
 
Γενικό Έντυπο Αίτησης ΓΕΝΕΥ 

                                            
                                                     Όνομα: ………………………………………………                                                      
                                                     Α.Δ.Τ. Αρ. Εγγραφής: …………………………….. 
                                                     Διεύθυνση: ............................................................ 
 
Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών, 
 
 Με τη παρούσα υποβάλλω αίτηση για παραχώρηση των πιο κάτω αδειών με τα 
στοιχεία που φαίνονται αντίστοιχα στα συνημμένα έντυπα:  
(α)  ……………………………………………..……. εσωκλείω τέλη αίτησης €……………… 
(β)  …………………………………………………... εσωκλείω τέλη αίτησης €……………… 
(γ)  …………………………………………………... εσωκλείω τέλη αίτησης €……………… 
(δ)  …………………………………………………... εσωκλείω τέλη αίτησης €……………… 
(ε)  …………………………………………………… εσωκλείω τέλη αίτησης €……………… 
  
Επίσης σας πληροφορώ ότι κατά το προηγούμενο έτος ήμουν κάτοχος των αδειών με 
τους πιο κάτω αριθμούς, αντίγραφα των οποίων και εσωκλείω:  
(α)  …………………………………….. 
(β)  …………………………………….. 
(γ)  …………………………………….. 
(δ)  …………………………………….. 
(ε)  …………………………………….. 
 
Γνωρίζω ότι στην Υπηρεσία του Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών τηρείται Αρχείο 
Προσωπικών Δεδομένων, τα στοιχεία του οποίου χρησιμοποιούνται για τη 
διεκπεραίωση των αιτήσεων και του ελέγχου της τήρησης των διατάξεων του Νόμου και 
των Κανονισμών.   
 
Ημερομηνία: ………………………..    …………………………….
             Υπογραφή/σφραγίδα 
 
Σημείωση:  
1. Το παρόν έντυπο δεν υποβάλλεται για αιτήσεις με κωδικό ΠΙΚ, ΟΙΚ, ΑΠΥ-ΑΠΡ, ΧΠΧ, 
ΧΠΥ και ΧΕΥ. 
2. Οι διάφορες αιτούμενες άδειες, εγκρίσεις ή συγκαταθέσεις (εκτός από την ΠΙΚ και 
ΟΙΚ), απαιτούν υπεύθυνο φυσικό πρόσωπο ή κάτοχο Πιστοποιητικού Ικανότητας για 
τους οποίους πρέπει να υποβάλετε υπεύθυνη δήλωση τους ότι αναλαμβάνουν να 
εκτελέσουν το σκοπό για τον οποίο προορίζεται η άδεια, έγκριση ή συγκατάθεση. Βλέπε 
συνημμένο.  
3. Για όλες τις άδειες, εγκρίσεις ή συγκαταθέσεις που αφορούν πυρίτιδα, πυρομαχικά ή 
πυροτεχνήματα για το υπεύθυνο φυσικό πρόσωπο πρέπει να υποβάλετε Πιστοποιητικό 
Ποινικού Μητρώου πλην εκείνων που αφορούν χρήση πυρίτιδας ανατινάξεων και χρήση 
πυροτεχνημάτων υψηλής εκρηκτικότητας για τις οποίες το υπεύθυνο φυσικό πρόσωπο 
πρέπει να είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Ικανότητας ΠΙΚ. 
4.  Για όλες τις άδειες εγκρίσεις ή συγκαταθέσεις που αφορούν τις υπόλοιπες εκρηκτικές 
ύλες το υπεύθυνο φυσικό πρόσωπο πρέπει να είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Ικανότητας 
ΠΙΚ. 
          
............................................................................................................................................ 

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 



 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 
 

Εγώ ο πιο κάτω υπογεγραμμένος, 
Όνομα: ……………………………………………………………………………………………. 
Α.Δ.Τ: …………………………………………………………………………………………….. 
Διεύθυνση: …..…………………………………………………………………………………… 
δηλώνω υπεύθυνα ότι: 
-  Αναλαμβάνω ως υπεύθυνος για τη …………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
- Γνωρίζω ότι στην Υπηρεσία του Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών τηρείται Αρχείο 
Προσωπικών Δεδομένων, τα στοιχεία του οποίου χρησιμοποιούνται για τη 
διεκπεραίωση των αιτήσεων και του ελέγχου της τήρησης των διατάξεων του Νόμου και 
των Κανονισμών.   
 
 
Ημερομηνία …………………..                ……………………………... 
                   Υπογραφή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


