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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
28 Ιουλίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1122
Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον
έλεγχο και την υλοποίηση των Μέτρων 3.1.8 «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20 - «Ενεργειακή
απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της
συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις εθνικές διατάξεις:
α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005).
β. Του ν. 4314/2014, (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014), «Α. Για τη
διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020
και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
ειδικότερα το άρθρο 69 αυτού.
γ. Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28.06.2014), «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Του π.δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 174/Α'/2014),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45, του ν. 4305/2014
(ΦΕΚ 237/Α'/2014).
ε. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22-09-2015) που αφορά την «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ….μεταφορά Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού» και συγκεκριμένα το άρθρο 4.
στ. Του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α'/2015), «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

Αρ. Φύλλου 2656

ζ. Της αριθ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/Β΄/
28.12.2015) κοινής υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις για
τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014
(ΦΕΚ 2573/τ.Β΄)».
η. Της αριθ. 1393/25.10.2016 (ΦΕΚ 3501/Β΄/31.10.2016)
κοινής υπουργικής απόφασης, «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας του άρθρου 62 του
ν. 4314/2014 και κατάργηση της αριθ. 341509/26.11.2008
(ΦΕΚ 2437/Β΄/2008)».
θ. Της αριθ. 932/08.06.2017 κοινής υπουργικής απόφασης, (ΦΕΚ 2084/Β’/16.06.2017), «Ρυθμίσεις θεμάτων που
αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης,
τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης των Μέτρων
3.1.8 και 4.1.20 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020».
ι. Της αριθ. 99/23.01.2017 (ΦΕΚ 309/Β΄/07.02.2017) κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα δημοσιονομικών
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως
ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του
κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 20142020 σύμφωνα με το άρθρο 71 του ν. 4314/2014)».
ια. Της αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/
Β΄/01.11.2016) απόφασης Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, «Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθ. 81986/ΕΥΘΥ/712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/
Β΄/2015) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί Κανόνες
επιλεξιμότητας δαπανών για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ
2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από
Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης».
ιβ. Το αριθ. 278/17.02.2017 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ,
«ορισμός των απομακρυσμένων ελληνικών νησιών για
τις ανάγκες εφαρμογής του άρθρου 95 και παράρτημα I
του Καν 508/2014».
ιγ. Της αριθ. 2536/35588/27.03.2015 (ΦΕΚ 195/
30.03.2015) απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας με την οποία διορίζεται ο Κασίμης Χαράλαμπος του Παναγιώτη, στη θέση του Γενικού Γραμματέα
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της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με
βαθμό 1ο, της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων.
ιδ. Τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης Κριτήρια Επιλογής Πράξεων.
ιε. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΠΑΛΘ
2014-2020.
ιστ. Την αριθ. 73668/ΕΥΚΕ/5944/03.07.2017 σύμφωνη
γνώμη της ΕΥΚΕ
2. Τις ενωσιακές διατάξεις:
α. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί καθορισμού
κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΕΚΤ, το ΤΗΣ, το ΕΓΤΑΑ
και το ΕΤΘΑ και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για
το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΤΑ και το ΕΤΘΑ και για την κατάργηση
του κανονισμού ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
β. Του Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ)
αριθ. 1184/2006 και 1226/2009 του Συμβουλίου και την
κατάργηση του κανονισμού ΕΚ) αριθ. 104/2000.
γ. Του Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την
Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
του Συμβουλίου και την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΚ)
αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου
και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου.
δ. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και για την
κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ.
2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) 1198/2006 και (ΕΚ)
αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και
ειδικότερα το άρθρο 48.
ε. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1242/2014
της Επιτροπής της 20ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με
τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) αριθ.
508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και
Αλιείας, όσον αφορά την παρουσίαση των σχετικών
σωρευτικών δεδομένων για τις πράξεις.
στ. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1243/2014
της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη
θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον
αφορά της πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν τα
κράτη μέλη, καθώς και της ανάγκες σε δεδομένα και της
συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων.
ζ. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 772/2014
της Επιτροπής, για τον καθορισμό των κανόνων σχετικά με την ένταση των κρατικών ενισχύσεων που πρέπει
να εφαρμόζονται στο σύνολο των επιλέξιμων δαπανών
ορισμένων δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο
του ΕΤΘΑ.

Τεύχος Β’ 2656/28.07.2017

η. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1388/2014 της Επιτροπής
της 16ης Δεκεμβρίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων
κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών
με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
θ. Του Κανονισμό 531/2015 της Επιτροπής, για τη
συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τον
καθορισμό των δαπανών που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας,
προκειμένου να βελτιωθεί η υγιεινή, η υγεία, η ασφάλεια
και οι εργασιακές συνθήκες για τους αλιείς, η προστασία
και η αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και
των οικοσυστημάτων, η άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των
αλιευτικών σκαφών.
ι. Της αριθ. 2003/361/ΕΚ Σύστασης της Επιτροπής της
6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών,
των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.
ια. Της Εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής με
αριθμό C (2015) 7417/23.10.2015 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020.
ιβ. Της αριθ. 2015/C 217/1 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «Κατευθυντήριες γραμμές για την
εξέταση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της Αλιείας
και Υδατοκαλλιέργειας».
3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δημόσια
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της απόφασης αυτής είναι ο καθορισμός των
όρων και ρυθμίσεων για την εφαρμογή των Μέτρων:
3.1.8-«Υγεία και Ασφάλεια», (Καν. (ΕΕ) 508/2014, άρθρο
32 και άρθρο 44, παρ. 1, στοιχείο β).
4.1.20-«Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της
κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση
της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης
και του σχεδιασμού του κύτους», (Καν (ΕΕ) 508/2014,
άρθρο 41, παρ. 1, στοιχεία α) έως γ) και άρθρο 44, παρ.
1, στοιχείο δ)), της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως
προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και
βασιζόμενης στη γνώση αλιείας», του «Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».
Άρθρο 2
Ορισμοί
1. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν
οι ορισμοί:
α. των Κανονισμών (ΕΕ) 1303/2013, 1379/2013, 1380/
2013 και 508/2014 β. του άρθρου 61 του ν. 4314/2014
(ΦΕΚ 265/Α΄/2014).
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2. Πέραν των ορισμών της παρ. 1 ισχύουν και οι ακόλουθοι ορισμοί:
α. Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (ΕΕΕ) επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης,
του άρθρου 15 της παρούσας.
β. Όργανα Επιτόπιας Επαλήθευσης (ΟΕΕ) του άρθρου
19 της παρούσας.
γ. Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων και Αντιρρήσεων
(ΕΕΕΑ) του άρθρου 19 της παρούσας.
δ. Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ). Το πληροφοριακό σύστημα στο οποίο υποβάλλονται και καταχωρίζονται όλα τα στοιχεία της Πράξης που
περιγράφονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
Άρθρο 3
Υπαγόμενες Πράξεις
Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης υπάγονται Πράξεις που εντάσσονται στα ακόλουθα μέτρα, για
την υγεία και ασφάλεια επί του σκάφους, την ενεργειακή
απόδοση και το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, τους
ελέγχους και τα συστήματα ενεργειακής απόδοσης, τη
διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους και αφορούν στα παρακάτω είδη Πράξεων:
Α. Μέτρο 3.1.8-«Υγεία και Ασφάλεια»: για επενδύσεις
επί του σκάφους ή σε επί μέρους εξοπλισμούς, υπό τον
όρο ότι:
• οι επενδύσεις αυτές υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του
εθνικού ή ενωσιακού δικαίου.
• δεν αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους.
Είδη Πράξεων:
- Επενδύσεις επί του σκάφους
- Ατομικός εξοπλισμός
Στόχος των ενισχυόμενων Πράξεων, με τη στήριξη
επενδύσεων επί των αλιευτικών σκαφών των ανωτέρω
Πράξεων, είναι η βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της
ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών των αλιέων
και περιλαμβάνουν τις εξής ενέργειες:
Ενέργεια 1: Βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων επί
των αλιευτικών σκαφών.
Ενέργεια 2: Βελτίωση των συνθηκών υγείας των αλιέων
επί των αλιευτικών σκαφών.
Ενέργεια 3: Βελτίωση της υγιεινής των αλιέων επί των
αλιευτικών σκαφών.
Ενέργεια 4: Βελτίωση των εργασιακών συνθηκών επί
των αλιευτικών σκαφών.
Β. Μέτρο 4.1.20-«Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός
της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους,
έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων
πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους»
Είδη Πράξεων:
- Εξοπλισμός επί του σκάφους. Αλιευτικά εργαλεία.
- Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης.
- Μελέτες.
Στόχος των ενισχυόμενων δράσεων, με τη στήριξη
επενδύσεων επί των αλιευτικών σκαφών των ανωτέρω
Πράξεων είναι, να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
των αλιευτικών σκαφών και τη μείωση της εκπομπής
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ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και περιλαμβάνουν
τις εξής ενέργειες:
Ενέργεια 1: Βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους
του σκάφους.
Ενέργεια 2: Βελτίωση του συστήματος πρόωσης του
σκάφους.
Ενέργεια 3: Αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικός εξοπλισμός.
Ενέργεια 4: Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας ή θερμικής ενέργειας.
Ενέργεια 5: Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης.
Ενέργεια 6: Μελέτες για τη διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του
σχεδιασμού του κύτους στην ενεργειακή απόδοση των
αλιευτικών σκαφών.
Άρθρο 4
Φορείς Υλοποίησης
Η αρμοδιότητα διαχείρισης των Μέτρων 3.1.8 και
4.1.20 του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 ανήκει
στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ).
Άρθρο 5
Δικαιούχοι - Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
1. Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων των Μέτρων 3.1.8 - Υγεία και Ασφάλεια και 4.1.20 - Ενεργειακή
απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής - επενδύσεις επί του σκάφους - έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του
κύτους είναι: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά
την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων
αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων.
Τα σκάφη για τα οποία οι ιδιοκτήτες θα ενισχυθούν, θα
πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια /
Λεμβολόγια ή στα Λεμβολόγια των κατά τόπο αρμόδιων Υπηρεσιών Αλιείας (περίπτωση σκαφών εσωτερικών
υδάτων) και καταχωρημένα στο Εθνικό και Κοινοτικό
Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ - ΚΑΜ), εκτός των σκαφών
εσωτερικών υδάτων. Θα πρέπει να πληρούν όλες τις
προϋποθέσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας
που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη και να μην
έχουν χρονική δέσμευση από προηγούμενη χρηματοδότηση των ίδιων εργασιών κατά την υποβολή της αίτησης.
2. Ειδικότερα, οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
απολαμβάνουν προτεραιότητας, καθώς και αυξημένα
ποσοστά χρηματοδότησης, έναντι των υπολοίπων επιχειρήσεων.
3. Πράξεις που υλοποιούνται στα «Απομακρυσμένα
Ελληνικά Νησιά», λαμβάνουν αύξηση της έντασης της
δημόσιας ενίσχυσης κατά 35 ποσοστιαίες μονάδες. Ως
τόπος υλοποίησης της Πράξης λαμβάνεται υπόψη, ο
τόπος κατοικίας για τα φυσικά πρόσωπα και η έδρα της
επιχείρησης για τα νομικά πρόσωπα.
4. Πράξεις σχετικές με την παράκτια αλιεία μικρής
κλίμακας, με αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους έως 12
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μέτρα που δεν χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία,
λαμβάνουν αύξηση της έντασης της δημόσιας ενίσχυσης κατά 30 ποσοστιαίες μονάδες.
5. Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους:
(i) των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα
και η οικονομική βιωσιμότητα,
(ii) που αποδεικνύουν την ιδία τους συμμετοχή,
(iii) που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για
χρηματοδότηση από Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα,
για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης πράξης,
(iv) οι οποίοι συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) έως δ)
του άρθρου 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 και συνοδεύονται
από την ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα επιχειρηματία, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου,
(Υπόδειγμα 6Α Υπεύθυνης Δήλωσης).
Άρθρο 6
Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας
Τα Μέτρα 3.1.8 και 4.1.20 αφορούν επενδύσεις, αποκλειστικά του τομέα της Αλιείας, συμπεριλαμβανομένου
του τομέα Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων.
Άρθρο 7
Γενικοί κανόνες επιλεξιμότητας πράξεων
1. Οι πράξεις είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από
το ΕΤΘΑ εφόσον:
i. Δεν έχουν ενταχθεί και δεν χρηματοδοτούνται από
άλλο κοινοτικό ή εθνικό πρόγραμμα.
ii. Οι προτεινόμενες επενδύσεις υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του εθνικού ή ενωσιακού δικαίου.
2. Οι πράξεις δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση
από το ΕΤΘΑ:
i. Όταν έχουν περατωθεί φυσικά ή έχουν υλοποιηθεί
πλήρως, πριν να υποβάλει ο δικαιούχους στη διαχειριστική αρχή την αίτηση χρηματοδότησης, ανεξάρτητα
αν όλες οι σχετικές πληρωμές έχουν γίνει από το δικαιούχο. Το μέγιστο ποσοστό υλοποίησης του οικονομικού
αντικειμένου της πράξης πριν την υποβολή της αίτησης
χρηματοδότησης, προκειμένου αυτή να είναι επιλέξιμη,
είναι 80%. Το ποσοστιαίο όριο θα τηρείται τόσο έναντι
του προτεινόμενου από τον δικαιούχο προϋπολογισμό,
όσο και έναντι του επιλέξιμου προς χρηματοδότηση
προϋπολογισμού (αρχικού ή κατόπιν τροποποίησης του
επενδυτικού σχεδίου), καθώς και έναντι του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού προς πληρωμή. Σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ποσοστιαίου ορίου, κατά
τη φάση της αξιολόγησης, τροποποίησης ή πληρωμής
της πράξης, θα περικόπτονται αναλόγως οι επιλέξιμες
δαπάνες.
ii. Όταν η Πράξη συνίσταται σε επένδυση επί του σκάφους, η στήριξη δεν χορηγείται πάνω από μία φορά κατά
τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου για τον ίδιο
τύπο επένδυσης και για το ίδιο αλιευτικό σκάφος.
iii. Όταν η Πράξη συνίσταται σε επένδυση σε ατομικό
εξοπλισμό, η στήριξη δεν χορηγείται πάνω από μία φορά
κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου για τον
ίδιο τύπο εξοπλισμού και για τον ίδιο δικαιούχο.
iv. Όταν οι προτεινόμενες επενδύσεις αυξάνουν την
αλιευτική ικανότητα του σκάφους.
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v. Όταν ο προτεινόμενος εξοπλισμός αυξάνει την ικανότητα του σκάφους να εντοπίζει αλιεύματα.
Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες
1. Για την υλοποίηση των Πράξεων της παρούσας απόφασης θεωρούνται ως επιλέξιμες οι εξής δαπάνες ανά
Μέτρο και ενέργεια:
Α. Για το Μέτρο 3.1.8-«Υγεία και Ασφάλεια»:
Ενέργεια 1 - «Βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων επί
των αλιευτικών σκαφών»:
Για τη βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων στα αλιευτικά σκάφη, η αγορά και, κατά περίπτωση, η εγκατάσταση,
των ακόλουθων στοιχείων:
α) σωσίβιες λέμβοι,
β) υδροστατικοί μηχανισμοί ελευθέρωσης για σωσίβιες λέμβους,
γ) ατομικοί ραδιοσημαντήρες εντοπισμού, όπως οι συσκευές θεσιδεικτικού ραδιοφάρου έκτακτης ανάγκης
(EPIRB), οι οποίες μπορούν να ενσωματωθούν σε σωσίβια γιλέκα και σε ενδύματα εργασίας των αλιέων,
δ) ατομικές συσκευές επίπλευσης (PFD), ιδιαίτερα στολές επιβίωσης σε περίπτωση πτώσης σε νερό, κυκλικά
σωσίβια και γιλέκα.
ε) φωτοβολίδες,
στ) συσκευές ρίψης σχοινιού,
ζ) συστήματα ανάκτησης μετά από πτώση ανθρώπου
στη θάλασσα,
η) συσκευές πυρόσβεσης, όπως πυροσβεστήρες,
πυρίμαχες κουβέρτες, ανιχνευτές καπνού και φωτιάς,
αναπνευστικές συσκευές,
θ) θύρες πυρασφάλειας.
ι) βαλβίδες διακοπής στη δεξαμενή καυσίμου,
ια) ανιχνευτές αερίου και συστήματα συναγερμού
αερίου,
ιβ) αντλίες υδροσυλλεκτών και συστήματα συναγερμού,
ιγ) εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας και δορυφορικής
επικοινωνίας,
ιδ) στεγανές καταπακτές και θύρες,
ιε) προστατευτικά μηχανημάτων όπως βαρούλκα ή
τύμπανα περιέλιξης των διχτυών,
ιστ) διάδρομοι και κλίμακες αποεπιβίβασης,
ιζ) φωτισμός αναζήτησης, καταστρώματος ή κινδύνου,
ιη) μηχανισμοί απασφάλισης για περιπτώσεις όπου τα
αλιευτικά εργαλεία συναντήσουν υποβρύχια εμπόδια,
ιθ) κάμερες ασφαλείας και συσκευές οπτικής απεικόνισης,
κ) εξοπλισμός και στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη
βελτίωση της ασφάλειας του καταστρώματος.
Ενέργεια 2 - «Βελτίωση των συνθηκών υγείας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών»:
Η παροχή εξοπλισμού με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών υγείας των αλιέων στα αλιευτικά σκάφη:
α) αγορά και εγκατάσταση κιβωτίων πρώτων βοηθειών,
β) αγορά φαρμάκων και συσκευών έκτακτης ανάγκης
επί του σκάφους,
γ) παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών τεχνολογιών, του εξοπλισμού και των ιατρικών απεικονίσεων για παροχή εξ
αποστάσεως συμβουλών από τα σκάφη,
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δ) παροχή οδηγών και εγχειριδίων για τη βελτίωση της
υγείας επί του σκάφους,
ε) εκστρατείες ενημέρωσης για τη βελτίωση της υγείας
επί του σκάφους.
Ενέργεια 3 - Βελτίωση της υγιεινής των αλιέων επί των
αλιευτικών σκαφών:
Η παροχή εξοπλισμού με στόχο τη βελτίωση της υγιεινής των αλιέων στα αλιευτικά σκάφη, η αγορά και, κατά
περίπτωση, η εγκατάσταση των ακόλουθων στοιχείων:
α) υγειονομικές εγκαταστάσεις, όπως τουαλέτες και
εγκαταστάσεις πλύσης,
β) μαγειρεία και εξοπλισμός για την αποθήκευση τροφίμων,
γ) συσκευές καθαρισμού του νερού για παροχή πόσιμου νερού,
δ) εξοπλισμός καθαρισμού για την τήρηση των συνθηκών υγιεινής επί του σκάφους,
ε) οδηγοί και εγχειρίδια για τη βελτίωση της υγιεινής
επί του σκάφους, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων
λογισμικού.
Ενέργεια 4 - Βελτίωση των εργασιακών συνθηκών επί
των αλιευτικών σκαφών:
Η παροχή εξοπλισμού με στόχο τη βελτίωση των
εργασιακών συνθηκών στα αλιευτικά σκάφη, η αγορά
και, κατά περίπτωση, η εγκατάσταση των ακόλουθων
στοιχείων:
α) κιγκλιδώματα επί του καταστρώματος,
β) υπόστεγα επί του καταστρώματος και εκσυγχρονισμός των θαλάμων επιβατών με σκοπό την παροχή
προστασίας από δυσμενείς καιρικές συνθήκες,
γ) στοιχεία σχετικά με τη βελτίωση της ασφάλειας του
θαλάμου επιβατών και με την παροχή κοινόχρηστων
χώρων για το πλήρωμα,
δ) εξοπλισμός για τη μείωση της σκληρής χειροκίνητης
ανύψωσης, με εξαίρεση τα μηχανήματα που συνδέονται άμεσα με τις αλιευτικές δραστηριότητες, όπως τα
βαρούλκα,
ε) αντιολισθητική βαφή και ποδοτάπητες από καουτσούκ,
στ) μονωτικός εξοπλισμός κατά του θορύβου, της
θέρμανσης ή της ψύξης και εξοπλισμός για τη βελτίωση
του εξαερισμού,
ζ) ενδύματα εργασίας και προστατευτικός εξοπλισμός,
όπως αδιάβροχες μπότες ασφαλείας, εξοπλισμός
οφθαλμικής και αναπνευστικής προστασίας, προστατευτικά γάντια και κράνη ή εξοπλισμός για την προστασία
από τις πτώσεις,
η) σήματα έκτακτης ανάγκης και σήματα ασφάλειας.
θ) ανάλυση και εκτιμήσεις κινδύνου για τον εντοπισμό
των κινδύνων για τους αλιείς τόσο στο λιμάνι όσο και
κατά την πλοήγηση προκειμένου να ληφθούν μέτρα για
την πρόληψη ή τη μείωση των κινδύνων,
ι) οδηγοί και εγχειρίδια για τη βελτίωση των συνθηκών
εργασίας επί του σκάφους.
Β. Για το Μέτρο 4.1.20-«Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του
σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης,
διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους»
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Ενέργεια 1 - «:Βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους
του σκάφους»:
Για τη βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους:
α) οι επενδύσεις σε μηχανισμούς σταθερότητας, όπως
σταθμίδες υδροσυλλέκτη και βολβοειδείς πλώρες, που
συμβάλλουν στη βελτίωση της συμπεριφοράς του σκάφους σε κυματισμούς και της σταθερότητάς του,
β) οι δαπάνες που σχετίζονται με τη χρήση μη τοξικών
απορρυπαντικών όπως η επικάλυψη χαλκού, ώστε να
μειώνεται η τριβή,
γ) οι δαπάνες που σχετίζονται με τον μηχανισμό κίνησης πηδαλίου, όπως τα συστήματα ελέγχου του μηχανισμού κίνησης και τα πολλαπλά πηδάλια για τη μείωση
της δραστηριότητας του πηδαλίου ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις συνθήκες της θάλασσας,
δ) η δοκιμή στις δεξαμενές για τη διαμόρφωση βάσης
με στόχο τη βελτίωση της υδροδυναμικής.
*Δεν θεωρούνται επιλέξιμες για χρηματοδότηση, οι
δαπάνες που σχετίζονται με τη βασική συντήρηση του
κύτους.
Ενέργεια 2 - «Βελτίωση του συστήματος πρόωσης του
σκάφους»:
Για τη βελτίωση του συστήματος πρόωσης του σκάφους, οι δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά και, κατά
περίπτωση, την εγκατάσταση των ακόλουθων στοιχείων:
α) τις ενεργειακά αποδοτικές προπέλες συμπεριλαμβανομένων των κινητήριων αξόνων,
β) τους καταλύτες,
γ) τις ενεργειακά αποδοτικές γεννήτριες όπως οι γεννήτριες που χρησιμοποιούν υδρογόνο ή φυσικό αέριο,
δ) τα στοιχεία πρόωσης με πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, όπως ιστία, αετοί, ανεμόμυλοι, ανεμογεννήτριες
ή φωτοβολταϊκά,
ε) τα πρωραία συστήματα πρόωσης,
στ) τη μετατροπή κινητήρων ώστε να λειτουργούν με
βιοκαύσιμα,
ζ) τους δείκτες οικονομίας καυσίμων, συστήματα διαχείρισης καυσίμων και συστήματα παρακολούθησης,
η) τις επενδύσεις σε εξοπλισμό και ακροφύσια που
βελτιώνουν το σύστημα πρόωσης.
Ενέργεια 3 - Αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικός εξοπλισμός:
Για τα αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικό εξοπλισμό, οι
δαπάνες που αφορούν:
α) σε αλλαγή από συρόμενα εργαλεία σε εναλλακτικά
εργαλεία
β) σε τροποποιήσεις σε συρόμενα εργαλεία
γ) σε εξοπλισμό παρακολούθησης συρόμενων εργαλείων
Ενέργεια 4 - Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας ή θερμικής ενέργειας:
Για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
ή θερμικής ενέργειας:
α) οι δαπάνες για τη βελτίωση των συστημάτων ψύξης,
κατάψυξης ή μόνωσης για σκάφη κάτω των 18 m,
β) οι δαπάνες για την ενθάρρυνση της ανακύκλωσης της
θερμότητας εντός του σκάφους στην οποία περιλαμβάνεται η ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση της θερμότητας
σε άλλες βοηθητικές εργασίες εντός του σκάφους.
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Ενέργεια 5 - Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης.
Ενέργεια 6 - Μελέτες για τη διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του
σχεδιασμού του κύτους στην ενεργειακή απόδοση των
αλιευτικών σκαφών.
Δίνεται η δυνατότητα, σε ποσοστό 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους των υπόλοιπων διακριτών της
πράξης, για κάλυψη τεχνικών εξόδων και απρόβλεπτων
δαπανών.
Με τον όρο τεχνικά έξοδα εννοούνται οι δαπάνες για
αμοιβές για τη σύνταξη του φακέλου και την παρακολούθηση υλοποίησης της πράξης, μελέτες επίβλεψης,
μελέτες μηχανολογικού εξοπλισμού, εκπόνηση ναυπηγικών σχεδίων και εκθέσεων, κ.λπ.
Με τον όρο απρόβλεπτες δαπάνες εννοούνται οι επιλέξιμες δαπάνες για εργασίες ή εξοπλισμό κ.λπ., που δεν
περιλαμβάνονται στην αρχικώς εγκριθείσα αίτηση αλλά
προκύπτουν κατά την πορεία εκτέλεσης της πράξης και
κρίνονται ως άκρως απαραίτητες για την ολοκλήρωση
της υλοποίησής της.
Δεν θεωρούνται απρόβλεπτα έξοδα οι υπερβάσεις κόστους, καθώς και οι αμοιβές συμβούλων για τη σύνταξη
του φακέλου και την παρακολούθηση υλοποίησης της
πράξης.
Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών για την πρώτη Πρόσκληση εκάστου εκ των Μέτρων 3.1.8 και 4.1.20 ορίζεται η 23-10-2015 (ημερομηνία
έγκρισης του ΕΠΑΛΘ 2014-2020). Η ημερομηνία έναρξης
της επιλεξιμότητας των δαπανών για τις επόμενες Προσκλήσεις θα καθοριστεί σε αυτές.
2. Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε:
(i) Δαπάνες που δεν περιγράφονται αναλυτικά στην
αντίστοιχη ενότητα της τεχνοοικονομικής προμελέτης,
(ii) Αγορά ή εγκατάσταση μεταχειρισμένων υλικών,
μηχανημάτων και εξοπλισμών.
(iii) Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για οποιαδήποτε κατηγορία δαπάνης.
(iv) Άλλοι φόροι, τέλη ή επιβαρύνσεις.
(v) Χρηματοοικονομικά έξοδα (χρεωστικοί τόκοι,
προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, έξοδα
συναλλάγματος, συναλλαγματικές διαφορές).
(vi) Δαπάνες σύστασης εταιρείας, ή άλλου νομικού
προσώπου, συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα ταξιδιών
κ.λπ.
(vii) Πρόστιμα, χρηματοοικονομικές ποινές και δαπάνες δικαστικών διαδικασιών.
(viii) Αγορά ή εγκατάσταση εξοπλισμού αναψυχής.
(ix) Λειτουργικά έξοδα.
(x) Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των
επιβαρύνσεων κοινωνικής ασφάλισης.
(xi) Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από τον ίδιο
το Δικαιούχο.
(xii) Έξοδα μεταβίβασης της κυριότητας του σκάφους.
(xiii) Εργασίες των οποίων τα δικαιολογητικά έγγραφα
δεν επιτρέπουν επαλήθευση των δαπανών.
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Άρθρο 9
Προϋπολογισμός πράξεων Διάρκεια υλοποίησης
Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών
προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 2.000 ευρώ.
Ως μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των πράξεων ορίζονται οι δεκαοκτώ (18) μήνες, με ημερομηνία εκκίνησης
την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της πράξης.
Δίνεται η δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών, πέραν της ως άνω προθεσμίας, σε περιπτώσεις απόλυτα
αιτιολογημένες.
Η τροποποίηση και παράταση του χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης και ολοκλήρωσης των πράξεων, αποτελούν
αιτία τροποποίησης της απόφασης χρηματοδότησης και
η διαδικασία και προϋποθέσεις έγκρισης, περιγράφονται
με λεπτομέρεια στην ενότητα: «τροποποίηση απόφασης
χρηματοδότησης πράξης» της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 10
Χρηματοδοτικό Σχήμα - Περιοχές εφαρμογής
1. Τα Μέτρα 3.1.8 - Υγεία και Ασφάλεια και 4.1.20 - Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα
ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των
εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, εφαρμόζονται
σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με διαφορετική
όμως ένταση ενίσχυσης σύμφωνα:
- με το μέγεθος των επιχειρήσεων,
- αν οι Πράξεις υλοποιούνται στα «Απομακρυσμένα
Ελληνικά Νησιά»,
- αν οι Πράξεις σχετίζονται με την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας.
2. Στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά» περιλαμβάνονται:
- τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
- τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
- η Σαμοθράκη (Π.Ε. Έβρου),
- η Θάσος (Π.Ε. Καβάλας),
- οι Βόρειες Σποράδες (Π.Ε. Μαγνησίας),
- η Σκύρος και η Σκυροπούλα (Π.Ε. Εύβοιας),
- τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα (Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων),
- η Γαύδος, η Γαυδοπούλα, τα Παξιμάδια, η Χρυσή, το
Κουφονήσι, η Παξιμάδα, η Δραγονάδα, οι Διονυσάδες,
η Δία, η Ελάσα (Περιφέρεια Κρήτης),
- οι Οθωνοί, η Ερεικούσα, το Μαρθάκιον, οι Παξοί, οι
Αντίπαξοι (Π.Ε. Κέρκυρας),
- οι Στροφάδες (Π.Ε. Ζακύνθου),
- η Σαπιέντζα, η Σχίζα (Π.Ε. Μεσσηνίας),
- οι Εχινάδες (Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης)
3. Για Πράξεις που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης τα ποσοστά
Δημόσιας Δαπάνης και Ιδιωτικής Συμμετοχής έχουν ως
εξής:
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2

3

Πολύ μικρές, μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις
Λοιπές επιχειρήσεις
(Μεγέθους μεγαλύτερου
της ΜΜΕ)
Παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας,
με αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους
έως 12 μέτρα που δεν χρησιμοποιούν
συρόμενα εργαλεία
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Επικράτεια της Χώρας

Απομακρυσμένα
Ελληνικά Νησιά

Δημόσια Ενίσχυση

50 %

85 %

Ιδιωτική Συμμετοχή

50 %

15%

Δημόσια Ενίσχυση

30 %

30 %

Ιδιωτική Συμμετοχή

70 %

70 %

Δημόσια Ενίσχυση

80 %

85 %

Ιδιωτική Συμμετοχή

20 %

15%

Κατηγορία επιχείρησης σύμφωνα με την αριθ. (2003)/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τον Καν(ΕΕ)1388/2014.
Κατηγορία Επιχείρησης
Μεσαία
Μικρή
Πολύ μικρή

Αριθμός απασχολούμενων:
Ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ)
< 250
< 50
< 10

Σύμφωνα με την αριθ. (2003)/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την ανωτέρω
κατηγοριοποίηση πρέπει να πληρείται τόσο το κριτήριο
του αριθμού των απασχολουμένων, όσο και ένα εκ των
δύο οικονομικών κριτηρίων.
4. Η Ιδιωτική Συμμετοχή δύναται να αποτελείται από
Ίδια κεφάλαια ή/και τραπεζικό δανεισμό, σύμφωνα με
το Παράρτημα 3.
Για την πρώτη Πρόσκληση εκάστου εκ των Μέτρων
3.1.8 και 4.1.20, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από
23.10.2015 (ημερομηνία έγκρισης του ΕΠΑΛΘ) και μέχρι
την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, μπορούν να
προσμετρηθούν στην απαιτούμενη Ιδιωτική Συμμετοχή,
εφόσον διαπιστώνεται η εξόφλησή τους. Για τις επόμενες
Προσκλήσεις, ο σχετικός όρος θα καθοριστεί σε αυτές.
Άρθρο 11
Διαδικασία υποβολής και παραλαβής αίτησης
χρηματοδότησης
1. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από
τους δυνητικούς δικαιούχους, μέσω του Πληροφοριακού
Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ),
κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου
Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότηση, που λειτουργεί στον
ιστότοπο http://www.ependyseis.gr. Εγχειρίδιο οδηγιών
συμπλήρωσης της αίτησης χρηματοδότησης θα υπάρχει
σε ηλεκτρονική μορφή στον εν λόγω ιστότοπο.
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, καθώς
και κάθε άλλη λεπτομέρεια, ορίζεται στην πρόσκληση
υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης που εκδίδεται από
τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.
Αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα
υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ δεν
είναι δυνατό να υποβληθούν.

