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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 Μαρτίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α. 1031
Ηλεκτρονική δήλωση φορολογίας μεταβίβασης
ακινήτων - «Δήλωση Φ.Μ.Α.».
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 170), όπως
ισχύουν, και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 4, 5,
18, 19, 20, 30, 32, 37, 53, 54 αυτού.
2. Τις διατάξεις του α.ν. 1521/1950 «Περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων» (Α’ 245), ο οποίος κυρώθηκε με τον
ν. 1587/1950 (Α’ 294), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4758/2020
(Α’ 242) με τις οποίες προβλέπεται η έκδοση απόφασης
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.) για τον καθορισμό του τρόπου, του περιεχομένου, του χρόνου και κάθε άλλου θέματος σχετικού με
την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας
μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών
παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια.
4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Πρώτου Μέρους του
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 περί υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν με τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α’ 45).
6. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
7. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017
(Β’ 2743) απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με
εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκη-
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σης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε κυρίως
με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1179943 ΕΞ 2019 (Β’ 5205)
απόφαση και ισχύει.
8. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου
41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689)
και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
9. Την ανάγκη καθορισμού του τρόπου, του περιεχομένου, του χρόνου και κάθε άλλου θέματος σχετικού με
την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου.
10. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:
1. Οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων (δηλώσεις Φ.Μ.Α.) για τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου πώλησης, που αφορούν
ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες
ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων, υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά
επίσης υποβάλλονται και οι δηλώσεις για τη ματαίωση
του συμβολαιογραφικού εγγράφου, εφόσον οι αρχικές
έχουν υποβληθεί με τον ίδιο τρόπο.
Συντάσσεται μία δήλωση ανά αγοραστή ανεξαρτήτως
του αριθμού των πωλητών και των μεταβιβαζομένων
ακινήτων.
Δηλώσεις που αφορούν οποιαδήποτε άλλη περίπτωση
επιβολής φόρου μεταβίβασης ακινήτων, επανάληψη ή
διόρθωση συμβολαίου καθώς και πώληση ακινήτου σε
εκτέλεση προσυμφώνου υποβάλλονται σε έντυπη μορφή με τη διαδικασία που καθορίζεται με την υπό στοιχεία
Α. 1137/2020 (Β’ 2423) απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης Φ.Μ.Α. λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας, η δήλωση υποβάλλεται
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σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. μετά από αίτηση των υπόχρεων σε δήλωση και απόφαση του Προϊσταμένου της
Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου της Α.Α.Δ.Ε.
2. Η δήλωση Φ.Μ.Α. συμπληρώνεται από τον πιστοποιημένο συμβολαιογράφο που θα καταρτίσει την
συμβολαιογραφική πράξη και υποβάλλεται από τους
συμβαλλομένους με τη χρήση των προσωπικών τους
κωδικών TAXISnet. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η
δήλωση συμπληρώνεται από τον συμβολαιογράφο, η
υποβολή αυτής από τους συμβαλλομένους συνεπάγεται
την αποδοχή του περιεχομένου της και την ακρίβεια των
δηλουμένων από αυτούς. Εφόσον ζητείται απαλλαγή
πρώτης κατοικίας, η υποβολή της δήλωσης Φ.Μ.Α. έχει
για τον αγοραστή τις συνέπειες της υποβολής υπεύθυνης
δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ως προς τη
συνδρομή των προϋποθέσεων της απαλλαγής.
3. Κατά την υποβολή της δήλωσης Φ.Μ.Α. συμπληρώνονται όλα τα πεδία του συνημμένου υποδείγματος 1, που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Με τη δήλωση υπολογίζονται από τον συμβολαιογράφο η αξία των
ακινήτων, με τη συμπλήρωση των φύλλων υπολογισμού,
των απαλλαγών και του οφειλόμενου φόρου και συνυποβάλλονται τα κατά περίπτωση νόμιμα δικαιολογητικά.
4. Με την υποβολή της δήλωσης Φ.Μ.Α. εκδίδονται
αμέσως η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου,
που έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 2, που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, η οποία κοινοποιείται στον υπόχρεο σε φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις της
περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4174/2013,
και η ταυτότητα οφειλής. Μετά τη σύνταξη του μεταβιβαστικού συμβολαίου ο συμβολαιογράφος υποχρεούται
να καταχωρήσει τα στοιχεία αυτού και να το επισυνάψει
στην ως άνω ηλεκτρονική εφαρμογή.
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Με την υποβολή δήλωσης για τη ματαίωση συμβολαίου εντός έτους από την υποβολή της αρχικής εκδίδεται
άμεσα ατομικό φύλλο έκπτωσης (Α.Φ.EΚ.).
5. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης Φ.Μ.Α. και ελέγχει
την ακρίβεια των δηλούμενων και τη συνδρομή των
προϋποθέσεων απαλλαγής μέσα σε 60 ημέρες από την
υποβολή αυτής. Σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά, ο φορολογούμενος καλείται από
το Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους φορολογουμένους για την υποβολή των επιπλέον ζητούμενων
δικαιολογητικών εντός 5 εργάσιμων ημερών, σύμφωνα
με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013
με τη διαδικασία που προβλέπεται στην Α.1137/2020.
6. Η συνημμένη πράξη διοικητικού προσδιορισμού
φόρου εκδίδεται σε κάθε περίπτωση υποβολής δήλωσης
φόρου μεταβίβασης είτε αυτή υποβάλλεται ηλεκτρονικά
είτε σε έντυπη μορφή.
7. Όλες οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων
(είτε υποβάλλονται ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή)
καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό βιβλίο μεταγραφής
δηλώσεων Φ.Μ.Α.
8. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται
οποιαδήποτε προηγούμενη απόφαση προβλέπει διαφορετικά για τα οριζόμενα στην παρούσα.
9. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι και την
31η Μαΐου 2021 οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, για τις οποίες προβλέπει η παρούσα, δύνανται
να υποβάλλονται χωρίς τη χρήση της ηλεκτρονικής
εφαρμογής. Από την 1η Ιουνίου 2021 η υποβολή των
δηλώσεων Φ.Μ.Α. γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής.
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 1

