
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απονομή ηθικής αμοιβής σε υπάλληλο του ΥΠΕ-
ΘΑ/ΓΕΣ.

2 Απονομή ηθικής αμοιβής σε υπαλλήλους του 
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

3 Απονομή ηθικής αμοιβής σε υπαλλήλους του 
ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

4 Καθορισμός ζητημάτων που αφορούν στον τύπο 
και στο περιεχόμενο του ενιαίου εντύπου πρό-
σκλησης με ανάληψη ευθύνης/φιλοξενίας για 
τους σκοπούς χορήγησης θεώρησης εισόδου 
Σένγκεν για επιχειρηματικό/επαγγελματικό σκο-
πό (Business Invitation).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ. 473/28/632549/Σ. 1309    (1)
Απονομή ηθικής αμοιβής σε υπάλληλο του ΥΠΕ-

ΘΑ/ΓΕΣ.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν. 3528/2007 

(Α΄26).
2. Την υπ’ αρ. Φ.470/43/48375/Σ. 12570/29-7-2019 

κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας «Διορισμός του Αντωνίου Οικονόμου ως 
μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας» (ΥΟΔΔ 517).

3. Την υπ’ αρ. Φ.010/2/54609/Σ. 14394/26-8-2019 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στον Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (Β΄ 3351).

4. Το υπ’ αρ. Φ.473/2/22339/Σ.6549/1 Απρ 2020/ΥΠΕΘΑ/
ΓΔΟΣΥ/ΔΔΥΥΠΠ έγγραφο.

5. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλί-
ου Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ (Αρ. πρακτικού 
13/15.05.2020).

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται οικονομική επιβάρυνση του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ», 
στην Μ.Υ. Χατζηπαππά Κωνστάντια του Ευστράτιου 
(ΑΜ:23267), κλάδου ΔΕ Ένδυσης-Υπόδησης/Κοπτικής 
Ραπτικής, με βαθμό Γ΄, της δύναμης του 404 ΓΣΝ, διότι 
προέβη σε πράξεις εξαιρετικού χαρακτήρα καθώς με 
δική της πρωτοβουλία και χωρίς να επιβάλλεται από τα 
καθήκοντα της, κατασκεύασε προστατευτικές μάσκες 
προς κάλυψη των αυξημένων αναγκών του νοσοκομεί-
ου, συμβάλλοντας στον περιορισμό της μετάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί με μέριμνα του 
ΓΕΣ/Β5(ΔΠΠ) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμ-
φωνα με το άρθρο 62 παρ. 2 του ν. 3528/2007 και στη 
συνέχεια να κοινοποιηθεί σε όλες τις Μονάδες-Υπηρε-
σίες του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

  Αθήνα, 26 Μαΐου 2020

Ο Γενικός Γραμματέας

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

I

Αριθμ.     Φ. 473/27/632546/Σ. 1308 (2)
Απονομή ηθικής αμοιβής σε υπαλλήλους του 

ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν. 3528/2007 

(Α΄26).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2. Την υπ’ αρ. Φ.470/43/48375/Σ. 12570/29-7-2019 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας «Διορισμός του Αντωνίου Οικονόμου ως 
μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας» (ΥΟΔΔ 517).

3. Την υπ’ αρ.  Φ.010/2/54609/Σ. 14394/26-8-2019 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στον Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (Β΄ 3351).

4. Το υπ’ αρ. Φ.473/1/18087/Σ.5445/11 Μαρ 2020/ΥΠΕ-
ΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΔΥΥΠΠ έγγραφο.

5. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ (Αρ. πρακτικού 13/
15.05.2020).

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται οικονομική επιβάρυνση του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ», 
στους Μ.Υ. Κοτσαντή Βασίλειο του Ευαγγέλου (ΑΜ:8861), 
κλάδου ΔΕ Τεχνικού/Μηχανολογίας/Μηχανών και Συστη-
μάτων Αυτοκινήτων-Οχημάτων, με βαθμό Α΄ και Τηνιακό 
Ιωάννη-Δημήτριο του Ιωάννη-Αργυρίου, κλάδου ΔΕ Τε-
χνικού/Μηχανολογίας/Μηχανών και Συστημάτων Αυτο-
κινήτων-Οχημάτων, με βαθμό Γ΄, της δύναμης του 301 ΕΒ, 
καθώς προσέφεραν εξαιρετική προσφορά υπηρεσιών και 
υποδειγματική αφοσίωση στο καθήκον, διότι το Σάββατο 
7 Mαρ 2020 προέβησαν στην επισκευή ειδικοποιημένου 
οχήματος που ακινητούσε στις εγκαταστάσεις του εργο-
στασίου, προσερχόμενοι ταχύτατα στην υπηρεσία εκτός 
ωραρίου εργασίας τους, καταφέρνοντας να φέρουν εις 
πέρας την επισκευή και παράδοση του οχήματος προκει-
μένου αυτό να χρησιμοποιηθεί στην αντιμετώπιση εκτά-
κτων επιχειρησιακών αναγκών στην περιοχή του Έβρου.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί με μέριμνα του 
ΓΕΣ/Β5(ΔΠΠ) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμ-
φωνα με το άρθρο 62 παρ. 2 του ν. 3528/2007 και στη 
συνέχεια να κοινοποιηθεί σε όλες τις Μονάδες-Υπηρε-
σίες του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