Ετήσιος κύκλος εργασιών

ή

≤ 50 εκατ. €
≤ 10 εκατ. €
≤ 2 εκατ. €

ή
ή
ή

Σύνολο ετήσιου
ισολογισμού
≤ 43 εκατ. €
≤ 10 εκατ. €
≤ 2 εκατ. €

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης,
δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης χρηματοδότησης. Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους
αίτησης χρηματοδότησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή
συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
2. Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, ο ενδιαφερόμενος/δυνητικός
δικαιούχος της Πράξης, οφείλει να καταθέσει στην ΕΥΔ
ΕΠΑΛΘ, πλήρη φάκελο τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή (CD/DVD ROM για περιβάλλον WINDOWS,
κείμενα σε MS WORD και πίνακες σε MSEXCEL), όπως
περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 12 της παρούσας.
Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) για τα
στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει
να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα ζητούμενα
δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές
και διοικητικές κυρώσεις.
Άρθρο 12
Δικαιολογητικά και στοιχεία για την παραλαβή της αίτησης χρηματοδότησης από ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ - Περιεχόμενο
φακέλου χρηματοδότησης.
Ο φάκελος Αίτησης Χρηματοδότησης θα πρέπει απαραίτητα και ανάλογα με την περίπτωση, να περιλαμβάνει,
κατά σειρά προτεραιότητας, τα πιο κάτω δικαιολογητικά,
(που θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά σύμφωνα με την
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία) και τεχνοοικονομικά
στοιχεία:
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1. Περιγραφή των περιεχομένων του φακέλου.
2. Αντίγραφο του αποδεικτικού της ηλεκτρονικής
κατάθεσης αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ, όπου
αναγράφεται και η ακριβής ημερομηνία υποβολής της.
3. Έντυπο Αίτησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 της
παρούσας, πλήρως συμπληρωμένο που θα έχει τη θέση
Υπεύθυνης Δήλωσης και θα φέρει πρωτότυπη υπογραφή
και σφραγίδα του φορέα.
4. Πλήρες αντίγραφο της αλιευτικής άδειας του σκάφους σε ισχύ.
5. Ναυπηγικά σχέδια, με ένδειξη των διαστάσεων και
της κλίμακας του σχεδίου, συνοδευόμενα από τεχνική
και λειτουργική περιγραφή του ναυπηγού, καθώς και
τεκμηριωμένη έκθεσή του για την ευστάθεια του σκάφους, σε περίπτωση εργασιών του σκελετού, υπερκατασκευών, ή εσωτερικής διευθέτησης (όπου απαιτείται).
Επίσης, πρέπει να τεκμαίρεται ότι με τις προβλεπόμενες
εργασίες δεν αυξάνεται η αλιευτική ικανότητα (GT-KW)
και η δυνατότητα του σκάφους για αλίευση.
6. Δήλωση με τα στοιχεία σχετικά με την ιδιότητα της
επιχείρησης, σύμφωνα με την αριθ. 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής, (Υπόδειγμα 5) και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.
7. Καταστατικό ή Εταιρικό (κατά περίπτωση) του φορέα, ΦΕΚ δημοσίευσης σύστασης της εταιρείας καθώς
και η τελευταία τροποποίησή του που έγινε μέχρι την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Αιτήσεις εταιρειών
υπό ίδρυση δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Εάν η επιχείρηση είναι ατομική, βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.
Σε περίπτωση που κάποια εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας του ΓΕΜΗ,
δεν απαιτείται η υποβολή τους.
8. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου
αρμοδίου οργάνου όπως προσδιορίζεται στο Καταστατικό του φορέα για:
i. τον ορισμό του υπευθύνου υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Το ανωτέρω πρόσωπο είναι το μόνο
αρμόδιο για την υποβολή αιτήσεων πληρωμής, τροποποιήσεων απόφασης χρηματοδότησης.
ii. τον αριθμό IBAN του Τραπεζικού Λογαριασμού:
• στον οποίο θα καταβάλλονται οι ενισχύσεις και
• στον οποίο θα τοποθετηθεί το ποσό της Ίδιας Συμμετοχής που αναφέρεται στο άρθρο 16 της παρούσας.
9. Οικονομικά στοιχεία του φορέα: Ισολογισμοί και
αποτελέσματα χρήσης για τα τρία (3) προηγούμενα έτη
αυτού της αίτησης. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι:
α) είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν ισολογισμό
και αποτελέσματα χρήσης, απαιτείται η προσκόμιση
επίσημου αντίγραφου της δημοσίευσής του στον τύπο,
στο διαδίκτυο ή στο αντίστοιχο ΦΕΚ,
β) δεν είναι υποχρεωμένοι να δημοσιεύουν ισολογισμό
και αποτελέσματα, απαιτείται η προσκόμιση αντίγραφου,
συνοδευόμενο από αντίγραφα των εντύπων φορολογίας
εισοδήματος Ε3 και Ε5 που υπέβαλλαν τα τρία (3) προηγούμενα έτη αυτού της αίτησης.
Οι φορείς που δεν είναι υποχρεωμένοι να συντάσσουν
και να δημοσιεύουν ισολογισμό πρέπει υποχρεωτικά να
υποβάλλουν αντίγραφα των εντύπων φορολογίας εισοδήματος Ε3 και Ε5 που υπέβαλλαν τα τρία (3) προηγούμενα έτη αυτού της αίτησης.
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Στην περίπτωση νεοσύστατης εταιρίας ή ατομικής
επιχείρησης δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής των
ανωτέρω.
10. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ, που να καλύπτει
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
11. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ, που να καλύπτει
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
12. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση στην περίπτωση ναυτικών εταιρειών.
13. Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική
διαχείριση στην περίπτωση ναυτικών εταιρειών.
14. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, κάνοντας χρήση του Υποδείγματος 6Α, στην οποία ο ενδιαφερόμενος
θα δηλώνει, ότι:
• Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή παράπτωμα που θίγει τους κανόνες της Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ και δεν έχει καταδικαστεί για
αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή η
οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με το άρθρο 10
του Καν. (ΕΕ) 508/2014 του ΕΤΘΑ και τον κατ΄ εξουσιοδότηση Καν(ΕΕ)288/2015. Συγκεκριμένα:
i. Δεν έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση βάσει του
άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του
Συμβουλίου ή του άρθρου 90, παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) 1224/2009.
ii. Δεν έχει συμμετάσχει στην εκμετάλλευση, τη διαχείριση ή την ιδιοκτησία αλιευτικών σκαφών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας της
Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 40 παράγραφος 3
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ή σκαφών που φέρουν τη σημαία χωρών οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί
ως μη συνεργαζόμενες τρίτες χώρες κατά το άρθρο 33
του ίδιου κανονισμού.
iii. Δεν έχει διαπράξει σοβαρές παραβάσεις των κανόνων της ΚΑλΠ οι οποίες έχουν λάβει το χαρακτηρισμό
αυτό σε άλλες νομοθετικές πράξεις του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
iv. Δεν έχει διαπράξει απάτη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας ή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας.
• ότι το ίδιο αντικείμενο της επένδυσης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση - επιχορήγηση σε
αναπτυξιακό νόμο ή σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα,
• ότι έχει παρέλθει η 5ετία, (μακροχρόνιες δεσμεύσεις),
στην περίπτωση που προτείνονται δαπάνες που έχουν
χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του ΕΠΑΛ 2007-2013,
• ότι η λειτουργία της επένδυσης θα συνάδει με τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή των
Κοινοτικών και Εθνικών διατάξεων, (Κ.Αλ.Π., ΚΟΑ, ΠΛΑ
ΑΛΙΕΙΑ, Σύστημα Ελέγχου Αλιευτικών Προϊόντων, κ.λπ.),
που αφορούν στη διακίνηση, εμπορία, ιχνηλασιμότητα
των προϊόντων, την πρόληψη, αποτροπή και εξάλειψη
της ΠΛΑ ΑΛΙΕΙΑΣ και τη μέριμνα για την ενημέρωση του
καταναλωτή.
• τον τρόπο και τη διαδικασία κάλυψης της Ιδίας Συμμετοχής,
• η επιχείρηση δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή
αναδιάρθρωσης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση
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διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει
λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει
ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί.
15. Σε περίπτωση δανειοδότησης, έγγραφο τραπεζικού ή άλλου χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος για το θετικό
ενδιαφέρον του για χορήγηση δανείου στο οποίο θα
αναφέρονται:
• το ύψος του δανείου, το συνολικό κόστος και το είδος
της πράξης για την οποία χορηγείται το δάνειο,
• η διάρκεια του δανείου,
• το επιτόκιο,
• η περίοδος χάριτος,
16. Αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν τη δυνατότητα του φορέα να καταβάλει τη συμμετοχή του
στην επένδυση με ίδια κεφάλαια, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.
17. απόφαση γενικής συνέλευσης των μετόχων, στην
περίπτωση εταιρείας, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής.
18. Τεχνική Έκθεση του φορέα, που θα περιλαμβάνει
μεταξύ των άλλων:
- αναλυτική περιγραφή της Πράξης από την οποία θα
προκύπτει και ο αναγκαίος εξοπλισμός ή / και οι απαιτούμενες εργασίες, καθώς και ότι το αποτέλεσμά τους,
δεν θα αυξήσει την δυνατότητα του αλιευτικού σκάφους
για αλίευση,
- αναλυτικό προϋπολογισμό κατά διακριτά τμήματα
δαπανών, (Υπόδειγμα 8).
19. Προσφορές αναλυτικές υπογεγραμμένες από τον
κατασκευαστή ή τον προμηθευτή (μηχανήματα, εξοπλισμοί, εργασίες, κ.λπ.) με αντίστοιχες προμετρήσεις,
οι οποίες θα αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ), συνοδευόμενες από συγκεντρωτικό πίνακα και αντίστοιχα προσπέκτους, (μηχανήματα, εξοπλισμοί).
20. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 όπου θα δηλώνεται ο τόπος κατοικίας για τα φυσικά πρόσωπα ή η
έδρα της εταιρείας για τα νομικά πρόσωπα.
21. Αποδεικτικά έγγραφα όπου αναφέρεται ο τόπος
κατοικίας (ενδεικτικά αναφέρονται λογαριασμοί ύδρευσης, ρεύματος, κ.λπ.).
Άρθρο 13
Όργανα αξιολόγησης των αιτήσεων
χρηματοδότησης Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης
πραγματοποιείται μέσω του ΠΣΚΕ, από στελέχη της
αρμόδιας Μονάδας της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ.
Εφόσον κρίνεται αναγκαίο η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, δύναται να
αναθέτει την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης σε αξιολογητές εγκεκριμένου Μητρώου αξιολογητών.
Η διαδικασία ελέγχου πληρότητας, αξιολόγησης και
επιλογής των Πράξεων περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
1ο Στάδιο: Έλεγχος πληρότητας στοιχείων της επενδυτικής πρότασης
Ο έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων
της αίτησης χρηματοδότησης πραγματοποιείται με βάση
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το τυποποιημένο ερωτηματολόγιο «Έλεγχος πληρότητας
και επιλεξιμότητας Πράξεων».
Κατά τον έλεγχο πληρότητας και εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ δύναται να ζητήσει από τον αιτούντα
την υποβολή διευκρινήσεων ή/και συμπληρωματικών
στοιχείων. Οι διευκρινήσεις ή/και τα συμπληρωματικά
στοιχεία οφείλεται να υποβληθούν από τον αιτούντα,
εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
παραλαβής του σχετικού εγγράφου της Υπηρεσίας. Με
την υποβολή τους, η Αίτηση ελέγχεται εκ νέου ως προς
την πληρότητά της. Εάν παρέλθει η προθεσμία που έχει
χορηγηθεί και δεν υποβληθούν τα πρόσθετα ζητηθέντα
στοιχεία η αίτηση ακυρώνεται οριστικά και ενημερώνεται αρμοδίως ο φορέας μέσω του ΠΣΚΕ.
2ο Στάδιο: Αξιολόγηση της αίτησης Χρηματοδότησης
Για τις αιτήσεις που κρίνονται πλήρεις, η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ
προβαίνει, σε αξιολόγηση και βαθμολόγηση αυτών με
βάση τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων, όπως αυτά εγκρίνονται και ισχύουν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και εξειδικεύονται στην παρούσα σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο Παράρτημα 1 και τους συνημμένους
πίνακες κριτηρίων.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι συγκριτική. Οι σχετικές λεπτομέρειες θα καθορίζονται στην Πρόσκληση του
Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης
Κοινοτικών Πόρων.
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης, εφόσον
κριθεί αναγκαίο η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ δύναται να προβεί στη
διασταύρωση / επιβεβαίωση των υποβληθέντων στοιχείων ή / και να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών
στοιχείων. Τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία
θα πρέπει να υποβληθούν εντός δέκα (10) εργάσιμων
ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού εγγράφου της Υπηρεσίας. Με την υποβολή των
συμπληρωματικών στοιχείων, η αίτηση αξιολογείται και
βαθμολογείται ως προς τα κριτήρια επιλογής πράξεων.
Εάν παρέλθει η προθεσμία που έχει χορηγηθεί και δεν
υποβληθούν τα πρόσθετα ζητηθέντα στοιχεία, η αίτηση
ακυρώνεται οριστικά.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και
βαθμολόγησης του συνόλου των αιτήσεων που έχουν
υποβληθεί κατά τη χρονική περίοδο του «κύκλου αξιολόγησης» και σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής
αιτήσεων του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής
και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων και με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, παράγεται από το ΠΣΚΕ
Πίνακας κατάταξης αποτελεσμάτων αξιολόγησης με
φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης, καθώς και πίνακας με
όλες τις μη παραδεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης.
Οι αιτήσεις που χρηματοδοτούνται προκύπτουν με
βάση τη σειρά κατάταξης στην κατάσταση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των θετικά αξιολογημένων αιτήσεων
και μέχρι την εξάντληση του αντίστοιχου προϋπολογισμού της Πρόσκλησης.
Συνεπώς, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης παράγονται οι ακόλουθοι προσωρινοί πίνακες, οι
οποίοι οριστικοποιούνται με την ολοκλήρωση εξέτασης
των ενστάσεων εκ μέρους των δυνητικών δικαιούχων επί
του αποτελέσματος της αξιολόγησης:
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• Πίνακας εγκεκριμένων αιτήσεων.
• Πίνακας εγκεκριμένων αιτήσεων μη ενισχυόμενων,
λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού της Πρόσκλησης.
• Πίνακας απορριφθεισών αιτήσεων, λόγω αρνητικής
αξιολόγησης.
Η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ έχει την ευθύνη αρχειοθέτησης όλων
των στοιχείων της αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων.
Άρθρο 14
Έγκριση χρηματοδότησης
Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης, ο προϊστάμενος της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ,
εισηγείται αρμοδίως στο Γενικό Γραμματέα Αγροτικής
Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων επί των
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης ο οποίος εκδίδει τη
σχετική απόφαση Έγκρισης.
Στη συνέχεια ενημερώνονται οι δυνητικοί δικαιούχοι
των αιτήσεων χρηματοδότησης για τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης και δίνεται προθεσμία επτά (7) εργάσιμων
ημερών για την αποδοχή ή όχι των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Η αποδοχή πραγματοποιείται με την αποστολή
Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ.
Άρθρο 15
Διαδικασία ενστάσεων
Στην περίπτωση αντιρρήσεων επί του αποτελέσματος
αξιολόγησης, δίνεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης
(ενδικοφανούς προσφυγής με την έννοια του άρθρου
25 του ν. 2690/1999), εκ μέρους του φορέα της Πράξης,
κατά των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ
εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων
ημερών, από την επομένη της ημερομηνίας γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.
Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης
Ενστάσεων (ΕΕΕ), η σύσταση και συγκρότηση της οποίας
πραγματοποιείται με απόφαση της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ και η
οποία θα πρέπει να ολοκληρώσει τις εν λόγω διαδικασίες
εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, για το σύνολο
των υποβληθέντων ενστάσεων, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής τους.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εκδίδεται σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων επί του αποτελέσματος εξέτασης των ενστάσεων και ενημερώνονται
αρμοδίως οι ενιστάμενοι με επαρκή και τεκμηριωμένη
αιτιολόγηση του αποτελέσματος της εξέτασής τους.
Άρθρο 16
απόφαση ένταξης - απόφαση χρηματοδότησης
μεμονωμένης πράξης
Με την έγκριση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας
αξιολόγησης και των αποτελεσμάτων εξέτασης των ενστάσεων, οριστικοποιούνται από την Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ στο ΠΣΚΕ τα στοιχεία των εγκεκριμένων αιτήσεων, δημιουργούνται στο ΟΠΣ τα αντίστοιχα
Τεχνικά Δελτία Πράξης, αποδίδονται οι σχετικοί κωδικοί
MIS και εκδίδεται η απόφαση Ένταξης Πράξεων του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης
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Κοινοτικών Πόρων, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, με τους οριστικούς πλέον πίνακες
κατάταξης, για το σύνολο των εγκεκριμένων προτάσεων, η οποία αναρτάται και δημοσιεύεται στη «Διαύγεια»
μέσω του ΟΠΣ. Οι δικαιούχοι ενημερώνονται μέσω του
ΠΣΚΕ.
Μετά τη δημοσίευση της απόφασης Ένταξης Πράξεων
στη «Διαύγεια», ο δικαιούχος υποχρεούται σε προθεσμία
δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών να αποστείλει στην
ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ:
i. τη σύμβαση δανείου με την Τράπεζα (εφόσον απαιτείται) και
ii. τον τραπεζικό λογαριασμό με τοποθετημένο ποσό
ύψους:
- τουλάχιστον του 50% του συνολικού επιλέξιμου
προϋπολογισμού της πράξης, για την κάλυψη της ιδίας
συμμετοχής, για συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό
Πράξης από 2.000 ευρώ έως και 5.000 ευρώ. Από το
ανωτέρω ποσό αφαιρούνται τα δανειακά κεφάλαια και
οι αναδρομικές δαπάνες που προσμετρήθηκαν στην
Ιδιωτική Συμμετοχή.
- τουλάχιστον του 30% του συνολικού επιλέξιμου
προϋπολογισμού της πράξης, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής για συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό
Πράξης πάνω από 5.000 ευρώ έως και 50.000 ευρώ. Από
το ανωτέρω ποσό αφαιρούνται τα δανειακά κεφάλαια
και οι αναδρομικές δαπάνες που προσμετρήθηκαν στην
Ιδιωτική Συμμετοχή,
- τουλάχιστον του 25% του συνολικού επιλέξιμου
προϋπολογισμού της πράξης, για την κάλυψη της ιδίας
συμμετοχής για συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό
Πράξης πάνω από 50.000 ευρώ. Από το ανωτέρω ποσό
αφαιρούνται τα δανειακά κεφάλαια και οι αναδρομικές
δαπάνες που προσμετρήθηκαν στην Ιδιωτική Συμμετοχή.
Από τις ανωτέρω περιπτώσεις, εξαιρούνται οι Πράξεις που θα υλοποιηθούν στα απομακρυσμένα Ελληνικά
νησιά ή αφορούν τη μικρή παράκτια αλιεία. Σε αυτές
τις περιπτώσεις ο ειδικός τραπεζικός λογαριασμός ή το
δάνειο που θα κατατεθεί, θα πρέπει να περιλαμβάνει
ποσό ύψους τουλάχιστο του 15% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της πράξης στην περίπτωση των
Απομακρυσμένων ελληνικών νησιών ή τουλάχιστο του
20% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού στην
περίπτωση των σκαφών της παράκτιας αλιείας. Από το
ανωτέρω ποσό αφαιρούνται τα δανειακά κεφάλαια και
οι αναδρομικές δαπάνες που προσμετρήθηκαν στην
Ιδιωτική Συμμετοχή.
Τα ανωτέρω θεωρούνται απαραίτητα για την έκδοση
της απόφασης Χρηματοδότησης για κάθε μεμονωμένη
Πράξη.
Η απόφαση Χρηματοδότησης διαβιβάζεται στο δικαιούχο της Πράξης με συστημένη επιστολή.
Ο δικαιούχος με την παραλαβή της απόφασης χρηματοδότησης Πράξης, οφείλει να αποστείλει στην ΕΥΔ,
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
παραλαβής της απόφασης, υπεύθυνη δήλωση, (Υπόδειγμα 6Β), στην οποία θα δηλώνει ότι συμφωνεί και αποδέχεται τους όρους και τις δεσμεύσεις αυτής, τόσο για
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την εκτέλεση της Πράξης, όσο και για τις μακροχρόνιες
υποχρεώσεις του μετά την ολοκλήρωση υλοποίησής της.
Άρθρο 17
Έναρξη εργασιών - Διαδικασία υλοποίησης
1. Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών για την πρώτη Πρόσκληση εκάστου εκ των Μέτρων 3.1.8 και 4.1.20 ορίζεται η 23.10.2015 (ημερομηνία
έγκρισης του ΕΠΑΛΘ). Περαιτέρω λεπτομέρειες, καθώς
και η ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών για τις επόμενες Προσκλήσεις θα καθοριστεί σε αυτές.
2. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την
ημερομηνία της προηγούμενης παραγράφου δεν είναι
επιλέξιμες και δεν υπολογίζονται για το κόστος, ανεξαρτήτως αν έχουν εξοφληθεί ή όχι κατά την ημερομηνία
υποβολής της επενδυτικής πρότασης.
3. Η καταβολή της ενίσχυσης μπορεί να πραγματοποιείται είτε εφάπαξ με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου είτε σταδιακά και εφόσον συντρέχουν
οι προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων.
4. Η καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων γίνεται
σε μία (1) δόση και ο χρόνος καταβολής ορίζεται στην
απόφαση Χρηματοδότησης μεμονωμένης πράξης για
συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό πράξης από 2.000
ευρώ έως και 5.000 ευρώ.
5. Η καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων γίνεται
από μία (1) έως δύο (2) δόσεις και ο χρόνος καταβολής
ορίζεται στην απόφαση Χρηματοδότησης μεμονωμένης
πράξης. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό κάθε αιτήματος
πληρωμής δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 30% του
συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της Πράξης
εκτός απρόβλεπτων και τεχνικών εξόδων, (μερικό σύνολο προϋπολογισμού πράξης) για συνολικό επιλέξιμο
προϋπολογισμό πράξης πάνω από 5.000 ευρώ έως και
50.000 ευρώ.
6. Η καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων γίνεται
από μία (1) έως τρείς (3) δόσεις και ο χρόνος καταβολής
ορίζεται στην απόφαση Χρηματοδότησης μεμονωμένης
Πράξης. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό κάθε αιτήματος
πληρωμής δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 25% του
συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της Πράξης
εκτός απρόβλεπτων και τεχνικών εξόδων, (μερικό σύνολο προϋπολογισμού πράξης) για συνολικό επιλέξιμο
προϋπολογισμό πράξης πάνω από 50.000 ευρώ.
7. Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας μέσω
ηλεκτρονικής πληρωμής σε τραπεζικό λογαριασμό του
φορέα του επενδυτικού σχεδίου και δεν επιτρέπεται η
εκχώρησή της σε τρίτους.
Άρθρο 18
Εξόφληση δαπανών υλοποίησης της πράξης
Ο τρόπος εξόφλησης των τιμολογίων, (αγοράς αγαθών
ή λήψης υπηρεσιών), από το δικαιούχο διέπεται, σε κάθε
περίπτωση, από τις ισχύουσες κατά το χρόνο εξόφλησης
διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.
Δεν επιτρέπεται η εξόφληση τιμολογίων για αγορές
αγαθών και υπηρεσιών, από τους δικαιούχους των ενισχύσεων, με επιταγές τρίτων.
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Εξόφληση με μεταχρονολογημένες επιταγές γίνεται δεκτή, εφόσον αυτή έχει πραγματοποιηθεί κατά την πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου από
το ΟΕΕ και εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης της Πράξης.
Μη επιλέξιμες κρίνονται οι δαπάνες οι οποίες, ενώ
πρέπει να εξοφληθούν μέσω του ειδικού λογαριασμού
που προβλέπεται στο άρθρο 16 και στο Παράρτημα 3
της παρούσας, εξοφλήθηκαν μέσω άλλης διαδρομής.
Ειδικότερα, για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες, η εξόφλησή τους (τμηματική ή ολική) θα πρέπει να γίνεται
ως ακολούθως για την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, καθώς και να αποτελούν εκπιπτόμενες δαπάνες σε συνάφεια με τα άρθρα 22 και 23 του
Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013, ΠΟΛ. 1216/1.10.2014 και ΠΟΛ.
1079/6.4.2015): για κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε
αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), θα πρέπει η τμηματική ή
ολική εξόφλησή της, να γίνεται με τη χρήση τραπεζικού
μέσου πληρωμής. Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε
αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας πεντακοσίων
(500) ευρώ και κάτω (χωρίς ΦΠΑ), είναι δυνατόν να εξοφλείται χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής,
δηλαδή με μετρητά. Ως τραπεζικό μέσο πληρωμής,
προκειμένου για την εφαρμογή των ανωτέρω, νοείται:
κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή,
είτε με μετρητά είτε με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών,
(έμβασμα, ηλεκτρονικό ή μη), καταβολή σε ταυτοποιημένο λογαριασμό πληρωμών του προμηθευτή, που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010,
(Πιστωτικό Ίδρυμα, Ίδρυμα Πληρωμών ή Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος), είτε με μετρητά, είτε με μεταφορά
μεταξύ λογαριασμών πληρωμών, (μεταφορά εντός του
ίδιου Ιδρύματος ή έμβασμα), χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών του δικαιούχου που πραγματοποιεί
την πληρωμή ή/και όποιας άλλης κάρτας συνδέεται με
ονομαστικό ταυτοποιημένο λογαριασμό πληρωμών
του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) που τηρείται σε
Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010, (ήτοι
Πιστωτικό Ίδρυμα, Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος ή
Ίδρυμα Πληρωμών). Έκδοση επιταγής του δικαιούχου
από νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα, χρήση
ταχυδρομικής επιταγής - ταχυπληρωμής.
Σημειώνεται ότι για τις εξοφλήσεις των δαπανών που
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενός έργου, θα λαμβάνονται κάθε φορά υπόψη τα οριζόμενα στις εκάστοτε
ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις που
ρυθμίζουν το πλαίσιο πραγματοποίησης συναλλαγών
και θέσπισης τυχόν περιορισμών σε αυτές. Οι ανωτέρω
περιορισμοί αποτυπώνουν το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο το οποίο διέπει την πραγματοποίηση συναλλαγών
κατά τη δημοσίευση της Πρόσκλησης.
Σε περίπτωση εξόφλησης παραστατικού μέσω μετρητών, καθαρής αξίας έως και 500 €, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, (εκτός του τιμολογίου αγοράς αγαθών ή παροχής υπηρεσιών): απόδειξη είσπραξης
του προμηθευτή ή έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής
αξίας π.χ. βεβαίωση προμηθευτή περί εξόφλησης της
συναλλαγής.
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Ο δικαιούχος μπορεί να λαμβάνει και να εκδίδει ηλεκτρονικά τιμολόγια. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο είναι οποιοδήποτε τιμολόγιο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014)
και το οποίο έχει εκδοθεί και ληφθεί σε ηλεκτρονική
μορφή.
Για τους σκοπούς πιστοποίησης των δαπανών της
επένδυσης, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια θα πρέπει σε κάθε
περίπτωση να εκτυπώνονται.
Δεν είναι επιτρεπτή η εξόφληση του προμηθευτή μέσω
λογαριασμών και παραστατικών των εταίρων /μετόχων
της επιχείρησης.
Δεν επιτρέπεται κατακερματισμός (κατάτμηση) δαπάνης που οδηγεί σε αποφυγή των υποχρεώσεων για
τους αποδεκτούς τρόπους εξόφλησης (δηλαδή δεν επιτρέπεται τμηματική έκδοση τιμολογίου, με σκοπό την
μετάπτωση σε μικρότερη κατηγορία, για την εξόφληση
των δαπανών αυτών με μετρητά).
Άρθρο 19
Παρακολούθηση Πράξεων Επαληθεύσεις και Πιστοποιήσεις
1. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των Πράξεων,
γίνεται από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ. Η Επαλήθευση και πιστοποίηση δαπανών διενεργείται από τα ΟΕΕ.
2. Ο ορισμός του ΟΕΕ γίνεται με απόφαση της ΕΥΔ
ΕΠΑΛΘ, σε εύλογο χρονικό διάστημα ενόψει της διεξαγωγής της επιτόπιας επαλήθευσης και πάντως μετά την
έκδοση της απόφασης Ένταξης Πράξεων. Στη σύνθεση
του ΟΕΕ δύνανται να συμμετέχουν στελέχη της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ, ή / και υπάλληλοι της
Κεντρικής Διοίκησης ή / και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Κατά τον ορισμό των μελών των οργάνων επαλήθευσης
ΟΕΕ διασφαλίζεται η μη συμμετοχή τους στην αξιολόγηση της ελεγχόμενης Πράξης. Το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του οργάνου επαλήθευσης - πιστοποίησης
δαπανών περιλαμβάνει: την πιστοποίηση του φυσικού
αντικειμένου της Πράξης, σύμφωνα με τους όρους που
περιλαμβάνονται στην ισχύουσα κάθε φορά απόφαση
χρηματοδότησης, την πιστοποίηση του οικονομικού
αντικειμένου με βάση τα προσκομισθέντα παραστατικά και λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία τεκμηρίωσης,
την επιβεβαίωση του κόστους των επιλέξιμων δαπανών
βάσει της απόφασης χρηματοδότησης, την επιβεβαίωση
ύπαρξης επαρκούς διαδρομής ελέγχου, τη διασφάλιση
της τήρησης των λοιπών όρων υλοποίησης του έργου
σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και τα εγκεκριμένα
χαρακτηριστικά του έργου.
3. Η επιτόπια επαλήθευση - πιστοποίηση πραγματοποιείται, μετά από αίτηση επαλήθευσης - πληρωμής του
δικαιούχου, στον τόπο υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα της παρ. 2 του
άρθρου 21 της παρούσας και μπορεί να συνίσταται στην
πιστοποίηση μέρους ή του συνόλου του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου της ενίσχυσης, σύμφωνα με
τους όρους που περιλαμβάνονται στην απόφαση Χρηματοδότησης Πράξης.
4. Εφόσον το αίτημα επαλήθευσης - πιστοποίησης και
τα αναγκαία πληροφοριακά στοιχεία και δικαιολογητικά
είναι σύμφωνα με τους όρους της οικείας Πρόκλησης,
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διαβιβάζεται από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ στο ΟΕΕ ο σχετικός φάκελος με το αντικείμενο της επαλήθευσης (το φυσικό και
οικονομικό αντικείμενο της Πράξης που θα επαληθευθεί) και προσδιορίζεται ο τόπος και το μέγιστο χρονικό
διάστημα διεξαγωγής της επαλήθευσης.
5. Το ΟΕΕ οφείλει εντός 30 ημερολογιακών ημερών
από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος επαλήθευσης του δικαιούχου να συντάξει την Έκθεση Επαλήθευσης -Πιστοποίησης της εξεταζόμενης Πράξης. Τα
στοιχεία της Έκθεσης Επαλήθευσης καταχωρούνται στο
ΠΣΚΕ, με ευθύνη του συντονιστή του ΟΕΕ.
6. Το κόστος της επιτόπιας επαλήθευσης των πράξεων
από τα ΟΕΕ, αποτελεί δαπάνη του προγράμματος στα
πλαίσια της Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠΑΛΘ 2014 - 2020.
7. Με βάση την Έκθεση Επαλήθευσης - Πιστοποίησης
και μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών, η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ
προβαίνει, εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από
την παραλαβή του φακέλου αιτήματος πληρωμής, στην
εξέταση του αιτήματος και στην οριστικοποίηση της Έκθεσης Επαλήθευσης μέρους/του συνόλου των εργασιών
της Πράξης, με την οποία ορίζεται το καταβλητέο ποσό
της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης που αντιστοιχεί
στο μέρος των εργασιών που έχουν επαληθευτεί - πιστοποιηθεί.
8. Τα στοιχεία της οριστικοποιημένης Έκθεσης Επαλήθευσης καταχωρούνται στο ΠΣΚΕ. Ενημερώνεται εγγράφως ο δικαιούχος για τα αποτελέσματα της επαλήθευσης, στον οποίο παρέχεται το δικαίωμα εντός επτά (7)
εργάσιμων ημερών να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του ή
την ένστασή του στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ επί των αποτελεσμάτων επαλήθευσης του αιτήματος πληρωμής.
9. Με απόφαση της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, συγκροτείται Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων και Αντιρρήσεων (ΕΕΕΑ) των
δικαιούχων σε περιπτώσεις διαφωνίας/ένστασης επί της
οριστικής Έκθεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης δαπανών. Στη σύσταση της ΕΕΕΑ δεν δύναται να συμμετέχει
ο εισηγητής που διενέργησε τη συγκεκριμένη πληρωμή
της Πράξης.
Η ΕΕΕΑ εφόσον κρίνει αναγκαίο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του έργου της, δύναται να προβεί σε επιτόπια
επαλήθευση.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών της ΕΕΕΑ, συντάσσεται σχετικό πρακτικό της Επιτροπής το οποίο διαβιβάζεται στην αρμόδια μονάδα της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ και εκδίδεται
η σχετική απόφαση του προϊσταμένου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ
η οποία αποστέλλεται στο δικαιούχο προς ενημέρωση.
Εφόσον από το πόρισμα της Επιτροπής, προκύπτει μερική ή ολική ικανοποίηση της διαφωνίας/ένστασης, γίνεται
η σχετική διόρθωση στο ΠΣΚΕ της οριστικής επαλήθευσης του αιτήματος πληρωμής.
Άρθρο 20
Περιεχόμενο Φακέλου Αιτήματος Επαλήθευσης Πληρωμής
1. Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το αίτημα επαλήθευσης - πληρωμής περιλαμβάνουν:
i. Αντίγραφο του αποδεικτικού της ηλεκτρονικής κατάθεσης αίτησης επαλήθευσης - πληρωμής στο ΠΣΚΕ, όπου
αναγράφεται και η ακριβής ημερομηνία υποβολής της.
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ii. Τα πρωτότυπα εξοφλημένα τιμολόγια και λοιπά
νόμιμα παραστατικά έγγραφα ή έγγραφα ισοδύναμης
αποδεικτικής ισχύος (σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις), που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κώδικα Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Α.Σ.) στο οποίο θα
αναφέρεται το όνομα του δικαιούχου/δικαιούχων της
Πράξης καθώς και η επωνυμία του σκάφους. Οι αγορές
αφορούν καινούργια και όχι μεταχειρισμένα υλικά. Η
εξόφληση των τιμολογίων και λοιπών νόμιμων παραστατικών εγγράφων ή εγγράφων ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος, (σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις),
να συνοδεύεται από τα παραστατικά πληρωμής του
Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος, (εντολή είσπραξης/
πληρωμής ή αποδεικτικά τραπεζικής συναλλαγής
μέσω internet). Τα παραπάνω θα συνοδεύονται από
φωτογραφικό υλικό των μόνιμων κατασκευών και λίστα με τα serial numbers των μηχανημάτων και του
εξοπλισμού.
iii. Τιμολόγιο εξωτερικού, (επίσημα μεταφρασμένο
στην Ελληνική), προκειμένου για προμήθεια που έγινε
απ’ ευθείας από το εξωτερικό στο όνομα του δικαιούχου
με αντίγραφο της σχετικής άδειας παράδοσης εκτελωνισμένων ειδών (για χώρες εκτός Ε.Ε.).
iv. Παραστατικά πληρωμής της τράπεζας, (εντολή είσπραξης / πληρωμής, κ.λπ.), μέσω της οποίας έγινε ο
διακανονισμός για το συγκεκριμένο τιμολόγιο (για χώρες
εκτός Ε.Ε.).
v. Τα τιμολόγια θα πρέπει να αναφέρουν την ποσότητα
του προσφερόμενου είδους καθώς και την τιμή μονάδας.
vi. Στα παραστατικά πληρωμής της τράπεζας μέσω
της οποίας έγινε ο διακανονισμός για τιμολόγιο εξωτερικού, θα αναφέρεται σαφώς το τιμολόγιο και το είδος
του προϊόντος.
vii. Σε περιπτώσεις που απαιτείται συγχρόνως και η
έκδοση δελτίου αποστολής (μεταφορές υλικών), αυτό
θα πρέπει να επισυνάπτεται στο αντίστοιχο τιμολόγιο
(εφόσον δεν αποτελούν ενιαίο έγγραφο).
viii. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του δικαιούχου
στην οποία θα δηλώνεται:
• Ότι όλα τα υλικά, μηχανήματα, προμήθειες κ.λπ. που
αφορούν στην υλοποίηση της Πράξης είναι καινούργια
και αμεταχείριστα.
• Ότι δεν έχει χρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή για τις
συγκεκριμένες εργασίες και εξοπλισμούς.
• Ότι τα παρεχόμενα στοιχεία στο αίτημα Επαλήθευσης Πληρωμής, είναι έγκυρα και πραγματικά.
ix. Βεβαίωση της τράπεζας, σε περίπτωση δανειοδότησης του Δικαιούχου, για το εκταμιευθέν ποσό του
δανείου.
x. Αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να πιστοποιείται
η διατήρηση του ειδικού τραπεζικού λογαριασμού και
τα αντίστοιχα ποσά κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής
για την υλοποίηση της πράξης.
xi. Βεβαίωση ευστάθειας σκάφους, σε περίπτωση εργασιών επί του σκελετού ή υπερκατασκευών (αν απαιτείται).).
xii. Πρόσφατη βεβαίωση περί μη πτώχευσης ή μη
θέσης αυτής σε εκκαθάριση σε περίπτωση ναυτικών
εταιρειών.
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xiii. Έγκριση συστήματος HACCP από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία σε περιπτώσεις σχεδίων βελτίωσης
των συνθηκών υγιεινής των αλιευμάτων.
xiv. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας περί μη τροποποίησης του καταστατικού της επιχείρησης, ή για τις
σχετικές τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά
την υποβολή της πρότασης.
xv. Συμπληρωμένο το Υπόδειγμα 4Α.
Άρθρο 21
Έλεγχος των Δικαιολογητικών του Αιτήματος
Επαλήθευσης - Πληρωμής
Διαδικασία Καταβολής Ενισχύσεων
1. Ο Δικαιούχος υποβάλλει το αίτημα πληρωμής υποχρεωτικά μέσω του ΠΣΚΕ κάνοντας χρήση του Τυποποιημένου Εντύπου.
2. Ταυτόχρονα υποβάλει στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ το αίτημα
επαλήθευσης-πληρωμής, σε δύο (2) αντίγραφα σε έντυπη μορφή, καθώς και σε ψηφιακή μορφή (CD/DVD ROM
για περιβάλλον WINDOWS, κείμενα σε MS WORD και πίνακες σε MS EXCEL) που συνοδεύεται από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο
20.
Ο κατατεθείς φάκελος πληρωμής, ελέγχεται για την
πληρότητά του από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ.. Η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, δύναται να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία για τη συμπλήρωση
του φακέλου. Στη συνέχεια ο φάκελος πληρωμής, «πλήρης», προωθείται στο αρμόδιο ΟΕΕ, το οποίο προβαίνει
στις ακόλουθες ενέργειες:
(i) Εξετάζει λεπτομερώς τα παραστατικά στοιχεία και
δικαιολογητικά που προσκόμισε ο δικαιούχος, σε σχέση
με τις εκτελούμενες εργασίες του επενδυτικού σχεδίου
διενεργώντας επιτόπιο/ους έλεγχο/ελέγχους και πιστοποιεί τις σχετικές δαπάνες.
Ειδικότερα αρμοδιότητες του ΟΕΕ είναι:
- η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου της Πράξης, σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στην
ισχύουσα κάθε φορά απόφαση Χρηματοδότησης της
Πράξης,
- η πιστοποίηση της πραγματοποίησης των δαπανών οι
οποίες συμπεριλαμβάνονται στο αίτημα επαλήθευσης πιστοποίησης δαπανών και της επιλεξιμότητάς τους με
βάση τα πρωτότυπα παραστατικά και τα λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία τεκμηρίωσης του δικαιούχου. Δε
γίνονται αποδεκτά παραστατικά τα οποία υποβάλλονται
σε αντίγραφα λόγω απώλειας των πρωτοτύπων, εξαιρουμένων των αποδεδειγμένων περιπτώσεων ανωτέρας
βίας που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του δικαιούχου,
- η διαπίστωση και επιβεβαίωση της τήρησης του όρου
περί μη αύξησης της αλιευτικής ικανότητας (GT-KW) του
σκάφους καθώς και περί μη αύξησης της χωρητικότητας
των χώρων αποθήκευσης των αλιευμάτων ή και της δυνατότητας του σκάφους για αλίευση,
- η επιβεβαίωση της ορθότητας και ακρίβειας των
αιτημάτων επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών του
δικαιούχου και η ακύρωση των πρωτότυπων παραστατικών εξόφλησης των δαπανών.
- η τεκμηρίωση της ύπαρξης επαρκούς διαδρομής
ελέγχου,
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- η διασφάλιση της τήρησης των λοιπών όρων υλοποίησης της Πράξης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
απόφαση Χρηματοδότησης της Πράξης,
- η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας.
(ii) Το ΟΕΕ οφείλει να θεωρήσει τις πιστοποιηθείσες
εργασίες και να ελέγξει τα δικαιολογητικά σε τριάντα (30)
ημερολογιακές ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία
παραλαβής του Αιτήματος Επαλήθευσης - Πληρωμής
του δικαιούχου.
(iii) Συντάσσει Έκθεση Επαλήθευσης - Πιστοποίησης
(Υπόδειγμα 3) της εξεταζόμενης Πράξης στην οποία
προσδιορίζεται το ποσοστό του εκτελεσθέντος επενδυτικού σχεδίου, σε σχέση με το συνολικά εγκεκριμένο,
αναλυτικά και ανακεφαλαιωτικά κατά Έκθεση και επιβεβαιώνεται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας, στην
περίπτωση τελικής ή ολικής πληρωμής της πράξης.
Το Υπόδειγμα 3 συνοδεύεται από πίνακα των μη επιλέξιμων δαπανών με σχετική και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση για τη μη επιλεξιμότητά τους.
(iv) Συμπληρώνει τον πίνακα της αναλυτικής κατάστασης δαπανών, (Υπόδειγμα 4Β), προσθέτοντας σε αυτόν
τρεις (3) στήλες όπου αναγράφονται τα αποτελέσματα της
επαλήθευσης (ποσά δαπανών) και η αιτιολόγησή τους,
(επιλέξιμα ποσά, μη επιλέξιμα ποσά και αιτιολόγηση).
(v) Συμπληρώνει τη λίστα Διοικητικής και Επιτόπιας
Επαλήθευσης (Υπόδειγμα 7) αιτήματος Επαλήθευσης –
Πληρωμής.
(vi) Η Έκθεση Επαλήθευσης - Πιστοποίησης, καταχωρείται στο ΠΣΚΕ με ευθύνη του συντονιστή του ΟΕΕ και αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠΑΛ, με συνημμένα τα Υποδείγματα
4Β και 7 υπογεγραμμένα, σε έντυπη μορφή και σε ψηφιακή μορφή (CD/DVD ROM για περιβάλλον WINDOWS,
κείμενα σε MS WORD και πίνακες σε MS EXCEL) που συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
3. Η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ μετά από τον έλεγχο της Έκθεσης
Επαλήθευσης και του οικονομικού πίνακα με τις αναλυτικές δαπάνες (Υπόδειγμα 4Β) οριστικοποιεί στο ΠΣΚΕ
την Έκθεση Επαλήθευσης και τις επιλέξιμες δαπάνες
συμπληρώνοντας στις αντίστοιχες στήλες τα επιλέξιμα
τελικά ποσά δαπανών της Πράξης. Με αυτό τον τρόπο
βεβαιώνεται η ολοκλήρωση μέρους ή του συνόλου της
Πράξης και ορίζεται το καταβλητέο ποσό της δημόσιας
οικονομικής ενίσχυσης που αντιστοιχεί στο μέρος των
εργασιών που έχουν επαληθευτεί - πιστοποιηθεί.
Με την ως άνω οριστικοποίηση της διαδικασίας,
ενημερώνεται εγγράφως ο δικαιούχος για τα αποτελέσματα της επαλήθευσης, στον οποίο παρέχεται το
δικαίωμα υποβολής ένστασης σύμφωνα με το άρθρο
19 της παρούσας.
4. Για τον προσδιορισμό, από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, του
καταβλητέου ποσού της Δημόσιας Δαπάνης που αντιστοιχεί στο μέρος των εργασιών που έχουν επαληθευθείπιστοποιηθεί, τηρούνται τα εξής:
I. Οι επιλέξιμες δαπάνες υπολογίζονται αφού αφαιρεθούν από τις πραγματοποιηθείσες:
- Οι δαπάνες των μη επιλέξιμων εργασιών - προμηθειών.
- Οι υπερβάσεις κόστους των επιμέρους κατηγοριών
εργασιών.
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II. Σε κάθε περίπτωση το τελικό ποσό πληρωμής δεν
μπορεί να υπερβεί το συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου.
III. Δεν αναγνωρίζεται για ενίσχυση-χρηματοδότηση
σε κανένα στάδιο, το άνοιγμα πίστωσης σε δεσμευμένο λογαριασμό σε τράπεζα για την αγορά εξοπλισμού,
επειδή δεν αποτελεί καταβολή χρημάτων εκ μέρους του
Δικαιούχου με βάση εξοφλημένα μέσω τράπεζας τιμολόγια εκδοθέντα για αντίστοιχη δαπάνη.
5. Με την οριστικοποίηση των δεδομένων της Έκθεσης
Επαλήθευσης του αιτήματος πληρωμής στο ΠΣΚΕ και
ΟΠΣ, η δημόσια χρηματοδότηση που αναλογεί στους
δικαιούχους καταβάλλεται από την Οικονομική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διενέργεια των πληρωμών του.
6. Η πληρωμή πραγματοποιείται, στο ακέραιο και αποκλειστικά στον τραπεζικό λογαριασμό του αιτούντος, χωρίς κανένα ποσό να αφαιρείται, ούτε να παρακρατείται,
ούτε να εισπράττεται, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη
μείωση των ποσών της δημόσιας συνεισφοράς στους δικαιούχους. Η δημόσια ενίσχυση δεν εκχωρείται σε τρίτους.
Άρθρο 22
Τροποποίηση απόφασης Χρηματοδότησης
Πράξεων
Είναι δυνατή η τροποποίηση της απόφασης Χρηματοδότησης της Πράξης, μετά από σχετικό αίτημα του
δικαιούχου, υπό την προϋπόθεση ότι, δεν επηρεάζει τον
ολοκληρωμένο χαρακτήρα και τους αρχικούς στόχους
της εγκεκριμένης Πράξης και δεν αλλοιώνεται το αποτέλεσμα της αρχικής αξιολόγησης και της βαθμολογίας
που έχει καθορίσει τη σειρά της Πράξης στον πίνακα
κατάταξης της απόφασης Ένταξης. Η διαδικασία που
ακολουθείται είναι η εξής:
1. Για οποιαδήποτε αλλαγή/μεταβολή της ενταχθείσας
Πράξης, υποβάλλεται από το δικαιούχο αίτηση τροποποίησης, με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου μέσω του
ΠΣΚΕ, στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, με συνημμένα όλα τα έγγραφα
και δικαιολογητικά που το τεκμηριώνουν.
2. Η αίτηση τροποποίησης υποβάλλεται πριν από την
έναρξη πραγματοποίησης των ενεργειών/εργασιών στις
οποίες αναφέρεται. Ο δικαιούχος με δική του ευθύνη
μπορεί να προβεί σε εργασίες που περιλαμβάνονται
στην προτεινόμενη τροποποίηση, προ της λήψης της
απάντησης για έγκρισή της, όχι όμως πριν από την ημερομηνία καταχώρησης της σχετικής αίτησης στο ΠΣΚΕ.
3. Οι αιτήσεις τροποποίησης υποβάλλονται από το δικαιούχο εντός των ορίων του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Πράξης που ορίζει η απόφαση Χρηματοδότησης
της Πράξης, με συνημμένα και ανάλογα με την τροποποίηση που επέρχεται στην ενταγμένη πράξη, τα ακόλουθα:
- Τεχνική έκθεση με πλήρη τεχνική και οικονομική αιτιολόγηση των προτεινομένων αλλαγών.
- Συγκριτικό πίνακα αρχικώς εγκεκριμένων και προτεινόμενων εργασιών-εξοπλισμού.
- Προμετρήσεις και προσφορές για τις νέες εργασίες
- εξοπλισμούς.
- Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης νέων εργασιών.
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- Λοιπά δικαιολογητικά στοιχεία, ανάλογα με τη φύση
της τροποποίησης.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν αφορούν περίπτωση τροποποίησης δικαιούχου πράξης ή νομικής μορφής
αυτού ή του καταστατικού του φορέα, πλην των αδειών
και εγκρίσεων.
4. Ανάλογα με τη φύση και την έκτασή τους οι τροποποιήσεις διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:
i Τροποποιήσεις που εγκρίνονται από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ
χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της απόφασης Χρηματοδότησης της Πράξης, και αφορούν σε:
- Τροποποίηση της Πράξης που συνίσταται σε καθαρά τεχνικές αλλαγές, απόλυτα αιτιολογημένες που δεν
επηρεάζουν τη διαρθρωτική και οικονομική πλευρά του.
- Τεχνικές μετατροπές και γενικά τροποποιήσεις που
αφορούν καθαρά τεχνικές αλλαγές εγκαταστάσεων (αλλαγή υλικών ή τρόπου / τύπου κατασκευής των εγκαταστάσεων, κ.λπ.), απόλυτα αιτιολογημένες, χωρίς αύξηση
του εγκριθέντος προϋπολογισμού και χωρίς αλλαγή του
αποτελέσματος και εφόσον είναι στα πλαίσια των προβλεπομένων αδειών και εγκρίσεων.
- Αύξηση ή μείωση του κόστους των εργασιών, που
είχαν υπολογισθεί αρχικά, χωρίς όμως να τροποποιηθεί
ο στόχος παραγωγής, το είδος των εργασιών και με τον
όρο ότι εξασφαλίζεται το ίδιο αποτέλεσμα σε αποδοτικότητα. Σε περίπτωση μείωσης του κόστους έχουμε και
μείωση της οικονομικής ενίσχυσης, ενώ η αύξηση του
κόστους επιβαρύνει αποκλειστικά το δικαιούχο.
ii Τροποποιήσεις που εγκρίνονται από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ
και απαιτούν τροποποίηση της απόφασης Χρηματοδότησης της Πράξης και αφορούν σε:
- Αλλαγή του δικαιούχου ή της νομικής μορφής αυτού.
- Αλλαγή του εγκεκριμένου χρηματοδοτικού σχήματος, εφόσον προσκομιστούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν στην κάλυψη της Ιδιωτικής
Συμμετοχής.
- Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της
πράξης.
5. Σε περίπτωση μείωσης, με την τροποποίηση, του
συνολικού επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου,
επέρχεται και μείωση της οικονομικής ενίσχυσης, ενώ σε
περίπτωση αύξησης του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου αυτή επιβαρύνει
το δικαιούχο.
6. Η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ εξετάζει το αίτημα τροποποίησης της
Πράξης. Το αίτημα γίνεται αποδεκτό, εφόσον τηρούνται
οι όροι του παρόντος άρθρου και οι όροι της απόφασης
Χρηματοδότησης και εφόσον απαιτείται, εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων για την τροποποίηση της
απόφασης Χρηματοδότησης της Πράξης. Η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ
ενημερώνει αρμοδίως το δικαιούχο.
7. Στην περίπτωση απόρριψης του αιτήματος τροποποίησης εκδίδεται από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, μέσω του ΠΣΚΕ,
έγγραφο απόρριψης του αιτήματος τροποποίησης της
Πράξης με πλήρη αιτιολόγηση των λόγων απόρριψης. Το
έγγραφο αποστέλλεται στο δικαιούχο με ευθύνη της ΕΥΔ
ΕΠΑΛΘ, ο οποίος δεσμεύεται να υλοποιήσει την Πράξη
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρχική απόφαση χρηματοδότησης.
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Αιτήματα τροποποιήσεις γίνονται δεκτά για εξέταση
εφόσον υποβληθούν σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία έως δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης πράξης.
Άρθρο 23
Ολοκλήρωση και Παραλαβή Πράξεων Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας
1. Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας με την ολοκλήρωση της Πράξης διαπιστώνεται κατά την Επιτόπια
Επαλήθευση του αρμόδιου ΟΕΕ, σε συνέχεια της υποβολής από το δικαιούχο του Αιτήματος ΕπαλήθευσηςΠιστοποίησης. Ως έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας
θεωρείται η πραγματοποίηση αγορών πρώτων υλών ή
πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών, σε βαθμό που τεκμηριώνουν την κανονική λειτουργία της Πράξης.
2. Στην τελική Έκθεση Επαλήθευσης - Πιστοποίησης
του αρμόδιου ΟΕΕ, της τελικής ή ολικής δόσης πληρωμής, βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της πράξης και η
έναρξη λειτουργίας της.
3. Η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, βάσει της τελικής Έκθεσης Επαλήθευσης, προβαίνει στη σύνταξη της απόφασης-βεβαίωσης
ολοκλήρωσης της Πράξης μέσω του ΠΣΚΕ, η οποία υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, ενημερώνεται
το ΟΠΣ και κοινοποιείται στο δικαιούχο.
Στην απόφαση - βεβαίωση ολοκλήρωσης της Πράξης:
- Βεβαιώνεται η ολοκλήρωση υλοποίησης του φυσικού
αντικειμένου.
- Βεβαιώνεται η ολοκλήρωση υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου, με αναφορά στον συνολικό τελικό προϋπολογισμό της Πράξης και τη δημόσια δαπάνη,
(ενδιάμεσων πληρωμών και τελικής πληρωμής).
- Καθορίζεται το τελικό χρηματοδοτικό σχήμα της
Πράξης.
- Διαπιστώνεται η τήρηση των υποχρεώσεων του δικαιούχου που τίθενται στην απόφαση Χρηματοδότησης
της Πράξης.
- Διαπιστώνεται η συμμόρφωση του δικαιούχου με
τυχόν συστάσεις προγενέστερων επαληθεύσεων και
ελέγχων που έχουν διενεργηθεί από το ΟΕΕ ή άλλα ελεγκτικά όργανα.
- Καθορίζεται η ακριβής ημερομηνία ανάληψης κάθε
μακροχρόνιας δέσμευσης του δικαιούχου, όπως αυτές
έχουν περιγραφεί στην απόφαση Χρηματοδότησης.
4. Η έκδοση απόφασης Ολοκλήρωσης των Πράξεων, πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση υλοποίησης
όλων των Πράξεων που περιλαμβάνονται στην απόφαση
Ένταξης.
Άρθρο 24
Παρακολούθηση ολοκληρωμένων
Πράξεων στο στάδιο λειτουργίας τους
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ παρακολουθεί το έργο (ολοκληρωμένη Πράξη) και στο στάδιο
λειτουργίας του σε ό,τι αφορά παρεκκλίσεις της λειτουργίας ή άλλη χρήση της Πράξης από το σκοπό για
τον οποίο έχει ενισχυθεί, ή για παύση της λειτουργίας
της, καθώς και για το σύνολο των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο δικαιούχος, βάσει του
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θεσμικού πλαισίου και της απόφασης Χρηματοδότησης
της Πράξης και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για
την ανάκτηση μέρους ή του συνόλου των ενισχύσεων
που έχουν καταβληθεί.
Η διαδικασία παρακολούθησης και επαλήθευσης της
τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του δικαιούχου, μετά την ολοκλήρωση υλοποίησης της Πράξης,
περιγράφεται στο Παράρτημα 4.
Άρθρο 25
Υποχρεώσεις δικαιούχων οικονομικών ενισχύσεων
Ο δικαιούχος υποχρεούται:
i Να υλοποιήσει την Πράξη σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην απόφαση Χρηματοδότησής της.
ii Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την
εκτέλεση της Πράξης και ιδίως όσον αφορά την αειφόρο
ανάπτυξη, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη
διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.
iii Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την Πράξη, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που
αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται
στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ.
iv Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα
τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της Πράξης έως
την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία
της. Στο φάκελο της Πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες για διάστημα
πέντε (5) ετών από την τελική πληρωμή της Πράξης. Τα
ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς
αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των
ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή
εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
v. Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη
τη διάρκεια εκτέλεσης της Πράξης και για όσο χρόνο ο
δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα
έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της Πράξης, στην
ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
vi Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα
αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο
στην έδρα του, όσο και στους χώρους υλοποίησης της
Πράξης, και να διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας
οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην εκτέλεση της
Πράξης, εφόσον ζητηθούν.
vii Να αποδέχεται τη συμπερίληψή του στον κατάλογο των πράξεων του ΕΠΑΛΘ που δημοσιοποιεί
η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, στη διαδικτυακή πύλη www.alieia.gr,
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα V του Καν. 508/2014, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της Πράξης,
σύνοψη της Πράξης, η ημερομηνία έναρξης της Πράξης, η καταληκτική ημερομηνία Πράξης, η συνολική
επιλέξιμη δαπάνη, το ποσοστό συγχρηματοδότησης,
ο ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη
της τοποθεσίας, η χώρα, η ονομασία της κατηγορίας
παρέμβασης της Πράξης.
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viii Να αναρτά προσωρινή πινακίδα, σημαντικού μεγέθους, κατά τη φάση υλοποίησης, στο χώρο εκτέλεσης της Πράξης σε ορατό σημείο από το κοινό, όταν η
συνολική δημόσια δαπάνη της Πράξης υπερβαίνει τα
500.000 €.
ix Να τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από
το κοινό, εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση της
Πράξης, όταν η συνολική δημόσια δαπάνη υπερβαίνει
τα 500.000 €.
Η αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα, η οποία σχεδιάζεται
σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον Κανονισμό 763/2014, αναγράφει τον τίτλο της
Πράξης και τον κύριο στόχο της, το έμβλημα της ένωσης
μαζί με την αναφορά στην Ένωση, και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, (ΕΤΘΑ).
x Να τοποθετεί μία αφίσα με πληροφόρηση σχετικά
με την Πράξη, (ελάχιστο μέγεθος Α3), που περιλαμβάνει
τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, σε σημείο
εύκολα ορατό από το κοινό, για Πράξεις με συνολική
δημόσια δαπάνη κάτω των 500.000 €.
xi Τα πάγια στοιχεία των επενδυτικών σχεδίων που ενισχύονται δια της παρούσας απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες άλλες από αυτές που αναφέρονται στην απόφαση Χρηματοδότησης της Πράξης
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από
την τελική πληρωμή της πράξης ή τουλάχιστον τριών (3)
ετών όταν πρόκειται για ΜΜΕ.
xii Ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών ή τριών (3) ετών όταν πρόκειται για
ΜΜΕ από την τελική πληρωμή της πράξης, να διατηρεί
επί του σκάφους του τον χρηματοδοτούμενο εξοπλισμό.
xiii Ο δικαιούχος, όταν πρόκειται για σκάφος εσωτερικών υδάτων, είναι υποχρεωμένος για χρονική περίοδο
τρία (3) ετών από την τελική πληρωμή της Πράξης να
διατηρεί την αλιευτική δραστηριότητα αποκλειστικά στα
εσωτερικά νερά.
xiv Στην περίπτωση που ο δικαιούχος έχει εγκριθεί για
χρηματοδότηση και το σκάφος του βυθιστεί ή καταστραφεί ολοσχερώς κατά την περίοδο που μεσολαβεί από την
ημερομηνία έγκρισης της Πράξης μέχρι και την ολοκλήρωση της Πράξης, δε θα μπορεί να λάβει την ενίσχυση.
xv Η μεταβίβαση του ενισχυόμενου επαγγελματικού
αλιευτικού σκάφους κατά τη διάρκεια υλοποίησης της
Πράξης επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις κληρονομικής
διαδοχής (σε περίπτωση θανάτου δικαιούχου κατόπιν
έγκρισης της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ και εφόσον οι κληρονόμοι δύνανται - αναλαμβάνουν το σύνολο των υποχρεώσεων
που απορρέουν από την υλοποίηση της Πράξης.
xvi Η μεταβίβαση του ενισχυόμενου επαγγελματικού
αλιευτικού σκάφους για χρονική περίοδο πέντε ετών
(5) ή τριών (3) ετών όταν πρόκειται για ΜΜΕ, από την
τελική πληρωμή της Πράξης επιτρέπεται μόνο κατόπιν
έγκρισης της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ και εφόσον ο νέος ιδιοκτήτης
αναλαμβάνει το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την υλοποίηση της Πράξης.
xvii Απαγορεύεται η μεταβίβαση του σκάφους εκτός
Ένωσης, επί τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την τελική
πληρωμή της Πράξης. Στην περίπτωση μεταβίβασης του
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σκάφους εκτός Ένωσης, εντός την ανωτέρω προθεσμίας,
τα ποσά ανακτώνται, ως αχρεωστίτως καταβληθέντα,
κατ’ αναλογία προς την περίοδο κατά την οποία δεν πληρούταν η προϋπόθεση της δέσμευσης.
xviii Ο δικαιούχος οφείλει να διατηρεί σε ισχύ τόσο
την ατομική του άδεια αλιείας όσο και αυτή του αλιευτικού σκάφους για τα επόμενα τρία (3) έτη από την τελική
πληρωμή της Πράξης.
xix Απαγορεύεται η μεταβίβαση εξοπλισμού κατά τη
διάρκεια υλοποίησης της Πράξης, εκτός της περίπτωσης
που ο μεταβιβαζόμενος εξοπλισμός αντικατασταθεί από
άλλο ίσης τουλάχιστον αξίας και ίδιου είδους το αργότερο εντός έξι (6) μηνών και μετά την έγκριση της ΕΥΔ
ΕΠΑΛΘ. Αυτό ισχύει και για εξοπλισμούς που έχουν καταστραφεί και δε δύναται να χρησιμοποιηθούν επιτυχώς
για την λειτουργία του έργου.
xx Απαγορεύεται η εκμίσθωση μέρους ή του συνόλου των εγκαταστάσεων - εξοπλισμών που αποτελούν
αντικείμενο της πράξης χωρίς έγκριση της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ.
xxi Στην περίπτωση που ένα σκάφος υποστεί ζημιές ή
οι επενδύσεις υποστούν μερική ή συνολική ζημιά εντός
πέντε (5) ετών ή τριών (3) ετών όταν πρόκειται για ΜΜΕ
μετά την ημερομηνία της τελικής πληρωμής ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει το σκάφος ή/
και αντικαταστήσει τον εξοπλισμό με ίδια κεφάλαια. Σε
αντίθετη περίπτωση οφείλει να επιστρέψει το κατ’ αναλογία ποσό βάσει του χρονικού διαστήματος μη τήρησης
των δεσμεύσεων.
xxii Σε περίπτωση παράβασης των αναφερομένων
στις προηγούμενες παραγράφους, η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ δύναται να αποφασίζει την ανάκτηση μέρους ή και του
συνόλου των ενισχύσεων, αναλογικά προς την περίοδο
για την οποία δεν εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις, όπως
επίσης για τις περιπτώσεις οικονομικής ενίσχυσης μεταχειρισμένου εξοπλισμού, παράβασης ή αθέτησης όρων
των προβλεπόμενων αδειών και μη συμμόρφωσης των
φορέων της επένδυσης στις υποδείξεις των αρμόδιων
αρχών εντός των χρονοδιαγραμμάτων που θα τους τίθενται για την έκδοση συμπληρωματικών αδειών κατά
και μετά την υλοποίηση της επένδυσης, καθώς και
συμπλήρωσης - επέκτασής τους ή σχετικής παράτασής
τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις περιγράφονται στο
Παράρτημα 5.
Άρθρο 26
Ανωτέρα βία και Έκτακτα γεγονότα
1. Σε περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας ή άλλων
γεγονότων τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης του δικαιούχου της ενίσχυσης, τότε αναστέλλεται η εκπλήρωση των
υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σχετική απόφαση
Χρηματοδότησης της Πράξης, στο μέτρο και στο χρόνο
που αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την
εκπλήρωσή τους.
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2. Προς τούτο, ο επικαλούμενος περιστατικό της παραπάνω κατηγορίας, υποχρεούται να το γνωστοποιήσει
εγγράφως στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, υποβάλλοντας και όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά. Η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ εξετάζει τα
επικαλούμενα περιστατικά «ανωτέρας βίας και έκτακτων
γεγονότων» και εισηγείται αρμοδίως και κατά περίπτωση, για την αδυναμία ή μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων από τον δικαιούχο, στον Γενικό Γραμματέα
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων,
με απόφαση του οποίου δύναται να υπάρξει εξαίρεση
του δικαιούχου από συγκεκριμένες υποχρεώσεις.
Άρθρο 27
Δημοσιονομικές διορθώσεις - Ανακτήσεις
1. Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας, από τα
αρμόδια Όργανα Επαλήθευσης, Πιστοποίησης ή/και
Ελέγχου, ή παράβασης των αναφερόμενων του άρθρου 25, εφαρμόζονται οι διαδικασίες δημοσιονομικής
διόρθωσης και η ανάκτηση των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών σύμφωνα με την αριθ. 99/
23.01.2017 (ΦΕΚ 309/Β’/07.02.2017) κοινή υπουργική
απόφαση, «Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και
διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του ΕΠΑΛΘ 2014-2020».
2. Για τις διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης
απάτης ακολουθείται η Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία
όπως εξειδικεύεται και τροποποιείται κάθε φορά.
Άρθρο 28
Δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης
1. Η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ οφείλει να δημοσιεύει μέσω του τύπου και ηλεκτρονικά την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι
όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι θα λάβουν έγκαιρα γνώση
για την ύπαρξη και το περιεχόμενο της πρόσκλησης.
2. Οι κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας αναλαμβάνουν την υποχρέωση να δημοσιοποιούν την πρόσκληση
στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης/Επικοινωνίας, στους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β΄ βαθμού,
στους Αλιευτικούς Συνεταιρισμούς και σε λοιπούς φορείς
της περιοχής ευθύνης τους, που μπορούν να συμβάλλουν στην ευρύτερη δυνατή ενημέρωση του πληθυσμού
και όλων των δυνητικών δικαιούχων, χωρίς διακρίσεις. Το
κόστος της δημοσιοποίησης της πρόσκλησης αποτελεί
δαπάνη του Προγράμματος στο πλαίσιο της Τεχνικής
Βοήθειας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.
3. Οι εν λόγω ενέργειες δημοσιοποίησης, α) καταγράφονται λεπτομερώς από τις κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας, οι οποίες οφείλουν να τηρούν σε αρχείο όλα
τα αποδεικτικά στοιχεία δημοσιοποίησης της Πρόσκλησης και β) κοινοποιούνται στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη ημερομηνία δημοσίευσής της στη Διαύγεια.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 1
ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮ ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ – ȀȡȚĲȒȡȚĮ ǼʌȚȜȠȖȒȢ ȆȡȐȟİȦȞ
ǺĮșȝȠȜȩȖȘıȘ ȆȡȐȟİȦȞ
ȉĮ țȡȚĲȒȡȚĮ İʌȚȜȠȖȒȢ ȆȡȐȟİȦȞ ȕĮıȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ȖİȞȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ țȡȚĲȘȡȓȦȞ İʌȚȜȠȖȒȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ
İȖțȡȓșȘțĮȞ Įʌȩ ĲȘȞ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ȆĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ .
Ǿ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ įȪȠ (2) ıĲȐįȚĮ :
Ȉȉǹǻǿȅ ǹ. ǼȁǼīȋȅȈ ȆȁǾȇȅȉǾȉǹȈ Ȁǹǿ ǼȆǿȁǼȄǿȂȅȉǾȉǹȈ ȆȇǹȄǾȈ
Ȉȉǹǻǿȅ Ǻ. ǹȄǿȅȁȅīǾȈǾ ȉȍȃ ȆȇȅȉǹȈǼȍȃ ǹȃǹ ȅȂǹǻǹ ȀȇǿȉǾȇǿȍȃ
ȈĲȠ ȈĲȐįȚȠ Ǻ, ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ, ĲȩıȠ ĮʌȠțȜİȚıȝȠȪ ĲȘȢ ȆȡȐȟȘȢ, ȩıȠ țĮȚ țȡȚĲȒȡȚĮ
ȝİĲȡȒıȚȝĮ, ȝİ ĲȘȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ĲȚȝȒ ĲȠȣȢ ȩʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȠȡȚıșİȓ țȜȓȝĮțİȢ ĲȚȝȫȞ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ
ıȣȞȘȝȝȑȞȠȣȢ ʌȓȞĮțİȢ țȡȚĲȘȡȓȦȞ, Įʌȩ ĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ șĮ ʌȡȠțȪȥİȚ Ș ĲİȜȚțȒ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮ ĲȘȢ
ȆȡȐȟȘȢ țĮȚ șĮ țĮșȠȡȚıĲİȓ Ș ıİȚȡȐ țĮĲȐĲĮȟȘȢ ıĲȠȞ ĲİȜȚțȩ ʌȓȞĮțĮ ĲȦȞ ȆȡȐȟİȦȞ, țĮșȩĲȚ
İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ Ș ıȣȖțȡȚĲȚțȒ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ.
ȅȚ ȅȝȐįİȢ țȡȚĲȘȡȓȦȞ ĲȠ ıĲĮįȓȠȣ Ǻ’ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ țȡȚĲȒȡȚĮ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ıİ :
Ȉȉǹǻǿȅ Ǻ1 :ȆȜȘȡȩĲȘĲĮ țĮȚ ıĮĳȒȞİȚĮ ĲȠȣ ʌİȡȚİȤȠȝȑȞȠȣ ĲȘȢ ʌȡȩĲĮıȘȢ
Ȉȉǹǻǿȅ Ǻ2 :ȉȒȡȘıȘ șİıȝȚțȠȪ ʌȜĮȚıȓȠȣ țĮȚ İȞıȦȝȐĲȦıȘ ȠȡȚȗȩȞĲȚȦȞ ʌȠȜȚĲȚțȫȞ
Ȉȉǹǻǿȅ Ǻ3 :.ȈțȠʌȚȝȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ
Ȉȉǹǻǿȅ Ǻ4 : ȍȡȚȝȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ
Ȉȉǹǻǿȅ Ǻ5: ǼʌȚȤİȚȡȘıȚĮțȒ țĮȚ ȤȡȘȝĮĲȠȠȚțȠȞȠȝȚțȒ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ įȚțĮȚȠȪȤȠȣ