Ȱʌɿɽʅʊʎ ʃɲʏɲʖʙʌɻʍɻʎ ………
ȵȿȿȸɁȻȾȸ ȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ

ȵʀɷʉʎ ȴɼʄʘʍɻʎ: ȰɆɍȻȾȸ

ɈɆɃɅɃɅɃȻȸɈȻȾȸ

ɀȵ ȵɅȻɌɉȿȰɂȸ

ȰɆɀɃȴȻȰ ȴ.Ƀ.ɉ. …………… ɍɆɃɁɃɇ ɌɃɆɃȿɃȳȻȰɇ

../../…

ȴȸȿɏɇȸ ɌɃɆɃɉ ɀȵɈȰȲȻȲȰɇȸɇ ȰȾȻɁȸɈɃɉ

ȵȻȴɃɇ ɇɉɁȰȿȿȰȳȸɇ:

Ȱʌɿɽʅʊʎ ȴɼʄʘʍɻʎ:……………..

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʐʋʉɴʉʄɼʎ:…

Ȱʌɿɽʅʊʎ Ʌʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻʎ ȴɼʄʘʍɻʎ:…..

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʐʋʉɴʉʄɼʎ:……

ɇɈɃȻɍȵȻȰ ɇɉɀȲɃȿȰȻɃȳɆȰɌɃɉ
Ȱ.Ɍ.ɀ.

ɃɁɃɀȰɈȵɅɏɁɉɀɃ ɼ ȵɅɏɁɉɀȻȰ

ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ ȾȰɈɃȻȾȻȰɇ ɼ ȵȴɆȰ

ȴ.Ƀ.ɉ.

ȵȻȴɃɇ ȰȾȻɁȸɈɃɉ
Ȱ/Ȱ ȰȾȻɁȸɈɃɉ

ȾȰɈȸȳɃɆȻȰ ȰȾȻɁȸɈɃɉ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸ ȰȾȻɁȸɈɃɉ

ɇɈɃȻɍȵȻȰ ɅɏȿȸɈȸ /ɏɁ
Ȱ/Ȱ

Ȱ.Ɍ.ɀ.

ɃɁɃɀȰɈȵɅɏɁɉɀɃ ɼ
ȵɅɏɁɉɀȻȰ

ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ ȾȰɈɃȻȾȻȰɇ ɼ
ȵȴɆȰ

ȴ.Ƀ.ɉ.
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ɇɈɃȻɍȵȻȰ ɁɃɀȻɀɃɉ ȵȾɅɆɃɇɏɅɃɉ ɅɏȿȸɈȸ
ɃɁɃɀȰɈȵɅɏɁɉɀɃ ɼ ȵɅɏɁɉɀȻȰ

Ȱ.Ɍ.ɀ.

ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ ȾȰɈɃȻȾȻȰɇ ɼ ȵȴɆȰ

ȴ.Ƀ.ɉ.

ȴȻȾȰȻɏɀȰɈȰ ɅɏȿȸɈȸ ȰȾȻɁȸɈɃɉ
ȰɈȰȾ

ȵȻȴɃɇ ȴȻȾȰȻɏɀȰɈɃɇ

ɅɃɇɃɇɈɃ

ɀȵɈȰȲȻȲȰȷɃɀȵɁȰ ȴȻȾȰȻɏɀȰɈȰ &ɅɃɇɃɇɈȰ ȰȾȻɁȸɈɃɉ (ɲʆɳ ʋʘʄɻʏɼ)
ɅȿȸɆȸɇ ȾɉɆȻɃɈȸɈȰ

ɎȻȿȸ ȾɉɆȻɃɈȸɈȰ

ȵɅȻȾȰɆɅȻȰ

ȵɅȻȾȰɆɅȻȰ ɃɆȻɇɀȵɁɃɉ ɍɆɃɁɃɉ
ɅɃɇɃɇɈɃ

ȴȻȰɆȾȵȻȰ

ɇɉɁɃȿȻȾɃ
ȴȻȾȰȻɏɀȰ
ɀȵɈȰȲȻȲȰɇȸ
ɉɅɃȿɃȻɅɃ

ȰȺɆɃȻɇɈȻȾȰ ɀȵɈȰȲȻȲȰȷɃɀȵɁȰȴȻȾȰȻɏɀȰɈȰ &ɅɃɇɃɇɈȰ ȰȾȻɁȸɈɃɉ
ɅȿȸɆȸɇ ȾɉɆȻɃɈȸɈȰ

ɎȻȿȸ ȾɉɆȻɃɈȸɈȰ

ȵɅȻȾȰɆɅȻȰ

ȵɅȻȾȰɆɅȻȰ ɃɆȻɇɀȵɁɃɉ ɍɆɃɁɃɉ

ɇɉɁɃȿȻȾɃ
ȴȻȾȰȻɏɀȰ

ɁȰȻ/ɃɍȻ

ɀȵɈȰȲȻȲȰɇȸ
ɉɅɃȿɃȻɅɃ

ɇɈɃȻɍȵȻȰ ȰȳɃɆȰɇɈȸ/ɇɉɀȲȰȿȿɃɀȵɁɃɉ
Ȱ.Ɍ.ɀ.

ɃɁɃɀȰɈȵɅɏɁɉɀɃ ɼ ȵɅɏɁɉɀȻȰ

ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ ȾȰɈɃȻȾȻȰɇ ɼ ȵȴɆȰ

ȴ.Ƀ.ɉ.

ɇɈɃȻɍȵȻȰ ɁɃɀȻɀɃɉ ȵȾɅɆɃɇɏɅɃɉ ȰȳɃɆȰɇɈȸ /ɇɉɀȲȰȿȿɃɀȵɁɃɉ
Ȱ.Ɍ.ɀ.

ɃɁɃɀȰɈȵɅɏɁɉɀɃ ɼ ȵɅɏɁɉɀȻȰ

ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ ȾȰɈɃȻȾȻȰɇ ɼ ȵȴɆȰ

ȴ.Ƀ.ɉ.
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ȰɅɃȾɈɏɀȵɁȰ ȴȻȾȰȻɏɀȰɈȰ ȾȰȻ ɅɃɇɃɇɈȰ ȰȾȻɁȸɈɃɉ (ȰȳɃɆȰɇɈȸɇ) ʋʉʐ ɸʆʏɳʍʍʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ɲʆʏɿʃɸɿʅɸʆɿʃʊ ʍʑʍʏɻʅɲ
ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʉʑ ɲʇʀɲʎ
ɅȿȸɆȸɇ
ȾɉɆȻɃɈȸɈȰ