  Αθήνα, 26 Μαΐου 2020

Ο Γενικός Γραμματέας

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

I

Aριθμ.     Φ. 473/26/632540/Σ. 1307 (3)
Απονομή ηθικής αμοιβής σε υπαλλήλους του 

ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν. 3528/2007 

(Α΄26).
2. Την υπ’ αρ. Φ.470/43/48375/Σ. 12570/29-7-2019 

κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας «Διορισμός του Αντωνίου Οικονόμου ως 
μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας» (ΥΟΔΔ 517).

3. Την υπ’ αρ. Φ.010/2/54609/Σ. 14394/26-8-2019 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στον Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (Β΄ 3351).

4. Το υπ’ αρ. Φ.447/16/1719/Σ. 114/24 Φεβ 2020/ΠΡΟ-
ΕΔΡΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ/10 Γρ. έγγραφο.

5. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλί-
ου Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ (Αρ. πρακτικού 
13/15.05.220).

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται οικονομική επιβάρυνση του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ», 
στους Μ.Υ. Αθανασιάδη Κωνσταντίνο του Νικολάου 
(ΑΜ:21977), κλάδου ΔΕ Ένδυσης-Υπόδησης/Κοπτικής-
Ραπτικής, με βαθμό Α΄, Δέρματα Γεώργιο του Κωνστα-
ντίνου (ΑΜ:22353), κλάδου ΔΕ Ένδυσης-Υπόδησης/
Υπόδησης, με βαθμό Α΄, Λάζο Ευάγγελο του Γεωργίου 
(ΑΜ:20497), κλάδου ΔΕ Ένδυσης-Υπόδησης/Κοπτι-
κής-Ραπτικής, με βαθμό Α΄, Πετραλή Άννα του Στέ-
φανου (ΑΜ:21978), κλάδου ΔΕ Ένδυσης-Υπόδησης/
Κοπτικής-Ραπτικής, με βαθμό Α΄, Πολίτη Δέσποινα του 
Αναστασίου (ΑΜ:22025), κλάδου ΔΕ Ένδυσης-Υπό-
δησης/Κοπτικής-Ραπτικής, με βαθμό Α΄, Ξαγοράρη 
Αναστασία του Ιωάννη (ΑΜ:22021), κλάδου ΔΕ Έν-
δυσης-Υπόδησης/Κοπτικής-Ραπτικής, με βαθμό Α΄, 
Κότσιρα Θεόδωρο του Ηλία (ΑΜ:22034), κλάδου ΔΕ 
Ένδυσης-Υπόδησης/Υπόδησης, με βαθμό Α΄, Δου-
δακμάνη Δήμητρα του Ιωάννη (ΑΜ:22377), κλάδου 
ΔΕ Ένδυσης-Υπόδησης/Κοπτικής-Ραπτικής, με βαθμό 
Α΄ και Τυρολόγο Ελευθέριο του Γεωργίου (ΑΜ:23554), 
κλάδου ΔΕ Ένδυσης-Υπόδησης/Υπόδησης, με βαθ-
μό Α΄, της δύναμης της ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ, κα-
θώς προσέφεραν εξαιρετική προσφορά υπηρεσιών 
και υποδειγματική αφοσίωση στο καθήκον, λόγου 
του φόρτου εργασίας του εργατοτεχνικού πολιτικού 
προσωπικού που απορρέει από την κατασκευή και συ-
ντήρηση του ευζωνικού ιματισμού και των ευζωνικών 
υποδημάτων, εξαιτίας της φθοράς που προκαλείται 
κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, αλλά και των πολ-
λαπλών δραστηριοτήτων, τόσο στο εσωτερικό όσο 
και στο εξωτερικό, επιδεικνύοντας τις παραδοσιακές 
τεχνογνωσίες ραπτικής και κεντητικής καθώς και τον 
μοναδικό τρόπο κατασκευής υποδημάτων αποκλειστι-
κά με το χέρι, μη φειδόμενοι κόπου και χρόνου ακόμα 
και πέραν του ωραρίου εργασίας τους, διακρινόμενοι 
για το ήθος, την ευσυνειδησία και το υψηλό αίσθημα 
ευθύνης, με αποτέλεσμα η τελική εικόνα των Ευζώνων 
να είναι άριστη.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί με μέριμνα του 
ΓΕΣ/Β5(ΔΠΠ) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμ-
φωνα με το άρθρο 62 παρ. 2 του ν. 3528/2007 και στη 
συνέχεια να κοινοποιηθεί σε όλες τις Μονάδες-Υπηρε-
σίες του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