ǹțȠȜȠȣșȠȪȞ ĮȞĮȜȣĲȚțȐ ʌȓȞĮțİȢ ȝİ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĲȠȣ ǹǯ țĮȚ ĲȠȣ Ǻǯ ıĲĮįȓȠȣ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ȖȚĮ ĲĮ
ȂȑĲȡĮ 3.1.8 & 4.1.20 ĲȘȢ ȆȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ 1 ĲȠȣ ǼȆǹȁĬ.



Ǿ ĮȓĲȘıȘ İȓȞĮȚ ȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȘ Įʌȩ ĲȠ ȞȩȝȚȝȠ İțʌȡȩıȦʌȠ ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ

ȉȣʌȚțȒ ʌȜȘȡȩĲȘĲĮ ĲȘȢ

3

4

ȅ ĳȠȡȑĮȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ĲȘȞ ʌȡȩĲĮıȘ İȝʌȓʌĲİȚ ıĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ
įȣȞȘĲȚțȫȞ įȚțĮȚȠȪȤȦȞ ʌȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȩıțȜȘıȘ

ǼȟİȚįȓțİȣıȘ țȡȚĲȘȡȓȠȣ
Ǿ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ İȓȞĮȚ İȞĲȩȢ ĲȘȢ
ʌȡȠșİıȝȓĮȢ ʌȠȣ ĲȓșİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȩıțȜȘıȘ

ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ İȐȞ Ƞ ĳȠȡȑĮȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ĲȘȞ ʌȡȩĲĮıȘ ȑȤİȚ ĲȘȞ
ĮȡȝȠįȚȩĲȘĲĮ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ. ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ȕȐıȘ ıĲȠȚȤİȓĮ
ĲİțȝȘȡȓȦıȘȢ (ʌ.Ȥ. țĮȞȠȞȚıĲȚțȑȢ ĮʌȠĳȐıİȚȢ, țĮĲĮıĲĮĲȚțȐ ĳȠȡȑȦȞ țȜʌ) ʌȠȣ
ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıȣȞȘȝȝȑȞĮ țĮĲȐ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȠȣ ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ țĮȚ ĲĮ ȠʌȠȓĮ
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȩıțȜȘıȘ

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ țȡȚĲȘȡȓȠȣ
ǲȜİȖȤȠȢ
ıȣȝȕĮĲȩĲȘĲĮȢ ʌȡȐȟȘȢ
ǻȚțĮȚȠȪȤȠȢ ʌȠȣ
İȝʌȓʌĲİȚ ıĲȘȞ
ʌȡȩıțȜȘıȘ

ǻȚțĮȚȠȪȤȠȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ
ĲȘȞ ĮȡȝȠįȚȩĲȘĲĮ
ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ
ʌȡȐȟȘȢ

2

1

ǹ/ǹ

ȀȇǿȉǾȇǿǹ

ȆȇȅȉǼǿȃȅȂǼȃOȈ ȉǿȉȁȅȈ
ȆȇǹȄǾȈ:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ

3.1.8 ǱȡșȡȠ 32 ȊȖİȓĮ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮ [+ ȐȡșȡȠ 44 ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 1 ıĲȠȚȤİȓȠ ȕ) ǹȜȚİȓĮ İıȦĲİȡȚțȫȞ ȣįȐĲȦȞ]

ȂǼȉȇȅ

ȉȚȝȒ
ȃǹǿ
ȅȋǿ

4. ǹȪȟȘıȘ ĲȘȢ ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ȕȚȦıȚȝȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ĮȜȚİȣĲȚțȫȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ,
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ ʌĮȡȐțĲȚȦȞ ıĲȩȜȦȞ ȝȚțȡȒȢ țȜȓȝĮțĮȢ, țĮȚ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ Ȓ ĲȦȞ
ıȣȞșȘțȫȞ İȡȖĮıȓĮȢ

ǼǿǻǿȀȅȈ ȈȉȅȋȅȈ:

Ȉȉǹǻǿȅ ǹ. ǼȁǼīȋȅȈ ȆȁǾȇȅȉǾȉǹȈ Ȁǹǿ ǼȆǿȁǼȄǿȂȅȉǾȉǹȈ ȆȇǹȄǼȍȃ

1 : ȆȡȠȫșȘıȘ ĲȘȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȐ ȕȚȫıȚȝȘȢ, ĮʌȠįȠĲȚțȒȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠȣȢ ʌȩȡȠȣȢ țĮȚȞȠĲȩȝȠȣ,
ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ țĮȚ ȕĮıȚȗȩȝİȞȘȢ ıĲȘ ȖȞȫıȘ ĮȜȚİȓĮȢ

ȆȇȅȉǼȇǹǿȅȉǾȉǹ:

ȀȍǻǿȀȅȈ ȆȇȅȈȀȁǾȈǾȈ:

ǼȆ ǹȁǿǼǿǹȈ & ĬǹȁǹȈȈǹȈ 2014 - 2020

ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǿǹȀȅ
ȆȇȅīȇǹȂȂǹ:

Ȉȉǹǻǿȅ ǹ. ǼȁǼīȋȅȈ ȆȁǾȇȅȉǾȉǹȈ Ȁǹǿ ǼȆǿȁǼȄǿȂȅȉǾȉǹȈ ȆȇǹȄǼȍȃ
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7

9

ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ (ȕİȕĮȓȦıȘ įȚțĮȚȠȪȤȠȣ) İȐȞ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ȝȘ įȚʌȜȒ
ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ ĲȘȢ ȓįȚĮȢ įĮʌȐȞȘȢ Įʌȩ ȐȜȜĮ ǼʌȚȤİȚȡȘıȚĮțȐ
ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮ, ȤȡȘȝĮĲȠįȠĲȚțȐ İȡȖĮȜİȓĮ Ȓ /țĮȚ İșȞȚțȠȪȢ ʌȩȡȠȣȢ

ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ İȐȞ Ș ʌȡȐȟȘ İȝʌȓʌĲİȚ ıĲȠ șİȝĮĲȚțȩ ıĲȩȤȠ/ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮ/
İȚįȚțȩ ıĲȩȤȠ/ ȝȑĲȡȠ ĲȘȢ ʌȡȩıțȜȘıȘȢ

Ǿ ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȘ ʌȡȐȟȘ įİȞ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȝȒȝĮ İʌȑȞįȣıȘȢ ıİ ȣʌȠįȠȝȒ Ȓ
ʌĮȡĮȖȦȖȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ Ș ȠʌȠȓĮ ȑʌĮȣıİ Ȓ ȝİĲİȖțĮĲĮıĲȐșȘțİ İțĲȩȢ ĲȘȢ
ʌİȡȚȠȤȒȢ ĲȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ İȞĲȩȢ ʌȑȞĲİ İĲȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ʌȜȘȡȦȝȒ
ıĲȠȞ įȚțĮȚȠȪȤȠ Ȓ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ ʌȠȣ ȠȡȚȗȩĲĮȞ ıĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ʌİȡȓ
țȡĮĲȚțȫȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ (ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 71 ĲȠȣ ȀĮȞ. 1303/2013)

ǻİȞ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ
ĲȝȒȝĮ İʌȑȞįȣıȘȢ ıİ
ȣʌȠįȠȝȒ Ȓ
ʌĮȡĮȖȦȖȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ
Ș ȠʌȠȓĮ ȑʌĮȣıİ Ȓ
ȝİĲİȖțĮĲĮıĲȐșȘțİ

6

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

8

Ǿ ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȘ ʌȡȐȟȘ įİȞ ȑȤİȚ ʌİȡĮȚȦșİȓ ĳȣıȚțȐ Ȓ ȣȜȠʌȠȚȘșİȓ ʌȜȒȡȦȢ
ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ (ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 65, ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 6
ĲȠȣ ȀĮȞ.1303/2013)

ȂȘ ʌİȡĮȓȦıȘ ĳȣıȚțȠȪ
ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȠȣ

5

ȆȡȐȟȘ Ș ȠʌȠȓĮ
İȝʌȓʌĲİȚ ıĲȠȞ șİȝĮĲȚțȩ
ȈĲȩȤȠ, ǼȚįȚțȩ ȈĲȩȤȠ
țĮȚ ȂȑĲȡȠ ĲȘȢ
ȆȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ
ȂȘ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȦȞ
ȤȠȡȘȖȠȪȝİȞȦȞ
ȤȡȘȝĮĲȠįȠĲȒıİȦȞ

ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ İȐȞ Ș ʌİȡȓȠįȠȢ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȘȢ ʌȡȠȢ
ıȣȖȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ ʌȡȐȟȘȢ İȝʌȓʌĲİȚ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ İʌȚȜİȟȚȝȩĲȘĲĮȢ
ĲȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ, İțĲȩȢ İȐȞ ıĲȘȞ ʌȡȩıțȜȘıȘ ȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ
ʌȡȠșİıȝȓĮ

ȅ ĮȚĲȠȪȝİȞȠȢ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ İȓȞĮȚ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ ʌȠȣ ĲȓșİȞĲĮȚ ıĲȘȞ
ʌȡȩıțȜȘıȘ

ȁȠȚʌȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȩıțȜȘıȘ (ȈĲȘ ȜȓıĲĮ İȟȑĲĮıȘȢ
ʌȜȘȡȩĲȘĲĮȢ : ȐįİȚİȢ, İȖțȡȓıİȚȢ, țȜʌ.)