ɎȻȿȸ
ȾɉɆȻɃɈȸɈȰ

ȵɅȻȾȰɆɅȻȰ

ȵɅȻȾȰɆɅȻȰ ɃɆȻɇɀȵɁɃɉ
ɍɆɃɁɃɉ

ȴ.Ƀ.ɉ
ȰȾȻɁȸɈɃɉ

ȰɁɈȻȾȵȻɀ
ȵɁȻȾȸ
ȰɂȻȰ

ɈȻɀȸɀȰ

ɁȰȻ/ɃɍȻ

ɇɉɁɃȿȻȾȸ ȰɁɈȻȾȵȻɀȵɁȻȾȸ ȰɂȻȰ ȰɅɃȾɈɏɀȵɁɏɁ ȰȾȻɁȸɈɏɁ:………………….
ɈȻɀȸɀȰ ȰɅɃȾɈɏɀȵɁɏɁ ȰȾȻɁȸɈɏɁ ɅɃɉ ȺȰ ȾȰɈȰȲȿȸȺȵȻ:……………………………...
ɌɃɆɃȿɃȳȸɈȵȰ ȰɂȻȰ: ……………………………..

ȰɅȰȿȿȰȳȵɇ
ȰɅȰȿȿȰȳȸ ȰʚȾȰɈɃȻȾȻȰɇ

Ȱȿȿȸ ȰɅȰȿȿȰȳȸ

ɅȿȸɆɃɉɁɈȰȻ ɃȻ ɅɆɃɉɅɃȺȵɇȵȻɇ ȰʚȾȰɈɃȻȾȻȰɇ
ȵȳȳȰɀɃɇ/ȸ -ɇɉɀɌɏɁɃ
ɇɉɀȲȻɏɇȸɇ

ȰȳȰɀɃɇ/ȸ

ɍȸɆɃɇ/Ȱ

ȴȻȰȷȵɉɀȵɁɃɇ/ȸ

ȰɆȻȺɀɃɇ ɅɆɃɇɈȰɈȵɉɃɀȵɁɏɁ
ɈȵȾɁɏɁ ….+

ȰɅȰȿȿȰɇɇɃɀȵɁȸ ȰɂȻȰ:………………………………………………………

ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ – ɇȸɀȵȻɏɇȵȻɇ

ɅȻɁȰȾȰɇ ɉɅɃȿɃȳȻɇɀɃɉ ɌɀȰ (Ȱʆʏɿʃɸɿʅɸʆɿʃʊ ʍʑʍʏɻʅɲ)
ȰɂȻȰ
ɇʐʆʉʄɿʃɼ ɲʇʀɲ ʅɸʏɲɴɿɴɲɺʊʅɸʆʉʐ ɲʃɿʆɼʏʉʐ:

Ɉʀʅɻʅɲ:

ȵʀɷʉʎ ɲʋɲʄʄɲɶɼʎ:

Ȱʋɲʄ/ʆɻ ɲʇʀɲ:

Ɉɸʄɿʃɼ ʔʉʌʉʄʉɶɻʏɹɲ ɲʇʀɲ:
ɌɃɆɃɇ
Ⱦʑʌɿʉʎ Ɍʊʌʉʎ:
Ɍʊʌʉʎ (ʆ.ɷ. 3033/54) 3%:
ɇɉɁɃȿɃ
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Ƀɿ ɷɻʄʉʑʆʏɸʎ
ɉʋɸʑɽʐʆɻ ȴɼʄʘʍɻ ɲɶʉʌɲʍʏɼ:
ɲ) ɸɶʙ ʃɲɿ ʉ/ɻ ʍʑɺʐɶʉʎ ɼ ʏʉ ɳʄʄʉ ʅɹʌʉʎ ʍʐʅʔʙʆʉʐ ʍʐʅɴʀʘʍɻʎ ʃɲɿ ʏɲ ɲʆɼʄɿʃɲ ɼ ɲʆɳʋɻʌɲ ʏɹʃʆɲ ʅɲʎ:
i. ɷɸʆ ɹʖʘ/ʉʐʅɸ ɷɿʃɲʀʘʅɲ ʋʄɼʌʉʐʎ ʃʐʌɿʊʏɻʏɲʎ ɼ ɸʋɿʃɲʌʋʀɲʎ ɼ ʉʀʃɻʍɻʎ ʍɸ ɳʄʄɻ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ɼ ɷɿʃɲʀʘʅɲ ʋʄɼʌʉʐʎ ʃʐʌɿʊʏɻʏɲʎ ʍɸ
ʉɿʃʉɷʉʅɼʍɿʅʉ ʉɿʃʊʋɸɷʉ ɼ ɿɷɲʆɿʃʊ ʅɸʌʀɷɿʉ ʉɿʃʉʋɹɷʉʐ ɼ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ ʍɸ ɷɻʅʉʏɿʃʊ ɼ ʃʉɿʆʉʏɿʃʊ ɷɿɲʅɹʌɿʍʅɲ ʅɸ ʋʄɻɽʐʍʅʊ ɳʆʘ ʏʘʆ
3.000 ʃɲʏʉʀʃʘʆ ʃɲɿ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʋʄɻʌʉʑʆ ʏɿʎ ʍʏɸɶɲʍʏɿʃɹʎ ɲʆɳɶʃɸʎ ʅʉʐ/ʏɻʎ ʉɿʃʉɶɹʆɸɿɲʎ,
ii. ɷɸʆ ɹʖʘ/ʉʐʅɸ ʏʑʖɸɿ ɲʋɲʄʄɲɶɼʎ ɲʋʊ ʏʉ ʔʊʌʉ ʅɸʏɲɴʀɴɲʍɻʎ, ʃʄɻʌʉʆʉʅɿɳʎ ɼ ɶʉʆɿʃɼʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʊʃʏɻʍɻ ʋʌʙʏɻʎ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ
ʃɲʏɳ ʏʉ ʋɲʌɸʄɽʊʆ,
iii. ɷɸʆ ɹʖʘ/ʉʐʅɸ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻ ʋɸʆʏɲɸʏʀɲ:
- ʏɻʆ ɸʋɿʃɲʌʋʀɲ ɼ ʏʉ ɷɿʃɲʀʘʅɲ ʉʀʃɻʍɻʎ ɼ ɿɷɲʆɿʃʊ ʅɸʌʀɷɿʉ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ, ɼ
- ʏɻʆ ʗɿʄɼ ʃʐʌɿʊʏɻʏɲ ɼ ɸʋɿʃɲʌʋʀɲ ɼ ɿɷɲʆɿʃʊ ʅɸʌʀɷɿʉ ʉɿʃʉʋɹɷʉʐ ʋʉʐ ʋʄɻʌʉʑʍɲʆ ʏɿʎ ʍʏɸɶɲʍʏɿʃɹʎ ɲʆɳɶʃɸʎ ʅʉʐ/ʏɻʎ ʉɿʃʉɶɹʆɸɿɲʎ,
ʍʐʆɲɽʌʉɿɺʊʅɸʆɲ ʅɸ ʏɲ ʄʉɿʋɳ ɲʃʀʆɻʏɲ ʅʉʐ/ʏɻʎ ʉɿʃʉɶɹʆɸɿɲʎ,
ɴ) ɷɸʆ ɸʀʅɲɿ ʍʐɶɶɸʆɼʎ ʋʌʙʏʉʐ ɴɲɽʅʉʑ ɸʇ ɲʀʅɲʏʉʎ ɼ ɲɶʖɿʍʏɸʀɲʎ ʅɸ ʏʉʆ ʋʘʄɻʏɼ ɼ ʍʑɺʐɶʉʎ ɼ ʏʉ ɳʄʄʉ ʅɹʌʉʎ ʍʑʅʔʘʆʉʐ ʍʐʅɴʀʘʍɻʎ,
ɶ) ʃɲʏʉɿʃʙ ʅʊʆɿʅɲ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ ɸʋʀ ɹʆɲ (1) ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɹʏʉʎ ʋʌɿʆ ʏɻ ʖʉʌɼɶɻʍɻ ʏɻʎ ɲʋɲʄʄɲɶɼʎ ɼ ʋʌʉʏʀɽɸʅɲɿ ʆɲ ɸɶʃɲʏɲʍʏɲɽʙ
ʅʊʆɿʅɲ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ ɸʆʏʊʎ ʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ ɷʑʉ (2) ɸʏʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲɶʉʌɳ,
ɷ) ɲʆɲʄɲʅɴɳʆʘ ʏɻʆ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻ ʆɲ ʋʌʉʍʃʉʅʀʍʘ, ʅɸʏɳ ʏɻʆ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻ ʏʉʐ ʍʐʅɴʉʄɲʀʉʐ, ʏɲ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ʋʉʐ ʏʐʖʊʆ ɽɲ ʅʉʐ ɺɻʏɻɽʉʑʆ ɲʋʊ ʏɻ ȴ.Ƀ.ɉ..