Αθήνα, 26 Μαΐου 2020

Ο Γενικός Γραμματέας

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  
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    Αριθμ. 21576 (4)
Καθορισμός ζητημάτων που αφορούν στον τύπο 

και στο περιεχόμενο του ενιαίου εντύπου πρό-

σκλησης με ανάληψη ευθύνης/φιλοξενίας για 

τους σκοπούς χορήγησης θεώρησης εισόδου 

Σένγκεν για επιχειρηματικό/επαγγελματικό σκο-

πό (Business Invitation). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ -

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) 

«Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και 
λοιπές διατάξεις», όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του 
άρθρου 11 του ν. 4652/2020 (Α΄ 9),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121),

στ) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανά-
στευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α΄ 4) και

ζ) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α΄ 5).

2. Την υπ’ αρ. Υ 63/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Εξωτερικών, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη» (Β΄ 3161).

3. Την υπ’ αρ. Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» 
(Β΄ 2902).

4. Την υπ’ αρ. 340/18-7-2020 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανά-
θεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Θεόδωρο Σκυλακάκη (Β΄ 3051).

5. Την υπ’ αρ. Φ20318/28-4-2020 εισήγηση της ΣΤ΄ Γε-
νικής Διευθύντριας Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνω-
σης και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εξω-
τερικών, από την οποία προκύπτει ότι δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του εκτελούμενου προϋπολογισμού 
(τακτικού και δημοσίων επενδύσεων), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο εντύπου πρόσκλησης

1. Το έντυπο πρόσκλησης με ανάληψη ευθύνης/φιλο-
ξενίας για τους σκοπούς χορήγησης θεώρησης εισόδου 
Σένγκεν σε πολίτες τρίτων χωρών για επιχειρηματικό/

επαγγελματικό σκοπό (Business invitation), υπόδειγμα 
του οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα της παρού-
σας, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 
ν. 1599/1986.

Το έντυπο αναφέρει:
α) ότι ο σκοπός του είναι να αποδειχθεί η ανάληψη 

ευθύνης για τους αιτούντες θεώρηση εισόδου Σένγκεν
β) αν ο αναλαμβάνων την ευθύνη ή ο φιλοξενών είναι 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο·
γ) τα στοιχεία ταυτότητας και τα στοιχεία επικοινωνίας 

του αναλαμβάνοντος την ευθύνη ή του προσκαλούντος 
ή του νομίμου εκπροσώπου αυτού·

δ) τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος (ονοματεπώ-
νυμο, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, ιθαγένεια, 
έγγραφο ταυτοποίησης)·

ε) την πλήρη διεύθυνση του καταλύματος, με επισή-
μανση του ορόφου, εφόσον το κατάλυμα βρίσκεται σε 
πολυώροφο κτίσμα·

στ) τη διάρκεια και τον σκοπό της διαμονής·
ζ) τυχόν οικογενειακούς δεσμούς του αιτούντος με 

τον αναλαμβάνοντα την ευθύνη ή τον προσκαλούντα.
Επίσης περιλαμβάνει υπεύθυνη δήλωση περί αποδο-

χής της αναγκαίας επεξεργασίας δεδομένων προσωπι-
κού χαρακτήρα του αναλαμβάνοντος την ευθύνη ή του 
φιλοξενούντος ή του νομίμου εκπροσώπου αυτών από 
τις αρμόδιες Αρχές.