ȆİȡȓȠįȠȢ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ
İȞĲȩȢ ʌİȡȚȩįȠȣ
İʌȚȜİȟȚȝȩĲȘĲĮȢ
ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚțȒȢ
ʌİȡȚȩįȠȣ țĮȚ
ʌȡȩıțȜȘıȘȢ

ȣʌȠȕĮȜȜȩȝİȞȘȢ
ʌȡȩĲĮıȘȢ

27306
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ȆĮȡĮįİțĲȩ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ

ǵȋǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

Į/Į

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ țȡȚĲȘȡȓȠȣ

ȀȍǻǿȀȅȈ ȆȇȅȈȀȁǾȈǾȈ:

ȂǼȉȇȅ :

ǼǿǻǿȀȅȈ ȈȉȅȋȅȈ:

ǼȟİȚįȓțİȣıȘ țȡȚĲȘȡȓȠȣ

ȀĮĲȐıĲĮıȘ

ȉȚȝȒ

Ȉȉǹǻǿȅ Ǻ1. ȆȁǾȇȅȉǾȉǹ Ȁǹǿ ȈǹĭǾȃǼǿǹ ȉȅȊ ȆǼȇǿǼȋȅȂǼȃȅȊ ȉǾȈ ȆȇȅȉǹȈǾȈ

ǺĮșȝȩȢ

ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ

4. ǹȪȟȘıȘ ĲȘȢ ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ȕȚȦıȚȝȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ĮȜȚİȣĲȚțȫȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ,
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ ʌĮȡȐțĲȚȦȞ ıĲȩȜȦȞ ȝȚțȡȒȢ țȜȓȝĮțĮȢ, țĮȚ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ Ȓ ĲȦȞ
ıȣȞșȘțȫȞ İȡȖĮıȓĮȢ
3.1.8 ǱȡșȡȠ 32 ȊȖİȓĮ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮ [+ ȐȡșȡȠ 44 ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 1 ıĲȠȚȤİȓȠ ȕ) ǹȜȚİȓĮ İıȦĲİȡȚțȫȞ
ȣįȐĲȦȞ]

1 : ȆȡȠȫșȘıȘ ĲȘȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȐ ȕȚȫıȚȝȘȢ, ĮʌȠįȠĲȚțȒȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠȣȢ ʌȩȡȠȣȢ țĮȚȞȠĲȩȝȠȣ,
ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ țĮȚ ȕĮıȚȗȩȝİȞȘȢ ıĲȘ ȖȞȫıȘ ĮȜȚİȓĮȢ

ȆȇȅȉǼȇǹǿȅȉǾȉǹ :

Ǿ ʌȡȐȟȘ ʌȡȠȤȦȡİȓ
ıĲȠ ȈĲȐįȚȠ Ǻ ĲȘȢ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ
Ǿ ʌȡȐȟȘ
ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ

ǹȁǿǼǿǹȈ Ȁǹǿ ĬǹȁǹȈȈǹȈ

Ȉȉǹǻǿȅ Ǻ. ǹȄǿȅȁȅīǾȈǾ ȉȍȃ ȆȇȅȉǹȈǼȍȃ ǹȃǹ ȅȂǹǻǹ ȀȇǿȉǾȇǿȍȃ

ȆȇȅȏȆȅĬǼȈǾ ĬǼȉǿȀǾȈ ǹȄǿȅȁȅīǾȈǾȈ:
ĬİĲȚțȒ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ țȡȚĲȘȡȓȦȞ ĲȠȣ ȈȉǹǻǿȅȊ ǹ

ȅ įȚțĮȚȠȪȤȠȢ įİȞ ȑȤİȚ įȚĮʌȡȐȟİȚ ĮʌȐĲȘ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȠȣ Ǽȉǹ Ȓ ĲȠȣ ǼȉĬǹ
(ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 10 ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ 508/2014)

ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǿǹȀȅ ȆȇȅīȇǹȂȂǹ :

ǼȀȆȁǾȇȍȈǾ ȀȇǿȉǾȇǿȍȃ
ȈȉǹǻǿȅȊ ǹ

10
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ǼțʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ țȡȚĲȘȡȓȠȣ

Ǿ ȡİĮȜȚıĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣ
ȤȡȠȞȠįȚĮȖȡȐȝȝĮĲȠȢ İȟİĲȐȗİĲĮȚ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ :
Į) ĲȠ ĳȣıȚțȩ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ țĮȚ ĲȘȞ
İʌȚȜİȖȝȑȞȘ ȝȑșȠįȠ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ ,
ȕ) ĲȠȣȢ İȞįİȤȩȝİȞȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ
ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ
İʌİȞįȣĲȚțȠȪ ıȤİįȓȠȣ
ȍȢ ȕȐıȘ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ
ȤȡȠȞȠįȚĮȖȡȐȝȝĮĲĮ ıȣȞĮĳȫȞ
İʌİȞįȣĲȚțȫȞ ıȤİįȓȦȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ
ȣȜȠʌȠȚȘșİȓ İʌȚĲȣȤȫȢ.

ȇİĮȜȚıĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣ
ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ

ȇİĮȜȚıĲȚțȩĲȘĲĮ
ȤȡȠȞȠįȚĮȖȡȐȝȝĮĲȠȢ

1.

2.

3.

ǼȀȆȁǾȇȍȈǾ ȀȇǿȉǾȇǿȍȃ ȈȉǹǻǿȅȊ Ǻ1

ǼțʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ țȡȚĲȘȡȓȠȣ

ǹȟȚȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ ĲĮ İʌȓ ȝȑȡȠȣȢ ȝȠȞĮįȚĮȓĮ
țȩıĲȘ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ țĮȚ ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ "İȪȜȠȖȠ ĲȠȣ
țȩıĲȠȣȢ" ȕȐıİȚ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ
İȡȖĮȜİȓȦȞ ʌȠȣ įȚĮșȑĲİȚ Ș ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȠȣ
ȑȤİȚ ĲȘȞ ĮȡȝȠįȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ țĮȚ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȦȞ ʌȡȐȟİȦȞ.
ǼʌȓıȘȢ İȟİĲȐȗİĲĮȚ Ș ȠȡșȒ țĮĲĮȞȠȝȒ ĲȦȞ
İʌȓ ȝȑȡȠȣȢ įĮʌĮȞȫȞ ıĲȚȢ
țȦįȚțȠʌȠȚȘȝȑȞİȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ įĮʌĮȞȫȞ
ȂȑĲȡȠȣ.
ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ Ș İʌȚȜİȟȚȝȩĲȘĲĮ ĲȦȞ įĮʌĮȞȫȞ
ȕȐıİȚ ĲȠȣ ȚıȤȪȠȞĲȠȢ șİıȝȚțȠȪ ʌȜĮȚıȓȠȣ.

ȆȜȘȡȩĲȘĲĮ țĮȚ ıĮĳȒȞİȚĮ ĲȠȣ
ĳȣıȚțȠȪ ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȠȣ ĲȘȢ
ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȘȢ ʌȡȩĲĮıȘȢ

Ǿ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ
ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ıĲȐįȚȠ Ǻ2
Ǿ ʌȡȐȟȘ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ

ȃǹǿ
ȅȋǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȆȇȅȏȆȅĬǼȈǾ ĬǼȉǿȀǾȈ ǹȄǿȅȁȅīǾȈǾȈ:
H ȆȡȐȟȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞİȚ șİĲȚțȒ ĲȚȝȒ “ȃǹǿ” ıİ ȩȜĮ ĲĮ
țȡȚĲȒȡȚĮ.

ǼțʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ țȡȚĲȘȡȓȠȣ

ǹȟȚȠȜȠȖİȓĲĮȚ Ș ʌȜȘȡȩĲȘĲĮ ĲȘȢ
ʌİȡȚȖȡĮĳȒȢ ĲȠȣ ĳȣıȚțȠȪ ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȠȣ
ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲĮ ȕĮıȚțȐ
ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ țĮȚ ĲĮ
ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȘȢ, țĮșȫȢ
țĮȚ Ƞ ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȠȢ ȤĮȡĮțĲȒȡĮȢ ĲȘȢ
İʌȑȞįȣıȘȢ
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ȆȡȠĮȖȦȖȒ ĲȘȢ ȚıȩĲȘĲĮȢ
ĮȞįȡȫȞ țĮȚ ȖȣȞĮȚțȫȞ țĮȚ ĲȘȢ
ȝȘ įȚȐțȡȚıȘȢ

ȈȣȝȕĮĲȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ ȝİ
ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĮȞĲĮȖȦȞȚıȝȠȪ
țĮȚ ĲȦȞ țȡĮĲȚțȫȞ
İȞȚıȤȪıİȦȞ

ǼȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ
ʌȡȠıȕĮıȚȝȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ
ĮĲȩȝȦȞ ȝİ ĮȞĮʌȘȡȓĮ

ǼȞĮȡȝȩȞȚıȘ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ ȝİ
ĲȘȞ ȚıȤȪȠȣıĮ ȀȠȚȞȒ
ǹȜȚİȣĲȚțȒ ȆȠȜȚĲȚțȒ țĮȚ ĲȘȞ
ȀȠȚȞȒ ȅȡȖȐȞȦıȘ ǹȖȠȡȐȢ

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ȈȣȝȕȠȜȒ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ ıĲȘȞ
ȣȖİȓĮ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ
İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ

ǼȀȆȁǾȇȍȈǾ ȀȇǿȉǾȇǿȍȃ ȈȉǹǻǿȅȊ Ǻ2

ǼȞĮȡȝȩȞȚıȘ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ ȝİ
ĲȠ İțʌȠȞȘșȑȞ «ȈȤȑįȚȠ
ǻȡȐıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡȐțĲȚĮ
ĮȜȚİȓĮ»

ǼțʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ țȡȚĲȘȡȓȠȣ

ǼțʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ țȡȚĲȘȡȓȠȣ

ǼțʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ țȡȚĲȘȡȓȠȣ

ǼțʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ țȡȚĲȘȡȓȠȣ

ǼțʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ țȡȚĲȘȡȓȠȣ

ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ ĮȞ Ș ʌȡȐȟȘ ıȣȝȕȐȜİȚ ıĲȘȞ
ȣȖİȓĮ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ țĮȚ
ıĲȘ ȝİȓȦıȘ ĲȦȞ İȡȖĮĲȚțȫȞ ĮĲȣȤȘȝȐĲȦȞ
țĮȚ ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȫȞ, ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ țĮȚ
ĲȠȣȢ ȕĮıȚțȠȪȢ įİȓțĲİȢ ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ
ĲȠȣ ȂȑĲȡȠȣ.

Ȉȉǹǻǿȅ Ǻ3. ȈȀȅȆǿȂȅȉǾȉǹ ȉǾȈ ȆȇǹȄǾȈ

ȆȇȅȏȆȅĬǼȈǾ ĬǼȉǿȀǾȈ ǹȄǿȅȁȅīǾȈǾȈ:
H ȆȡȐȟȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞİȚ șİĲȚțȒ ĲȚȝȒ “ȃǹǿ” Ȓ “ǻİȞ
İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ” ıİ ȩȜĮ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ.

ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ ĮȞ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ İʌĮȡțȫȢ Ș
ʌȡȠıȕĮıȚȝȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĮĲȩȝȦȞ ȝİ
ĮȞĮʌȘȡȓĮ, (ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘ ĳȪıȘ ĲȘȢ
ʌȡȐȟȘȢ), ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 7,
ĲȠȣ ȀĮȞ 1303/13
ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ ĮȞ ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ
țĮȞȩȞİȢ țĮȚ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ,
ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ țĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ
1379/13 & 1380/13.

ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ İĳȩıȠȞ Ș ʌȡȐȟȘ İȞȑȤİȚ
ıĲȠȚȤİȓĮ țȡĮĲȚțȫȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ, Ș
ıȣȝȕĮĲȩĲȘĲȐ ĲȘȢ ȝİ ĲȠ țĮȞȠȞȚıĲȚțȩ
ʌȜĮȓıȚȠ ĲȦȞ țȡĮĲȚțȫȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ.

ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ ĮȞ Ș ʌȡȐȟȘ ıȣȞȐįİȚ ȝİ ĲȚȢ
ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞİȢ įȡȐıİȚȢ țĮȚ ĲȠȣȢ ıĲȩȤȠȣȢ
ĲȠȣ ȈȤİįȓȠȣ ǻȡȐıİȚȢ «Ǿ ʌĮȡȐțĲȚĮ ĮȜȚİȓĮ
ĮȞĲȚȝȑĲȦʌȘ ȝİ ĲȠȣȢ ıĲȩȤȠȣȢ țĮȚ ĲȚȢ
ĮȡȤȑȢ ĲȘȢ ȀǹȜȆ
ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ ĮȞ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ȚıȩĲȘĲĮ
ȝİĲĮȟȪ ĮȞįȡȫȞ țĮȚ ȖȣȞĮȚțȫȞ, țĮșȫȢ țĮȚ
ĮȞ ĮʌȠĲȡȑʌİĲĮȚ țȐșİ įȚȐțȡȚıȘ, (ĳȪȜȠȣ,
ĳȣȜȒȢ, İșȞȚțȒȢ țĮĲĮȖȦȖȒȢ, ț.Ȝ.ʌ.), ȩʌȦȢ
ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 7, ĲȠȣ ȀĮȞ 1303/13

Ǿ ʌȡȐȟȘ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ

ȅȋǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

Ǿ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ
ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ıĲȐįȚȠ Ǻ3
ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ǻİȞ
İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ

ȃǹǿ
ȅȋǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ǻİȞ
İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ

ȃǹǿ
ȅȋǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

Ȉȉǹǻǿȅ Ǻ2. ȉǾȇǾȈǾ ĬǼȈȂǿȀȅȊ ȆȁǹǿȈǿȅȊ Ȁǹǿ ǼȃȈȍȂǹȉȍȈǾ ȅȇǿǽȅȃȉǿȍȃ ȆȅȁǿȉǿȀȍȃ
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ǹȟȚȠȜȠȖİȓĲĮȚ Ș ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȦȞ
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ Ȓ ĲȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ ʌȠȣ șĮ
ʌĮȡĮȤșȠȪȞ țĮșȫȢ țĮȚ Ș ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣȢ

ǹȟȚȠȜȠȖİȓĲĮȚ ĲȠ ʌĮȡĮȖȩȝİȞȠ ʌȡȠȧȩȞ ĲȘȢ
ʌȡȐȟȘȢ, ȕȐıİȚ ĲȠȣ ȕĮșȝȠȪ
ʌȡȠıĲȚșȑȝİȞȘȢ ĮȟȓĮȢ ĲȠȣ ʌȠȣ ȜĮȝȕȐȞİȚ
ıĲȘȞ ĮȖȠȡȐ
ǹȟȚȠȜȠȖİȓĲĮȚ Ș İĳĮȡȝȠȖȒ ʌȡȠȘȖȝȑȞȘȢ Ȓ
țĮȚȞȠĲȩȝȠȣ ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ıĲȘȞ
ʌĮȡĮȖȦȖȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ, įȚȠȚțȘĲȚțȒȠȡȖĮȞȦĲȚțȒ-țȠȚȞȦȞȚțȒ țĮȚȞȠĲȠȝȓĮ.
īȚĮ ĲȘȞ ȑȞȞȠĮ ĲȘȢ țĮȚȞȠĲȩȝȠȣ

ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȩĲȘĲĮ țĮȚ
ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ Ȓ
ĲȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ ʌȠȣ șĮ
ʌĮȡĮȤșȠȪȞ.

ȆĮȡĮȖȦȖȒ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
ȣȥȘȜȒȢ ʌȡȠıĲȚșȑȝİȞȘȢ ĮȟȓĮȢ

ǼĳĮȡȝȠȖȒ ʌȡȠȘȖȝȑȞȘȢ Ȓ
țĮȚȞȠĲȩȝȠȣ ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ

10.

11.

12.

1. ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȩĲȘĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
Į. ȆĮȡĮȖȦȖȒ İʌȫȞȣȝȦȞ
ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȫȞ
10
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ȝİ ʌȡȠȕȠȜȒ
ʌȠȚȠĲȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ
ȕ. ȆĮȡĮȖȦȖȒ ȐȜȜȦȞ
5
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
2. ȆȠȚȩĲȘĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
Į. ǻĮʌȐȞİȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ
ȖȚĮ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ Ȓ/țĮȚ
ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȦȞ
ıȣȞșȘțȫȞ įȘȝȩıȚĮȢ
10
ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒȢ Ȓ
ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
ıİ ʌȠıȠıĲȩ >20% ĲȠȣ
ıȣȞȠȜȚțȠȪ İʌȚȜȑȟȚȝȠȣ
țȩıĲȠȣȢ
ȕ. ǻĮʌȐȞİȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ
ȖȚĮ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ Ȓ/țĮȚ
ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȦȞ
ıȣȞșȘțȫȞ įȘȝȩıȚĮȢ
5
ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒȢ Ȓ
ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
ıİ ʌȠıȠıĲȩ 20% ĲȠȣ
ıȣȞȠȜȚțȠȪ İʌȚȜȑȟȚȝȠȣ
țȩıĲȠȣȢ
ȊȥȘȜȒȢ ʌȡȠıĲȚșȑȝİȞȘȢ
10
ĮȟȓĮȢ
ȂİıĮȓĮȢ ʌȡȠıĲȚșȑȝİȞȘȢ
5
ĮȟȓĮȢ
ȋĮȝȘȜȒȢ Ȓ ȤȦȡȓȢ
1
ʌȡȠıĲȚșȑȝİȞȘ ĮȟȓĮ
ȉȠ ʌȡȠȧȩȞ İȓȞĮȚ
ʌȡȦĲȩĲȣʌȠ /țĮȚȞȠĲȩȝȠ Ȓ
10
Ș ʌȡȩĲĮıȘ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ
įȚȠȚțȘĲȚțȒ / ȠȡȖĮȞȦĲȚțȒ /
țȠȚȞȦȞȚțȒ țĮȚȞȠĲȠȝȓĮ.
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Ǿ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ
ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ıĲȐįȚȠ Ǻ5
Ǿ ʌȡȐȟȘ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ

ȃǹǿ
ȅȋǿ

2

10

ǻİȞ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ
ĮȜȜȐ įİȞ ĮȞĮȝȑȞİĲĮȚ ȞĮ
İʌȘȡİȐıȠȣȞ ĲȘȞ
ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ
ǻİȞ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ
țĮȚ İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ
İʌȘȡİȐıȠȣȞ ĲȘȞ
ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ

20

Ǿ ʌȡȐȟȘ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ

ȅȋǿ

ȅȜȠțȜȘȡȦȝȑȞİȢ

ȆȇȅȏȆȅĬǼȈǾ ĬǼȉǿȀǾȈ ǹȄǿȅȁȅīǾȈǾȈ:
H ȆȡȐȟȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞİȚ “ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮ” ıĲȠ ȑȞĮ țĮȚ ȝȠȞĮįȚțȩ
țȡȚĲȒȡȚȠ ĲȘȢ ȠȝȐįĮȢ

ǼȜȑȖȤİĲĮȚ Ƞ ȕĮșȝȩȢ ʌȡȠȩįȠȣ
ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȦȞ įȚȠȚțȘĲȚțȫȞ Ȓ ȐȜȜȦȞ
İȞİȡȖİȚȫȞ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ
ȖȚĮ ĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȘȢ
ʌȡȐȟȘȢ. ȅȚ İȞȑȡȖİȚİȢ ĮȣĲȑȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
ĮĳȠȡȠȪȞ İȓĲİ ıİ İȞȑȡȖİȚİȢ ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ
ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ Ȓ ıİ İȞȑȡȖİȚİȢ
ĲȡȓĲȦȞ (ȑțįȠıȘ ĮįİȚȫȞ, ĮʌȠĳȐıİȦȞ,
İȖțȡȓıİȦȞ, ț.Ȝ.ʌ.). Ǿ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ
ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȕȐıİȚ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ
ĲȘȢ Ȋǹ.

Ȉȉǹǻǿȅ Ǻ4. ȍȇǿȂȅȉǾȉǹ ȆȇǹȄǾȈ

Ǿ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ
ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ıĲȐįȚȠ Ǻ4

6

ȂİȖȐȜİȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ
ȃǹǿ

7

8

10

ȂİıĮȓİȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ

ȆȠȜȪ ȝȚțȡȑȢ țĮȚ ȝȚțȡȑȢ
İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ

ǹȜȚİȓȢ

1

Ȉİ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ

ȆȇȅȏȆȅĬǼȈǾ ĬǼȉǿȀǾȈ ǹȄǿȅȁȅīǾȈǾȈ:
H ȆȡȐȟȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞİȚ șİĲȚțȒ ĲȚȝȒ “ȃǹǿ” Ȓ “ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮ”
ıİ ȩȜĮ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ.

ǹȟȚȠȜȠȖİȓĲĮȚ ĮȞ Ƞ įȚțĮȚȠȪȤȠȢ İȓȞĮȚ ĮȜȚȑĮȢ
țĮȚ ĲȠ ȝȑȖİșȠȢ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ : ʌȠȜȪ
ȝȚțȡȑȢ, ȝȚțȡȑȢ, ȝİıĮȓİȢ țĮȚ ȝİȖȐȜİȢ
İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ.

5

ȉȠ ʌȡȠȧȩȞ İȓȞĮȚ ȠȣıȚȦįȫȢ
įȚĮĳȠȡȠʌȠȚȘȝȑȞȠ ıİ
ıȤȑıȘ ȝİ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ ʌȠȣ ȒįȘ
ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȚ

Ȉȉǹǻǿȅ Ǻ5: ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǿǹȀǾ Ȁǹǿ ȋȇǾȂǹȉȅȅǿȀȅȃȅȂǿȀǾ ǿȀǹȃȅȉǾȉǹ ǻǿȀǹǿȅȊȋȅȊ

ǼȀȆȁǾȇȍȈǾ ȀȇǿȉǾȇǿȍȃ ȈȉǹǻǿȅȊ Ǻ4

14.

ǺĮșȝȩȢ ʌȡȠȩįȠȣ
įȚȠȚțȘĲȚțȫȞ Ȓ ȐȜȜȦȞ
İȞİȡȖİȚȫȞ

ǼȀȆȁǾȇȍȈǾ ȀȇǿȉǾȇǿȍȃ ȈȉǹǻǿȅȊ Ǻ3

13.

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ȝİȖȑșȠȣȢ ĲȘȢ
İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ (ıȪıĲĮıȘ
2003/361/ǼȀ) țĮȚ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ
ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ ĲȘȢ ʌȡȩĲĮıȘȢ

ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ĲĮ
ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȠ ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 1 ĲȘȢ
Ȋǹ
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ǼʌȚȝȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ ĮȜȚȑĮ, ʌȠȣ
Įıțİȓ ĲȘȞ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ
ĮȜȚİȓĮ İʌȓ İȞİȡȖȠȪ ıțȐĳȠȣȢ
țĮȚ İȓȞĮȚ ȚįȚȠțĲȒĲȘȢ ĲȠȣ
ıțȐĳȠȣȢ, ıİ ıȤİĲȚțȩ ȝİ ĲȘȞ
ĮȜȚİȓĮ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ ıİ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘȝȑȞȘ įȠȝȒ
ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ įȚȐșİıȘȢ ĲȦȞ
ȚįȓȦȞ țİĳĮȜĮȓȦȞ

ĭİȡİȖȖȣȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ

ǹȟȚȠȜȠȖİȓĲĮȚ Ș ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ, Ș
įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ įȚȐșİıȘȢ ĲȦȞ ȚįȓȦȞ
țİĳĮȜĮȓȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ țȐȜȣȥȘ ĲȘȢ ȚįȓĮȢ
ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ ıĲȠ İʌİȞįȣĲȚțȩ ıȤȑįȚȠ țĮȚ
ĲȠȣ ĮȞĮȖțĮȓȠȣ țİĳĮȜĮȓȠȣ țȓȞȘıȘȢ.
Ǿ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ įȚȐșİıȘȢ ĲȦȞ ȚįȓȦȞ
țİĳĮȜĮȓȦȞ țȡȓȞİĲĮȚ ȝİ ȕȐıȘ ĲĮ

ǹȟȚȠȜȠȖİȓĲĮȚ ĮȞ Ƞ ĳȠȡȑĮȢ ĲȘȢ
İʌİȞįȣĲȚțȒȢ ʌȡȩĲĮıȘȢ ȑȤİȚ İʌȚȝȠȡĳȦșİȓ
ıİ ıȤİĲȚțȩ ȝİ ĲȘȞ ĮȜȚİȓĮ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ ıİ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘȝȑȞİȢ įȠȝȑȢ

x įİȞ ȑȤİȚ ȜȐȕİȚ İȞȓıȤȣıȘ įȚȐıȦıȘȢ Ȓ
ĮȞĮįȚȐȡșȡȦıȘȢ, Ȓ ȑȤİȚ ȜȐȕİȚ
İȞȓıȤȣıȘ įȚȐıȦıȘȢ ĮȜȜȐ ȑȤİȚ
ĮʌȠʌȜȘȡȫıİȚ ĲȠ įȐȞİȚȠ țĮȚ ȑȤİȚ ȜȪıİȚ
ĲȘȞ ıȪȝȕĮıȘ İȖȖȪȘıȘȢ, Ȓ ĲȑȜȠȢ, ȩĲȚ
ȑȤİȚ ȜȐȕİȚ İȞȓıȤȣıȘ ĮȞĮįȚȐȡșȡȦıȘȢ Ș
ȠʌȠȓĮ ȑȤİȚ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ.

x ȝȘ ȣʌȠȕȠȜȒ ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ ȣʌĮȖȦȖȒȢ ıĲȚȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȆĲȦȤİȣĲȚțȠȪ ȀȫįȚțĮ.

20
16
12

40%< ǿȀ<50%
30%< ǿȀ40%

5

10

ȅȋǿ

ǿȀ50% ĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ
țȩıĲȠȣȢ

ȋȦȡȓȢ İʌȚȝȩȡĳȦıȘ

ǹʌȠįİįİȚȖȝȑȞȘ
İʌȚȝȩȡĳȦıȘ

ǼțʌȜȒȡȦıȘ țȡȚĲȘȡȓȠȣ
ʌȜȘȡȩĲȘĲĮȢ

ȃǹǿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

17.

16.

15.

x ȝȘ ȪʌĮȡȟȘ ĮʌȠĳȐıİȦȞ ĮțȠȪıȚĮȢ
ĮȞȐțȜȘıȘȢ ʌȡȐȟİȦȞ ȣʌĮȖȦȖȒȢ ıİ
ĮȞĮʌĲȣȟȚĮțȠȪȢ ȞȩȝȠȣȢ Ȓ / țĮȚ ĲȠȣ
ǼʌȚȤİȚȡȘıȚĮțȠȪ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ
ǹȜȚİȓĮȢ,

ǼȟİĲȐȗȠȞĲĮȚ ĲĮ :
x ıĲȠȚȤİȓĮ ıȣȞĮȜȜĮțĲȚțȒȢ ĲȐȟȘȢ Įʌȩ
ȣĳȚıĲȐȝİȞİȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲȑȢ ĲȠȣ
(ʌ.Ȥ., ĳȠȡȠȜȠȖȚțȒ țĮȚ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȒ
İȞȘȝİȡȩĲȘĲĮ),
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ǼȀȆȁǾȇȍȈǾ ȀȇǿȉǾȇǿȍȃ ȈȉǹǻǿȅȊ Ǻ5

ȅȋǿ

4

0% ǿȀ20%
ȃǹǿ

8

20%< ǿȀ30%

ȆȇȅȏȆȅĬǼȈǾ ĬǼȉǿȀǾȈ ǹȄǿȅȁȅīǾȈǾȈ:
H ȆȡȐȟȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞİȚ șİĲȚțȒ ĲȚȝȒ “ȃǹǿ” Ȓ “ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮ”
ıİ ȩȜĮ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ.

ĮʌȠįİȚțĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ
ıĲȠ ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 5 ĲȘȢ Ȋǹ..

Ǿ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ
ȠȜȠțȜȘȡȫȞİĲĮȚ
Ǿ ʌȡȐȟȘ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ

Τεύχος Β’ 2656/28.07.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

27313

ȂǼȉȇȅ

ȅ ĳȠȡȑĮȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ĲȘȞ ʌȡȩĲĮıȘ İȝʌȓʌĲİȚ ıĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ
įȣȞȘĲȚțȫȞ įȚțĮȚȠȪȤȦȞ ʌȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȩıțȜȘıȘ

ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ İȐȞ Ƞ ĳȠȡȑĮȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ĲȘȞ ʌȡȩĲĮıȘ ȑȤİȚ ĲȘȞ
ĮȡȝȠįȚȩĲȘĲĮ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ. ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ȕȐıȘ ıĲȠȚȤİȓĮ
ĲİțȝȘȡȓȦıȘȢ (ʌ.Ȥ. țĮȞȠȞȚıĲȚțȑȢ ĮʌȠĳȐıİȚȢ, țĮĲĮıĲĮĲȚțȐ ĳȠȡȑȦȞ țȜʌ) ʌȠȣ
ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıȣȞȘȝȝȑȞĮ țĮĲȐ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȠȣ ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ țĮȚ ĲĮ ȠʌȠȓĮ
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȩıțȜȘıȘ

ǻȚțĮȚȠȪȤȠȢ ʌȠȣ
İȝʌȓʌĲİȚ ıĲȘȞ
ʌȡȩıțȜȘıȘ

ǻȚțĮȚȠȪȤȠȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ
ĲȘȞ ĮȡȝȠįȚȩĲȘĲĮ
ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ
ʌȡȐȟȘȢ

2

3

1

ǼȟİȚįȓțİȣıȘ țȡȚĲȘȡȓȠȣ
Ǿ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ İȓȞĮȚ İȞĲȩȢ ĲȘȢ
ʌȡȠșİıȝȓĮȢ ʌȠȣ ĲȓșİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȩıțȜȘıȘ

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ țȡȚĲȘȡȓȠȣ
ǲȜİȖȤȠȢ
ıȣȝȕĮĲȩĲȘĲĮȢ ʌȡȐȟȘȢ

ǹ/ǹ

ȀȇǿȉǾȇǿǹ

ȆȇȅȉǼǿȃȅȂǼȃOȈ ȉǿȉȁȅȈ
ȆȇǹȄǾȈ:

ȅȋǿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ

4.1.20: ǱȡșȡȠ 41 ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 1 ıĲȠȚȤİȓĮ Į), ȕ) țĮȚ Ȗ) ǼȞİȡȖİȚĮțȒ ĮʌȩįȠıȘ țĮȚ ȝİĲȡȚĮıȝȩȢ ĲȘȢ țȜȚȝĮĲȚțȒȢ
ĮȜȜĮȖȒȢ – ǼʌİȞįȪıİȚȢ İʌȓ ĲȠȣ ıțȐĳȠȣȢ· ȑȜİȖȤȠȚ țĮȚ ıȣıĲȒȝĮĲĮ İȞİȡȖİȚĮțȒȢ ĮʌȩįȠıȘȢǜ įȚİȡİȪȞȘıȘ ĲȘȢ
ıȣȝȕȠȜȒȢ ĲȦȞ İȞĮȜȜĮțĲȚțȫȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ʌȡȩȦıȘȢ țĮȚ ĲȠȣ ıȤİįȚĮıȝȠȪ ĲȠȣ țȪĲȠȣȢ [+ ȐȡșȡȠ 44
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 1 ıĲȠȚȤİȓȠ į) ǹȜȚİȓĮ İıȦĲİȡȚțȫȞ ȣįȐĲȦȞ]

ȉȚȝȒ
ȃǹǿ
ȅȋǿ

5. ȆĮȡȠȤȒ ıĲȒȡȚȟȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İȞȓıȤȣıȘ ĲȘȢ ĲİȤȞȠȜȠȖȚțȒȢ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ țĮȚ țĮȚȞȠĲȠȝȓĮȢ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ
ĲȘȢ ĮȪȟȘıȘȢ ĲȘȢ İȞİȡȖİȚĮțȒȢ ĮʌȠįȠĲȚțȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ȖȞȫıȘȢ

ǼǿǻǿȀȅȈ ȈȉȅȋȅȈ:

Ȉȉǹǻǿȅ ǹ. ǼȁǼīȋȅȈ ȆȁǾȇȅȉǾȉǹȈ Ȁǹǿ ǼȆǿȁǼȄǿȂȅȉǾȉǹȈ ȆȇǹȄǼȍȃ

1 : ȆȡȠȫșȘıȘ ĲȘȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȐ ȕȚȫıȚȝȘȢ, ĮʌȠįȠĲȚțȒȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠȣȢ ʌȩȡȠȣȢ țĮȚȞȠĲȩȝȠȣ,
ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ țĮȚ ȕĮıȚȗȩȝİȞȘȢ ıĲȘ ȖȞȫıȘ ĮȜȚİȓĮȢ

ȆȇȅȉǼȇǹǿȅȉǾȉǹ:

ȀȍǻǿȀȅȈ ȆȇȅȈȀȁǾȈǾȈ:

ǼȆ ǹȁǿǼǿǹȈ & ĬǹȁǹȈȈǹȈ 2014 - 2020

ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǿǹȀȅ
ȆȇȅīȇǹȂȂǹ:

Ȉȉǹǻǿȅ ǹ. ǼȁǼīȋȅȈ ȆȁǾȇȅȉǾȉǹȈ Ȁǹǿ ǼȆǿȁǼȄǿȂȅȉǾȉǹȈ ȆȇǹȄǼȍȃ
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Ǿ ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȘ ʌȡȐȟȘ įİȞ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȝȒȝĮ İʌȑȞįȣıȘȢ ıİ ȣʌȠįȠȝȒ Ȓ
ʌĮȡĮȖȦȖȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ Ș ȠʌȠȓĮ ȑʌĮȣıİ Ȓ ȝİĲİȖțĮĲĮıĲȐșȘțİ İțĲȩȢ ĲȘȢ
ʌİȡȚȠȤȒȢ ĲȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ İȞĲȩȢ ʌȑȞĲİ İĲȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ʌȜȘȡȦȝȒ
ıĲȠȞ įȚțĮȚȠȪȤȠ Ȓ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ ʌȠȣ ȠȡȚȗȩĲĮȞ ıĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ʌİȡȓ
țȡĮĲȚțȫȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ (ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 71 ĲȠȣ ȀĮȞ. 1303/2013)

ǻİȞ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ
ĲȝȒȝĮ İʌȑȞįȣıȘȢ ıİ
ȣʌȠįȠȝȒ Ȓ
ʌĮȡĮȖȦȖȚțȒ İʌȑȞįȣıȘ
Ș ȠʌȠȓĮ ȑʌĮȣıİ Ȓ
ȝİĲİȖțĮĲĮıĲȐșȘțİ

6

7

9

8

Ǿ ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȘ ʌȡȐȟȘ įİȞ ȑȤİȚ ʌİȡĮȚȦșİȓ ĳȣıȚțȐ Ȓ ȣȜȠʌȠȚȘșİȓ ʌȜȒȡȦȢ
ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ (ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 65, ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 6
ĲȠȣ ȀĮȞ.1303/2013)

ȂȘ ʌİȡĮȓȦıȘ ĳȣıȚțȠȪ
ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȠȣ

5

ȆȡȐȟȘ Ș ȠʌȠȓĮ
İȝʌȓʌĲİȚ ıĲȠȞ șİȝĮĲȚțȩ
ȈĲȩȤȠ, ǼȚįȚțȩ ȈĲȩȤȠ
țĮȚ ȂȑĲȡȠ ĲȘȢ
ȆȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ
ȂȘ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȦȞ
ȤȠȡȘȖȠȪȝİȞȦȞ
ȤȡȘȝĮĲȠįȠĲȒıİȦȞ

ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ İȐȞ Ș ʌİȡȓȠįȠȢ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȘȢ ʌȡȠȢ
ıȣȖȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ ʌȡȐȟȘȢ İȝʌȓʌĲİȚ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ İʌȚȜİȟȚȝȩĲȘĲĮȢ
ĲȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ, İțĲȩȢ İȐȞ ıĲȘȞ ʌȡȩıțȜȘıȘ ȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ
ʌȡȠșİıȝȓĮ

ȆİȡȓȠįȠȢ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ
İȞĲȩȢ ʌİȡȚȩįȠȣ
İʌȚȜİȟȚȝȩĲȘĲĮȢ
ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚțȒȢ
ʌİȡȚȩįȠȣ țĮȚ
ʌȡȩıțȜȘıȘȢ

ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ (ȕİȕĮȓȦıȘ įȚțĮȚȠȪȤȠȣ) İȐȞ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ȝȘ įȚʌȜȒ
ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ ĲȘȢ ȓįȚĮȢ įĮʌȐȞȘȢ Įʌȩ ȐȜȜĮ ǼʌȚȤİȚȡȘıȚĮțȐ
ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮ, ȤȡȘȝĮĲȠįȠĲȚțȐ İȡȖĮȜİȓĮ Ȓ /țĮȚ İșȞȚțȠȪȢ ʌȩȡȠȣȢ

ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ İȐȞ Ș ʌȡȐȟȘ İȝʌȓʌĲİȚ ıĲȠ șİȝĮĲȚțȩ ıĲȩȤȠ/ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮ/
İȚįȚțȩ ıĲȩȤȠ/ ȝȑĲȡȠ ĲȘȢ ʌȡȩıțȜȘıȘȢ

ȅ ĮȚĲȠȪȝİȞȠȢ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ İȓȞĮȚ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ ʌȠȣ ĲȓșİĲĮȚ ıĲȘȞ
ʌȡȩıțȜȘıȘ

ȁȠȚʌȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȩıțȜȘıȘ (ȈĲȘ ȜȓıĲĮ İȟȑĲĮıȘȢ
ʌȜȘȡȩĲȘĲĮȢ : ȐįİȚİȢ, İȖțȡȓıİȚȢ, țȜʌ.)

