πλκιεθείκ, είηε απσ δεζγασλκ ζαηά ηγθ έθθκεα ηπθ άλδλπθ 454 ηκν Η.Νκη.Δ. 

ζαε 53 ηκν Ηυδεζα πελί Δεζγασλπθ, είηε απσ κλζπησ μεηαθλαζηή ηγμ ξυλαμ πλκέηενζγμ, αθ 

νθίζηαηαε ζηγ ξυλα  ανηή ηέηκεα νπγλεζία. 

 

Γπεηλέπεηαε αθηίζηκεξα γ ζαηάδεζγ κεκνδήπκηε δγμσζεκν εααλάθκν ζαε δεζαεκηκαγηεζκτ πκν αθκλά 

αηηκδαπή Γπεξείλγζγ με ηγ μκλθή επεζνλπμέθγμ θπηκηνπίαμ πλκελξσμεθγμ είηε απσ ηκ θσμεμκ 

επεζνλπμέθκ έααλαθκ απσ ηκ αλμσδεκ πλκιεθείκ ηγμ ξυλαμ ηκν πλκζθέλκθηκμ, είηε απσ ηκ 

πλπησηνπκ έααλαθκ με ηγθ ζθλααίδα ‘’Apostile” ζτμθπθα με ηγθ ζνθδήζγ ηγμ άαγμ ηγμ 

05γμ.10.1961. Ε επεζτλπζγ ανηή πλέπεε θα έξεε αίθεε απσ δεζγασλκ ζαηά ηγθ έθθκεα ηπθ άλδλπθ 

454 ηκν Η.Ν.Δ. ζαε 53 ηκν Ηυδεζα πελί Δεζγασλπθ. 

 

Γθγμελπηεζά ζαε ηεξθεζά θνηηάδεα ζαε άηηα έθηνπα - εηαελεζά ή μγ - με εεδεζσ ηεξθεζσ πελεεξσμεθκ 

μπκλκτθ θα νπκΰάηηκθηαε ζε άηηγ αηυζζα, ξπλίμ θα ζνθκδετκθηαε απσ μεηάθλαζγ ζηγθ εηηγθεζή 

(αθαηνηεζσηελα ζηκ άλδλκ πκν αθκλά ζηκ πελεεξσμεθκ ηγμ Πεξθεζήμ Νλκζθκλάμ). 

http://www.et.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
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Ηάδε μκλθήμ επεζκεθπθία με ηγθ Αθαδέηκνζα Αλξή, ζαδυμ ζαε μεηαιτ ανηήμ ζαε ηκν αθαδσξκν, δα 

αίθκθηαε νπκξλεπηεζά ζηγθ εηηγθεζή αηυζζα. 
 

Άλδλκ 3: Πεξθεζέμ Νλκδεααλαθέμ 

 

Όηκε κε σλκε ηπθ ηεξθεζυθ πλκδεααλαθυθ πκν κλίβκθηαε ζηκ Ναλάληγμα ΟΠ’ ηγμ παλκτζαμ 

δεαζήλνιγμ, είθαε απαλάΰαηκε ζαε γ κπκεαδήπκηε μγ ζνμμσλθπζγ με ανηκτμ ζνθεπάαεηαε απσλλεογ 

ηγμ πλκζθκλάμ. 

 

Νλκζθκλέμ κε κπκίεμ απηά αθηεαλάθκνθ ηεμ ηεξθεζέμ  πλκδεααλαθέμ ηκν δεααπθεζμκτ ξπλίμ 

ηεζμγλίπζγ ζαε πηήλγ παλαπκμπή αθηεζηκεξία (ζε πελίπηπζγ θτηηκν ζνμμσλθπζγμ), δα 

απκλλίπηκθηαε. Νλκζθκλέμ κε κπκίεμ ζηγθ ηεξθεζή πελεαλαθή (ή ζηκ θτηηκ ζνμμσλθπζγμ -

ηεζμγλίπζγμ ζ.ηπ.) είθαε ασλεζηεμ, αζαθείμ ή εηηεπείμ ζαε δεθ πηγλκτθ σηεμ ηεμ πλκςπκδέζεεμ αεα 

ηεζμγλίπζγ, δα δεπλκτθηαε πμ έξκνζεμ απκζηίζεεμ απσ ηκνμ σλκνμ ηκν δεααπθεζμκτ ζαε δα 

απκλλίπηκθηαε ηγμ πελαεηέλπ δεαδεζαζίαμ αιεκησαγζγμ. 
 

Άλδλκ 4: Δεζαεκηκαγηεζά Ονμμεηκξήμ 

 

Όζκε απσ ηκνμ δεζαεκτμεθκνμ ζνμμεηκξήμ ηάΰκνθ μέλκμ ζηκ δεααπθεζμσ, κθείηκνθ θα νπκΰάηκνθ, 

εθησμ ηκν γηεζηλκθεζκτ θαζέηκν με ηγθ έθδεειγ «δεζαεκηκαγηεζά ζνμμεηκξήμ – ηεξθεζή πλκζθκλά», 

ηα δεζαεκηκαγηεζά ζνμμεηκξήμ, σππμ αζλεΰυμ ανηά ηεπηκμελυμ αθαθέλκθηαε ζηκ Ναλάληγμα Δ’ ηγμ 

παλκτζαμ δεαζήλνιγμ. 

 

Ε μγ έαζαελγ ζαε πλκζήζκνζα νπκΰκηή ηπθ εθ ησαπ δεζαεκηκαγηεζυθ επεθέλεε ηκθ απκζηεεζμσ ηκν 

νπκοήθεκν αθαδσξκν απσ ηγθ ζνθέξεεα ηγμ δεααπθεζηεζήμ δεαδεζαζίαμ. 
 

Άλδλκ 5: Ναλκξή πηγλκθκλευθ – δεενζλεθίζεπθ 

Αεηήμαηα παλκξήμ ζνμπηγλπμαηεζυθ πηγλκθκλευθ – δεενζλεθίζεπθ  νπκΰάηηκθηαε απσ 

εααεαλαμμέθκνμ  ζηκ ζτζηγμα κεζκθκμεζκτμ θκλείμ, δγηαδή απσ εζείθκνμ πκν δεαδέηκνθ ζξεηεζά 

δεαπεζηενηήλεα πκν ηκνμ έξκνθ ξκλγαγδεί (σθκμα ξλήζηγ ζαε ζπδεζσ πλσζΰαζγμ) ζαε απαλαίηγηα ηκ 

γηεζηλκθεζσ αλξείκ με ηκ ζείμεθκ ηπθ ελπηγμάηπθ είθαε ογθεαζά νπκαεαλαμμέθκ.  

Πα εθ ησαπ αεηήμαηα νπκΰάηηκθηαε γηεζηλκθεζά, ηκ αλασηελκ κζηυ (8) γμέλεμ πλεθ ηγθ ζαηαηγζηεζή 

γμελκμγθία νπκΰκηήμ πλκζθκλυθ ζαε απαθηυθηαε αθηίζηκεξα ζηκ δεζηναζσ ησπκ ηκν δεααπθεζμκτ, 

μέζπ ηγμ Δεαδεζηναζήμ πτηγμ www.promitheus.gov.gr ηκν Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο. Οναζεζλεμέθα, κε 

κεζκθκμεζκί θκλείμ νπκΰάηηκνθ αεηήμαηα παλκξήμ δεενζλεθίζεπθ επί ηπθ εααλάθπθ ηγμ ζτμΰαζγμ 

μέζπ ηγμ ηεεηκνλαεζσηγηαμ ηγμ «Γπεζκεθπθίαμ» ηκν ζνζηήμαηκμ. Με παλεξσμεθεμ απσ ηεμ 

αθαδέηκνζεμ αλξέμ δεενζλεθίζεεμ δίθκθηαε μέζπ ηγμ ηεεηκνλαεζσηγηαμ «Γπεζκεθπθία» ηκν Ονζηήμαηκμ 

ή ζαε ηγμ αθάληγζγμ ανηυθ ζηκθ γηεζηλκθεζσ ξυλκ «Ονθγμμέθα Νλκζγλναμέθκν Δεααπθεζμκτ», 

Ηαηγακλία «Νλκμ Νλκμγδενηή, Δεαζήλνιγ ζαε Δγμκζίενζγ ζηκ Portal». 

 

Αεηήμαηα παλκξήμ δεενζλεθήζεπθ πκν νπκΰάηηκθηαε είηε με άηηκ ηλσπκ είηε ηκ γηεζηλκθεζσ αλξείκ 

πκν ηα ζνθκδετεε δεθ είθαε ογθεαζά νπκαεαλαμμέθκ, δεθ ειεηάβκθηαε.  

 

Άλδλκ 6: Θσακε απκζηεεζμκτ νπκοήθεπθ Μεζκθκμεζυθ Φκλέπθ 

 

Α. Μ κεζκθκμεζσμ θκλέαμ απκζηείεηαε απσ ηγ ζνμμεηκξή ζε δεαδεζαζία ζτθαογμ ζτμΰαζγμ αεα έθαθ 

απσ ηκνμ αζσηκνδκνμ ησακνμ:  

 

α) Ονμμεηκξή ζε εαζηγμαηεζή κλαάθπζγ, σππμ ανηή κλίβεηαε ζηκ άλδλκ 2 ηγμ απσθαζγμ - πηαίζεκ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2008/841/ΔΓΡ ηκν Ονμΰκνηίκν ηγμ 24γμ Μζηπΰλίκν 2008, αεα ηγθ ζαηαπκηέμγζγ ηκν 

κλααθπμέθκν εαζηήμαηκμ (ΓΓ L 300 ηγμ 11.11.2008 ζ.42), 

 

ΰ) δπλκδκζία, σππμ κλίβεηαε ζηκ άλδλκ 3 ηγμ ζτμΰαζγμ πελί ηγμ ζαηαπκηέμγζγμ ηγμ δεαθδκλάμ, 

ζηγθ κπκία εθέξκθηαε νπάηηγηκε ηπθ Γνλππαρζυθ Ηκεθκηήηπθ ή ηπθ ζλαηυθ - μεηυθ ηγμ Έθπζγμ 

(ΓΓ C 195 ηγμ 25.6.1997, ζ. 1) ζαε ζηγθ παλάαλαθκ 1, ηκν άλδλκν 2, ηγμ απσθαζγμ - πηαίζεκ 

2003/568/ΔΓΡ ηκν Ονμΰκνηίκν ηγμ 22αμ Ζκνηίκν 2003, αεα ηγθ ζαηαπκηέμγζγ ηγμ δπλκδκζίαμ 

ζηκθ εδεπηεζσ ηκμέα (ΓΓ L192 ηγμ 31.7.2003, ζ. 54), ζαδυμ ζαε σππμ κλίβεηαε ζηγθ ζείμεθγ 

θκμκδεζία ή ζηκ εδθεζσ δίζαεκ ηκν κεζκθκμεζκτ θκλέα, 

 

α) απάηγ, ζαηά ηγθ έθθκεα ηκν άλδλκν 1 ηγμ ζτμΰαζγμ, ζξεηεζά με ηγθ πλκζηαζία ηπθ κεζκθκμεζυθ 

ζνμθελσθηπθ ηπθ Γνλππαρζυθ Ηκεθκηήηπθ (ΓΓ C 316 ηγμ 27.11.1995, ζ. 48), γ κπκία ζνλυδγζε 

με ηκ Κ. 2803/2000 (Α' 48), 

 

δ) ηλκμκζλαηεζά εαζηήμαηα ή εαζηήμαηα ζνθδεσμεθα με ηλκμκζλαηεζέμ δλαζηγλεσηγηεμ, σππμ 

κλίβκθηαε, αθηεζηκίξπμ, ζηα άλδλα 1 ζαε 3 ηγμ απσθαζγμ - πηαίζεκ 2002/475/ΔΓΡ ηκν 

Ονμΰκνηίκν ηγμ 13γμ Ζκνθίκν 2002, αεα ηγθ ζαηαπκηέμγζγ ηγμ ηλκμκζλαηίαμ (ΓΓ L 164 ηγμ 

22.6.2002, ζ. 3) ή γδεζή ανηκνλαία ή ζνθέλαεεα ή απσπεελα δεάπλαιγμ εαζηήμαηκμ, σππμ 

κλίβκθηαε ζηκ άλδλκ 4 ανηήμ, 

 

ε) θκμεμκπκίγζγ εζσδπθ απσ παλάθκμεμ δλαζηγλεσηγηεμ ή ξλγμαηκδσηγζγ ηγμ ηλκμκζλαηίαμ, σππμ 

ανηέμ κλίβκθηαε ζηκ άλδλκ 1 ηγμ Μδγαίαμ 2005/60/ΓΗ ηκν Γνλππαρζκτ Ηκεθκΰκνηίκν ζαε ηκν 

Ονμΰκνηίκν ηγμ 26γμ Μζηπΰλίκν 2005, ζξεηεζά με ηγθ πλσηγογ ηγμ ξλγζεμκπκίγζγμ ηκν 

ξλγμαηκπεζηπηεζκτ ζνζηήμαηκμ αεα ηγ θκμεμκπκίγζγ εζσδπθ απσ παλάθκμεμ δλαζηγλεσηγηεμ ζαε ηγ 

ξλγμαηκδσηγζγ ηγμ ηλκμκζλαηίαμ (ΓΓ L 309 ηγμ 25.11.2005, ζ. 15), γ κπκία εθζπμαηυδγζε ζηγθ 

εδθεζή θκμκδεζία με ηκ Κ. 3691/2008 (ΦΓΗ 166/η. Α΄), 

 

ζη) παεδεζή ελααζία ζαε άηηεμ μκλθέμ εμπκλίαμ αθδλυππθ, σππμ κλίβκθηαε ζηκ άλδλκ 2 ηγμ 

Μδγαίαμ 2011/36/ΓΓ ηκν Γνλππαρζκτ Ηκεθκΰκνηίκν ζαε ηκν Ονμΰκνηίκν ηγμ 5γμ Απλεηίκν 2011, 

αεα ηγθ πλσηγογ ζαε ηγθ ζαηαπκηέμγζγ ηγμ εμπκλίαμ αθδλυππθ ζαε αεα ηγθ πλκζηαζία ηπθ δνμάηπθ 

ηγμ, ζαδυμ ζαε αεα ηγθ αθηεζαηάζηαζγ ηγμ απσθαζγμ-πηαίζεκ 2002/629/ΔΓΡ ηκν Ονμΰκνηίκν (ΓΓ 

L 101 ηγμ 15.4.2011, ζ. 1), γ κπκία εθζπμαηυδγζε ζηγθ εδθεζή θκμκδεζία με ηκ Κ. 4198/2013 

(ΦΓΗ 215/η. Α’). 

 

Η νπκξλέπζγ απκζηεεζμκτ κεζκθκμεζκτ θκλέα εθαλμσβεηαε επίζγμ σηαθ ηκ πλσζππκ εεμ ΰάλκμ ηκν 

κπκίκν εζδσδγζε ηεηεζίδεζγ ζαηαδεζαζηεζή απσθαζγ είθαε μέηκμ ηκν δεκεζγηεζκτ, δεενδνθηεζκτ ή 

επκπηεζκτ κλαάθκν ηκν εθ ησαπ κεζκθκμεζκτ θκλέα ή έξεε εικνζία εζπλκζυπγζγμ, ηήογμ 

απκθάζεπθ ή εηέαξκν ζε ανησ.  

 

Η νπκξλέπζγ ηκν πλκγακτμεθκν εδαθίκν αθκλά εδίπμ:  

 

αα) ζηεμ πελεπηυζεεμ εηαελεευθ πελεκλεζμέθγμ ενδτθγμ (Γ.Ν.Γ.) ζαε πλκζππεζυθ εηαελεευθ (Μ.Γ. 

ζαε Γ.Γ.) ζαε Ζ.Η.Γ., ηκνμ δεαξεελεζηέμ, 

 

ΰΰ) ζηεμ πελεπηυζεεμ αθπθτμπθ εηαελεευθ (Α.Γ.), ηκθ Δεενδτθκθηα Οτμΰκνηκ, ζαδυμ ζαε σηα ηα 

μέηγ ηκν Δεκεζγηεζκτ Ονμΰκνηίκν. 

 

Οε σηεμ ηεμ νπσηκεπεμ πελεπηυζεεμ θκμεζυθ πλκζυππθ, γ νπκξλέπζγ ηπθ πλκγακτμεθπθ εδαθίπθ 

αθκλά ζηκνμ θσμεμκνμ εζπλκζυπκνμ ηκνμ. 
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Β. Απκζηείεηαε απσ ηγ ζνμμεηκξή ζε δεαδεζαζία ζτθαογμ ζτμΰαζγμ κπκεκζδήπκηε κεζκθκμεζσμ 

θκλέαμ, εάθ γ Αθαδέηκνζα Αλξή: 

 

α) αθπλίβεε σηε κ εθ ησαπ κεζκθκμεζσμ θκλέαμ έξεε αδεηήζεε ηεμ νπκξλευζεεμ ηκν σζκθ αθκλά ηγθ 

ζαηαΰκηή θσλπθ ή εεζθκλυθ ζκεθπθεζήμ αζθάηεζγμ ζαε ανησ έξεε δεαπεζηπδεί απσ δεζαζηεζή ή 

δεκεζγηεζή απσθαζγ με ηεηεζίδεζγ ζαε δεζμενηεζή εζξτ, ζτμθπθα με δεαηάιεεμ ηγμ ξυλαμ σπκν είθαε 

εαζαηεζηγμέθκμ ή ηγθ εδθεζή θκμκδεζία ή/ζαε 

 

ΰ) μπκλεί θα απκδείιεε με ηα ζαηάηηγηα μέζα σηε κ κεζκθκμεζσμ θκλέαμ έξεε αδεηήζεε ηεμ 

νπκξλευζεεμ ηκν σζκθ αθκλά ηγθ ζαηαΰκηή θσλπθ ή εεζθκλυθ ζκεθπθεζήμ αζθάηεζγμ. 

 

Αθ κ κεζκθκμεζσμ θκλέαμ είθαε Έηηγθαμ πκηίηγμ ή έξεε ηγθ εαζαηάζηαζή ηκν ζηγθ Γηηάδα, κε 

νπκξλευζεεμ ηκν πκν αθκλκτθ ηεμ εεζθκλέμ ζκεθπθεζήμ αζθάηεζγμ ζαητπηκνθ ησζκ ηγθ ζτλεα σζκ 

ζαε ηγθ επεζκνλεζή αζθάηεζγ. 

 

Ε παλκτζα παλάαλαθκμ πατεε θα εθαλμσβεηαε σηαθ κ κεζκθκμεζσμ θκλέαμ εζπηγλυζεε ηεμ 

νπκξλευζεεμ ηκν είηε ζαηαΰάηηκθηαμ ηκνμ θσλκνμ ή ηεμ εεζθκλέμ ζκεθπθεζήμ αζθάηεζγμ πκν 

κθείηεε, ζνμπελεηαμΰαθκμέθπθ, ζαηά πελίπηπζγ, ηπθ δεδκνηενμέθπθ ησζπθ ή ηπθ πλκζηίμπθ είηε 

νπαασμεθκμ ζε δεζμενηεζσ δεαζαθκθεζμσ αεα ηγθ ζαηαΰκηή ηκνμ. 

 

Γ. Μ Μεζκθκμεζσμ θκλέαμ απκζηείεηαε απσ ηγ ζνμμεηκξή ζηγ δεαδεζαζία ζτθαογμ ηγμ ζτμΰαζγμ ζε 

κπκεαδήπκηε απσ ηεμ αζσηκνδεμ ζαηαζηάζεεμ: 

 

α) Γάθ γ Αθαδέηκνζα Αλξή μπκλεί θα απκδείιεε με ζαηάηηγηα μέζα αδέηγζγ ηπθ εζξνκνζυθ 

νπκξλευζεπθ πκν πλκΰηέπκθηαε ζηγθ παλάαλαθκ 2, ηκν άλδλκν 18, ηκν Κ.4412/2016, ήηκε κ 

κεζκθκμεζσμ θoλέαμ δεθ ηγλεί ηεμ νπκξλευζεεμ ηκν πκν απκλλέκνθ απσ ηεμ δεαηάιεεμ ηγμ 

πελεΰαηηκθηεζήμ, ζκεθπθεζκαζθαηεζηεζήμ ζαε ελααηεζήμ θκμκδεζίαμ, πκν έξκνθ δεζπεζδεί με ηκ 

δίζαεκ ηγμ Έθπζγμ, ηκ εδθεζσ δίζαεκ, ζνηηκαεζέμ ζνμΰάζεεμ ή δεεδθείμ δεαηάιεεμ πελεΰαηηκθηεζκτ, 

ζκεθπθεζκτ ζαε ελααηεζκτ δεζαίκν, κε κπκίεμ απαλεδμκτθηαε ζηκ Ναλάληγμα X ηκν Νλκζαληήμαηκμ 

Α' ηκν Κ.4412/2016.  

 

ΰ) Γάθ κ κεζκθκμεζσμ θκλέαμ ηεηεί νπσ πηυξενζγ ή έξεε νπαξδεί ζε δεαδεζαζία ειναίαθζγμ ή εεδεζήμ 

εζζαδάλεζγμ ή ηεηεί νπσ αθααζαζηεζή δεαξείλεζγ απσ εζζαδαλεζηή ή απσ ηκ δεζαζηήλεκ ή έξεε 

νπαξδεί ζε δεαδεζαζία πηπξενηεζκτ ζνμΰεΰαζμκτ ή έξεε αθαζηείηεε ηεμ επεξεελγμαηεζέμ ηκν 

δλαζηγλεσηγηεμ ή εάθ ΰλίζζεηαε ζε κπκεαδήπκηε αθάηκαγ ζαηάζηαζγ πλκζτπηκνζα απσ παλσμκεα 

δεαδεζαζία, πλκΰηεπσμεθγ ζε εδθεζέμ δεαηάιεεμ θσμκν. 

 

α) Γάθ γ αθαδέηκνζα αλξή δεαδέηεε επαλζυμ ετηκαεμ εθδείιεεμ πκν κδγακτθ ζηκ ζνμπέλαζμα σηε κ 

κεζκθκμεζσμ θκλέαμ ζνθήοε ζνμθπθίεμ με άηηκνμ κεζκθκμεζκτμ θoλείμ με ζησξκ ηγ ζηλέΰηπζγ ηκν 

αθηααπθεζμκτ. 

 

δ) Γάθ μία ζαηάζηαζγ ζταζλκνζγμ ζνμθελσθηπθ ζαηά ηγθ έθθκεα ηκν άλδλκν 24 ηκν Κ.4412/2016 

δεθ μπκλεί θα δελαπενδεί απκηεηεζμαηεζά με άηηα, ηεασηελκ παλεμΰαηεζά, μέζα. 

 

ε) Γάθ μία ζαηάζηαζγ ζηλέΰηπζγμ ηκν αθηααπθεζμκτ απσ ηγθ πλσηελγ ζνμμεηκξή ηπθ κεζκθκμεζυθ 

θκλέπθ ζαηά ηγθ πλκεηκεμαζία ηγμ δεαδεζαζίαμ ζτθαογμ ζτμΰαζγμ, ζαηά ηα κλεβσμεθα ζηκ άλδλκ 48 

ηκν Κ.4412/2016, δεθ μπκλεί θα δελαπενδεί με άηηα, ηεασηελκ παλεμΰαηεζά μέζα.  
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ζη) Γάθ κ κεζκθκμεζσμ θκλέαμ έξεε επεδείιεε ζκΰαλή ή επαθαηαμΰαθσμεθγ πηγμμέηεεα ζαηά ηγθ 

εζηέηεζγ κνζευδκνμ απαίηγζγμ ζηκ πηαίζεκ πλκγακτμεθγμ δγμσζεαμ ζτμΰαζγμ, πλκγακτμεθγμ 

ζτμΰαζγμ με αθαδέηκθηα θκλέα ή πλκγακτμεθγμ ζτμΰαζγμ παλαξυλγζγμ πκν είξε πμ απκηέηεζμα 

ηγθ πλσπλγ ζαηαααεηία ηγμ πλκγακτμεθγμ ζτμΰαζγμ, απκβγμευζεεμ ή άηηεμ παλσμκεεμ ζνλυζεεμ. 

 

β) Γάθ κ κεζκθκμεζσμ θκλέαμ έξεε ζλεδεί έθκξκμ ζκΰαλυθ οενδυθ δγηυζεπθ ζαηά ηγθ παλκξή ηπθ 

πηγλκθκλευθ πκν απαεηκτθηαε αεα ηγθ ειαζλίΰπζγ ηγμ απκνζίαμ ηπθ ησαπθ απκζηεεζμκτ ή ηγθ 

πηήλπζγ ηπθ ζλεηγλίπθ επεηκαήμ, έξεε απκζλτοεε ηεμ πηγλκθκλίεμ ανηέμ ή δεθ είθαε ζε δέζγ θα 

πλκζζκμίζεε ηα δεζαεκηκαγηεζά πκν απαεηκτθηαε ζαη’ εθαλμκαή ηκν άλδλκν 79 ηκν Κ.4412/2016.  

 

γ) Γάθ κ κεζκθκμεζσμ θκλέαμ επεξεελεί θα επγλεάζεε με αδέμεηκ ηλσπκ ηγ δεαδεζαζία ηήογμ 

απκθάζεπθ ηγμ αθαδέηκνζαμ αλξήμ, θα απκζηήζεε εμπεζηενηεζέμ πηγλκθκλίεμ πκν εθδέξεηαε θα ηκν 

απκθέλκνθ αδέμεηκ πηεκθέζηγμα ζηγ δεαδεζαζία ζτθαογμ ζτμΰαζγμ ή θα παλάζξεε ει αμεηείαμ 

παλαπηαθγηεζέμ πηγλκθκλίεμ πκν εθδέξεηαε θα επγλεάζκνθ κνζεπδυμ ηεμ απκθάζεεμ πκν αθκλκτθ 

ηκθ απκζηεεζμσ, ηγθ επεηκαή ή ηγθ αθάδεζγ. 

 

δ) Γάθ γ Αθαδέηκνζα Αλξή μπκλεί θα απκδείιεε, με ηα ζαηάηηγηα μέζα, σηε κ κεζκθκμεζσμ θκλέαμ 

έξεε δεαπλάιεε ζκΰαλσ επαααεημαηεζσ παλάπηπμα, ηκ κπκίκ δέηεε εθ αμθεΰσηπ ηγθ αζελαεσηγηά ηκν.  

 

ε) Γάθ έξεε επεΰηγδεί εεμ ΰάλκμ ηκν απκζηεεζμσμ απσ ηγθ ζνμμεηκξή ζε εθ ειεηίιεε ζαε μεηηκθηεζέμ 

δεαδεζαζίεμ ζτθαογμ ζνμΰάζεπθ ζτμθπθα με ηεμ δεαηάιεεμ ηκν άλδλκν 74 ηκν Κ.4412/2016.  
 

 

Άλδλκ 7: Δεειααπαή Δεααπθεζμκτ 

 

1. Πλσπκμ νπκΰκηήμ πλκζθκλυθ     

Με πλκζθκλέμ νπκΰάηηκθηαε απσ ηκνμ εθδεαθελσμεθκνμ γηεζηλκθεζά, μέζπ ηγμ δεαδεζηναζήμ πτηγμ 

www.promitheus.gov.gr ηκν Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο., μέξλε ηγθ ζαηαηγζηεζή γμελκμγθία ζαε υλα πκν κλίβεε γ 

παλκτζα δεαζήλνιγ, ζηγθ εηηγθεζή αηυζζα, ζε γηεζηλκθεζσ θάζεηκ, ζτμθπθα με ηα αθαθελσμεθα 

ζηκ Κ.4412/2016, εδίπμ ζηκ άλδλκ 15 ηγμ νπ’ αλ.  56902/215//02.06.2017 (ΦΓΗ 1924/η. Β’) 

Ρπκνλαεζήμ Απσθαζγμ «Πεξθεζέμ ηεπηκμέλεεεμ ζαε δεαδεζαζίεμ ηεεηκνλαίαμ ηκν Γδθεζκτ Ονζηήμαηκμ 

Εηεζηλκθεζυθ Δγμκζίπθ Ονμΰάζεπθ (Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο.)».  

 

Μ ξλσθκμ νπκΰκηήμ ηγμ πλκζθκλάμ ζαε κπκεαδήπκηε γηεζηλκθεζή επεζκεθπθία μέζπ ηκν ζνζηήμαηκμ 

ΰεΰαευθεηαε ανησμαηα απσ ηκ ζτζηγμα με νπγλεζίεμ ξλκθκζήμαθζγμ, ζτμθπθα με ηα κλεβσμεθα ζηκ 

άλδλκ 37 ηκν Κ. 4412/2016 ζαε ηκ άλδλκ 9 ηγμ πμ άθπ Ρπκνλαεζήμ Απσθαζγμ. 

Ιεηά ηγθ παλέηενζγ ηγμ ζαηαηγζηεζήμ γμελκμγθίαμ ζαε υλαμ, δεθ νπάλξεε γ δνθαησηγηα νπκΰκηήμ 

πλκζθκλάμ ζηκ Οτζηγμα. Οε πελεπηυζεεμ ηεξθεζήμ αδνθαμίαμ ηεεηκνλαίαμ ηκν Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο., γ 

Αθαδέηκνζα Αλξή δα λνδμίζεε ηα ηγμ ζνθέξεεαμ ηκν δεααπθεζμκτ με ζξεηεζή αθαζκίθπζή ηγμ. 

 

Οηκθ δεααπθεζμσ δεθ αίθκθηαε δεζηέμ αθηεπλκζθκλέμ ή εθαηηαζηεζέμ πλκζθκλέμ ζαε ζε πελίπηπζγ 

νπκΰκηήμ ηκνμ απκλλίπηκθηαε πμ απαλάδεζηεμ. Γάθ ηνξσθ νπκΰηγδκτθ, δεθ δα ηγθδκτθ νπσογ. Μ 

νπκοήθεκμ πλκμγδενηήμ, κ κπκίκμ δα νπκΰάηηεε ηέηκεαμ θτζγμ πλκηάζεεμ, δεθ δεζαεκτηαε ζε ζαμία 

πελίπηπζγ θα δεαμαληνλγδεί ή θα επεζαηεζηεί ησακνμ πλκζθναήμ ζαηά ηγμ απσλλεογμ ηπθ 

πλκηάζεπθ ανηυθ. Γπίζγμ πλκζθκλέμ πκν δέηκνθ σλκ αθαπλκζαλμκαήμ ηγμ ηεμήμ απκλλίπηκθηαε πμ 

απαλάδεζηεμ. 

 

Με νπκοήθεκε κεζκθκμεζκί θκλείμ δτθαηαε πλκζζηγδκτθ, εααλάθπμ απσ ηγθ Αθαδέηκνζα Αλξή, αεα 

παλκξή δεενζλεθήζεπθ ή ζνμπηήλπζγ ηπθ δεζαεκηκαγηεζυθ πκν έξκνθ νπκΰάηηεε. Ε εθ ησαπ 
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ζνμπηήλπζγ ή δεενζλίθεζγ δεθ επεηλέπεηαε θα έξεε πμ ζνθέπεεα ηγθ μεηααεθέζηελγ αθηεζαηάζηαζγ ή 

νπκΰκηή εααλάθπθ πλκζεεμέθκν αεα ηγθ ζνμμσλθπζγ με ηκνμ σλκνμ ηγμ Δεαζήλνιγμ. Γθ  ησαπ 

δεενζλεθήζεεμ ή ζνμπηγλυζεεμ (δεκλδυζεεμ ηνπεζυθ ηαδυθ ή ήζζκθκμ ζγμαζίαμ παλαηείοεπθ ηπθ 

πλκζθκλυθ), αίθκθηαε ζτμθπθα με ηα κλεβσμεθα ζηκ άλδλκ 102 ηκν Κ. 4412/06. 

 

Πα ζηκεξεία ηγμ πλκζθκλάμ πκν έξκνθ εμπεζηενηεζσ ξαλαζηήλα, ζτμθπθα με ηα κλεβσμεθα ζηκ 

άλδλκ 21 ηκν Κ. 4412/2016, νπκΰάηηκθηαε ζηκθ κεζείκ (νπκ)θάζεηκ πμ ιεξπλεζησ αλξείκ ζαε 

ζγμαίθκθηαε απσ ηκθ κεζκθκμεζσ θκλέα με ξλήζγ ηκν ζξεηεζκτ πεδίκν ηκν Ονζηήμαηκμ (κε 

πηγλκθκλίεμ ανηέμ αθκλκτθ, εδίπμ, ηα ηεξθεζά ή εμπκλεζά απσλλγηα ζαε ηεμ εμπεζηενηεζέμ πηνξέμ 

ηπθ πλκζθκλυθ). Οηγθ πελίπηπζγ ανηή, κ κεζκθκμεζσμ θκλέαμ νπκΰάηηεε ζηκθ κεζείκ (νπκ)θάζεηκ 

ζξεηεζή αεηεκησαγζγ, αθαθέλκθηαμ λγηά σηεμ ηεμ ζξεηεζέμ δεαηάιεεμ θσμκν ή δεκεζγηεζέμ πλάιεεμ πκν 

επεΰάηηκνθ ηγθ εμπεζηενηεζσηγηα ηγμ ζναζεζλεμέθγμ πηγλκθκλίαμ, δεαθκλεηεζά δτθαθηαε θα 

ηαμΰάθκνθ αθυζγ ανηυθ ηπθ ζηκεξείπθ κε ηκεπκί δεααπθεβσμεθκε.  

Ε Αθαδέηκνζα Αλξή δεθ απκζαητπηεε πηγλκθκλίεμ πκν ηγμ έξκνθ δεαΰεΰάζεε κε πλκζθέλκθηεμ ζαε 

ηεμ κπκίεμ έξκνθ ξαλαζηγλίζεε πμ εμπεζηενηεζέμ. 

Δεθ ξαλαζηγλίβκθηαε πμ εμπεζηενηεζέμ, πηγλκθκλίεμ ζξεηεζά με ηεμ ηεμέμ μκθάδκμ, ηεμ 

πλκζθελσμεθεμ πκζσηγηεμ, ηγθ κεζκθκμεζή πλκζθκλά ζαε ηα ζηκεξεία ηγμ ηεξθεζήμ πλκζθκλάμ πκν 

ξλγζεμκπκεκτθηαε αεα ηγθ αιεκησαγζή ηγμ (Κ. 4412/2016, άλδλκ 21, παλάαλαθκμ 4). 

 

Μ κεζκθκμεζσμ θκλέαμ ζνθηάζζεε ηγθ ηεξθεζή ζαε κεζκθκμεζή ηκν πλκζθκλά ζνμπηγλυθκθηαμ ηγθ 

αθηίζηκεξγ εεδεζή γηεζηλκθεζή θσλμα ηκν Ονζηήμαηκμ ζαε επεζνθάπηκθηαμ ζηκθ γηεζηλκθεζσ ξυλκ 

«Ονθγμμέθπθ Εηεζηλκθεζήμ Νλκζθκλάμ» ζαε ζηκθ ζαηά πελίπηπζγ (νπκ)θάζεηκ σηα ηα ζηκεξεία ηγμ 

πλκζθκλάμ ηκν ζε μκλθή αλξείκν Portable Document Format(PDF). 

Οηγθ ζνθέξεεα, κ κεζκθκμεζσμ θκλέαμ παλάαεε απσ ηκ ζτζηγμα ηα γηεζηλκθεζά αλξεία (εζηνπυζεεμ 

ηγμ Πεξθεζήμ Νλκζθκλάμ Νλκμγδενηή ζαε ηγμ Μεζκθκμεζήμ Νλκζθκλάμ Νλκμγδενηή ζε μκλθή 

αλξείκν Portable Document Format (PDF)), ηα κπκία νπκαλάθκθηαε με εαζεζλεμέθγ πλκγαμέθγ 

γηεζηλκθεζή νπκαλαθή ή πλκγαμέθγ γηεζηλκθεζή νπκαλαθή με ξλήζγ εαζεζλεμέθπθ πεζηκπκεγηεζυθ 

ζτμθπθα με ηγθ παλάαλαθκ 3, ηκν άλδλκν 8, ηγμ νπ’ αλ. 56902/215/02.06.2017 (ΦΓΗ 1924/η. 

Β’) Ρπκνλαεζήμ Απσθαζγμ ζαε επεζνθάπηκθηαε ζηκνμ αθηίζηκεξκνμ (νπκ)θαζέηκνμ ηγμ πλκζθκλάμ απσ 

ηκθ κεζκθκμεζσ θκλέα. Ηαηά ηγθ ζνζηγμεζή νπκΰκηή ηγμ πλκζθκλάμ, ηκ ζτζηγμα πλααμαηκπκεεί 

ανηκμαηκπκεγμέθκνμ εηέαξκνμ επεΰεΰαίπζγμ ηγμ γηεζηλκθεζήμ πλκζθκλάμ ζε ζξέζγ με ηα 

παλαξδέθηα γηεζηλκθεζά αλξεία (Πεξθεζή ζαε Μεζκθκμεζή Νλκζθκλά) ζαε εθσζκθ κε έηεαξκε ανηκί 

απκΰκτθ επεηνξείμ, γ πλκζθκλά νπκΰάηηεηαε ζηκ ζτζηγμα. 

Δεαθκλεηεζά, γ πλκζθκλά δεθ νπκΰάηηεηαε ζαε ηκ Οτζηγμα εθγμελυθεε ηκθ κεζκθκμεζσ θκλέα με 

ζξεηεζσ μήθνμα ζθάημαηκμ ζηγ δεεπαθή ηκν ξλήζηγ ηκν κεζκθκμεζκτ θκλέα, πλκζεεμέθκν κ 

ηεηενηαίκμ θα πλκΰεί ζηεμ ζξεηεζέμ εθέλαεεεμ δεσλδπζγμ. 

Γθσζκθ κε ηεξθεζέμ πλκδεααλαθέμ ζαε κε κεζκθκμεζκί σλκε δεθ έξκνθ απκηνππδεί ζηκ ζτθκησ ηκνμ 

ζηεμ εεδεζέμ γηεζηλκθεζέμ θσλμεμ ηκν Ονζηήμαηκμ, κ κεζκθκμεζσμ θκλέαμ επεζνθάπηεε ογθεαζά 

νπκαεαλαμμέθα ηα ζξεηεζά γηεζηλκθεζά αλξεία ζτμθπθα με ηκνμ σλκνμ ηγμ εζάζηκηε δεαζήλνιγμ 

(εδίπμ ηεξθεζή ζαε κεζκθκμεζή πλκζθκλά). 

Απσ ηκ Οτζηγμα εζδίδεηαε γηεζηλκθεζή απσδεειγ νπκΰκηήμ πλκζθκλάμ, γ κπκία απκζηέηηεηαε ζηκθ 

κεζκθκμεζσ θκλέα με μήθνμα γηεζηλκθεζκτ ηαξνδλκμείκν. 

