
Άδειες λειτουργίας  ιατρείωμ 
 

Άρθρο 2 

Προϋποθέσεις μόμιμης λειτουργίας 

 

1. Για ςη μϊμιμη λειςξσογία ιαςοείξσ, πξλσψαςοείξσ, ξδξμςιαςοείξσ και 

πξλσξδξμςιαςοείξσ απαιςείςαι άδεια ή βεβαίχρη λειςξσογίαπ. Απϊ 1−1−2012 

η βεβαίχρη λειςξσογίαπ υξοηγείςαι απϊ ςξσπ καςά ςϊπξσπ Ιαςοικξϋπ και 

Οδξμςιαςοικξϋπ σλλϊγξσπ, μέρα ρε ποξθερμία εμϊπ (1) μημϊπ απϊ ςημ 

αμαγγελία έμαονηπ λειςξσογίαπ ςξσ τξοέα με ςημ καςάθερη ϊλχμ ςχμ 

ρυεςικόμ δικαιξλξγηςικόμ, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςηπ παοξϋρηπ. 

 

Δμςϊπ ςξσ ιδίξσ υοξμικξϋ διαρςήμαςξπ απξοοίπςεςαι η ρυεςική αίςηρη με 

αιςιξλξγημέμη απϊταρη αμ δεμ πληοξϋμςαι ξι μϊμιμεπ ποξωπξθέρειπ. Ο 

ξικείξπ ϋλλξγξπ ελέγυει ςημ πληοϊςηςα ςχμ δικαιξλξγηςικόμ καςά ςημ 

καςάθερη ςξσπ. ε πεοίπςχρη ελλείφεχμ, ζηςείςαι η ρσμπλήοχρή ςξσπ. 

 

2. Αμ παοέλθει άποακςη η ποξθερμία ςξσ εμϊπ (1) μημϊπ, αομϊδιξπ για ςημ 

έκδξρη ςχμ διαπιρςχςικόμ ποάνεχμ καθίρςαςαι ξ καςά ςϊπξ ξικείξπ 

Πεοιτεοειάουηπ. Η αομξδιϊςηςα ςξσ Πεοιτεοειάουη ιρυϋει και ρε πεοίπςχρη 

σπξβξλήπ έμρςαρηπ. 

 

3. Όμξιεπ βεβαιόρειπ απαιςξϋμςαι και ρε πεοίπςχρη μεςαρςέγαρηπ, 

επέκςαρηπ ή μείχρηπ ςξσ αμςικειμέμξσ ςχμ ιδιχςικόμ τξοέχμ παοξυήπ 

σπηοεριόμ Π.Υ.Τ. ςχμ ποξηγξϋμεμχμ παοαγοάτχμ. 

 

 

Άρθρο 4 

Δικαιολογητικά για τη λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου − οδομτιατρείου 

 

1. Για ςη υξοήγηρη βεβαίχρηπ λειςξσογίαπ ιδιχςικξϋ ιαςοείξσ και 

ξδξμςιαςοείξσ απαιςείςαι αμαγγελία έμαονηπ λειςξσογίαπ ςχμ δικαιξϋυχμ 

ϊπχπ ξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 3 ςηπ παοξϋρηπ. ςιπ πεοιπςόρειπ ςηπ κξιμήπ 

βεβαίχρηπ λειςξσογίαπ ή απλήπ ρσρςέγαρηπ, ξι δικαιξϋυξι σπξβάλλξσμ ςημ 

αμαγγελία έμαονηπ απϊ κξιμξϋ και ιδιχςικϊ ρσμτχμηςικϊ με θεχοημέμξ απϊ 

αομϊδια αουή ςξ γμήριξ ςηπ σπξγοατήπ, για ςξμ έλεγυξ ςχμ ϊοχμ 

ρσμεογαρίαπ και ςημ ςήοηρη ςχμ διαςάνεχμ για ςημ άρκηρη ςξσ 

επαγγέλμαςξπ και ςη δεξμςξλξγία. 