ȉȣʌȚțȒ ʌȜȘȡȩĲȘĲĮ ĲȘȢ
ȣʌȠȕĮȜȜȩȝİȞȘȢ
ʌȡȩĲĮıȘȢ

4

Ǿ ĮȓĲȘıȘ İȓȞĮȚ ȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȘ Įʌȩ ĲȠ ȞȩȝȚȝȠ İțʌȡȩıȦʌȠ ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ
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ȆĮȡĮįİțĲȩ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ

ǵȋǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ țȡȚĲȘȡȓȠȣ

ǼȟİȚįȓțİȣıȘ țȡȚĲȘȡȓȠȣ

ȀĮĲȐıĲĮıȘ

ȉȚȝȒ

Ȉȉǹǻǿȅ Ǻ1. ȆȁǾȇȅȉǾȉǹ Ȁǹǿ ȈǹĭǾȃǼǿǹ ȉȅȊ ȆǼȇǿǼȋȅȂǼȃȅȊ ȉǾȈ ȆȇȅȉǹȈǾȈ

ǺĮșȝȩȢ

ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ

5. ȆĮȡȠȤȒ ıĲȒȡȚȟȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İȞȓıȤȣıȘ ĲȘȢ ĲİȤȞȠȜȠȖȚțȒȢ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ țĮȚ țĮȚȞȠĲȠȝȓĮȢ,
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȘȢ ĮȪȟȘıȘȢ ĲȘȢ İȞİȡȖİȚĮțȒȢ ĮʌȠįȠĲȚțȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ȖȞȫıȘȢ
4.1.20: ǱȡșȡȠ 41 ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 1 ıĲȠȚȤİȓĮ Į), ȕ) țĮȚ Ȗ) ǼȞİȡȖİȚĮțȒ ĮʌȩįȠıȘ țĮȚ ȝİĲȡȚĮıȝȩȢ ĲȘȢ
țȜȚȝĮĲȚțȒȢ ĮȜȜĮȖȒȢ – ǼʌİȞįȪıİȚȢ İʌȓ ĲȠȣ ıțȐĳȠȣȢ· ȑȜİȖȤȠȚ țĮȚ ıȣıĲȒȝĮĲĮ İȞİȡȖİȚĮțȒȢ ĮʌȩįȠıȘȢǜ
įȚİȡİȪȞȘıȘ ĲȘȢ ıȣȝȕȠȜȒȢ ĲȦȞ İȞĮȜȜĮțĲȚțȫȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ʌȡȩȦıȘȢ țĮȚ ĲȠȣ ıȤİįȚĮıȝȠȪ ĲȠȣ țȪĲȠȣȢ
[+ ȐȡșȡȠ 44 ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 1 ıĲȠȚȤİȓȠ į) ǹȜȚİȓĮ İıȦĲİȡȚțȫȞ ȣįȐĲȦȞ]

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Į/Į

ȀȍǻǿȀȅȈ ȆȇȅȈȀȁǾȈǾȈ:

ȂǼȉȇȅ :

ǼǿǻǿȀȅȈ ȈȉȅȋȅȈ:

1 : ȆȡȠȫșȘıȘ ĲȘȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȐ ȕȚȫıȚȝȘȢ, ĮʌȠįȠĲȚțȒȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠȣȢ ʌȩȡȠȣȢ țĮȚȞȠĲȩȝȠȣ,
ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ țĮȚ ȕĮıȚȗȩȝİȞȘȢ ıĲȘ ȖȞȫıȘ ĮȜȚİȓĮȢ

ȆȇȅȉǼȇǹǿȅȉǾȉǹ :

Ǿ ʌȡȐȟȘ ʌȡȠȤȦȡİȓ
ıĲȠ ȈĲȐįȚȠ Ǻ ĲȘȢ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ
Ǿ ʌȡȐȟȘ
ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ

ǹȁǿǼǿǹȈ Ȁǹǿ ĬǹȁǹȈȈǹȈ

Ȉȉǹǻǿȅ Ǻ. ǹȄǿȅȁȅīǾȈǾ ȉȍȃ ȆȇȅȉǹȈǼȍȃ ǹȃǹ ȅȂǹǻǹ ȀȇǿȉǾȇǿȍȃ

ȆȇȅȏȆȅĬǼȈǾ ĬǼȉǿȀǾȈ ǹȄǿȅȁȅīǾȈǾȈ:
ĬİĲȚțȒ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ țȡȚĲȘȡȓȦȞ ĲȠȣ ȈȉǹǻǿȅȊ ǹ

ȅ įȚțĮȚȠȪȤȠȢ įİȞ ȑȤİȚ įȚĮʌȡȐȟİȚ ĮʌȐĲȘ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȠȣ Ǽȉǹ Ȓ ĲȠȣ ǼȉĬǹ
(ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 10 ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ 508/2014)

ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǿǹȀȅ ȆȇȅīȇǹȂȂǹ :

ǼȀȆȁǾȇȍȈǾ ȀȇǿȉǾȇǿȍȃ
ȈȉǹǻǿȅȊ ǹ

10
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ǼțʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ țȡȚĲȘȡȓȠȣ

Ǿ ȡİĮȜȚıĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣ
ȤȡȠȞȠįȚĮȖȡȐȝȝĮĲȠȢ İȟİĲȐȗİĲĮȚ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ :
Į) ĲȠ ĳȣıȚțȩ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ țĮȚ ĲȘȞ
İʌȚȜİȖȝȑȞȘ ȝȑșȠįȠ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ ,
ȕ) ĲȠȣȢ İȞįİȤȩȝİȞȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ
ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ
İʌİȞįȣĲȚțȠȪ ıȤİįȓȠȣ
ȍȢ ȕȐıȘ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ
ȤȡȠȞȠįȚĮȖȡȐȝȝĮĲĮ ıȣȞĮĳȫȞ
İʌİȞįȣĲȚțȫȞ ıȤİįȓȦȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ
ȣȜȠʌȠȚȘșİȓ İʌȚĲȣȤȫȢ.

ȇİĮȜȚıĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣ
ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ

ȇİĮȜȚıĲȚțȩĲȘĲĮ
ȤȡȠȞȠįȚĮȖȡȐȝȝĮĲȠȢ

1.

2.

3.

ǼȀȆȁǾȇȍȈǾ ȀȇǿȉǾȇǿȍȃ ȈȉǹǻǿȅȊ Ǻ1

ǼțʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ țȡȚĲȘȡȓȠȣ

ǹȟȚȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ ĲĮ İʌȓ ȝȑȡȠȣȢ ȝȠȞĮįȚĮȓĮ
țȩıĲȘ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ țĮȚ ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ "İȪȜȠȖȠ ĲȠȣ
țȩıĲȠȣȢ" ȕȐıİȚ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ
İȡȖĮȜİȓȦȞ ʌȠȣ įȚĮșȑĲİȚ Ș ȊʌȘȡİıȓĮ ʌȠȣ
ȑȤİȚ ĲȘȞ ĮȡȝȠįȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ țĮȚ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȦȞ ʌȡȐȟİȦȞ.
ǼʌȓıȘȢ İȟİĲȐȗİĲĮȚ Ș ȠȡșȒ țĮĲĮȞȠȝȒ ĲȦȞ
İʌȓ ȝȑȡȠȣȢ įĮʌĮȞȫȞ ıĲȚȢ
țȦįȚțȠʌȠȚȘȝȑȞİȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ įĮʌĮȞȫȞ
ȂȑĲȡȠȣ.
ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ Ș İʌȚȜİȟȚȝȩĲȘĲĮ ĲȦȞ įĮʌĮȞȫȞ
ȕȐıİȚ ĲȠȣ ȚıȤȪȠȞĲȠȢ șİıȝȚțȠȪ ʌȜĮȚıȓȠȣ.

ȆȜȘȡȩĲȘĲĮ țĮȚ ıĮĳȒȞİȚĮ ĲȠȣ
ĳȣıȚțȠȪ ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȠȣ ĲȘȢ
ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȘȢ ʌȡȩĲĮıȘȢ

ȆȇȅȏȆȅĬǼȈǾ ĬǼȉǿȀǾȈ ǹȄǿȅȁȅīǾȈǾȈ:
H ȆȡȐȟȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞİȚ șİĲȚțȒ ĲȚȝȒ “ȃǹǿ” ıİ ȩȜĮ ĲĮ
țȡȚĲȒȡȚĮ.

ǼțʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ țȡȚĲȘȡȓȠȣ

ǹȟȚȠȜȠȖİȓĲĮȚ Ș ʌȜȘȡȩĲȘĲĮ ĲȘȢ
ʌİȡȚȖȡĮĳȒȢ ĲȠȣ ĳȣıȚțȠȪ ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȠȣ
ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲĮ ȕĮıȚțȐ
ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ țĮȚ ĲĮ
ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȘȢ, țĮșȫȢ
țĮȚ Ƞ ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȠȢ ȤĮȡĮțĲȒȡĮȢ ĲȘȢ
İʌȑȞįȣıȘȢ

Ǿ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ
ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ıĲȐįȚȠ Ǻ2
Ǿ ʌȡȐȟȘ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ

ȃǹǿ
ȅȋǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ
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ȆȡȠĮȖȦȖȒ ĲȘȢ ȚıȩĲȘĲĮȢ
ĮȞįȡȫȞ țĮȚ ȖȣȞĮȚțȫȞ țĮȚ ĲȘȢ
ȝȘ įȚȐțȡȚıȘȢ

ȈȣȝȕĮĲȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ ȝİ
ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĮȞĲĮȖȦȞȚıȝȠȪ
țĮȚ ĲȦȞ țȡĮĲȚțȫȞ
İȞȚıȤȪıİȦȞ

ǼȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ
ʌȡȠıȕĮıȚȝȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ
ĮĲȩȝȦȞ ȝİ ĮȞĮʌȘȡȓĮ

ǼȞĮȡȝȩȞȚıȘ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ ȝİ
ĲȘȞ ȚıȤȪȠȣıĮ ȀȠȚȞȒ
ǹȜȚİȣĲȚțȒ ȆȠȜȚĲȚțȒ țĮȚ ĲȘȞ
ȀȠȚȞȒ ȅȡȖȐȞȦıȘ ǹȖȠȡȐȢ

4.

5.

6.

7.

8.

10.

ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȩĲȘĲĮ țĮȚ
ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ Ȓ

ȈȣȝȕȠȜȒ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ ıĲȠȣȢ
įİȓțĲİȢ ĲȠȣ ȂȑĲȡȠȣ

ǼțʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ țȡȚĲȘȡȓȠȣ

ǼțʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ țȡȚĲȘȡȓȠȣ

ǼțʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ țȡȚĲȘȡȓȠȣ

ǼțʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ țȡȚĲȘȡȓȠȣ

ǼțʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ țȡȚĲȘȡȓȠȣ

ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ ĮȞ ȝİ ĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ
ʌȡȐȟȘȢ İʌȑȡȤİĲĮȚ :
- ȝİȓȦıȘ ĲȘȢ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ țĮȣıȓȝȦȞ,
Ȓ/țĮȚ
- ȝİȓȦıȘ ĲȦȞ İțʌȠȝʌȫȞ CO2 ȂȑĲȡȠȣ.
ǹȟȚȠȜȠȖİȓĲĮȚ Ș ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȦȞ
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ Ȓ ĲȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ ʌȠȣ șĮ

Ǿ ʌȡȐȟȘ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ

ȅȋǿ

0

4

Ǿ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ
ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ıĲȐįȚȠ Ǻ3
ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ǻİȞ
İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ

ȃǹǿ
ȅȋǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ǻİȞ
İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ

ȃǹǿ
ȅȋǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

Į. ȆĮȡĮȖȦȖȒ İʌȫȞȣȝȦȞ

10

1. ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȩĲȘĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ

ȋȦȡȓȢ ȝİĲĮȕȠȜȒ

ȂİȓȦıȘ ĲȘȢ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ
țĮȣıȓȝȦȞ Ȓ/țĮȚ ȝİȓȦıȘ
ĲȦȞ İțʌȠȝʌȫȞ CO2

Ȉȉǹǻǿȅ Ǻ3. ȈȀȅȆǿȂȅȉǾȉǹ ȉǾȈ ȆȇǹȄǾȈ

ȆȇȅȏȆȅĬǼȈǾ ĬǼȉǿȀǾȈ ǹȄǿȅȁȅīǾȈǾȈ:
H ȆȡȐȟȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞİȚ șİĲȚțȒ ĲȚȝȒ “ȃǹǿ” Ȓ “ǻİȞ
İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ” ıİ ȩȜĮ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ.

ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ ĮȞ Ș ʌȡȐȟȘ ıȣȞȐįİȚ ȝİ ĲȚȢ
ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞİȢ įȡȐıİȚȢ țĮȚ ĲȠȣȢ ıĲȩȤȠȣȢ
ĲȠȣ ȈȤİįȓȠȣ ǻȡȐıİȚȢ «Ǿ ʌĮȡȐțĲȚĮ ĮȜȚİȓĮ
ĮȞĲȚȝȑĲȦʌȘ ȝİ ĲȠȣȢ ıĲȩȤȠȣȢ țĮȚ ĲȚȢ
ĮȡȤȑȢ ĲȘȢ ȀǹȜȆ
ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ ĮȞ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ȚıȩĲȘĲĮ
ȝİĲĮȟȪ ĮȞįȡȫȞ țĮȚ ȖȣȞĮȚțȫȞ, țĮșȫȢ țĮȚ
ĮȞ ĮʌȠĲȡȑʌİĲĮȚ țȐșİ įȚȐțȡȚıȘ, (ĳȪȜȠȣ,
ĳȣȜȒȢ, İșȞȚțȒȢ țĮĲĮȖȦȖȒȢ, ț.Ȝ.ʌ.), ȩʌȦȢ
ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 7, ĲȠȣ ȀĮȞ 1303/13
ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ İĳȩıȠȞ Ș ʌȡȐȟȘ İȞȑȤİȚ
ıĲȠȚȤİȓĮ țȡĮĲȚțȫȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ, Ș
ıȣȝȕĮĲȩĲȘĲȐ ĲȘȢ ȝİ ĲȠ țĮȞȠȞȚıĲȚțȩ
ʌȜĮȓıȚȠ ĲȦȞ țȡĮĲȚțȫȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ.
ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ ĮȞ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ İʌĮȡțȫȢ Ș
ʌȡȠıȕĮıȚȝȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĮĲȩȝȦȞ ȝİ
ĮȞĮʌȘȡȓĮ, (ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘ ĳȪıȘ ĲȘȢ
ʌȡȐȟȘȢ), ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 7,
ĲȠȣ ȀĮȞ 1303/13
ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ ĮȞ ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ
țĮȞȩȞİȢ țĮȚ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ,
ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ țĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ
1379/13 & 1380/13.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

9.

ǼȀȆȁǾȇȍȈǾ ȀȇǿȉǾȇǿȍȃ ȈȉǹǻǿȅȊ Ǻ2

ǼȞĮȡȝȩȞȚıȘ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ ȝİ
ĲȠ İțʌȠȞȘșȑȞ «ȈȤȑįȚȠ
ǻȡȐıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡȐțĲȚĮ
ĮȜȚİȓĮ»

Ȉȉǹǻǿȅ Ǻ2. ȉǾȇǾȈǾ ĬǼȈȂǿȀȅȊ ȆȁǹǿȈǿȅȊ Ȁǹǿ ǼȃȈȍȂǹȉȍȈǾ ȅȇǿǽȅȃȉǿȍȃ ȆȅȁǿȉǿȀȍȃ
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ȆĮȡĮȖȦȖȒ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
ȣȥȘȜȒȢ ʌȡȠıĲȚșȑȝİȞȘȢ ĮȟȓĮȢ

ǼĳĮȡȝȠȖȒ ʌȡȠȘȖȝȑȞȘȢ Ȓ
țĮȚȞȠĲȩȝȠȣ ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ

11.

12.

ĲȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ ʌȠȣ șĮ
ʌĮȡĮȤșȠȪȞ.

ǹȟȚȠȜȠȖİȓĲĮȚ Ș İĳĮȡȝȠȖȒ ʌȡȠȘȖȝȑȞȘȢ Ȓ
țĮȚȞȠĲȩȝȠȣ ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ıĲȘȞ
ʌĮȡĮȖȦȖȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ, įȚȠȚțȘĲȚțȒȠȡȖĮȞȦĲȚțȒ-țȠȚȞȦȞȚțȒ țĮȚȞȠĲȠȝȓĮ.
īȚĮ ĲȘȞ ȑȞȞȠĮ ĲȘȢ țĮȚȞȠĲȩȝȠȣ
ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ĲĮ
ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȠ ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 1 ĲȘȢ
Ȋǹ

ǹȟȚȠȜȠȖİȓĲĮȚ ĲȠ ʌĮȡĮȖȩȝİȞȠ ʌȡȠȧȩȞ ĲȘȢ
ʌȡȐȟȘȢ, ȕȐıİȚ ĲȠȣ ȕĮșȝȠȪ
ʌȡȠıĲȚșȑȝİȞȘȢ ĮȟȓĮȢ ĲȠȣ ʌȠȣ ȜĮȝȕȐȞİȚ
ıĲȘȞ ĮȖȠȡȐ

ʌĮȡĮȤșȠȪȞ țĮșȫȢ țĮȚ Ș ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣȢ

ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȫȞ
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ȝİ ʌȡȠȕȠȜȒ
ʌȠȚȠĲȚțȫȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ
ȕ. ȆĮȡĮȖȦȖȒ ȐȜȜȦȞ
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
2. ȆȠȚȩĲȘĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
Į. ǻĮʌȐȞİȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ
ȖȚĮ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ Ȓ/țĮȚ
ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȦȞ
ıȣȞșȘțȫȞ įȘȝȩıȚĮȢ
ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒȢ Ȓ
ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
ıİ ʌȠıȠıĲȩ >20% ĲȠȣ
ıȣȞȠȜȚțȠȪ İʌȚȜȑȟȚȝȠȣ
țȩıĲȠȣȢ
ȕ. ǻĮʌȐȞİȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ
ȖȚĮ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ Ȓ/țĮȚ
ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȦȞ
ıȣȞșȘțȫȞ įȘȝȩıȚĮȢ
ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ȣȖȚİȚȞȒȢ Ȓ
ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
ıİ ʌȠıȠıĲȩ 20% ĲȠȣ
ıȣȞȠȜȚțȠȪ İʌȚȜȑȟȚȝȠȣ
țȩıĲȠȣȢ
ȊȥȘȜȒȢ ʌȡȠıĲȚșȑȝİȞȘȢ
ĮȟȓĮȢ
ȂİıĮȓĮȢ ʌȡȠıĲȚșȑȝİȞȘȢ
ĮȟȓĮȢ
ȋĮȝȘȜȒȢ Ȓ ȤȦȡȓȢ
ʌȡȠıĲȚșȑȝİȞȘ ĮȟȓĮ
ȉȠ ʌȡȠȧȩȞ İȓȞĮȚ
ʌȡȦĲȩĲȣʌȠ /țĮȚȞȠĲȩȝȠ Ȓ
Ș ʌȡȩĲĮıȘ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ
įȚȠȚțȘĲȚțȒ / ȠȡȖĮȞȦĲȚțȒ /
țȠȚȞȦȞȚțȒ țĮȚȞȠĲȠȝȓĮ.
ȉȠ ʌȡȠȧȩȞ İȓȞĮȚ ȠȣıȚȦįȫȢ
įȚĮĳȠȡȠʌȠȚȘȝȑȞȠ ıİ
ıȤȑıȘ ȝİ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ ʌȠȣ ȒįȘ
ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȚ
5

10

1

5

10

5

10

5
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ǺĮșȝȩȢ ʌȡȠȩįȠȣ
įȚȠȚțȘĲȚțȫȞ Ȓ ȐȜȜȦȞ
İȞİȡȖİȚȫȞ

ǹȜȚİȓȢ

Ǿ ʌȡȐȟȘ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ

ȅȋǿ

Ȉȉǹǻǿȅ Ǻ5: ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǿǹȀǾ Ȁǹǿ ȋȇǾȂǹȉȅȅǿȀȅȃȅȂǿȀǾ ǿȀǹȃȅȉǾȉǹ ǻǿȀǹǿȅȊȋȅȊ

Ǿ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ
ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ıĲȐįȚȠ Ǻ5
ȃǹǿ

2

10

ǻİȞ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ
ĮȜȜȐ įİȞ ĮȞĮȝȑȞİĲĮȚ ȞĮ
İʌȘȡİȐıȠȣȞ ĲȘȞ
ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ
ǻİȞ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ
țĮȚ İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ
İʌȘȡİȐıȠȣȞ ĲȘȞ
ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ

20

Ǿ ʌȡȐȟȘ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ

ȅȋǿ

ȅȜȠțȜȘȡȦȝȑȞİȢ

ȆȇȅȏȆȅĬǼȈǾ ĬǼȉǿȀǾȈ ǹȄǿȅȁȅīǾȈǾȈ:
H ȆȡȐȟȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞİȚ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮ ıĲȠ ȑȞĮ țĮȚ ȝȠȞĮįȚțȩ
țȡȚĲȒȡȚȠ ĲȘȢ ȠȝȐįĮȢ

ǼȜȑȖȤİĲĮȚ Ƞ ȕĮșȝȩȢ ʌȡȠȩįȠȣ
ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȦȞ įȚȠȚțȘĲȚțȫȞ Ȓ ȐȜȜȦȞ
İȞİȡȖİȚȫȞ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ
ȖȚĮ ĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȘȢ
ʌȡȐȟȘȢ. ȅȚ İȞȑȡȖİȚİȢ ĮȣĲȑȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
ĮĳȠȡȠȪȞ İȓĲİ ıİ İȞȑȡȖİȚİȢ ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ
ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ Ȓ ıİ İȞȑȡȖİȚİȢ
ĲȡȓĲȦȞ (ȑțįȠıȘ ĮįİȚȫȞ, ĮʌȠĳȐıİȦȞ,
İȖțȡȓıİȦȞ, ț.Ȝ.ʌ.). Ǿ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ
ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȕȐıİȚ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ
ĲȘȢ Ȋǹ.

Ȉȉǹǻǿȅ Ǻ4. ȍȇǿȂȅȉǾȉǹ ȆȇǹȄǾȈ

Ǿ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ
ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ıĲȐįȚȠ Ǻ4

6

ȂİȖȐȜİȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ
ȃǹǿ

7

8

10

ȂİıĮȓİȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ

ȆȠȜȪ ȝȚțȡȑȢ țĮȚ ȝȚțȡȑȢ
İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ

ȆȇȅȏȆȅĬǼȈǾ ĬǼȉǿȀǾȈ ǹȄǿȅȁȅīǾȈǾȈ:
H ȆȡȐȟȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞİȚ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮ ıİ ȩȜĮ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ

ǹȟȚȠȜȠȖİȓĲĮȚ ĮȞ Ƞ įȚțĮȚȠȪȤȠȢ İȓȞĮȚ ĮȜȚȑĮȢ
țĮȚ ĲȠ ȝȑȖİșȠȢ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ : ʌȠȜȪ
ȝȚțȡȑȢ, ȝȚțȡȑȢ, ȝİıĮȓİȢ țĮȚ ȝİȖȐȜİȢ
İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ.

1
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ǼȀȆȁǾȇȍȈǾ ȀȇǿȉǾȇǿȍȃ ȈȉǹǻǿȅȊ Ǻ4

14.

ǼȀȆȁǾȇȍȈǾ ȀȇǿȉǾȇǿȍȃ ȈȉǹǻǿȅȊ Ǻ3

13.

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ȝİȖȑșȠȣȢ ĲȘȢ
İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ (ıȪıĲĮıȘ
2003/361/ǼȀ) țĮȚ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ
ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ ĲȘȢ ʌȡȩĲĮıȘȢ

Ȉİ ĮȞĲȓșİĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
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17.

16.

15.

ǼʌȚȝȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ ĮȜȚȑĮ, ʌȠȣ
Įıțİȓ ĲȘȞ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ
ĮȜȚİȓĮ İʌȓ İȞİȡȖȠȪ ıțȐĳȠȣȢ
țĮȚ İȓȞĮȚ ȚįȚȠțĲȒĲȘȢ ĲȠȣ
ıțȐĳȠȣȢ, ıİ ıȤİĲȚțȩ ȝİ ĲȘȞ
ĮȜȚİȓĮ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ ıİ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘȝȑȞȘ įȠȝȒ
ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ įȚȐșİıȘȢ ĲȦȞ
ȚįȓȦȞ țİĳĮȜĮȓȦȞ

ĭİȡİȖȖȣȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ

ǹȟȚȠȜȠȖİȓĲĮȚ Ș ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ, Ș
įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ įȚȐșİıȘȢ ĲȦȞ ȚįȓȦȞ
țİĳĮȜĮȓȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ țȐȜȣȥȘ ĲȘȢ ȚįȓĮȢ
ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ ıĲȠ İʌİȞįȣĲȚțȩ ıȤȑįȚȠ țĮȚ
ĲȠȣ ĮȞĮȖțĮȓȠȣ țİĳĮȜĮȓȠȣ țȓȞȘıȘȢ.
Ǿ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ įȚȐșİıȘȢ ĲȦȞ ȚįȓȦȞ
țİĳĮȜĮȓȦȞ țȡȓȞİĲĮȚ ȝİ ȕȐıȘ ĲĮ

ǹȟȚȠȜȠȖİȓĲĮȚ ĮȞ Ƞ ĳȠȡȑĮȢ ĲȘȢ
İʌİȞįȣĲȚțȒȢ ʌȡȩĲĮıȘȢ ȑȤİȚ İʌȚȝȠȡĳȦșİȓ
ıİ ıȤİĲȚțȩ ȝİ ĲȘȞ ĮȜȚİȓĮ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ ıİ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘȝȑȞİȢ įȠȝȑȢ

x įİȞ ȑȤİȚ ȜȐȕİȚ İȞȓıȤȣıȘ įȚȐıȦıȘȢ Ȓ
ĮȞĮįȚȐȡșȡȦıȘȢ, Ȓ ȑȤİȚ ȜȐȕİȚ
İȞȓıȤȣıȘ įȚȐıȦıȘȢ ĮȜȜȐ ȑȤİȚ
ĮʌȠʌȜȘȡȫıİȚ ĲȠ įȐȞİȚȠ țĮȚ ȑȤİȚ ȜȪıİȚ
ĲȘȞ ıȪȝȕĮıȘ İȖȖȪȘıȘȢ, Ȓ ĲȑȜȠȢ, ȩĲȚ
ȑȤİȚ ȜȐȕİȚ İȞȓıȤȣıȘ ĮȞĮįȚȐȡșȡȦıȘȢ Ș
ȠʌȠȓĮ ȑȤİȚ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ.

x ȝȘ ȣʌȠȕȠȜȒ ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ ȣʌĮȖȦȖȒȢ ıĲȚȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȆĲȦȤİȣĲȚțȠȪ ȀȫįȚțĮ.

x ȝȘ ȪʌĮȡȟȘ ĮʌȠĳȐıİȦȞ ĮțȠȪıȚĮȢ
ĮȞȐțȜȘıȘȢ ʌȡȐȟİȦȞ ȣʌĮȖȦȖȒȢ ıİ
ĮȞĮʌĲȣȟȚĮțȠȪȢ ȞȩȝȠȣȢ Ȓ / țĮȚ ĲȠȣ
ǼʌȚȤİȚȡȘıȚĮțȠȪ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ
ǹȜȚİȓĮȢ,

ǼȟİĲȐȗȠȞĲĮȚ ĲĮ :
x ıĲȠȚȤİȓĮ ıȣȞĮȜȜĮțĲȚțȒȢ ĲȐȟȘȢ Įʌȩ
ȣĳȚıĲȐȝİȞİȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲȑȢ ĲȠȣ
(ʌ.Ȥ., ĳȠȡȠȜȠȖȚțȒ țĮȚ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȒ
İȞȘȝİȡȩĲȘĲĮ),

20
16
12

40%< ǿȀ<50%
30%< ǿȀ40%

5

10

ȅȋǿ

ǿȀ50% ĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ
țȩıĲȠȣȢ

ȋȦȡȓȢ İʌȚȝȩȡĳȦıȘ

ǹʌȠįİįİȚȖȝȑȞȘ
İʌȚȝȩȡĳȦıȘ

ǼțʌȜȒȡȦıȘ țȡȚĲȘȡȓȠȣ
ʌȜȘȡȩĲȘĲĮȢ

ȃǹǿ
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ǼȀȆȁǾȇȍȈǾ ȀȇǿȉǾȇǿȍȃ ȈȉǹǻǿȅȊ Ǻ5

ȅȋǿ

4

0% ǿȀ20%
ȃǹǿ

8

20%< ǿȀ30%

ȆȇȅȏȆȅĬǼȈǾ ĬǼȉǿȀǾȈ ǹȄǿȅȁȅīǾȈǾȈ:
H ȆȡȐȟȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞİȚ șİĲȚțȒ ĲȚȝȒ “ȃǹǿ” Ȓ “ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮ”
ıİ ȩȜĮ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ.

ĮʌȠįİȚțĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ
ıĲȠ ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 5 ĲȘȢ Ȋǹ..

Ǿ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ
ȠȜȠțȜȘȡȫȞİĲĮȚ
Ǿ ʌȡȐȟȘ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 2

ȈĲȠȚȤİȓĮ ĲİțȝȘȡȓȦıȘȢ ĲȘȢ ȚįȚȩĲȘĲĮȢ ȂȚțȡȠȝİıĮȓĮȢ ǼʌȚȤİȓȡȘıȘȢ

1.

ǹȡȚșȝȩȢ ĮʌĮıȤȠȜȠȣȝȑȞȦȞ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ

ǹȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ ȝȩȞȚȝȘȢ țĮȚ ʌȜȒȡȠȣȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ Ȓ ĲȠ
ȚıȠįȪȞĮȝȩ ĲȠȣȢ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝİȡȚțȒȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ ȝİ ıȤȑıȘ İȟĮȡĲȘȝȑȞȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
țĮĲȐ ĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ țȜİȚıȝȑȞȘ įȚĮȤİȚȡȚıĲȚțȒ ȤȡȒıȘ ıĲȘȞ İȟİĲĮȗȩȝİȞȘ İʌȚȤİȓȡȘıȘ ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ ĲȠ ĲİȜİȣĲĮȓȠ ȣʌȠȕȜȘșȑȞ ȑȞĲȣʌȠ Ǽ7 Ȓ ĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ șİȦȡȘȝȑȞȘ țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ
ǼʌȚșİȫȡȘıȘȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ Ȓ ĲȚȢ ǹȞĮȜȣĲȚțȑȢ ȆİȡȚȠįȚțȑȢ ǻȘȜȫıİȚȢ (ǹȆǻ ) ĲȠȣ ǿȀǹ.
ǼʌȚʌȜȑȠȞ ĲȦȞ ȩıȦȞ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ĮȞȦĲȑȡȦ, ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș İʌȚȤİȓȡȘıȘ įİȞ İȓȞĮȚ
ĮȞİȟȐȡĲȘĲȘ, ĮȜȜȐ ıȣȞİȡȖĮȗȩȝİȞȘ Ȓ ıȣȞįİįİȝȑȞȘ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ ȠȡȚıȝȠȪȢ ʌȠȣ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘ ıȪıĲĮıȘ 2003/361/ǼȀ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ, ĲȘȢ 6ȘȢ ȂĮǸȠȣ 2003, ȖȚĮ ĲȠȞ
ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩ ĲȠȣ ĮȡȚșȝȠȪ ĲȦȞ ĮʌĮıȤȠȜȠȣȝȑȞȦȞ șĮ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ țĮȚ ȠȚ
İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ ʌȠȣ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ĮȞȐȞĲȘ Ȓ țĮĲȐȞĲȘ ĲȘȢ İȞ ȜȩȖȦ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘ
įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȠȣ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ıȪıĲĮıȘ 2003/361/ǼȀ. ȈȘȝİȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȝȚĮ İʌȚȤİȓȡȘıȘ ȞĮ İȓȞĮȚ ȂȂǼ Ȓ ȝİȖȐȜȘ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ țȐĲȦ Ȓ ȐȞȦ ĲȠȣ
ȠȡȓȠȣ ʌȠȣ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȪıĲĮıȘ İʌȓ įȪȠ įȚĮįȠȤȚțȐ ȠȚțȠȞȠȝȚțȐ ȑĲȘ (ȕȜ. ȐȡșȡȠ 4, ʌĮȡ. 2
ĲȠȣ ʌĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ĲȘȢ ıȪıĲĮıȘȢ 2003/361/ǼȀ.

2.

ȀȪțȜȠȢ İȡȖĮıȚȫȞ Ȓ ıȪȞȠȜȠ ȚıȠȜȠȖȚıȝȠȪ

ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩ ĲȦȞ ȤȡȘȝĮĲȠȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ ȝİȖİșȫȞ İȓȞĮȚ
İțİȓȞĮ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ țȜİȚıȝȑȞȘ įȚĮȤİȚȡȚıĲȚțȒ ȤȡȒıȘ țĮȚ ȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ ıİ İĲȒıȚĮ
ȕȐıȘ. ȁĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ țȜİȚıȓȝĮĲȠȢ ĲȦȞ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȫȞ. ȉȠ ȪȥȠȢ ĲȠȣ
țȪțȜȠȣ İȡȖĮıȚȫȞ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ ȤȦȡȓȢ ĲȠȞ ĭȆǹ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ȐȜȜȠȣȢ ȑȝȝİıȠȣȢ įĮıȝȠȪȢ.