 

Έθηνπεμ πλκζθκλέμ - δεζαεκηκαγηεζά πκν πελεέλξκθηαε ζηκ Γ.Κ.Α. «Γ. Γεθθγμαηάμ» με 

κπκεκδήπκηε ηλσπκ, πλεθ απσ ηγθ δεεθέλαεεα ηκν δεααπθεζμκτ ή ηκθ πλκζαδκλεζμέθκ ξλσθκ, δεθ 

απκζθλααίβκθηαε αηηά παλαδίδκθηαε ζηα αλμσδεα σλααθα απκζθλάαεζγμ ηπθ πλκζθκλυθ, πλκ ηγμ 

εζπθκήμ ηγμ πλκδεζμίαμ πκν ζαδκλίβεηαε απσ ηγ Δεαζήλνιγ, πλκζεεμέθκν θα απκζθλααεζηκτθ μαβί 

με ηεμ άηηεμ πκν ζαηαηίδεθηαε ζαηά ηγ δεααπθεζηεζή δεαδεζαζία (Κ.4412/2016, άλδλκ 96). 
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Έθηνπεμ πλκζθκλέμ - δεζαεκηκαγηεζά πκν νπκΰάηηκθηαε ή πελεέλξκθηαε ζηκ Κκζκζκμείκ με 

κπκεκδήπκηε ηλσπκ εζπλσδεζμα, επεζηλέθκθηαε ζηκνμ πλκμγδενηέμ ξπλίμ θα απκζθλααίβκθηαε 

(Κ.4412/16, άλδλκ 96). 

 

Με πλκζθκλέμ νπκαλάθκθηαε ζαε μκθκαλάθκθηαε αθά θτηηκ απσ ηκθ κεζκθκμεζσ θκλέα ή ζε 

πελίπηπζγ θκμεζυθ πλκζυππθ, απσ ηκ θσμεμκ εζπλσζππκ ανηυθ (Κ. 4412/2016, άλδλκ 96). 

 

Ε Αθαδέηκνζα Αλξή  δτθαηαε θα βγηεί απσ ηκνμ ζνμμεηέξκθηεμ ζαε ζε κπκεκδήπκηε ξλκθεζσ ζγμείκ 

ζαηά ηγ δεάλζεεα ηγμ δεααπθεζηεζήμ δεαδεζαζίαμ, θα νπκΰάηηκνθ σηα ή κλεζμέθα δεζαεκηκαγηεζά, σηαθ 

ανησ απαεηείηαε αεα ηγθ κλδή δεειααπαή ηγμ (Κ. 4412/2016, άλδλκ 79). 

 

Δεθ απαεηείηαε γ πλκζζσμεζγ εααλάθπθ ζαε ζε έθηνπγ μκλθή, ηα κπκία θέλκνθ ογθεαζή νπκαλαθή 

ζαε έξκνθ νπκΰηγδεί γηεζηλκθεζά ζηκ Οτζηγμα.  

 

 

2. Νελεεξσμεθκ πλκζθκλυθ 

Πα πελεεξσμεθα ηκν γηεζηλκθεζκτ θαζέηκν ηγμ πλκζθκλάμ κλίβκθηαε πμ ειήμ: 

 

(Α) Έθαμ (Ρπκ)θάζεηκμ «Δεζαεκηκαγηεζά Ονμμεηκξήμ - Πεξθεζή Νλκζθκλά» πκν πελεέξεε ηα 

δεζαεκηκαγηεζά, σππμ ανηά πλκζδεκλίβκθηαε ζηγθ παλκτζα δεαζήλνιγ. 

 

(Β) Έθαμ (Ρπκ)θάζεηκμ «Μεζκθκμεζήμ Νλκζθκλάμ». Πκ πελεεξσμεθκ ηκν (νπκ)θαζέηκν 

πλκζδεκλίβεηαε ζηγθ παλκτζα δεαζήλνιγ. 

 

Οε πελίπηπζγ μγ νπκΰκηήμ ή ζαηά παλέζζηεζγ, ηπθ απαεηήζεπθ ηγμ Δεαζήλνιγμ, νπκΰκηήμ 

δεζαεκηκαγηεζυθ ηπθ (νπκ)θαζέηπθ «Δεζαεκηκαγηεζά Ονμμεηκξήμ – Πεξθεζή Νλκζθκλά» ζαε 

«Μεζκθκμεζή Νλκζθκλά», γ πλκζθκλά απκλλίπηεηαε πμ απαλάδεζηγ. 

 

Ε εζ παλαδλκμήμ νπκΰκηή δεζαεκηκαγηεζυθ ηγμ κεζκθκμεζήμ πλκζθκλάμ ζηκθ (νπκ)θάζεηκ με ηγθ 

έθδεειγ «Δεζαεκηκαγηεζά Ονμμεηκξήμ – Πεξθεζή Νλκζθκλά» ζαε αθηίζηλκθα, δεθ αθααθπλίβεηαε ζαε 

δεθ δελαπετεηαε εζ ηπθ νζηέλπθ ζαε κδγαεί νπκξλεπηεζά ζε απσλλεογ ηγμ πλκζθκλάμ. 

 

Όηεμ κε απαεηκτμεθεμ δγηυζεεμ ή Ρπετδνθεμ Δγηυζεεμ ηπθ ζνμμεηεξσθηπθ πκν πελεηαμΰάθκθηαε 

ζηεμ πλκζθκλέμ δεθ ξλεεάβεηαε θα θέλκνθ δευλγζγ αθγζίκν νπκαλαθήμ, εθυ πλέπεε θα 

νπκαλάθκθηαε ογθεαζά απσ ηκνμ έξκθηεμ νπκξλέπζγ πλκμ ηκτηκ, ήηκε απσ ηκ ίδεκ ηκ θνζεζσ 

πλσζππκ πκν ζνμμεηέξεε ζηκ δεααπθεζμσ ή σηαθ πλσζεεηαε αεα εηαελεία απσ ηκθ θσμεμκ εζπλσζππκ 

ανηήμ. Γπεπηέκθ, απαεηείηαε, επί πκεθή απκζηεεζμκτ, θα θέλκνθ γμελκμγθία ηανησζγμγ με ανηή ηγμ 

ογθεαζήμ νπκαλαθήμ ηκνμ, γ κπκία θα είθαε εθησμ ηπθ ηεηενηαίπθ ηλεάθηα (30) γμελκηκαεαζυθ 

γμελυθ πλκ ηγμ ζαηαηγζηεζήμ γμελκμγθίαμ νπκΰκηήμ ηπθ πλκζθκλυθ (Κ. 4250/14). 

 

Οε σηε αθκλά ζηγθ πλκζζσμεζγ πλπησηνππθ εααλάθπθ ή επεζνλπμέθπθ αθηεαλάθπθ, αεα ηκ ζτθκηκ 

απσ ηγθ παλκτζα Δεαζήλνιγ δεζαεκηκαγηεζυθ ζαε ζηκεξείπθ ηγμ πλκζθκλάμ, εζξτκνθ κε δεαηάιεεμ 

άλδλκν 1 ηκν Κ.4250/14 ζαε ζαηά ζνθέπεεα γ Αθαδέηκνζα Αλξή νπκξλεκτηαε θα απκδέξεηαε 

έααλαθα πκν είθαε ενζλεθή θπηκαθηίαλαθα ανηυθ. 

 

Πα νπκΰαηησμεθα με ηγθ πλκζθκλά γηεζηλκθεζά αλξεία .pdf ηπθ απαεηκτμεθπθ δεζαεκηκαγηεζυθ ζαε 

εααλάθπθ πκν δεθ είθαε ογθεαζά νπκαεαλαμμέθα απσ ηκθ εζδσηγ ηκνμ, εζηαμΰάθκθηαε πμ 

νπκΰηγδέθηα θπηκαθηίαλαθα με ΰάζγ ηεμ δεαηάιεεμ ηκν άλδλκν 1, ηκν Κ. 4250/14. Γπεζγμαίθεηαε 

σηε ζε νπκΰηγδέθηα ηέηκεα ζηκεξεία δεεθελαείηαε απσ ηγθ Γπεηλκπή Δεααπθεζμκτ δεεαμαηκηγπηεζσμ 
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έηεαξκμ, πλκζεεμέθκν θα ειαζλεΰπδεί γ αζλίΰεεα ανηυθ, εδίπμ βγηυθηαμ ηγ ζνθδλκμή ηπθ 

νπγλεζευθ ή θκλέπθ πκν ειέδπζαθ ηα πλπησηνπα. Δεαπίζηπζγ σηε νπκΰηήδγζαθ αηηκεπμέθα 

ζηκεξεία επεθέλεε ζνλυζεεμ ζτμθπθα με ηα ζαδκλεβσμεθα ζηγθ παλάαλαθκ 6, ηκν άλδλκν 22 ηκν Κ. 

1599/86, εθσζκθ ηέηκεα πλάιγ δεθ ηεμπλείηαε ανζηγλσηελα απσ άηηγ πκεθεζή δεάηαιγ. Οε ζάδε 

ηέηκεα πελίπηπζγ, γ εζδκδείζα ΰάζεε ηπθ ζηκεξείπθ δεκεζγηεζή ή άηηγ πλάιγ, αθαζαηείηαε αμέζπμ. 

 

Πα έθηνπα δεζαεκηκαγηεζά ζαε ηκεπά ζηκεξεία δεθ πλέπεε θα έξκνθ ιέζμαηα, ζΰγζίμαηα, πλκζδήζεμ, 

δεκλδυζεεμ ή άηηκν είδκνμ αηηκευζεεμ. Γάθ νπάλξεε ζηγθ πλκζθκλά κπκεαδήπκηε δεσλδπζγ ή 

πλκζδήζγ, ανηή πλέπεε θα είθαε ζαδαλκαλαμμέθγ ζαε μκθκαλαμμέθγ απσ ηκθ πλκζθέλκθηα, ηκ δε 

αλμσδεκ σλααθκ απκζθλάαεζγμ ηπθ πλκζθκλυθ, ζαηά ηκθ έηεαξκ, μκθκαλάθεε ζαε ζθλααίβεε ηγθ 

ηνξσθ δεσλδπζγ ή πλκζδήζγ. Ε πλκζθκλά απκλλίπηεηαε σηαθ νπάλξκνθ ζ' ανηή δεκλδυζεεμ κε 

κπκίεμ ηγθ ζαδεζηκτθ αζαθή ζαηά ηγθ ζλίζγ ηγμ Γπεηλκπήμ Δεααπθεζμκτ. 

 

Νελεπηυζεεμ πλκζθκλυθ πκν παλκνζεάβκνθ απκζηίζεεμ απσ ηκνμ απαλάΰαηκνμ σλκνμ ηγμ δεαζήλνιγμ 

ζνθεπάακθηαε ηγθ απσλλεογ ηπθ. 

 

Απκλλίπηκθηαε πλκζθκλέμ επεξεελήζεπθ, πκν ζαηά παλάΰαζγ ηπθ άλδλπθ 138 ζαε 182 ηγμ 

Δεεδθκτμ Οτμΰαζγμ Γλααζίαμ, απαζξκηκτθ ή εζμεηαηηετκθηαε αθήηεζκνμ ζάηπ ηπθ 15 εηυθ. Με 

πλκζθέλκθηεμ κθείηκνθ θα αθπλίβκνθ εάθ γ πλκαθαθελδείζα λήηλα ηγλείηαε. 

 

 

Α. (ΡΝΜ)ΦΑΗΓΘΜΟ ΔΖΗΑΖΜΘΜΓΕΠΖΗΩΚ ΟΡΙΙΓΠΜΕΟ - ΠΓΚΖΗΕΟ ΝΞΜΟΦΜΞΑΟ 

 

Νελεεξσμεθα (νπκ)θαζέηκν «Δεζαεκηκαγηεζά ζνμμεηκξήμ - ηεξθεζή πλκζθκλά» : Οηκθ (νπκ)θάζεηκ 

με ηγθ έθδεειγ «Δεζαεκηκαγηεζά Ονμμεηκξήμ - Πεξθεζή πλκζθκλά», νπκΰάηηκθηαε γ εαατγζγ 

ζνμμεηκξήμ, ζαε σηα ηα απαεηκτμεθα ζαηά ηκ ζηάδεκ νπκΰκηήμ ηγμ πλκζθκλάμ δεζαεκηκαγηεζά, 

ζαδυμ ζαε ηα ΠΓΚΖΗΑ ΟΠΜΖΓΖΑ ηγμ πλκζθκλάμ.  

 

Με πλκζθέλκθηεμ νπκΰάηκνθ γηεζηλκθεζά, εαζαίλπμ ζαε πλκζγζσθηπμ, επί πκεθή απκζηεεζμκτ, ηα 

δεζαεκηκαγηεζά ηκν άλδλκν ανηκτ, ζε μκλθή αλξείκν .pdf, ζτμθπθα με ηεμ δεαδεζαζίεμ ηγμ νπ’ αλ.  

56902/215/02.06.2017 (ΦΓΗ 1924/η. Β’). 

 

Οναζεζλεμέθα, ζηκθ πλκαθαθελσμεθκ (νπκ)θάζεηκ πελεηαμΰάθκθηαε: 

 

Α.1 ΔΖΗΑΖΜΘΜΓΕΠΖΗΑ ΟΡΙΙΓΠΜΕΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΜΡ ΦΜΞΓΑ 

 

Πα δεζαεκηκαγηεζά σππμ πελεαλάθκθηαε ζηκ Ναλάληγμα Δ’ ηγμ παλκτζαμ δεαζήλνιγμ. 

 

Αθ επέηδκνθ μεηαΰκηέμ ζηεμ πλκςπκδέζεεμ ηεμ κπκίεμ κε πλκζθέλκθηεμ/νπκοήθεκε έξκνθ δγηυζεε σηε 

πηγλκτθ, κε κπκίεμ επήηδαθ ή αεα ηεμ κπκίεμ έηαΰε αθυζγ κ πλκζθέλπθ/νπκοήθεκμ μεηά ηγθ 

δήηπζγ ζαε μέξλε ηγθ γμέλα ηγμ έααλαθγμ εεδκπκίγζγμ αεα ηγθ πλκζζσμεζγ ηπθ δεζαεκηκαγηεζυθ 

ζαηαζτλπζγμ, κε πλκζθέλκθηεμ/νπκοήθεκε κθείηκνθ θα εθγμελυζκνθ αμεηηγηί ηγθ Αθαδέηκνζα Αλξή 

ζξεηεζά ζαε ηκ αλασηελκ μέξλε ηγθ γμέλα ηγμ έααλαθγμ εεδκπκίγζγμ αεα ηγθ πλκζζσμεζγ ηπθ 

δεζαεκηκαγηεζυθ ζαηαζτλπζγμ απσ ηκθ πλκζπλεθσ αθάδκξκ. 

 

Οε πελίπηπζγ έαζαελγμ ζαε πλκζήζκνζαμ εθγμέλπζγμ ηγμ αθαδέηκνζαμ αλξήμ αεα κοεαεθείμ 

μεηαΰκηέμ ζαηά ηγθ έθθκεα ηγμ πλκγακτμεθγμ παλααλάθκν πκν επήηδαθ ζηκ πλσζππκ ηκν 

πλκζπλεθκτ αθαδσξκν, δεθ ζαηαπίπηεε νπέλ ηγμ Αθαδέηκνζαμ Αλξήμ γ εαατγζγ ζνμμεηκξήμ ηκν, 

πκν είξε πλκζζκμεζδεί. Οε αθηίδεηγ πελίπηπζγ, ζαηαπίπηεε νπέλ ηγμ Αθαδέηκνζαμ Αλξήμ γ 
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εαατγζγ ζνμμεηκξήμ ηκν πλκζπλεθκτ αθαδσξκν, πκν είξε πλκζζκμεζδεί. (παλάαλαθκε 2 ζαε 3, ηκν 

άλδλκν 104, ηκν Κ.4412/2016). 

 

Οε πελίπηπζγ πκν ζηγθ ξυλα ηκν νπκογθίκν αθαδσξκν κλεζμέθα απσ ηα πεκ πάθπ δεζαεκηκαγηεζά 

δεθ εζδίδκθηαε ή δεθ ζαητπηκνθ σηεμ ηεμ παλαπάθπ πελεπηυζεεμ, πλέπεε, επί πκεθή απκζηεεζμκτ, 

θα αθαπηγλπδκτθ με έθκλζγ ΰεΰαίπζγ ηκν εθδεαθελσμεθκν ή ζηα ζλάηγ μέηγ σπκν δεθ πλκΰηέπεηαε 

γ έθκλζγ ΰεΰαίπζγ απσ Ρπετδνθγ Δήηπζγ εθυπεκθ αλμσδεαμ δεζαζηεζήμ ή δεκεζγηεζήμ αλξήμ, 

ζνμΰκηαεκαλάθκν ή αλμσδεκν επαααεημαηεζκτ κλααθεζμκτ ηγμ υλαμ ηκν νπκοήθεκν αθαδσξκν ζηγθ 

κπκία δα ΰεΰαευθεηαε σηε κ νπκοήθεκμ αθάδκξκμ δεθ ΰλίζζεηαε ζηγθ αθηίζηκεξγ ζαηάζηαζγ. Ε 

έθκλζγ ανηή ΰεΰαίπζγ δα ζνμπελεηαμΰάθεηαε νπκξλεπηεζά ζηκθ θάζεηκ ηπθ δεζαεκηκαγηεζυθ 

ζνμμεηκξήμ. Ε νπκξλέπζγ αθκλά σηεμ ηεμ παλαπάθπ ζαηγακλίεμ νπκογθίπθ. 

 

Α.2 ΠΓΚΖΗΕ ΝΞΜΟΦΜΞΑ 

 

Ε Πεξθεζή Νλκζθκλά ζνθηάζζεηαε ζνμπηγλυθκθηαμ ηγθ αθηίζηκεξγ εεδεζή γηεζηλκθεζή θσλμα ηκν 

ζνζηήμαηκμ.  

Οηγθ Πεξθεζή Νλκζθκλά δα ηεζμγλευθεηαε γ δνθαησηγηα νηκπκίγζγμ ηπθ ηεξθεζυθ απαεηήζεπθ ηγμ 

Οτμΰαζγμ ζαε εδεαίηελα ηπθ Πεξθεζυθ Νλκδεααλαθυθ ηκν Ναλαληήμαηκμ ΟΠ’. Γεδεζσηελα, δα 

πελεέξεε ηα ηεξθεζά ζηκεξεία ηγμ πλκζθκλάμ (ηεζμγλεπηεζσ νηεζσ) ζαε κπκεκδήπκηε επεπηέκθ 

ζηκεξείκ ηεζμγλευθεε πηγλέζηελα ηγθ πλκζθκλά ηκν νπκοήθεκν αθαδσξκν ζαε δα απαθηά ζηεμ ηνξσθ 

επεμέλκνμ απαεηήζεεμ πκν ηίδεθηαε ζηγθ παλκτζα δεαζήλνιγ. 

 

Οηκθ (νπκ)θάζεηκ «Πεξθεζή Νλκζθκλά» δα πλέπεε θα νπκΰηγδκτθ απσ ζάδε ζνμμεηέξκθηα 

κεζκθκμεζσ θκλέα, επί πκεθή απκζηεεζμκτ, ηα ειήμ δεζαεκηκαγηεζά: 

Α. Ρπετδνθγ δήηπζγ, με ηγθ κπκία δα δγηυθεηαε γ πηήλγμ ζαε αθεπεθτηαζηγ αθυζγ ζαε απκδκξή 

σηπθ ηπθ σλπθ, ζαδυμ ζαε γ απκδκξή ζαε ζάηνογ  ηπθ Πεξθεζυθ Νλκδεααλαθυθ ηκν 

Ναλαληήμαηκμ ΟΠ’ ηγμ παλκτζαμ δεαζήλνιγμ. 

Β. Δγηυζεεμ, Ρπετδνθεμ Δγηυζεεμ, ΰεΰαευζεεμ, πεζηκπκεγηεζά πκεσηγηαμ ζαε σηα ηα ηκεπά 

δεζαεκηκαγηεζά ζαε απκδεεζηεζά ζηκεξεία πκν πλκΰηέπκθηαε ζηεμ Πεξθεζέμ Νλκδεααλαθέμ ηκν 

Ναλαληήμαηκμ ΟΠ’ ηγμ παλκτζαμ Δεαζήλνιγμ. 

Γ. Ρπετδνθγ Δήηπζγ πκν δα πελεηαμΰάθεε σηε: 

-Πα ζηκεξεία πκν αθαθέλκθηαε ζηγθ πλκζθκλά είθαε αηγδή ζαε αζλεΰή. 

-Ναλαεηείηαε απσ ζάδε δεζαίπμα απκβγμίπζήμ ηκν ζξεηεζά με κπκεαδήπκηε απσθαζγ ηγμ 

Αθαδέηκνζαμ Αλξήμ αεα αθαΰκηή ή αζτλπζγ – μαηαίπζγ ηκν δεααπθεζμκτ ηγμ παλκτζαμ 

Δεαζήλνιγμ. 

-Ονμμεηέξεε με μεα μσθκ πλκζθκλά ζηκ πηαίζεκ ηγμ παλκτζαμ δεαζήλνιγμ. 

-Απκδέξεηαε σηε ζε πελίπηπζγ αδνθαμίαμ δεειααπαήμ ηκν δεααπθεζμκτ ησαπ ηεξθεζκτ πλκΰηήμαηκμ 

ζηκ γηεζηλκθεζσ ζτζηγμα μέζπ ηκν κπκίκν δεειάαεηαε, κ ηεηενηαίκμ επαθαηαμΰάθεηαε ζε γμελκμγθία 

ζαε υλα πκν αθπζηκπκεεί γ Αθαδέηκνζα Αλξή ζηκνμ ζνμμεηέξκθηεμ. 

-Μ ζνθεηαελεζμσμ ηεεηκνλαεί θσμεμα (αθκλά μσθκ ζνθεηαελεζμκτμ). 

 

Πα γηεζηλκθεζά νπκΰαηησμεθα ηεξθεζά θνηηάδεα (Prospectus), πκν δτθαηαε θα νπκΰάηηκθηαε ζηγθ 

εηηγθεζή ή άηηγ αηυζζα (Κ. 4412/2016, άλδλκ 92), δα πλέπεε θα είθαε ογθεαζά νπκαεαλαμμέθα 

απσ ηκθ ζαηαζζεναζηεζσ κίζκ/εζδσηγ ηκνμ. Οε αθηίδεηγ πελίπηπζγ δα πλέπεε θα ζνθκδετκθηαε, επί 

πκεθή απσλλεογμ, απσ Ρπετδνθγ Δήηπζγ ογθεαζά νπκαεαλαμμέθγ απσ ηκθ κεζκθκμεζσ θκλέα, ζηγθ 

κπκία δα δγηυθεηαε σηε πλκδεααλαθέμ ζαε ηα ηκεπά ζηκεξεία ηπθ εθ ησαπ θνηηαδίπθ ηανηίβκθηαε με 

ηα ζηκεξεία ηπθ ηεξθεζυθ θνηηαδίπθ (Prospectus) ηκν ζαηαζζεναζηεζκτ κίζκν/εζδσηγ ή σηε είθαε ηα 

επίζγμα ηεξθεζά θνηηάδεα (Prospectus), ηκν ζαηαζζεναζηεζκτ κίζκν/εζδσηγ. Πα αθπηέλπ ηεξθεζά 

θνηηάδεα επεεδή είθαε ογθεαζά νπκαεαλαμμέθα είηε απσ ηκθ ζαηαζζεναζηεζσ κίζκ, είηε απσ ηκθ 
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κεζκθκμεζσ θκλέα ΰάζεε ηγμ αθπηέλπ Ρπετδνθγμ Δήηπζγμ, ειαελκτθηαε απσ ηγθ νπκξλέπζγ 

πλκζζσμεζήμ ηκνμ ζε έθηνπγ μκλθή, ζτμθπθα με ηα αθαθελσμεθα ζηγθ επσμεθγ νπκπαλάαλαθκ Α3. 

 

 

                                     Α.3 ΠΞΜΝΜΟ ΡΝΜΒΜΘΕΟ ΡΝΜΦΑΗΓΘΜΡ «ΔΖΗΑΖΜΘΜΓΕΠΖΗΩΚ ΟΡΙΙΓΠΜΕΟ  

                                       - ΠΓΚΖΗΕΟ ΝΞΜΟΦΜΞΑΟ» 

 

Πα ζηκεξεία ζαε δεζαεκηκαγηεζά πκν πελεηαμΰάθκθηαε ζηκθ (νπκ)θάζεηκ με ηγθ έθδεειγ 

«Δεζαεκηκαγηεζά Ονμμεηκξήμ – Πεξθεζή Νλκζθκλά» νπκΰάηηκθηαε απσ ηκθ κεζκθκμεζσ θκλέα 

γηεζηλκθεζά ζε μκλθή αλξείκν Portable Document Format (PDF) ζαε εθσζκθ έξκνθ 

ζνθηαξδεί/παλαξδεί απσ ηκθ ίδεκ, θέλκνθ εαζεζλεμέθγ πλκγαμέθγ γηεζηλκθεζή νπκαλαθή ή 

πλκγαμέθγ γηεζηλκθεζή νπκαλαθή με ξλήζγ εαζεζλεμέθπθ πεζηκπκεγηεζυθ ζτμθπθα με ηγθ 

παλάαλαθκ 3, ηκν άλδλκν 8, ηγμ νπ’ αλ. 56902/215/02.06.2017 (ΦΓΗ 1924/η. Β’) Ρπκνλαεζήμ 

Απσθαζγμ, ξπλίμ θα απαεηείηαε δευλγζγ αθγζίκν ηγμ νπκαλαθήμ. 

 

Γεα θα δεπλγδκτθ έαζνλα ηα δεζαεκηκαγηεζά-ζηκεξεία ηκν νπκθαζέηηκν, πλέπεε θα ΰλίζζκθηαε ζε 

εζξτ ζαηά ηγθ γμελκμγθία ζαηαηγζηεζήμ νπκΰκηήμ ηπθ πλκζθκλυθ.  

 

Γθησμ ηλευθ (3) ελααζίμπθ γμελυθ απσ ηγθ γηεζηλκθεζή νπκΰκηή ηπθ πμ άθπ ζηκεξείπθ-

δεζαεκηκαγηεζυθ, πλκζζκμίβκθηαε νπκξλεπηεζά απσ ηκθ κεζκθκμεζσ θκλέα ζηγθ Αθαδέηκνζα Αλξή ζε 

έθηνπγ μκλθή ζαε ζε ζθλααεζμέθκ θάζεηκ, ηα ζηκεξεία ηγμ γηεζηλκθεζήμ πλκζθκλάμ ηα κπκία 

απαεηείηαε θα πλκζζκμεζδκτθ ζε πλπησηνπγ μκλθή ζτμθπθα με ηκθ Κ. 4250/2014. Πέηκεα ζηκεξεία 

ζαε δεζαεκηκαγηεζά είθαε εθδεεζηεζά γ εαανγηεζή επεζηκηή ζνμμεηκξήμ, ηα πλπησηνπα έααλαθα ηα 

κπκία έξκνθ εζδκδεί απσ εδεπηεζκτμ θκλείμ ζαε δεθ θέλκνθ επεζτλπζγ απσ δεζγασλκ, ζαδυμ ζαε ηα 

έααλαθα πκν θέλκνθ ηγ Οθλααίδα ηγμ άαγμ (Apostille). Δεθ πλκζζκμίβκθηαε ζε έθηνπγ μκλθή, 

ζηκεξεία ζαε δεζαεκηκαγηεζά ηα κπκία θέλκνθ εαζεζλεμέθγ πλκγαμέθγ γηεζηλκθεζή νπκαλαθή ή 

πλκγαμέθγ γηεζηλκθεζή νπκαλαθή με ξλήζγ εαζεζλεμέθπθ πεζηκπκεγηεζυθ ζτμθπθα με ηγθ 

παλάαλαθκ 3, ηκν άλδλκν 8, ηγμ νπ’ αλ. 56902/215/02.06.2017 (ΦΓΗ 1924/η. Β’) Ρπκνλαεζήμ 

Απσθαζγμ,  ηα ΦΓΗ, ηα ηεξθεζά θνηηάδεα ζαε σζα πλκΰηέπεηαε απσ ηκ Κ. 4250/2014 σηε κε θκλείμ 

νπκξλεκτθηαε θα απκδέξκθηαε ζε αθηίαλαθα ηπθ πλπηκητππθ. 

 

Οε πελίπηπζγ πκν ηα έθηνπα ηεξθεζά ζηκεξεία ηγμ πλκζθκλάμ δεθ είθαε δνθαησθ ησαπ ηκν μεαάηκν 

σαζκν θα ηκπκδεηγδκτθ ζηκ θάζεηκ, ησηε ανηά ζνζζενάβκθηαε εδεαίηελα με ηγθ έθδεειγ 

«ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ ΝΞΜΟΦΜΞΑΟ» ζαε ηεμ ηκεπέμ εθδείιεεμ ηκν θαζέηκν. 

 

Οε πλκζθκλά Έθπζγμ / Νλκζπλεθήμ Οτμπλαιγμ, πλέπεε ζηκθ θάζεηκ ηπθ ζηκεξείπθ -

δεζαεκηκαγηεζυθ θα αθααλάθκθηαε γ πηήλγμ εππθνμία ζαε δεετδνθζγ, ζαδυμ ζαε κ αλεδμσμ 

ηγηεθυθκν, θαι ζαε γ ηνξσθ δεετδνθζγ γηεζηλκθεζκτ ηαξνδλκμείκν σηπθ ηπθ μεηυθ ηγμ. 

 

Ε  Αθαδέηκνζα Αλξή μπκλεί θα βγηεί  απσ πλκζθέλκθηεμ ζαε νπκοήθεκνμ ζε κπκεκδήπκηε ξλκθεζσ 

ζγμείκ ζαηά ηγθ δεάλζεεα ηγμ δεαδεζαζίαμ, θα νπκΰάηηκνθ ζε έθηνπγ μκλθή ζαε ζε ετηκαγ πλκδεζμία 

σηα ή κλεζμέθα δεζαεκηκαγηεζά ζαε ζηκεξεία  πκν έξκνθ νπκΰάηεε γηεζηλκθεζά,  σηαθ ανησ απαεηείηαε 

αεα ηγθ κλδή δεειααπαή ηγμ δεαδεζαζίαμ. 

 

Β. ΡΝΜΦΑΗΓΘΜΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕΟ ΝΞΜΟΦΜΞΑΟ  

 

Νελεεξσμεθκ 

Οηκθ * (Ρπκ)θάζεηκ με ηγθ έθδεειγ «Μεζκθκμεζή Νλκζθκλά» πελεηαμΰάθεηαε γ κεζκθκμεζή πλκζθκλά 

ηκν νπκοήθεκν κεζκθκμεζκτ θκλέα. Ε Μεζκθκμεζή Νλκζθκλά ζνθηάζζεηαε ζνμπηγλυθκθηαμ ηγθ 
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αθηίζηκεξγ εεδεζή γηεζηλκθεζή θσλμα ηκν ζνζηήμαηκμ ζαε νπκΰάηηεηαε γηεζηλκθεζά επί πκεθή 

απκλλίοεπμ. Οηγθ ζνθέξεεα, ηκ ζτζηγμα παλάαεε ζξεηεζσ γηεζηλκθεζσ αλξείκ, ζε μκλθή pdf, ηκ 

κπκίκ νπκαλάθεηαε ογθεαζά ζαε νπκΰάηηεηαε απσ ηκθ πλκζθέλκθηα. Πα ζηκεξεία πκν 

πελεηαμΰάθκθηαε ζηγθ εεδεζή γηεζηλκθεζή θσλμα ηκν Ονζηήμαηκμ ζαε ηκν παλαασμεθκν ογθεαζά 

νπκαεαλαμμέθκν γηεζηλκθεζκτ αλξείκν πλέπεε θα ηανηίβκθηαε. Οε αθηίδεηγ πελίπηπζγ, ηκ ζτζηγμα 

παλάαεε ζξεηεζσ μήθνμα ζαε κ πλκζθέλπθ ζαηείηαε θα παλάαεε εζ θέκν ηκ γηεζηλκθεζσ αλξείκ pdf. 

Ε κεζκθκμεζή πλκζθκλά δα νπκΰηγδεί  ζε μκλθή pdf ογθεαζά νπκαεαλαμμέθγ πμ Ρπσδεεαμα Δ ηκν 

Ναλαληήμαηκμ Γ’.  

 

Ε κεζκθκμεζή πλκζθκλά δα νπκΰηγδεί αεα ηκ ζτθκηκ ηκν νπσ πλκμήδεεα ζνζηήμαηκμ. Δεενζλεθίβεηαε 

σηε ζηκ Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο. δα νπκΰηγδεί μία (1) ηεμή αεα νπσ πλκμήδεεα ζτζηγμα. Οηγθ Μεζκθκμεζή 

Νλκζθκλά αθααλάθεηαε γ ηεμή ηκν νπσ πλκμήδεεα ζνζηήμαηκμ, σππμ κλίβεηαε παλαζάηπ (Ρπσδεεαμα 

Δ, Ναλαληήμαηκμ Γ’). Πκ απκηέηεζμα δα ζαηαζνλπδεί ζηκθ πλκζθέλκθηα, πκν δα πλκζθέλεε ηγθ 

πηέκθ ζνμθέλκνζα απσ κεζκθκμεζή άπκογ πλκζθκλά με πλκζδεκλεζμσ απκζηεεζηεζά ΰάζεε ηγμ ηεμήμ. 

 

Νλκζθελσμεθεμ Πεμέμ  

Με πλκζθελσμεθεμ ηεμέμ δα αθααλάθκθηαε κηκαλάθπμ ζαε αλεδμγηεζυμ ζαε ζε ανηέμ δα 

πελεηαμΰάθκθηαε  κε ηνξσθ νπέλ ηλίηπθ ζλαηήζεεμ. Με ηεμέμ δα δίθκθηαε ζε ΓΡΞΩ. Νλκζθκλέμ πκν 

δεθ δίθκνθ ηεμ ηεμέμ ζε ΓΡΞΩ ή πκν ζαδκλίβκνθ ζξέζγ ΓΡΞΩ πλκμ ιέθκ θσμεζμα, δα απκλλίπηκθηαε 

πμ απαλάδεζηεμ.  

Γάθ ζηκ δεααπθεζμσ κε πλκζθελσμεθεμ ηεμέμ είθαε νπελΰκηεζά ξαμγηέμ, δα ειεηάβκθηαε ηεπηκμελυμ 

κε πλκζθκλέμ πλεθ ηγθ έζδκζγ απσθαζγμ ζαηαζτλπζγμ. Γεα ηκθ ζζκπσ ανησ, δα βγηγδκτθ απσ ηκθ 

πλκζθέλκθηα θα παλαζξεδκτθ εααλάθπμ κε αθααζαίεμ δεενζλεθίζεεμ ζξεηεζά με ηκθ κεζκθκμεζσ 

ξαλαζηήλα ηγμ δεαδεζαζίαμ πλκμήδεεαμ ή ηεμ ηεξθεζέμ ητζεεμ πκν έξκνθ επεηεαεί ή ηεμ ειαελεηεζά 

ενθκρζέμ ζνθδήζεμ πκν δεαδέηεε κ πλκζθέλπθ αεα ηγθ πλκμήδεεα ηπθ εθ ησαπ εεδυθ ή ηγθ 

πλπηκηνπία ηπθ πλκζθελσμεθπθ εεδυθ, ηεμ κπκίεμ επαηγδετεε πλεθ ηγθ απσλλεογ ηγμ πλκζθκλάμ. 

Ε Ρπγλεζία δεαηγλεί ηκ δεζαίπμα θα βγηήζεε απσ ηκνμ ζνμμεηέξκθηεμ ζηκεξεία απαλαίηγηα αεα ηγθ 

ηεζμγλίπζγ ηπθ πλκζθελκμέθπθ ηεμυθ, κε δε ζνμμεηέξκθηεμ νπκξλεκτθηαε θα παλέξκνθ ανηά. 
 

Άλδλκ 8: λσθκμ εζξτκμ πλκζθκλυθ 

 

Oε πλκζθκλέμ  εζξτκνθ ζαε δεζμετκνθ δεα ηγμ πλκζθκλάμ ηκνμ κεζκθκμεζκτμ θκλείμ αεα δεάζηγμα 

ηλεαζκζίπθ ειήθηα (360) γμελυθ απσ ηγθ επσμεθγ ηγμ δεεθέλαεεαμ ηγμ δεαδεζαζίαμ αθάδεζγμ. Ε 

παλάηαζγ ηγμ εζξτκμ ηγμ πλκζθκλάμ μπκλεί θα ηαμΰάθεε ξυλα ζαη' αθυηαηκ σλεκ αεα ξλκθεζσ 

δεάζηγμα ίζκ με ηγθ πλκΰηεπσμεθγ απσ ηα έααλαθα ηγμ ζτμΰαζγμ αλξεζή δεάλζεεα εζξτκμ ηγμ 

πλκζθκλάμ. Ιεηά ηγ ηήιγ ζαε ηκν παλαπάθπ αθυηαηκν κλίκν ξλσθκν παλάηαζγμ εζξτκμ ηγμ 

πλκζθκλάμ, ηα απκηεηέζμαηα ηγμ δεαδεζαζίαμ αθάδεζγμ μαηαευθκθηαε, εζησμ αθ γ Αθαδέηκνζα Αλξή 

ζλίθεε, ζαηά πελίπηπζγ, αεηεκηκαγμέθα, σηε γ ζνθέξεζγ ηγμ δεαδεζαζίαμ εινπγλεηεί ηκ δγμσζεκ 

ζνμθέλκθ, κπσηε κε κεζκθκμεζκί θκλείμ πκν ζνμμεηέξκνθ ζηγ δεαδεζαζία μπκλκτθ θα επεηέικνθ είηε 

θα παλαηείθκνθ ηγθ πλκζθκλά ηκνμ, εθσζκθ ηκνμ βγηγδεί πλεθ ηγθ πάλκδκ ηκν αθπηέλπ αθυηαηκν 

κλίκν παλάηαζγμ ηγμ πλκζθκλάμ ηκνμ είηε σξε. Οηγθ ηεηενηαία πελίπηπζγ, γ δεαδεζαζία ζνθεξίβεηαε 

με σζκνμ παλέηεεθαθ ηεμ πλκζθκλέμ ηκνμ ζαε απκζηείκθηαε κε ηκεπκί κεζκθκμεζκί θκλείμ. (Κ. 

4412/16, άλδλκ 97). Γάθ νπκΰηγδεί πλκζθκλά με ξλσθκ εζξτκμ μεζλσηελκ ηκν αθπηέλπ 

δεαζηήμαηκμ, ανηή απκλλίπηεηαε πμ απαλάδεζηγ. 

 

Οε πελίπηπζγ αεηήμαηκμ αεα παλάηαζγ ηγμ εζξτκμ ηγμ πλκζθκλάμ, ζτμθπθα με ηγθ πελίπηπζγ α', 

ηγμ παλααλάθκν 1, ηκν άλδλκν 72 ηκν Κ.4412/2016, αεα ηκνμ κεζκθκμεζκτμ θκλείμ πκν 

απκδέξδγζαθ ηγθ παλάηαζγ, πλεθ ηγ ηήιγ εζξτκμ ηπθ πλκζθκλυθ ηκνμ, κε πλκζθκλέμ εζξτκνθ ζαε 

ηκνμ δεζμετκνθ αεα ηκ επεπηέκθ ανησ ξλκθεζσ δεάζηγμα. 



 29 

 

Ε εζξτμ ηπθ πλκζθκλυθ παλαηείθεηαε ανηκδεζαίπμ αεα σζκ ξλκθεζσ δεάζηγμα εθδεξκμέθπμ αθαζηαηεί 

γ δεαδεζαζία ηκν δεααπθεζμκτ ή εμπκδεζηεί γ πλσκδκμ ανηκτ, ζνθεπεία άζζγζγμ πλκζθναήμ ή 

εθδίζκν μέζκν ζ.ηπ. ζαηά πλάιεπθ ή παλαηείοεπθ ηπθ αλμκδίπθ νπγλεζεαζυθ κλαάθπθ, πκν 

αθκλκτθ ηκθ δεααπθεζμσ. Οηγθ πελίπηπζγ ανηή κε πλκζθέλκθηεμ νπκξλεκτθηαε θα μελεμθκτθ αεα ηγθ 

παλάηαζγ, αθηεζηκίξπμ, ηγμ εζξτκμ ηγμ εαανγηεζήμ επεζηκηήμ ζνμμεηκξήμ. 