 

2. Η αμαγγελία έμαονηπ ποέπει μα ρσμξδεϋεςαι απϊ ςα ακϊλξσθα 

δικαιξλξγηςικά: 

 

α. Δπικσοχμέμξ αμςίγοατξ άδειαπ άρκηρηπ ιαςοικξϋ ή ξδξμςιαςοικξϋ 

επαγγέλμαςξπ ή βεβαίχρη αμαγγελίαπ αρκήρεχπ ςξσ ιαςοικξϋ ή 

ξδξμςιαςοικξϋ επαγγέλμαςξπ, ςίςλξσ ειδικϊςηςαπ (ετϊρξμ σπάουει) ςχμ 

επιρςημξμικά σπεσθϋμχμ και βεβαίχρη εγγοατήπ ρε Ιαςοικϊ ή Οδξμςιαςοικϊ 



ϋλλξγξ, ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξ δικαιξϋυξπ ή ξ επιρςημξμικά σπεϋθσμξπ δεμ 

είμαι μέλξπ ςξσ σλλϊγξσ ρςημ Πεοιτέοεια ςξσ ξπξίξσ αιςείςαι ςη βεβαίχρη 

λειςξσογίαπ. 

 

β. σμβϊλαιξ αγξοάπ, ή ρσμτχμηςικϊ μίρθχρηπ, ή παοαυόοηρηπ υοήρηπ με, 

ή υχοίπ αμςάλλαγμα, ςξσ ακιμήςξσ, ρςξ ξπξίξ θα ρςεγάζεςαι ςξ εμ λϊγχ 

ιαςοείξ, ή ξδξμςιαςοείξ. 

 

γ. Βεβαίχρη απϊ ςημ Πξλεξδξμία ή απϊ διπλχμαςξϋυξ πξλιςικϊ μηυαμικϊ ή 

αουιςέκςξμα απϊ ςημ ξπξία μα ποξκϋπςει ϊςι δεμ απαγξοεϋεςαι απϊ ςιπ 

πξλεξδξμικέπ διαςάνειπ η υχοξθέςηρη ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ υοήρηπ ρςξμ 

ποξβλεπϊμεμξ υόοξ. 

 

δ. Καμξμιρμϊ ρσμιδιξκςηρίαπ ρε πεοίπςχρη ρςέγαρηπ ρε πξλσκαςξικία, απϊ 

ϊπξσ ποξκϋπςει ϊςι δεμ απαγξοεϋεςαι οηςά η υοήρη ςξσ υόοξσ για ςη 

λειςξσογία ςξσ τξοέα. 

 

ε. Διάγοαμμα κάςξφηπ ςξσ διαςιθεμέμξσ υόοξσ κλίμακαπ 1/50, ρε δϋξ 

αμςίγοατα με ηπ διαρςάρειπ ςχμ υόοχμ και ςημ επενήγηρη ςξσ ποξξοιρμξϋ 

ςξσπ, θεχοημέμξ απϊ διπλχμαςξϋυξ πξλιςικϊ μηυαμικϊ, ή αουιςέκςξμα, ξ 

ξπξίξπ βεβαιόμει ϊςι ξι υοηριμξπξιξϋμεμξι υόοξι είμαι κϋοιαπ υοήρηπ και 

πιρςξπξιεί ϊςι πληοξϋμςαι ξι ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ, ϊπχπ ασςέπ ξοίζξμςαι 

ρςξ παοάοςημα Α ςξσ Π.Δ. 84/2001 (ΦΚΦ, ή ΦΚΦ*, ή XX**, ϊπχπ απαιςείςαι 

απϊ ςξ παοάοςημα Α) καθόπ και ϊςι ξι τξοείπ λειςξσογξϋμ σπξυοεχςικά 

μέρα ρςξ ίδιξ κςίοιξ ή ρε ρσμευϊμεμα κςίοια και ρε υόοξσπ απξκλειρςικήπ 

υοήρηπ. 