ǼʌȚʌȜȑȠȞ ĲȦȞ ȩıȦȞ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ĮȞȦĲȑȡȦ, ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș İʌȚȤİȓȡȘıȘ įİȞ İȓȞĮȚ
ĮȞİȟȐȡĲȘĲȘ, ĮȜȜȐ ıȣȞİȡȖĮȗȩȝİȞȘ Ȓ ıȣȞįİįİȝȑȞȘ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ ȠȡȚıȝȠȪȢ ʌȠȣ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘ ıȪıĲĮıȘ 2003/361/ǼȀ ıĲȠ ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ, ȐȡșȡȠ 3, ȖȚĮ ĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩ
ĲȠȣ țȪțȜȠȣ İȡȖĮıȚȫȞ Ȓ ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȠȣ ȚıȠȜȠȖȚıȝȠȪ șĮ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ țĮȚ ĲĮ
ȠȚțȠȞȠȝȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ ʌȠȣ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ĮȞȐȞĲȘ Ȓ țĮĲȐȞĲȘ ĲȘȢ İȞ ȜȩȖȦ
İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȠȣ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ıȪıĲĮıȘ.
ȈȘȝİȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȝȚĮ İʌȚȤİȓȡȘıȘ ȞĮ İȓȞĮȚ ȂȂǼ Ȓ ȝİȖȐȜȘ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ
țȐĲȦ Ȓ ȐȞȦ ĲȠȣ ȠȡȓȠȣ ʌȠȣ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘ ıȪıĲĮıȘ, İʌȓ įȪȠ įȚĮįȠȤȚțȐ ȠȚțȠȞȠȝȚțȐ ȑĲȘ (ȕȜ.
ȐȡșȡȠ 4, ʌĮȡ. 2 ĲȠȣ ʌĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ĲȘȢ ıȪıĲĮıȘȢ 2003/361/ǼȀ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ƞ ĳȠȡȑĮȢ ĲȠȣ İʌİȞįȣĲȚțȠȪ ıȤİįȓȠȣ ĮȞȒțİȚ ıİ ȩȝȚȜȠ
İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲİțȝȘȡȓȦıȘȢ ĲȘȢ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ ĮȣĲȠȪ ıĲȠȞ ȩȝȚȜȠ,
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țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ ȝİȖİșȫȞ ĲȠȣ ȠȝȓȜȠȣ (įȘȝȠıȚİȣȝȑȞȠȚ ȚıȠȜȠȖȚıȝȠȓ) țĮȚ
ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲİțȝȘȡȓȦıȘȢ ĲȘȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ ĲȦȞ İĲĮȚȡİȚȫȞ ĲȠȣ ȠȝȓȜȠȣ (ȣʌȠȕȜȘșİȓıİȢ
ǹ.Ȇ.ǻ. Ȓ șİȦȡȘȝȑȞİȢ țĮĲĮıĲȐıİȚȢ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ Įʌȩ ĲȘȞ ǼʌȚșİȫȡȘıȘ ǼȡȖĮıȓĮȢ Ȓ
ȊʌİȪșȣȞȘ ǻȒȜȦıȘ İțȐıĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ ȩʌȠȣ șĮ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮıȤȠȜȠȪȝİȞȠȚ țĮȚ
ȠȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ ǼȂǼ) ȖȚĮ ĲȚȢ įȪȠ (2) ĲİȜİȣĲĮȓİȢ țȜİȚıȝȑȞİȢ įȚĮȤİȚȡȚıĲȚțȑȢ ȤȡȒıİȚȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ ʌȠȣ įİȞ ȑȤİȚ țȜİȓıİȚ ĮțȩȝȘ įȚĮȤİȚȡȚıĲȚțȒ ȤȡȒıȘ,
ʌȡȠıțȠȝȓȗȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İʌȓıȘȝĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲİțȝȘȡȓȦıȘȢ ĲȠȣ țȪțȜȠȣ İȡȖĮıȚȫȞ
țĮĲȐ ĲȘȞ ʌİȡȓȠįȠ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȘȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠȣ İȞİȡȖȘĲȚțȠȪ ĮȣĲȒȢ. (ȕȜ. ȐȡșȡȠ 4, ʌĮȡ. 3
ĲȠȣ ʌĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ĲȘȢ ıȪıĲĮıȘȢ 2003/361/ǼȀ).
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ ʌȜȒȡȘȢ įȚĮȤİȚȡȚıĲȚțȒ ȤȡȒıȘ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȘȢ
ĮȓĲȘıȘȢ įİȞ İȓȞĮȚ țȜİȚıȝȑȞȘ, ȖȚĮ ĲȘȞ ĲİțȝȘȡȓȦıȘ ĲȘȢ ȚįȚȩĲȘĲĮȢ ȂȂǼ ʌȡȠıțȠȝȓȗȠȞĲĮȚ
ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ

ĲȠȣ

ȕȚȕȜȓȠȣ

ĮʌȠȖȡĮĳȫȞ

țĮȚ

ȚıȠȜȠȖȚıȝȠȪ

ĲȘȢ

ĲİȜİȣĲĮȓĮȢ

ʌȜȒȡȠȣȢ

įȚĮȤİȚȡȚıĲȚțȒȢ ȤȡȒıȘȢ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ ȞȠȝȓȝȦȢ ȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȠ țĮȚ ȠȚ ĲȑııİȡȚȢ
ĲİȜİȣĲĮȓİȢ ȣʌȠȕȜȘșİȓıİȢ ǹ.Ȇ.ǻ. ĲȘȢ ĲİȜİȣĲĮȓĮȢ ʌȜȒȡȠȣȢ įȚĮȤİȚȡȚıĲȚțȒȢ ȤȡȒıȘȢ. Ȃİ ĲȘ
įȘȝȠıȓİȣıȘ ĲȠȣ ȚıȠȜȠȖȚıȝȠȪ Ș İʌȚȤİȓȡȘıȘ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ ĲȠȞ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ
ȞĮ İʌĮȞİȜİȖȤșȠȪȞ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ ȝȑȖİșȠȢ ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ ĲȠȣ İʌİȞįȣĲȚțȠȪ ıȤİįȓȠȣ įȚĮĳȠȡȠʌȠȚİȓĲĮȚ
ȝİĲĮȟȪ

ĲȦȞ

įȪȠ

ĲİȜİȣĲĮȓȦȞ

ȤȡȒıİȦȞ,

ıȪȝĳȦȞĮ

ȝİ

ĲȘ

ǻȒȜȦıȘ

ȂȂǼ,

ĲĮ

ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ ȝİȖİșȫȞ țĮȚ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ țĮȚ ȖȚĮ
ĲȘ ȤȡȒıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖȒșȘțİ ĲȦȞ įȪȠ ĲİȜİȣĲĮȓȦȞ țĮșȫȢ țĮȚ ȖȚĮ ȩıİȢ ȤȡȒıİȚȢ ĮʌĮȚĲȘșİȓ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İȜİȖȤșİȓ Ș ĮʌȩțĲȘıȘ Ȓ Ș ĮʌȫȜİȚĮ ĲȘȢ ȚįȚȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ ȦȢ
ȝİıĮȓĮȢ, ȝȚțȡȒȢ Ȓ ʌȠȜȪ ȝȚțȡȒȢ ȝȩȞȠȞ İȐȞ ĲȠ ĳĮȚȞȩȝİȞȠ İʌĮȞĮȜȘĳșİȓ İʌȓ įȪȠ įȚĮįȠȤȚțȐ
ȠȚțȠȞȠȝȚțȐ ȑĲȘ. (ȕȜ. ȐȡșȡȠ 4, ʌĮȡ. 2 ĲȠȣ ʌĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ĲȘȢ ıȪıĲĮıȘȢ 2003/361/ǼȀ).
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 3
ǹ.

ȈĲȠȚȤİȓĮ ĲİțȝȘȡȓȦıȘȢ ĲȘȢ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮȢ țȐȜȣȥȘȢ Įʌȩ ĲȠ ĳȠȡȑĮ ĲȠȣ İʌİȞįȣĲȚțȠȪ

ıȤİįȓȠȣ ĲȘȢ ȚįȓĮȢ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ
ȈĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȘȢ İȞȓıȤȣıȘȢ İʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȫȞ ıȤİįȓȦȞ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡȩȞĲĮ ȂȑĲȡĮ, İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ ȖȚĮ
ĲȚȢ ȣʌȠȥȒĳȚİȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ Ș ĲİțȝȘȡȓȦıȘ ĲȘȢ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮȢ țĮĲĮȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ȓįȚĮȢ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ
ĮȣĲȫȞ ıĲȠ İʌİȞįȣĲȚțȩ ıȤȑįȚȠ.
I.

ȍȢ ȓįȚĮ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ȞȠİȓĲĮȚ:
¾

ȖȚĮ ĲȚȢ ȣĳȚıĲȐȝİȞİȢ İĲĮȚȡİȓİȢ:

i. ĲȠ ʌȠıȩ ĲȘȢ ĮȪȟȘıȘȢ ĲȠȣ İĲĮȚȡȚțȠȪ țİĳĮȜĮȓȠȣ ĲȠȣȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ȞȑİȢ ıİ ȝİĲȡȘĲȐ
İȚıĳȠȡȑȢ ĲȦȞ İĲĮȓȡȦȞ, Ȓ
ii. ĲĮ ĳȠȡȠȜȠȖȘșȑȞĲĮ țĮĲȐ ĲȚȢ ȖİȞȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĮʌȠșİȝĮĲȚțȐ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȐ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
Įʌȩ ĲȘȞ țİȓȝİȞȘ ȞȠȝȠșİıȓĮ, İțĲȩȢ ĲȠȣ ĲĮțĲȚțȠȪ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĮȪȟȘıȘ ĲȠȣ ȝİĲȠȤȚțȠȪ
Ȓ İĲĮȚȡȚțȠȪ țİĳĮȜĮȓȠȣ țĮȚ ȣʌȩ ĲȠȞ ȩȡȠ ȩĲȚ ĲĮ ĮʌȠșİȝĮĲȚțȐ ĮȣĲȐ įİȞ șĮ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
įȚĮȞİȝȘșȠȪȞ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ʌĮȡȑȜİȣıȘ ʌİȞĲĮİĲȓĮȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ țĮȚ ȑȞĮȡȟȘ
ʌĮȡĮȖȦȖȚțȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ. ȉĮ ĮʌȠșİȝĮĲȚțȐ ĮȣĲȐ İȝĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ıİ ȚįȚĮȓĲİȡȠ
ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ıĲĮ ȜȠȖȚıĲȚțȐ ȕȚȕȜȓĮ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ. ȉĮ ĳȠȡȠȜȠȖȘșȑȞĲĮ (ȑțĲĮțĲĮ)
ĮʌȠșİȝĮĲȚțȐ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ȓįȚĮ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ıĲȘȞ İʌȑȞįȣıȘ, İĳȩıȠȞ țĮĲȐ ĲȠ
ıĲȐįȚȠ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ İȜȑȖȤİĲĮȚ țĮȚ įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ Ș İʌȐȡțİȚĮ ĲȘȢ
ȡİȣıĲȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȦȞ ʌȠıȫȞ ĲȦȞ įȚĮșİıȓȝȦȞ ĲȘȢ ʌȠȣ
ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ĮʌȠĲİȜȑıȠȣȞ ĲȘȞ ȓįȚĮ ıȣȝȝİĲȠȤȒ.
iii. ĲȠ ʌȠıȩ ʌȠȣ șĮ ȝİĲĮĳİȡșİȓ ıİ İȚįȚțȩ ĲȡĮʌİȗȚțȩ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ.
¾

ĲȚȢ ȞİȠȧįȡȣșİȓıİȢ İĲĮȚȡİȓİȢ:
i.

ĲȠ ʌȠıȩ ĲȠȣ ĮȡȤȚțȠȪ İĲĮȚȡȚțȠȪ țİĳĮȜĮȓȠȣ ĲȠȣȢ Ȓ/țĮȚ ĲȦȞ ĮȣȟȒıİȦȞ ĮȣĲȠȪ, ʌȠȣ
ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ĲȚȢ ıİ ȝİĲȡȘĲȐ İȚıĳȠȡȑȢ ĲȦȞ İĲĮȓȡȦȞ.

ii.
¾

ĲȠ ʌȠıȩ ʌȠȣ șĮ ȝİĲĮĳİȡșİȓ ıİ İȚįȚțȩ ĲȡĮʌİȗȚțȩ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ,

ȖȚĮ ĲȚȢ ĮĲȠȝȚțȑȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ / ĳȣıȚțȐ ʌȡȩıȦʌĮ (ȣĳȚıĲȐȝİȞİȢ țĮȚ ȞİȠȧįȡȣșİȓıİȢ), ĲȠ ʌȠıȩ
ʌȠȣ șĮ ȝİĲĮĳİȡșİȓ ıİ İȚįȚțȩ ĲȡĮʌİȗȚțȩ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ,

¾

ȖȚĮ ĲȠȣȢ ıȣȞİĲĮȚȡȚıȝȠȪȢ, ȦȢ ȓįȚĮ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ȞȠİȓĲĮȚ ȖȚĮ ȝİȞ ĲȠȣȢ ȞİȠȧįȡȣȩȝİȞȠȣȢ ĲȠ
țĮĲĮȕİȕȜȘȝȑȞȠ țİĳȐȜĮȚȩ ĲȠȣȢ, Ȓ ĲȠ ʌȠıȩ ʌȠȣ șĮ ȝİĲĮĳİȡșİȓ ıİ İȚįȚțȩ ĲȡĮʌİȗȚțȩ
ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ, ȖȚĮ įİ ĲȠȣȢ ȣĳȚıĲȐȝİȞȠȣȢ ĲȠ ʌȠıȩ ĲȘȢ ĮȪȟȘıȘȢ ĲȠȣ țİĳĮȜĮȓȠȣ ĲȠȣȢ Ȓ ĲȠ
ĮʌȠșİȝĮĲȚțȩ ʌȠȣ ıȤȘȝĮĲȓȗİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩȞ Ȓ ĲȠ ʌȠıȩ ʌȠȣ șĮ ȝİĲĮĳİȡșİȓ ıİ
İȚįȚțȩ ĲȡĮʌİȗȚțȩ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ.
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Ǿ ĮȪȟȘıȘ ĲȠȣ İĲĮȚȡȚțȠȪ țİĳĮȜĮȓȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ țĮĲȐ țĮȞȩȞĮ ȝİĲȐ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ

II.

ȣʌĮȖȦȖȒȢ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȂȑĲȡȠ ȝİ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȩ ıțȠʌȩ, ȕȐıİȚ ĲȘȢ ıȤİĲȚțȒȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ ĲȘȢ
ȖİȞȚțȒȢ ıȣȞȑȜİȣıȘȢ ĲȦȞ ȝİĲȩȤȦȞ Ȓ ĲȦȞ İĲĮȓȡȦȞ, ĲȘ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ȞȑȠȣ țİĳĮȜĮȓȠȣ ȦȢ
ȓįȚĮ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ıĲȘ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ İʌȑȞįȣıȘ. ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲİțȝȘȡȓȦıȘȢ
ĲȘȢ ȓįȚĮȢ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ ȝȑıȦ ȝİȜȜȠȞĲȚțȒȢ ĮȪȟȘıȘȢ ȝİĲȠȤȚțȠȪ țİĳĮȜĮȓȠȣ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĲİțȝȘȡȚȫȞİĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ Ș ȪʌĮȡȟȘ ȡİȣıĲȫȞ įȚĮșİıȓȝȦȞ ĲȦȞ İĲĮȓȡȦȞ Ȓ ȤȡİȠȖȡȐĳȦȞ Ȓ
ĲȓĲȜȦȞ Ȓ țĮȚ ȐȜȜȠȣ İȓįȠȣȢ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ȐȝİıĮ ȡİȣıĲȠʌȠȚȒıȚȝĮ ıĲĮ
ȤȡȠȞȚțȐ ʌȜĮȓıȚĮ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ țĮȚ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȓįȚĮ
ıȣȝȝİĲȠȤȒ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȦȢ ȐȞȦ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ.
ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ,

Ș

ĮȪȟȘıȘ

ĲȠȣ

İĲĮȚȡȚțȠȪ

țİĳĮȜĮȓȠȣ

ĲȦȞ

İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ

ȝʌȠȡİȓ

ȞĮ

ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȘșİȓ țĮȚ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȘȢ ʌȡȩĲĮıȘȢ, ȣʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ȑȤİȚ ȜȐȕİȚ
ȤȫȡĮ ĲȠ ȞȦȡȓĲİȡȠ įȫįİțĮ (12) ȝȒȞİȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȘȢ ʌȡȩĲĮıȘȢ ȝİ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȩ
ıțȠʌȩ, ȕȐıİȚ ĲȘȢ ıȤİĲȚțȒȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ ĲȘȢ ȖİȞȚțȒȢ ıȣȞȑȜİȣıȘȢ ĲȦȞ ȝİĲȩȤȦȞ Ȓ ĲȦȞ İĲĮȓȡȦȞ,
ĲȘ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ȞȑȠȣ țİĳĮȜĮȓȠȣ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ İʌİȞįȪıİȦȞ ʌȠȣ țĮȜȪʌĲȠȣȞ
ıĮĳȫȢ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȠȣ ȣʌȠȕȜȘșȑȞĲȠȢ ȖȚĮ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ İʌİȞįȣĲȚțȠȪ ıȤİįȓȠȣ, İȞȫ ȝȑȤȡȚ
ĲȠ ȤȡȩȞȠ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ʌȡȩĲĮıȘȢ ĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ ĮȣĲȩ ʌȡȑʌİȚ ĮʌȠįİįİȚȖȝȑȞĮ ȞĮ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ ȝİ
ĲȘ ȝȠȡĳȒ įȚĮșİıȓȝȦȞ ĲȘȢ İĲĮȚȡȓĮȢ țĮȚ ȞĮ ȝȘȞ ȑȤİȚ ĮȞĮȜȦșİȓ. ȅ ȓįȚȠȢ ʌİȡȚȠȡȚıȝȩȢ ȚıȤȪİȚ țĮȚ
ȖȚĮ ĲȠ ĮȡȤȚțȩ İĲĮȚȡȚțȩ țİĳȐȜĮȚȠ ĲȦȞ ȞİȠȧįȡȣșİȚıȫȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ, İĳȩıȠȞ ĮȣĲȩ ȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ
ȣʌȩȥȘ ıĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩ ĲȘȢ ȓįȚĮȢ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȑȤİȚ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȘșİȓ Ș ĮȪȟȘıȘ ȝİĲȠȤȚțȠȪ-İĲĮȚȡȚțȠȪ țİĳĮȜĮȓȠȣ ȖȚĮ ĲȠ
İʌİȞįȣĲȚțȩ ıȤȑįȚȠ, ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ĲĮ ȞȠȝȚȝȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȪȟȘıȘȢ țĮȚ țĮĲĮȕȠȜȒȢ ĲȠȣ
ȝİĲȠȤȚțȠȪ –İĲĮȚȡȚțȠȪ țİĳĮȜĮȓȠȣ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȐ ĮʌȠĲȣʌȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ İȞȩĲȘĲĮ Ǻ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ
ʌĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ.
Ǻ.

ǻȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ țĮȚ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ țĮĲĮȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ȚįȓĮȢ

ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ
I.

ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȑȤİȚ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȘșİȓ Ș ĮȪȟȘıȘ ȝİĲȠȤȚțȠȪ-İĲĮȚȡȚțȠȪ țİĳĮȜĮȓȠȣ ȖȚĮ
ĲȠ İʌİȞįȣĲȚțȩ ıȤȑįȚȠ, ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȞȠȝȚȝȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȪȟȘıȘȢ țĮȚ țĮĲĮȕȠȜȒȢ ĲȠȣ
ȝİĲȠȤȚțȠȪ İĲĮȚȡȚțȠȪ țİĳĮȜĮȓȠȣ Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ȩĲȚ ĮȣĲȒ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȒșȘțİ
ȖȚĮ ĲȠ ıțȠʌȩ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ:
i.

Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ǹ.Ǽ.: (1) ǹʌȩıʌĮıȝĮ ĮʌȩĳĮıȘȢ īİȞȚțȒȢ ȈȣȞȑȜİȣıȘȢ ȂİĲȩȤȦȞ
(ī.Ȉ.Ȃ.) ıȤİĲȚțȩ ȝİ ĲȘȞ ĮȪȟȘıȘ ĲȠȣ ȝİĲȠȤȚțȠȪ țİĳĮȜĮȓȠȣ ȖȚĮ ĲȠ ıțȠʌȩ ĲȘȢ
ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ (țĮȚ ĮʌȩĳĮıȘ ǻȚȠȚțȘĲȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȠȪ
ĲȠȣ ıțȠʌȠȪ ĲȘȢ ĮȪȟȘıȘȢ İĳȩıȠȞ ĮȣĲȩȢ įİȞ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ĮʌȩĳĮıȘ ĲȘȢ ī.Ȉ.Ȃ.). (2)
ĭ.Ǽ.Ȁ. įȘȝȠıȓİȣıȘȢ ĲȘȢ İȞ ȜȩȖȦ ĮʌȩĳĮıȘȢ ĮȪȟȘıȘȢ. (3) ȀĮĲĮșİĲȒȡȚĮ ĲȠȣ
İȚıĳİȡȩȝİȞȠȣ ʌȠıȠȪ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȝİĲȩȤȠȣȢ ȩʌȠȣ șĮ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ș ĮȚĲȚȠȜȠȖȓĮ
țĮĲĮȕȠȜȒȢ. (4) ĭ.Ǽ.Ȁ. įȘȝȠıȓİȣıȘȢ ĲȘȢ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ țĮĲĮȕȠȜȒȢ ĲȘȢ İȞ ȜȩȖȦ
ĮȪȟȘıȘȢ Ȓ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȘȢ ıȤİĲȚțȒȢ țĮĲĮȤȫȡȘıȘȢ ıĲȠ ȂȘĲȡȫȠ ǹȞȦȞȪȝȦȞ ǼĲĮȚȡİȚȫȞ
ĲȘȢ ȠȚțİȓĮȢ ȆİȡȚĳİȡİȚĮțȒȢ ǼȞȩĲȘĲĮȢ.
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ii.

Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ǽ.Ȇ.Ǽ., ǹʌȠĳȐıİȚȢ īİȞȚțȒȢ ȈȣȞȑȜİȣıȘȢ ĲȦȞ ǼĲĮȓȡȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȪȟȘıȘ
ĲȠȣ İĲĮȚȡȚțȠȪ țİĳĮȜĮȓȠȣ țĮȚ ĭ.Ǽ.Ȁ. įȘȝȠıȓİȣıȒ ĮȣĲȫȞ (ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ
ȡȘĲȐ Ƞ ıțȠʌȩȢ ĲȘȢ), ĮʌȠįİȚțĲȚțȐ țĮĲȐșİıȘȢ ĲȘȢ İȚıĳȠȡȐȢ ȝİĲȡȘĲȫȞ ıĲȠ ȉȡĮʌİȗȚțȩ
ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ȩȥİȦȢ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ ȖȚĮ ĮȪȟȘıȘ ĲȠȣ ǼĲĮȚȡȚțȠȪ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ, țȓȞȘıȘ ĲȠȣ
ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ ĮȣĲȠȪ țĮȚ ĮʌȠįİȚțĲȚțȩ țĮĲĮȕȠȜȒȢ ĲȠȣ ĭȩȡȠȣ ȈȣȖțȑȞĲȡȦıȘȢ
ȀİĳĮȜĮȓȠȣ, ʌȡȐȟȘ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ țĮĲĮıĲĮĲȚțȠȪ țĮĲĮĲİșİȚȝȑȞȘ ıĲȠ ȆȡȦĲȠįȚțİȓȠ Ȓ
ǼȚȡȘȞȠįȚțİȓȠ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ ȝİ

ĲȘȞ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȘșİȓıĮ ĮȪȟȘıȘ ĲȠȣ İĲĮȚȡȚțȠȪ

țİĳĮȜĮȓȠȣ, ȩʌȠȣ șĮ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ƞ ıțȠʌȩȢ ĲȘȢ.
iii.

Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȅȝȩȡȡȣșȝȘȢ Ȓ ǼĲİȡȩȡȡȣșȝȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ: ȆȡȐȟȘ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ
țĮĲĮıĲĮĲȚțȠȪ, țĮĲĮĲİșİȚȝȑȞȘ ıĲȠ ȆȡȦĲȠįȚțİȓȠ Ȓ ǼȚȡȘȞȠįȚțİȓȠ, ĮȞĮĳȠȡȚțȐ ȝİ ĲȘȞ
ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȘșİȓıĮ ĮȪȟȘıȘ ĲȠȣ İĲĮȚȡȚțȠȪ țİĳĮȜĮȓȠȣ (ȩʌȠȣ șĮ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ƞ
ıțȠʌȩȢ ĲȘȢ), ĮʌȠįİȚțĲȚțȐ țĮĲȐșİıȘȢ ĲȘȢ İȚıĳȠȡȐȢ ȝİĲȡȘĲȫȞ ıĲȠ ĲȡĮʌİȗȚțȩ
ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ȩȥİȦȢ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ ȖȚĮ ĮȪȟȘıȘ ĲȠȣ ǼĲĮȚȡȚțȠȪ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ țĮȚ
ĮʌȠįİȚțĲȚțȩ țĮĲĮȕȠȜȒȢ ĲȠȣ ĭȩȡȠȣ ȈȣȖțȑȞĲȡȦıȘȢ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ.

ǼĳȩıȠȞ ĲĮ ĳȠȡȠȜȠȖȘșȑȞĲĮ ĮʌȠșİȝĮĲȚțȐ (ȖȚĮ ĲȚȢ İĲĮȚȡȓİȢ ʌȠȣ ĲȘȡȠȪȞ ǺȚȕȜȓĮ īǯ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ)
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ İȖțȡȚĲȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ ȦȢ ĲȡȩʌȠȢ țȐȜȣȥȘȢ ĲȘȢ ȓįȚĮȢ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ,
ʌȡȠıțȠȝȓȗİĲĮȚ Ș ĮʌȩĳĮıȘ ĲȠȣ ĮȡȝȩįȚȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ ĲȘȢ İĲĮȚȡȓĮȢ ȝİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ
ĮʌȠĳĮıȓıșȘțİ Ș įȑıȝİȣıȘ ĲȦȞ ĮʌȠșİȝĮĲȚțȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȑȞįȣıȘ İʌȓ ȝȓĮ ʌİȞĲĮİĲȓĮ (5İĲȓĮ)
Įʌȩ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȒ ĲȘȢ. ǼʌȓıȘȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĮȞĮȜȣĲȚțȠȪ țĮșȠȜȚțȠȪ ĲȠȣ
ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ «ĭȠȡȠȜȠȖȘșȑȞĲĮ ǹʌȠșİȝĮĲȚțȐ» Ȓ ȠȚ ȚıȠȜȠȖȚıȝȠȓ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ ȤȡȒıİȦȞ.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, Ș ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ țĮĲĮȕȠȜȒȢ ĲȠȣ
ʌȠıȠȪ ĲȘȢ ĮȪȟȘıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌȡȩȠįȠ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ĮȞĮȜȠȖȚțȐ
ȝİ ĲȚȢ İțĲĮȝȚİȪıİȚȢ ĲȦȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ, ȠʌȦıįȒʌȠĲİ ȩȝȦȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ
ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ ĲİȜȚțȒȢ ʌȜȘȡȦȝȒȢ.
II.

Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș țĮĲĮȕȠȜȒ ĲȘȢ ȓįȚĮȢ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ ȖȓȞİȚ ȝİ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ İȚįȚțȠȪ
ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȠ ıȘȝİȓȠ ǹ, ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȠȣ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ
ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ȞĮ ĳĮȓȞİĲĮȚ:
i.

ȅ ĮȡȚșȝȩȢ ĲȠȣ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ IBAN

ii.

Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȞȠȝȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ, Ƞ ĳȠȡȑĮȢ ȞĮ İȓȞĮȚ Ƞ ȝȠȞĮįȚțȩȢ įȚțĮȚȠȪȤȠȢ ĲȠȣ
ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ.

iii.

Ǿ ȪʌĮȡȟȘ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ ʌȠıȠȪ ıȪȝĳȦȞĮ țĮȚ ȝİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȠ ȐȡșȡȠ
16 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 4.
ǻǿǹǻǿȀǹȈǿǹ ȆǹȇǹȀȅȁȅȊĬǾȈǾȈ ȉǾȇǾȈǾȈ ȂǹȀȇȅȋȇȅȃǿȍȃ ȊȆȅȋȇǼȍȈǼȍȃ
ȅȚ įȚțĮȚȠȪȤȠȚ ȣʌȠȤȡİȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ȝĮțȡȠȤȡȠȞȓȦȞ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ
ıĲȘȞ ǹʌȩĳĮıȘ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ ĲȘȢ ȆȡȐȟȘȢ.
ȆȑȡĮȞ ĲȦȞ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ ʌȠȣ ĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ, ȠȚ
įȚțĮȚȠȪȤȠȚ ȣʌȠȤȡİȠȪȞĲĮȚ İȞĲȩȢ 5İĲȓĮȢ Ȓ 3İĲȓĮȢ İĳȩıȠȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ȂȂǼ. :
Į) ȞĮ ȝȘȞ ʌȡȠȕȠȪȞ ıİ ʌĮȪıȘ Ȓ ȝİĲİȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȚțȒȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ İțĲȩȢ
ʌİȡȚȠȤȒȢ ĲȠȣ ǼʌȚȤİȚȡȘıȚĮțȠȪ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ,
ȕ) ȞĮ ȝȘȞ ʌȡȠȕȠȪȞ ıİ ĮȜȜĮȖȒ ĲȠȣ ȚįȚȠțĲȘıȚĮțȠȪ țĮșİıĲȫĲȠȢ İȞȩȢ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ȣʌȠįȠȝȒȢ, Ș ȠʌȠȓĮ
ʌĮȡȑȤİȚ ıİ ȝȚĮ İʌȚȤİȓȡȘıȘ Ȓ įȘȝȩıȚȠ ȠȡȖĮȞȚıȝȩ ĮįȚțĮȚȠȜȩȖȘĲȠ ʌȜİȠȞȑțĲȘȝĮ,
Ȗ) ȞĮ ȝȘȞ ʌȡȠȕȠȪȞ ıİ ȠȣıȚĮıĲȚțȒ ȝİĲĮȕȠȜȒ ʌȠȣ İʌȘȡİȐȗİȚ ĲȘ ĳȪıȘ, ĲȠȣȢ ıĲȩȤȠȣȢ Ȓ ĲȘȞ
İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ ȩȡȦȞ ʌȠȣ șĮ ȝʌȠȡȠȪıĮȞ ȞĮ ȣʌȠȞȠȝİȪıȠȣȞ ĲȠȣȢ ĮȡȤȚțȠȪȢ ıĲȩȤȠȣȢ ȤȠȡȒȖȘıȘȢ
ĲȘȢ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ, țĮȚ
į) ıĲȘȞ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ İȚįȚțȩĲİȡȦȞ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ, ȩȡȦȞ țĮȚ įİıȝİȪıİȦȞ ʌȠȣ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȠ
ȐȡșȡȠ 25 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǹʌȩĳĮıȘȢ.
Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ ĲȒȡȘıȘȢ ĲȦȞ ȝĮțȡȠȤȡȩȞȚȦȞ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ, ʌȡȠȕȜȑʌİȚ ĲȘȞ
țĮĲȐȡĲȚıȘ İț ȝȑȡȠȣȢ ĲȘȢ ǼȊǻ ǼȆǹȁĬ İĲȒıȚȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ĲȦȞ İʌĮȜȘșİȪıİȦȞ ĲȒȡȘıȘȢ
ȝĮțȡȠȤȡȩȞȚȦȞ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ. ȉȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ įİȓȖȝĮ ĲȠȣ ʌȜȘșȣıȝȠȪ ĲȦȞ
ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȦȞ ʌȡȐȟİȦȞ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İȝʌȓʌĲȠȣȞ ıĲȠ ʌİįȓȠ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȠ
ȠʌȠȓȠ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘ ȝȑșȠįȠ įİȚȖȝĮĲȠȜȘȥȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌĮȜȒșİȣıȘ ĲȒȡȘıȘȢ
ȝĮțȡȠȤȡȩȞȚȦȞ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ.
ȉȠ İĲȒıȚȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮȞĮșİȦȡİȓĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȠȣ ȑĲȠȣȢ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ
ıȣȝʌİȡȚȜȘĳșȠȪȞ ıĲȠȞ ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȩ ʌȡȐȟİȚȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ʌİȡȚȑȡȤȠȞĲĮȚ ıİ ȖȞȫıȘ ĲȘȢ ǼȊǻ
ǼȆǹȁĬ ȝİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ıȤİĲȚțȑȢ ȝİ ʌȚșĮȞȒ ȝȘ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ȝĮțȡȠȤȡȩȞȚȦȞ
ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ (ʌ.Ȥ. țĮĲĮȖȖİȜȓİȢ, įȘȝȠıȚİȪȝĮĲĮ). Ǿ İʌĮȜȒșİȣıȘ ĲȘȢ ĲȒȡȘıȘȢ ĲȦȞ ȝĮțȡȠȤȡȩȞȚȦȞ
ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ ĲȦȞ ʌȡȐȟİȦȞ ĮȣĲȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ İʌȚʌȡȠıșȑĲȦȢ ĲȠȣ ĮȡȤȚțȠȪ įİȓȖȝĮĲȠȢ țĮȚ țĮĲȐ
ȤȡȠȞȚțȒ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮ.
ȉȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ İʌĮȜȘșİȪıİȦȞ ĲȒȡȘıȘȢ ȝĮțȡȠȤȡȩȞȚȦȞ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ İȖțȡȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ
ʌȡȠȧıĲȐȝİȞȠ ĲȘȢ ǼȊǻ ǼȆǹȁĬ.
Ǿ ǼȊǻ ǼȆǹȁĬ İȞȘȝİȡȫȞİȚ ĲȠȣȢ įȚțĮȚȠȪȤȠȣȢ ĲȦȞ ʌȡȐȟİȦȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ıȣȝʌİȡȚȜȘĳșİȓ ıĲȠ İĲȒıȚȠ
ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȠȣȞ ĲĮ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌĮȜȒșİȣıȘ ĲȘȢ
ĲȒȡȘıȘȢ ĲȦȞ ȝĮțȡȠȤȡȩȞȚȦȞ ȣʌȠȤȡİȫıİȫȞ ĲȠȣȢ.
ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜȠȣȞ ȠȚ įȚțĮȚȠȪȤȠȚ İʌĮȜȘșİȪȠȞĲĮȚ įȚȠȚțȘĲȚțȐ ıĲȠ ıȪȞȠȜȩ ĲȠȣȢ. ǵʌȠȣ İȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȩ, ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȤȡȒıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ ȕȐıİȦȞ įİįȠȝȑȞȦȞ ȦȢ ȕȐıȘ
įȚĮıĲĮȪȡȦıȘȢ ĲȦȞ ĮʌȠįİȚțĲȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ įȚțĮȚȠȪȤȠȣ.
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Ȃİ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ įȚȠȚțȘĲȚțȒȢ İʌĮȜȒșİȣıȘȢ ĲȦȞ ʌȡȐȟİȦȞ ĲȠȣ İĲȒıȚȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ Ș
ǼȊǻ ǼȆǹȁĬ İʌȚȜȑȖİȚ ĲȚȢ ʌȡȐȟİȚȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ Ș ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ȝĮțȡȠȤȡȩȞȚȦȞ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ șĮ
İʌĮȜȘșİȣĲİȓ țĮȚ İʌȚĲȩʌȚĮ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İʌȚȜȠȖȒȢ İʌȚĲȩʌȚĮȢ İʌĮȜȒșİȣıȘȢ, Ș ĮȡȝȩįȚĮ ȝȠȞȐįĮ ĲȘȢ ǼȊǻ ǼȆǹȁĬ İȚıȘȖİȓĲĮȚ
ĲȠȞ ȠȡȚıȝȩ ȠȡȖȐȞȠȣ İʌĮȜȒșİȣıȘȢ.
ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĲȘȢ įȚȠȚțȘĲȚțȒȢ Ȓ/țĮȚ İʌȚĲȩʌȚĮȢ İʌĮȜȒșİȣıȘȢ ĲȦȞ ȝĮțȡȠȤȡȩȞȚȦȞ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ
ĮʌȠĲȣʌȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ǲȞĲȣʌȠ ǼʌĮȜȒșİȣıȘȢ ȂĮțȡȠȤȡȩȞȚȦȞ ȊʌȠȤȡİȫıİȦȞ ȆȡȐȟİȦȞ ȀȡĮĲȚțȫȞ
ǼȞȚıȤȪıİȦȞ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ ĮʌȠĲİȜİȓ ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠ ǲȞĲȣʌȠ ʌȠȣ ʌĮȡȐȖİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȆȈȀǼ. ȈĲȠ
ǲȞĲȣʌȠ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ĲȣȤȩȞ ıȣıĲȐıİȚȢ ʌȠȣ ȕĮıȓȗȠȞĲĮȚ ıİ ıĮĳȒ țĮȚ
ĲİțȝȘȡȚȦȝȑȞȘ ĮȞȐȜȣıȘ ĲȦȞ İȞĲȠʌȚıȝȑȞȦȞ ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ıȣȞİʌİȚȫȞ ĲȠȣȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ İʌĮȜȒșİȣıȘ įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ ʌĮȡĮĲȣʌȓĮ ȜȩȖȦ ȝȘ ĲȒȡȘıȘȢ ĲȦȞ
ȝĮțȡȠȤȡȩȞȚȦȞ

ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ,

ȤȦȡȓȢ

ȞĮ

ȣʌȐȡȤİȚ

ʌȜȑȠȞ

Ș

įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ

ĲȒȡȘıȘȢ

ĲȦȞ

ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ ĮȣĲȫȞ, ĮȣĲȒ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ ǲȞĲȣʌȠ ǼʌĮȜȒșİȣıȘȢ ȝİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ĲİțȝȘȡȓȦıȘ țĮȚ
ĮȞĮĳȠȡȐ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ʌȠȣ ʌĮȡĮȕȚȐıĲȘțĮȞ țĮȚ ʌȡȠĲİȓȞİĲĮȚ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒ įȚȩȡșȦıȘ țĮȚ
ĮȞȐțĲȘıȘ ĲȦȞ ʌȠıȫȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ țĮĲĮȕȜȘșİȓ ĮȤȡİȦıĲȒĲȦȢ Ȓ ʌĮȡĮȞȩȝȦȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
ȚıȤȪȠȣıİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ. ȉȠ ȪȥȠȢ ĲȘȢ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒȢ įȚȩȡșȦıȘȢ țĮȚ ĲĮ ʌȡȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘ ʌȠıȐ, șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȜȠȖȚțȐ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ʌİȡȓȠįȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ įİȞ İțʌȜȘȡȫșȘțĮȞ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ. ȉȠ
ʌȡȠȢ ĮȞȐțĲȘıȘ ʌȠıȩ İʌȚıĲȡȑĳİĲĮȚ İȞĲȩțȦȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ țĮĲĮȕȠȜȒȢ ĲȠȣ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ
ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ İʌȚıĲȡȠĳȒȢ ĲȠȣ ʌȠıȠȪ ıĲȘ ǻȅȊ. ȉȠ İʌȚĲȩțȚȠ ʌȠȣ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ İȓȞĮȚ ĲȠ İʌȚĲȩțȚȠ
ĮȞĮĳȠȡȐȢ ʌȠȣ ȠȡȓȗİĲĮȚ ȖȚĮ țȐșİ ȘȝİȡȠȜȠȖȚĮțȩ ȑĲȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ȖȚĮ ĲȘȞ
ǼȜȜȐįĮ țĮȚ įȘȝȠıȚİȪİĲĮȚ ıĲȘȞ ǼʌȓıȘȝȘ ǼĳȘȝİȡȓįĮ ĲȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǲȞȦıȘȢ.
ȉȠ ǲȞĲȣʌȠ ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ İȞĲȩȢ ĲȡȚȐȞĲĮ (30) ȘȝİȡȠȜȠȖȚĮțȫȞ ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ
İʌĮȜȒșİȣıȘȢ, İȖțȡȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȡȠȧıĲȐȝİȞȠ ĲȘȢ ǼȊǻ ǼȆǹȁĬ, țĮĲĮȤȦȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ȆȈȀǼ țĮȚ
İȞȘȝİȡȫȞİĲĮȚ ĲȠ ȅȆȈ İȞĲȩȢ ĲȡȚȫȞ (3) İȡȖȐıȚȝȦȞ ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȠȣ ǼȞĲȪʌȠȣ.
Ǿ ǼȊǻ ǼȆǹȁĬ țȠȚȞȠʌȠȚİȓ ĲȠ ǲȞĲȣʌȠ ǼʌĮȜȒșİȣıȘȢ ȂĮțȡȠȤȡȩȞȚȦȞ ȊʌȠȤȡİȫıİȦȞ ıĲȠȞ
įȚțĮȚȠȪȤȠ İȞĲȩȢ įȑțĮ (10) ȘȝİȡȠȜȠȖȚĮțȫȞ ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȒ ĲȠȣ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ıȣıĲȐıİȚȢ Ȓ/țĮȚ ʌĮȡĮĲȣʌȓİȢ Ș țȠȚȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ǼȞĲȪʌȠȣ ȖȓȞİĲĮȚ ȝȑıȦ
ıȣıĲȘȝȑȞȘȢ İʌȚıĲȠȜȒȢ Ȓ/țĮȚ ȝİ ĮʌȩįİȚȟȘ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ Ƞ įȚțĮȚȠȪȤȠȢ ȞĮ įȚĮĲȣʌȫıİȚ
ĲȣȤȩȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ.
ȅ įȚțĮȚȠȪȤȠȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ıĲȘȞ ǼȊǻ ǼȆǹȁĬ İȖȖȡȐĳȦȢ ĲȚȢ ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ ĲȠȣ, İȞĲȩȢ
įİțĮʌȑȞĲİ (15) ȘȝİȡȠȜȠȖȚĮțȫȞ ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȠȣ ǼȞĲȪʌȠȣ ǼʌĮȜȒșİȣıȘȢ
ȂĮțȡȠȤȡȩȞȚȦȞ ȊʌȠȤȡİȫıİȦȞ.
ȅȚ ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ İȟİĲȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ǼȊǻ ǼȆǹȁĬ İȞĲȩȢ įİțĮʌȑȞĲİ (15) ȘȝİȡȠȜȠȖȚĮțȫȞ ȘȝİȡȫȞ
Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȠȣȢ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ įȚİȡİȪȞȘıȘ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ
ȜȘĳșİȓ ĮʌȩĳĮıȘ ȖȚĮ ĲȠ ȕȐıȚȝȠ Ȓ ȝȘ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ ʌȠȣ ȣʌȠȕȜȒșȘțĮȞ, įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ
ȐȝİıĮ ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȒ İʌĮȜȒșİȣıȘ Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ȩȡȖĮȞȠ ʌȠȣ įȚİȞȒȡȖȘıİ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ
İʌĮȜȒșİȣıȘ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ, ĲȠ ǲȞĲȣʌȠ ȠȜȠțȜȘȡȫȞİĲĮȚ İȞĲȩȢ įȑțĮ (10) ȘȝİȡȠȜȠȖȚĮțȫȞ
ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ ĲȘȢ ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȒȢ İʌĮȜȒșİȣıȘȢ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

27330

Τεύχος Β’ 2656/28.07.2017


ȂİĲȐ ĲȘȞ İȟȑĲĮıȘ ĲȦȞ ĮȞĲȚȡȡȒıİȦȞ Ȓ ĲȘȞ ʌĮȡȑȜİȣıȘ ȐʌȡĮțĲȘȢ ĲȘȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȦȞ,
ĲȠ ǲȞĲȣʌȠ ȠȡȚıĲȚțȠʌȠȚİȓĲĮȚ.
ǵĲĮȞ ĲȠ ȠȡȚıĲȚțȩ ǲȞĲȣʌȠ įİȞ ʌȡȠĲİȓȞİȚ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒ įȚȩȡșȦıȘ țĮȚ ĮȞȐțĲȘıȘ, İȖțȡȓȞİĲĮȚ Įʌȩ
ĲȠȞ ʌȡȠȧıĲȐȝİȞȠ ĲȘȢ ǼȊǻ ǼȆǹȁĬ ʌȠȣ įȚİȞȒȡȖȘıİ ĲȘȞ İʌĮȜȒșİȣıȘ, țĮĲĮȤȦȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ȆȈȀǼ ȝİ
ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ İȞȘȝȑȡȦıȘ ĲȠȣ ȅȆȈ țĮȚ țȠȚȞȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıĲȠ įȚțĮȚȠȪȤȠ.
ǵĲĮȞ ıĲȠ ȠȡȚıĲȚțȩ ǲȞĲȣʌȠ ʌȡȠĲİȓȞİĲĮȚ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒ įȚȩȡșȦıȘ țĮȚ ĮȞȐțĲȘıȘ, ĮȣĲȒ İȖțȡȓȞİĲĮȚ
Įʌȩ ĲȠ ĮȡȝȩįȚȠ ȩȡȖĮȞȠ țĮĲȐ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ȀȊǹ ǻȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȫȞ ǻȚȠȡșȫıİȦȞ. ȈĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ, Ș ǼȊǻ ǼȆǹȁĬ ʌȡȠȦșİȓ ıĲȠ ĮȞȦĲȑȡȦ ȩȡȖĮȞȠ ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ ĲȠ ȠȡȚıĲȚțȩ ǲȞĲȣʌȠ
ǼʌĮȜȒșİȣıȘȢ ȂĮțȡȠȤȡȩȞȚȦȞ ȊʌȠȤȡİȫıİȦȞ țĮȚ ĲȘȞ ǹʌȩĳĮıȘ ǻȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒȢ ǻȚȩȡșȦıȘȢ. ȉȠ
ȠȡȚıĲȚțȩ ǲȞĲȣʌȠ ǼʌĮȜȒșİȣıȘȢ ȂĮțȡȠȤȡȩȞȚȦȞ ȊʌȠȤȡİȫıİȦȞ țĮĲĮȤȦȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ȆȈȀǼ.
Ǿ ǹʌȩĳĮıȘ ǻȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒȢ ǻȚȩȡșȦıȘȢ țĮȚ ĲȠ ȠȡȚıĲȚțȩ ǲȞĲȣʌȠ ǼʌĮȜȒșİȣıȘȢ ȂĮțȡȠȤȡȩȞȚȦȞ
ȊʌȠȤȡİȫıİȦȞ țȠȚȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ įȚțĮȚȠȪȤȠ, ıĲȘȞ ǹȡȤȒ ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ ıĲȘȞ ǹȡȤȒ ǼȜȑȖȤȠȣ.
Ȃİ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȠȣ ȠȡȚıĲȚțȠȪ ǼȞĲȪʌȠȣ, Ș ǼȊǻ ǼȆǹȁĬ ıȣȞĲȐııİȚ ıĲȠ ȆȈȀǼ ǻİȜĲȓȠ ȀĮĲĮȤȫȡȚıȘȢ
ǻȚȠȡșȫıİȦȞ, ȝȑıȦ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ İȞȘȝİȡȫȞİĲĮȚ ıĲȠ ȅȆȈ, İȞĲȩȢ ĲȡȚȫȞ (3) İȡȖȐıȚȝȦȞ ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ
ĲȘȞ

ȑȖțȡȚıȘ,

ĲȠ

ʌȠıȩ

ĲȘȢ

įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒȢ

įȚȩȡșȦıȘȢ,

ȝİȚȫȞȠȞĲĮȢ

ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ

ĲĮ

ıȣȖȤȡȘȝĮĲȠįȠĲȠȪȝİȞĮ ʌȠıȐ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȒįȘ țĮĲĮȤȦȡȘșİȓ.
Ǿ ǹʌȩĳĮıȘ ǻȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒȢ ǻȚȩȡșȦıȘȢ ıȣȞȚıĲȐ țĮȚ ǹʌȩĳĮıȘ ǹȞȐțĲȘıȘȢ ĮȤȡİȦıĲȒĲȦȢ Ȓ
ʌĮȡĮȞȩȝȦȢ țĮĲĮȕȜȘșȑȞĲȦȞ ʌȠıȫȞ, ȠʌȩĲİ țĮȚ İȞİȡȖȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌİȡȓ ǹȞȐțĲȘıȘȢ
ĮȤȡİȦıĲȒĲȦȢ Ȓ ʌĮȡĮȞȩȝȦȢ țĮĲĮȕȜȘșȑȞĲȦȞ ʌȠıȫȞ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȘȢ İʌĮȜȒșİȣıȘȢ, Ș ǼȊǻ ǼȆǹȁĬ İȞĲȠʌȓȗİȚ ʌĮȡĮĲȣʌȓĮ ʌȠȣ
țȡȓȞİȚ ȩĲȚ İȞȑȤİȚ ȑȞįİȚȟȘ ĮʌȐĲȘȢ, İȞİȡȖȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮȚ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌİȡȓ «ǼȟȑĲĮıȘȢ İȞįİȓȟİȦȞ
ĮʌȐĲȘȢ țĮȚ ĮȞĮĳȠȡȐ ȣʌȠȞȠȚȫȞ ĮʌȐĲȘȢ».
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ȀȊȇȍȈǼǿȈ

Į/Į

1

2

3

4

5

ǻȚĮʌȓıĲȦıȘ ȝȘ ĲȒȡȘıȘȢ ȩȡȦȞ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ țĮȚ
ȝĮțȡȠȤȡȩȞȚȦȞ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ ĲȠȣ įȚțĮȚȠȪȤȠȣ
ȊʌȠȤȡİȫıİȚȢ
ȂȘ ĲȒȡȘıȘ ȩȡȦȞ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ ʌȡȚȞ Ȓ ȝİĲȐ
įȚțĮȚȠȪȤȠȣ
ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮʌȓıĲȦıȘȢ ȩĲȚ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠȕȜȘșİȓ
ȥİȣįȒ Ȓ ʌĮȡĮʌȜĮȞȘĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ Ȓ ȩĲȚ ȑȤȠȣȞ
ĮʌȠıȚȦʌȘșİȓ ıĲȠȚȤİȓĮ, Ș ȖȞȫıȘ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ șĮ
ȠįȘȖȠȪıİ ıĲȠȞ ĮʌȠțȜİȚıȝȩ ĲȘȢ ʌȡȩĲĮıȘȢ Ȓ șĮ
ȆȡȠıțȩȝȚıȘ ȑȖțȣȡȦȞ țĮȚ
ȠįȘȖȠȪıİ ıĲȠ ȞĮ İȞĲĮȤșİȓ ȝİ ȩȡȠȣȢ įȚĮĳȠȡİĲȚțȠȪȢ
ĮȜȘșȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıĲȘȞ
Ȓ ıİ ȝȘ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢ ĲȘȢ
ǼȊǻ ǼȆǹȁĬ
ʌȡȐȟȘȢ, ĮȞĮțĮȜİȓĲĮȚ Ș ĮʌȩĳĮıȘ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ
țĮȚ İʌȚıĲȡȑĳİĲĮȚ Ș ȤȠȡȘȖȘșİȓıĮ įȘȝȩıȚĮ įĮʌȐȞȘ.
ǼȐȞ ȑȤİȚ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ Ș İʌȑȞįȣıȘ İʌȚıĲȡȑĳİĲĮȚ ĲȠ
ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ ȤȠȡȘȖȘșİȓıĮȢ įȘȝȩıȚĮȢ įĮʌȐȞȘȢ
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȩĲȚ Ƞ įȚțĮȚȠȪȤȠȢ
įİȞ ȑȤİȚ ĮȞĮȡĲȒıİȚ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ ʌȚȞĮțȓįİȢ
ȉȒȡȘıȘ țĮȞȩȞȦȞ
įȘȝȠıȚȩĲȘĲĮȢ ȝİ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ĲİȤȞȚțȐ
įȘȝȠıȚȩĲȘĲĮȢ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣȢ, įȓȞİĲĮȚ ȝȑȖȚıĲȘ ʌȡȠșİıȝȓĮ
ĲȡȚȫȞ (3) ȝȘȞȫȞ ȖȚĮ ĲȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȒ ĲȠȣ. ȈĲȘȞ
(ȆȡȠıȦȡȚȞȑȢ, ȝȩȞȚȝİȢ
ʌȚȞĮțȓįİȢ, ț.Ȝ.ʌ.)
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ ȦȢ ȐȞȦ
ʌȡȠșİıȝȓĮȢ, İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ ʌȡȩıĲȚȝȠ ȪȥȠȣȢ 1% İʌȓ
ĲȘȢ ȤȠȡȘȖȘșİȓıĮȢ įȘȝȩıȚĮȢ įĮʌȐȞȘȢ
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȘ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ
ȗȘĲȘșİȓ Įʌȩ ĲȘȞ ǼȊǻ ǼȆǹȁĬ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȦȞ
ȝĮțȡȠȤȡȩȞȚȦȞ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ, İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ ıĲȠ
įȚțĮȚȠȪȤȠ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ ʌȡȩıĲȚȝȠ ȪȥȠȣȢ 0,5% İʌȓ
ĲȘȢ ȤȠȡȘȖȘșİȓıĮȢ įȘȝȩıȚĮȢ įĮʌȐȞȘȢ, ȖȚĮ țȐșİ ȑĲȠȢ
ȝȘ ĲȒȡȘıȘȢ ĲȘȢ ȣʌȠȤȡȑȦıȘȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.
ȊʌȠȕȠȜȒ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıĲȘȞ
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȘȢ țĮĲ’ İȟĮțȠȜȠȪșȘıȘ ʌĮȡĮȕȓĮıȘȢ
ǼȊǻ ǼȆǹȁĬ
ĲȘȢ ȦȢ ȐȞȦ ȣʌȠȤȡȑȦıȘȢ, įȚĮĲȐııİĲĮȚ İʌȚĲȩʌȚȠȢ
ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ ĮȞĮțĮȜİȓĲĮȚ Ș ĮʌȩĳĮıȘ
ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ ȝİ İʌȚıĲȡȠĳȒ ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȘȢ
įȘȝȩıȚĮȢ įĮʌȐȞȘȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȤȠȡȘȖȘșİȓ İĳȩıȠȞ
įȚĮʌȚıĲȦșȠȪȞ ʌĮȡĮȕȐıİȚȢ ĲȦȞ ȩȡȦȞ
ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȩĲȚ ĲĮ ʌȐȖȚĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ İȞȚıȤȪșȘțĮȞ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȠȣ ȂȑĲȡȠȣ,
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ȐȜȜȠ ıțȠʌȩ Įʌȩ ĮȣĲȩȞ ȖȚĮ
ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ İȞĲȐȤșȘțĮȞ, ȤȦȡȓȢ İȞȘȝȑȡȦıȘ țĮȚ
ȋȡȒıȘ ʌȐȖȚȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǼȊǻ ǼȆǹȁĬ, ĮȞĮțĲȐĲĮȚ Ș įȘȝȩıȚĮ
ʌȠȣ İȞȚıȤȪșȘțĮȞ ȖȚĮ
įĮʌȐȞȘ ʌȠȣ țĮĲĮȕȜȒșȘțİ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȩțĲȘıȒ ĲȠȣȢ,
ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ
ȝİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ Ș İʌȚȤİȓȡȘıȘ įİȞ ȑȤİȚ
ĮʌȩĳĮıȘȢ
įȚĮțȩȥİȚ ĲȘ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ
ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ
İȞȚıȤȪșȘțİ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮțȠʌȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȘȢ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ ĮȞĮțĲȐĲĮȚ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ įȘȝȩıȚĮȢ
įĮʌȐȞȘȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȤȠȡȘȖȘșİȓ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȩĲȚ ĲĮ ĮȖĮșȐ ʌȠȣ
İȞȚıȤȪșȘțĮȞ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȠȣ ȂȑĲȡȠȣ, ȑȤȠȣȞ
ʌȦȜȘșİȓ - ȝİĲĮȕȚȕĮıșİȓ țĮȚ įİȞ ȑȤȠȣȞ
ȂİĲĮȕȓȕĮıȘ – ʌȫȜȘıȘ
ĮȞĲȚțĮĲĮıĲĮșİȓ ıĲȘȞ ȠȡȚȗȩȝİȞȘ ʌȡȠșİıȝȓĮ ȝİ
ʌĮȖȓȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
İȟȠʌȜȚıȝȩ ȓıȘȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĮȟȓĮȢ țĮȚ ȓįȚȠȣ İȓįȠȣȢ,
ĮȞĮțĲȐĲĮȚ Ș įȘȝȩıȚĮ įĮʌȐȞȘ ʌȠȣ țĮĲĮȕȜȒșȘțİ ȖȚĮ
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6

ȂȓıșȦıȘ ȝȑȡȠȣȢ Ȓ ĲȠȣ
ıȣȞȩȜȠȣ ĲȦȞ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ ʌȠȣ
ȑȤȠȣȞ İȞȚıȤȣșİȓ

7

ȈȣȞİȤȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ
ıțȐĳȠȣȢ

8

ȂİĲĮĳȠȡȐ ʌĮȡĮȖȦȖȚțȒȢ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ İțĲȩȢ
ǲȞȦıȘȢ

9

ǻȚĮʌȓıĲȦıȘ ȝȘ ȞȩȝȚȝȘȢ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ ıțȐĳȠȣȢ,
ȕȐıİȚ ĲȦȞ
ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ
ȚıȤȪȠȣıĮ ȞȠȝȠșİıȓĮ
įȚĮĲȐȟİȦȞ, ĮįİȚȫȞ țĮȚ
İȖțȡȓıİȦȞ

10

ǿįȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ įȚțĮȚȠȪȤȠȣ

ĲȘȞ ĮʌȩțĲȘıȒ ĲȠȣȢ, ȝİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ Ș
İʌȚȤİȓȡȘıȘ įİȞ ȑȤİȚ įȚĮțȩȥİȚ ĲȘ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ ȖȚĮ
ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ İȞȚıȤȪșȘțİ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮțȠʌȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȘȢ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ ĮȞĮțĲȐĲĮȚ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ įȘȝȩıȚĮȢ
įĮʌȐȞȘȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȤȠȡȘȖȘșİȓ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȩĲȚ ĲĮ ʌȐȖȚĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ İȞȚıȤȪșȘțĮȞ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȠȣ ȂȑĲȡȠȣ,
ȑȤȠȣȞ ȝȚıșȦșİȓ ȖȚĮ ȐȜȜȠ ıțȠʌȩ țĮȚ İȟȣʌȘȡİĲȠȪȞ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȩ ıĲȩȤȠ Įʌȩ ĮȣĲȩ ȖȚĮ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ
İȞȚıȤȪșȘțĮȞ, ȤȦȡȓȢ İȞȘȝȑȡȦıȘ țĮȚ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ
ǼȊǻ ǼȆǹȁĬ, ĮȞĮțĲȐĲĮȚ Ș įȘȝȩıȚĮ įĮʌȐȞȘ ʌȠȣ
țĮĲĮȕȜȒșȘțİ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȩțĲȘıȒ ĲȠȣȢ, ȝİ ĲȘȞ
ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ Ș İʌȚȤİȓȡȘıȘ įİȞ ȑȤİȚ įȚĮțȩȥİȚ ĲȘ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ İȞȚıȤȪșȘțİ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮțȠʌȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȘȢ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ ĮȞĮțĲȐĲĮȚ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ įȘȝȩıȚĮȢ
įĮʌȐȞȘȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȤȠȡȘȖȘșİȓ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȩĲȚ ȑȤİȚ įȚĮțȠʌİȓ
ȠȡȚıĲȚțȐ Ș ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ıțȐĳȠȣȢ țĮȚ ĲȘȢ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȑȤİȚ İȞȚıȤȣșİȓ, Ș ǼȊǻ
ǼȆǹȁĬ ȠĳİȓȜİȚ ȐȝİıĮ ȞĮ ʌȡȠȕİȓ ıĲȘȞ ĮȞȐțĲȘıȘ
ĲȘȢ țĮĲĮȕȜȘșİȓıĮȢ įȘȝȩıȚĮȢ įĮʌȐȞȘȢ, ĮȞĮȜȠȖȚțȐ
ȝİ ĲĮ ȑĲȘ įȚĮțȠʌȒȢ ĲȘȢ İȞȚıȤȣșİȓıĮȢ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ.
ȆȜȒȡȘȢ ĮȞȐțĲȘıȘ ĲȘȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ ıĲȒȡȚȟȘȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮʌȓıĲȦıȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ ǼȊǻ ǼȆǹȁĬ,
ȝȘ ȞȩȝȚȝȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ ıțȐĳȠȣȢ, İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ
ʌȡȩıĲȚȝȠ ȪȥȠȣȢ 1% İʌȓ ĲȘȢ ȤȠȡȘȖȘșİȓıĮȢ
įȘȝȩıȚĮȢ įĮʌȐȞȘȢ țĮȚ įȓȞİĲĮȚ ȝȑȖȚıĲȘ ʌȡȠșİıȝȓĮ
ʌȑȞĲİ (5) ȝȘȞȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ
ȞȠȝȚȝȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ıțȐĳȠȣȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ʌĮȡȑȜİȣıȘȢ ĲȘȢ ȦȢ ȐȞȦ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ țĮȚ ȝȘ
ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȘȢ ȞȩȝȚȝȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ, Ș
ǼȊǻ ǼȆǹȁĬ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ĮȞĮțĲȒıİȚ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ
įȘȝȩıȚĮȢ įĮʌȐȞȘȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ țĮĲĮȕȜȘșİȓ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌȫȜİȚĮȢ ĲȘȢ ȚįȚȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ
ĳȠȡȑĮ, ʌȠȣ ĲȠȞ ȑȤİȚ țĮĲĮıĲȒıİȚ įȚțĮȚȠȪȤȠ ĲȠȣ
ȂȑĲȡȠȣ, Ș ʌȡȐȟȘ ĮʌİȞĲȐııİĲĮȚ, İĳȩıȠȞ ĮȣĲȒ įİȞ
ȑȤİȚ ĮțȩȝĮ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ țĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ĮȞĮțĲȫȞĲĮȚ ĲȣȤȩȞ țĮĲĮȕȜȘșİȓıİȢ įȘȝȩıȚİȢ
įĮʌȐȞİȢ.
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 1
ǼȃȉȊȆȅ ǹǿȉǾȈǾȈ


ŃńŌňŉŁőŒŎňŕńňŁŏŐŎŉņŐœōņő
ŏńŐňŃŐŁŔņńŔ¨¨Ł 
ŉö¨ňŉŎőńŔ¨¨ŁőŒŎńőŏŁ



¨ňńœŇœŌőņńŔ¨¨Ł 
ŉö¨ňŉŎőŏŐŎőŉŊņőņőőŒŎńőŏŁ 
ńŏňŕńňŐņőňŁŉŎŏŐŎŃŐŁŋŋŁ 
ŏŐŎŒńŐŁňŎŒņŒŁ 
ŋńŒŐŎ 
ŇńŋŁŒňŉŎőőŒŎŕŎő 
ŒŁŋńňŎ 
ŉŁŇńőŒöőŉŐŁŒňŉņőńŌňőŕœőņő 



ŃńŌňŉŁőŒŎňŕńňŁ¨ňŉŁňŎœŕŎœŔŎŐńŁ



ŃńŌňŉŁőŒŎňŕńňŁ
ŁŔŋ



ńň¨Ŏő¨ňŉŁňŎœŕŎœ 
ńŏöŌœŋňŁ¨ňŉŁňŎœŕŎœ 
¨ňŁŉŐňŒňŉŎőŒňŒŊŎő¨ňŉŁňŎœŕŎœ 
ńň¨ŎőńŏňŕńňŐņőņő 
ņŋńŐŎŋņŌňŁńŌŁŐōņőńŐŃŁőňöŌ 
ńŏňŕńňŐņőņő
ŌŎŋňŉņŋŎŐŔņ 
¨Ŏœ 
ńň¨ŎőłňłŊňöŌ 
ŁŌŒňŉńňŋńŌŎ¨ŐŁőŒņŐňŎŒņŒŁő 
ŋńŃńŇŎőńŏňŕńňŐņőņő 
 

Ł

ńň¨ňŉŁőŒŎňŕńňŁ
ŁŋŁő 
ŎŌŎŋŁőŉŁŔŎœő 
ŉœŐňŎŁŊňńœŒňŉŎńŐŃŁŊńňŎ



ŊňŋńŌŁő 
ŌņŎŊŎŃņőņőŊńŋłŎŊŎŃņőņőŁŐňŇŋŎő
ŁŐŋŎ¨ňŁœŏņŐńőňŁŁŊňńňŁőŁŌŁŌńöőņő² 
ńŉ¨ŎőņőńŏŁŃŃńŊŋŁŒňŉņőŁ¨ňńňŁő
.:ňőŕœőŉňŌņŒņŐŁ 
*7²ŕöŐņŒňŉŎŒņŒŁ 
ŎŊňŉŎŋņŉŎő 
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ŋņŉŎőŋńŒŁōœŉŁŇńŒöŌ 
ņŋńŐŎŋņŌňŁńŌŁŐōņőŏŊŎöŌ 
ņŋńŐŎŋņŌňŁŌŁœŏņŃņőņő 
ńň¨ŎőŁŊňńňŁő ŇŞŨřŮŮŦŞŁŨŦŢŜŞńŮŴůŢŬŦŧŹũ 
œšřůŴũŉŞŦůŞšŸūŢŜšŤŞŨŦŢŜŞŭ 
ŔœŊŎ¨ňŉŁňŎœŕŎœ 
ņńŏńŌ¨œőņŁŔŎŐŁŏŁŐŁŉŒňŁŁŊňńňŁ 
ŋňŉŐņőŉŊňŋŁŉŁőŋńŁŊňńœŒňŉŁőŉŁŔņ
ŎŊňŉŎœŋņŉŎœőńöőŋńŒŐŁŏŎœ¨ń
ŕŐņőňŋŎŏŎňŎœŌőœŐŎŋńŌŁńŐŃŁŊńňŁ ŉœŐňŎ
Ļ¨ńœŒńŐńœöŌ 




¨ňńœŇœŌőņń¨ŐŁő őœŋŔöŌŁŋńŒņŌ1876/HYHO,,ŉŴšŦŧūūŜŤŮŤ 
ŏńŐňŔńŐńňŁ 
ŏńŐňŔńŐńňŁŉņńŌŎŒņŒŁ 
¨ņŋŎő²ŉŎňŌŎŒņŒŁ 
¨ņŋŎŒňŉŎ¨ňŁŋńŐňőŋŁ 
Ŏ¨Ŏő²ŁŐňŇŋŎő

¨ňńœŇœŌőņ
ń¨ŐŁő

ŒŎŏŎŇńőňŁ
ŒŁŕŉö¨ňŉŁő
ŒņŊńŔöŌŎńŏňŉŎňŌöŌňŁő 
)$; 
ňőŒŎŕöŐŎő :(%6,7(  

ņŊńŉŒŐŎŌňŉņ¨ňńœŇœŌőņ (0$,/  




ŉŁ¨²¨ŐŁőŒņŐňŎŒņŒöŌ őŸűŴũŞŢůūũŉŁ¨²1$&(*URXS
/HYHO 

ŉŁ¨ŉœŐňŁő¨ŐŁőŒņŐňŎŒņŒŁő
ŁŁ

ŉŴšŦŧŷŭ

ŏŢŬŦŠŬŞűśŉŁ¨

ņŢŬūŤũŜŞ









ŉŁ¨ŊŎňŏöŌ¨ŐŁőŒņŐňŎŒņŒöŌ
ŁŁ



ŉŴšŦŧŷŭ

ŏŢŬŦŠŬŞűśŉŁ¨

ņŢŬūŤũŜŞ







ŁŐňŇŋŎőŁŏŁőŕŎŊŎœŋńŌöŌ őŢńůśŮŦŢŭŋūũřšŢŭńŬŠŞŮŜŞŭ 
ŁŌŁŉŁŒņŃŎŐňŁ
őŒŎňŕńňŁ
ŏńŐňŎ¨ŎőŁŏŎńöő 

ŏŐŎőöŏňŉŎńŏňŋŎŐŔöŋńŌŎőń 
ŏňőŒŎŏŎňņŋńŌŁŉńŌŒŐŁ
ĸŊŊŎńŏňőŒņŋŎŌňŉŎŏŐŎőöŏňŉŎ 
¨ňŎňŉņŒňŉŎ 
ŒńŕŌňŉŎ 
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ńŐŃŁŒňŉŎ 
őœŌŎŊŎ 




őŒŎňŕńňŁŌŎŋňŋŎœńŉŏŐŎőöŏŎœ
ńŏöŌœŋŎ 
ŎŌŎŋŁ



ŁŔŋ 
9$7



ŕöŐŁ



ŒœŏŎőńŃŃŐŁŔŎœŒŁœŒŎŏŎňņőņőŌŎŋňŋŎœ 
ńŉŏŐŎőöŏŎœ
ŁŐňŇŋŎőńŃŃŐŁŔŎœŒŁœŒŎŏŎňņőņőŌŎŋňŋŎœ 
ńŉŏŐŎőöŏŎœ
ŏńŐňŔńŐńňŁŉņńŌŎŒņŒŁ



Ŏ¨Ŏő²ŁŐňŇŋŎő
¨ňńœŇœŌőņ
ńŏňŉŎňŌöŌňŁő

ŒŎŏŎŇńőňŁ
ŒŁŕŉö¨ňŉŁő
ŒņŊńŔöŌŎ őůŞťŢŬŷ  
ŒņŊńŔöŌŎ ŉŦũŤůŷ  

ņŊńŉŒŐŎŌňŉņ¨ňńœŇœŌőņ (0$,/






őŒŎňŕńňŁńŒŁňŐöŌĻŋńŒŎŕöŌŒŎœŔŎŐńŁŒņőńŏńŌ¨œőņőŋń
ŏŎőŎőŒŎ! 
őŰŨŤŬŹũŢůŞŦŠŦŞŧřťŢŚůūŲūŢůŞŜŬū 

ŏŎőŎőŒŎ

ŎŌŎŋŁŒńŏöŌœŋŎĻńŏöŌœŋňŁ

ńň¨ŎőŏŐŎőöŏŎœ







ŋńŒŎŕŎőńŉŒŎőńŊŊŁ¨Ŏő ŌŁňĽŕň
ŁŔŋ 
¨Ŏœ 
ŕöŐŁ 
9$7 ńŉŒŎőńŊŊŁ¨Ŏő  
¨ňńœŇœŌőņ
ń¨ŐŁő

ŏńŐňŔńŐńňŁ
¨ņŋŎŒňŉŎ¨ňŁŋńŐňőŋŁ
Ŏ¨Ŏő²ŁŐňŇŋŎő
ŒŁŕŉö¨ňŉŁő
ŒņŊńŔöŌŎńŏňŉŎňŌöŌňŁő 
ņŊńŉŒŐŎŌňŉņ¨ňńœŇœŌőņ (0$,/  
ŒţţŭŝŰŵůťōŬŧŨŬŹŐŭŬůźŬű 
ńŒŎőň¨ŐœőņőńŏňŕńňŐņőņő 
ŁŔŋŌŎŋňŋŎœńŉŏŐŎőöŏŎœ 
ŎŌŎŋŁŒńŏöŌœŋŎŌŎŋňŋŎœńŉŏŐ 
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ŇńőņńŒŁňŐŎœŋńŒŎŕŎœőŒŎŌŔŎŐńŁ 
 



őŒŎňŕńňŁńŒŁňŐöŌĻŋńŒŎŕöŌŒŎœŔŎŐńŁŒņőńŏńŌ¨œőņőŋń ŎŊŎŒŎŇŁńňŌŁň
ŏŎőŎőŒŎ! 
ŋŎŌŎőœŌņŋŋńŌŎŉŁň
¨ńŇŁńŋŔŁŌňŅńŒŁň
őŰŨŤŬŹũŢůŞŦŠŦŞŧřťŢŚůūŲūŢůŞŜŬūŢűŷŮūũŞŞůŢŜůŞŦ 

ŏŎőŎőŒŎ

ŎŌŎŋŁŒńŏöŌœŋŎĻńŏöŌœŋňŁ

ńň¨ŎőŏŐŎőöŏŎœ







ŔœőňŉŎŌŎŋňŉŎ



ŋńŒŎŕŎőńŉŒŎőńŊŊŁ¨Ŏő ŌŁňĽŕň
ŁŔŋ 
¨Ŏœ 
ŕöŐŁ 
9$7 ńŉŒŎőńŊŊŁ¨Ŏő  
¨ňńœŇœŌőņ
ń¨ŐŁő

ŏńŐňŔńŐńňŁ
¨ņŋŎŒňŉŎ¨ňŁŋńŐňőŋŁ
Ŏ¨Ŏő²ŁŐňŇŋŎő
ŒŁŕŉö¨ňŉŁő
ŒņŊńŔöŌŎńŏňŉŎňŌöŌňŁő 
ņŊńŉŒŐŎŌňŉņ¨ňńœŇœŌőņ (0$,/  
ŒţţŭŝŰŵůťōŬŧŨŬŹŐŭŬůźŬű 
ńŒŎőň¨ŐœőņőńŏňŕńňŐņőņő 
ŁŔŋŌŎŋňŋŎœńŉŏŐŎőöŏŎœ 
ŎŌŎŋŁŒńŏöŌœŋŎŌŎŋňŋŎœńŉŏŐ 

ŇńőņńŒŁňŐŎœŋńŒŎŕŎœőŒŎŌŔŎŐńŁ 



őŒŎňŕńňŁńŏňŕńňŐņőńöŌőŒňőŎŏŎňńőőœŋŋńŒńŕŎœŌŒŁŋńŊņ

ŞŞ

ŎũūŞůŢŹũŰ
ūśńŴũŰŜŞ
ŋŚŨūŰŭ

ńŴũŰŜŞ
ńŦŲŢŜŬŤŮŤŭ

ĺůūŭ
ŁũůŦŧŢŜŢũū
ļšŬŰŮŤŭ ¨ŬŞŮůŤŬŦŷůŤ
ůŞŭ
ńŦŲŢŜŬŤŮŤŭ

ŏūŮūŮůŷ
őŰŢůūŲśŭ
ŮůŤũ
ńŦŲŢŜŬŤŮŤ

ŇŚŮŤŮůŤũ
ńŦŲŢŜŬŤŮŤ





őœŌ¨ń¨ńŋńŌńőńŏňŕńňŐņőńňő

ŁŁ

őŰũšŢšŢŚũūŭ
ŔūŬŚŞŭ

ŏŢŬŜūšūŭ
ŁũŞűūŬřŭ

ŁŞŮŲūŨūŸŢũūŦ őŸũūŨū
ńŋń 
ńũŢŬŠŤůŦŧūŸ ½ 

ŉŸŧŨūŭ
ńŬŠŞŮŦŹũ ½ 





őœŌńŐŃŁŅŎŋńŌńőńŏňŕńňŐņőńňő

ŞŞ

őŰũŢŬŠŞţŷŢũū
ŭŔūŬŚŞŭ

ŏŢŬŜūšūŭ
ŁũŞűūŬřŭ

ŁŞŮŲūŨūŸŢũūŦ
ńŋń 

őŸũūŨū
ŉŸŧŨūŭ
ńũŢŬŠŤůŦŧūŸ ½  ńŬŠŞŮŦŹũ ½ 
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őŒŎňŕńňŁŒŁœŒŎŒņŒŁőńŏńŌ¨œőņő