2. Το ανωτέρω έντυπο αποστέλλεται ταχυδρομικά ή 
ηλεκτρονικά στην Προξενική Αρχή, πλήρως συμπλη-
ρωμένο και υπογεγραμμένο από φυσικά πρόσωπα που 
διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα ή νομίμους εκπροσώ-
πους νομικών προσώπων που έχουν την έδρα τους στην 
Ελλάδα και συνοδεύεται υποχρεωτικώς:

- για μεν τα φυσικά πρόσωπα από αντίγραφο της βε-
βαίωσης απόδοσης ΑΦΜ από τη φορολογική Αρχή ή 
εκτύπωσης της σελίδας με τις αντίστοιχες πληροφορίες 
από το Taxisnet, για δε τα νομικά πρόσωπα από τη βε-
βαίωση έναρξης εργασιών από τη φορολογική Αρχή ή 
εκτύπωση της σελίδας με τις αντίστοιχες πληροφορίες 
από το Taxisnet ή εκτύπωση της σχετικής σελίδας ή βε-
βαίωση με τις αντίστοιχες πληροφορίες από το Γ.Ε.ΜΗ.,

- από αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή 
διαβατηρίου του προσκαλούντος ή του νομίμου εκπρο-
σώπου αυτού, καθώς και

- αποδεικτικό πληρωμής ηλεκτρονικού παραβόλου 
(e-paravolo) ως εγγύηση κατά τα αναφερόμενα στο άρ-
θρο 3.

- από έγγραφα που τεκμηριώνουν τον κύκλο εργασιών 
του φυσικού ή νομικού προσώπου, τη δραστηριότητα 
και τα τυχόν λοιπά εισοδήματα του αναλαμβάνοντας την 
ευθύνη ή του προσκαλούντος σύμφωνα με τα κριτήρια 
του άρθρου 2.

Άρθρο 2
Κριτήρια προσδιορισμού της αξιοπιστίας
και της φερεγγυότητας του προσκαλούντος
φυσικού ή νομικού προσώπου

1. Η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα του αναλαμβάνο-
ντος την ευθύνη ή του φιλοξενούντος φυσικού ή νομικού 
προσώπου προσδιορίζεται με κριτήρια όπως τα ατομικά 
εισοδήματα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, και ο 



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ22540 Τεύχος B’ 2185/05.06.2020

ετήσιος κύκλος εργασιών σε περίπτωση νομικού προ-
σώπου, με την προϋπόθεση ότι αυτά υπερβαίνουν το 
ποσό των εκατό χιλιάδων (€100.000) ευρώ. Λαμβάνονται 
υπόψη τα προσκομιζόμενα οικονομικά στοιχεία (πόροι 
και πηγές χρηματοδότησης-στοιχεία απολογισμού/ισο-
λογισμού-προϋπολογισμού τελευταίων δυο ετών κ.ά.) 
καθώς και η δραστηριότητα του αναλαμβάνοντος την 
ευθύνη ή του φιλοξενούντος.

2. Η Προξενική Αρχή συνεκτιμά την αξιοπιστία του 
αναλαμβάνοντος την ευθύνη ή του προσκαλούντος κατά 
τη λήψη της απόφασης και σε περίπτωση απόρριψης 
αιτιολογεί ειδικά τους λόγους αυτής.

Άρθρο 3
Χρηματική εγγύηση

1. Το «ενιαίο έντυπο πρόσκλησης με ανάληψη ευθύ-
νης/φιλοξενίας για τους σκοπούς χορήγησης θεώρησης 
εισόδου Σένγκεν για επιχειρηματικό/επαγγελματικό σκο-
πό (Business Invitation)» συνοδεύεται από ηλεκτρονικό 
παράβολο (e-paravolo) ύψους πεντακοσίων (€500) ευρώ 
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, ως χρηματική εγγύηση.

2. Το ποσό της χρηματικής εγγύησης επιστρέφεται, 
ως αχρεωστήτως καταβληθέν, στον προσκαλούντα 
στην περίπτωση που η Προξενική Αρχή απορρίψει 
το αίτημα θεώρησης εισόδου Σένγκεν του πολίτη 
τρίτης χώρας ή μετά την επιστροφή αυτού στη χώρα 
συνήθους διαμονής του. Προκειμένου ο προσκαλών 
να λάβει πίσω το ποσό της χρηματικής εγγύησης που 
κατέβαλε, ο πολίτης τρίτης χώρας οφείλει να προσκο-
μίσει στην οικεία Προξενική Αρχή, εντός προθεσμίας 
ενενήντα (90) ημερών από τη λήξη της θεώρησης, 
την κάρτα επιβίβασής του, καθώς και βεβαίωση από 

την οικεία Προξενική Αρχή ότι επέστρεψε στη χώρα 
προέλευσής του. Στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί 
θεώρηση πολλαπλών εισόδων μακράς διάρκειας, η 
προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι εκατόν 
ογδόντα (180) ημέρες.