 

Οε πελίπηπζγ παλάηαζγμ ηκν ξλσθκν εζξτκμ ηπθ πλκζθκλυθ κε πλκζθέλκθηεμ νπκξλεκτθηαε θα 

μελεμθκτθ αεα ηγθ παλάηαζγ, αθηεζηκίξπμ (εθσζκθ απαεηείηαε), ηγμ εζξτκμ ηγμ εαανγηεζήμ επεζηκηήμ 

ζνμμεηκξήμ. 

 

Αθ κε νπκοήθεκε κεζκθκμεζκί θκλείμ απκζτλκνθ ηγθ πλκζθκλά ηκνμ ζαηά ηγ δεάλζεεα εζξτκμ ανηήμ, 

ζαηαπίπηεε γ ζαηαηεδείζα εαατγζγ ζνμμεηκξήμ. 
 
 

Άλδλκ 9: Εηεζηλκθεζή απκζθλάαεζγ πλκζθκλυθ 

 

Πκ πεζηκπκεγμέθκ ζηκ Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο., αεα ηγθ απκζθλάαεζγ ηπθ  πλκζθκλυθ  αλμσδεκ σλααθκ ηγμ 

Αθαδέηκνζαμ Αλξήμ (Γπεηλκπή Δεααπθεζμκτ), πλκΰαίθεε ζηγθ έθαλιγ ηγμ δεαδεζαζίαμ γηεζηλκθεζήμ 

απκζθλάαεζγμ ηπθ θαζέηπθ ηπθ πλκζθκλυθ, ζαηά ηκ άλδλκ 100, ηκν Κ. 4412/2016, 

αζκηκνδυθηαμ ηα ειήμ ζηάδεα: 

 

o Εηεζηλκθεζή Απκζθλάαεζγ ηκν (νπσ)θαζέηκν «Δεζαεκηκαγηεζά Ονμμεηκξήμ - Πεξθεζή 

Νλκζθκλά» ηγθ γμελκμγθία - υλα πκν ζαδκλίβεηαε ζηγθ παλκτζα δεαζήλνιγ.  

o Εηεζηλκθεζή Απκζθλάαεζγ ηκν (νπσ)θαζέηκν «Μεζκθκμεζή Νλκζθκλά», ζαηά ηγθ γμελκμγθία 

ζαε υλα πκν δα κλίζεε γ Αθαδέηκνζα Αλξή.  

o Εηεζηλκθεζή Απκζθλάαεζγ ηκν (νπσ)θαζέηκν «Δεζαεκηκαγηεζά Νλκζπλεθκτ Αθαδσξκν», ζαηά 

ηγθ γμελκμγθία ζαε υλα πκν δα κλίζεε γ Αθαδέηκνζα Αλξή. 

  

Ονθκπηεζά γ δεαδεζαζία έξεε πμ ειήμ: Οε ζναζεζλεμέθγ υλα, πκν ζαδκλίβεηαε απσ ηγ δεαζήλνιγ, 

αίθεηαε απκζθλάαεζγ μσθκ ηκν γηεζηλκθεζκτ (νπσ)θαζέηκν «Δεζαεκηκαγηεζά Ονμμεηκξήμ-Πεξθεζή 

Νλκζθκλά». Μ γηεζηλκθεζσμ (νπκ)θάζεηκμ «Μεζκθκμεζή Νλκζθκλά», απκζθλααίβεηαε γηεζηλκθεζά 

μέζπ ηπθ αλμσδεπθ πεζηκπκεγμέθπθ ζηκ Οτζηγμα κλαάθπθ, ζε γμελκμγθία ζαε υλα πκν δα 

αθπζηκπκεγδεί ζε ανηκτμ ηπθ κπκίπθ κε πλκζθκλέμ ζλίδγζαθ απκδεζηέμ μεηά ηγθ αιεκησαγζγ ηκν 

(νπσ)θαζέηκν «Δεζαεκηκαγηεζά Ονμμεηκξήμ-Πεξθεζή Νλκζθκλά», κε ζνμμεηέξκθηεμ δε ζηκ 

δεααπθεζμσ δα έξκνθ γηεζηλκθεζή πλσζΰαζγ ζηκ πελεεξσμεθκ ηπθ πλκζθκλυθ πκν 

απκζθλααίζδγζαθ. Μμκίπμ, μεηά ηγθ γηεζηλκθεζή απκζθλάαεζγ ηκν (νπκ)θαζέηκν «Μεζκθκμεζή 

Νλκζθκλά», κε πλκζθέλκθηεμ ηπθ κπκίπθ κε κεζκθκμεζέμ πλκζθκλέμ απκζθλααίζδγζαθ, δα έξκνθ 

γηεζηλκθεζή πλσζΰαζγ ζηκ πελεεξσμεθκ ηπθ πλκζθκλυθ πκν απκζθλααίζδγζαθ πλκζεεμέθκν θα 

ηαμΰάθκνθ αθυζγ ηπθ ηεμυθ πκν πλκζθέλδγζαθ. Γεα ηγθ απκζθλάαεζγ, κε ζνμμεηέξκθηεμ 

εθγμελυθκθηαε με γηεζηλκθεζσ μήθνμα / εεδκπκίγζγ πκν παλάαεηαε ανησμαηα απσ ηκ ζτζηγμα. Πκ 

αλμσδεκ σλααθκ ηγμ Αθαδέηκνζαμ Αλξήμ ζνθηάζζεε ζαε νπκαλάθεε ηα, ζαηά πελίπηπζγ, πλαζηεζά 

αιεκησαγζγμ ηπθ πλκζθκλυθ. Ε Αθαδέηκνζα Αλξή εζδίδεε ηεμ ζξεηεζέμ απκθάζεεμ επί ηγμ 

αιεκησαγζγμ ηπθ πλκζθκλυθ. 

Ηάδε πλκζθέλπθ πκν ζνθεξίβεε ζε επσμεθκ ζηάδεκ ηκν δεααπθεζμκτ απκζηά πλσζΰαζγ ζηεμ ηκεπέμ 

πλκζθκλέμ ζαε ηα νπκΰηγδέθηα δεζαεκηκαγηεζά ηκνμ, με ηγθ επεθτηαιγ ηπθ πηνξυθ εζείθπθ ηγμ 

ζάδε πλκζθκλάμ πκν έξκνθ ξαλαζηγλεζδεί πμ εμπεζηενηεζέμ. 
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Ε Αθαδέηκνζα Αλξή μπκλεί θα ζαηέζεε ηκνμ κεζκθκμεζκτμ θκλείμ θα ζνμπηγλυζκνθ ή θα 

δεενζλεθίζκνθ ηα έααλαθα ή δεζαεκηκαγηεζά πκν έξκνθ νπκΰηγδεί, ή θα δεενζλεθίζκνθ ηκ πελεεξσμεθκ 

ηγμ ηεξθεζήμ ή κεζκθκμεζήμ πλκζθκλάμ ηκνμ, ζτμθπθα με ηκ άλδλκ 102 ηκν Κ. 4412/2016. 

Γπεπηέκθ, ζτμθπθα με ηα αθαθελσμεθα ζηγθ παλάαλαθκ 3, ηκν άλδλκν 16, ηγμ νπ’ αλ. 

56902/215/02.06.2017 (ΦΓΗ 1924/η. Β’) Ρπκνλαεζήμ Απσθαζγμ, μέζπ ηκν Ονζηήμαηκμ εδίπμ: 

o Νεζηκπκεγμέθκε ξλήζηεμ ηπθ αθπμκδκηεζυθ κλαάθπθ ηκν άλδλκν 221 ηκν Κ.4412/2016 

πλκΰαίθκνθ ζαηά πελίπηπζγ ζηγθ δεαδεζαζία απκζθλάαεζγμ, εηέαξκν ζαε αιεκησαγζγμ ηπθ θαζέηπθ 

ζαε (νπσ)θαζέηπθ ηπθ πλκζθκλυθ ζαε νπκΰάηηκνθ ηα πλαζηεζά, αθπμκδκηήζεεμ, εεζγαήζεεμ ηκνμ 

πλκμ ηγθ Αθαδέηκνζα Αλξή. 

o Νεζηκπκεγμέθκε ξλήζηεμ ηκν θκλέα δεεθέλαεεαμ ηκν δεααπθεζμκτ,  απενδτθκνθ πλσζζηγζγ 

ζηκνμ ξλήζηεμ – κεζκθκμεζκτμ θκλείμ αεα παλκξή δεενζλεθίζεπθ ή ζνμπηήλπζγμ ηπθ εααλάθπθ ή 

ηπθ δεζαεκηκαγηεζυθ πκν έξκνθ νπκΰάηεε. 

- Απενδτθκνθ πλσζζηγζγ ζηκνμ ξλήζηεμ – κεζκθκμεζκτμ θκλείμ αεα παλκξή δεενζλεθίζεπθ επί ηκν 

πελεεξκμέθκν ηγμ ηεξθεζήμ ή κεζκθκμεζήμ πλκζθκλάμ πκν έξκνθ νπκΰάηεε. 

- Ηκεθκπκεκτθ ζηκνμ κεζκθκμεζκτμ θκλείμ ηγθ ζξεηεζή απσθαζγ επεζτλπζγμ ηπθ πλαζηεζυθ 

αιεκησαγζγμ ηπθ πλκζθκλυθ. 

o Νεζηκπκεγμέθκε ξλήζηεμ ηπθ κεζκθκμεζυθ θκλέπθ: 

- Ναλέξκνθ ηεμ δεενζλεθίζεεμ ή ζνμπηγλυθκνθ ηα έααλαθα ή δεζαεκηκαγηεζά πκν ηκνμ βγηκτθηαε. 

- Θαμΰάθκνθ αθυζγ ηπθ ηκεπυθ ζνμμεηεξσθηπθ, ηπθ πλκζθκλυθ ηκνμ ζαε ηπθ νπκΰηγδέθηπθ 

ζηκεξείπθ ζαε δεζαεκηκαγηεζυθ ανηυθ μέζπ ηκν ξυλκν ηκν γηεζηλκθεζκτ δεααπθεζμκτ. 

Ε νπκΰκηή ηπθ πλαζηεζυθ, αθπμκδκηήζεπθ ζαε εεζγαήζεπθ ηπθ αθπμκδκηεζυθ κλαάθπθ, κε 

ζκεθκπκεήζεεμ ζαε κε πλκζζηήζεεμ ηπθ αθαδεηκνζυθ αλξυθ πλκμ ηκνμ κεζκθκμεζκτμ θκλείμ, κε 

δεενζλεθίζεεμ - ζνμπηγλυζεεμ ηπθ ηεηενηαίπθ πλκμ ηεμ αθαδέηκνζεμ αλξέμ ζαδυμ ζαε ζάδε άηηγ 

επεζκεθπθία μεηαιτ κεζκθκμεζυθ θκλέπθ ζαε αθαδεηκνζυθ αλξυθ πλααμαηκπκεκτθηαε μέζπ ηγμ 

ηεεηκνλαεζσηγηαμ «Γπεζκεθπθία» ηκν Ονζηήμαηκμ. 
 

Άλδλκ 10: Δεαδεζαζία Δεεθέλαεεαμ Δεααπθεζμκτ - Απκζθλάαεζγμ Νλκζθκλυθ – Ηαηαζτλπζγμ 

 

1. Ιεηά ηγθ ζαηά πελίπηπζγ γηεζηλκθεζή απκζθλάαεζγ ηπθ πλκζθκλυθ γ Αθαδέηκνζα Αλξή 

πλκΰαίθεε ζηγθ αιεκησαγζγ ανηυθ μέζπ ηπθ αλμσδεπθ πεζηκπκεγμέθπθ ζηκ Οτζηγμα κλαάθπθ ηγμ, 

εθαλμκβσμεθπθ ζαηά ηα ηκεπά ηπθ ζεεμέθπθ δεαηάιεπθ. Γεδεζσηελα: 

α. Πγθ γμέλα ζαε υλα πκν δα ηάΰεε ξυλα γ γηεζηλκθεζή απκζθλάαεζγ ηπθ (νπσ)θαζέηπθ 

«Δεζαεκηκαγηεζά Ονμμεηκξήμ - Πεξθεζή Νλκζθκλά» ζαε κε ζνμμεηέξκθηεμ νπκοήθεκε κεζκθκμεζκί 

θκλείμ απκζηκτθ πηέκθ πλσζΰαζγ αεα εθγμέλπζγ ζηκ πελεεξσμεθκ ανηυθ. Γεα ηγθ απκζθλάαεζγ κε 

ζνμμεηέξκθηεμ εθγμελυθκθηαε με γηεζηλκθεζσ μήθνμα / εεδκπκίγζγ πκν παλάαεηαε ανησμαηα απσ ηκ 

Οτζηγμα. 

ΰ. Οηγθ ζνθέξεεα, ηγθ ίδεα γμελκμγθία ηκ αλμσδεκ σλααθκ δα απκζθλααίζεε ηκνμ εθζθλάαεζηκνμ 

θαζέηκνμ με ηγθ έθδεειγ «Δεζαεκηκαγηεζά Ονμμεηκξήμ» ζαε «Πεξθεζή Νλκζθκλά» πκν πελεέξκνθ ηα 

ηνξσθ επεμέλκνμ απαεηκτμεθα, ζε έθηνπγ μκλθή, δεζαεκηκαγηεζά ηπθ πλκζθκλυθ ηα κπκία έξκνθ 

ζαηαηεδεί απσ ηκνμ ζνμμεηέξκθηεμ ζηγθ Ρπγλεζία, ζτμθπθα με ηεμ απαεηήζεεμ ηγμ δεαζήλνιγμ 

(ήηκε, δεζαεκηκαγηεζά ζαε ζηκεξεία ηα κπκία νπκΰηήδγζαθ γηεζηλκθεζά αηηά δεθ θέλκνθ ογθεαζή 

νπκαλαθή ηπθ πλκζθελσθηπθ κεζκθκμεζυθ θκλέπθ). Πκ αλμσδεκ σλααθκ δα μκθκαλάοεε ζαε δα 

ζθλααίζεε αθά θτηηκ ηκ ζτθκηκ ηπθ νπκΰηγδέθηπθ δεζαεκηκαγηεζυθ. 

Ηαηά ηγ δεαδεζαζία ανηή δτθαθηαε θα παλίζηαθηαε κε θσμεμκε εζπλσζππκε ηπθ πλκζθελσθηπθ, ηα 

μέηγ ηκν Δεκεζγηεζκτ Ονμΰκνηίκν ζε πελίπηπζγ Αθυθνμγμ Γηαελείαμ ή κε αθηίζηγηκί ηκνμ, εθσζκθ 

έξκνθ δγηπδεί, ή ηλίηα εεδεζά εικνζεκδκηγμέθα πλσζππα. 

Γπεζγμαίθεηαε σηε αεα ηλίηα πλσζππα πκν δεθ πλκζτπηεε απσ ηκθ θάζεηκ ηγμ πλκζθκλάμ σηε 

εζπλκζππκτθ ηγθ εηαελεία ή σηε είθαε μέηγ Δεκεζγηεζκτ Ονμΰκνηίκν Αθυθνμγμ Γηαελείαμ, δα πλέπεε 

νπκξλεπηεζά ζαε επί πκεθή απκζηεεζμκτ θα ζνμπελεηγθδεί ζηκθ γηεζηλκθεζσ θάζεηκ ηγμ πλκζθκλάμ 
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πλαζηεζσ ηκν αλμκδίκν κλαάθκν ή ζε πελίπηπζγ θνζεζκτ πλκζυπκν εικνζεκδσηγζγ, δεα ηγμ κπκίαμ 

εικνζεκδκηκτθηαε ηα ηλίηα πλσζππα θα παλενλίζζκθηαε ζαηά ηγθ απκζθλάαεζγ ηπθ έθηνππθ 

πλκζθκλυθ. Γπεζγμαίθεηαε σηε εθσζκθ αεα ηκααλεαζμσ ζάπκεκν πλκζθέλκθηκμ παλίζηαηαε πλσζππκ 

απσ ηα πμ άθπ, δτθαηαε θα ζνθκδετεηαε απσ ηλίηα πλσζππα πκν δα δγηυζεε εθυπεκθ ηγμ 

Γπεηλκπήμ Δεεθέλαεεαμ Δεααπθεζμκτ, πλκμ δεενζσηνθζγ ηκν έλακν ηκν. 

Πκ αλμσδεκ σλααθκ πλκΰαίθεε ζηγθ ζαηαξυλγζγ σζπθ έξκνθ νπκΰάηεε πλκζθκλέμ, ζε πλαζηεζσ 

απκζθλάαεζγμ ηκ κπκίκ νπκαλάθεηαε απσ ηα μέηγ ηκν. 

α. Οηγ ζνθέξεεα ηκ αλμσδεκ σλααθκ πλκΰαίθεε ζηγθ έζδκζγ ζαε ηγθ νπκΰκηή ζηγθ Αθαδέηκνζα Αλξή, 

πλκζεεμέθκν αεα ηγ ηήογ ζαε έζδκζγ απσθαζγμ, ιεξπλεζηκτ πλαζηεζκτ ζηκ κπκίκ: 

(1) Ηαηαξπλκτθηαε: 

(α) Όηκε κε πλκζθέλκθηεμ νπκοήθεκε κεζκθκμεζκί θκλείμ. 

(ΰ) Πα νπκΰηγδέθηα δεζαεκηκαγηεζά ζνμμεηκξήμ ζαε ηεξθεζήμ πλκζθκλάμ. 

(2) Αιεκηκακτθηαε: 

(α) Πα ζαηαηεδέθηα δεζαεκηκαγηεζά ζνμμεηκξήμ αθαθκλεζά με ηγθ πηγλσηγηα ζαε ηγθ 

θκμεμσηγηά ηκνμ. 

(ΰ) Με νπκΰηγδείζεμ ηεξθεζέμ πλκζθκλέμ ηπθ πλκζθελσθηπθ νπκογθίπθ κεζκθκμεζυθ 

θκλέπθ πμ πλκμ ηγθ ζνμθπθία ηκνμ με ηκνμ σλκνμ ζαε απαεηήζεεμ ηγμ Δεαζήλνιγμ. 

(3) Ρπκΰάηηεηαε αθπμκδσηγζγ πελί απκδκξήμ ή αεηεκηκαγμέθγμ απσλλεογμ ηπθ πλκζθελσθηπθ 

νπκογθίπθ κεζκθκμεζυθ θκλέπθ. 

Σεμείωζε: Tα ακωηένω οπό ζημηπεία β θαη γ ζηάδηα μπμνεί κα γίκμκηαη θαη εκηαία. 

 

δ. Αζκηκνδεί γ έζδκζγ απσθαζγμ απσ ηγθ Αθαδέηκνζα Αλξή αεα ηκ νπσογ ζηάδεκ ηκν δεααπθεζμκτ. 

Ε απσθαζγ αθαληάηαε γηεζηλκθεζά ζηκ Οτζηγμα ζηκ ξυλκ ηκν δεααπθεζμκτ ζαε ζξεηεζή γηεζηλκθεζή 

εεδκπκίγζγ (μέζπ γηεζηλκθεζκτ μγθτμαηκμ) με ξλήζγ ηκν Ονζηήμαηκμ απκζηέηηεηαε με μέλεμθα ηγμ 

Αθαδέηκνζαμ Αλξήμ πκν δεεθελαεί ηκ δεααπθεζμσ ζηκνμ ζνμμεηέξκθηεμ αεα εθγμέλπζγ. 

ε. Γεα σζεμ πλκζθκλέμ ζλίδγζαθ απκδεζηέμ (δεζαεκηκαγηεζά – ηεξθεζά), ζαηά ηκ αθπηέλπ ζηάδεκ ζαε 

μεηά ηγθ άπλαζηγ παλέηενζγ ηκν ξλσθκν επίηνζγμ ηνξσθ δεαθκλυθ αεα ηκ εθ ησαπ ζηάδεκ, κλίβεηαε 

γ γμελκμγθία ζαε υλα γηεζηλκθεζήμ απκζθλάαεζγμ ηπθ κεζκθκμεζυθ πλκζθκλυθ. Οηκνμ 

ζνμμεηέξκθηεμ πκν δεθ έξκνθ απκζηεεζηεί ζαηά ηκ πλκγακτμεθκ ζηάδεκ, με μέλεμθα ηγμ 

Αθαδέηκνζαμ Αλξήμ, πλααμαηκπκεείηαε, μέζπ γηεζηλκθεζκτ μγθτμαηκμ με ξλήζγ ηκν ζνζηήμαηκμ, 

εθγμέλπζγ αεα ηγθ ζαδκλεζδείζα γμελκμγθία ζαε υλα δεεθέλαεεαμ ηγμ γηεζηλκθεζήμ απκζθλάαεζγμ 

ηπθ κεζκθκμεζυθ πλκζθκλυθ. 

 

ζη. Οηγθ ζαδκλεζδείζα πμ άθπ γμελκμγθία ζαε υλα, ηκ αλμσδεκ σλααθκ πλκΰαίθεε ζηγθ γηεζηλκθεζή 

απκζθλάαεζγ ηπθ (νπκ)θαζέηπθ «Μεζκθκμεζή Νλκζθκλά» ζαε κε ζνμμεηέξκθηεμ απκζηκτθ πηέκθ 

πλσζΰαζγ αεα εθγμέλπζγ ζηκ πελεεξσμεθκ ανηήμ. Γεα ηγθ απκζθλάαεζγ κε ζνμμεηέξκθηεμ 

εθγμελυθκθηαε με γηεζηλκθεζσ μήθνμα/εεδκπκίγζγ πκν παλάαεηαε ανησμαηα απσ ηκ Οτζηγμα. 

β. Αζκηκνδεί γ αιεκησαγζγ απσ ηκ αλμσδεκ σλααθκ ηπθ κεζκθκμεζυθ πλκζθκλυθ, ζαηά ηγθ κπκία κε 

κεζκθκμεζέμ πλκζθκλέμ εηέαξκθηαε έθαθηε ηπθ σλπθ ηγμ δεαζήλνιγμ. Πκ αλμσδεκ σλααθκ ζνθηάζζεε 

ιεξπλεζησ πλαζηεζσ ζηκ κπκίκ εεζγαείηαε αεηεκηκαγμέθα ηγθ απκδκξή ή απσλλεογ ηπθ κεζκθκμεζυθ 

πλκζθκλυθ, ηγθ ζαηάηαιγ ηπθ πλκζθκλυθ με ΰάζγ ηκ κλεβσμεθκ με ηγθ παλκτζα ζλεηήλεκ αθάδεζγμ 

ζαε ηγθ αθάδεειγ ανηκτ ζηκθ κπκίκ πλσζεεηαε θα αίθεε γ ζαηαζτλπζγ (πλκζπλεθσμ αθάδκξκμ). Πκ 

πλαζηεζσ νπκΰάηηεηαε ζηγθ Αθαδέηκνζα Αλξή αεα ηγ ηήογ ζαε έζδκζγ απσθαζγμ.  

Σεμείωζε 1: Εάκ μη πνμζθμνέξ θαίκμκηαη αζοκήζηζηα παμειέξ ζε ζπέζε με ημ ακηηθείμεκμ ηεξ 

ζύμβαζεξ, ε Ακαζέημοζα Ανπή απαηηεί από ημοξ μηθμκμμηθμύξ θμνείξ κα ελεγήζμοκ ηεκ ηημή πμο 

πνμηείκμοκ ζηεκ πνμζθμνά ημοξ, εκηόξ απμθιεηζηηθήξ πνμζεζμίαξ δέθα (10) εμενώκ από ηεκ 

θμηκμπμίεζε ηεξ ζπεηηθήξ πνόζθιεζεξ. Σηεκ πενίπηωζε αοηή εθανμόδμκηαη ηα μνηδόμεκα ζηα άνζνα 

88 θαη 89 ημο Ν. 4412/2016.  
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Σεμείωζε 2: Σηεκ πενίπηωζε ηζόηημωκ πνμζθμνώκ, ε Ακαζέημοζα Ανπή επηιέγεη ημκ ακάδμπμ με 

θιήνωζε μεηαλύ ηωκ μηθμκμμηθώκ θμνέωκ πμο οπέβαιακ ηζόηημεξ πνμζθμνέξ. Η θιήνωζε γίκεηαη 

εκώπημκ ηεξ Επηηνμπήξ ημο Δηαγωκηζμμύ θαη πανμοζία ηωκ μηθμκμμηθώκ θμνέωκ πμο οπέβαιακ ηηξ 

ηζόηημεξ πνμζθμνέξ (άνζνμ 90, πανάγναθμξ 1, ημο Ν. 4412/2016). 

γ. Οηγθ ζνθέξεεα, γ Αθαδέηκνζα Αλξή εζδίδεε ηγθ απσθαζγ αεα ηκ νπσογ ζηάδεκ ηκν δεααπθεζμκτ. 

Ε απσθαζγ αθαληάηαε γηεζηλκθεζά ζηκ Οτζηγμα ζηκ ξυλκ ηκν δεααπθεζμκτ ζαε ζξεηεζή γηεζηλκθεζή 

εεδκπκίγζγ (μέζπ γηεζηλκθεζκτ μγθτμαηκμ) με ξλήζγ ηκν Ονζηήμαηκμ απκζηέηηεηαε ζηκνμ 

ζνμμεηέξκθηεμ αεα εθγμέλπζγ. 

δ. Ιεηά ηγθ πμ άθπ εθγμέλπζγ ηπθ ζνμμεηεξσθηπθ επί ηγμ εζδκδείζαμ απσθαζγμ αεα ηκ αθπηέλπ 

ζηάδεκ ζαε μεηά ηγθ άπλαζηγ παλέηενζγ ηκν ξλσθκν επίηνζγμ ηνξσθ δεαθκλυθ, κ πλκζθέλπθ, ζηκθ 

κπκίκ πλσζεεηαε θα αίθεε γ ζαηαζτλπζγ (πλκζπλεθσμ αθάδκξκμ), εθησμ πλκδεζμίαμ είζκζε (20) 

γμελυθ απσ ηγ ζξεηεζή έααλαθγ εεδκπκίγζγ πκν ηκν απκζηέηηεηαε μέζπ ηγμ ηεεηκνλαεζσηγηαμ 

«Γπεζκεθπθία» ηκν ζνζηήμαηκμ, κθείηεε θα νπκΰάηεε γηεζηλκθεζά ζηκθ ξυλκ «Ονθγμμέθπθ 

Εηεζηλκθεζήμ Νλκζθκλάμ» ζαε εεδεζσηελα ζηκθ (νπσ)θάζεηκ με ηγθ έθδεειγ «Δεζαεκηκαγηεζά 

Νλκζπλεθκτ Αθαδσξκν» ηκν ζνζηήμαηκμ, ηα δεζαεκηκαγηεζά, ζε μκλθή αλξείπθ  pdf, πκν 

απαεηκτθηαε ζαηά πελίπηπζγ, ζτμθπθα με ηγθ Ναλάαλαθκ Δ ηκν Ναλαληήμαηκμ Δ’  ηγμ παλκτζαμ 

Δεαζήλνιγμ, ζε πλπησηνπα ή αθηίαλαθα πκν εζδίδκθηαε, ζτμθπθα με ηεμ δεαηάιεεμ ηκν άλδλκν 1 

ηκν Κ.4250/2014. Όηαθ νπκαλάθκθηαε απσ ηκθ ίδεκ θέλκνθ ογθεαζή νπκαλαθή. Πνξσθ 

απαεηκτμεθεμ δγηυζεεμ ή νπετδνθεμ δγηυζεεμ νπκαλάθκθηαε ογθεαζά απσ ηκνμ έξκθηεμ νπκξλέπζγ 

πλκμ ηκτηκ ζαε δεθ απαεηείηαε ζξεηεζή δευλγζγ αθγζίκν νπκαλαθήμ.  

 

Οε πελίπηπζγ πκν ζάπκεα εζ ηπθ νπσογ δεζαεκηκαγηεζυθ/ζηκεξείπθ δεθ έξκνθ εζδκδεί/ζνθηαξδεί 

απσ ηκθ ίδεκ ηκθ κεζκθκμεζσ θκλέα (πλκζθέλκθηα) ζαε ζαηά ζνθέπεεα δεθ θέλκνθ ηγθ ογθεαζή ηκν 

νπκαλαθή δα πλέπεε, επί πκεθήμ απκλλίοεπμ, ανηά θα πλκζζκμεζηκτθ ζηκ αλμσδεκ σλααθκ ζε 

έθηνπγ μκλθή, ηκ αλασηελκ εθησμ ηλευθ (3) ελαάζεμπθ γμελυθ απσ ηγθ γηεζηλκθεζή νπκΰκηή ηκν 

θαζέηκν «Δεζαεκηκαγηεζά Νλκζπλεθκτ Αθαδσξκν», ζε ζθλααεζμέθκ θάζεηκ πκν δα θέλεε ειπηελεζά 

ηγθ έθδεειγ «Δεζαεκηκαγηεζά Νλκζπλεθκτ Αθαδσξκν». 

 

Οε πελίπηπζγ πκν κ πλκζπλεθσμ αθάδκξκμ πλκΰεί ζε ζαηάδεζγ ηπθ απαεηκτμεθπθ δεζαεκηκαγηεζυθ 

θπλίηελα απσ ηγ ζαδκλεζδείζα ξλκθεζή πλκδεζμία ηπθ είζκζε (20) γμελυθ πκν ηκν έξεε δκδεί, ησηε 

κθείηεε θα εθγμελυζεε εααλάθπμ μέζπ ηγμ επεζκεθπθίαμ ηκν ζνζηήμαηκμ Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο., ηγθ 

Αθαδέηκνζα Αλξή αεα ηγθ κηκζηήλπζγ ηγμ ζαηάδεζγμ ηπθ απαεηκτμεθπθ δεζαεκηκαγηεζυθ ηκν, ησζκ 

γηεζηλκθεζά ζηκ Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο., σζκ ζαε ζε έθηνπγ μκλθή, υζηε γ γηεζηλκθεζή απκζθλάαεζγ ηκν εθ 

ησαπ θαζέηκν θα πλααμαηκπκεγδεί πλεθ ηγθ ηήιγ ηγμ ανηήμ πλκδεζμίαμ. 

 

ε. Ε γηεζηλκθεζή απκζθλάαεζγ, απσ ηκ αλμσδεκ σλααθκ, ηκν θαζέηκν «Δεζαεκηκαγηεζά Νλκζπλεθκτ 

Αθαδσξκν» ηκν πλκζθέλκθηκμ ζηκθ κπκίκ πλσζεεηαε θα αίθεε γ ζαηαζτλπζγ (πλκζπλεθσμ αθάδκξκμ), 

αίθεηαε εθησμ δέζα (10) ελαάζεμπθ γμελυθ  μεηά ζαε ηγθ πλκζζσμεζγ ηπθ δεζαεκηκαγηεζυθ ζε έθηνπγ 

μκλθή, τζηελα απσ ζξεηεζή εεδκπκίγζγ ηπθ ζνμμεηεξσθηπθ πκν δεζαεκτθηαε θα ηάΰκνθ αθυζγ ηπθ 

δεζαεκηκαγηεζυθ πκν νπεΰηήδγζαθ. Οηκνμ ζνμμεηέξκθηεμ πκν έξκνθ νπκΰάηεε παλαδεζηέμ 

κεζκθκμεζά πλκζθκλέμ, με μέλεμθα ηκν αλμκδίκν κλαάθκν, πλααμαηκπκεείηαε, μέζπ γηεζηλκθεζκτ 

μγθτμαηκμ με ξλήζγ ηκν ζνζηήμαηκμ, εθγμέλπζγ αεα ηγθ ζαδκλεζδείζα γμελκμγθία ζαε υλα 

δεεθέλαεεαμ ηγμ γηεζηλκθεζήμ απκζθλάαεζγμ ηπθ δεζαεκηκαγηεζυθ ηκν πλκζπλεθκτ αθαδσξκν. 

Αμέζπμ μεηά ηγθ αθπηέλπ γηεζηλκθεζή απκζθλάαεζγ, κε ζνμμεηέξκθηεμ ζηκ δεααπθεζμσ δα έξκνθ 

γηεζηλκθεζή πλσζΰαζγ ζηκ πελεεξσμεθκ ηκν θαζέηκν ηπθ δεζαεκηκαγηεζυθ ηκν πλκζπλεθκτ αθαδσξκν 

πκν απκζθλααίζδγζε.  

 

εα. Αθκτ κηκζηγλπδεί γ απκζθλάαεζγ ηκν αθπηέλπ θαζέηκν ηκ αλμσδεκ σλααθκ πλκΰαίθεε ζηγθ 

έζδκζγ ζαε νπκΰκηή ζηγθ αθαδέηκνζα αλξή, ηεηεζκτ πλαζηεζκτ Αιεκησαγζγμ Μεζκθκμεζυθ 
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Νλκζθκλυθ ζαε Δεζαεκηκαγηεζυθ Νλκζπλεθκτ Αθαδσξκν (αεα ηγ ηήογ ζαε έζδκζγ απσθαζγμ), ζηκ 

κπκίκ: 

(1) Αιεκηκακτθηαε: 

(α) Με κεζκθκμεζέμ πλκζθκλέμ σηπθ ηπθ πλκζθελσθηπθ νπκογθίπθ κεζκθκμεζυθ θκλέπθ 

ζαε ζαηαηάζζκθηαε με ηκ ζλεηήλεκ ζαηαζτλπζγμ. 

 (ΰ) Πα νπκΰηγδέθηα δεζαεκηκαγηεζά ηκν πλκζπλεθκτ αθαδσξκν. 

(2) Ρπκΰάηηεηαε αθπμκδσηγζγ αεα ηγθ ηήογ κλεζηεζήμ απσθαζγμ απσ ηγθ Αθαδέηκνζα Αλξή επί 

ηπθ απκηεηεζμάηπθ ηκν δεααπθεζμκτ. Με θάζεηκε ηκν δεααπθεζμκτ με ηα πλκζζκμεζδέθηα 

δεζαεκηκαγηεζά αεα ζάδε ζηάδεκ, με μέλεμθα ηκν αλμκδίκν κλαάθκν ζνθνπκΰάηηκθηαε ζηγθ 

Αθαδέηκνζα Αλξή αεα ηγθ έζδκζγ ηγμ αθπηέλπ απσθαζγμ. 

εΰ. Ε απσθαζγ ηγμ Αθαδέηκνζαμ Αλξήμ αθαληάηαε γηεζηλκθεζά ζηκ ζτζηγμα ζηκ ξυλκ ηκν 

δεααπθεζμκτ ζαε ζξεηεζή γηεζηλκθεζή εεδκπκίγζγ (μέζπ γηεζηλκθεζκτ μγθτμαηκμ) με ξλήζγ ηκν 

ζνζηήμαηκμ ζηκνμ ζνμμεηέξκθηεμ αεα εθγμέλπζγ. 

2. Γεα ηγθ αθπηέλπ πελεαλαθείζα δεαδεζαζία αιεκησαγζγμ ζαδυμ ζαε αεα ηγ ηήογ απσθαζγμ επί ηπθ 

δεαθσλπθ ζηαδίπθ ηκν δεααπθεζμκτ εζξτκνθ αεθεζά ηα αζσηκνδα: 

α. Πκ αλμσδεκ σλααθκ ή άηηκε πεζηκπκεγμέθκε ξλήζηεμ ηκν ζνζηήμαηκμ απσ ηγθ Αθαδέηκνζα Αλξή 

μπκλκτθ θα απενδτθκνθ αεηήμαηα, γηεζηλκθεζά – μέζπ ηγμ παλεξσμεθγμ απσ ηκ ζτζηγμα εθαλμκαήμ, 

ζηκνμ ζνμμεηέξκθηεμ ξλήζηεμ – κεζκθκμεζκτμ θκλείμ αεα παλκξή δεενζλεθίζεπθ ή ζνμπηγλυζεπθ επί 

θκμίμπμ νπκΰηγδέθηπθ δεζαεκηκαγηεζυθ. Με ζνμμεηέξκθηεμ ζηκ δεααπθεζμσ ξλήζηεμ – κεζκθκμεζκί 

θκλείμ νπκξλεκτθηαε επί πκεθή απκλλίοεπμ ηγμ πλκζθκλάμ θα παλέξκνθ γηεζηλκθεζά μέζπ ηκν 

ζνζηήμαηκμ ζαε ζαηά πελίπηπζγ εααλάθπμ (αθ βγηγδεί) ηεμ βγηκτμεθεμ δεενζλεθίζεεμ – ζνμπηγλυζεεμ 

εθησμ ηπθ πλκδεζμευθ πκν ηκνμ κλίβκθηαε. Γεα ηγθ απκζαθήθεζγ – ζνμπηήλπζγ πηγλκθκλευθ ζαε 

δεζαεκηκαγηεζυθ εζξτκνθ ηα ζαδκλεβσμεθα ζηκ άλδλκ 102, ηκν Κ.4412/2016. 

ΰ. Δεδκμέθκν ηγμ δνθαησηγηαμ ηπθ πλκζθελσθηπθ νπκογθίπθ κεζκθκμεζυθ θκλέπθ αεα νπκΰκηή 

εθζηάζεπθ ζαε ηγμ πκλείαμ ηγμ δεααπθεζηεζήμ δεαδεζαζίαμ, ηκ ξλκθεζσ δεάζηγμα αεα ηκθ κλεζμσ ηγμ 

απκζθλάαεζγμ ηπθ δεζαεκηκαγηεζυθ ηπθ δεαθσλπθ ζηαδίπθ αίθεηαε ζαηά ζλίζγ ηγμ Αθαδέηκνζαμ 

Αλξήμ. 

α. Νλκζθκλέμ πκν παλκνζεάβκνθ απκζηίζεεμ απσ ηεμ απαεηήζεεμ πμ αθαθέλκθηαε ζηκνμ σλκνμ ηγμ 

δεαζήλνιγμ ή πκν είθαε ασλεζηεμ ζαε αθεπίδεζηεμ εζηίμγζγμ ή είθαε νπσ αίλεζγ, απκλλίπηκθηαε πμ 

απαλάδεζηεμ, μεηά απσ πλκγακτμεθγ αθπμκδσηγζγ ηκν αλμκδίκν κλαάθκν.  Θκεπκί ησακε απσλλεογμ 

ηγμ πλκζθκλάμ πμ αθαθέλκθηαε, ζαηά πελίπηπζγ, ζηα άλδλα ηγμ δεαζήλνιγμ. 

δ. Με ζνμμεηέξκθηεμ ζηκ δεααπθεζμσ, εθγμελυθκθηαε μέζπ γηεζηλκθεζκτ μγθτμαηκμ με ξλήζγ ηκν 

Ονζηήμαηκμ, αεα ηγθ έζδκζγ απσθαζγμ απκδκξήμ ή απσλλεογμ ηγμ πλκζθκλάμ ηκνμ ζε ζάδε ζηάδεκ, 

πμ ανηά πλκζδεκλίζηγζαθ παλαπάθπ. Ε εεδκπκίγζγ ανηή πλααμαηκπκεείηαε μεηά ηγθ γηεζηλκθεζή 

αθάληγζγ, ηγμ ζξεηεζήμ απκθάζεπμ ζηκ Οτζηγμα. Ηαηά ηγθ γμελκμγθία απκζηκηήμ ηγμ νπσογ 

εεδκπκίγζγμ/αθαζκίθπζγμ δεπλείηαε σηε κε ζνμμεηέξκθηεμ έξκνθ ηάΰεε πηέκθ πηήλγ αθυζγ επί ηγμ 

απσθαζγμ αεα ηκ εζάζηκηε ζηάδεκ ηκν δεααπθεζμκτ. Ωμ εζ ηκτηκν, γ εθ ησαπ γμελκμγθία απκηεηεί 

ζαε ηκ ξλκθεζσ ζγμείκ απσ ηκ κπκίκ εζζεθεί γ θσμεμγ πλκδεζμία αεα ηγθ άζζγζγ ηνξσθ εθζηάζεπθ. 