 

ρς. Καςάλξγξ ϊλχμ ςχμ μηυαμημάςχμ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςξμ 

επιρςημξμικϊ ενξπλιρμϊ ςξσ ιαςοείξσ ή ξδξμςιαςοείξσ, ρϋμτχμα με ςιπ 

ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ ςξσ παοαοςήμαςξπ Β ςξσ Π.Δ. 84/2001 

 

ζ. Τπξβξλή επιρήμχμ αμςιγοάτχμ ςχμ μϊμιμχμ παοαρςαςικόμ κςήρηπ ςηπ 

κσοιϊςηςαπ, ή παοαυόοηρηπ, ή ςηπ διαοκξϋπ καςξυήπ, ή απξκλειρςικήπ 

υοήρηπ ςξσ επιρςημξμικξϋ ενξπλιρμξϋ. 

 

η. Πιρςξπξιηςικϊ ρήμαμρηπ CE για ςξμ υοηριμξπξιξϋμεμξ ιαςοικϊ ή 

ξδξμςιαςοικϊ ενξπλιρμϊ καςά ςημ ιρυϋξσρα εκάρςξςε μξμξθερία. 

 

θ. Απϊδεινη Ιαςοικξϋ ή Οδξμςιαςοικξϋ ρσλλϊγξσ ρςημ πεοιτέοεια ρςημ ξπξία 

αιςείςαι ςη βεβαίχρη λειςξσογίαπ για ςημ καςαβξλή ςξσ πξρξϋ ςχμ 

διακξρίχμ (200) εσοό. Σξ πξρϊ ασςϊ μπξοεί μα αμαποξραομϊζεςαι μεςά ςημ 

πάοξδξ διεςίαπ με απϊταρη ςξσ Δ. ςξσ ξικείξσ σλλϊγξσ. ε πεοίπςχρη 

πξσ ξ Ιαςοικϊπ ή Οδξμςιαςοικϊπ ϋλλξγξπ δεμ απξταμθεί επί ςηπ αιςήρεχπ 

εμςϊπ μημϊπ απϊ ςημ σπξβξλή ϊλχμ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ, σπξυοεξϋςαι μα 

απξδόρει ςξ πξρϊ ασςϊ ρςημ πεοιτέοεια, με ςη διαβίβαρη ςξσ ρυεςικξϋ 

τακέλξσ. 



 

ι. Πιρςξπξιηςικϊ καςαλληλϊςηςαπ ακςιμξλξγικξϋ ενξπλιρμξϋ απϊ ςημ 

Δλλημική Δπιςοξπή Αςξμικήπ Δμέογειαπ (Δ.Δ.Α.Δ.) ρϋμτχμα με ςιπ ιρυϋξσρεπ 

κείμεμεπ διαςάνειπ. 

 

ια. Απϊρπαρμα πξιμικξϋ Μηςοόξσ ςξσ αιςξϋμςξπ και ςξσ επιρςημξμικά 

σπεσθϋμξσ. ε πεοίπςχρη Νξμικξϋ Ποξρόπξσ ή αρςικξϋ ιαςοικξϋ 

ρσμεςαιοιρμξϋ, απϊρπαρμα πξιμικξϋ Μηςοόξσ ςξσ διαυειοιρςή ή ςξσ μϊμιμξσ 

εκποξρόπξσ ή ςχμ μελόμ ςξσ Δ.. (ρε πεοίπςχρη αμχμϋμξσ εςαιοείαπ) και 

ςξσ επιρςημξμικά σπεσθϋμξσ. 

 

ιß. Τπεϋθσμη δήλχρη ςξσ Ν. 1599/86 ςξσ δικαιξϋυξσ και ςξσ επιρςημξμικά 

σπεσθϋμξσ ϊςι δεμ ςξσπ απαγξοεϋεςαι η άρκηρη ιδιχςικά ςξσ ιαςοικξϋ ή 

ξδξμςιαςοικξϋ επαγγέλμαςξπ. 

