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 ΠΡΟ: Τειωκεηαθέξ Πενηθένεηξ 
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ΘΓΜΑ:  «Ηιεθηνμκηθή οπμβμιή DV1  θαη ιμηπώκ εγγνάθωκ αλίαξ» 

ςεη: α) Η ανηζ. Δ19Α 5041357 ΓΞ/28-11-2013 ΓΔΥΟ «Οδεγίεξ γηα ηε 

δηαδηθαζία ειεθηνμκηθήξ οπμβμιήξ ηεξ δηαζάθεζεξ θαη ιμηπώκ 

ηειωκεηαθώκ παναζηαηηθώκ ζηα πιαίζηα ημο οπμζοζηήμαημξ 

Γηζαγωγώκ ημο Icisnet» 

β) Η ανηζ. ΔΓΓ 126155 ΓΞ 2015 ΓΜΠ/23-7-2015 Έθζεζε ηεξ 

Δ/κζεξ Γζωηενηθμύ Γιέγπμο «Δηαμόνθωζε ηεξ Δαζμμιμγεηέαξ Αλίαξ 

Γμπμνεομάηωκ θαηά ηεκ Γηζαγωγή» 

 

Σηα πιαίζηα ιεηημονγίαξ ημο Υπμζοζηήμαημξ Γηζαγωγώκ ζημ icis.net θαη ζε 

ζοκέπεηα ηεξ β΄ζπεηηθήξ ζα ζέιαμε κα εκεμενώζμομε ηόζμ ηηξ Τειωκεηαθέξ 

Ανπέξ όζμ θαη ημοξ εμπιεθόμεκμοξ με ηηξ ηειωκεηαθέξ δηαδηθαζίεξ 

μηθμκμμηθμύξ θμνείξ γηα ηεκ μνζή ειεθηνμκηθή οπμβμιή ημο DV1 θαζώξ θαη 

ηωκ ιμηπώκ εγγνάθωκ αλίαξ.  

 

1. Σιμξλόγιξ πώληζηπ  

Σξ ηιμξλόγιξ πώληζηπ από ημκ πνμμεζεοηή ηνίηεξ πώναξ, ή ζε πενίπηωζε 

εθανμμγήξ ημο άνζνμο 147 θακ. 2454/93 (δηαδμπηθέξ πωιήζεηξ), ημ 

ηημμιόγημ πμο θαζμνίδεηαη ζηε ζπεηηθή Απόθαζε ηεξ ανμόδηαξ Τειωκεηαθήξ 

πενηθένεηαξ είκαη εθείκμ πμο πνέπεη κα οπμβάιιεηαη ειεθηνμκηθά, δει. ωξ 

ζθακανηζμέκμ επηζοκαπηόμεκμ ανπείμ ζε μμνθή pdf. 

Η οπμβμιή ημο εκ ιόγω ηημμιμγίμο ζα πνέπεη κα γίκεηαη θαηά ηεκ ίδηα πνμκηθή 

ζηηγμή με ηεκ οπμβμιή ηεξ δηαζάθεζεξ εηζαγωγήξ. 

Γηα ημ ιόγμ αοηό ζομπιενώκεηαη ζηε ζέζε 44.1 μ θωδηθόξ Ν 935.  
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2. Δήλωζη ανίαπ (DV1) 

Σύμθωκα ελάιιμο με ηηξ δηαηάλεηξ ημο θακ. (ΓΟΚ) 2454/93, θαη εηδηθόηενα 

ηωκ άοθοωμ 178, 179, 180 θαη 218 αοημύ, πνμθύπηεη ε οπμπνέωζε γηα ηεκ 

οπμβμιή ηεξ δήιωζεξ αλίαξ DV1 ωξ αμαπόζπαζηξ ημήμα ηεξ δηαζάθεζεξ 

(πένακ ηωκ πενηπηώζεωκ πμο νεηά ελαηνμύκηαη) γηα ζθμπμύξ οπμζηήνηλεξ ηεξ 

δειωζείζαξ επί ημο παναζηαηηθμύ αλίαξ (ζέζε 46 ημο ΓΔΓ) . 