Άρθρο 4
Κυρώσεις - πρόστιμα-παρακολούθηση

1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατ’ εξακολούθηση, 
ήτοι τουλάχιστον δύο (2) φορές, προσκαλούν πολίτες 
τρίτων χωρών οι οποίοι δεν εξέρχονται ή δεν εξέρχονται 
εγκαίρως από τον χώρο Σένγκεν ή που υποβάλλουν ανα-
κριβή έντυπα «Εναρμονισμένης επιχειρηματικής πρό-
σκλησης» ή εν γνώσει τους δηλώνουν ψευδή στοιχεία 
ή γεγονότα ή αρνούνται ή αποκρύπτουν αληθινά γεγο-
νότα, αποκλείονται για πέντε (5) έτη από τη δυνατότητα 
υποβολής πρόσκλησης με ανάληψη ευθύνης/φιλοξενίας, 
με την επιφύλαξη τυχόν περαιτέρω κυρώσεων σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

2. Το Υπουργείο Εξωτερικών θα εναποθέσει δείγμα 
του ενιαίου εντύπου πρόσκλησης με ανάληψη ευθύνης/
φιλοξενίας για τους σκοπούς χορήγησης θεώρησης 
εισόδου Σένγκεν για επαγγελματικό σκοπό (Business 
Invitation) στο Παράρτημα 15 του εγχειριδίου του «Κώ-
δικα Θεωρήσεων».

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης και του Παραρτή-
ματος που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, αρχίζει 
από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως.
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«  »

  
/    

   
  

/  
 

 14 . 4.  «  » ( . 
810/2009)   9 . 4   VIS

( . 767/2008)  

«BUSINESS INVITATION» 

PROOF OF SPONSORSHIP AND/OR
PRIVATE ACCOMMODATION 

FOR THE ISSUANCE OF A 
SCHENGEN VISA FOR 

BUSINESS/WORK PURPOSES 
According to Art. 14 para 4 
Visa Code (Reg. 810/2009) 

and to Art. 9 para 4 VIS 
Regulation (767/2008) 

O  /I, (the person signing this document)
           

 / Name:
 / Surname:

  / Date of birth: 
 / Place of  birth: 

  / Nationality: 
  / Identity card: 
  / Passport: 

  / Residence permit: 
 / Address: 
 / Occupation:

./Tel.: 
 / e-mail.: 

(  / Only  for  Companies  or   Organisations) 

  / Company Name: 
 / Company Address:

  / Legal representative: 
/VAT no: 

. . . ./GEN. COMMERCIAL REGISTRY no: 
 / Tel:    

 / e-mail: 

 / declare being able to accommodate: 
 / at my abovementioned address. 
 / at the following address. 

 / Name:
 / Surname:

  / Date of birth:  
 / Place of birth: 

/ Nationality: 
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  / Passport: 
 / Address: 

/ Occupation: 
   / Relationship to the invitee:

 / for the following reason: 

 / from  / to 
,

/ / ,
 5  1 )  3 

 / I declare that I will cover the means of subsistence of the applicant both for the 
duration of the intended stay and for the return to his/her country of origin or residence, or for
the transit to a third country into which he/she is certain to be admitted, in accordance with
Article 5(1)(c) and (3) of the Schengen Borders Code

/ I declare being able to bear any hospital
expenses or medical costs if necessary. 
E 500,00 

 / I attach a receipt of an equivalent electronic payment (e-paravolo) of
EUR500,00 as a guarantee. 

 ,
,

 / I am 
aware that,  I shall notify immediately the local police  in case of absconding of the foreign 
national for whom I have the responsibility/accomodation, and I will cooperate with the 
police Authorities if it is necessary to locate the foreign national. 

  /      29  N. 4251/2014  
         «6.  