 

3. Όςαμ η βεβαίχρη λειςξσογίαπ υξοηγείςαι ρε μξμικϊ ποϊρχπξ ή ρε αρςικϊ 

ιαςοικϊ ρσμεςαιοιρμϊ, ςημ αμαγγελία έμαονηπ λειςξσογίαπ σπξβάλλει ξ 

μϊμιμξπ εκποϊρχπξπ. ςημ πεοίπςχρη ασςή εκςϊπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ςχμ 

πεοιπςόρεχμ (β) έχπ και (ια) ςηπ αμχςέοχ παοαγοάτξσ, σπξβάλλξμςαι και 

ςα ενήπ: 

 

α. Βεβαίχρη ςξσ ιαςοικξϋ ή ξδξμςιαςοικξϋ ρσλλϊγξσ πεοί εγγοατήπ και 

άρκηρηπ ειδικϊςηςαπ ςχμ επιρςημξμικά σπεσθϋμχμ ςξσ ιαςοείξσ ή 

ξδξμςιαςοείξσ ιαςοόμ και ξδξμςιάςοχμ ρςημ πεοίπςχρη πξσ δεμ είμαι μέλξπ 

ςξσ σλλϊγξσ ρςημ πεοιτέοεια ςξσ ξπξίξσ αιςείςαι ςη βεβαίχρη λειςξσογίαπ. 

 

β. Καςαρςαςικϊ ςξσ μξμικξϋ ποξρόπξσ ή ςξσ αρςικξϋ ιαςοικξϋ 

ρσμεςαιοιρμξϋ. 

 

γ. Ομξμαρςική καςάρςαρη ςξσ επιρςημξμικξϋ ποξρχπικξϋ και σπεϋθσμη 

δήλχρη ϊςι ρε πεοίπςχρη διακξπήπ ςηπ εογαριακήπ ρυέρηπ, θα 

γμχρςξπξιείςαι ςξ ϊμξμα ςξσ αμςικαςαρςάςη εμςϊπ δέκα πέμςε (15) ημεοόμ. 

 

δ. Τπεϋθσμη δήλχρη ςξσ Ν. 1599/86 ςξσ επιρςημξμικά σπεσθϋμξσ και ςχμ 

ιαςοόμ ή ξδξμςιάςοχμ εςαίοχμ ή μεςϊυχμ ϊςι δεμ ςξσπ απαγξοεϋεςαι η 

άρκηρη ιδιχςικά ςξσ ιαςοικξϋ ή ξδξμςιαςοικξϋ επαγγέλμαςξπ. 

 

ε. ε πεοίπςχρη Αμόμσμηπ Δςαιοείαπ, ξμξμαρςικϊπ καςάλξγξπ ςχμ μεςϊυχμ. 

 

Άρθρο 5 

Δικαιολογητικά για τη λειτουργία πολυϊατρείου και πολυοδομτιατρείου. 

 

Για ςη υξοήγηρη βεβαίχρηπ λειςξσογίαπ πξλσψαςοείξσ και 

πξλσξδξμςιαςοείξσ, απαιςείςαι αμαγγελία έμαονηπ λειςξσογίαπ ςχμ 

δικαιξϋυχμ ϊπχπ ξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 3 ή ςξσ μξμίμξσ εκποξρόπξσ ρε 

πεοίπςχρη μξμικξϋ ποξρόπξσ. 



 

ςιπ πεοιπςόρειπ ςηπ απλήπ ρσρςέγαρηπ ςηπ παοαγοάτξσ 1, 

σπξπαοάγοατξπ (ε) ςξσ άοθοξσ 4 ςξσ ΠΔ.84/2001, ξι δικαιξϋυξι 

σπξβάλλξσμ ςημ αμαγγελία έμαονηπ λειςξσογίαπ απϊ κξιμξϋ, με θεχοημέμξ 

απϊ αομϊδια αουή ςξ γμήριξ ςηπ σπξγοατήπ, για ςξμ έλεγυξ ςχμ ϊοχμ 

ρσμεογαρίαπ και ςημ ςήοηρη ςχμ διαςάνεχμ για ςημ άρκηρη ςξσ 

επαγγέλμαςξπ και ςη δεξμςξλξγία. 