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ȵʃʏʑʋʘʍɻʎ:
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ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ 2

ȵȿȿȸɁȻȾȸ ȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ

Ȱʌɿɽ. Ʌʌɳʇɻʎ: ……-../../….
Ȱʌɿɽ. ȴɼʄʘʍɻʎ….-../../….

ȴ.Ƀ.ɉ. ………………

ɅɆȰɂȸ ȴȻɃȻȾȸɈȻȾɃɉ ɅɆɃɇȴȻɃɆȻɇɀɃɉ ɌɃɆɃɉ ɀȵɈȰȲȻȲȰɇȸɇ ȰȾȻɁȸɈɃɉ

ɇɈɃȻɍȵȻȰ ɅɏȿȸɈȸ/ɈɏɁ
ȵɅɏɁɉɀɃ: ………………………………….………….. ɃɁɃɀȰ: ……….…….…....ɃɁɃɀȰ ɅȰɈȵɆȰ: ………………………………………….
ȵɅɏɁɉɀȻȰ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ: ………………………………………………………... ɈȰɍ.Ⱦɏȴ.:…… Ɉȸȿ:………………………………………………………………
Ȱ.Ɍ.ɀ.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ɇɈɃȻɍȵȻȰ ɉɅɃɍɆȵɃɉ (ȰȳɃɆȰɇɈȸ)
ȵɅɏɁɉɀɃ:…………………………………..……... ɃɁɃɀȰ: ………………………….ɃɁɃɀȰ ɅȰɈȵɆȰ…………………………………………..
ȵɅɏɁɉɀȻȰ…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………..
ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ:…………………………………………..…………………………………ɈȰɍ.Ⱦɏȴ.:…………….Ɉȸȿ:…………………………………………
Ȱ.Ɍ.ɀ.: …………………………………………………………………………….

ȶʖʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ:
ɲ) ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ɲ.ʆ. 1521/1950 (ɌȵȾ 245 Ȱ') «ʋɸʌʀ ʔʊʌʉʐ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸʘʎ ɲʃɿʆɼʏʘʆ», ʉ ʉʋʉʀʉʎ ʃʐʌʙɽɻʃɸ ʅɸ ʏʉ ʆ. 1587/1950 (ɌȵȾ 294 Ȱ'),
ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ,
ɴ) ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʘʆ ɳʌɽʌʘʆ1,
ɶ) ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ Ⱦʙɷɿʃɲ Ɍʉʌʉʄʉɶɿʃɼʎ ȴɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ (ʆ. 4174/2013 – ɌȵȾ 170 Ȱʚ), ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ.
ɷ) ʏɻʆ ȴ.ɃɆȳ.Ȱ.1115805ȵɂ/31.07.2017 ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ ȴɿʉɿʃɻʏɼ ʏɻʎ Ȱ.Ȱ.ȴ.ȵ. «ɀɸʏɲɴʀɴɲʍɻ ɲʌʅʉɷɿʉʏɼʏʘʆ ʃɲɿ ɸʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻ ʐʋʉɶʌɲʔɼʎ “ɀɸ
ɸʆʏʉʄɼ ȴɿʉɿʃɻʏɼ” ʍɸ ʊʌɶɲʆɲ ʏɻʎ Ɍʉʌʉʄʉɶɿʃɼʎ ȴɿʉʀʃɻʍɻʎ» (ɌȵȾ 2743 Ȳʚ), ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ.

Ʌʌʉɴɲʀʆʉʐʅɸ ʍʏɻʆ ɹʃɷʉʍɻ ʏɻʎ ʋʌɳʇɻʎ ɲʐʏɼʎ ʅɸ ʏɿʎ ɲʃʊʄʉʐɽɸʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ
1

ɇʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿ ʉɿ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʋʉʐ ʋʌʉɴʄɹʋʉʐʆ ʏɻʆ ɲʋɲʄʄɲɶɼ ɼ ʏɻʆ ɸʋɿɴʉʄɼ ʋʌʉʍʏʀʅʉʐ ʃ.ʄʋ.
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ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȰȾȰ ɇɈɃȻɍȵȻȰ
2

1) ȰɆȻȺ. ȰɅɃɌȰɇȸɇ, ɃɁɃɀȰɈȵɅɏɁɉɀɃ ɇɉɀȲ/ɌɃɉ :…………………………………………………………………..………………………………………………….
3