Γπί ηεξ αλίαξ πμο δειώκεηαη ζηε ζέζε 46 ημο ΓΔΓ, επηβάιιμκηαη μη 

ζοκηειεζηέξ δαζμώμ ημο Κμηκμύ Δαζμμιμγίμο θαζώξ θαη ιμηπέξ εκωζηαθέξ 

επηβανύκζεηξ, ηοπόκ μέηνα εμπμνηθήξ πμιηηηθήξ όπωξ ακηηκηάμπηκγθ θαη 

ακηηζηαζμηζηηθμί δαζμμί, θιπ.  

Γπηζεμαίκμκηαη ηα αθόιμοζα: 

 έκα έκηοπμ DV1 ζα πνέπεη κα ζομπιενώκεηαη από ημοξ εηζαγωγείξ θαη 

ζηε ζοκέπεηα κα οπμβάιιεηαη ειεθηνμκηθά, δει. ωξ ζθακανηζμέκμ 

επηζοκαπηόμεκμ ανπείμ ζε μμνθή pdf 

 ε οπμβμιή ημο εκ ιόγω εκηύπμο, ζα πνέπεη κα γίκεηαη θαηά ηεκ ίδηα 

πνμκηθή ζηηγμή με ηεκ οπμβμιή ηεξ δηαζάθεζεξ εηζαγωγήξ.  

Γηα ημ ιόγμ αοηό ζομπιενώκεηαη ζηε ζέζε 44.1, 

1. μ θωδηθόξ Ν934 ζηεκ πενίπηωζε οπμβμιήξ DV1, ή  

2. μ θωδηθόξ 1724 γηα ηεκ πενίπηωζε με οπμβμιήξ, εθόζμκ αοηή ε 

δοκαηόηεηα πανέπεηαη από ηηξ θείμεκεξ θμηκμηηθέξ δηαηάλεηξ 

(ππ αλία θάηω ηωκ 10.000 εονώ ακά απμζημιή εθόζμκ δεκ 

πνόθεηηαη γηα ημεμαηηθέξ απμζημιέξ θιπ) 

 

3. Απξθάζειπ αμαθξοικά με ηημ ανία 

 

Σύμθωκα ελάιιμο με ηηξ δηαηάλεηξ ημο θακ. (ΓΟΚ) 2454/93, θαη εηδηθόηενα ηεξ 

εθανμμγήξ ημο άοθοξρ 147 (διαδξςικέπ πωλήζειπ) ή ζςεηικά με ηημ ποξζθήκη 

royalties/δικαιωμάηωμ αδείαπ ζηε δαζμμιμγεηέα αλία ημ Τμήμα 

Δαζμμθμνμιμγεηέαξ Αλίαξ Γμπμνεομάηωκ ηωκ Δηεοζύκζεωκ Τειωκείωκ εθδίδεη 

απόθαζε θαη, αθμιμοζείηαη ε ελήξ δηαδηθαζία: 

 

 Σομπιενώκμκηαη ζηε ζέζε 44 μη θωδηθμί: 

- 1727 «Απόθαζε Δ/κζεξ Τειωκείωκ ζπεηηθά με πνμζζήθε Royalties ή 

δηθαηωμάηωκ αδείαξ», γηα έθδμζε απόθαζεξ ζπεηηθά με royalties, 

- 1728 «Απόθαζε Δ/κζεξ Τειωκείωκ ζπεηηθά με ηεκ εθανμμγή άνζνμο 147 

θακ. (ΓΟΚ) 2454/93», γηα έθδμζε απόθαζεξ ζπεηηθά με ηηξ δηαδμπηθέξ 

πωιήζεηξ, εκώ ακαγνάθεηαη από ημκ εηζαγωγέα θαη μ ανηζμόξ ηεξ ζπεηηθήξ 

απόθαζεξ.  

Ο εηζαγωγέαξ, ωξ είκαη εοκόεημ, οπμπνεμύηαη κα δηαμμνθώκεη ηεκ αλία ηωκ 

εμπμνεομάηωκ πμο δειώκεη, ζύμθωκα με ηηξ πνμακαθενόμεκεξ απμθάζεηξ. 

Η ζπεηηθή απόθαζε ηεξ Δ/κζεξ Τειωκείωκ, δεκ ζα πνμζθμμίδεηαη ζημ 

ηειωκείμ από ημκ ζοκαιιαζζόμεκμ, μ μπμίμξ όμωξ οπμπνεμύηαη κα θοιάζζεη 

ηεκ πνωηόηοπε απόθαζε ζηα ανπεία ημο θαη κα ηεκ επηδεηθκύεη ζε πενίπηωζε 
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εθ ηωκ οζηένωκ ειέγπωκ αιιά ζα οπμβάιιεηαη ειεθηνμκηθά, δει. ωξ 

ζθακανηζμέκμ επηζοκαπηόμεκμ ανπείμ ζε μμνθή pdf. 