Ηαηά ηγθ ίδεα δεαδεζαζία νπκηκαίβκθηαε ζαε κε ξλσθκε νπκΰκηήμ δεενζλεθήζεπθ ή ζνμπηγλυζεπθ. 

 

Άλδλκ 11: Απσλλεογ Νλκζθκλυθ  

 

Νλκζθκλά πκν είθαε ασλεζηγ ζαε αθεπίδεζηγ εζηίμγζγμ ή είθαε νπσ αίλεζγ, απκλλίπηεηαε πμ 

απαλάδεζηγ. Θκεπκί ησακε απσλλεογμ ηγμ πλκζθκλάμ πμ αθαθέλκθηαε ησζκ ζηκ άλδλκ 91 

Κ.4412/2016 σζκ ζαε ζαηά πελίπηπζγ ζηα άλδλα ηγμ δεαζήλνιγμ. Ε απσλλεογ πλκζθκλάμ αίθεηαε 

με απσθαζγ ηγμ Αθαδέηκνζαμ Αλξήμ, τζηελα απσ αθπμκδσηγζγ ηγμ Γπεηλκπήμ Δεεθέλαεεαμ ηκν 

Δεααπθεζμκτ. 
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Άλδλκ 12: Δεαδεζαζία Αιεκησαγζγμ  

 

1. Όηαθ κ πλκζπλεθσμ αθάδκξκμ, δεθ πλκζζκμίβεε έθα ή πελεζζσηελα απσ ηα έααλαθα ζαε ηα 

δεζαεκηκαγηεζά πκν πλκΰηέπκθηαε ζηκ άλδλκ 80 ηκν Κ. 4412/2016, πμ απκδεεζηεζά ζηκεξεία αεα: 

α. Tγ μγ ζνθδλκμή ηπθ ησαπθ απκζηεεζμκτ ηπθ άλδλπθ 73 ζαε 74 ανηκτ. 

β. Πγθ πηήλπζγ ηπθ ζλεηγλίπθ πκεκηεζήμ επεηκαήμ ηπθ άλδλπθ 75, 76 ζαε 77 ανηκτ, 

 

γ αθάδεζγ αίθεηαε ζηκθ αμέζπμ επσμεθκ αθάδκξκ πκν πλκζθέλεε ηγθ πηέκθ ζνμθέλκνζα απσ 

κεζκθκμεζή άπκογ πλκζθκλά με πλκζδεκλεζμσ απκζηεεζηεζά ΰάζεε ηγμ ηεμήμ. Οε πελίπηπζγ πκν ζαε 

ανησμ δεθ πλκζζκμίβεε έθα ή πελεζζσηελα απσ ηα δεζαεκηκαγηεζά ηα κπκία απαεηκτθηαε ζαηά ηα 

αθπηέλπ, γ αθάδεζγ αίθεηαε ζηκθ αμέζπμ επσμεθκ αθάδκξκ ζαε κτηπ ζαδ΄ ειήμ. Αθ ζαθέθαμ απσ 

ηκνμ νπκοήθεκνμ αθαδσξκνμ δεθ πλκζζκμίβεε, ζτμθπθα με ηκνμ σλκνμ ζαε ηεμ πλκςπκδέζεεμ ηπθ 

αθπηέλπ δεαηάιεπθ, έθα ή πελεζζσηελα απσ ηα έααλαθα ζαε δεζαεκηκαγηεζά ηα κπκία απαεηκτθηαε 

απσ ανηέμ, κ δεααπθεζμσμ μαηαευθεηαε. 

 

2. Οηγθ πελίπηπζγ ζαηά ηγθ κπκία, ζαηά ηκθ έηεαξκ ηπθ αθπηέλπ δεζαεκηκαγηεζυθ δεαπεζηπδεί σηε 

ηα ζηκεξεία πκν δγηυδγζαθ ζε Ρπετδνθεμ Δγηυζεεμ είθαε οενδή ή αθαζλεΰή κ πλκζπλεθσμ αθάδκξκμ 

ζγλτζζεηαε έζπηπηκμ ζαε εζπίπηεε νπέλ ηγμ Αθαδέηκνζαμ Αλξήμ γ πλκζζκμεζδείζα εαατγζγ 

ζνμμεηκξήμ. Ε εαατγζγ ζνμμεηκξήμ δεθ ζαηαπίπηεε ζηγθ πελίπηπζγ ζαηά ηγθ κπκία κε 

πλκςπκδέζεεμ, ζηεμ κπκίεμ κ πλκζπλεθσμ αθάδκξκμ είξε δγηυζεε ζηγθ νπσογ νπετδνθγ δήηπζγ σηε 

ηεμ πηγλκί, μεηαΰηγδκτθ κοεαεθυμ ζαε κ πλκζπλεθσμ αθάδκξκμ έξεε εθγμελυζεε πλκμ ηκτηκ ηγθ 

Αθαδέηκνζα Αλξή σξε αλασηελα απσ ηγθ γμελκμγθία έααλαθγμ εεδκπκίγζήμ ηκν αεα πλκζζσμεζγ ηπθ 

δεζαεκηκαγηεζυθ ηκν άλδλκν 80 ηκν Κ. 4412/2016. 

 

3. Οηγθ πελίπηπζγ ζαηά ηγθ κπκία κ πλκζπλεθσμ αθάδκξκμ δεθ πλκζζκμίζεε ζηκ πλκζαδκλεζμέθκ 

ξλκθεζσ δεάζηγμα ηα δεζαεκηκαγηεζά ηγμ αθπηέλπ παλααλάθκν 2, ησηε ανησμ ζγλτζζεηαε έζπηπηκμ 

ζαε εζπίπηεε νπέλ ηγμ Αθαδέηκνζαμ Αλξήμ γ πλκζζκμεζδείζα εαατγζγ ζνμμεηκξήμ. 

 

4. Νλσζζηγζγ νπκΰκηήμ δεζαεκηκαγηεζυθ ζαηαζτλπζγμ – Δεζαεκηκαγηεζά Νλκζπλεθκτ Αθαδσξκν   

 

Ιεηά ηγθ αιεκησαγζγ ηπθ πλκζθκλυθ, γ Αθαδέηκνζα Αλξή απκζηέηηεε ζξεηεζή γηεζηλκθεζή 

πλσζζηγζγ μέζπ ηκν ζνζηήμαηκμ ζηκθ πλκζθέλκθηα, ζηκθ κπκίκ πλσζεεηαε θα αίθεε γ ζαηαζτλπζγ 

(«πλκζπλεθσ αθάδκξκ») ζαε ηκθ ζαηεί θα νπκΰάηεε εθησμ πλκδεζμίαμ, ηγμ παλααλάθκν 1δ ηκν 

αθπηέλπ άλδλκν 10 ζαε ΰάζεε ηκν άλδλκν 103 ηκν Κ.4412/2016, απσ ηγθ ζκεθκπκίγζγ ηγμ 

ζξεηεζήμ εεδκπκίγζγμ ζε ανησθ, ηα πλπησηνπα ή αθηίαλαθα πκν εζδίδκθηαε, ζτμθπθα με ηεμ 

δεαηάιεεμ ηκν άλδλκν 1, ηκν Κ. 4250/2014 (ΦΓΗ 74/η. Α’) σηπθ ηπθ δεζαεκηκαγηεζυθ πκν 

πελεαλάθκθηαε ζηγθ Ναλάαλαθκ Δ ηκν Ναλαληήμαηκμ Δ’ ηγμ παλκτζαμ δεαζήλνιγμ πμ απκδεεζηεζά 

ζηκεξεία αεα ηγ μγ ζνθδλκμή ηπθ ησαπθ απκζηεεζμκτ ζαδυμ ζαε αεα ηγθ πηήλπζγ ηπθ ηνξσθ 

ζλεηγλίπθ πκεκηεζήμ επεηκαήμ. 

 

Πα εθ ησαπ δεζαεκηκαγηεζά, νπκΰάηηκθηαε απσ ηκθ πλκζθέλκθηα («πλκζπλεθσ αθάδκξκ»), 

γηεζηλκθεζά μέζπ ηκν ζνζηήμαηκμ, ζε μκλθή αλξείπθ pdf ζαε πλκζζκμίβκθηαε ζαηά πελίπηπζγ απσ 

ανησθ εθησμ ηλευθ (3) ελαάζεμπθ γμελυθ απσ ηγθ γμελκμγθία νπκΰκηήμ ηκνμ ζαε ζε έθηνπγ μκλθή. 

Όηαθ νπκαλάθκθηαε απσ ηκθ ίδεκ θέλκνθ ογθεαζή νπκαλαθή. 

 

Αθ μεηά ηγθ γηεζηλκθεζή απκζθλάαεζγ ζαε ζαηά ηκθ έηεαξκ ηπθ πμ άθπ δεζαεκηκαγηεζυθ 

δεαπεζηπδεί σηε δεθ έξκνθ πλκζζκμεζδεί ή νπάλξκνθ εηηείοεεμ ζε ανηά πκν νπκΰηήδγζαθ, παλέξεηαε 

πλκδεζμία ζηκθ πλκζπλεθσ αθάδκξκ θα ηα πλκζζκμίζεε ή θα ηα ζνμπηγλυζεε εθησμ πέθηε (5) 

γμελυθ απσ ηγθ ζκεθκπκίγζγ ζξεηεζήμ έααλαθγμ, μέζπ ηκν Ονζηήμαηκμ, εεδκπκίγζήμ ηκν. Ε 
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Αθαδέηκνζα Αλξή μπκλεί αεηεκηκαγμέθα θα παλαηείθεε ηγθ πμ άθπ πλκδεζμία ζαη’ αθυηαηκ σλεκ αεα 

δεζαπέθηε (15) επεπηέκθ γμέλεμ. 

 

Όζκε νπέΰαηαθ παλαδεζηέμ πλκζθκλέμ ηαμΰάθκνθ αθυζγ ηπθ παλαπάθπ δεζαεκηκαγηεζυθ πκν 

ζαηαηέδγζαθ. 

 

Μ πλκζπλεθσμ αθάδκξκμ ζγλτζζεηαε έζπηπηκμ, ζαηαπίπηεε νπέλ ηγμ Αθαδέηκνζαμ Αλξήμ γ εαατγζγ 

ζνμμεηκξήμ ηκν ζαε γ ζαηαζτλπζγ αίθεηαε ζηκθ πλκζθέλκθηα πκν νπέΰαηε ηγθ αμέζπμ επσμεθγ 

πηέκθ ζνμθέλκνζα απσ κεζκθκμεζή άπκογ πλκζθκλά, ηγλκνμέθγμ ηγμ αθπηέλπ δεαδεζαζίαμ, εάθ: 

 

α) Ηαηά ηκθ έηεαξκ ηπθ παλαπάθπ δεζαεκηκαγηεζυθ δεαπεζηπδεί σηε ηα ζηκεξεία πκν δγηυδγζαθ με 

ηκ ΠΓΡΔ είθαε οενδή ή αθαζλεΰή, ή 

ΰ) δεθ νπκΰηγδκτθ ζηκ πλκζαδκλεζμέθκ ξλκθεζσ δεάζηγμα ηα απαεηκτμεθα πλπησηνπα ή αθηίαλαθα 

ηπθ παλαπάθπ δεζαεκηκαγηεζυθ ή 

α) απσ ηα δεζαεκηκαγηεζά πκν πλκζζκμίζδγζαθ θκμίμπμ ζαε εμπλκδέζμπμ, δεθ απκδεεζθτκθηαε κε 

σλκε ζαε κε πλκςπκδέζεεμ ζνμμεηκξήμ (ησακε απκζηεεζμκτ) ζαε ηα ηνξσθ ζλεηήλεα πκεκηεζήμ επεηκαήμ 

ηγμ παλκτζαμ. 

Οε πελίπηπζγ έαζαελγμ ζαε πλκζήζκνζαμ εθγμέλπζγμ ηγμ Αθαδέηκνζαμ Αλξήμ αεα μεηαΰκηέμ ζηεμ 

πλκςπκδέζεεμ ηεμ κπκίεμ κ πλκζπλεθσμ αθάδκξκμ είξε δγηυζεε με ηκ ΠΓΡΔ σηε πηγλκί, κε κπκίεμ 

επήηδαθ ή αεα ηεμ κπκίεμ έηαΰε αθυζγ μεηά ηγθ δήηπζγ ζαε μέξλε ηγθ γμέλα ηγμ έααλαθγμ 

εεδκπκίγζγμ αεα ηγθ πλκζζσμεζγ ηπθ δεζαεκηκαγηεζυθ ζαηαζτλπζγμ (κοεαεθείμ μεηαΰκηέμ), δεθ 

ζαηαπίπηεε νπέλ ηγμ Αθαδέηκνζαμ Αλξήμ γ εαατγζγ ζνμμεηκξήμ ηκν.  

Αθ ζαθέθαμ απσ ηκνμ πλκζθέλκθηεμ δεθ νπκΰάηηεε αηγδή ή αζλεΰή δήηπζγ ή δεθ πλκζζκμίζεε έθα ή 

πελεζζσηελα απσ ηα απαεηκτμεθα δεζαεκηκαγηεζά ή δεθ απκδείιεε σηε πηγλκί ηα ηνξσθ ζλεηήλεα 

πκεκηεζήμ επεηκαήμ ζτμθπθα με ηα αθαθελσμεθα ζηγθ παλκτζα δεαζήλνιγ, γ δεαδεζαζία μαηαευθεηαε, 

πμ αθαθέλδγζε ζηκ πλκγακτμεθκ άλδλκ. 

 

Ε δεαδεζαζία εηέαξκν ηπθ παλαπάθπ δεζαεκηκαγηεζυθ κηκζηγλυθεηαε με ηγ ζτθηαιγ πλαζηεζκτ απσ 

ηγθ Γπεηλκπή Δεεθέλαεεαμ ηκν Δεααπθεζμκτ ζαε ηγ δεαΰίΰαζγ ηκν θαζέηκν ζηκ απκθαεθσμεθκ σλααθκ 

ηγμ Αθαδέηκνζαμ Αλξήμ αεα ηγ ηήογ απσθαζγμ είηε αεα ηγθ ζαηαζτλπζγ ηγμ ζτμΰαζγμ είηε αεα ηγ 

μαηαίπζγ ηγμ δεαδεζαζίαμ είηε αεα ηγθ ζήλνιγ ηκν πλκζπλεθκτ αθαδσξκν πμ εζπηυηκν. 

 

Πα απκηεηέζμαηα ηκν εηέαξκν ηπθ παλαπάθπ δεζαεκηκαγηεζυθ ζαε ηγμ εεζήαγζγμ ηγμ Γπεηλκπήμ 

επεζνλυθκθηαε με ηγθ απσθαζγ ζαηαζτλπζγμ. 
 

Άλδλκ 13: Ηλίζεεμ Απκηεηεζμάηπθ Δεααπθεζμκτ - Αθαζκίθπζγ Ηαηαζτλπζγμ 

 

1. Ε Γπεηλκπή Δεεθέλαεεαμ ηκν Δεααπθεζμκτ, με εεζήαγζή ηγμ μπκλεί θα πλκηείθεε:  

 α. Ηαηαζτλπζγ ηγμ πλκμήδεεαμ (άλδλκ 105 ηκν Κ. 4412/2016).  

 ΰ. Ιαηαίπζγ ηπθ απκηεηεζμάηπθ ηκν δεααπθεζμκτ, ζτμθπθα με σζα κλίβκθηαε ζηκ άλδλκ 

106 ηκν Κ. 4412/2016. Οε πελίπηπζγ μαηαίπζγμ ηκν δεααπθεζμκτ, κε κεζκθκμεζκί θκλείμ δεθ δα 

έξκνθ δεζαίπμα απκβγμίπζγμ αεα κπκεκδήπκηε ησακ.  

 

2. Ε ζαηαζτλπζγ ηκν δεααπθεζμκτ δα αίθεε απσ ηγθ Αθαδέηκνζα Αλξή ζαε δα αθαζκεθπδεί 

εααλάθπμ ζηκ μεεκδσηγ, ζτμθπθα με ηα κλεβσμεθα ζηκ άλδλκ 105, παλάαλαθκμ 2, ηκν Κ. 

4412/2016.   

 

3. Ιεηά ηγθ επέηενζγ ηπθ εθθσμπθ απκηεηεζμάηπθ (πμ ζάηπδε παλααλάθκν 4), ηγμ απσθαζγμ 

ζαηαζτλπζγμ ζτμθπθα με ηα κλεβσμεθα ζηγθ παλάαλαθκ 3, ηκν άλδλκν 105, ηκν Κ. 4412/2016, γ 
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Αθαδέηκνζα Αλξή πλκζζαηεί, μέζπ ηκν Ονζηήμαηκμ ζαε ηπθ πεζηκπκεγμέθπθ ζε ανησ ξλγζηυθ ηγμ, 

ηκθ αθάδκξκ θα πλκζέηδεε αεα ηγθ νπκαλαθή ηκν ζνμθπθγηεζκτ, εθησμ πλκδεζμίαμ είζκζε (20) 

γμελυθ απσ ηγθ ζκεθκπκίγζγ ζε ανησθ ζξεηεζήμ έααλαθγμ εεδεζήμ πλσζζηγζγμ μέζπ ηγμ 

ηεεηκνλαεζσηγηαμ «Γπεζκεθπθία» ηκν Ονζηήμαηκμ, εθαλμκβκμέθπθ ηπθ ζεεμέθπθ δεαηάιεπθ αεα ηγθ 

αθάδεζγ δγμκζίπθ ζνμΰάζεπθ, ηγ δεαζήλνιγ ζαε ηπθ δεαδεζαζευθ ηγμ. Πκ ζνμθπθγηεζσ έξεε 

απκδεεζηεζσ ξαλαζηήλα.   

 

4. Ε απσθαζγ ζαηαζτλπζγμ (ζηγθ κπκία αθαθέλκθηαε κε πλκδεζμίεμ ηγμ ζάηπδε νπκπαλααλάθκν 4α) 

δεθ παλάαεε ηα έθθκμα απκηεηέζμαηά ηγμ, εθσζκθ γ Αθαδέηκνζα Αλξή δεθ ηγθ ζκεθκπκίγζε ζε 

σηκνμ ηκνμ πλκζθέλκθηεμ. Πα έθθκμα απκηεηέζμαηα ηγμ απσθαζγμ ζαηαζτλπζγμ επέλξκθηαε εθσζκθ 

ζαε σηαθ ζνθηλέικνθ ζπλενηεζά ηα ειήμ:  

 α. Άπλαζηγ πάλκδκμ ηπθ πλκδεζμευθ άζζγζγμ ηπθ πλκΰηεπσμεθπθ ζηεμ ζείμεθεμ δεαηάιεεμ 

ΰκγδγμάηπθ ζαε μέζπθ ζηκ ζηάδεκ ηγμ πλκδεζαζηεζήμ ζαε δεζαζηεζήμ πλκζηαζίαμ ζαε απσ ηεμ 

απκθάζεεμ αθαζηκηυθ επί ανηυθ ζαε  

 α. ζκεθκπκίγζγ ηγμ απσθαζγμ ζαηαζτλπζγμ ζηκθ πλκζπλεθσ αθάδκξκ, εθσζκθ κ ηεηενηαίκμ 

νπκΰάηεε επεζαελκπκεγμέθα ηα δεζαεκηκαγηεζά ηκν άλδλκν 80 ηκν Κ. 4412/2016, έπεεηα απσ 

ζξεηεζή πλσζζηγζγ.  

 

5.  Γάθ κ αθάδκξκμ δεθ πλκζέηδεε θα νπκαλάοεε ηκ ζνμθπθγηεζσ, μέζα ζηγθ πλκδεζμία πκν 

κλίβεηαε ζηγθ εεδεζή πλσζηγζγ, ζγλτζζεηαε έζπηπηκμ, ζαηαπίπηεε νπέλ ηγμ Αθαδέηκνζαμ Αλξήμ γ 

εαατγζγ ζνμμεηκξήμ ηκν ζαε γ ζαηαζτλπζγ αίθεηαε ζηκθ πλκζθέλκθηα πκν νπέΰαηε ηγθ αμέζπμ 

επσμεθγ πηέκθ ζνμθέλκνζα απσ κεζκθκμεζή άπκογ πλκζθκλά. Αθ ζαθέθαμ απσ ηκνμ πλκζθέλκθηεμ 

δεθ πλκζέηδεε αεα ηγθ νπκαλαθή ηκν ζνμθπθγηεζκτ, γ δεαδεζαζία αθάδεζγμ μαηαευθεηαε, ζτμθπθα 

με  ηκ άλδλκ 106, ηκν Κ. 4412/2016. 

 

6. Ονθαθυμ με ηα πλκαθαθελσμεθα ζαε ΰάζεε ηγμ παλααλάθκν 3, ηκν άλδλκν 17 ηγμ νπ’ αλ.  

56902/215/02.06.2017 (ΦΓΗ 1924/η. Β’) Ρπκνλαεζήμ Απσθαζγμ, μέζπ ηκν Ονζηήμαηκμ εδίπμ: 

o Νεζηκπκεγμέθκε ξλήζηεμ ηκν θκλέα δεεθέλαεεαμ ηκν δεααπθεζμκτ εεδκπκεκτθ εααλάθπμ ηκθ 

πλκζπλεθσ αθάδκξκ θα νπκΰάηηεε ηα πλκΰηεπσμεθα ζηεμ ζείμεθεμ δεαηάιεεμ ζαε ηα έααλαθα ηγμ 

ζτμΰαζγμ δεζαεκηκαγηεζά ζαε ζηκεξεία. 

o Νεζηκπκεγμέθκε ξλήζηεμ ηκν πλκζπλεθκτ αθαδσξκν νπκΰάηηκνθ ηα πλκΰηεπσμεθα 

δεζαεκηκαγηεζά πλκζπλεθκτ αθαδσξκν. 

o Νεζηκπκεγμέθκε ξλήζηεμ ηπθ κεζκθκμεζυθ θκλέπθ ηαμΰάθκνθ αθυζγ ηπθ δεζαεκηκαγηεζυθ πκν 

νπέΰαηηε κ πλκζπλεθσμ αθάδκξκμ μέζπ ηκν ξυλκν ηκν γηεζηλκθεζκτ δεααπθεζμκτ. 

o Νεζηκπκεγμέθκε ξλήζηεμ ηπθ αθπμκδκηεζυθ κλαάθπθ ηκν άλδλκν 221 ηκν Κ.4412/2016 

πλκΰαίθκνθ ζηγ δεαδεζαζία εηέαξκν ζαε αιεκησαγζγμ ηπθ δεζαεκηκαγηεζυθ ηκν πλκζπλεθκτ αθαδσξκν 

ζαε νπκΰάηηκνθ ηα πλαζηεζά, αθπμκδκηήζεεμ, εεζγαήζεεμ ηκνμ πλκμ ηγθ Αθαδέηκνζα Αλξή. 

o Νεζηκπκεγμέθκε ξλήζηεμ ηκν θκλέα δεεθέλαεεαμ ηκν δεααπθεζμκτ ζκεθκπκεκτθ ηγθ απσθαζγ 

ζαηαζτλπζγμ ζηκνμ πλκζθέλκθηεμ ή ζνμμεηέξκθηεμ πηγθ ηκν πλκζπλεθκτ αθαδσξκν, μαβί με 

αθηίαλαθκ σηπθ ηπθ πλαζηεζυθ ηγμ δεαδεζαζίαμ εηέαξκν ζαε αιεκησαγζγμ ηπθ πλκζθκλυθ 

ζνμπελεηαμΰαθκμέθπθ ηπθ πλαζηεζυθ αιεκησαγζγμ ηπθ δεζαεκηκαγηεζυθ πλκζπλεθκτ αθαδσξκν ζαε ηα 

αθαληκτθ ζηκθ γηεζηλκθεζσ ξυλκ «Ονθγμμέθπθ Νλκζγλναμέθκν Δεααπθεζμκτ». 

o Νεζηκπκεγμέθκε ξλήζηεμ ηκν θκλέα δεεθέλαεεαμ ηκν δεααπθεζμκτ πλκζζαηκτθ ηκθ πλκζπλεθσ 

αθάδκξκ θα νπκΰάηηεε επεζαελκπκεγμέθα ηα δεζαεκηκαγηεζά ηκν άλδλκν 80 ηκν Κ. 4412/2016.  

o Νεζηκπκεγμέθκε ξλήζηεμ ηκν θκλέα δεεθέλαεεαμ ηκν δεααπθεζμκτ ζκεθκπκεκτθ ηγθ απσθαζγ 

ζαηαζτλπζγμ ζηκθ αθάδκξκ. 

o Νεζηκπκεγμέθκε ξλήζηεμ ηκν θκλέα δεεθέλαεεαμ ηκν δεααπθεζμκτ απκζηέηηκνθ εεδεζή 

πλσζζηγζγ ζηκθ αθάδκξκ θα πλκζέηδεε αεα ηγθ νπκαλαθή ηκν ζνμθπθγηεζκτ ηγμ ζτμΰαζγμ. 
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o Νεζηκπκεγμέθκε ξλήζηεμ ηκν κεζκθκμεζκτ θκλέα δτθαηαε θα πλκζζκμίβκνθ ή ζνμπηγλυθκνθ ηα 

δεζαεκηκαγηεζά ηκν πλκζπλεθκτ αθαδσξκν ζτμθπθα με ηα κλεβσμεθα ζηγθ παλάαλαθκ 2, ηκν άλδλκν 

103, ηκν Κ. 4412/2016. 

Ε νπκΰκηή ηπθ δεζαεκηκαγηεζυθ πλκζπλεθκτ αθαδσξκν πλααμαηκπκεείηαε μέζπ ηγμ ηεεηκνλαεζσηγηαμ 

ηκν γηεζηλκθεζκτ ξυλκν «Ονθγμμέθπθ Εηεζηλκθεζήμ Νλκζθκλάμ» ηκν Ονζηήμαηκμ. 

Ε πλκζζσμεζγ ζαε ζνμπηήλπζγ ηπθ δεζαεκηκαγηεζυθ πλκζπλεθκτ αθαδσξκν, ζτμθπθα με ηγθ 

παλάαλαθκ 2, ηκν άλδλκν 103, ζαδυμ ζαε γ νπκΰκηή ηπθ επεζαελκπκεγμέθπθ δεζαεκηκαγηεζυθ, 

ζτμθπθα με ηγθ πελίπηπζγ α, ηγμ παλααλάθκν 3, ηκν άλδλκν 105, ηκν Κ. 4412/2016, 

πλααμαηκπκεείηαε μέζπ ηγμ ηεεηκνλαεζσηγηαμ «Γπεζκεθπθία» ηκν Ονζηήμαηκμ. 

Ιε ηκθ ίδεκ ηλσπκ πλααμαηκπκεείηαε εδίπμ, νπκΰκηή ηπθ πλαζηεζυθ, αθπμκδκηήζεπθ ζαε εεζγαήζεπθ 

ηπθ αθπμκδκηεζυθ κλαάθπθ, κε εεδκπκεήζεεμ, ζκεθκπκεήζεεμ ζαε πλκζζηήζεεμ ηπθ αθαδεηκνζυθ 

αλξυθ πλκμ ηκνμ κεζκθκμεζκτμ θκλείμ ζαε ηκθ πλκζπλεθσ αθάδκξκ ζαδυμ ζαε ζάδε άηηγ επεζκεθπθία 

μεηαιτ κεζκθκμεζυθ θκλέπθ ζαε αθαδεηκνζυθ αλξυθ. 
 

Άλδλκ 14: Ηαηάληεζγ Οτμΰαζγμ 

 

1.  Πκ πλκζξέδεκ ηγμ Οτμΰαζγμ επεζνθάπηεηαε ζηγθ παλκτζα δεαζήλνιγ πμ Ναλάληγμα Δ΄. 

2. Ε Οτμΰαζγ ζαηαληίβεηαε ζηγθ εηηγθεζή αηυζζα με ΰάζγ ηκνμ σλκνμ πκν πελεηαμΰάθκθηαε ζηγθ 

παλκτζα δεαζήλνιγ ζαε ηγθ πλκζθκλά ηκν αθαδσξκν ζαε δεέπεηαε απσ ηκ εηηγθεζσ δίζαεκ. 

3. Γθσζκθ κ νπκοήθεκμ αθάδκξκμ πκν έξεε ζηγδεί θα νπκαλάοεε ηγθ Οτμΰαζγ δεθ πλκζέηδεε μέζα 

ζηγθ πλκδεζμία πκν κλίβεηαε ζηγθ εεδεζή πλσζζηγζγ, ησηε: 

o Ηγλτζζεηαε έζπηπηκμ. 

o Ηαηαπίπηεε νπέλ ηγμ Αθαδέηκνζαμ Αλξήμ γ εαατγζγ ζνμμεηκξήμ ηκν. 

o Ε ζαηαζτλπζγ αίθεηαε ζηκθ πλκζθέλκθηα πκν νπέΰαηε ηγθ αμέζπμ ξαμγησηελγ ηεμή. 

4. Ε Οτμΰαζγ δεπλείηαε σηε εζηεηέζηγζε σηαθ ζνθηλέξκνθ ζπλενηεζά κε πλκςπκδέζεεμ ηκν άλδλκν 

202 ηκν Κ. 4412/2016. 

5. Πλκπκπκίγζγ ηγμ ζνθαθδείζαμ Οτμΰαζγμ δτθαηαε θα επεηλέπεηαε, ΰάζεε ηκν άλδλκν 201 ηκν 

Κ.4412/2016, μσθκ ζαηά ηεμ πελεπηυζεεμ ηκν άλδλκν 132 ηκν εδίκν Κσμκν. 

6. Με αθαδέηκνζεμ αλξέμ μπκλκτθ, νπσ ηεμ πλκςπκδέζεεμ πκν κλίβκνθ κε ζείμεθεμ δεαηάιεεμ, θα 

ζαηαααέηηκνθ μεα δγμσζεα ζτμΰαζγ ζαηά ηγ δεάλζεεα ηγμ εζηέηεζήμ ηγμ, εθσζκθ: 

α) Ε ζτμΰαζγ έξεε νπκζηεί κνζευδγ ηλκπκπκίγζγ, πκν δα απαεηκτζε θέα δεαδεζαζία ζτθαογμ 

ζτμΰαζγμ δνθάμεε ηκν άλδλκν 132, ηκν Κ. 4412/2016, 

ΰ) κ αθάδκξκμ, ζαηά ηκ ξλσθκ ηγμ αθάδεζγμ ηγμ ζτμΰαζγμ, ηεηκτζε ζε μεα απσ ηεμ ζαηαζηάζεεμ 

πκν αθαθέλκθηαε ζηγθ παλάαλαθκ 1, ηκν άλδλκν 73, ηκν Κ. 4412/2016  ζαε, πμ εζ ηκτηκν, δα 

έπλεπε θα έξεε απκζηεεζηεί απσ ηγ δεαδεζαζία ηγμ ζτθαογμ ζτμΰαζγμ, 

α) γ ζτμΰαζγ δεθ έπλεπε θα αθαηεδεί ζηκθ αθάδκξκ ησαπ ζκΰαλήμ παλαΰίαζγμ ηπθ νπκξλευζεπθ 

πκν νπέξεε απσ ηεμ Ονθδήζεμ ζαε ηγθ Μδγαία 2014/24/ΓΓ, γ κπκία έξεε αθααθπλεζηεί με απσθαζγ 

ηκν Δεζαζηγλίκν ηγμ Έθπζγμ ζηκ πηαίζεκ δεαδεζαζίαμ δνθάμεε ηκν άλδλκν 258 ηγμ ΟΘΓ. 

. 

Άλδλκ 15: Γζηέηεζγ ηγμ Οτμΰαζγμ – Γπεηλκπή Ναλαηαΰήμ 

 

Γεα ηγθ εζηέηεζγ Οτμΰαζγμ πλκμήδεεαμ εεδυθ (π.ξ. παλαζκηκτδγζγ ηγμ ζαηήμ εζηέηεζγμ ηπθ σλπθ 

πλκμήδεεαμ, πκεθεζέμ λήηλεμ, απσλλεογ παλαδκηέπθ – αθηεζαηάζηαζγ ανηυθ, ζ.ηπ.),  εζξτκνθ ηα 

κλεβσμεθα ζηκθ Κ. 4412/2016, εδίπμ δε ζηα άλδλα 129 έπμ 133, 200 έπμ 205, ζαε 216 έπμ 

220. 

Άλδλκ 16: Γαανήζεεμ 

 

1. Με νπκοήθεκε κεζκθκμεζκί θκλείμ πκν επεδνμκτθ θα νπκΰάηηκνθ πλκζθκλά νπκξλεκτθηαε αεα ηγθ 

πλκζζσμεζγ ηπθ εαανήζεπθ πμ ανηέμ κλίβκθηαε ζηεμ παλαζάηπ παλααλάθκνμ. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art132
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_1
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2. Με εαανήζεεμ εζδίδκθηαε απσ ηκνμ θκλείμ πμ ανηκί κλίβκθηαε ζηγθ παλάαλαθκ 3, ηκν άλδλκν 72, 

ηκν Κ. 4412/2016 ζαε γ εαζνλσηγηα ανηυθ δεαπεζηυθεηαε ζαησπεθ επεζκεθπθίαμ ηγμ Αθαδέηκνζαμ 

Αλξήμ με ηκνμ νπσογ θκλείμ. 

 

3. Με εαανήζεεμ πελεηαμΰάθκνθ ζαη’ εηάξεζηκθ ηα ζηκεξεία ηγμ παλααλάθκν 4, ηκν άλδλκν 72, ηκν 

Κ.4412/2016. Ρπκδείαμαηα εαανγηεζυθ επεζηκηυθ ζνμμεηκξήμ, ζαηήμ εζηέηεζγμ ζαε ζαηήμ 

ηεεηκνλαίαμ, παλαηίδεθηαε ζηκ Ναλάληγμα Γ΄(Ρπκδείαμαηα Α, Β ζαε Γ) ηγμ παλκτζαμ δεαζήλνιγμ. 

 

α. Γαατγζγ ζνμμεηκξήμ 

Με πλκζθέλκθηεμ κεζκθκμεζκί θκλείμ νπκξλεκτθηαε θα πλκζζκμίζκνθ εαατγζγ ζνμμεηκξήμ πκν 

ζαητπηεε ηκ 2% ηγμ ζνθκηεζήμ πλκςπκηκαεζδείζαμ δαπάθγμ ηκν δεααπθεζμκτ, μγ 

ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν Φ.Ν.Α., ήηκε πκζκτ 3.225,81 € (ηλευθ ξεηεάδπθ δεαζκζίπθ είζκζε πέθηε 

ενλυ ζαε καδσθηα εθσμ ηεπηυθ). Ε παλεξσμεθγ εαατγζγ πλέπεε θα εζξτεε ηκνηάξεζηκθ αεα ηλεάθηα 

(30) γμέλεμ, μεηά ηγ ηήιγ ηκν ξλσθκν εζξτκμ ηγμ πλκζθκλάμ, σππμ ζαδκλίβεηαε ζηα έααλαθα 

ηγμ ζτμΰαζγμ (Ρπσδεεαμα Α ηκν Ναλαληήμαηκμ Γ΄).  

Οε πελίπηπζγ πκν νπκΰηγδεί πλκζθκλά απσ έθπζγ κεζκθκμεζυθ θκλέπθ, γ εαατγζγ ζνμμεηκξήμ 

πελεηαμΰάθεε ζαε ηκθ σλκ, πέλαθ ηπθ πλκαθαθελδέθηπθ ζηκεξείπθ, σηε γ εαατγζγ ζαητπηεε ηεμ 

νπκξλευζεεμ σηπθ ηπθ κεζκθκμεζυθ θκλέπθ. 

 

Ε εαατγζγ ζνμμεηκξήμ ζαηαπίπηεε αθ κ πλκζθέλπθ κεζκθκμεζσμ θκλέαμ: 

o Απκζτλεε ηγθ πλκζθκλά ηκν ζαηά ηγ δεάλζεεα εζξτκμ ανηήμ. 

o Ναλέξεε οενδή ζηκεξεία ή πηγλκθκλίεμ πκν αθαθέλκθηαε ζηα άλδλα 73 έπμ ζαε 78 ηκν Κ. 

4412/2016. 

o Δεθ πλκζζκμίζεε εαζαίλπμ ηα πλκΰηεπσμεθα, απσ ηγθ παλκτζα δεαζήλνιγ, δεζαεκηκαγηεζά. 

o Δεθ πλκζέηδεε εαζαίλπμ αεα ηγθ νπκαλαθή ηγμ Οτμΰαζγμ. 

 

Ε εαατγζγ ζνμμεηκξήμ επεζηλέθεηαε: 

o Οηκθ αθάδκξκ με ηγθ πλκζζσμεζγ ηγμ εαατγζγμ ζαηήμ εζηέηεζγμ. 

o Οηκνμ ηκεπκτμ πλκζθέλκθηεμ κεζκθκμεζκτμ θκλείμ μεηά ηγθ ζπλενηεζή παλέηενζγ ηπθ 

αζσηκνδπθ πλκδεζμευθ: 

- Άπλαζηγ πάλκδκ ηγμ πλκδεζμίαμ άζζγζγμ πλκζθναήμ ή ηγθ έζδκζγ απσθαζγμ επί αζζγδείζαμ 

πλκζθναήμ ζαηά ηγμ απσθαζγμ ζαηαζτλπζγμ. 

- Άπλαζηγ πάλκδκ ηγμ πλκδεζμίαμ άζζγζγμ αζθαηεζηεζυθ μέηλπθ ή ηγθ έζδκζγ απσθαζγμ επ’ 

ανηυθ. 

 

β. Γαατγζγ ζαηήμ εζηέηεζγμ 

Ιε ηγθ νπκαλαθή ηγμ Οτμΰαζγμ απαεηείηαε ζαηάδεζγ εαανγηεζήμ επεζηκηήμ ζαηήμ εζηέηεζγμ 

πκζκζηκτ 5% επί ηγμ αιίαμ ηγμ Οτμΰαζγμ εζησμ ΦΝΑ ζαε εζξτκμ (2) δτκ μγθυθ  πέλαθ ηκν 

ζνμΰαηεζκτ ξλσθκν  (Ρπσδεεαμα Β ηκν Ναλαληήμαηκμ Γ΄). 

Ε εαατγζγ ζαηήμ εζηέηεζγμ ζαητπηεε ζνθκηεζά ηγθ εθαλμκαή σηπθ ηπθ σλπθ ηγμ Οτμΰαζγμ ζαε 

ζάδε απαίηγζγ ηγμ Αθαδέηκνζαμ Αλξήμ έθαθηε ηκν αθαδσξκν. Ηαηαπίπηεε ζηγθ πελίπηπζγ 

παλάΰαζγμ ηπθ σλπθ ηγμ Οτμΰαζγμ. Γπεζηλέθεηαε ζηκθ αθάδκξκ μεηά ηγθ κλεζηεζή πκζκηεζή ζαε 

πκεκηεζή παλαηαΰή ηπθ ζνμΰαηεζυθ εεδυθ ζαε ηγθ πλκζζσμεζγ απσ ανησθ ηγμ εαατγζγμ ζαηήμ 

ηεεηκνλαίαμ ηπθ εεδυθ. 