 

1. Η αμαγγελία έμαονηπ λειςξσογίαπ ποέπει μα ρσμξδεϋεςαι απϊ ςα 

ακϊλξσθα δικαιξλξγηςικά: 

 

α. Βεβαίχρη ςξσ ιαςοικξϋ ή ξδξμςιαςοικξϋ ρσλλϊγξσ πεοί εγγοατήπ και 

άρκηρηπ ςηπ ειδικϊςηςαπ για ςξμ δικαιξϋυξ ιαςοϊ ή ξδξμςίαςοξ ή ςξσπ 

επιρςημξμικά σπεσθϋμξσπ ιαςοξϋπ ή ξδξμςιάςοξσπ ςξσ Νξμικξϋ Ποξρόπξσ 

ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξ δικαιξϋυξπ ή ξι επιρςημξμικά σπεϋθσμξι δεμ είμαι 

μέλη ςξσ σλλϊγξσ ρςημ πεοιτέοεια ςξσ ξπξίξσ αιςξϋμςαι ςη βεβαίχρη 

λειςξσογίαπ 

 

β. Βεβαίχρη απϊ ςημ Πξλεξδξμία ή απϊ διπλχμαςξϋυξ πξλιςικϊ μηυαμικϊ ή 

αουιςέκςξμα απϊ ςημ ξπξία μα ποξκϋπςει ϊςι δεμ απαγξοεϋεςαι απϊ ςιπ 

πξλεξδξμικέπ διαςάνειπ η υχοξθέςηρη ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ υοήρηπ ρςξμ 

ποξβλεπϊμεμξ υόοξ. 

 

γ. Καμξμιρμϊ ρσμιδιξκςηρίαπ ρε πεοίπςχρη ρςέγαρηπ ρε πξλσκαςξικία, απϊ 

ϊπξσ ποξκϋπςει ϊςι δεμ απαγξοεϋεςαι οηςά η υοήρη ςξσ υόοξσ για ςη 

λειςξσογία ςξσ τξοέα. 

 

δ. Πιρςξπξιηςικϊ καςαλληλϊςηςαπ ακςιμξλξγικξϋ ενξπλιρμξϋ απϊ ςημ 

Δλλημική Δπιςοξπή Αςξμικήπ Δμέογειαπ (Δ.Δ.Α.Δ.) ρϋμτχμα με ςιπ ιρυϋξσρεπ 

κείμεμεπ διαςάνειπ. 

 

ε. σμβϊλαιξ αγξοάπ, ή ρσμτχμηςικϊ μίρθχρηπ, ή παοαυόοηρηπ υοήρηπ με, 

ή υχοίπ αμςάλλαγμα, ςξσ ακιμήςξσ, ϊπξσ θα ρςεγάζεςαι ξ εμ λϊγχ τξοέαπ. 

 

ρς. Διάγοαμμα κάςξφηπ ςξσ διαςεθειμέμξσ υόοξσ κλίμακαπ 1/50, ρε δϋξ 

αμςίγοατα με ςιπ διαρςάρειπ ςχμ υόοχμ και ςημ επενήγηρη ςξσ ποξξοιρμξϋ 

ςξσπ, θεχοημέμξ απϊ διπλχμαςξϋυξ πξλιςικϊ μηυαμικϊ, ή αουιςέκςξμα, ξ 

ξπξίξπ βεβαιόμει ϊςι ξι υοηριμξπξιξϋμεμξι υόοξι είμαι κϋοιαπ υοήρηπ και 

πιρςξπξιεί ϊςι πληοξϋμςαι ξι ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ ϊπχπ ασςέπ ξοίζξμςαι 

ρςξ παοάοςημα Α ςξσ Π.Δ. 84/2001 (ΦΚΦ, ή ΦΚΦ*, ή XX**), καθόπ και ϊςι ξι 

τξοείπ λειςξσογξϋμ σπξυοεχςικά μέρα ρςξ ίδιξ κςίοιξ ή ρε ρσμευϊμεμα 

κςίοια και ρε υόοξσπ απξκλειρςικήπ υοήρηπ. 