  

 Γθηζημύμε ηεκ πνμζμπή ζημ όηη, θαζώξ μη εκ ιόγω απμθάζεηξ θμηκμπμημύκηαη 

από ηε Δ/κζε Τειωκείωκ μεηαλύ άιιωκ θαη ζε όια ηα ηειωκεία εηζαγωγήξ γηα 

ζθμπμύξ ηαθημπμίεζεξ παναθαηαζεθώκ, ηα εκ ιόγω ηειωκεία ζα πνέπεη κα 

ηενμύκ πιήνεξ θαη εκεμενωμέκμ ζπεηηθό ανπείμ, ζημ μπμίμ ζα ακαηνέπμοκ μη 

ανμόδημη οπάιιειμη γηα ζθμπμύξ ειέγπμο ηεξ ύπανλεξ ή ηεξ ηζπύμξ ηέημηωκ 

απμθάζεωκ, μέπνη κα δμζεί ε δοκαηόηεηα ειεθηνμκηθήξ άκηιεζεξ ηωκ 

ζπεηηθώκ πιενμθμνηώκ από ηεκ ηζημζειίδα ηωκ ηειωκείωκ.  

 

 

ΑΚΡΙΒΓ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ      

Η ΠΡΟΪΣΑΜΓΝΗ ΣΗ Δ/ΝΗ 

 

 

Π. ΑΔΙΚΗΜΓΝΑΚΗ 

 

 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ  

 

 ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ       

1. Υπμονγείμ  Οηθμκμμηθώκ  

1.1 Γιεγθηηθέξ Υπενεζίεξ Τειωκείωκ (ΓΛΥΤ Αηηηθήξ - Θεζζαιμκίθεξ) 

1.2 Δ/κζε Ηιεθηνμκηθμύ Τειωκείμο, Τμήμαηα Α΄,Β΄,Γ 

2. Δ/κζε Γζωηενηθμύ Γιέγπμο  (Αζήκα, Θεζζαιμκίθε) 

 

3. Κεκηνηθή Έκωζε Γπημειεηενίωκ Γιιάδμξ (Αθαδεμίαξ 7, 10671 Αζήκα) 

 

4. Γμπμνηθό θαη Βημμεπακηθό Γπημειεηήνημ Αζεκώκ (Αθαδεμίαξ 7, 10671 Αζήκα) 

5. Γμπμνηθό θαη Βημμεπακηθό Γπημειεηήνημ Θεζζαιμκίθεξ (Τζημηζθή 29, 54624 

Θεζ/κίθε) 

6. Γμπμνηθό θαη Βημμεπακηθό Γπημειεηήνημ Πεηναηώξ (Λμοδμβίθμο 1 – Πι. Οδεζζμύ, 

18531 Πεηναηάξ) 

7. Ομμζπμκδία Γθηειωκηζηώκ Γιιάδμξ (Καναΐζθμο 82, 18532 Πεηναηάξ) 

8. Σύιιμγμξ Γθηειωκηζηώκ Αζεκώκ-Πεηναηώξ (Τζαμαδμύ 38, 18531 Πεηναηάξ) 

9. Σύιιμγμξ Γθηειωκηζηώκ Θεζ/κίθεξ (Κμοκημονηώημο 13,  54625 Θεζ/κίθε)   

 

 ΓΩΣΓΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1.  Γναθείμ Υπμονγμύ 

2.  Γναθείμ Υθοπμονγμύ  

3.  Γναθείμ Γεκηθμύ Γναμμαηέα Δεμμζίωκ Γζόδωκ 

4.  Γναθείμ Γεκηθμύ Δηεοζοκηή Τειωκείωκ θαη ΓΦΚ 

5.  Δ/κζεηξ Δ.Δ.Θ.Τ.Ο.Κ, Δ.Τ.Δ., Δ.Σ.Τ.Γ.Π, Δ.Γ.Φ.Κ.&ΦΠΑ, ΔΟΣ-Β΄  
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