2) ȵȻȴɃɇ ɌɃɆɃɉ: ɌɃɆɃɇ ɀȵɈȰȲȻȲȰɇȸɇ ȰȾȻɁȸɈɃɉ ……………………………………………………………………………………………………………………………
3) ɌɃɆɃȿɃȳȸɈȵȰ ȰɂȻȰ :………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………..……………
4

4) ȵȻȴɃɇ ȰɅȰȿȿȰȳȸɇ :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5) ȰɅȰȿȿȰɇɇɃɀȵɁȸ ȰɂȻȰ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6) ɈȵȿȻȾȸ ɌɃɆɃȿɃȳȸɈȵȰ ȰɂȻȰ…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………
ȾɉɆȻɃɇ ɌɃɆɃɇ

ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ (ʋʌʙɻʆ
Ⱦ.Ȱ.ȵ.)

ɅɃɇɃ (ȵɉɆɏ)

ȴȸɀ.ɌɃɆɃɇ

ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ (ʋʌʙɻʆ
Ⱦ.Ȱ.ȵ.)

ɅɃɇɃ (ȵɉɆɏ)

(ʆ.ɷ. 3033/54)

ɇɉɁɃȿɃ(ȵɉɆɏ)
7) ɅɃɇɃ ȰɅȰȻɈȸɇȸɇ ………………………………………… ȵʐʌʙ

5

8) ȿɃȻɅȵɇ ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȵɇ ………….……………………………………………………………………………………….………………………………………… (ʏɲ ɲʆʘʏɹʌʘ
ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ɲʆɲʄʐɽʉʑʆ ʃɲɿ ʍɸ ɸʋɿʋʄɹʉʆ ɶʌɲʅʅɹʎ)

Ɉ.Ƀ.
(ɇʔʌɲɶʀɷɲ, ʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ & ʐʋʉɶʌɲʔɼ ʏʉʐ ʋʌʉʍʙʋʉʐ ʋʉʐ ʐʋʉɶʌɳʔɸɿ6)
…………………… ………../…../……20
ɇɻʅɸʀʘʍɻ: -Ɉʉ ʋʉʍʊ ʏʉʐ ʔʊʌʉʐ ʅɸʏɲɴʀɴɲʍɻʎ ɲʃɿʆɼʏʉʐ, ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʍʐʆɿʍʏɳ ʏɻʆ ʉʔɸɿʄɼ ʍɲʎ ʄʊɶʘ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ɷɼʄʘʍɻʎ ʃɲɿ ɲʆɹʌʖɸʏɲɿ ʍʏʉ ʋʉʍʊ ʏʘʆ
………..……..…(……..) ɸʐʌʙ ʃɲʏɲɴɳʄʄɸʏɲɿ ɸʆʏʊʎ ʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ ʏʌɿʙʆ (3) ɸʌɶɳʍɿʅʘʆ ɻʅɸʌʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɹʃɷʉʍɻ ʏɻʎ ʋʌɳʇɻʎ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʉʑ
ʏʉʐ ʔʊʌʉʐ, ɳʄʄʘʎ ɽɲ ɸʋɿɴɲʌʐʆɽɸʀ ʅɸ ʏʉʆ ɲʆɲʄʉɶʉʑʆʏɲ ʏʊʃʉ. ȸ ʃɲʏɲɴʉʄɼ ʏʉʐ ʔʊʌʉʐ ɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ɲʋʊ ɲʋʉɷɸɿʃʏɿʃʊ ʃɲʏɲɴʉʄɼʎ ʋʉʐ ɸʃɷʀɷɸʏɲɿ
ɲʋʊ ʏɻʆ Ȱ.Ȱ.ȴ.ȵ.. ȸ ʃɲʏɲɴʉʄɼ ʏɻʎ ʉʔɸɿʄɼʎ ɶʀʆɸʏɲɿ ʅɸ ʏʉʐʎ ʏʌʊʋʉʐʎ ʋʄɻʌʘʅɼʎ ʋʉʐ ɷɿɲɽɹʏʉʐʆ ʉɿ ʍʐʆɸʌɶɲɺʊʅɸʆɸʎ ʅɸ ʏɻʆ Ȱ.Ȱ.ȴ.ȵ. Ɉʌɳʋɸɺɸʎ ʃɲɿ ʅɸ ʏɻ
ʖʌɼʍɻ ʖʌɸʘʍʏɿʃʙʆ ʃɲʌʏʙʆ ʋʄɻʌʘʅʙʆ ʅɹʍʘ ʏɻʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ ʏʉʐ TAXISNET.
-ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʅʔɿʍɴɼʏɻʍɻʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ʋʌɳʇɻʎ, ʃɲʏɳ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 63 ʏʉʐ Ⱦ.Ɍ.ȴ., ʉ ʐʋʊʖʌɸʉʎ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ʐʋʉɴɳʄɸɿ ɸʆʏʊʎ ʏʌɿɳʆʏɲ
(30) ɻʅɸʌʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ʃʉɿʆʉʋʉʀɻʍɻ ɼ ʏɻʆ ɸʋʀɷʉʍɻ ɲʐʏɼʎ, ɸʆɷɿʃʉʔɲʆɼ ʋʌʉʍʔʐɶɼ ʅɸ ɲʀʏɻʅɲ ʏɻʆ ɸʋɲʆɸʇɹʏɲʍɻ ʏɻʎ ʋʌɳʇɻʎ, ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɼʎ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ, ɲʋʊ ʏɻ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ ȵʋʀʄʐʍɻʎ ȴɿɲʔʉʌʙʆ ʏɻʎ Ȱ.Ȱ.ȴ.ȵ.. Ȱʋɸʐɽɸʀɲʎ ʋʌʉʍʔʐɶɼ ʍʏɲ ȴɿʉɿʃɻʏɿʃɳ ȴɿʃɲʍʏɼʌɿɲ ʃɲʏɳ ʏɻʎ ʋʌɳʇɻʎ ɸʀʆɲɿ
ɲʋɲʌɳɷɸʃʏɻ. ȸ ɸʆɷɿʃʉʔɲʆɼʎ ʋʌʉʍʔʐɶɼ ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ʍʏɻ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɼ ɲʌʖɼ ʋʉʐ ɸʇɹɷʘʍɸ ʏɻʆ ʋʌɳʇɻ ʃɲɿ ɲʆɲʔɹʌɸɿ ʏʉʐʎ ʄʊɶʉʐʎ ʃɲɿ ʏɲ ɹɶɶʌɲʔɲ
ʍʏɲ ʉʋʉʀɲ ɴɲʍʀɺɸʏɲɿ ʏʉ ɲʀʏɻʅɲ ɸʋɲʆɸʇɹʏɲʍɻʎ.