 

α. Γαατγζγ ζαηήμ ηεεηκνλαίαμ 

Ιε ηγθ νπκαλαθή ηγμ Οτμΰαζγμ απαεηείηαε ζαηάδεζγ εαανγηεζήμ επεζηκηήμ ζαηήμ ηεεηκνλαίαμ 

πκζκζηκτ 5% επί ηγμ αιίαμ ηγμ Οτμΰαζγμ εζησμ ΦΝΑ ζαε εζξτκμ αεα δτκ (2) έηγ απσ ηγθ 
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γμελκμγθία παλάδκζγμ ζαε εαζαηάζηαζγμ ηπθ ζνμΰαηεζυθ εεδυθ (Ρπσδεεαμα Γ ηκν Ναλαληήμαηκμ 

Γ΄).   

Ε εαατγζγ ζαηήμ ηεεηκνλαίαμ ζαηαπίπηεε ζηγθ πελίπηπζγ παλάΰαζγμ ηπθ σλπθ ηγμ Οτμΰαζγμ, 

επεζηλέθεηαε δε ζηκθ αθάδκξκ μεηά ηκ πέλαμ δτκ (2) εηυθ απσ ηγθ παλάδκζγ ζαε εαζαηάζηαζγ ηπθ 

ζνμΰαηεζυθ εεδυθ. 
 

Άλδλκ 17: Νηγλπμή 

 
1. Ε πηγλπμή ηκν ζνμΰαηεζκτ ηεμήμαηκμ ζηκθ αθάδκξκ αεα ηγθ εζηέηεζγ ηκν αθηεζεεμέθκν ηγμ 
Οτμΰαζγμ, δα αίθεηαε με ζαηάδεζγ ζηκθ ηλαπεβεζσ ηκααλεαζμσ ηκν μέζπ ηγμ δεαδεζαζίαμ ηπθ 
Παζηεζυθ λγμαηεζυθ Γθηαημάηπθ (ΠΓ) ζηκ σθκμά ηκν μεηά απσ πλκγακτμεθγ δευλγζή ηκνμ απσ 
ηκθ αλμσδεκ Γπίηλκπκ ηκν Γηεαζηεζκτ Ονθεδλίκν, σηαθ κ πλκμγδενηήμ εζπηγλυθεε ηεμ ζνμΰαηεζέμ 
ηκν νπκξλευζεεμ ζαε εζδκδεί πλπησζκηηκ κλεζηεζήμ πκζκηεζήμ ζαε πκεκηεζήμ παλαηαΰήμ. Μ ξλσθκμ 
εισθηγζγμ είθαε ειήθηα (60) γμέλεμ απσ ηγθ επκμέθγ ηγμ νπκΰκηήμ ηκν/ηπθ ηεμκηκαίκν/πθ ζαε ηπθ 
ηκεπυθ δεζαεκηκαγηεζυθ απσ ηκθ αθάδκξκ. 

2. Ε πηγλπμή ηγμ αιίαμ ηπθ νηεζυθ ζηκθ πλκμγδενηή μπκλεί θα αίθεε με έθαθ απσ ηκνμ παλαζάηπ 

ηλσπκνμ: 

α. Ιε ηγθ εισθηγζγ ηκν 100% ηγμ ζνμΰαηεζήμ αιίαμ μεηά ηγθ κλεζηεζή παλαηαΰή ηπθ 

νηεζυθ. 

ΰ. Ιε ηγθ ξκλήαγζγ έθηκζγμ πλκζαηαΰκηήμ μέξλε πκζκζηκτ 50% ηγμ ζνμΰαηεζήμ αιίαμ 

ξπλίμ ΦΝΑ έθαθηε εζσπκζγμ εαατγζγμ ζαε ηγθ ζαηαΰκηή ηκν νπκηκίπκν είηε μεηά ηγθ κλεζηεζή 

παλαηαΰή ηπθ νηεζυθ, είηε με πηγλπμή πκζκζηκτ 20% ηγμ ζνμΰαηεζήμ αιίαμ ξπλίμ ΦΝΑ με ηκ 

πλπησζκηηκ παλαηαΰήμ ζαησπεθ ηκν μαζλκζζκπεζκτ εηέαξκν ζαε ηγθ εισθηγζγ ηγμ νπσηκεπγμ 

ζνμΰαηεζήμ αιίαμ με ηκθ ζνθκηεζσ ΦΝΑ μεηά ηγθ κλεζηεζή παλαηαΰή ηπθ ζνμΰαηεζυθ εεδυθ. 

 

3.Όηαθ ζηγθ πλκζθκλά  ηκν νπκοήθεκν κεζκθκμεζκτ δεθ δγηυθεηαε κ έθαμ απσ ηκνμ δτκ αθπηέλπ 

ηλσπκνμ πηγλπμήμ, ηκαίβεηαε κ πλυηκμ ηλσπκμ, κ κπκίκμ δα είθαε ζαε κ ζνμΰαηεζσμ ηλσπκμ 

πηγλπμήμ. 

 

4. Πα δεζαεκηκαγηεζά πκν απαεηκτθηαε ζαη’ εηάξεζηκθ αεα ηγθ ζαηαΰκηή ηκν ζνμΰαηεζκτ ηεμήμαηκμ 

είθαε ανηά πκν πλκΰηέπκθηαε ζηγθ παλάαλαθκ 4, ηκν άλδλκν 200, ηκν Κ. 4412/2016 ζαδυμ ζαε 

ζάδε άηηκν δεζαεκηκαγηεζκτ πκν ηνξσθ ήδεηε βγηγδεί απσ ηεμ αλμσδεεμ νπγλεζίεμ πκν δεεθελακτθ 

ηκθ έηεαξκ ζαε ηγθ πηγλπμή, εθσζκθ πλκΰηέπεηαε ζηγθ ζείμεθγ θκμκδεζία ή ζηα έααλαθα ηγμ 

ζτμΰαζγμ. Οε πελίπηπζγ εαζαηάζηαζγμ πλκμγδενηυθ ζηγθ αηηκδαπή, κε εθγμελσηγηεμ (θκλκηκαεζή 

- αζθαηεζηεζή) εζδίδκθηαε με ΰάζγ ηγθ εζξτκνζα θκμκδεζία ηγμ ξυλαμ πκν είθαε εαζαηεζηγμέθκε, 

απσ ηγθ κπκία ζαε εζδίδεηαε ηκ ζξεηεζσ πεζηκπκεγηεζσ. 

 

5. Ηαηά ηγθ πηγλπμή, δα παλαζλαηγδεί θσλκμ εεζκδήμαηκμ 4% επί ηγμ ζαδαλήμ ζνμΰαηεζήμ αιίαμ 

ηπθ εεδυθ. 

 

6. Μ αθάδκξκμ κεζκθκμεζσμ θκλέαμ ΰαλτθεηαε με ηεμ ζλαηήζεεμ πκν αθαθέλκθηαε ζηκ Ναλάληγμα Α’ 

ζαε αθαητκθηαε ζηκ αμέζπμ παλαζάηπ άλδλκ 18 ηκν Ναλαληήμαηκμ Β’ ηγμ παλκτζαμ. 

7. Ε πλκδεζμία πηγλπμήμ αθαζηέηηεηαε: 

α. Ηαηά ηκ ξλκθεζσ δεάζηγμα πκν μεζκηαΰεί απσ ηγθ απκζηκηή ηκν ζξεηεζκτ ηαζηεζκτ 

ξλγμαηεζκτ εθηάημαηκμ ζηκθ αλμσδεκ Γπίηλκπκ ηκν Γηεαζηεζκτ Ονθεδλίκν αεα έηεαξκ/δευλγζγ 

ανηκτ. 

ΰ. Ηαηά ηκ ξλκθεζσ δεάζηγμα ηνξσθ δεζαζηεζυθ δεεθέιεπθ. 

Γπίζγμ, δεθ πλκζμεηλείηαε κ ξλσθκμ ζαδνζηέλγζγμ ηγμ πηγλπμήμ πκν κθείηεηαε ζε νπαεηεσηγηα ηκν 

πλκμγδενηή.  
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8. Ογμεευθεηαε σηε πμ ξλσθκμ έθαλιγμ ηγμ πλκδεζμίαμ εισθηγζγμ ηκν/ηπθ ηεμκηκαίκν/πθ ηκν 

αθαδσξκν κεζκθκμεζκτ θκλέα κλίβεηαε ζάδε θκλά γ επκμέθγ ελαάζεμγ γμέλα απσ ηγθ πλκζήζκνζα 

νπκΰκηή ζαε ηκν ηεηενηαίκν δεζαεκηκαγηεζκτ πηγλπμήμ. 
 

Άλδλκ 18: Ηλαηήζεεμ 

 

Πκθ αθάδκξκ ΰαλτθκνθ κε ζαηπηέλπ ζλαηήζεεμ: 

 

1. Ηλάηγζγ 0,06% γ κπκία νπκηκαίβεηαε επί ηγμ αιίαμ ζάδε πηγλπμήμ πλκ θσλπθ ζαε 

ζλαηήζεπθ ηγμ αλξεζήμ, ζαδυμ ζαε ζάδε ζνμπηγλπμαηεζήμ ζτμΰαζγμ νπέλ ηγμ Γθεαίαμ 

Αθειάληγηγμ Αλξήμ Δγμκζίπθ Ονμΰάζεπθ επεΰάηηεηαε (άλδλκ 4, Κ.4412/2016  σππμ 

εζξτεε). 

2. αλησζγμκ 3% επί ηγμ ζλάηγζγμ ηγμ Γ.Α.Α.ΔΕ.ΟΡ. ζαε ΜΓΑ 20% επί ηγμ ζλάηγζγμ ηκν 

ξαληκζήμκν. 

3. Ηλάηγζγ 0,06% γ κπκία νπκηκαίβεηαε επί ηγμ ζνθκηεζήμ αιίαμ ζάδε αλξεζήμ, ηλκπκπκεγηεζήμ 

ή ζνμπηγλπμαηεζήμ  ζτμΰαζγμ, πλκ θσλπθ ζαε ζλαηήζεπθ, νπέλ ηγμ Αλξήμ Γιέηαζγμ 

Νλκδεζαζηεζυθ Νλκζθναυθ (ΦΓΗ 969/η. Β’/22.03.2017). 

4. αλησζγμκ 3% επί ηγμ ζλάηγζγμ ηγμ Α.Γ.Ν.Ν. ζαε ΜΓΑ 20% επί ηγμ ζλάηγζγμ ηκν 

ξαληκζήμκν. 

5. Ηλάηγζγ 2% νπέλ Σνξεζήμ Ραείαμ, ζτμθπθα με ηκ άλδλκ 3, ηκν Κ. 3580/2007. 

6. Φσλκμ εεζκδήμαηκμ (Κ. 4172/2013) 4% επί ηγμ ζαδαλήμ αιίαμ ηπθ εεδυθ. 

 

Άλδλκ 19: Ηνλυζεεμ ζε ΰάλκμ ηκν αθαδσξκν 

 

1. Μ αθάδκξκμ κεζκθκμεζσμ θκλέαμ πκν δεθ πλκζέλξεηαε μέζα ζηγθ πλκδεζμία πκν ηκν κλίζηγζε θα 

νπκαλάοεε ηγ Οτμΰαζγ, ζγλτζζεηαε νπκξλεπηεζά έζπηπηκμ απσ ηγθ αθάδεζγ πκν έαεθε ζηκ σθκμά 

ηκν ζαε απσ ζάδε δεζαίπμα πκν απκλλέεε απ' ανηήθ. 

 

2. Μ αθάδκξκμ κεζκθκμεζσμ θκλέαμ ζγλτζζεηαε νπκξλεπηεζά έζπηπηκμ απσ ηγθ Οτμΰαζγ ζαε απσ 

ζάδε δεζαίπμα πκν απκλλέεε απ' ανηή, εθσζκθ δεθ εζπηήλπζε ηεμ ζνμΰαηεζέμ ηκν νπκξλευζεεμ ή 

δεθ ζνμμκλθυδγζε με ηεμ αλαπηέμ εθηκηέμ ηγμ νπγλεζίαμ πκν είθαε ζτμθπθεμ με ηγθ Οτμΰαζγ μέζα 

ζηκθ ζνμΰαηεζσ ξλσθκ ή ηκθ ξλσθκ παλάηαζγμ πκν ηκν δσδγζε μεηά απσ αίηγζή ηκν. 

 

3. Ε ζήλνιγ ηκν αθαδσξκν κεζκθκμεζκτ θκλέα πμ έζπηπηκν αίθεηαε με απσθαζγ ηγμ Αθαδέηκνζαμ 

Αλξήμ, τζηελα απσ ηγθ ζηήζγ ηκν αεα ηγθ παλκξή ειγαήζεπθ ζαε μεηά απσ ηγθ αθπμκδσηγζγ ηγμ 

αλμσδεαμ, αεα ηγθ παλαηαΰή ηκν ζνμΰαηεζκτ αθηεζεεμέθκν, επεηλκπήμ. Νλεθ ηγθ έζδκζγ ηγμ νπσογ 

απσθαζγμ γ Αθαδέηκνζα Αλξή αζκηκνδεί ηγ δεαδεζαζία πκν πλκΰηέπεηαε ζηγθ παλάαλαθκ 2, ηκν 

άλδλκν 203, ηκν Κ. 4412/2016. 

 

4. Μ αθάδκξκμ κεζκθκμεζσμ θκλέαμ δεθ ζγλτζζεηαε έζπηπηκμ απσ ηγθ ζαηαζτλπζγ ή ηγθ αθάδεζγ ή 

απσ ηγ Οτμΰαζγ, σηαθ: 

α. Ε Οτμΰαζγ δεθ νπκαλάθγζε ή ηκ νηεζσ δεθ παλαδσδγζε ή αθηεζαηαζηάδγζε με ενδτθγ ηγμ 

Ρπγλεζίαμ πκν εζηεηεί ηγθ Οτμΰαζγ. 

        ΰ. Ονθηλέξκνθ ησακε αθπηέλαμ ΰίαμ (Κ. 4412/2016, άλδλκ 204). 

 

5. Οηκθ αθάδκξκ πκν ζγλτζζεηαε έζπηπηκμ απσ ηγθ ζαηαζτλπζγ, ηγθ αθάδεζγ ή ηγθ Οτμΰαζγ, 

επεΰάηηκθηαε με απσθαζγ ηγμ Αθαδέηκνζαμ Αλξήμ, τζηελα απσ αθπμκδσηγζγ ηγμ επεηλκπήμ 

παλαηαΰήμ, γ κπκία νπκξλεπηεζά ζαηεί ηκθ εθδεαθελσμεθκ πλκμ παλκξή ειγαήζεπθ, αδλκεζηεζά κε 

ζνλυζεεμ πκν πλκΰηέπκθηαε ζηγθ παλάαλαθκ 4, ηκν άλδλκν 203, ηκν Κ. 4412/2016. 
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6. Θκεπέμ ζνλυζεεμ, πλσζηεμα, εζπηυζεεμ ζαε ηκεπέμ πκεθέμ πκν αθκλκτθ ζηκθ αθάδκξκ (αηηά ζαε 

αεθεζσηελα ζηκνμ ζνμμεηέξκθηεμ), σππμ κλίβκθηαε ζηεμ δεαηάιεεμ ηκν Κ. 4412/2016. 
 

Άλδλκ 20: Νλκδεζαζηεζέμ Νλκζθναέμ - Νλκζπλεθή Δεζαζηεζή Νλκζηαζία 

 

Ηάδε εθδεαθελσμεθκμ, κ κπκίκμ έξεε ή είξε ζνμθέλκθ θα ηκν αθαηεδεί γ ζναζεζλεμέθγ ζτμΰαζγ ζαε 

έξεε ή είξε νπκζηεί ή εθδέξεηαε θα νπκζηεί βγμία απσ εζηεηεζηή πλάιγ ή παλάηεεογ ηγμ 

αθαδέηκνζαμ αλξήμ ζαηά παλάΰαζγ ηγμ θκμκδεζίαμ ηγμ Γνλππαρζήμ Έθπζγμ ή ηγμ εζπηελεζήμ 

θκμκδεζίαμ, δεζαεκτηαε θα αζζήζεε πλκδεζαζηεζή πλκζθναή εθυπεκθ ηγμ Αλξήμ Γιέηαζγμ 

Νλκδεζαζηεζυθ Νλκζθναυθ  (Α.Γ.Ν.Ν.) ζαηά ηγμ ζξεηεζήμ πλάιγμ ή παλάηεεογμ ηγμ Αθαδέηκνζαμ 

Αλξήμ, πλκζδεκλίβκθηαμ εεδεζυμ ηεμ θκμεζέμ ζαε πλααμαηεζέμ αεηεάζεεμ πκν δεζαεκηκακτθ ηκ αίηγμά 

ηκν. Οε πελίπηπζγ πλκζθναήμ ζαηά πλάιγ ηγμ Αθαδέηκνζαμ Αλξήμ γ πλκδεζμία αεα ηγθ άζζγζγ 

ηγμ πλκδεζαζηεζήμ πλκζθναήμ είθαε (α) δέζα (10) γμέλεμ απσ ηγθ ζκεθκπκίγζγ ηγμ πλκζΰαηησμεθγμ 

πλάιγμ ζηκθ εθδεαθελσμεθκ κεζκθκμεζσ θκλέα αθ γ πλάιγ ζκεθκπκεήδγζε με γηεζηλκθεζά μέζα ή 

ηγηεκμκεκηνπία ή (ΰ) δεζαπέθηε (15) γμέλεμ απσ ηγθ ζκεθκπκίγζγ ηγμ πλκζΰαηησμεθγμ πλάιγμ ζε 

ανησθ αθ ξλγζεμκπκεήδγζαθ άηηα μέζα επεζκεθπθίαμ, άηηπμ  α) δέζα (10) γμέλεμ απσ ηγθ πηήλγ, 

πλααμαηεζή ή ηεζμαελσμεθγ, αθυζγ ηγμ πλάιγμ πκν ΰηάπηεε ηα ζνμθέλκθηα ηκν εθδεαθελσμεθκν 

κεζκθκμεζκτ θκλέα. Γεδεζά αεα ηγθ άζζγζγ πλκζθναήμ ζαηά πλκζήλνιγμ, γ πηήλγμ αθυζγ ανηήμ 

ηεζμαίλεηαε μεηά ηγθ πάλκδκ δεζαπέθηε (15) γμελυθ απσ ηγ δγμκζίενζγ ζηκ ΗΕΙΔΕΟ. Οε 

πελίπηπζγ παλάηεεογμ, γ πλκδεζμία αεα ηγθ άζζγζγ ηγμ πλκδεζαζηεζήμ πλκζθναήμ είθαε δεζαπέθηε 

(15) γμέλεμ απσ ηγθ επκμέθγ ηγμ ζνθηέηεζγμ ηγμ πλκζΰαηησμεθγμ παλάηεεογμ. 

Ε πλκδεζαζηεζή πλκζθναή ζαηαηίδεηαε γηεζηλκθεζά μέζπ ηγμ ηεεηκνλαεζσηγηαμ «Γπεζκεθπθία» ηκν 

ΓΟΕΔΕΟ ζηκθ γηεζηλκθεζσ ησπκ ηκν δεααπθεζμκτ, επεηέακθηαμ ζαηά πελίπηπζγ ηγθ έθδεειγ 

«Νλκδεζαζηεζή Νλκζθναή» ζαε επεζνθάπηκθηαμ ηκ ζξεηεζσ έααλαθκ ζε μκλθή γηεζηλκθεζκτ αλξείκν 

Portable Document Format (PDF), ηκ κπκίκ θέλεε εαζεζλεμέθγ πλκγαμέθγ γηεζηλκθεζή νπκαλαθή ή 

πλκγαμέθγ γηεζηλκθεζή νπκαλαθή με ξλήζγ εαζεζλεμέθπθ πεζηκπκεγηεζυθ ζτμθπθα με ηγθ 

παλάαλαθκ 3, ηκν άλδλκν 8, ηγμ νπ’ αλ. 56902/215/02.06.2017 Ρπκνλαεζήμ Απσθαζγμ (ΦΓΗ 

1924/η. Β’). 

Γεα ηκ παλαδεζησ ηγμ άζζγζγμ ηγμ πλκδεζαζηεζήμ πλκζθναήμ ζαηαηίδεηαε παλάΰκηκ απσ ηκθ 

πλκζθετακθηα νπέλ ηκν Δγμκζίκν, ζαηά ηα εεδεζά κλεβσμεθα ζηκ άλδλκ 363 ηκν Κ. 4412/2016 ζαε 

ηκ κεζείκ άλδλκ ηγμ αθπηέλπ Ρπκνλαεζήμ Απσθαζγμ, ηκ κπκίκ επεζηλέθεηαε ζηκθ πλκζθετακθηα ζε 

πελίπηπζγ κηεζήμ ή μελεζήμ απκδκξήμ ηγμ πλκζθναήμ ηκν ή ζε πελίπηπζγ πκν πλεθ ηγθ έζδκζγ ηγμ 

απσθαζγμ ηγμ Α.Γ.Ν.Ν. επί ηγμ πλκζθναήμ, γ Αθαδέηκνζα Αλξή αθαζαηεί ηγθ πλκζΰαηησμεθγ 

πλάιγ ή πλκΰαίθεε ζηγθ κθεεησμεθγ εθέλαεεα.  

Ε πλκδεζμία αεα ηγθ άζζγζγ ηγμ πλκδεζαζηεζήμ πλκζθναήμ ζαε γ άζζγζή ηγμ ζπητκνθ ηγ ζτθαογ 

ηγμ ζτμΰαζγμ επί πκεθή αζνλσηγηαμ, ζαηά ηα κλεβσμεθα ζηκ άλδλκ 364 ηκν Κ. 4412/2016. Ηαηά 

ηα ηκεπά, γ άζζγζγ ηγμ πλκδεζαζηεζήμ πλκζθναήμ δεθ ζπητεε ηγθ πλσκδκ ηγμ δεααπθεζηεζήμ 

δεαδεζαζίαμ, εζησμ αθ βγηγδκτθ πλκζπλεθά μέηλα πλκζηαζίαμ ζαηά ηκ άλδλκ 366 ηκν 

Κ.4412/2016. 

Με αθαδέηκνζεμ αλξέμ μέζπ ηγμ ηεεηκνλαίαμ ηγμ «Γπεζκεθπθίαμ» ηκν ΓΟΕΔΕΟ: 

o Ηκεθκπκεκτθ ηγθ πλκζθναή ζε ζάδε εθδεαθελσμεθκ ηλίηκ ζτμθπθα με ηα πλκΰηεπσμεθα ζηγθ 

πελίπηπζγ α, ηκν πλυηκν εδαθίκν, ηγμ παλααλάθκν 1, ηκν άλδλκν 365, ηκν Κ. 

4412/2016. 

o Δεαΰεΰάβκνθ ζηγθ Α.Γ.Ν.Ν. ηα πλκΰηεπσμεθα ζηγθ πελίπηπζγ ΰ, ηκν πλυηκν εδαθίκν ηγμ 

παλααλάθκν 1, ηκν άλδλκν 365, ηκν Κ. 4412/2016. 

Ε Α.Γ.Ν.Ν. απκθαίθεηαε αεηεκηκαγμέθα επί ηγμ ΰαζεμσηγηαμ ηπθ πλκΰαηησμεθπθ πλααμαηεζυθ ζαε 

θκμεζυθ εζξνλεζμυθ ηγμ πλκζθναήμ ζαε ηπθ εζξνλεζμυθ ηγμ Αθαδέηκνζαμ Αλξήμ ζαε, ζε πελίπηπζγ 

παλέμΰαζγμ, ηπθ εζξνλεζμυθ ηκν παλεμΰαίθκθηκμ ζαε δέξεηαε (εθ σηπ ή εθ μέλεε) ή απκλλίπηεε ηγθ 
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πλκζθναή με απσθαζή ηγμ, γ κπκία εζδίδεηαε μέζα ζε απκζηεεζηεζή πλκδεζμία είζκζε (20) γμελυθ 

απσ ηγθ γμέλα ειέηαζγμ ηγμ πλκζθναήμ. 

Με ξλήζηεμ - κεζκθκμεζκί θκλείμ εθγμελυθκθηαε αεα ηγθ απκδκξή ή ηγθ απσλλεογ ηγμ πλκζθναήμ 

απσ ηγθ Α.Γ.Ν.Ν. 

Ε άζζγζγ ηγμ πμ άθπ πλκδεζαζηεζήμ πλκζθναήμ απκηεηεί πλκςπσδεζγ αεα ηγθ άζζγζγ ηπθ έθδεζπθ 

ΰκγδγμάηπθ ηγμ αίηγζγμ αθαζηκηήμ ζαε ηγμ αίηγζγμ αζτλπζγμ ηκν άλδλκν 372 ηκν Κ. 4412/2016 

ζαηά ηπθ εζηεηεζηυθ πλάιεπθ ή παλαηείοεπθ ηπθ Αθαδεηκνζυθ Αλξυθ. 

Ε αίηγζγ αθαζηκηήμ ζαηαηίδεηαε ζηκ αλμσδεκ δεζαζηήλεκ μέζα ζε πλκδεζμία δέζα (10) γμελυθ απσ 

ηγθ έζδκζγ ηγμ απσθαζγμ επί ηγμ πλκδεζαζηεζήμ πλκζθναήμ. Γεα ηγθ άζζγζγ ηγμ αεηήζεπμ 

αθαζηκηήμ ζαηαηίδεηαε παλάΰκηκ, ζαηά ηα εεδεζσηελα κλεβσμεθα ζηκ άλδλκ 372, παλάαλαθκμ 4, ηκν 

Κ. 4412/2016. 

Ε άζζγζγ αίηγζγμ αθαζηκηήμ ζπητεε ηγ ζτθαογ ηγμ ζτμΰαζγμ, εζησμ εάθ με ηγθ πλκζπλεθή δεαηααή 

κ αλμσδεκμ δεζαζηήμ απκθαθδεί δεαθκλεηεζά. 
 

Άλδλκ 21: Αθπηέλα ΰία 

 

1. Ωμ πελεπηυζεεμ αθπηέλαμ ΰίαμ αθαθέλκθηαε εθδεεζηεζά κε παλαζάηπ: 

α. Γεθεζή ή μελεζή απελαία πκν ζνθεπάαεηαε ηγ δεαζκπή ηπθ ελααζευθ ηκν αθαδσξκν. 

ΰ. Γεθεζή ή μελεζή πνλζααεά, ζηεμ εαζαηαζηάζεεμ ηκν αθαδσξκν.  

α. Νηγμμτλα. 

δ. Οεεζμσμ. 

ε. Πλκμκζλαηεζή Γθέλαεεα. 

 

2. Γεακθσηα πκν εθηάζζκθηαε ζηκ πηαίζεκ ηπθ ζεθδτθπθ ηγμ επαααεημαηεζήμ δλαζηγλεσηγηαμ ηκν 

αθαδσξκν ζαε μπκλεί θα επγλεάζκνθ δνζμεθυμ ηγθ εζπηήλπζγ ηπθ ζνμΰαηεζυθ ηκν νπκξλευζεπθ, 

δεθ ζνθεζηκτθ ησακνμ αθπηέλαμ ΰίαμ. 

 

3. Μ αθάδκξκμ πκν επεζαηείηαε αθπηέλα ΰία νπκξλεκτηαε, μέζα ζε είζκζε (20) γμέλεμ απσ ησηε πκν 

ζνθέΰγζαθ ηα πελεζηαηεζά πκν ζνθεζηκτθ ηγθ αθπηέλα ΰία, θα αθαθέλεε εααλάθπμ ανηά ζαε θα 

πλκζζκμίζεε ζηγθ Ρπγλεζία ηα απαλαίηγηα απκδεεζηεζά ζηκεξεία. 
 

Άλδλκ 22: Γθαλμκζηέκ Δίζαεκ - Γπίηνζγ Δεαθκλυθ 

 

Μ αθάδκξκμ ζαε γ Αθαδέηκνζα Αλξή δα πλκζπαδκτθ θα λνδμίβκνθ θεηεζά ζάδε δεαθκλά, πκν ηνξσθ 

δα πλκζτοεε ζηεμ μεηαιτ ηκνμ ζξέζεεμ ζαηά ηγ δεάλζεεα ηγμ εζξτκμ ηγμ Οτμΰαζγμ πκν δα 

νπκαλαθεί. Γπί δεαθπθίαμ, ζάδε δεαθκλά δα ητεηαε απσ ηα εηηγθεζά δεζαζηήλεα ζαε ζναζεζλεμέθα ηα 

δεζαζηήλεα Αδγθυθ, εθαλμκζηέκ δε δίζαεκ είθαε πάθηκηε ηκ Γηηγθεζσ. 

Ηαηά ηγθ εζηέηεζγ ηγμ ζτμΰαζγμ εθαλμσβκθηαε κε δεαηάιεεμ ηκν Κ. 4412/2016, κε σλκε ηγμ 

παλκτζαμ δεαζήλνιγμ ζαε ζνμπηγλπμαηεζά κ Αζηεζσμ Ηυδεζαμ.  
 

Άλδλκ 23: Νλσζΰαζγ ζηα έααλαθα 

 

Με κεζκθκμεζκί θκλείμ πκν ζνμμεηέξκνθ ζηγ δεααπθεζηεζή δεαδεζαζία έξκνθ πλσζΰαζγ ζηα έααλαθα 

πκν παλάακθηαε ζηκ ζτζηγμα με ηκθ ηλσπκ ζαε ζηκ ξλσθκ πκν κλίβεηαε απσ ηεμ ζαηά πελίπηπζγ 

ζείμεθεμ δεαηάιεεμ, εθαλμκβσμεθπθ ζαηά ηα ηκεπά ηπθ δεαηάιεπθ ηκν άλδλκν 5, ηκν Κ. 

2690/1999 ζαε ηπθ δεαηάιεπθ αεα ηκ γηεζηλκθεζσ δγμσζεκ έααλαθκ, ζτμθπθα με ηα ζαδκλεβσμεθα 

ζηγθ νπ’ αλ. ΡΑΝ Φ.40.4/3/1031/23.04.12 (ΦΓΗ 1317/η. Β’) Ρπκνλαεζή Απσθαζγ. 

 

Πκ δεζαίπμα πλσζΰαζγμ ζηα έααλαθα ηπθ πλκζθκλυθ άηηπθ κεζκθκμεζυθ θκλέπθ αζζείηαε, 

ζτμθπθα με ηκ Ν.Δ. 28/2015. 



 43 

Άλδλκ 24: Δγμκζίενζγ 

 

Ε παλκτζα δεαζήλνιγ δα δγμκζεενδεί ζτμθπθα με ηεμ εζξτκνζεμ δεαηάιεεμ ζαε σππμ πελεαλάθεηαε 

ζηκνμ σλκνμ ηγμ. 

Πα έικδα δγμκζίενζγμ ΰαλτθκνθ ηγθ Αθαδέηκνζα Αλξή. 
 
 

Άλδλκ 25: Γζξυλγζγ δεζαεπμάηπθ 

 

Απαακλετεηαε γ εζξυλγζγ απσ ηκθ αθάδκξκ ζε κπκεκθδήπκηε ηλίηκ, ηπθ νπκξλευζεπθ ζαε 

δεζαεπμάηπθ πκν απκλλέκνθ απσ ηγθ Οτμΰαζγ πκν δα ζνθαθδεί μεηαιτ ανηκτ ζαε ηγμ Αθαδέηκνζαμ 

Αλξήμ.  Ισθγ ειαίλεζγ απκηεηεί γ  εζξυλγζγ  ηκν  ζνμΰαηεζκτ  ηεμήμαηκμ  (δεζαίπμα ηκν  

αθαδσξκν) ζε αθααθπλεζμέθκ Πλαπεβεζσ Ίδλνμα, μεηά απσ αίηγμά ηκν ζαε έαζλεζγ ηγμ Αθαδέηκνζαμ 

Αλξήμ.  
 

Άλδλκ 26: Γεδεζκί Όλκε 

 

Ηαηά ηγθ εζηέηεζγ ηγμ ζτμΰαζγμ κ αθάδκξκμ νπκξλεκτηαε θα ηγλεί ηεμ νπκξλευζεεμ ζηκνμ ηκμείμ 

ηκν πελεΰαηηκθηεζκτ, ζκεθπθεζκαζθαηεζηεζκτ ζαε ελααηεζκτ δεζαίκν, πκν έξκνθ δεζπεζδεί με ηκ 

δίζαεκ ηγμ Γνλππαρζήμ Έθπζγμ, ηκ εδθεζσ δίζαεκ, ζνηηκαεζέμ ζνμΰάζεεμ ή δεεδθείμ δεαηάιεεμ 

πελεΰαηηκθηεζκτ, ζκεθπθεζκαζθαηεζηεζκτ ζαε ελααηεζκτ δεζαίκν, κε κπκίεμ απαλεδμκτθηαε ζηκ 

Ναλάληγμα , ηκν Νλκζαληήμαηκμ Α, ηκν Κ. 4412/2016 (ΦΓΗ 147/η. Α’).  Γπίζγμ ζαηά ηγθ 

εζηέηεζγ ηγμ ζτμΰαζγμ κ αθάδκξκμ νπκξλεκτηαε θα ηγλεί ηεμ δεαηάιεεμ ηγμ θκμκδεζίαμ πελί ναείαμ 

ζαε αζθάηεεαμ ηπθ ελααβκμέθπθ ζαε πλσηγογμ ηκν επαααεημαηεζκτ ζεθδτθκν. 

Ε ηήλγζγ ηπθ εθ ησαπ νπκξλευζεπθ απσ ηκθ αθάδκξκ εηέαξεηαε ζαε ΰεΰαευθεηαε απσ ηα σλααθα 

πκν επεΰηέπκνθ ηγθ εζηέηεζγ ηγμ ζτμΰαζγμ ζαε ηεμ αλμσδεεμ δγμσζεεμ αλξέμ ζαε νπγλεζίεμ πκν 

εθελακτθ εθησμ ηπθ κλίπθ ηγμ ενδτθγμ ζαε ηγμ αλμκδεσηγηάμ ηκνμ. 
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ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Γ’ – ΓΖΔΖΗΜΖ ΜΞΜΖ  
 

Άλδλκ 1: Νελεεξσμεθα (νπκ)θαζέηκν «Δεζαεκηκαγηεζά ζνμμεηκξήμ – Πεξθεζή Νλκζθκλά» 

 

Οηκθ (νπκ)θάζεηκ* με ηγθ έθδεειγ «Δεζαεκηκαγηεζά Ονμμεηκξήμ-Πεξθεζή πλκζθκλά» νπκΰάηηκθηαε 

ηα απαεηκτμεθα ζαηά ηκ ζηάδεκ νπκΰκηήμ ηγμ πλκζθκλάμ δεζαεκηκαγηεζά ζαε ηα ΠΓΚΖΗΑ 

ΟΠΜΖΓΖΑ ηγμ πλκζθκλάμ. Οναζεζλεμέθα, ζηκθ πλκαθαθελσμεθκ (νπκ)θάζεηκ πελεηαμΰάθκθηαε : 

 

1. Δεζαεκηκαγηεζά ζνμμεηκξήμ: σππμ αθαηνηεζά πελεαλάθκθηαε ζηκ Ναλάληγμα Δ’. 

2. Πεξθεζή πλκζθκλά:  ζτμθπθα με ηκ Ναλάληγμα Δ’.   
 

Άλδλκ 2: Νελεεξσμεθα (νπκ)θαζέηκν «Μεζκθκμεζή Νλκζθκλά» 

 

Οηκθ (νπκ)θάζεηκ* με ηγθ έθδεειγ «Μεζκθκμεζή Νλκζθκλά» πελεηαμΰάθεηαε γ κεζκθκμεζή πλκζθκλά 

ηκν κεζκθκμεζκτ θκλέα ζτμθπθα με ηκ Ρπσδεεαμα Δ ηκν Ναλαληήμαηκμ Γ’. 
 

Άλδλκ 3: Δεζαεκηκαγηεζά ζαηαζτλπζγμ 

 

Δεζαεκηκαγηεζά πκν αθκλκτθ ζηγθ πλκζππεζή ζαηάζηαζγ ηκν πλκζθέλκθηκμ ζαε ηα κπκία 

νπκΰάηηκθηαε απσ ανησθ ζηκθ κπκίκ πλσζεεηαε θα αίθεε γ αθάδεζγ ηγμ Οτμΰαζγμ, πελεηαμΰάθκθηαε, 

ζαηά πελίπηπζγ, ζηκ Ναλάληγμα Δ’. 
 

Άλδλκ 4: Αθάδεειγ Ιεεκδσηγ  
 

Ιεεκδσηγμ δα αθαδεεξδεί ανησμ πκν δα πλκζθέλεε ηγθ πηέκθ ζνμθέλκνζα απσ κεζκθκμεζή άπκογ, 

ΰάζεε ηεμήμ, πλκζθκλά, αεα ηκ νπσ πλκμήδεεα «Οτζηγμα PACS/RIS».  

Πα δεζαεκηκαγηεζά πκν πλέπεε θα πλκζζκμεζηκτθ απσ ηκθ μεεκδσηγ κεζκθκμεζσ θκλέα πλκΰηέπκθηαε 

ζηκ άλδλκ 103 ηκν Κ.4412/2016. 
  

Άλδλκ 5: Ναλάδκζγ Γεδυθ – Έηεαξκμ ζαηήμ εζηέηεζγμ ηπθ σλπθ ηγμ ζτμΰαζγμ   

 

Μ έηεαξκμ ηγμ ζαηήμ εζηέηεζγμ ηπθ σλπθ ηγμ ζτμΰαζγμ πλκμήδεεαμ ηκν «Ονζηήμαηκμ PACS/RIS» 

δα πλααμαηκπκεγδεί απσ αλμσδεα ηλεμεηή επεηλκπή ηκν Κκζκζκμείκν, γ κπκία δα κλεζηεί ζτμθπθα 

με ηγθ παλάαλαθκ 11δ, ηκν άλδλκν 221, ηκν Κ. 4412/2016 ζαε δα αθαηάΰεε ηγθ παλαηαΰή ηπθ 

πλκμ πλκμήδεεα εεδυθ ζαδυμ ζαε ηγ ΰεΰαίπζγ ηγμ ζαηήμ εζηέηεζγμ ηπθ σλπθ ηγμ ζνθαθδείζαμ 

ζτμΰαζγμ. 
 

Άλδλκ 6: Ρπκξλευζεεμ αζθάηεζγμ 

 

Μ αθάδκξκμ νπκξλεκτηαε θα ηαμΰάθεε ζάδε μέηλκ αζθάηεεαμ ζαε πλκζηαζίαμ αεα ηγθ απκηλκπή 

βγμευθ ή θδκλυθ ζαε είθαε νπετδνθκμ αεα ζάδε βγμία ή ΰηάΰγ πλκζυππθ, πλααμάηπθ ή 

εαζαηαζηάζεπθ ηγμ Αθαδέηκνζαμ Αλξήμ, ηκν πλκζππεζκτ ηγμ ή ηλίηπθ, ζαδυμ ζαε αεα ηγθ 

απκζαηάζηαζγ ζάδε ηέηκεαμ ΰηάΰγμ ή βγμίαμ πκν είθαε δνθαησθ θα πλκιεθγδεί ζαηά ή επ’ ενζαελία 

ηγμ εζηέηεζγμ ηγμ Οτμΰαζγμ, εθ’ σζκθ  κθείηεηαε ζε πλάιγ ή παλάηεεογ ανηκτ. 