            
  ,    ,    

  (1)         (5.000) . 
     ,     (2)   

     (10.000) .  
          «  

»   ,       5,    
          
          . / I declare 

that am aware of the penal responsibilities foreseen by article 29 of the Law 4251/2014   "6. Anyone
who facilitates the illegal residence of a third-country national or makes it difficult for the 
police authorities to locate, arrest and return him/her back to the country of origin will be 
punished by at least one (1) year in prison and a fine of at least five thousand (5,000) euros. 
If the above person proceeded to such actions to receive revenue, imprisonment of at least 
two (2) years and a fine of at least ten thousand (10,000) euros shall be imposed. 
The above provisions also apply anyone who invites persons with "Business Invitation" to 
the Greek territory, in accordance with the provisions of Article 5, with the aim to violate the 
immigration legislation and the current European provisions of the Schengen acquis 
concerning entry and residence 
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    :    
         

   .    
     

    (VIS)    
 ,       :  
  ,        

        
,        

        
       ,   
         

         .
  ,      

         
Europol     ,    

      
.

         
       .

 1, 10671, , . +302103681000, 
Fax.+302103681717, www.mfa.gr, g04@mfa.gr, st2@mfa.gr 

      
 ,  4, 10177,

. . 2131520000.
         

         
        

    (VIS),    
      ,    
          
  . ,       

         
  . 

   ,      
          

         
         , 

 ,     
.

    ,      
         

  ,     
   (  1-3, . . 115 

23, , ,  : +30-210 6475600, 
Fax: +30-210 6475628, e-mail: complaints@dpa.gr, 
www.dpa.gr).

           
        
    . 6   22  . 

1599/1986(3).

       
   22 . 1599/1983 «     

         
      8   

   .      
          

        
,     10 .

I declare that I am aware of and consent to the following: the 
data provided within this declaration are mandatory and will 
be supplied to the relevant authorities and processed by those 
authorities, for the purposes of a decision on the visa application.

Such data will be entered into, and stored in the Visa 
Information System (VIS) for a maximum period of five 
years, during which it will be accessible to: the visa 
authorities; the authorities competent for carrying out 
checks on visas at external borders; to the immigration 
authorities of the Schengen Member States for the purposes
of verifying whether the conditions for the legal entry 
into, stay and residence on the territory of the 
Member States are fulfilled; to the asylum authorities in 
the Member States implementing the Schengen 
aqcuis for the purposes of examining an asylum 
application and of determining responsibility for such 
examination.
Under certain conditions the data will be also available 
to designated authorities of the Member States and to 
Europol for the purpose of the prevention, detection 
and investigation of terrorist offences and of other 
serious criminal offences.
The Greek authorities responsible for processing the data 
are Ministry of Foreign Affairs, 1st Vas. Sophias  Ave., 10671, 
Athens, tel. +302103681000, Fax.+302103681717, www.mfa.gr, 
g04@mfa.gr, st2@mfa.gr and Ministry of Citizens Protection, 
Police Headquarters, Kanellopoulou 4, 10177, Athens, tel. 
2131520000.
I am aware that I have the right to obtain notification 
of the data relating to me inserted in the VIS and to 
request data relating to me which are inaccurate be 
corrected and that data relating to me processed 
unlawfully be deleted. 
I am aware that I have the right to request any 
Member State of the Schengen acquis to notify me 
on my personal data entered into the Visa 
Information System (VIS), to notify me on the 
Member State that has insert this information, and to 
modify incorrect data. I am also aware that I have 
the right to request the deletion of data concerning 
me and have been the subject of illegal processing. 
Upon my request, the authority responsible for 
examining my application is obliged to inform me on 
the process to exercise my right to modify my 
personal data to request their correction or deletion, 
including the right to appeal, in accordance with the 
national law of each State.
The Greek National Supervisory Authority, which is 
responsible for claims relating to the protection of 
personal data, is the Independent Data Protection 
Authority (Kifisias 1-3, PC 115 23 23, Athens, 
Greece, Tel. + 30-210 6475600, Fax: + 30-210
6475628, e-mail: complaints@dpa.gr, www.dpa.gr). 

(I declare that to the best of my knowledge all 
particulars supplied by me are correct and complete. 
I am aware that making false statements is 
punishable by the provisions of par. 6 of article 22 of 
Law 1599/1986 (3). “I am aware that the submission 
of false statements is punishable under Article 22 of 
Law 1599/1983. If the perpetrator of these acts 
intended to receive revenue or to harm another, he 
may be punished with up to 10 years imprisonment”.
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   /Place and date:  

/
Signature and stamp: 

 /Attached: 
-

 / 
identity card of the person issuing 
the invitation 
-
€500,00 

 (e-paravolo) / Copy of 
financial guarantee of EUR500,00 
(e-paravolo) 
- /other 
document 

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

 

Προστασίας του Πολίτη Επικρατείας 

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02021850506200008*