 

ζ. Βεβαίχρη απϊ διπλχμαςξϋυξ ηλεκςοξλϊγξ−μηυαμξλϊγξ ή διπλχμαςξϋυξ 

ηλεκςοξλϊγξ εγκαςαρςάςη απϊ ςημ ξπξία θα ποξκϋπςει ϊςι η ηλεκςοική 



εγκαςάρςαρη είμαι καςάλληλη και επαοκήπ για ςη υοήρη ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ 

ενξπλιρμξϋ. 

 

η. Πιρςξπξιηςικϊ πσοαρτάλειαπ. 

 

θ. Καςάλξγξ ϊλχμ ςχμ μηυαμημάςχμ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςξμ 

επιρςημξμικϊ ενξπλιρμϊ ςξσ εογαρςηοίξσ, ρϋμτχμα με ςιπ ςευμικέπ 

ποξδιαγοατέπ ςξσ παοαοςήμαςξπ Β ςξσ Π.Δ. 84/2001. 

 

ι. Τπξβξλή επίρημχμ αμςιγοάτχμ ςχμ μϊμιμχμ παοαρςαςικόμ κςήρηπ ςηπ 

κσοιϊςηςαπ, ή παοαυόοηρηπ, ή ςηπ διαοκξϋπ καςξυήπ, ή απξκλειρςικήπ 

υοήρηπ ςξσ επιρςημξμικξϋ ενξπλιρμξϋ. 

 

ια. Πιρςξπξιηςικϊ ρήμαμρηπ CE για ςξμ υοηριμξπξιξϋμεμξ ιαςοικϊ ή 

ξδξμςιαςοικϊ ενξπλιρμϊ καςά ςημ ιρυϋξσρα εκάρςξςε μξμξθερία. 

 

ιβ. Απϊδεινη Ιαςοικξϋ ή Οδξμςιαςοικξϋ ρσλλϊγξσ, ρςημ πεοιτέοεια ρςημ 

ξπξία αιςείςαι ςη βεβαίχρη λειςξσογίαπ για ςημ καςαβξλή ςξσ πξρξϋ ςχμ 

ςεςοακξρίχμ (400) εσοό. Σξ πξρϊ ασςϊ μπξοεί μα αμαποξραομϊζεςαι μεςά 

ςημ πάοξδξ διεςίαπ με απϊταρη ςξσ Δ.. ςξσ ξικείξσ σλλϊγξσ. ε 

πεοίπςχρη πξσ ξ Ιαςοικϊπ ή Οδξμςιαςοικϊπ ϋλλξγξπ δεμ απξταμθεί επί ςηπ 

αιςήρεχπ εμςϊπ μημϊπ απϊ ςημ σπξβξλή ϊλχμ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ, 

σπξυοεξϋςαι μα απξδόρει ςξ πξρϊ ασςϊ ρςημ πεοιτέοεια, με ςημ διαβίβαρη 

ςξσ ρυεςικξϋ τακέλξσ. 

 

ιγ. Απϊρπαρμα πξιμικξϋ Μηςοόξσ ςξσ αιςξϋμςξπ και ςξσ επιρςημξμικά 

σπεσθϋμξσ. ε πεοίπςχρη Νξμικξϋ Ποξρόπξσ ή αρςικξϋ ιαςοικξϋ 

ρσμεςαιοιρμξϋ, απϊρπαρμα πξιμικξϋ Μηςοόξσ ςξσ διαυειοιρςή ή ςξσ μϊμιμξσ 

εκποξρόπξσ ή ςχμ μελόμ ςξσ Δ.. (ρε πεοίπςχρη αμχμϋμξσ εςαιοείαπ) και 

ςξσ επιρςημξμικά σπεσθϋμξσ. 

 

ιδ. Τπεϋθσμη δήλχρη ςξσ Ν. 1599/86 ςξσ δικαιξϋυξσ και ςξσ επιρςημξμικά 

σπεσθϋμξσ ϊςι δεμ ςξσπ απαγξοεϋεςαι η άρκηρη ιδιχςικά ςξσ ιαςοικξϋ ή 

ξδξμςιαςοικξϋ επαγγέλμαςξπ. 