 

Μ αθάδκξκμ νπκξλεκτηαε, αεα ηγθ είζκδκ ζαε ηγ μεηαζίθγζγ ηκν εδίκν, ηκν πλκζππεζκτ ηκν, ζαδυμ 

ζαε αεα ηγ δεαζίθγζγ μέζπθ ζαε νηεζυθ, θα ηγλεί ηεμ δεαηάιεεμ ζαε ηκνμ ζξεηεζκτμ ζαθκθεζμκτμ 

αζθαηείαμ ηκν Γ.Κ.Α. «Γ. ΓΓΚΚΕΙΑΠΑΟ».  
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Άλδλκ 7: Γξεμτδεεα 

 

Ηαδ’ σηγ ηγ δεάλζεεα εζξτκμ ηγμ Οτμΰαζγμ, αηηά ζαε μεηά ηγ ηήιγ ή ητζγ ανηήμ κ αθάδκξκμ 

αθαηαμΰάθεε ηγθ νπκξλέπζγ θα ηγλήζεε εμπεζηενηεζά ζαε θα μγ αθπζηκπκεήζεε ζε ηλίηκνμ, ξπλίμ 

ηγθ πλκγακτμεθγ έααλαθγ ζναζαηάδεζγ ηγμ Αθαδέηκνζαμ Αλξήμ, κπκεαδήπκηε έααλαθα ή 

πηγλκθκλίεμ πκν δα πελεέηδκνθ ζε αθυζγ ηκν πκν αθκλκτθ ζηγθ εζηέηεζγ ηγμ Οτμΰαζγμ ή/ζαε ηγθ 

εζπηήλπζγ ηπθ νπκξλευζευθ ηκν. 

 

Μ αθάδκξκμ έξεε ηγθ νπκξλέπζγ θα εθγμελυθεε ηκ πλκζππεζσ ηκν αεα ηκ πελεεξσμεθκ ηγμ 

νπκξλέπζγμ εξεμτδεεαμ, σππμ ανηή πλκΰηέπεηαε ζηγθ παλκτζα δεαζήλνιγ. 

 

Οε πελίπηπζγ παλάΰαζγμ ηπθ σλπθ ηκν παλσθηκμ άλδλκν, γ Αθαδέηκνζα Αλξή δεζαεκτηαε θα 

βγηήζεε ηγθ επαθσλδπζγ ζάδε βγμίαμ ηγμ. 
 

Άλδλκ 8: Θκεπκί σλκε 

 

1. Ηαδ’ σηγ ηγ δεάλζεεα ηγμ Οτμΰαζγμ, κ αθάδκξκμ πλέπεε θα ζνθελαάβεηαε ζηεθά με ηγθ 

Αθαδέηκνζα Αλξή, νπκξλεκτηαε δε θα ηαμΰάθεε νπσογ ηκν κπκεεζδήπκηε παλαηγλήζεεμ ηγμ ζξεηεζά 

με ηγθ εζηέηεζγ ηγμ. Γαανάηαε δε πλκμ ηγθ Αθαδέηκνζα Αλξή σηε γ Οτμΰαζγ δα νηκπκεγδεί ζαε δα 

αθηαπκζλίθεηαε ζηκνμ σλκνμ, πλκςπκδέζεεμ, απκηεηέζμαηα ζαε εδεσηγηεμ πκν κλίβκθηαε ζηα έααλαθα 

ανηήμ ή επεηλέπεηαε θα πλκδεααλαθκτθ απσ ηγθ Αθαδέηκνζα Αλξή ζαηά ηγθ εζηέηεζή ηγμ. 

 

2. Γάθ ζαηά ηγ δεάλζεεα ηγμ Οτμΰαζγμ πλκζτπηκνθ ηνξσθ αηηααέμ ζηκ ζνμθπθγμέθκ ξλκθκδεάαλαμμα 

εθελαεευθ πκν απαεηκτθηαε αεα ηγθ εζηέηεζή ηγμ, ησηε αεα ηεμ αηηααέμ ανηέμ δα νπκΰάηηκθηαε 

πλκηάζεεμ - εεζγαήζεεμ ζηγθ Αθαδέηκνζα Αλξή, γ κπκία ζαε δα ηεμ εαζλίθεε ζαηά πελίπηπζγ ή δα 

ηεμ απκλλίπηεε. 

 

3. Οε πελίπηπζγ πκν κ αθάδκξκμ είθαε Έθπζγ, ηα Ιέηγ πκν ηγθ απκηεηκτθ, δα είθαε απσ ζκεθκτ 

ζαε εεμ κησζηγλκθ νπετδνθα έθαθηε ηγμ Αθαδέηκνζαμ Αλξήμ αεα ηγθ εζπηήλπζγ σηπθ ηπθ 

απκλλεκνζυθ απσ ηα έααλαθα ηγμ, Οτμΰαζγμ, νπκξλευζευθ ηκνμ. Πνξσθ νθεζηάμεθεμ μεηαιτ ηκνμ 

ζνμθπθίεμ πελί ζαηαθκμήμ ηπθ ενδνθυθ ηκνμ έξκνθ εζξτ μσθκθ ζηεμ εζπηελεζέμ ηκνμ ζξέζεεμ ζαε ζε 

ζαμία πελίπηπζγ δεθ δτθαθηαε θα πλκΰηγδκτθ έθαθηε ηγμ Αθαδέηκνζαμ Αλξήμ πμ ησακμ  απαηηααήμ 

ηκν εθσμ Ιέηκνμ απσ ηεμ ενδτθεμ ζαε ηεμ νπκξλευζεεμ ηκν άηηκν ή ηπθ άηηπθ Ιεηυθ αεα ηγθ 

κηκζηήλπζγ ηγμ Οτμΰαζγμ. 

 

4. Οε πελίπηπζγ πκν κ αθάδκξκμ είθαε Έθπζγ ζαε ζαηά ηγ δεάλζεεα ηγμ εζηέηεζγμ ηγμ Οτμΰαζγμ, 

κπκεαδήπκηε απσ ηα Ιέηγ ηγμ, ειαεηίαμ αθεζαθσηγηαμ αεα κπκεκδήπκηε ησακ ή ησαπ αθπηέλαμ ΰίαμ, 

δεθ μπκλεί θα αθηαπκζλεδεί ζηεμ νπκξλευζεεμ ηκν, ηα νπσηκεπα Ιέηγ ζνθεξίβκνθ θα έξκνθ ηγθ 

ενδτθγ κηκζηήλπζγμ ηγμ Οτμΰαζγμ με ηκνμ ίδεκνμ σλκνμ. Ε ζλίζγ αεα ηγ δνθαησηγηα εζπηήλπζγμ ή 

μγ ηπθ σλπθ ηγμ Οτμΰαζγμ εθαπσζεεηαε ζηγ δεαζλεηεζή ενξέλεεα ηγμ  Αθαδέηκνζαμ Αλξήμ.  Οε 

αλθγηεζή  πελίπηπζγ, γ Αθαδέηκνζα Αλξή δτθαηαε θα ζαηαααείηεε ηγ Οτμΰαζγ. 

 
5. Οηγθ πελίπηπζγ σπκν μεηαΰηγδεί γ κλααθπηεζή δκμή ηκν Γ.Κ.Α. «Γ. ΓΓΚΚΕΙΑΠΑΟ» ησηε γ εθ 

ησαπ ζτμΰαζγ (κε εθ ησαπ ζνμΰάζεεμ) ητεηαε (ητκθηαε) μκθκμελυμ απσ ηκ Κκζκζκμείκ αβγμίπμ ζαε 

ξπλίμ ζαμία αιίπζγ απσ ηκθ αθάδκξκ (απσ ηκνμ αθαδσξκνμ). 
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ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Δ’ 

ΔΖΗΑΖΜΘΜΓΕΠΖΗΑ ΟΡΙΙΓΠΜΕΟ – ΗΑΠΑΗΡΞΩΟΕΟ,  

ΠΓΚΖΗΕ ΝΞΜΟΦΜΞΑ, ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕ ΝΞΜΟΦΜΞΑ  
 

Α. Δεζαεκηκαγηεζά Ονμμεηκξήμ 
 

ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΔΖΗΑΖΜΘΜΓΕΠΖΗΩΚ 
 

1. Πκ Πνπκπκεγμέθκ Έθηνπκ Ρπετδνθγμ Δήηπζγμ (ΠΓΡΔ) ηκν άλδλκν 79, παλάαλαθκμ 4, ηκν Κ. 

4412/2016. Πκ ΠΓΡΔ ζνθίζηαηαε ζε Ρπετδνθγ Δήηπζγ ηπθ κεζκθκμεζυθ θκλέπθ, πλκμ 

αθηεζαηάζηαζγ ηπθ πεζηκπκεγηεζυθ πκν εζδίδκνθ δγμσζεεμ αλξέμ ή ηλίηα μέλγ, επεΰεΰαευθκθηαμ σηε 

κ νπκοήθεκμ κεζκθκμεζσμ θκλέαμ πηγλκί ηεμ αζσηκνδεμ πλκςπκδέζεεμ: 

α) Δεθ ΰλίζζεηαε ζε μία απσ ηεμ ζαηαζηάζεεμ ηπθ άλδλπθ 73 ζαε 74 ηκν Κ. 4412/2016 αεα ηεμ 

κπκίεμ κε κεζκθκμεζκί θκλείμ απκζηείκθηαε ή μπκλκτθ θα απκζηεεζδκτθ. 

ΰ) Νηγλκί ηα ζξεηεζά ζλεηήλεα επεηκαήμ ηκν άλδλκν 75 ηκν Κ.4412/2016. 

α) Πγλεί ζαηά πελίπηπζγ ηκνμ αθηεζεεμεθεζκτμ ζαθσθεμ ζαε ζλεηήλεα πκν έξκνθ ζαδκλεζηεί, ζτμθπθα 

με ηκ άλδλκ 84 ηκν Κ.4412/2016. 

δ) Αθαηαμΰάθεε ηγθ νπκξλέπζγ αεα ηγθ έαζαελγ ζαε πλκζήζκνζα γηεζηλκθεζή νπκΰκηή/έθηνπγ 

πλκζζσμεζγ, σπκν απαεηείηαε, ηπθ δεζαεκηκαγηεζυθ ηκν άλδλκν 80 ηκν Κ. 4412/2016, ζαηά 

πελίπηπζγ, ζαε ζτμθπθα με ηκνμ σλκνμ ζαε ηεμ πλκςπκδέζεεμ ηγμ παλκτζαμ δεαζήλνιγμ. 

 

Δγμκζεετηγζε ζηκ ΦΓΗ 3698/η. Β’/16.11.2016 ζαε απαεηείηαε θα νπκΰηγδεί ζε γηεζηλκθεζή μκλθή, 

ογθεαζά νπκαεαλαμμέθκ, ζαηά ηα εεδεζσηελα κλεβσμεθα ζηγθ νπ’ αλ. Ν1/2390/2013 Ρπκνλαεζή 

Απσθαζγ. 

Οηκ link http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-

typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-

katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn πελεηαμΰάθκθηαε αθαηνηεζέμ κδγαίεμ ζνμπηήλπζγμ-ζτθηαιγμ-

νπσξλεκν/πθ νπκαλαθήμ-νπκΰκηήμ ηκν ΠΓΡΔ πλκμ ηκνμ εθδεαθελσμεθκνμ κεζκθκμεζκτμ θκλείμ 

(ΗΑΠΓΡΘΡΚΠΕΞΖΑ ΜΔΕΓΖΑ 15 ηγμ ΓΑΑΔΕΟΡ με αλ. πλπη. 5797/25.11.2016 ζαε εδίπμ γ 

παλάαλαθκμ Β ανηήμ),ζαδυμ ζαε ηκ εθ ησαπ έθηνπκ ζε επειελαάζεμγ μκλθή (.doc). 

Πκ ΠΓΡΔ έξεε πλκζαλμκζηεί ζτμθπθα με ηκνμ σλκνμ ηγμ παλκτζαμ Δεαζήλνιγμ ζαε 

ζνμπελεηαμΰάθεηαε ζε ανηή πμ Ναλάληγμα Ε’. Οηεμ πελεπηυζεεμ πκν α) έθαμ κεζκθκμεζσμ θκλέαμ 

ζνμμεηέξεε μσθκμ ηκν, αηηά ζηγλίβεηαε ζηεμ εζαθσηγηεμ εθσμ ή πελεζζσηελπθ άηηπθ κεζκθκμεζυθ 

θκλέπθ ζαε ΰ) ζνμμεηέξκνθ κεζκθκμεζκί θκλείμ νπσ ηγ μκλθή έθπζγμ ή ζκεθκπλαιίαμ, νπκΰάηηκθηαε 

ιεξπλεζηά ΠΓΡΔ, ζτμθπθα με ηα αθαθελσμεθα ζηγθ αθπηέλπ ΗΑΠΓΡΘΡΚΠΕΞΖΑ ΜΔΕΓΖΑ 15 ηγμ 

ΓΑΑΔΕΟΡ. 

To ΠΓΡΔ πλέπεε θα θέλεε γμελκμγθία εθησμ ηπθ ηεηενηαίπθ ηλεάθηα (30) γμελκηκαεαζυθ γμελυθ 

πλκ ηγμ ζαηαηγζηεζήμ γμελκμγθίαμ νπκΰκηήμ ηπθ πλκζθκλυθ. 

2.Γαανγηεζή Γπεζηκηή Ονμμεηκξήμ ζηκ δεααπθεζμσ ζαηά ηκ άλδλκ 72 ηκν Κ. 4212/2016, τοκνμ 

2% ηγμ πλκίπκηκαεζδείζαμ δαπάθγμ. Ε εαατγζγ ζνμμεηκξήμ πλέπεε θα εζξτεε ηκνηάξεζηκθ αεα 

ηλεάθηα (30) γμέλεμ μεηά ηγ ηήιγ ηκν ξλσθκν εζξτκμ ηγμ πλκζθκλάμ. Ε εαανγηεζή επεζηκηή 

ζνμμεηκξήμ νπκΰάηηεηαε απσ ηκθ πλκζθέλκθηα γηεζηλκθεζά ζε μκλθή αλξείκν *.pdf ζαε 

πλκζζκμίβεηαε απσ ανησθ ζηγθ Αλμσδεα Ρπγλεζία Δεειααπαήμ ηκν Δεααπθεζμκτ ζε έθηνπγ μκλθή 

(πλπησηνπκ) εθησμ ηλευθ (3) ελααζίμπθ γμελυθ απσ ηγθ γηεζηλκθεζή νπκΰκηή (Ρπσδεεαμα Α 

Ναλαληήμαηκμ Γ΄ ηγμ παλκτζαμ Δεαζήλνιγμ).  

 

Ογμεευζεεμ: 

Με εθυζεεμ κεζκθκμεζυθ θκλέπθ πκν νπκΰάηηκνθ ζκεθή πλκζθκλά, νπκΰάηηκνθ  ηα παλαπάθπ, ζαηά 

πελίπηπζγ, δεζαεκηκαγηεζά, αεα  ζάδε κεζκθκμεζσ θκλέα πκν ζνμμεηέξεε ζηγθ έθπζγ πηγθ ηγμ 

εαατγζγμ ζνμμεηκξήμ. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL8JuopUuIixxPuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZv8xBpkZGOcRVDhKb_f6sUg2xMzDPI7nkrqv5NjIFex
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn


47 

 

Β. Πεξθεζή Νλκζθκλά 

Οτμθπθα με ηα αθαθελσμεθα ζηκνμ ζξεηεζκτμ σλκνμ ηκν Ναλαληήμαηκμ Β ηγμ 

παλκτζαμ Δεαζήλνιγμ. 

 

H ηεξθεζή πλκζθκλά, ογθεαζά νπκαεαλαμμέθγ, δα πλέπεε θα ζαητπηεε σηεμ ηεμ 

απαεηήζεεμ ζαε ηεμ Πεξθεζέμ Νλκδεααλαθέμ πκν έξκνθ ηεδεί απσ ηγθ 

Αθαδέηκνζα Αλξή ζηκ Ναλάληγμα ΟΠ, πελεαλάθκθηαμ αζλεΰυμ πυμ κε 

ζναζεζλεμέθεμ απαεηήζεεμ ζαε πλκδεααλαθέμ πηγλκτθηαε. Νελεηαμΰάθεε εδίπμ ηα 

έααλαθα ζαε δεζαεκηκαγηεζά, ΰάζεε ηπθ κπκίπθ δα αιεκηκαγδεί γ ζαηαηηγησηγηα 

ηπθ πλκζθελσμεθπθ εεδυθ, με ΰάζγ ηκ ζλεηήλεκ αθάδεζγμ. 

 

Οηα πελεεξσμεθα ηγμ ηεξθεζήμ πλκζθκλάμ δεθ πλέπεε ζε ζαμία πελίπηπζγ θα 

εμθαθίβκθηαε, άμεζα ή έμμεζα, κεζκθκμεζά ζηκεξεία. Πνξσθ εμθάθεζγ 

κεζκθκμεζυθ ζηκεξείπθ (ζνμπελεηαμΰαθκμέθπθ ηέιεπθ σππμ «δπλεάθ»), 

απκηεηεί ησακ απσλλεογμ ηγμ πλκζθκλάμ. 

 

Οηκθ (νπσ) θάζεηκ «Δεζαεκηκαγηεζά Ονμμεηκξήμ – Πεξθεζή Νλκζθκλά», 

νπκΰάηηκθηαε γηεζηλκθεζά ηα παλαζάηπ ηα κπκία ζαε θέλκνθ ογθεαζή νπκαλαθή: 

α) Νλσηνπα-πεζηκπκεγηεζά (εθσζκθ βγηκτθηαε  απσ ηγθ δεαζήλνιγ).  

«Νλσηνπκ»: γ ηεξθεζή πλκδεααλαθή πκν έξεε εαζλεδεί απσ αθααθπλεζμέθκ 

κλααθεζμσ με δλαζηγλεσηγηα ηνπκπκίγζγμ, αεα επαθαηαμΰαθσμεθγ ή δεαλζή 

εθαλμκαή, ηγμ κπκίαμ σμπμ γ ηήλγζγ δεθ είθαε νπκξλεπηεζή ζαε εμπίπηεε ζε μία 

απσ ηεμ αζσηκνδεμ ζαηγακλίεμ: 

o «Δεεδθέμ πλσηνπκ»: πλσηνπκ πκν έξεε εαζλεδεί απσ δεεδθή κλααθεζμσ 

ηνπκπκίγζγμ ζαε έξεε ηεδεί ζηγ δεάδεζγ ηκν ζκεθκτ. 

o «Γνλππαρζσ πλσηνπκ»: πλσηνπκ εαζεζλεμέθκ απσ ενλππαρζσ κλααθεζμσ 

ηνπκπκίγζγμ πκν έξεε ηεδεί ζηγ δεάδεζγ ηκν ζκεθκτ. 

o «Γδθεζσ πλσηνπκ»: πλσηνπκ πκν έξεε εζδκδεί απσ εδθεζσ κλααθεζμσ 

ηνπκπκίγζγμ ζαε έξεε ηεδεί ζηγ δεάδεζγ ηκν ζκεθκτ.  

ΰ) «Γνλππαρζή ηεξθεζή αιεκησαγζγ»: γ ηεζμγλεπμέθγ αιεκησαγζγ ηπθ επεδσζεπθ 

ηπθ επεδσζεπθ εθσμ δκμεζκτ πλκρσθηκμ, ζε ζνθάληγζγ με ηα κνζευδγ 

ξαλαζηγλεζηεζά ηκν, ζτμθπθα πλκμ ηκ αθηίζηκεξκ έααλαθκ ενλππαρζήμ 

αιεκησαγζγμ, σππμ κλίβεηαε ζηκ άλδλκ 2, πελίπηπζγ 12, ζηκθ νπ’ αλ. 

305/2011 ζαθκθεζμσ (ΓΓ) ηκν Γνλππαρζκτ Ηκεθκΰκνηίκν ζαε ηκν Ονμΰκνηίκν. 

α) «Ηκεθή ηεξθεζή πλκδεααλαθή»: γ ηεξθεζή πλκδεααλαθή ζηκθ ηκμέα ΠΝΓ πκν 

έξεε εζπκθγδεί ζτμθπθα με ηα άλδλα 13 ζαε 14 ηκν νπ’ αλ. 1025/2012 

ζαθκθεζμκτ (ΓΓ). 

δ) «Πεξθεζσ πηαίζεκ αθαθκλάμ»: ζάδε παλαδκηέκ ηκ κπκίκ εζπκθείηαε απσ ηκνμ 

ενλππαρζκτμ κλααθεζμκτμ ηνπκπκίγζγμ, πηγθ ηπθ ενλππαρζυθ πλκητππθ, 

ζτμθπθα με δεαδεζαζίεμ πλκζαλμκζμέθεμ ζηγθ ειέηειγ ηπθ αθααζυθ ηγμ αακλάμ. 

  
Πα δεζαεκηκαγηεζά ηεξθεζήμ πλκζθκλάμ αθαθέλκθηαε ζηκ Ναλάληγμα ΟΠ΄ ηγμ 
παλκτζαμ Δεαζήλνιγμ. 
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Γ. Μεζκθκμεζή Νλκζθκλά 

 

Οτμθπθα με ηα αθαθελσμεθα ζηκνμ ζξεηεζκτμ σλκνμ ηκν Ναλαληήμαηκμ Β΄ ηγμ 

παλκτζαμ δεαζήλνιγμ ζαε ηκ Ρπσδεεαμα Δ ηκν Ναλαληήμαηκμ Γ΄. 

 

Αθηεπλκζθκλέμ δεθ αίθκθηαε δεζηέμ ζαε απκλλίπηκθηαε πμ απαλάδεζηεμ. 

Γθαηηαζηεζέμ πλκζθκλέμ δεθ αίθκθηαε δεζηέμ ζαε απκλλίπηκθηαε. Νλκζθκλέμ πκν 

δέηκνθ σλκ αθαπλκζαλμκαήμ ηγμ ηεμήμ απκλλίπηκθηαε πμ απαλάδεζηεμ. 

Δεενζλεθίζεεμ πκν δίθκθηαε απσ ηκνμ πλκζθέλκθηεμ κπκηεδήπκηε μεηά ηγ ηήιγ 

ηκν ξλσθκν ζαηάδεζγμ ηπθ πλκζθκλυθ ηκνμ δε αίθκθηαε δεζηέμ ζαε 

απκλλίπηκθηαε πμ απαλάδεζηεμ. Δίδκθηαε μσθκ σηαθ βγηκτθηαε απσ ζνηηκαεζσ 

σλααθκ, είηε εθυπεπθ ηκν, είηε τζηελα απσ έααλαθκ ηγμ Αθαδέηκνζαμ Αλξήμ 

μεηά απσ ζξεηεζή αθπμκδσηγζγ ηκν ζνηηκαεζκτ κλαάθκν. Ογμεευθεηαε σηε απσ 

ηεμ δεενζλεθίζεεμ πκν δίδκθηαε ζτμθπθα με ηα παλαπάθπ, ηαμΰάθκθηαε νπσογ 

μσθκ εζείθεμ πκν αθαθέλκθηαε ζηα ζγμεία πκν βγηήδγζαθ. Οηγθ Μεζκθκμεζή 

Νλκζθκλά αθααλάθεηαε γ ηεμή ξπλίμ ΦΝΑ ζαε με ΦΝΑ αεα ζάδε είδκμ ηκν 

δεααπθεζμκτ, σππμ κλίβεηαε παλαζάηπ. Πκ απκηέηεζμα ηκν δεααπθεζμκτ δα 

ζαηαζνλπδεί ζηκθ πλκζθέλκθηα κεζκθκμεζσ θκλέα πκν δα πλκζθέλεε ηγθ 

ξαμγησηελγ ηεμή. 

 

Με ηεμέμ δα πλέπεε θα δίδκθηαε ζε ΓΡΞΩ ζαε δα αθααλάθκθηαε κηκαλάθπμ ζαε 

αλεδμγηεζυμ. Νλκζθκλέμ πκν δεθ δίθκνθ ηεμ ηεμέμ ζε ΓΡΞΩ ή πκν ζαδκλίβκνθ 

ζξέζγ ΓΡΞΩ πλκμ ιέθκ θσμεζμα, δα απκλλίπηκθηαε πμ απαλάδεζηεμ. Με 

πλκζθκλέμ νπκΰάηηκθηαε αεα ηκ ζτθκηκ ηπθ νπσ παλκξή νπγλεζευθ. 

 
Ε αθααλαθή ηγμ ηεμήμ ζε ΓΡΞΩ, μπκλεί θα αίθεηαε με δτκ (2) δεζαδεζά ογθία, 
εθσζκθ ξλγζεμκπκεείηαε ζε εθδεάμεζκνμ νπκηκαεζμκτμ. Πκ αεθεζσ ζτθκηκ 
ζηλκαανηκπκεείηαε ζε δτκ (2) δεζαδεζά ογθία, πλκμ ηα άθπ εάθ ηκ ηλίηκ 
δεζαδεζσ ογθίκ είθαε ίζκ ή μεααητηελκ ηκν πέθηε (5) ζαε πλκμ ηα ζάηπ εάθ είθαε 
μεζλσηελκ ηκν πέθηε (5). Γθσζκθ απσ ηγθ πλκζθκλά δεθ πλκζτπηεε με ζαθήθεεα 
γ πλκζθελσμεθγ ηεμή ή δεθ δίδεηαε εθεαία ηεμή αεα κησζηγλγ ηγθ πλκζθελσμεθγ 
πκζσηγηα, αθά είδκμ ζαε ζνθκηεζά γ πλκζθκλά απκλλίπηεηαε πμ απαλάδεζηγ. 
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Δ. Δεζαεκηκαγηεζά ηκν πλκζθέλκθηκμ ζηκθ κπκίκ πλσζεεηαε θα αίθεε γ 

ζαηαζτλπζγ 

 

Α. Πκ δεζαίπμα ζνμμεηκξήμ ηπθ κεζκθκμεζυθ θκλέπθ ζαε κε σλκε ζαε 

πλκςπκδέζεεμ ζνμμεηκξήμ ηκνμ, σππμ κλίβκθηαε ζηκθ Κ. 4412/2016 ζαε ηγθ 

παλκτζα Δεαζήλνιγ, ζλίθκθηαε ζαηά ηγθ νπκΰκηή ηγμ πλκζθκλάμ, ζαηά ηγθ 

νπκΰκηή ηπθ δεζαεκηκαγηεζυθ ηγμ εθ ησαπ Δεαζήλνιγμ ζαε ζαηά ηγ ζτθαογ ηγμ 

ζτμΰαζγμ ζηεμ πελεπηυζεεμ ηκν άλδλκν 105, παλάαλαθκμ 3, πελίπηπζγ α, ηκν 

Κ. 4412/2016.  

Οηγθ πελίπηπζγ πκν πλκζθέλπθ κεζκθκμεζσμ θκλέαμ ή έθπζγ ανηυθ ζηγλίβεηαε 

ζηεμ εζαθσηγηεμ άηηπθ θκλέπθ, κε θκλείμ ζηγθ εζαθσηγηα ηπθ κπκίπθ ζηγλίβεηαε 

νπκξλεκτθηαε ζηγθ νπκΰκηή ηπθ δεζαεκηκαγηεζυθ πκν απκδεεζθτκνθ σηε δεθ 

ζνθηλέξκνθ ησακε απκζηεεζμκτ ζαε σηε πηγλκτθηαε ηα ζξεηεζά ζλεηήλεα επεηκαήμ 

ζαηά πελίπηπζγ. 

Μ κεζκθκμεζσμ θκλέαμ νπκξλεκτηαε θα αθηεζαηαζηήζεε έθαθ θκλέα ζηγθ 

εζαθσηγηα ηκν κπκίκν ζηγλίβεηαε, εθσζκθ κ ηεηενηαίκμ δεθ πηγλκί ηκ ζξεηεζσ 

ζλεηήλεκ επεηκαήμ ή αεα ηκθ κπκίκ ζνθηλέξκνθ ησακε απκζηεεζμκτ ηπθ  

παλααλάθπθ 1, 2 ζαε 4 ηκν άλδλκν 73 ζαε ηγμ παλααλάθκν 2, ηκν άλδλκν 18, 

ηκν Κ. 4412/2016. 

Με κεζκθκμεζκί θκλείμ δεθ νπκξλεκτθηαε θα νπκΰάηηκνθ δεζαεκηκαγηεζά ή άηηα 

απκδεεζηεζά ζηκεξεία, αθ ζαε ζηκ μέηλκ πκν γ Αθαδέηκνζα Αλξή έξεε ηγ 

δνθαησηγηα θα ηαμΰάθεε ηα πεζηκπκεγηεζά ή ηεμ ζνθαθείμ πηγλκθκλίεμ απενδείαμ 

μέζπ πλσζΰαζγμ ζε εδθεζή ΰάζγ δεδκμέθπθ ζε κπκεκδήπκηε ζλάηκμ - μέηκμ ηγμ 

Έθπζγμ, γ κπκία δεαηίδεηαε δπλεάθ, σππμ εδθεζσ μγηλυκ ζνμΰάζεπθ, εεζκθεζσ 

θάζεηκ επεξείλγζγμ, γηεζηλκθεζσ ζτζηγμα απκδήζενζγμ εααλάθπθ ή ζτζηγμα 

πλκεπεηκαήμ. Ε δήηπζγ αεα ηγθ πλσζΰαζγ ζε εδθεζή ΰάζγ δεδκμέθπθ 

εμπελεέξεηαε ζηκ Πνπκπκεγμέθκ Έθηνπκ Ρπετδνθγμ Δήηπζγμ (ΠΓΡΔ) ηκν 

άλδλκν 79, παλάαλαθκμ 4, ηκν Κ. 4412/2016.  

Με κεζκθκμεζκί θκλείμ δεθ νπκξλεκτθηαε θα νπκΰάηκνθ δεζαεκηκαγηεζά, σηαθ γ 

Αθαδέηκνζα Αλξή πκν έξεε αθαδέζεε ηγ ζτμΰαζγ δεαδέηεε ήδγ ηα πμ άθπ 

δεζαεκηκαγηεζά ζαε ανηά ειαζκηκνδκτθ θα εζξτκνθ. 

 

Β. Γεα ηγθ απσδεειγ ηγμ μγ ζνθδλκμήμ ηπθ ησαπθ απκζηεεζμκτ, κε 

πλκζθέλκθηεμ κεζκθκμεζκί θκλείμ πλκζζκμίβκνθ αθηίζηκεξα ηα παλαζάηπ 

δεζαεκηκαγηεζά: 

α) Γεα ηκνμ ησακνμ απκζηεεζμκτ ηγμ παλααλάθκν 1, ηκν άλδλκν 73, ηκν Κ. 

4412/2016, απσζπαζμα ηκν ζξεηεζκτ μγηλυκν, σππμ ηκν πκεθεζκτ μγηλυκν ή, 

εηηείοεε ανηκτ, εζκδτθαμκ έααλαθκ πκν εζδίδεηαε απσ αλμσδεα δεζαζηεζή ή 

δεκεζγηεζή αλξή ηκν ζλάηκνμ-μέηκνμ ή ηγμ ξυλαμ ζαηααπαήμ ή ηγμ ξυλαμ σπκν 

είθαε εαζαηεζηγμέθκμ κ κεζκθκμεζσμ θκλέαμ, απσ ηκ κπκίκ πλκζτπηεε σηε 

πηγλκτθηαε ανηέμ κε πλκςπκδέζεεμ. Ε νπκξλέπζγ πλκζζσμεζγμ ηκν πμ άθπ 

απκζπάζμαηκμ αθκλά ζαε ζηα μέηγ ηκν δεκεζγηεζκτ, δεενδνθηεζκτ ή επκπηεζκτ 

κλαάθκν ηκν εθ ησαπ κεζκθκμεζκτ θκλέα ή ζηα πλσζππα πκν έξκνθ εικνζία 

εζπλκζυπγζγμ, ηήογμ απκθάζεπθ ή εηέαξκν ζε ανησ ζαηά ηα εεδεζσηελα 

αθαθελσμεθα ζηγθ πμ άθπ παλάαλαθκ. 
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ΰ) Γεα ηκνμ ησακνμ απκζηεεζμκτ ηπθ παλααλάθπθ 2 ζαε 4, πελίπηπζγ ΰ΄, ηκν 

άλδλκν 73, ηκν Κ. 4412/2016, πεζηκπκεγηεζσ πκν εζδίδεηαε απσ ηγθ αλμσδεα 

αλξή ηκν κεζείκν ζλάηκνμ - μέηκνμ ή ξυλαμ.  

Αθ ηκ ζλάηκμ - μέηκμ ή γ εθ ησαπ ξυλα δεθ εζδίδεε ηέηκεκν είδκνμ έααλαθκ ή 

πεζηκπκεγηεζσ ή σπκν ηκ έααλαθκ ή ηκ πεζηκπκεγηεζσ ανησ δεθ ζαητπηεε σηεμ ηεμ 

πελεπηυζεεμ πκν αθαθέλκθηαε ζηεμ αθπηέλπ νπκπαλααλάθκνμ (α) ζαε (ΰ), ηκ 

έααλαθκ ή ηκ πεζηκπκεγηεζσ μπκλεί θα αθηεζαδίζηαηαε απσ έθκλζγ ΰεΰαίπζγ ή, 

ζηα ζλάηγ - μέηγ ή ζηεμ ξυλεμ σπκν δεθ πλκΰηέπεηαε έθκλζγ ΰεΰαίπζγ, απσ 

νπετδνθγ δήηπζγ ηκν εθδεαθελκμέθκν εθυπεκθ αλμσδεαμ δεζαζηεζήμ ή δεκεζγηεζήμ 

αλξήμ, ζνμΰκηαεκαλάθκν ή αλμσδεκν επαααεημαηεζκτ ή εμπκλεζκτ κλααθεζμκτ ηκν 

ζλάηκνμ - μέηκνμ ή ηγμ ξυλαμ ζαηααπαήμ ή ηγμ ξυλαμ σπκν είθαε 

εαζαηεζηγμέθκμ κ κεζκθκμεζσμ θκλέαμ. 

Με αλμσδεεμ δγμσζεεμ αλξέμ παλέξκνθ, σπκν ζλίθεηαε αθααζαίκ, επίζγμγ δήηπζγ 

ζηγθ κπκία αθαθέλεηαε σηε δεθ εζδίδκθηαε ηα έααλαθα ή ηα πεζηκπκεγηεζά ηγμ 

παλκτζαμ παλααλάθκν ή σηε ηα έααλαθα ανηά δεθ ζαητπηκνθ σηεμ ηεμ 

πελεπηυζεεμ πκν αθαθέλκθηαε ζηεμ αθπηέλπ νπκπαλααλάθκνμ (α) ζαε (ΰ). 

Γεα ηεμ ηκεπέμ πελεπηυζεεμ ηγμ παλααλάθκν 4, ηκν Κ.4412/2016, νπετδνθγ 

δήηπζγ ηκν πλκζθέλκθηκμ κεζκθκμεζκτ θκλέα εθυπεκθ αλμσδεαμ δεζαζηεζήμ ή 

δεκεζγηεζήμ αλξήμ, ζνμΰκηαεκαλάθκν ή αλμσδεκν επαααεημαηεζκτ ή εμπκλεζκτ 

κλααθεζμκτ ηκν ζλάηκνμ - μέηκνμ ή ηγμ ξυλαμ ζαηααπαήμ ή ηγμ ξυλαμ 

εαζαηάζηαζήμ ηκν σηε δεθ ζνθηλέξκνθ ζηκ πλσζππσ ηκν κε κλεβσμεθκε ζηγθ 

παλάαλαθκ ησακε απκζηεεζμκτ. 

 

Γ. Ρπετδνθγ δήηπζγ ηκν πλκζθέλκθηκμ κεζκθκμεζκτ θκλέα εθυπεκθ αλμσδεαμ 

δεζαζηεζήμ ή δεκεζγηεζήμ αλξήμ, ζνμΰκηαεκαλάθκν ή αλμσδεκν επαααεημαηεζκτ ή 

εμπκλεζκτ κλααθεζμκτ ηκν ζλάηκνμ - μέηκνμ ή ηγμ ξυλαμ ζαηααπαήμ ή ηγμ 

ξυλαμ εαζαηάζηαζήμ ηκν σηε δεθ έξεε εζδκδεί ζε ΰάλκμ ηκν απσθαζγ 

απκζηεεζμκτ, ζτμθπθα με ηκ άλδλκ 74 ηκν Κ. 4412/2016. 

 

Δ. Γεα ηγθ απσδεειγ ηγμ απαίηγζγμ ηγμ παλααλάθκν 2, ηκν άλδλκν 75, κε 

Αθαδέηκνζεμ Αλξέμ απαεηκτθ πεζηκπκεγηεζσ/ΰεΰαίπζγ ηκν κεζείκν 

επαααεημαηεζκτ μγηλυκν ηκν Ναλαληήμαηκμ XI ηκν Νλκζαληήμαηκμ Α΄ ηκν Κ. 

4412/2016, με ηκ κπκίκ θα πεζηκπκεείηαε αθεθσμ γ εααλαθή ηκνμ ζε ανησ ζαε 

ηκ εεδεζσ επάααεημά ηκνμ, ζαηά ηα εεδεζσηελα κλεβσμεθα ζαε ζηα άλδλα 76 ζαε 

77, ζαηά πελίπηπζγ. Οηγθ πελίπηπζγ πκν ξυλα δεθ ηγλεί ηέηκεκ μγηλυκ, ηκ 

έααλαθκ ή ηκ πεζηκπκεγηεζσ μπκλεί θα αθηεζαδίζηαηαε απσ έθκλζγ ΰεΰαίπζγ ή, 

ζηα ζλάηγ - μέηγ ή ζηεμ ξυλεμ σπκν δεθ πλκΰηέπεηαε έθκλζγ ΰεΰαίπζγ, απσ 

νπετδνθγ δήηπζγ ηκν εθδεαθελκμέθκν εθυπεκθ αλμσδεαμ δεζαζηεζήμ ή δεκεζγηεζήμ 

αλξήμ, ζνμΰκηαεκαλάθκν ή αλμσδεκν επαααεημαηεζκτ ή εμπκλεζκτ κλααθεζμκτ ηγμ 

ξυλαμ ζαηααπαήμ ή ηγμ ξυλαμ σπκν είθαε εαζαηεζηγμέθκμ κ κεζκθκμεζσμ θκλέαμ 

σηε δεθ ηγλείηαε ηέηκεκ μγηλυκ ζαε σηε αζζεί ηγ δλαζηγλεσηγηα πκν απαεηείηαε 

αεα ηγθ εζηέηεζγ ηκν αθηεζεεμέθκν ηγμ νπσ αθάδεζγ ζτμΰαζγμ. Με  

εαζαηεζηγμέθκε ζηγθ Γηηάδα κεζκθκμεζκί θκλείμ πλκζζκμίβκνθ ΰεΰαίπζγ 

εααλαθήμ (ζαηά πελίπηπζγ) ζηκ Βεκηεξθεζσ ή Γμπκλεζσ ή Βεκμγξαθεζσ 

Γπεμεηγηήλεκ. 
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Γ. Γεα ηγθ απσδεειγ ηγμ θσμεμγμ ζτζηαζγμ ζαε εζπλκζυπγζγμ, ζηεμ πελεπηυζεεμ 

πκν κ κεζκθκμεζσμ θκλέαμ είθαε θκμεζσ πλσζππκ, πλκζζκμίβεε ηα ζαηά 

πελίπηπζγ θκμεμκπκεγηεζά έααλαθα ζτζηαζγμ ζαε θσμεμγμ εζπλκζυπγζγμ (σππμ 

ζαηαζηαηεζά, πεζηκπκεγηεζά μεηαΰκηυθ, αθηίζηκεξα ΦΓΗ, ζναζλσηγζγ Δ.Ο. ζε 

ζυμα, ζε πελίπηπζγ Α.Γ., ζ.ηπ., αθάηκαα με ηγ θκμεζή μκλθή ηκν 

δεααπθεβκμέθκν). Απσ ηα αθπηέλπ έααλαθα πλέπεε θα πλκζτπηκνθ γ θσμεμγ 

ζτζηαζή ηκν, σηεμ κε ζξεηεζέμ ηλκπκπκεήζεεμ ηπθ ζαηαζηαηεζυθ, ηκ/ηα 

πλσζππκ/α πκν δεζμετεε/κνθ θσμεμα ηγθ εηαελία ζαηά ηγθ γμελκμγθία 

δεεθέλαεεαμ ηκν δεααπθεζμκτ (θσμεμκμ εζπλσζππκμ, δεζαίπμα νπκαλαθήμ ζ.ηπ.), 

ηνξσθ ηλίηκε, ζηκνμ κπκίκνμ έξεε ξκλγαγδεί εικνζία εζπλκζυπγζγμ, ζαδυμ ζαε 

γ δγηεία ηκν/ηπθ ή/ζαε ηπθ μεηυθ ηκν κλαάθκν δεκίζγζγμ/ θσμεμκν 

εζπλκζυπκν. 