2

ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ ʏɻʎ ɷɿʃɲʍʏɿʃɼʎ ɲʋʊʔɲʍɻʎ ʏɻʎ ʉʋʉʀɲʎ ɺɻʏɸʀʏɲɿ ɻ ʅɸʏɲɶʌɲʔɼ ɼ ʏʉ ʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ ʏʉʐ
ʍʐʅɴʉʄɲɿʉɶʌɳʔʉʐ ʋʉʐ ɽɲ ʍʐʆʏɳʇɸɿ ʏʉ ʍʐʅɴʊʄɲɿʉ.
ȵʋɿʄʉɶɼ: ʋʙʄɻʍɻ, ɷɿɲʆʉʅɼ, ɲʆʏɲʄʄɲɶɼ ʃ.ʄʋ..

3
4

ȵʋɿʄʉɶɼ: Ȱ’ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ (ʆ. 1078/1980), ʆ.ɷ.1297/1972, ʆ.2166/1993 ʃ.ʄʋ..

5

ȵʔʊʍʉʆ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ɶɿɲ ɲʋɲʀʏɻʍɻ ʏʉʐ ʔʉʌʉʄʉɶʉʑʅɸʆʉʐ (ɳʌɽʌʉ 30 ʋɲʌ. 1 ȾɌȴ

6

ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ: Ƀ ȴɿʉɿʃɻʏɼʎ ʏɻʎ Ȱ.Ȱ.ȴ.ȵ (ɶɿɲ ʏɿʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɹʎ) ɼ ʅɸ ɸʆʏʉʄɼ ʏʉʐ ȴɿʉɿʃɻʏɼ ʏɻʎ Ȱ.Ȱ.ȴ.ȵ. ʉ Ʌʌʉʁʍʏɳʅɸʆʉʎ ʏɻʎ ȴ.Ƀ.ɉ.
(ɶɿɲ ʏɿʎ ʖɸɿʌʊɶʌɲʔɸʎ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2021
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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