 

2. ςη πεοίπςχρη πξσ ςξ πξλσψαςοείξ διαθέςει διαγμχρςικϊ εογαρςήοιξ, 

πέοαμ ςχμ αματεοξμέμχμ ρςημ ποξηγξϋμεμη παοάγοατξ δικαιξλξγηςικόμ, 

απαιςείςαι βεβαίχρη απϊ διπλχμαςξϋυξ πξλιςικϊ μηυαμικϊ πεοί ςηπ ρςαςικήπ 

επάοκειαπ ςξσ ακιμήςξσ, ρςξ ξπξίξ ρςεγάζεςαι ςξ διαγμχρςικϊ εογαρςήοιξ, 

ετϊρξμ ποϊκειςαι για Μαγμηςικϊ Σξμξγοάτξ για υόοξ εκςϊπ ιρξγείξσ, ή 

σπξγείξσ. 

 

3. Για ςη υξοήγηρη βεβαίχρηπ λειςξσογίαπ ιδιχςικξϋ πξλσψαςοείξσ και 

πξλσξδξμςιαςοείξσ, πξσ λειςξσογεί με ςη μξοτή μξμικξϋ ποξρόπξσ ή 

αρςικξϋ ιαςοικξϋ ρσμεςαιοιρμξϋ, εκςϊπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ςχμ 



πεοιπςόρεχμ (β) έχπ και (ιγ) ςηπ αμχςέοχ παοαγοάτξσ, απαιςείςαι 

επιπλέξμ: 

 

α. Βεβαίχρη ςξσ ιαςοικξϋ ή ξδξμςιαςοικξϋ ρσλλϊγξσ πεοί εγγοατήπ και 

άρκηρηπ ειδικϊςηςαπ ςχμ επιρςημξμικά σπεσθϋμχμ ιαςοόμ ή ξδξμςιάςοχμ 

ςξσ ιδιχςικξϋ πξλσψαςοείξσ και πξλσξδξμςιαςοείξσ ρςημ πεοίπςχρη πξσ δεμ 

είμαι μέλη ςξσ σλλϊγξσ ρςημ πεοιτέοεια ςξσ ξπξίξσ αιςείςαι ςη βεβαίχρη 

λειςξσογίαπ. 

 

β. Καςαρςαςικϊ ςξσ μξμικξϋ ποξρόπξσ ή ςξσ αρςικξϋ ιαςοικξϋ 

ρσμεςαιοιρμξϋ. 

 

γ. Ομξμαρςική καςάρςαρη ςξσ επιρςημξμικξϋ ποξρχπικξϋ και σπεϋθσμη 

δήλχρη ϊςι ρε πεοίπςχρη διακξπήπ ςηπ εογαριακήπ ρυέρηπ, θα 

γμχρςξπξιείςαι ςξ ϊμξμα ςξσ αμςικαςαρςάςη εμςϊπ δέκα πέμςε (15) ημεοόμ. 

 

δ. Τπεϋθσμη δήλχρη ςξσ Ν. 1599/86 ςχμ επιρςημξμικά σπεσθϋμχμ και ςχμ 

ιαςοόμ ή ξδξμςιάςοχμ εςαίοχμ ή μεςϊυχμ ϊςι δεμ ςξσπ απαγξοεϋεςαι η 

άρκηρη ιδιχςικά ςξσ ιαςοικξϋ ή ξδξμςιαςοικξϋ επαγγέλμαςξπ. 

 

ε. ε πεοίπςχρη Αμόμσμηπ Δςαιοείαπ, ξμξμαρςικϊπ καςάλξγξπ ςχμ μεςϊυχμ. 

 

 

 

 

Η απϊταρη ασςή μα δημξριεσθεί ρςημ Δτημεοίδα ςηπ Κσβεομήρεχπ. 

 

Αθήμα, 13 Μαοςίξσ 2012 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΑΝΔΡΔΑ ΛΟΒΔΡΔΟ 
 