 

ΟΠ.  Με κεζκθκμεζκί θκλείμ πκν είθαε εααεαλαμμέθκε ζε επίζγμκνμ ζαηαησακνμ 

πκν πλκΰηέπκθηαε απσ ηεμ εζάζηκηε εζξτκνζεμ εδθεζέμ δεαηάιεεμ ή δεαδέηκνθ 

πεζηκπκίγζγ απσ κλααθεζμκτμ πεζηκπκίγζγμ πκν ζνμμκλθυθκθηαε με ηα 

ενλππαρζά πλσηνπα πεζηκπκίγζγμ, ζαηά ηγθ έθθκεα ηκν Ναλαληήμαηκμ VII ηκν 

Νλκζαληήμαηκμ Α΄ ηκν Κ. 4412/2016, μπκλκτθ θα πλκζζκμίβκνθ ζηεμ 

Αθαδέηκνζεμ Αλξέμ πεζηκπκεγηεζσ εααλαθήμ εζδεδσμεθκ απσ ηγθ αλμσδεα αλξή ή 

ηκ πεζηκπκεγηεζσ πκν εζδίδεηαε απσ ηκθ αλμσδεκ κλααθεζμσ πεζηκπκίγζγμ.  

Οηα πεζηκπκεγηεζά ανηά αθαθέλκθηαε ηα δεζαεκηκαγηεζά ΰάζεε ηπθ κπκίπθ έαεθε 

γ εααλαθή ηπθ εθ ησαπ κεζκθκμεζυθ θκλέπθ ζηκθ επίζγμκ ζαηάηκακ ή γ 

πεζηκπκίγζγ ζαε γ ζαηάηαιγ ζηκθ εθ ησαπ ζαηάηκακ. Ε πεζηκπκεκτμεθγ εααλαθή 

ζηκνμ επίζγμκνμ ζαηαησακνμ απσ ηκνμ αλμσδεκνμ κλααθεζμκτμ ή ηκ 

πεζηκπκεγηεζσ, πκν εζδίδεηαε απσ ηκθ κλααθεζμσ πεζηκπκίγζγμ, ζνθεζηά ηεζμήλεκ 

ζαηαηηγησηγηαμ σζκθ αθκλά ηεμ απαεηήζεεμ πκεκηεζήμ επεηκαήμ, ηεμ κπκίεμ 

ζαητπηεε κ επίζγμκμ ζαηάηκακμ ή ηκ πεζηκπκεγηεζσ. Με κεζκθκμεζκί θκλείμ πκν 

είθαε εααεαλαμμέθκε ζε επίζγμκνμ ζαηαησακνμ απαηηάζζκθηαε απσ ηγθ 

νπκξλέπζγ νπκΰκηήμ ηπθ δεζαεκηκαγηεζυθ πκν αθαθέλκθηαε ζηκ πεζηκπκεγηεζσ 

εααλαθήμ ηκνμ.  

 

Δ. Με εθυζεεμ κεζκθκμεζυθ θκλέπθ πκν νπκΰάηηκνθ ζκεθή πλκζθκλά, 

νπκΰάηηκνθ ηα παλαπάθπ, ζαηά πελίπηπζγ δεζαεκηκαγηεζά, αεα ζάδε κεζκθκμεζσ 

θκλέα πκν ζνμμεηέξεε ζηγθ έθπζγ, ζτμθπθα με ηα εεδεζσηελα πλκΰηεπσμεθα 

ζηκ άλδλκ 19, παλάαλαθκμ 2, ηκν Κ. 4412/2016. 

 

Ε. Οηγθ πελίπηπζγ πκν κεζκθκμεζσμ θκλέαμ επεδνμεί θα ζηγλεξδεί ζηεμ 

εζαθσηγηεμ άηηπθ θκλέπθ, ζτμθπθα με ηα κλεβσμεθα ζηεμ κεζείεμ δεαηάιεεμ ηκν 

Κ. 4412/2016, αεα ηγθ απσδεειγ σηε δα έξεε ζηγ δεάδεζή ηκν ηκνμ αθααζαίκνμ 

πσλκνμ, πλκζζκμίβεε, εδίπμ, ζξεηεζή έααλαθγ δέζμενζγ ηπθ θκλέπθ ανηυθ αεα 

ηκθ ζζκπσ ανησ. 

 

Θ. Ε ηεξθεζή εζαθσηγηα ηπθ κεζκθκμεζυθ θκλέπθ απκδεεζθτεηαε με ηκνμ 

ηλσπκνμ πκν αθαθέλκθηαε ζηκ Ναλάληγμα ΟΠ’ ηγμ παλκτζαμ Δεαζήλνιγμ. 
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ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Γ’: ΡΝΜΔΓΖΓΙΑΠΑ  
 

Α. ΡΝΜΔΓΖΓΙΑ ΓΓΓΡΕΠΖΗΕΟ ΓΝΖΟΠΜΘΕΟ ΟΡΙΙΓΠΜΕΟ 

 

Γζδσηγμ: 

Εμελκμγθία έζδκζγμ : 

Νλκμ ηκ Γεθεζσ Κκζκζκμείκ Αδγθυθ «Γευλαεκμ Γεθθγμαηάμ» 

Θ. Ιεζκαείπθ 154, Αδήθα 

Π.Η. 115 27 

 

ΓΓΓΡΕΠΖΗΕ ΓΝΖΟΠΜΘΕ ΡΝ' ΑΞΖΘΙΜΚ ........................... ΓΖΑ 

ΝΜΟΜ ....................... ΓΡΞΩ 

1. Έξκνμε ηγθ ηεμή θα ζαμ αθπλίζκνμε σηε εαανσμαζηε με ηγθ παλκτζα 

επεζηκηή λγηά, αθέζζηγηα ζαε αθεπεθτηαζηα, ενδνθσμεθκε απέθαθηε ζαμ εεμ 

κησζηγλκ ζαε πμ ανηκθεεηέηεμ, μέξλε ηκν πκζκτ ηπθ ……………….. ενλυ ζαε 

κηκαλάθπμ ……………………………… ενλυ νπέλ ηγμ εηαελείαμ………………………………………… με 

Α.Φ.Ι. ……………………… πκν εδλετεε …………………………… Π.Η. ………… (ζηγθ πελίπηπζγ 

έθπζγμ αθααλάθκθηαε σηα ηα παλαπάθπ αεα ζάδε μέηκμ ηγμ έθπζγμ), αεα ηγθ 

ζνμμεηκξή ηγμ ζηκθ Αθκεζησ Δγμσζεκ Εηεζηλκθεζσ Δεααπθεζμσ ηγμ Ρπγλεζίαμ 

ζαμ πκν αθκλά ζηγθ πλκμήδεεα «Γθσμ (1) Ονζηήμαηκμ PACS/RIS», πλκμ 

ζάηνογ αθααζυθ ηκν Κκζκζκμείκν, με ξλγμαηκδσηγζγ απσ ηκ Νλσαλαμμα 

Δγμκζίπθ Γπεθδτζεπθ, ζτμθπθα με ηγθ νπ' αλ.  12/2019 δεαζήλνιή ζαμ. 

2. Ε παλκτζα εαατγζγ ζαητπηεε μσθκ ηεμ απσ ηγ ζνμμεηκξή ζηκθ αθπηέλπ 

δεααπθεζμσ απκλλέκνζεμ νπκξλευζεεμ ηγμ/ηπθ εθ ησαπ Γηαελείαμ/Γηαελεευθ 

ζαδ' σηκ ηκθ ξλσθκ εζξτκμ ηγμ. 

3. Ε εαατγζγ παλέξεηαε αθέζζηγηα ζαε αθεπεθτηαζηα, παλαεηκτμαζηε ηκν 

δεζαευμαηκμ ηγμ δεαελέζεπμ ζαε ηγμ δεβήζεπμ. 

4. Οε πελίπηπζγ πκν απκθαθδείηε με ηγθ εηετδελγ ζαε αδέζμενηγ ζλίζγ 

ζαμ ηγθ κπκία δα μαμ αθπζηκπκεήζεηε σηε γ (εηαελεία) ……………………….. δεθ 

εζπηήλπζε ηγθ νπκξλέπζή ηγμ πκν πελεαλάθεηαε ζηκ αθπηέλπ ζγμείκ 1, ζαμ 

δγηυθκνμε σηε αθαηαμΰάθκνμε με ηγθ παλκτζα επεζηκηή ηγ λγηή νπκξλέπζγ θα 

ζαμ ζαηαΰάηκνμε, ξπλίμ κπκεαδήπκηε απσ μέλκνμ μαμ αθηίλλγζγ, αμθεζΰήηγζγ ή 

έθζηαζγ ζαε ξπλίμ θα ελενθγδεί ηκ ΰάζεμκ ή μγ ηγμ απαίηγζγμ ζαμ, κησζηγλκ ή 

μέλκμ ηκν πκζκτ ηγμ εαατγζγμ, ζτμθπθα με ηεμ κδγαίεμ ζαμ ζαε εθησμ πέθηε (5) 

γμελυθ απσ ηγθ γμελκμγθία πκν μαμ ηκ βγηήζεηε. Ε ζαηαΰκηή ηκν πκζκτ 

αίθεηαε με μσθγ ηγ δήηπζγ ζαμ. 

5. Γεα ηγθ ζαηαΰκηή ηγμ νπσογ εαατγζγμ δεθ απαεηείηαε ζαμία 

εικνζεκδσηγζγ ή εθέλαεεα ζναζαηάδεζγμ ηγμ (εηαελείαμ) ……………..……………………, 

κτηε δα ηγθδεί νπσογ κπκεαδήπκηε ηνξσθ έθζηαζγ ή επεθτηαιγ ή πλκζθναή 

ανηήμ ζηγ δεαεηγζία ή ζηα δεζαζηήλεα, με αίηγμα ηγθ μγ ζαηάπηπζγ ηγμ 

εαανγηεζήμ επεζηκηήμ, ή ηγθ δέζγ ανηήμ νπσ δεζαζηεζή μεζεαατγζγ. 

6. Οαμ δγηυθκνμε αζσμγ σηε γ νπσογ εαατγζγ μαμ έξεε εζξτ μέξλε ηγθ 

….../……../……….. κπσηε ζαε δα επεζηλαθεί ζ' εμάμ γ παλκτζα εαανγηεζή 

επεζηκηή, μαβί με έααλαθγ δήηπζγ ζαμ σηε μαμ απαηηάζζεηε απσ ηγθ νπσογ 

εαατγζγ ζαε ζάδε ζξεηεζή νπκξλέπζγ. Ιέξλε ησηε, δα παλαμείθκνμε νπετδνθκε 

αεα ηγθ άμεζγ ζαηαΰκηή ζε εζάμ ηκν πκζκτ ηγμ εαατγζγμ. Μ ξλσθκμ εζξτκμ ηγμ 

εαανγηεζήμ ανηήμ δα παλαηαδεί εθσζκθ βγηγδεί απσ ηγθ Ρπγλεζία ζαμ πλεθ απσ 

ηγθ γμελκμγθία ηήιγμ ηγμ. 
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7. Βεΰαεκτμε σηε σηεμ κε εζξτκνζεμ Γαανγηεζέμ μαμ Γπεζηκηέμ πκν έξκνθ 

ξκλγαγδεί ζηκ Δγμσζεκ ζαε ΚΝΔΔ, ζνμπελεηαμΰαθκμέθγμ ζαε ανηήμ, δεθ 

νπελΰαίθκνθ ηκ σλεκ ηπθ εαανήζεπθ πκν έξεε ζαδκλεζδεί απσ ηκ Ρπκνλαείκ 

Μεζκθκμεζυθ αεα ηγθ Πλάπεβα μαμ.  

8. Οε πελίπηπζγ ζαηάπηπζγμ ηγμ εαανγηεζήμ, ηκ πκζσ ηγμ ζαηάπηπζγμ 

νπσζεεηαε ζηκ εζάζηκηε εζξτκθ ηέηκμ ξαληκζήμκν. 

 

 

 

(Γικνζεκδκηγμέθγ νπκαλαθή) 
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Β. ΡΝΜΔΓΖΓΙΑ ΓΓΓΡΕΠΖΗΕΟ ΓΝΖΟΠΜΘΕΟ ΗΑΘΕΟ ΓΗΠΓΘΓΟΕΟ 

 

Γζδσηγμ: 

Εμελκμγθία έζδκζγμ : 

Νλκμ ηγθ (Νηήλγ ζηκεξεία Αθαδέηκνζαμ Αλξήμ) : 

 

ΓΓΓΡΕΠΖΗΕ ΓΝΖΟΠΜΘΕ ΡΝ' ΑΞΖΘΙΜΚ .......................... ΓΖΑ ΝΜΟΜ 

....................... ΓΡΞΩ 

1. Έξκνμε ηγθ ηεμή θα ζαμ αθπλίζκνμε σηε εαανσμαζηε με ηγθ παλκτζα 

επεζηκηή λγηά, αθέζζηγηα ζαε αθεπεθτηαζηα, ενδνθσμεθκε απέθαθηε ζαμ εεμ 

κησζηγλκ ζαε πμ ανηκθεεηέηεμ, μέξλε ηκν πκζκτ ηπθ ………………..ενλυ ζαε 

κηκαλάθπμ ………………………………ενλυ νπέλ ηγμ εηαελείαμ…………………………… με 

Α.Φ.Ι. ……………………… πκν εδλετεε …………………………… Π.Η. ………… (ζηγθ πελίπηπζγ 

έθπζγμ αθααλάθκθηαε σηα ηα παλαπάθπ αεα ζάδε μέηκμ ηγμ έθπζγμ), αεα ηγθ 

ζαηή εζηέηεζγ ηπθ σλπθ ηγμ ζτμΰαζγμ, ζηκ πηαίζεκ ηκν δεεθελαγδέθηκμ απσ 

ηγθ Ρπγλεζία ζαμ Αθκεζηκτ Δγμσζεκν Εηεζηλκθεζκτ Δεααπθεζμκτ, πκν αθκλά 

ζηγθ πλκμήδεεα «Γθσμ (1) Ονζηήμαηκμ PACS/RIS», πλκμ ζάηνογ αθααζυθ ηκν 

Κκζκζκμείκν, με ξλγμαηκδσηγζγ απσ ηκ Νλσαλαμμα Δγμκζίπθ Γπεθδτζεπθ, 

ζτμθπθα με ηγθ νπ' αλ. 12/2019 δεαζήλνιή ζαμ. 

2. Ε παλκτζα εαατγζγ ζαητπηεε ηεμ απκλλέκνζεμ νπκξλευζεεμ ηγμ εθ ησαπ 

Γηαελείαμ, ζηγθ κπκία ζαηαζνλυδγζε γ πλκμήδεεα 

……………………………………………………………………………………………….., ζαδ' σηκ ηκθ ξλσθκ 

εζξτκμ ηγμ. 

3. Ε εαατγζγ παλέξεηαε αθέζζηγηα ζαε αθεπεθτηαζηα, παλαεηκτμαζηε δε ηκν 

δεζαευμαηκμ ηγμ δεαελέζεπμ ζαε ηγμ δεβήζεπμ. 

4. Οε πελίπηπζγ πκν απκθαθδείηε με ηγθ εηετδελγ ζαε αδέζμενηγ ζλίζγ 

ζαμ ηγθ κπκία δα μαμ αθπζηκπκεήζεηε σηε γ (εηαελεία) ……………………….. δεθ 

εζπηήλπζε ηγθ νπκξλέπζή ηγμ πκν πελεαλάθεηαε ζηκ αθπηέλπ ζγμείκ 1, ζαμ 

δγηυθκνμε σηε αθαηαμΰάθκνμε με ηγθ παλκτζα επεζηκηή ηγ λγηή νπκξλέπζγ θα 

ζαμ ζαηαΰάηκνμε, ξπλίμ κπκεαδήπκηε απσ μέλκνμ μαμ αθηίλλγζγ, αμθεζΰήηγζγ ή 

έθζηαζγ ζαε ξπλίμ θα ελενθγδεί ηκ ΰάζεμκ ή μγ ηγμ απαίηγζήμ ζαμ, κησζηγλκ ή 

μέλκμ ηκν πκζκτ ηγμ εαατγζγμ, ζτμθπθα με ηεμ κδγαίεμ ζαμ ζαε εθησμ πέθηε (5) 

γμελυθ απσ ηγθ γμελκμγθία πκν μαμ ηκ βγηήζεηε. Ε ζαηαΰκηή ηκν πκζκτ 

αίθεηαε με μσθγ ηγ δήηπζή ζαμ. 

5. Γεα ηγθ ζαηαΰκηή ηγμ νπσογ εαατγζγμ δεθ απαεηείηαε ζαμία 

εικνζεκδσηγζγ ή εθέλαεεα ζναζαηάδεζγμ ηγμ (εηαελείαμ) ……………..…………………… 

κτηε δα ηγθδεί νπσογ κπκεαδήπκηε ηνξσθ έθζηαζγ ή επεθτηαιγ ή πλκζθναή 

ανηήμ ζηγ δεαεηγζία ή ζηα δεζαζηήλεα, με αίηγμα ηγθ μγ ζαηάπηπζγ ηγμ 

εαανγηεζήμ επεζηκηήμ ή ηγθ δέζγ ανηήμ νπσ δεζαζηεζή μεζεαατγζγ. 

6. Οαμ δγηυθκνμε αζσμγ σηε γ νπσογ εαατγζή μαμ έξεε εζξτ μέξλε ηγθ 

….../……../……….. κπσηε ζαε δα επεζηλαθεί ζ' εμάμ γ παλκτζα εαανγηεζή 

επεζηκηή, μαβί με έααλαθγ δήηπζή ζαμ σηε μαμ απαηηάζζεηε απσ ηγθ νπσογ 

εαατγζγ ζαε ζάδε ζξεηεζή νπκξλέπζγ. Ιέξλε ησηε, δα παλαμείθκνμε νπετδνθκε 

αεα ηγθ άμεζγ ζαηαΰκηή ζ' εζάμ ηκν πκζκτ ηγμ εαατγζγμ. Μ ξλσθκμ εζξτκμ ηγμ 

εαανγηεζήμ ανηήμ δα παλαηαδεί εθσζκθ βγηγδεί απσ ηγθ Ρπγλεζία ζαμ πλεθ απσ 

ηγθ γμελκμγθία ηήιγμ ηγμ. 
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7. Βεΰαεκτμε σηε σηεμ κε εζξτκνζεμ Γαανγηεζέμ μαμ Γπεζηκηέμ πκν έξκνθ 

ξκλγαγδεί ζηκ Δγμσζεκ ζαε ΚΝΔΔ, ζνμπελεηαμΰαθκμέθγμ ζαε ανηήμ, δεθ 

νπελΰαίθκνθ ηκ σλεκ ηπθ εαανήζεπθ πκν έξεε ζαδκλεζδεί απσ ηκ Ρπκνλαείκ 

Μεζκθκμεζυθ αεα ηγθ Πλάπεβα μαμ.  

8. Οε πελίπηπζγ ζαηάπηπζγμ ηγμ εαανγηεζήμ, ηκ πκζσ ηγμ ζαηάπηπζγμ 

νπσζεεηαε ζηκ εζάζηκηε εζξτκθ ηέηκμ ξαληκζήμκν. 

(Γικνζεκδκηγμέθγ νπκαλαθή) 
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Γ. ΡΝΜΔΓΖΓΙΑ ΓΓΓΡΕΠΖΗΕΟ ΓΝΖΟΠΜΘΕΟ ΗΑΘΕΟ ΘΓΖΠΜΡΞΓΖΑΟ 

 

Γζδσηγμ: 

Εμελκμγθία έζδκζγμ : 

Νλκμ ηγθ (Νηήλγ ζηκεξεία Αθαδέηκνζαμ Αλξήμ) : 

 

ΓΓΓΡΕΠΖΗΕ ΓΝΖΟΠΜΘΕ ΡΝ' ΑΞΖΘΙΜΚ .......................... ΓΖΑ ΝΜΟΜ 

....................... ΓΡΞΩ 

1. Έξκνμε ηγθ ηεμή θα ζαμ αθπλίζκνμε σηε εαανσμαζηε με ηγθ παλκτζα 

επεζηκηή λγηά, αθέζζηγηα ζαε αθεπεθτηαζηα, ενδνθσμεθκε απέθαθηε ζαμ εεμ 

κησζηγλκ ζαε πμ ανηκθεεηέηεμ, μέξλε ηκν πκζκτ ηπθ ………………..ενλυ ζαε 

κηκαλάθπμ ………………………………ενλυ νπέλ ηγμ εηαελείαμ…………………………… με 

Α.Φ.Ι. ……………………… πκν εδλετεε …………………………… Π.Η. ………… (ζηγθ πελίπηπζγ 

έθπζγμ αθααλάθκθηαε σηα ηα παλαπάθπ αεα ζάδε μέηκμ ηγμ έθπζγμ), αεα ηγθ 

ζαηή ηεεηκνλαία ηπθ ζνμΰαηεζυθ εεδυθ, ζηκ πηαίζεκ ηκν δεεθελαγδέθηκμ απσ ηγθ 

Ρπγλεζία ζαμ Αθκεζηκτ Δγμσζεκν Εηεζηλκθεζκτ Δεααπθεζμκτ, πκν αθκλά ζηγθ 

πλκμήδεεα «Γθσμ (1) Ονζηήμαηκμ PACS/RIS», πλκμ ζάηνογ αθααζυθ ηκν 

Κκζκζκμείκν, με ξλγμαηκδσηγζγ απσ ηκ Νλσαλαμμα Δγμκζίπθ Γπεθδτζεπθ, 

ζτμθπθα με ηγθ νπ' αλ. 12/2019 δεαζήλνιή ζαμ. 

2. Ε παλκτζα εαατγζγ ζαητπηεε ηεμ απκλλέκνζεμ νπκξλευζεεμ ηγμ εθ ησαπ 

Γηαελείαμ, ζηγθ κπκία ζαηαζνλυδγζε γ πλκμήδεεα 

……………………………………………………………………………………………….., ζαδ' σηκ ηκθ ξλσθκ 

εζξτκμ ηγμ. 

3. Ε εαατγζγ παλέξεηαε αθέζζηγηα ζαε αθεπεθτηαζηα, παλαεηκτμαζηε δε ηκν 

δεζαευμαηκμ ηγμ δεαελέζεπμ ζαε ηγμ δεβήζεπμ. 

4. Οε πελίπηπζγ πκν απκθαθδείηε με ηγθ εηετδελγ ζαε αδέζμενηγ ζλίζγ 

ζαμ ηγθ κπκία δα μαμ αθπζηκπκεήζεηε σηε γ (εηαελεία) ……………………….. δεθ 

εζπηήλπζε ηγθ νπκξλέπζή ηγμ πκν πελεαλάθεηαε ζηκ αθπηέλπ ζγμείκ 1, ζαμ 

δγηυθκνμε σηε αθαηαμΰάθκνμε με ηγθ παλκτζα επεζηκηή ηγ λγηή νπκξλέπζγ θα 

ζαμ ζαηαΰάηκνμε, ξπλίμ κπκεαδήπκηε απσ μέλκνμ μαμ αθηίλλγζγ, αμθεζΰήηγζγ ή 

έθζηαζγ ζαε ξπλίμ θα ελενθγδεί ηκ ΰάζεμκ ή μγ ηγμ απαίηγζήμ ζαμ, κησζηγλκ ή 

μέλκμ ηκν πκζκτ ηγμ εαατγζγμ, ζτμθπθα με ηεμ κδγαίεμ ζαμ ζαε εθησμ πέθηε (5) 

γμελυθ απσ ηγθ γμελκμγθία πκν μαμ ηκ βγηήζεηε. Ε ζαηαΰκηή ηκν πκζκτ 

αίθεηαε με μσθγ ηγ δήηπζή ζαμ. 

5. Γεα ηγθ ζαηαΰκηή ηγμ νπσογ εαατγζγμ δεθ απαεηείηαε ζαμία 

εικνζεκδσηγζγ ή εθέλαεεα ζναζαηάδεζγμ ηγμ (εηαελείαμ) ……………..…………………… 

κτηε δα ηγθδεί νπσογ κπκεαδήπκηε ηνξσθ έθζηαζγ ή επεθτηαιγ ή πλκζθναή 

ανηήμ ζηγ δεαεηγζία ή ζηα δεζαζηήλεα, με αίηγμα ηγθ μγ ζαηάπηπζγ ηγμ 

εαανγηεζήμ επεζηκηήμ ή ηγθ δέζγ ανηήμ νπσ δεζαζηεζή μεζεαατγζγ. 

6. Οαμ δγηυθκνμε αζσμγ σηε γ νπσογ εαατγζή μαμ έξεε εζξτ μέξλε ηγθ 

….../……../……….. κπσηε ζαε δα επεζηλαθεί ζ' εμάμ γ παλκτζα εαανγηεζή 

επεζηκηή, μαβί με έααλαθγ δήηπζή ζαμ σηε μαμ απαηηάζζεηε απσ ηγθ νπσογ 

εαατγζγ ζαε ζάδε ζξεηεζή νπκξλέπζγ. Ιέξλε ησηε, δα παλαμείθκνμε νπετδνθκε 

αεα ηγθ άμεζγ ζαηαΰκηή ζ' εζάμ ηκν πκζκτ ηγμ εαατγζγμ. Μ ξλσθκμ εζξτκμ ηγμ 

εαανγηεζήμ ανηήμ δα παλαηαδεί εθσζκθ βγηγδεί απσ ηγθ Ρπγλεζία ζαμ πλεθ απσ 

ηγθ γμελκμγθία ηήιγμ ηγμ. 
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7. Βεΰαεκτμε σηε σηεμ κε εζξτκνζεμ Γαανγηεζέμ μαμ Γπεζηκηέμ πκν έξκνθ 

ξκλγαγδεί ζηκ Δγμσζεκ ζαε ΚΝΔΔ, ζνμπελεηαμΰαθκμέθγμ ζαε ανηήμ, δεθ 

νπελΰαίθκνθ ηκ σλεκ ηπθ εαανήζεπθ πκν έξεε ζαδκλεζδεί απσ ηκ Ρπκνλαείκ 

Μεζκθκμεζυθ αεα ηγθ Πλάπεβα μαμ.  

8. Οε πελίπηπζγ ζαηάπηπζγμ ηγμ εαανγηεζήμ, ηκ πκζσ ηγμ ζαηάπηπζγμ 

νπσζεεηαε ζηκ εζάζηκηε εζξτκθ ηέηκμ ξαληκζήμκν. 

(Γικνζεκδκηγμέθγ νπκαλαθή) 
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Δ. ΡΝΜΔΓΖΓΙΑ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕΟ ΝΞΜΟΦΜΞΑΟ 

 

ΝΞΜΙΕΘΓΖΑ «ΓΚΜΟ (1) ΟΡΟΠΕΙΑΠΜΟ PACS/RIS»,  

ΝΞΜΟ ΗΑΘΡΣΕ ΑΚΑΓΗΩΚ ΠΜΡ Γ.Κ.Α. «Γ. ΓΓΚΚΕΙΑΠΑΟ»,  

ΙΓ ΞΕΙΑΠΜΔΜΠΕΟΕ ΑΝΜ ΠΜ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΔΕΙΜΟΖΩΚ 

ΓΝΓΚΔΡΟΓΩΚ 

 

ΝΞΜΫΝΜΘΜΓΖΟΘΓΖΟΑ ΟΡΚΜΘΖΗΕ ΔΑΝΑΚΕ: 

161.290,30 ΓΡΞΩ ΝΘΓΜΚ Φ.Ν.Α. 

ΕΠΜΖ 200.000,00 ΓΡΞΩ ΟΡΙΝΓΞΖΘΑΙΒΑΚΜΙΓΚΜΡ ΦΝΑ 

 

ΑΞΖΘΙΜΟ ΔΖΑΗΕΞΡΛΕΟ: 12/2019 

CPV: 48000000-8 
 

ΝΞΜΟ: Γ.Κ.Α. «Γευλαεκμ Γεθθγμαηάμ» 

         Θ. Ιεζκαείπθ 154    

         Π.Η. 11527, Αδήθα 
 

ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕ ΝΞΜΟΦΜΞΑ 
 

Αθκτ ηάΰαμε νπσογ ηκνμ σλκνμ ηγμ νπ’ αλ. 12/2019 δεαζήλνιγμ αεα ηγθ 

πλκμήδεεα «Γθσμ (1) Ονζηήμαηκμ PACS/RIS»,  πλκμ ζάηνογ αθααζυθ ηκν 

Κκζκζκμείκν ζαμ, με ξλγμαηκδσηγζγ απσ ηκ Νλσαλαμμα Δγμκζίπθ Γπεθδτζεπθ, 

δγηυθκνμε σηε ηκνμ απκδεξσμαζηε πηήλπμ ζαε αθεπεθτηαζηα ζαε ζαμ 

νπκΰάηηκνμε ηγθ ζάηπδε πλκζθκλά:  
 
 

Νελεαλαθή είδκνμ Πεμή ξπλίμ ΦΝΑ ΦΝΑ Ονθκηεζή ηεμή με ΦΝΑ 

Έθα Οτζηγμα PACS/RIS    

 

 

Γίμαζηε ζηγ δεάδεζγ ζαμ αεα κπκεαδήπκηε ζνμπηγλπμαηεζή πηγλκθκλία.  

                                                                                                           
 

Ογμείπζγ: Ε παλκτζα νπκΰάηηεηαε ζε μκλθή .pdf , ζηκθ νπκθάζεηκ ηγμ 

κεζκθκμεζήμ πλκζθκλάμ ζαε θέλεε ηγθ ογθεαζή νπκαλαθή ηκν πλκζθέλκθηκμ.  
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ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ ΟΠ’: ΡΝΜ ΝΞΜΙΕΘΓΖΑ ΟΡΟΠΕΙΑ –  

ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ  

 

Μ εθ ησαπ Αθκεζησμ Δγμσζεκμ Εηεζηλκθεζσμ Δεααπθεζμσμ αθκλά ζηγθ 

πλκμήδεεα «Γθσμ (1) Ονζηήμαηκμ PACS/RIS», πλκμ ζάηνογ αθααζυθ ηκν 

Κκζκζκμείκν, με cpv: 48000000-8, αλεδμσ δεαζήλνιγμ 12/2019, 

πλκςπκηκαεζμσ 161.290,30 € πηέκθ ΦΝΑ, ήηκε 200.000,00 € 

ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν ηκν ΦΝΑ, ζλεηήλεκ ζαηαζτλπζγμ ηγθ πηέκθ ζνμθέλκνζα 

απσ κεζκθκμεζή άπκογ, ΰάζεε ηεμήμ πλκζθκλά (ξαμγησηελγ ηεμή) ζαε 

ξλγμαηκδσηγζγ απσ ηκ Νλσαλαμμα Δγμκζίπθ Γπεθδτζεπθ (Ν.Δ.Γ.). 

 

Πo πλκμ πλκμήδεεα ζτζηγμα δα πλέπεε θα πηγλκί ηεμ ζαηπηέλπ ηεξθεζέμ 

πλκδεααλαθέμ: 
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Ογμεευθεηαε σηε κε πλκζθέλκθηεμ κεζκθκμεζκί θκλείμ, πέλα απσ ηκ νπσ 

πλκμήδεεα ζτζηγμα PACS/RIS, δα δεαδέηκνθ ζαε ηα μέζα αεα ηγ δεαζτθδεζγ ηκν 

εικπηεζμκτ. 

 
 

 



98 

 

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Δ’: ΟΓΔΖΜ ΟΡΙΒΑΟΕΟ 
 

                                                                                                         
ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ 

ΡΝΜΡΞΓΓΖΜ ΡΓΓΖΑΟ  

ΔΖΜΖΗΕΟΕ 1γμ Ρ.Νε ΑΠΠΖΗΕΟ 

ΓΓΚΖΗΜ ΚΜΟΜΗΜΙΓΖΜ ΑΘΕΚΩΚ 

«ΓΓΩΞΓΖΜΟ ΓΓΚΚΕΙΑΠΑΟ» 

Παξνδλκμεζή Δεετδνθζγ: Ιεζκαείπθ 154, ΠΗ 11527 Αδήθα 

 

ΟΡΙΒΑΟΕ ΡΝ’ ΑΞ……………………………. 
  

ΝΞΜΙΕΘΓΖΑΟ «ΓΚΜΟ (1) ΟΡΟΠΕΙΑΠΜΟ PACS/RIS»,  

ΝΞΜΟ ΗΑΘΡΣΕ ΑΚΑΓΗΩΚ ΠΜΡ ΚΜΟΜΗΜΙΓΖΜΡ,  

ΙΓ ΞΕΙΑΠΜΔΜΠΕΟΕ ΑΝΜ ΠΜ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΔΕΙΜΟΖΩΚ 

ΓΝΓΚΔΡΟΓΩΚ 

ΑΔΑ: ……………………………………………… 

ΔΑΝΑΚΕ …………………………….€ πηέκθ Φ.Ν.Α.  

ΔΑΝΑΚΕ ………………….€ ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν Φ.Ν.Α.  

 

 

Οηγθ Αδήθα, ζήμελα ……………………………………………………, αθ’ εθσμ ηκ ΓΚΑ «Γ. 

Γεθθγμαηάμ», ηκ κπκίκ εδλετεε ζηγθ Αδήθα, (Θ. Ιεζκαείπθ 154, Π.Η. 11527, 

Αδήθα) ζαε εζπλκζππείηαε θσμεμα απσ ηκθ Δεκεζγηή ηκν, ζ. 

……………………………………………………………………………………………………(ΦΓΗ 

…………………………………..) ζαε πκν ζηγ ζνθέξεεα δα απκζαηείηαε ηκ “Κκζκζκμείκ” ζαε 

αθ’ εηέλκν γ εηαελεία «……………………………………………………………………………..» 

(ΑΦΙ……………………………ΔΜΡ………………………….) πκν εζπλκζππείηαε θσμεμα απσ 

ηκθ/ηγθ ζ…………………..………………………………………………. ηκν 

……………………………………………………………………..(ΑΔΠ……………………………………………………….), 

ΰάζεε ηκν νπ’ αλ. ………………………………………………………………………………… ζαε πκν ζηγ 

ζνθέξεεα δα απκζαηείηαε κ «Αθάδκξκμ», αθκτ έηαΰαθ νπσογ: 

  

1. Πγ με αλεδμσ 12/2019 Δεαζήλνιγ ηκν ΓΚΑ «Γευλαεκμ Γεθθγμαηάμ», με 

ηγθ κπκία πλκζγλτξδγζε Αθκεζησμ Δγμσζεκμ Εηεζηλκθεζσμ Δεααπθεζμσμ αεα ηγθ 

πλκμήδεεα «Γθσμ (1) Ονζηήμαηκμ PACS/RIS», πλκμ ζάηνογ αθααζυθ ηκν 

Κκζκζκμείκν, με cpv: 48000000-8, πλκςπκηκαεζμσ 161.290,30 € πηέκθ 

ΦΝΑ, ήηκε 200.000,00 € ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν ηκν ΦΝΑ, ζλεηήλεκ 

ζαηαζτλπζγμ ηγθ πηέκθ ζνμθέλκνζα απσ κεζκθκμεζή άπκογ, ΰάζεε ηεμήμ 

πλκζθκλά (ξαμγησηελγ ηεμή) ζαε ξλγμαηκδσηγζγ απσ ηκ Νλσαλαμμα Δγμκζίπθ 

Γπεθδτζεπθ (Ν.Δ.Γ.), 

2. ηγθ απσ …………………………………………………………νπκΰηγδείζα απσ ηκθ Αθάδκξκ 

πλκζθκλά,  
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3. ηγθ νπ’ αλ. ……………………………………………Απσθαζγ ηκν Δεκεζγηεζκτ 

Ονμΰκνηίκν ηκν Κκζκζκμείκν (αθαληγμέθγ ζηκθ εζησηκπκ δε@ταεεα με 

ΑΔΑ:………………………………………………..) με ηγθ κπκία ζαηαζνλυδγζε ζηγθ εηαελεία 

«…………………………………………………», γ πλκμήδεεα «Γθσμ (1) Ονζηήμαηκμ 

PACS/RIS», πλκμ ζάηνογ αθααζυθ ηκν Κκζκζκμείκν, 

 

ζνμθυθγζαθ ζαε έζαθαθ αμκεΰαία απκδεζηά ηα αζσηκνδα: 

 

ΑΞΘΞΜ 1κ 

ΑΚΠΖΗΓΖΙΓΚΜ ΠΕΟ ΟΡΙΒΑΟΕΟ 

 

Μ Αθάδκξκμ αθαηαμΰάθεε με ηκ ζνμθπθγηεζσ ανησ ηγθ νπκξλέπζγ πλκμήδεεαμ 

«Γθσμ (1) Ονζηήμαηκμ PACS/RIS», ζτμθπθα με ηκνμ σλκνμ ζαε ηεμ 

πλκδεααλαθέμ ηγμ νπ’ αλ. 12/2019 δεαζήλνιγμ ηκν Κκζκζκμείκν, ηγθ πλκζθκλά 

ηγμ εηαελείαμ ζαε ηγθ νπ’ αλ. ……………………………………………………..……………………… 

ζαηαζνλπηεζή απσθαζγ, ηα κπκία απκηεηκτθ αθαπσζπαζηα μέλγ ηγμ ζτμΰαζγμ. 

 

ΑΞΘΞΜ 2κ 

ΞΜΚΜΟ - ΠΜΝΜΟ ΝΑΞΑΔΜΟΕΟ ΗΑΖ ΝΑΞΑΘΑΒΕΟ 

 

Μ Αθάδκξκμ νπκξλεκτηαε, εθησμ εθεθήθηα (90) γμελυθ απσ ηγθ νπκαλαθή ηγμ 

παλκτζαμ, θα παλαδυζεε (πλκμήδεεα ζαε εαζαηάζηαζγ) ηκ νπσ πλκμήδεεα 

Οτζηγμα πκν ηκν έξεε ζαηαζνλπδεί, ήηκε ηκν «Ονζηήμαηκμ PACS/RIS”, ζηκ 

Ηέθηλκ Αζηεθκδεααθπζηεζυθ Απεεζκθίζεπθ ηκν Κκζκζκμείκν. 

 

ΑΞΘΞΜ 3κ 

ΓΝΖΠΞΜΝΕ ΝΑΞΑΘΑΒΕΟ ΓΖΔΩΚ ΗΑΖ  

ΓΘΓΓΜΡ ΗΑΘΕΟ ΓΗΠΓΘΓΟΕΟ ΠΕΟ ΟΡΙΒΑΟΕΟ 

 

Γεα ηγθ παλαηαΰή ηπθ ζνμΰαηεζυθ εεδυθ ζαε ηκθ έηεαξκ ηγμ ζαηήμ εζηέηεζγμ 

ηπθ σλπθ ηγμ ζτμΰαζγμ έξεε κλεζδεί επεηλκπή, γ κπκία κθείηεε θα ζνθηάιεε ζαε 

θα νπκΰάηεε ζξεηεζσ πλαζηεζσ.  

 

ΑΞΘΞΜ 4κ 

ΠΞΜΝΜΟ ΝΘΕΞΩΙΕΟ 

ΟΡΚΜΘΖΗΕ ΔΑΝΑΚΕ …………………€ πηέκθ Φ.Ν.Α. 

ΟΡΚΜΘΖΗΕ ΔΑΝΑΚΕ …………………€ ζνμπελεηαμΰαθκμέθκν Φ.Ν.Α. 

 

Ε πηγλπμή ηκν Αθαδσξκν δα πλααμαηκπκεγδεί μεηά ηγθ παλαηαΰή ηπθ νπσ 

πλκμήδεεα εεδυθ, ηγθ παλαζκηκτδγζγ ζαε ηκθ έηεαξκ ηγμ ζαηήμ εζηέηεζγμ ηγμ 

ζτμΰαζγμ απσ ηγθ αλμσδεα (κλεζδείζα) επεηλκπή ηκν Κκζκζκμείκν, με ηαζηεζσ 

ξλγμαηεζσ έθηαημα ζε ΰάλκμ ηπθ πεζηυζεπθ ηκν Νλκαλάμμαηκμ Δγμκζίπθ 

Γπεθδτζεπθ (ΟΑΓ 091, ζπδεζσμ έλακν 2018ΟΓ09100049). 
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ΑΞΘΞΜ 5κ 

ΗΞΑΠΕΟΓΖΟ 

 

1. Ηλάηγζγ 0,06% γ κπκία νπκηκαίβεηαε επί ηγμ αιίαμ ζάδε πηγλπμήμ πλκ 

θσλπθ ζαε ζλαηήζεπθ ηγμ αλξεζήμ, ζαδυμ ζαε ζάδε ζνμπηγλπμαηεζήμ 

ζτμΰαζγμ νπέλ ηγμ Γθεαίαμ Αθειάληγηγμ Αλξήμ Δγμκζίπθ Ονμΰάζεπθ 

επεΰάηηεηαε (άλδλκ 4, Κ.4412/2016  σππμ εζξτεε).  

2. αλησζγμκ 3% επί ηγμ ζλάηγζγμ ηγμ Γ.Α.Α.ΔΕ.ΟΡ. ζαε ΜΓΑ 20% επί 

ηγμ ζλάηγζγμ ηκν ξαληκζήμκν. 

3. Ηλάηγζγ 0,06% γ κπκία νπκηκαίβεηαε επί ηγμ ζνθκηεζήμ αιίαμ ζάδε 

αλξεζήμ, ηλκπκπκεγηεζήμ ή ζνμπηγλπμαηεζήμ  ζτμΰαζγμ, πλκ θσλπθ ζαε 

ζλαηήζεπθ, νπέλ ηγμ Αλξήμ Γιέηαζγμ Νλκδεζαζηεζυθ Νλκζθναυθ (ΦΓΗ 

969/η. Β’/22.03.2017). 

4. αλησζγμκ 3% επί ηγμ ζλάηγζγμ ηγμ Α.Γ.Ν.Ν. ζαε ΜΓΑ 20% επί ηγμ 

ζλάηγζγμ ηκν ξαληκζήμκν. 

5. Ηλάηγζγ 2% νπέλ Σνξεζήμ Ραείαμ, ζτμθπθα με ηκ άλδλκ 3, ηκν Κ. 

3580/2007. 

6. 4% επί ηγμ ζαδαλήμ αιίαμ ηπθ εεδυθ. 

 

Όηεμ κε ζλαηήζεεμ νπκηκαίβκθηαε επί ηγμ ζαδαλήμ αιίαμ, ξπλίμ ΦΝΑ. 

 

ΑΞΘΞΜ 6κ 

ΓΓΓΡΕΟΕ ΗΑΘΕΟ ΓΗΠΓΘΓΟΕΟ 

 

Ωμ εαατγζγ αεα ηγθ ζαηή εζηέηεζγ ηπθ σλπθ ηκν ζνμθπθγηεζκτ κ 

«ΑΚΑΔΜΜΟ»  ζαηέδεζε ηγθ νπ’ αλ: ...................................   

εαανγηεζή επεζηκηή ηγμ .............................................., πκζκτ  # 

………….. #€, γ κπκία δα ηκν επεζηλαθεί μεηά ηγθ κηκζηγλπηεζή εζπηήλπζγ ηπθ 

σλπθ ηγμ ζτμΰαζγμ. 

ΑΞΘΞΜ 7κ 

ΓΓΓΡΕΟΕ ΗΑΘΕΟ ΘΓΖΠΜΡΞΓΖΑΟ 

 

Ωμ εαατγζγ αεα ηγθ ζαηή ηεεηκνλαία ………………………………………………………………, κ 

«ΑΚΑΔΜΜΟ»  ζαηέδεζε ηγθ νπ’ αλ: ...................................   

εαανγηεζή επεζηκηή ηγμ .............................................., πκζκτ  # 

………….. #€, γ κπκία δα ηκν επεζηλαθεί μεηά ηκ πέλαμ δτκ (2) εηυθ (εζξτμ 

ζαηήμ ηεεηκνλαίαμ) απσ ηγθ παλάδκζγ ζαε εαζαηάζηαζγ ηπθ ζνμΰαηεζυθ εεδυθ. 

 

ΑΞΘΞΜ 8κ 

ΜΞΜΖ ΓΗΠΓΘΓΟΕΟ ΠΕΟ ΟΡΙΒΑΟΕΟ 

 

Ηαηά ηγθ εζηέηεζγ ηγμ ζτμΰαζγμ κ αθάδκξκμ ηγλεί ηεμ νπκξλευζεεμ ζηκνμ 

ηκμείμ ηκν πελεΰαηηκθηεζκτ, ζκεθπθεζκαζθαηεζηεζκτ ζαε ελααηεζκτ δεζαίκν πκν 

έξκνθ δεζπεζηεί απσ ηκ δίζαεκ ηγμ Έθπζγμ, ηκ εδθεζσ δίζαεκ, ζνηηκαεζέμ 

ζνμΰάζεεμ ή δεεδθείμ δεαηάιεεμ πελεΰαηηκθηεζκτ, ζκεθπθεζκαζθαηεζηεζκτ ζαε 

ελααηεζκτ δεζαίκν, κε κπκίεμ απαλεδμκτθηαε ζηκ Ναλάληγμα X ηκν 

Νλκζαληήμαηκμ Α΄ ηκν Κ.4412/2016. Γπίζγμ ζαηά ηγθ εζηέηεζγ ηγμ ζτμΰαζγμ 



101 

 

κ αθάδκξκμ νπκξλεκτηαε θα ηγλεί ηεμ δεαηάιεεμ ηγμ θκμκδεζίαμ πελί ναείαμ ζαε 

αζθάηεεαμ ηπθ ελααβκμέθπθ ζαε πλσηγογμ ηκν επαααεημαηεζκτ ζεθδτθκν. 

 

Οε πελίπηπζγ πκν κ αθάδκξκμ είθαε Έθπζγ ζαε ζαηά ηγ δεάλζεεα ηγμ εζηέηεζγμ 

ηγμ Οτμΰαζγμ, κπκεαδήπκηε απσ ηα Ιέηγ ηγμ, ειαεηίαμ αθεζαθσηγηαμ αεα 

κπκεκδήπκηε ησακ ή ησαπ αθπηέλαμ ΰίαμ, δεθ μπκλεί θα αθηαπκζλεδεί ζηεμ 

νπκξλευζεεμ ηκν, ηα νπσηκεπα Ιέηγ ζνθεξίβκνθ θα έξκνθ ηγθ ενδτθγ 

κηκζηήλπζγμ ηγμ Οτμΰαζγμ με ηκνμ ίδεκνμ σλκνμ. Ε ζλίζγ αεα ηγ δνθαησηγηα 

εζπηήλπζγμ ή μγ ηπθ σλπθ ηγμ Οτμΰαζγμ εθαπσζεεηαε ζηγ δεαζλεηεζή ενξέλεεα 

ηκν Κκζκζκμείκν.  Οε αλθγηεζή  πελίπηπζγ, ηκ Κκζκζκμείκ δτθαηαε θα 

ζαηαααείηεε ηγ Οτμΰαζγ. 

 

ΑΞΘΞΜ 9κ.  

ΖΟΡΟ ΟΡΙΒΑΟΕΟ – ΠΞΜΝΜΝΜΖΕΟΕ 

Ε Οτμΰαζγ ανηή απκδίδεε ηγθ πηήλγ ζνμθπθία μεηαιτ ηπθ ζνμΰαηηκμέθπθ 

μελυθ ζαε νπελεζξτεε ζάδε πλκγακτμεθγμ ζνμθπθίαμ ή δήηπζγμ, αλαπηήμ ή 

πλκθκλεζήμ ζε ζξέζγ με σζα κλίβκθηαε δνθάμεε ηγμ παλκτζαμ. Μπκεαδήπκηε 

ηνξσθ ηλκπκπκίγζγ ηπθ σλπθ ηγμ παλκτζαμ δα αίθεηαε μσθκθ εααλάθπμ ζαε 

ΰάζεε ηκν άλδλκν 132 ηκν Κ. 4412/2016.    

ΑΞΘΞΜ 10κ 

ΗΑΠΑΓΓΓΘΖΑ ΟΡΙΒΑΟΕΟ 

 

Οηγθ πελίπηπζγ πκν κπκεκζδήπκηε απσ ηκνμ ζνμΰαηηκμέθκνμ ζλίθεε σηε κ άηηκμ 

παλαΰεάβεε κπκεκδήπκηε σλκ ηγμ παλκτζαμ Οτμΰαζγμ, δα ηκθ κξηεί αλαπηυμ ζαε 

δα παλέξεε ζηκθ άηηκ ζνμΰαηησμεθκ ηγθ δνθαησηγηα ζαε ηκθ ετηκακ ξλσθκ θα 

δελαπετζεε ηκ εηάηηπμα. Γάθ γ επαθσλδπζγ ανηή δε ηάΰεε ξυλα μέζα ζε 

ετηκακ ξλκθεζσ δεάζηγμα, ηκ κπκίκ δα δέζεε κ εζ ηπθ ζνμΰαηηκμέθπθ 

παλαπκθκτμεθκμ, κ ζνμΰαηησμεθκμ πκν εζξνλίβεηαε ηγθ τπαλιγ παλαΰίαζγμ, ζαη’ 

επεηκαήθ ηκν ζαε με επεθτηαιγ σηπθ ηπθ άηηπθ δεζαεπμάηπθ πκν έξεε ζτμθπθα 

με ηγθ παλκτζα, μπκλεί θα ζαηαααείηεε ηγθ Οτμΰαζγ. 

 

ΑΞΘΞΜ 11κ 

ΗΡΞΩΟΓΖΟ 

 

Οε πελίπηπζγ απσλλεογμ ηπθ νπσ πλκμήδεεα εεδυθ ή μέλκνμ ανηυθ, κ 

Αθάδκξκμ νπκξλεκτηαε ζε άμεζγ αθηεζαηάζηαζγ ηπθ απκλλεπησμεθπθ εεδυθ, με 

δίζεμ ηκν δαπάθεμ ζαε ξπλίμ ζαμία αιίπζγ, παλαεηκνμέθκν ηκν δεζαευμαηκμ ηγμ 

δεαεηγζίαμ.  

Γάθ κ Αθάδκξκμ δεθ ζνθαεθεί θα αθηεζαηαζηήζεε ηα νπσ πλκμήδεεα είδγ ή μέλγ 

ανηυθ, σππμ ηκν βγηγδεί, δεθ αθηεζαηαζηήζεε έαζαελα ή ΰλίζζεηαε ζε αδνθαμία 

θα εζηεηέζεε ηγθ αεηκτμεθγ πλκμήδεεα ή παλαΰεί ηκνμ σλκνμ ηγμ ζτμΰαζγμ, 

επεΰάηηεηαε ζε ανησθ, απσ ηκ Δεκεζγηεζσ Ονμΰκτηεκ ηκν Κκζκζκμείκν, πλσζηεμκ 

αθάηκακ πλκμ ηγ ζκΰαλσηγηα ηγμ παλάΰαζγμ, ζε νπκηλκπή δε ζαε δετηελκ ζαε 

ηλίηκ πλσζηεμκ, ηκ κπκίκ ζλαηείηαε απ’ σζα ανησμ έξεε θα ηάΰεε.  
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Γάθ ζηκθ Αθάδκξκ επεΰηγδεί αεα ηλίηγ θκλά πλσζηεμκ, ηκ Δεκεζγηεζσ Ονμΰκτηεκ 

ηκν Κκζκζκμείκν δεζαεκτηαε θα ηκθ ζγλτιεε έζπηπηκ ζαε θα απκθαζίζεε ηγθ 

έζπηπζγ νπέλ ηκν Κκζκζκμείκν ηγμ εαανκδκζίαμ ηκν ξπλίμ δεζαζηεζή ή άηηγ 

επέμΰαζγ. Πκ Κκζκζκμείκ δα έξεε ηκ δεζαίπμα θα αθαδέζεε ηγθ πλκμήδεεα ηπθ 

ζνμΰαηεζυθ εεδυθ ζηκθ επσμεθκ μεεκδσηγ ηκν δεεθελαγδέθηκμ δεααπθεζμκτ ζαε κ 

Αθάδκξκμ δα επεΰαλτθεηαε με ηγθ ηνξσθ επεπηέκθ δεαθκλά ηεμήμ ζαδυμ ζαε με 

ζάδε άηηγ ηνξσθ επεπλσζδεηγ δαπάθγ, κε δεαθκλέμ δε ανηέμ δα εζπίπηκνθ απσ 

δεζαευμαηά ηκν. 

Γπίζγμ, ζηγθ πελίπηπζγ παλάΰαζγμ σλκν ηεθσμ ηγμ ζτμΰαζγμ, κ Αθάδκξκμ δα 

είθαε νπκξλεπμέθκμ θα απκζαηαζηήζεε ζαδ’ κηκζηγλίαθ ζάδε πλκζζκπησμεθγ 

δεηεζή ή απκδεηεζή βγμία ηκν Κκζκζκμείκν ειαεηίαμ απκζηεεζηεζά ζαε μσθκ ηγμ 

παλαπάθπ παλάΰαζγμ, εθσζκθ ανηή ΰεΰαίπμ απκδεδεεξδεί απσ ηκ Κκζκζκμείκ.  

Γπεζκνλεζά  εθαλμσβκθηαε ζαηά πελίπηπζγ εεμ ΰάλκμ ηκν αθαδσξκν κε ζνλυζεεμ 

πκν πλκΰηέπκθηαε ζηκ άλδλκ 203 ηκν Κ.4412/2016.  Γπεπηέκθ εθαλμσβκθηαε 

ηα κλεβσμεθα ζηα άλδλα 216 έπμ 220 ηκν Κ.4412/2016.  

Νέλαθ ανηυθ μπκλεί θα επεΰηγδεί πλκζπλεθσμ απκζηεεζμσμ ηκν Αθαδσξκν απσ 

ηκ ζτθκηκ ηπθ ζνμΰάζεπθ πλκμγδεευθ ή νπγλεζευθ ηπθ θκλέπθ πκν εμπίπηκνθ 

ζηκ πεδίκ εθαλμκαήμ ηκν παλσθηκμ θσμκν, ζαηά ηα εεδεζσηελα πλκΰηεπσμεθα 

ζηκ άλδλκ 74 ηκν Κ. 4412/2016. 

 

ΑΞΘΞΜ 12κ 

ΓΦΑΞΙΜΟΠΓΜ ΔΖΗΑΖΜ – ΔΖΑΖΠΕΟΖΑ - ΑΞΙΜΔΖΑ ΔΖΗΑΟΠΕΞΖΑ 

 

Μ Αθάδκξκμ ζαε ηκ Κκζκζκμείκ δα πλκζπαδκτθ θα λνδμίβκνθ θεηεζά ζάδε 

δεαθκλά, πκν ηνξσθ δα πλκζτοεε ζηεμ μεηαιτ ηκνμ ζξέζεεμ ζαηά ηγ δεάλζεεα ηγμ 

εζξτκμ ηγμ Οτμΰαζγμ πκν δα νπκαλαθεί. Γπί δεαθπθίαμ, ζάδε δεαθκλά δα 

ητεηαε απσ ηα Γηηγθεζά δεζαζηήλεα ζαε ζναζεζλεμέθα ηα δεζαζηήλεα Αδγθυθ, 

εθαλμκζηέκ δε δίζαεκ είθαε πάθηκηε ηκ Γηηγθεζσ. 

Ηαηά ηγθ εζηέηεζγ ηγμ ζτμΰαζγμ εθαλμσβκθηαε κε δεαηάιεεμ ηκν Κ. 4412/2016, 

κε σλκε ηγμ παλκτζαμ δεαζήλνιγμ ζαε ζνμπηγλπμαηεζά κ Αζηεζσμ Ηυδεζαμ.  

 

Οηγθ παλκτζα Οτμΰαζγ αθαπσζπαζηα μέλγ απκηεηκτθ γ νπ’ αλ. 12/2019  

Δεαζήλνιγ ηκν Δεααπθεζμκτ ζαε γ αθηίζηκεξγ Ηαηαζνλπηεζή Απσθαζγ πκν  

ζνθηάξδγζε ΰάζεε ηγμ πλκζθκλάμ ηκν Αθαδσξκν, ηπθ απκηεηεζμάηπθ ηκν 

δεααπθεζμκτ ζαε ηπθ εζξνκνζυθ δεαηάιεπθ πελί Δγμκζίπθ Ονμΰάζεπθ ζαε 

κλαάθπζγμ – ηεεηκνλαίαμ - πλκμγδεευθ ηκν ΓΟΡ πκν ηγ δεέπκνθ. 

 

ΑΞΘΞΜ 13κ 

ΓΙΝΖΟΠΓΡΠΖΗΜΠΕΠΑ  ΑΚΑΔΜΜΡ 

 

Ηαδ' σηγ ηγ δεάλζεεα ηγμ Οτμΰαζγμ αηηά ζαε μεηά ηγθ ηήιγ ή ητζγ ανηήμ, κ 

Αθάδκξκμ δα αθαηάΰεε ηγθ νπκξλέπζγ θα ηγλήζεε εμπεζηενηεζά ζαε θα μγ 

αθπζηκπκεήζεε ζε κπκεκθδήπκηε ηλίηκ, κπκεαδήπκηε έααλαθα ή πηγλκθκλίεμ πκν 

θα πελεέηδκνθ ζε αθυζγ ηκν ζαηά ηγθ εζπηήλπζγ ηπθ νπκξλευζεπθ ηκν. 

Γπίζγμ δα αθαηάΰεε ηγθ νπκξλέπζγ θα μγθ αθπζηκπκεήζεε μέλκμ ή ηκ ζτθκηκ 

ηγμ πλκμήδεεαμ πκν δα εζηεηέζεε ξπλίμ ηγθ πλκγακτμεθγ έααλαθγ έαζλεζγ ηκν 

Κκζκζκμείκν.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art74
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ΑΞΘΞΜ 14κ 

ΔΩΟΖΔΖΗΖΑ 

Ε Οτμΰαζγ ζαηαληίβεηαε, δεέπεηαε ζαε ελμγθετεηαε ζτμθπθα με ηκ δίζαεκ ηγμ 

Γηηγθεζήμ Δγμκζλαηίαμ ζαε αεα σηεμ ηεμ μεηαιτ ηπθ ζνμΰαηηκμέθπθ δεαθκλέμ 

πκν ηνξσθ πλκζτοκνθ απσ ηγθ Οτμΰαζγ ανηή, απκζηεεζηεζά αλμσδεα είθαε ηα 

δεζαζηήλεα ηπθ Αδγθυθ. 

Όηκε κε σλκε ηγμ Οτμΰαζγμ δεπλκτθηαε κνζευδεεμ ζαε γ παλάΰαζγ έζηπ εθσμ ει’ 

ανηυθ, απσ κπκεκθδήπκηε ηπθ ζνμΰαηηκμέθπθ, δίθεε ηκ δεζαίπμα ζηκ ζαηά ηγθ 

αθυμγ ηκν ΰηαπησμεθκ μέλκμ θα βγηήζεε ηγθ ζαηαααεηία ηγμ Οτμΰαζγμ. 

 

ΑΞΘΞΜ 15κ 

ΓΝΖΗΜΖΚΩΚΖΑ 

Πα μέλγ δα εθελακτθ, σππμ αθαθέλεηαε ζηγθ παλκτζα Οτμΰαζγ ζαε με πθετμα 

αμκεΰαίαμ εμπεζηκζτθγμ ζαε ζνθελααζίαμ δα παλάζξκνθ ηεμ πηγλκθκλίεμ πκν 

πλέπεε θα παλαζξεδκτθ δνθάμεε ηγμ παλκτζαμ ζαε / ή πκν ενησαπμ απαεηκτθηαε 

αεα ηγθ ξλήζγ ζαε ηγθ άζζγζγ ηπθ δεζαεπμάηπθ ζαε νπκξλευζεπθ δνθάμεε ηγμ 

παλκτζαμ Ονμΰάζεπμ. 

Μεαδήπκηε εεδκπκίγζγ πκν απαεηείηαε δνθάμεε ηγμ παλκτζαμ Ονμΰάζεπμ ή 

ζαηαζηαηεζκτ, θσμκν ή ζαθκθεζμκτ δα αίθεηαε εααλάθπμ, εζησμ εάθ άηηπμ 

ζαδκλίβεηαε ζηγθ παλκτζα. 

Όηγ γ αηηγηκαλαθία ηκν «ΑΚΑΔΜΜΡ» πλκμ ηκ «ΚΜΟΜΗΜΙΓΖΜ» δα 

απενδτθεηαε πλκμ: 

 

Αλμσδεκμ νπάηηγηκμ: Ναθααευηγμ Ηκνζεκνλήμ 

Πγηέθπθκ: 213 – 2032169 

Fax: 213 – 2033668 

E-mail: p.kousiouris@gna-gennimatas.gr, p.kousiouris@yahoo.gr  

Παξνδλκμεζή Δεετδνθζγ: Θ. Ιεζκαείπθ 154, ΠΗ 11527 Αδήθα 

 

Όηγ γ αηηγηκαλαθία ηκν «ΚΜΟΜΗΜΙΓΖΜΡ» πλκμ ηκθ «ΑΚΑΔΜΜ» δα 

απενδτθεηαε πλκμ: 

Παξνδλκμεζή Δεετδνθζγ: ………………………………. 

Ρπετδνθκμ Γπεζκεθπθίαμ: ………………………. 

Πγηέθπθκ: ……………………….. 

Fax:  …………………………. 

Γ - mail: ……………………….. 

 

 

mailto:p.kousiouris@gna-gennimatas.gr
mailto:p.kousiouris@yahoo.gr
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Ε παλκτζα ζτμΰαζγ ζνθηάξδγζε ζε ηέζζελα (4) σμκεα πλπησηνπα ηα κπκία 

αθκτ αθααθυζδγζαθ απσ ηκνμ ζνμΰαηησμεθκνμ, νπκαλάθγζαθ ζαε έηαΰαθ, ηλία 

(3) ηκ «ΚΜΟΜΗΜΙΓΖΜ» ζαε έθα (1) κ «ΑΚΑΔΜΜΟ».  

 

ΜΖ  ΟΡΙΒΑΘΘΜΙΓΚΜΖ 

 

ΓΖΑ ΠΜ Γ.Κ.Α. «Γ. ΓΓΚΚΕΙΑΠΑΟ»               ΓΖΑ ΠΕΚ ΓΠΑΖΞΓΖΑ 

          Μ  ΔΖΜΖΗΕΠΕΟ    Μ ΚΜΙΖΙΜΟ ΓΗΝΞΜΟΩΝΜΟ 

 

        (ζθλααίδα ζαε νπκαλαθή)              (ζθλααίδα ζαε νπκαλαθή) 
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ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Ε’ 

 

ΠΡΝΜΝΜΖΕΙΓΚΜ ΓΚΠΡΝΜ ΡΝΓΡΘΡΚΕΟ ΔΕΘΩΟΕΟ (TEΡΔ) 

[άλδλκν 79 παλααλάθκν 4 Κ. 4412/2016 (Α΄147)] 

 αεα δεαδεζαζίεμ ζτθαογμ δγμσζεαμ ζτμΰαζγμ ζάηπ ηπθ κλίπθ ηπθ κδγαευθ 

 

Ιέλκμ Ζ: Νηγλκθκλίεμ ζξεηεζά με ηγθ αθαδέηκνζα αλξή/αθαδέηκθηα θκλέαi  ζαε 

ηγ δεαδεζαζία αθάδεζγμ 

 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή 

ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα) / 

αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 
- Ολνκαζία: [ΓΝΑ «Γεώξγηνο Γελλεκαηάο»] 

- Κσδηθόο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ: [99221992] 

- Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε / Πόιε / Σαρπδξνκηθόο Κσδηθόο: [Λ. Μεζνγείσλ 154, Αζήλα 

Σ.Κ. 11527] 

- Αξκόδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [Παλαγηώηεο Κνπζηνπξήο] 

- Σειέθσλν: [213 - 2032169] 

- Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν: [p.kousiouris@gna-gennimatas.gr θαη p.kousiouris@yahoo.gr] 

- Γηεύζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεύζπλζε δηθηπαθνύ ηόπνπ): [http://www.gna-gennimatas.gr] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σίηινο ή ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ζρεηηθνύ CPV): [Πξνκήζεηα ελόο (1) πζηήκαηνο PACS/RIS, κε ρξεκαηνδόηεζε από ην 

Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ, cpv 48000000-8] 

- Κσδηθόο ζην ΚΗΜΓΗ: [19PROC004406249] 

- Η ζύκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο ή ππεξεζίεο: [ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ] 

- Δθόζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε ύπαξμεο ζρεηηθώλ ηκεκάησλ : [……] 

- Αξηζκόο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν από ηελ αλαζέηνπζα αξρή: [12/2019] 

 

ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ 

ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκόο θνξνινγηθνύ κεηξώνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρώξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθό αξηζκό 

ηαπηνπνίεζεο, εθόζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: [……] 

Αξκόδηνο ή αξκόδηνη
ii 

: 

Σειέθσλν: 

Ηι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεύζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεύζπλζε 

δηθηπαθνύ ηόπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη πνιύ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε
iii

; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 

απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπόκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»
iv

 ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπόκελεο 

απαζρόιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηό 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνύλησλ εξγαδνκέλσλ; 

Δθόζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 

θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνύλησλ εξγαδνκέλσλ 

αλήθνπλ νη απαζρνινύκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Μεηξών εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδύλακν 

πηζηνπνηεηηθό (π.ρ. βάζεη εζληθνύ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππόινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνύζαο ελόηεηαο, ζηελ ελόηεηα Β θαη, 

όπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελόηεηα Γ ηνπ 

παξόληνο κέξνπο, ζπκπιεξώζηε ην κέξνο V 

θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξώζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιόγνπ 

ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ θαη ηνλ ζρεηηθό 

αξηζκό εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 

πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ή ε 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
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πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 

επίζεκν θαηάινγν
v
: 

δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιύπηεη 

όια ηα απαηηνύκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 

ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 

εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θόξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 

απεπζείαο κέζσ πξόζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 

απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο 

από θνηλνύ κε άιινπο
vi

; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο 

εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξόιν ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεύζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνύο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ από θνηλνύ ζηε 

δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή 

ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ 

πξνζώπσλ πνπ είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό 

θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπώλπκν 

ζπλνδεπόκελν από ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηόπν γέλλεζεο εθόζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγώλ ππό ηελ ηδηόηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δώζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζώπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπό …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ 

ΦΟΡΔΩΝ
vii

  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλόηεηεο άιισλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 

θαη ζηα (ηπρόλ) θξηηήξηα θαη θαλόλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη 

ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθωλα κε ην κέξνο 

ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη 

ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  

Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη 

ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα 

δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη 

ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη 

ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 



110 

 

Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο

viii
 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθόινπζνη ιόγνη απνθιεηζκνύ: 

1. πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
ix

· 

2. Γσξνδνθία
x,xi

· 

3. Απάηε
xii

· 

4. Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο
xiii·

 

5. Ννκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο
xiv

· 

6. Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλxv. 
 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ
xvi

 ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ, 

δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό γηα έλαλ από 

ηνπο ιόγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ 

(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απόθαζε ε 

νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ από πέληε έηε θαηά 

ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί 

απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνύ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρύεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
xviii

: 

α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απόθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην από ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιόγν ή ηνπο 

ιόγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ 

]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ηκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιόγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ 

[……] θαη ζρεηηθό(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xix

 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο, ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλύνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ 

(«απηνθάζαξζε»)
xx

; 

[] Ναη [] Όρη  
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Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ
xxi

: 

[……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο  

Πιεξωκή θόξωλ ή εηζθνξώλ θνηλωληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη εθπιεξώζεη 

όιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο
xxii

, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρώξα 

ζηελ νπνία είλαη ηπρόλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

 

Δάλ όρη αλαθέξεηε:  

α) Υώξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξόθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθό πνζό; 

γ)Πσο δηαπηζηώζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεώζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απόθαζεο; 

- Η ελ ιόγσ απόθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απόθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο, 

εθόζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη εθπιεξώζεη 

ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θόξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλόκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγόκελνο ζε δεζκεπηηθό 

δηαθαλνληζκό γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;
xxiii

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνύλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνύλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):
 xxiv

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόληωλ 

ή επαγγεικαηηθό παξάπηωκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ 

θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ
xxv

; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ ύπαξμε απηνύ ηνπ ιόγνπ 

απνθιεηζκνύ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε από ηηο αθόινπζεο 

θαηαζηάζεηο
xxvi

 : 

α) πηώρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από 

εθθαζαξηζηή ή από ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ 

ζπκβηβαζκνύ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθύπηνπζα από παξόκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λόκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο σζηόζν ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, ζα 

δύλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε, 

ιακβαλόκελεο ππόςε ηεο εθαξκνζηέαο 

εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ 

ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

ηνπ ιεηηνπξγίαο ππό απηέο ηηο 

πεξηζηάζεηο
xxvii 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα
xxviii

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

[.......................] 

 

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 
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Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο 

κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ 

ύπαξμε ηπρόλ ζύγθξνπζεο 

ζπκθεξόλησλ
xxix

, ιόγσ ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 

ζύκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηόλ 

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξόπν 

αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο
xxx

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλόκελε 

πιεκκέιεηα
xxxi

 θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηώδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνύκελεο δεκόζηαο ζύκβαζεο, 

πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο κε αλαζέηνληα 

θνξέα ή πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο 

παξαρώξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πξόσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνύκελεο 

ζύκβαζεο , απνδεκηώζεηο ή άιιεο 

παξόκνηεο θπξώζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθόο θνξέαο λα 

επηβεβαηώζεη όηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξώλ ςεπδώλ 

δειώζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιόγσλ 

απνθιεηζκνύ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξύςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

[] Ναη [] Όρη 
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απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνύληαη από ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξόπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 

ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδώο ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ απνθιεηζκό, 

ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελόηεηα  ή ελόηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξόληνο 

κέξνπο), ν νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπηωζε πνπ ε 

αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέηωλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρωξίο λα ππνρξενύηαη λα 

ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Εθπιήξωζε όιωλ ηωλ απαηηνύκελωλ 

θξηηεξίωλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί όια ηα απαηηνύκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

[] Ναη [] Όρη 

 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 
1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο 

ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά 

κεηξώα πνπ ηεξνύληαη ζηελ Διιάδα ή ζην 

θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήοxxxii
; ηνπ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[…] 
 
 

 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 
Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ 

νξγαληζκνύ γηα λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα παξάζρεη 

ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρώξα εγθαηάζηαζήο ηνπ 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 
Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξόθεηηαη θαη 

δειώζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο:  
[ …] [] Ναη [] Όρη 
 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

επηινγήο έρνπλ νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

δηαθήξπμε . 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1β) Μόλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

ππεξεζηώλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ 

αλαθνξάο
xxxiii

, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη 

πξνβεί ζηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο 

παξαδόζεηο αγαζώλ ηνπ είδνπο πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο 

αθόινπζεο θπξηόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ 

είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 
Καηά ηε ζύληαμε ηνπ ζρεηηθνύ θαηαιόγνπ 

αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη 

ηνπο παξαιήπηεο δεκόζηνπο ή 

ηδησηηθνύο
xxxiv

: 

Αξηζκόο εηώλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε):  

[…...........] 
Πεξηγξαθή πνζά εκεξνκελίεο παξαιήπηεο 
    

 

2) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθόινπζν ηερληθό 

πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο
xxxv

, ηδίσο ηνπο ππεύζπλνπο γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο: 

ηελ πεξίπησζε δεκόζησλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθόινπζν ηερληθό 

πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

αθόινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη 

ιακβάλεη ηα αθόινπζα κέηξα γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηα κέζα 

κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ δηαζέηεη είλαη ηα 

αθόινπζα:  

[……] 

4) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκόζεη ηα αθόινπζα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ θαη 

αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζύκβαζεο: 

[....……] 

5) Γηα ζύλζεηα πξνϊόληα ή ππεξεζίεο πνπ 

ζα παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα 

πξνϊόληα ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ ηδηαίηεξν 

ζθνπό: 
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε 

δηελέξγεηα ειέγρσλ
xxxvi

 όζνλ αθνξά ην 

παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο ηερληθέο 

ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα θαη, 

εθόζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, όζνλ αθνξά ηα 

κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηόο 

δηαζέηεη θαζώο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 
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γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο; 

6) Οη αθόινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη 

επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ δηαηίζεληαη 

από: 

α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηώλ ή ηνλ 

εξγνιάβν, 

θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξόζθιεζε ή 

δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο) 

β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκόδεη ηα αθόινπζα κέηξα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο: 

[……] 

9) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ ηα αθόινπζα κεραλήκαηα, 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθό εμνπιηζκό γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο: 

[……] 

10) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα 

αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή 

ππεξγνιαβίαο
xxxvii

 ην αθόινπζν ηκήκα 

(δει. πνζνζηό) ηεο ζύκβαζεο: 

[....……] 

11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ : 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα 

απαηηνύκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή 

θσηνγξαθίεο ησλ πξντόλησλ πνπ ζα 

πξνκεζεύζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα 

ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθά 

γλεζηόηεηαο· 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

δειώλεη πεξαηηέξσ όηη ζα πξνζθνκίζεη ηα 

απαηηνύκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηόηεηαο. 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ: 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθόο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη ηα απαηηνύκελα 

πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί από 

επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ πνηόηεηαο ή 

ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε 

ηα νπνία βεβαηώλεηαη ε θαηαιιειόηεηα ησλ 

πξντόλησλ, επαιεζεπόκελε κε παξαπνκπέο 

ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ζε πξόηππα, 

θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηε δηαθήξπμε; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιόγνπο θαη 

αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνύλ λα πξνζθνκηζηνύλ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
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ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα 

δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ 

δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε 

ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη 

πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθόο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί από αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνύο 

πνπ βεβαηώλνπλ όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

ζπκκνξθώλεηαη κε ηα απαηηνύκελα 

πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνζβαζηκόηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιόγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνύλ λα πξνζθνκηζηνύλ όζνλ αθνξά ην 

ζύζηεκα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθόο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί από αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνύο 

πνπ βεβαηώλνπλ όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

ζπκκνξθώλεηαη κε ηα απαηηνύκελα 

ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιόγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνύλ λα πξνζθνκηζηνύλ όζνλ αθνξά ηα 

ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλώςεισ 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη 

ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε 

επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη 

ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο 

απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη
xxxviii

, εθηόο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε 

θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ
xxxix.

 
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.

 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, 

ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ 

ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] 

ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήισζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... 

[πξνζδηνξηζκόο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε 

δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθό ηύπν, έληππν θαη ειεθηξνληθό, αξηζκόο αλαθνξάο)]. 

 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
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ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 

                                                 
i
 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ 
(ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν. 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, 

των μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ 
απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: Επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από δζκα (10) 
εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και / ι το ςφνολο του ετιςιου 
ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα δφο (2) εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: Επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από πενιντα (50) εργαηομζνουσ 
και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και / ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν 
υπερβαίνει τα δζκα (10) εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: Επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ 
απαςχολοφν λιγότερουσ από διακόςιουσ πενιντα (250) εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιών δεν υπερβαίνει τα πενιντα (50) εκατομμφρια ευρώ και/ι το ςφνολο του ετιςιου 
ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα ςαράντα τρία (43) εκατομμφρια ευρώ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι 

μειονεκτοφντων ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ 
ςτ΄ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Α΄ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο 
εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι 
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για 
επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ.  

ix
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ - πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ 

Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 
42). 

x
 Σφμφωνα με άρκρο 73, παράγραφοσ 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 

ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ 
C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ - πλαίςιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον 
ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο 
Ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά 
και του Πρόςκετου ς΄ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο Ν. Άρκρο 73 
παράγραφοσ 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το Ν. 
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2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικών 
ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτιτων και των ςυναφών µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ - πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 

2002 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ 
αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ 
αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και 
τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 

 
που ενςωματϊκθκε με το Ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 
δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 
ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ 
απόφαςθσ - πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία 
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το Ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ 

(Ε.Π.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων 
εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. 
τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73). 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ 
δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73, 
παράγραφοσ 7, τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 
λιφκθκαν.  

xxii
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του 

ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο 
τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73, παράγραφοσ 2, δεφτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω 
ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για 
επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ 
φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν 
του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο 
δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του 
άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
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xxv

 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 
ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παράγραφοσ 2. 

xxvi
 Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από 

τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παράγραφοσ 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ π.χ. άρκρο 68 παράγραφοσ 2 Ν. 3863/2010 . 

xxix
 Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Πρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περίπτωςθ ςτ, παράγραφοσ 4, του άρκρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Όπωσ περιγράφεται ςτο παράρτθμα XI του προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από 

οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφώνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο 
παράρτθμα αυτό. 

xxxiii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ 

εμπειρίασ που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xxxiv
 Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο 

δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xxxv
 Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν 

επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

xxxvi
 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ 

ονόματόσ τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xxxvii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ 

ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για 
τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ 
ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xxxviii
 Πρβλ και άρκρο 1 Ν. 4250/2014. 

xxxix
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που 
παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου 
απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω 
πρόςβαςθ.  