ńň¨ŎőŏŐŁōņő



ńň¨ŎőńŌńŐŃńňŁő 



ŒňŒŊŎőŏŐŁōņő 
ŒňŒŊŎőŏŐŁōņő ŁŠŠŨŦŧř  







ŁŌŁŊœŒňŉŎőŏňŌŁŉŁő¨ŁŏŁŌöŌ

ŋŚůŬū
ŁŁ






















ŉŴšŦŧŷ
ŭ
¨ŞřũŤ
ŭ











ŉŞůŤŠūŬŜŞ
¨ŞřũŤŭ











ŒŜůŨūŭ
¨ŞřũŤŭ











ŏŢŬŦŠŬŞű
ś

ŋūũřšŞ
ŋŚůŬŤŮ
Ťŭ












ŒŢřŲŦŞ
ĿŬŢŭ
ŁŚůŤ
ŒŢřŲŦŞ
ŁŚůŤ
ŒŢřŲŦŞ
ŒŢřŲŦŞ
ŒŢřŲŦŞ
ŒŢřŲŦŞ
ĺůŤ

ŒŦś
ŋūũřšŞ
ŭ

ŏūŮŷůŤů
Ş






















ŏŷŮū
ŕŴŬŜ
ŭ
ŔŏŁ














ŕŐŎŌŎ¨ňŁŃŐŁŋŋŁœŊŎŏŎňņőņőńŏńŌ¨œőņő

ņŋńŐŎŋņŌňŁńŌŁŐōņőœŊŎŏŎňņőņő
ńŏńŌ¨œőņő



¨ňŁŐŉńňŁőńŋņŌńő






ŕŐņŋŁŒŎ¨ŎŒňŉŎőŕņŋŁńŏńŌ¨œőņő



ŕŐņŋŁŒŎ¨ŎŒňŉŎőŕņŋŁ



Œňŋńőőń
ńœŐö

őœŌŎŊŁ

ŏŎőŎőŒŁ

Łň¨ňŁŉńŔŁŊŁňŁ







ŁŋńőŎŏŐŎŇńőŋŁ¨ŁŌńňŁŉŁ
ŉńŔŁŊŁňŁ







ŁőŸũūŨūňšŦŴůŦŧśŭőŰŢůūŲśŭ ŁŁ  





ň¨ňöŒňŉņ
őœŋŋńŒŎŕņ

ŏŐŎłŊńŏŎŋńŌņńŏňŕŎŐņŃņőņ¨ņŋŎőňŎœ







łőŸũūŨūńŦŲūŬśŠŤŮŤŭ¨ŤūŮŜūŰ







ŃńŦŲūŬŤŠūŸŢũūŭŏŬūŶūŨūŠŦŮŷŭ Łł 







¨ŋŤńŦŲūŬŤŠūŸŢũūŭŏŬūŶūŨūŠŦŮŷŭ







ŔŏŁ

őŰũū
ŨŦŧŷ
ŏūŮŷ
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őŸũūŨūŢŚũšŰŮŤŭ ŁłŃ¨ 










ŏņŃńőŉŁŊœŖņőļ¨ňŁőőœŋŋńŒŎŕņő

ŏŢŬŦŠŬřųůŢŢŮŞűśũŢŦŞůūŰŭůŬŷūŰŭŢůūŰŭūūŜūŰŭťŞŧŞŨŸųŢůŢůŤũŞŞŦůūŸŢũŤŦšŦŴůŦŧś
ŮŰŢůūŲśůŤŭŬūůŢŦũŷŢũŤŭŢŚũšŰŮŤŭ




ŁūšūŲśĽŬŴũŧŞŦŏŬūŶūťŚŮŢŴũ


x

Ŏ šŦŧŞŦūŸŲūŭ ŞūšŚŲŢůŞŦ ŷůŦ ťŞ ůŤŬŤťūŸũ ŷŨūŦ ūŦ ŢťũŦŧūŜ ŧŞŦ ŢũŴŮŦŞŧūŜ ŧŞũŷũŢŭ ŧŞŦ ūŦ ŧŞůŢŰťŰũůśŬŦŢŭ
ŠŬŞŚŭŧŞťŹŭŧŞŦūŦūŬŦţŷũůŦŢŭūŨŦůŦŧŚŭůŤŭńń

x

Ŏ šŦŧŞŦūŸŲūŭ šŤŨŹũŢŦ ŷůŦ ŰřŬŲūŰũ ŷŨŢŭ ūŦ ŞŞŦůūŸŢũŢŭ řšŢŦŢŭ ŠŦŞ ůŤũ ŰŨūūŜŤŮŤ ůūŰ ŚŬŠūŰŷŮŢŭ
ŞŞŦůūŸũůŞŦťŞŞūŧůŤťūŸũŮůūŲŬūũŦŧŷŮŤŢŜūūŰũūŜŴŭŞŞŦůŢŜůŞŦ
ņŞŜůŤŮŤŲŬŤŞůūšŷůŤŮŤŭŢŚŲŢŦťŚŮŤŰŢŸťŰũŤŭšśŨŴŮŤŭůūŰřŬťŬūŰůūŰũ ŔńŉŁĶ ŠŦŞ
ůŞ ŮůūŦŲŢŜŞ ūŰ ŞũŞűŚŬūũůŞŦ ŮŢ ŞŰůśũ őŰũŢŹŭ ťŞ ŬŚŢŦ ũŞ ŢűŞũŜţŢŦ ůŞŰůŷůŤůŞ ŢŬŦŢŲūŚũūŰ Ţ ůŞ
ŮŲŢůŦŧř šŦŧŞŦūŨūŠŤůŦŧř ņ ŞũŞŧŬŜşŢŦŞ ůŴũ ŮůūŦŲŢŜŴũ ūŰ šŤŨŹũūũůŞŦ ŮůŤũ ŞŜůŤŮŤ ŢŦŮŸŬŢŦ ůŦŭ
ŬūşŨŢŷŢũŢŭūŦũŦŧŚŭŧŞŦšŦūŦŧŤůŦŧŚŭŧŰŬŹŮŢŦŭ
ŎŦ šŦŧŞŦūŸŲūŦ űŚŬūŰũ ůŤũ ŢŰťŸũŤ ůŤŭ ŨśŬūŰŭ ŧŞŦ ūŬťśŭ ŮŰŨśŬŴŮŤŭ ůŤŭ ŤŨŢŧůŬūũŦŧśŭ ůūŰŭ ŞŜůŤŮŤŭ
ŲŬŤŞůūšŷůŤŮŤŭ ŮŰŢŬŦŨŞşŞũūŚũŴũ ŧŞŦ ůŴũ ŢŦŮŰũŞůŷŢũŴũ ŞŬŲŢŜŴũ  ¨ŦŷŬťŴŮŤ ś ůŬūūūŜŤŮŤ ś
ŮŰŨśŬŴŮŤ ůŴũ ŞŦůśŮŢŴũ ŮŰŨśŬŴŮŤ ůŰŲŷũ ŢŨŨŢŦŷũůŴũ ŮůūŦŲŢŜŴũ ŚŮůŴ ŧŞŦ ŮŰŨŤŬŴŞůŦŧŹũ ś
šŦŢŰŧŬŦũŦŮůŦŧŹũšŢũŢŦůŬŚŢůŞŦŢůřůŤũūŨūŧŨśŬŴŮŤůŤŭŤŨŢŧůŬūũŦŧśŭŰūşūŨśŭůŤŭŞŜůŤŮŤŭ
őŢŢŬŜůŴŮŤšŦŞűūŬřŭŢůŞŪŸůŴũŮůūŦŲŢŜŴũūŰŰūşřŨŨūũůŞŦŤŨŢŧůŬūũŦŧřŧŞŦŞŰůŹũūŰŞũŞŠŬřűūũůŞŦ
ŮůŞ ŢŦŮŰũŞůŷŢũŞ ůŤŭ ŤŨŢŧůŬūũŦŧśŭ ŞŜůŤŮŤŭ ŰŢŬŦŮŲŸūŰũ ůŞ ŞũŞŠŬŞűŷŢũŞ ŮůŞ ŢšŜŞ ůŤŭ űŷŬŞŭ
ŤŨŢŧůŬūũŦŧśŭŰūşūŨśŭ
Ŏ šŦŧŞŦūŸŲūŭ ŞūšŚŲŢůŞŦ ŷůŦ ůŞ ŤũŸŞůŞ ūŰ ťŞ ŞūŮůŚŨŨūũůŞŦ Şŷ ůŤũ ńœ¨ ńŏŁŊŇ ŚŮŴ ŤŨŢŧůŬūũŦŧūŸ
ůŞŲŰšŬūŢŜūŰ ŧŞŦ ŢŦšŦŧŷůŢŬŞ ŮůŤ šŦŢŸťŰũŮŤ HPDLO ūŰ ŚŲŢŦ šŤŨŹŮŢŦ Ůůū ŮŤŢŜū ŏŜũŞŧŞŭ łŁőňŉŁ őŒŎňŕńňŁ
ŒŎŏŎœ œŊŎŏŎňņőņő ŒŎœ ńŏňŕńňŐņŋŁŒňŉŎœ őŕń¨ňŎœ ńŦŲŢŜŬŤŮŤŭ  ůūŰ ĺũůŰūŰ œūşūŨśŭ ŢŚŲūŰũ ťŚŮŤ
ŧūŦũūūŜŤŮŤŭŧŞŦŮŰũŢřŠūũůŞŦůŤũŚũŞŬŪŤŷŨŴũůŴũŢũũŷŴũŮŰũŢŢŦŹũŧŞŦŬūťŢŮŦŹũ

x

x

x

x
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 2
ȁǿȈȉǹ ǼȄǼȉǹȈǾȈ ȆȁǾȇȅȉǾȉǹȈ ĭǹȀǼȁȅȊ
īǿǹ ǼȃȉǹȄǾ ȆȇǹȄǾȈ
ȈĲĮ ȂȑĲȡĮ 3.1.8 & 4.1.20
ǼȆǹȁĬ 2014 – 2020
(ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȣʌȐȜȜȘȜȠ ʌȠȣ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ʌȜȘȡȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ĳĮțȑȜȠȣ)
ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȆȁǾȇȅȉǾȉǹȈ

ϭ͘ ȸ Ȱʀʏɻʍɻ ɹʖɸɿ ʐʋʉɴʄɻɽɸʀ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ ʍʏʉ ɅɇȾȵ ɸʆʏʊʎ
ʏɻʎʏɸɽɸʀʍɲʎɲʋʊʏɻʆʋʌʊʍʃʄɻʍɻʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ͘
Ϯ͘ ȸ Ȱʀʏɻʍɻ ɹʖɸɿ ʐʋʉɴʄɻɽɸʀ ʅɸ ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɹʆɲ ʃɲɿ
ʐʋʉɶɸɶʌɲʅʅɹʆɲʏɲʍʖɸʏɿʃɳɉʋʉɷɸʀɶʅɲʏɲ͘
ϯ͘ Ƀ ɲɿʏʙʆ ɸʅʋʀʋʏɸɿ ʍʏʉʐʎ ɷʐʆɻʏɿʃʉʑʎ ȴɿʃɲɿʉʑʖʉʐʎ ʏʉʐ
ɀɹʏʌʉʐ
ϰ͘ Ƀ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ʏɻʎ ɲɿʏʉʑʅɸʆɻʎ Ʌʌɳʇɻʎ ɸʅʋʀʋʏɸɿ
ʍʏɲʊʌɿɲʋʉʐʏʀɽɸʆʏɲɿɲʋʊʏɻʆɅʌʊʍʃʄɻʍɻ͘
5. ɃɌɳʃɸʄʉʎʋɸʌɿɹʖɸɿʊʄɲʏɲɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲɹɶɶʌɲʔɲ͗
Į) Ʌʄɼʌɸʎɲʆʏʀɶʌɲʔʉʏɻʎɲʄɿɸʐʏɿʃɼʎɳɷɸɿɲʎʍʃɳʔʉʐʎʍɸ
ɿʍʖʑ
ȕ) Ɂɲʐʋɻɶɿʃɳ ʍʖɹɷɿɲ͕ ʍʐʆʉɷɸʐʊʅɸʆɲ ɲʋʊ ʏɸʖʆɿʃɼ ʃɲɿ
ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɼ ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏʉʐ ʆɲʐʋɻɶʉʑ͕ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ
ʏɸʃʅɻʌɿʘʅɹʆɻ ɹʃɽɸʍɼ ʏʉʐ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʐʍʏɳɽɸɿɲ ʏʉʐ
ʍʃɳʔʉʐʎ  ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ʏʉʐ ʍʃɸʄɸʏʉʑ͕
ʐʋɸʌʃɲʏɲʍʃɸʐʙʆ͕ ɼ ɸʍʘʏɸʌɿʃɼʎ ɷɿɸʐɽɹʏɻʍɻʎ ;ʊʋʉʐ
ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿͿ͘
ȵʋʀʍɻʎ͕ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʏɸʃʅɲʀʌɸʏɲɿ ʊʏɿ ʅɸ ʏɿʎ
ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɸʎ ɸʌɶɲʍʀɸʎ ɷɸʆ ɲʐʇɳʆɸʏɲɿ ɻ ɲʄɿɸʐʏɿʃɼ
ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ ;'dͲ<tͿ ʃɲɿ ɻ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʏʉʐ ʍʃɳʔʉʐʎ
ɶɿɲɲʄʀɸʐʍɻ͘
Ȗ) ȶɶʃʌɿʍɻɶɿɲʏɻʅɸʏɲʍʃɸʐɼʏʉʐʍʃɳʔʉʐʎʍʏɲʋʄɲʀʍɿɲ

ʏʉʐɅȴ͘Ϯϲϭͬϭϵϵϭ͕ʊʋʉʐɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ͘
į) ȴɼʄʘʍɻ ʅɸ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ɿɷɿʊʏɻʏɲ ʏɻʎ

ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ͕ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʐʋ͛ ɲʌɿɽʅ͘
ϮϬϬϯͬϯϲϭͬȵȾ ɇʑʍʏɲʍɻ ʏɻʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ ʃɲɿ ʏʉʐ
Ⱦɲʆ;ȵȵͿϭϯϴϴͬϮϬϭϰ͕;ɉʋʊɷɸɿɶʅɲϱͿʃɲɿʏʉɅȰɆȰɆɈȸɀȰ
ϰ͘
İ) Ⱦɲʏɲʍʏɲʏɿʃʊɼȵʏɲɿʌɿʃʊ;ʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻͿʏʉʐʔʉʌɹɲ͕
ɌȵȾɷɻʅʉʍʀɸʐʍɻʎʍʑʍʏɲʍɻʎʏɻʎ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎʃɲɽʙʎʃɲɿ
ɻ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɼ ʏʉʐ ʋʉʐ ɹɶɿʆɸ ʅɹʖʌɿ ʏɻʆ
ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ʏɻʎ ɲʀʏɻʍɻʎ͘ Ȱɿʏɼʍɸɿʎ
ɸʏɲɿʌɸɿʙʆ ʐʋʊ ʀɷʌʐʍɻ ɷɸʆ ɽɲ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʐʋʊʗɻ͘
ȵɳʆ ɻ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɸʀʆɲɿ ɲʏʉʅɿʃɼ͕ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɹʆɲʌʇɻʎ
ɸʋɿʏɻɷɸʑʅɲʏʉʎ͘
ıĲ) Ȱʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑ ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ ɼ ɳʄʄʉʐ
ɲʌʅʉɷʀʉʐ ʉʌɶɳʆʉʐ ʊʋʘʎ ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍʏʉ
Ⱦɲʏɲʍʏɲʏɿʃʊ ʏʉʐ ʔʉʌɹɲ ɶɿɲ ʏʉʆ ʉʌɿʍʅʊ ʏʉʐ
ʐʋɸʐɽʑʆʉʐ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏɻʎ Ʌʌɳʇɻʎ ʃɲɿ ʏʉʆ ɲʌɿɽʅʊ
/E ʏʉʐ Ɉʌɲʋɸɺɿʃʉʑ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ ʍʏʉʆ ʉʋʉʀʉ ɽɲ
ʃɲʏɲɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ʉɿ ɸʆɿʍʖʑʍɸɿʎ ʃɲɿ ɽɲ ʏʉʋʉɽɸʏɻɽɸʀ ʏʉ
ʋʉʍʊʏɻʎȼɷɿɲʎɇʐʅʅɸʏʉʖɼʎ͘

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ǻİȞ
ǹʌĮȚĲİȓĲ
ĮȚ

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ
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ȗ) Ȼʍʉʄʉɶɿʍʅʉʀ ʃɲɿ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ʖʌɼʍɸʘʎ ɶɿɲ ʏɲ ʏʌʀɲ

;ϯͿ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɲ ɹʏɻ ɲʐʏʉʑ ʏɻʎ ɲʀʏɻʍɻʎ͘ ʍɸ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʆʉʅɿʃʙʆʋʌʉʍʙʋʘʆ͘
Ș) Ȱʆʏʀɶʌɲʔɲʏʘʆɸʆʏʑʋʘʆʔʉʌʉʄʉɶʀɲʎɸɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎȵϯ
ʃɲɿ ȵϱ ʋʉʐ ʐʋɹɴɲʄʄɲʆ ʏɲ ʏʌʀɲ ;ϯͿ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɲ ɹʏɻ
ɲʐʏʉʑ ʏɻʎ ɲʀʏɻʍɻʎ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʔʉʌɹʘʆ ʋʉʐ ɷɸʆ
ɸʀʆɲɿʐʋʉʖʌɸʘʅɹʆʉɿʆɲʍʐʆʏɳʍʍʉʐʆʃɲɿɷɻʅʉʍɿɸʑʉʐʆ
ɿʍʉʄʉɶɿʍʅʊ͘
ș) Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʅɻ ʋʏʙʖɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ʅɻ ʐʋʉɴʉʄɼʎ
ɲʀʏɻʍɻʎ ɶɿɲ ʋʏʙʖɸʐʍɻ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʆɲʐʏɿʃʙʆ
ɸʏɲɿʌɸɿʙʆ͘
Ț) Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊʅɻɽɹʍɻʎʍɸɲʆɲɶʃɲʍʏɿʃɼɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʃɲɿ
ʅɻ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ɲʀʏɻʍɻʎ ɶɿɲ ɽɹʍɻ ʍɸ ɲʆɲɶʃɲʍʏɿʃɼ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʍʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʆɲʐʏɿʃʙʆɸʏɲɿʌɸɿʙʆ͘
ȚĮ) Ɍʉʌʉʄʉɶɿʃɼ ɸʆɻʅɸʌʊʏɻʏɲ ʍɸ ɿʍʖʑ͕ ʋʉʐ ʆɲ ʃɲʄʑʋʏɸɿ
ʏɻʆɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲʐʋʉɴʉʄɼʎʏɻʎɲʀʏɻʍɻʎ͘
Țȕ) Ȱʍʔɲʄɿʍʏɿʃɼ ɸʆɻʅɸʌʊʏɻʏɲ ʍɸ ɿʍʖʑ͕ ʋʉʐ ʆɲ ʃɲʄʑʋʏɸɿ
ʏɻʆɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲʐʋʉɴʉʄɼʎʏɻʎɲʀʏɻʍɻʎ͘
ȚȖ)

ɉʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ Ɂ͘ϭϱϵϵͬϴϲ
ʏʉʐͬʏʘʆ
ɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉʐͬʘʆʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɉʋʊɷɸɿɶʅɲϲȰ͘
Țį) ȶɶɶʌɲʔʉ ʏʌɲʋɸɺɿʃʉʑ ɼ ɳʄʄʉʐ ʖʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʉʑ
Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎ ɶɿɲ ʏʉ ɽɸʏɿʃʊ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆ ʖʉʌɼɶɻʍɻʎ
ɷɲʆɸʀʉʐ͕ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɷɲʆɸɿʍʅʉʑ͕ ʍʏʉ ʉʋʉʀʉ ɽɲ
ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ͗
x ʏʉ ʑʗʉʎʏʉʐ ɷɲʆɸʀʉʐ͕ ʏʉ ʍʐʆʉʄɿʃʊ ʃʊʍʏʉʎ ʃɲɿ ʏʉ
ɸʀɷʉʎ ʏɻʎ ʋʌɳʇɻʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ʏʉ
ɷɳʆɸɿʉ͕
x ɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏʉʐɷɲʆɸʀʉʐ͕
x ʏʉɸʋɿʏʊʃɿʉ͕
x ɻʋɸʌʀʉɷʉʎʖɳʌɿʏʉʎ͕
Țİ) Ȱʋʉɷɸɿʃʏɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲʋʉʐʋɿʍʏʉʋʉɿʉʑʆʏɻɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ
ʏʉʐ ʔʉʌɹɲ ʆɲ ʃɲʏɲɴɳʄɸɿ ʏɻ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʏʉʐ ʍʏɻʆ
ɸʋɹʆɷʐʍɻʅɸʀɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲ͘
ȚıĲ) Ȱʋʊʔɲʍɻ ɶɸʆɿʃɼʎ ʍʐʆɹʄɸʐʍɻʎ ʏʘʆ ʅɸʏʊʖʘʆ͕ ʍʏɻʆ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ͕ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɳʄʐʗɻ ʏɻʎ ɿɷʀɲʎ
ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ;ʍʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʆɲʐʏɿʃʙʆɸʏɲɿʌɿʙʆͿ
Țȗ) Ɉɸʖʆɿʃɼȶʃɽɸʍɻ͕ʅɸɲʆɲʄʐʏɿʃɼʋɸʌɿɶʌɲʔɼʏɻʎʋʌɳʇɻʎ͕
ʏʉʐʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ͘
ȚȘ) Ʌʌʉʍʔʉʌɹʎɲʆɲʄʐʏɿʃɹʎ͕ɼɲʆʏʀɶʌɲʔɲʏʘʆʏɿʅʉʄʉɶʀʘʆ
ʏʘʆ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆ ɷɲʋɲʆʙʆ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɷɲʋɲʆʙʆ
ʋʉʐ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆ ɲʋʊ Ϯϯ͘ϭϬ͘ϮϬϭϱ͘ Ƀɿ
ʋʌʉʍʔʉʌɹʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʍʐʆʉɷɸʑʉʆʏɲɿ ɲʋʊ
ʍʐɶʃɸʆʏʌʘʏɿʃʊ ʋʀʆɲʃɲ ʃɲɿ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ ʋʌʉʍʋɹʃʏʉʐʎ
;ʅɻʖɲʆɼʅɲʏɲ͕ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʀͿ
Ǿ ǹȓĲȘıȘ ǼȞȓıȤȣıȘȢ – ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ țȡȓȞİĲĮȚ ʌȜȒȡȘȢ
ȃǹǿ

ȅȋǿ

……………………………………………………
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ

ȊʌȠȖȡĮĳȒ
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 3
ǲțșİıȘ ǼʌĮȜȒșİȣıȘȢ – ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ ȆȡȐȟȘȢ
ȆȡĮțĲȚțȩ ĲȠȣ ȅȡȖȐȞȠȣ ǼʌȚĲȩʌȚĮȢ ǼʌĮȜȒșİȣıȘȢ (ȅ.Ǽ.Ǽ.) ĲȘȢ ȆȡȐȟȘȢ ȝİ ȀȦį. ǹȡȚș. ȅȆȈ ……………..
ʌȠȣ İȖțȡȓșȘțİ ȝİ ĲȘȞ ĮȡȚș. ……………………….. ǹʌȩĳĮıȘ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ ȆȡȐȟȘȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ
ĮȡȚș. ……………….. ȆȡȩıțȜȘıȘ ĲȠȣ īİȞȚțȠȪ īȡĮȝȝĮĲȑĮ ǹȖȡȠĲȚțȒȢ ȆȠȜȚĲȚțȒȢ & ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ȀȠȚȞȠĲȚțȫȞ
ȆȩȡȦȞ.
ȅȚ ȣʌȠȖȡȐĳȠȞĲİȢ:
Į)
ȕ)
Ȗ)
į)
İ)
ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜȠȪȝİ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ĮȡȚșȝ. ……………….. ǹʌȩĳĮıȘ, ǵȡȖĮȞȠ ǼʌȚĲȩʌȚĮȢ ǼʌĮȜȒșİȣıȘȢ
(ȅǼǼ) ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ țĮȚ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ ʌȡȠȢ İȞȓıȤȣıȘ-ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ ȆȡȐȟȘȢ
ȕȐıİȚ ĲȘȢ ĮȡȚș. …………………………….

ĮʌȩĳĮıȘȢ ĲȠȣ īİȞȚțȠȪ īȡĮȝȝĮĲȑĮ ǹȖȡȠĲȚțȒȢ ȆȠȜȚĲȚțȒȢ &

ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ȀȠȚȞȠĲȚțȫȞ ȆȩȡȦȞ ………………… …….. ȝİĲȐ Įʌȩ İʌȚĲȩʌȚȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ȩʌȠȣ
İțĲİȜİȓĲĮȚ Ș ȆȡȐȟȘ ĮĳȠȪ ȜȐȕĮȝİ ȣʌȩȥȘ ȝĮȢ:
1. ȉȘȞ ȣʌ. ĮȡȚșȝǯ. …………………….. ǹʌȩĳĮıȘ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ ĲȘȢ ȆȡȐȟȘȢ
2. ȉȚȢ İʌȚȝİĲȡȒıİȚȢ,
3. ȉȚȢ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȘșİȓıİȢ İȡȖĮıȓİȢ,
4. ȉĮ ȣʌȠįİȓȖȝĮĲĮ țĮȚ ĲĮ ʌĮȡĮıĲĮĲȚțȐ ʌȜȘȡȦȝȫȞ (ĲȚȝȠȜȩȖȚĮ, İȞĲȐȜȝĮĲĮ, İțțĮșĮȡȓıİȚȢ ț.Ȝ.ʌ.)
5. ȉȚȢ įȚȠȚțȘĲȚțȑȢ ʌȡȐȟİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȚıȤȪȠȣıĮ ȞȠȝȠșİıȓĮ, ȖȚĮ ĲȘ ȞȩȝȚȝȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
ĲȠȣ ıțȐĳȠȣȢ.
įȚĮʌȚıĲȫıĮȝİ țĮȚ ȕİȕĮȚȫȞȠȣȝİ ĲĮ țȐĲȦșȚ:
ǹ. ǲȤȠȣȞ İțĲİȜİıșİȓ ȠȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ Ș ʌȡȠȝȒșİȚĮ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ĮȞĮȜȣĲȚțȐ ıĲȠ
ȊʌȩįİȚȖȝĮ 4ǹ ĲȘȢ ĮȞĮȜȣĲȚțȒȢ țĮĲȐıĲĮıȘȢ įĮʌĮȞȫȞ.
Ǻ. ȉȠ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞȠ ȑȡȖȠ ȑȤİȚ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȚıȤȪȠȣıĮ ǹʌȩĳĮıȘ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ ĲȘȢ
ȆȡȐȟȘȢ țĮȚ ĲȘȡȒșȘțĮȞ ȩȜİȢ ȠȚ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ țĮȚ ȠȚ ȩȡȠȚ ĲȘȢ.
ī. Ǿ ʌȜȘȡȦȝȒ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ ………….įȩıȘ țĮȚ ĲȠ țȩıĲȠȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ İȓȞĮȚ:
1. ȈȣȞȠȜȚțȩ ʌȠıȩ ʌȠȣ ʌȜȘȡȫșȘțİ ȝİ ĭȆǹ: …………………..€
2. ȈȣȞȠȜȚțȩ ʌȠıȩ ʌȠȣ ʌȜȘȡȫșȘțİ ȤȦȡȓȢ ĭȆǹ: ………………€
3. ȈȣȞȠȜȚțȩ ʌȠıȩ (ȤȦȡȓȢ ĭȆǹ) ȝȘ İʌȚȜȑȟȚȝȠ Įʌȩ ȅǼǼ : …………………….€
4. ȈȣȞȠȜȚțȩ İʌȚȜȑȟȚȝȠ ʌȡȠȢ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ ʌȠıȩ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ/İȟȠʌȜȚıȝȠȪ : ……………… € ĲȠ ȠʌȠȓȠ
ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıİ :
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- ǻȘȝȩıȚĮ ǻĮʌȐȞȘ

(…%) …………….. €

- ǿįȚȦĲȚțȒ ıȣȝȝİĲȠȤȒ (…%) ……………..€
- ǻȐȞİȚȠ

(….%) ……….…….€

5. ȆȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠȢ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ ıĲȘȞ ǹʌȩĳĮıȘ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ ĲȘȢ ȆȡȐȟȘȢ: …………………..€
6. ȆȠıȠıĲȩ İțĲİȜİıșȑȞĲȠȢ ȑȡȖȠȣ: ……%
ǻ. ǲȤİȚ ȖȓȞİȚ ȑȞĮȡȟȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ, ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİȚ ĲȠ ȐȡșȡȠ 23 ĲȘȢ Ȋǹ, (ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲİȜȚțȒȢ Ȓ
ȠȜȚțȒȢ ʌȜȘȡȦȝȒȢ).
Ǽ. ǵȜĮ ĲĮ İțįȠșȑȞĲĮ ĲȚȝȠȜȩȖȚĮ țĮȚ ȜȠȚʌȐ ʌĮȡĮıĲĮĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ İțįȩșȘțĮȞ țĮȚ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘȞ ʌȡȐȟȘ
İȓȞĮȚ İȟȠĳȜȘȝȑȞĮ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ……………………….

ȉȅ ȅǼǼ

……………………………….

ȀȍǻǿȀȅȈ ȅȆȈ. ………………………………………………….

ǹȇǿĬȂ. ǹȆȅĭ. ȋȇǾȂǹȉȅǻȅȉǾȈǾȈǾȈ……………….……

ǹȇǿĬ. ǹȆȅĭ. ǼȃȉǹȄǾȈ ………………………………………..

ȆǼȇǿȅȋǾ ……………………… ………………………………...

(1) ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮĳİȡșȠȪȞ ȩȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ȤȡȘȝĮĲȠįȠĲȚțȠȪ ıȤİįȓȠȣ.
(2) ȉȡȩʌȠȢ ʌȜȘȡȦȝȒȢ: 1. ĲȡȐʌİȗĮ, 2. İʌȚĲĮȖȒ, 3. ĲȠȚȢ ȝİĲȡȘĲȠȓȢ.
(3) Ǿ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮĳİȡșİȓ İȓȞĮȚ İțİȓȞȘ ĲȘȢ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ ʌȜȘȡȦȝȒȢ țĮȚ ȩȤȚ Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȜȒȟȘȢ ĲȘȢ ȠĳİȚȜȒȢ
ʌ.Ȥ. ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȜȘȡȦȝȒȢ ȝİ ıȣȞĮȜȜĮȖȝĮĲȚțȒ

ȊʌȠȖȡĮĳȒ ĲȠȣ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ : ………
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ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ: …………………

ȈȊȃȅȁȅ

ǼʌȚȜȑȟȚȝİȢ
įĮʌȐȞİȢ ȕȐıİȚ
ȁȅīǿȈȉǿȀǹ Ǽīīȇǹĭǹ (1)
ȆȇǹīȂǹȉȅȆȅǿǾĬǼǿȈǼȈ ȆȁǾȇȍȂǼȈ
ĲȘȢ ǹʌȩĳĮıȘȢ
ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ
ȆİȡȚȖȡĮĳȒ ȀȩıĲȠȢ ǹȡȚș. ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǼțįȩĲȘȢ
ȆȠıȩ
ȉȡȩʌȠȢ
ǻĮʌȐȞİȢ
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ĭȆǹ ʌȠȣ ȆȠıȩ ȤȦȡȓȢ ǻĮʌȐȞİȢ țĮĲȐ
ǲțįȠıȘȢ
ȤȦȡȓȢ
ʌȜȘȡȦȝȒȢ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȦȞ ʌȜȘȡȦȝȒȢ ĮȞĮțĲȐĲĮȚ ĮȞĮțĲȒıȚȝȠ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ
ĮȞĮțĲȒıȚȝȠ
(2)
ĮȚĲȒıİȦȞ
(3)
ĭȆǹ
ĮȓĲȘıȘ
ĭȆǹ

ǻǿȀǹǿȅȊȋȅȈ :

ȉǿȉȁȅȈ ȆȇǹȄǾȈ : ……………………………….

ǹȃǹȁȊȉǿȀȅȈ ȀǹȉǹȁȅīȅȈ ǻǹȆǹȃȍȃ &ȉȍȃ ǹȃȉǿȈȉȅǿȋȍȃ ȁȅīǿȈȉǿȀȍȃ ǹȆȅǻǼǿȀȉǿȀȍȃ Ǽīīȇǹĭȍȃ
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……………………………….

ȀȍǻǿȀȅȈ ȅȆȈ. ………………………………………………….

ǹȇǿĬȂ. ǹȆȅĭ. ȋȇǾȂǹȉȅǻȅȉǾȈǾȈǾȈ ……………….……

ǹȇǿĬ. ǹȆȅĭ. ǼȃȉǹȄǾȈ ………………………………………..

ȆǼȇǿȅȋǾ ……………………… ………………………………...

ȅǼǼ

ȉȠ ȅǼǼ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

(1) ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮĳİȡșȠȪȞ ȩȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ȤȡȘȝĮĲȠįȠĲȚțȠȪ ıȤİįȓȠȣ.
(2) ȉȡȩʌȠȢ ʌȜȘȡȦȝȒȢ: 1. ĲȡȐʌİȗĮ, 2. İʌȚĲĮȖȒ, 3. ĲȠȚȢ ȝİĲȡȘĲȠȓȢ.
(3) Ǿ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮĳİȡșİȓ İȓȞĮȚ İțİȓȞȘ ĲȘȢ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ ʌȜȘȡȦȝȒȢ țĮȚ ȩȤȚ Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȜȒȟȘȢ ĲȘȢ ȠĳİȚȜȒȢ ʌ.Ȥ. ıİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȜȘȡȦȝȒȢ ȝİ ıȣȞĮȜȜĮȖȝĮĲȚțȒ

ȈȊȃȅȁȅ

ǼʌȚȜȑȟȚȝİȢ
įĮʌȐȞİȢ ȕȐıİȚ
ȁȅīǿȈȉǿȀǹ Ǽīīȇǹĭǹ (1)
ȆȇǹīȂǹȉȅȆȅǿǾĬǼǿȈǼȈ ȆȁǾȇȍȂǼȈ
ĲȘȢ ǹʌȩĳĮıȘȢ
ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ
ȆİȡȚȖȡĮĳȒ ȀȩıĲȠȢ ǹȡȚș. ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǼțįȩĲȘȢ
ȆȠıȩ
ȉȡȩʌȠȢ
ǻĮʌȐȞİȢ
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ĭȆǹ
ȆȠıȩ
ǻĮʌȐȞİȢ
ǲțįȠıȘȢ
ȤȦȡȓȢ
ʌȜȘȡȦȝȒȢ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȦȞ ʌȜȘȡȦȝȒȢ
ʌȠȣ
ȤȦȡȓȢ
țĮĲȐ ĲȘȞ
ĮȞĮțĲȒıȚȝȠ
(2)
ĮȚĲȒıİȦȞ
(3)
ĮȞĮțĲȐĲĮȚ ĮȞĮțĲȒıȚȝȠ ʌĮȡȠȪıĮ
ĭȆǹ
ĭȆǹ
ĮȓĲȘıȘ

ǻǿȀǹǿȅȊȋȅȈ :

ȉǿȉȁȅȈ ȆȇǹȄǾȈ : ……………………………….

ǼʌȚȜȑȟȚȝİȢ
įĮʌȐȞİȢ

ǹȃǹȁȊȉǿȀȅȈ ȀǹȉǹȁȅīȅȈ ǻǹȆǹȃȍȃ &ȉȍȃ ǹȃȉǿȈȉȅǿȋȍȃ ȁȅīǿȈȉǿȀȍȃ ǹȆȅǻǼǿȀȉǿȀȍȃ Ǽīīȇǹĭȍȃ

ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 4Ǻ (Įʌȩ ĲȠ ȅǼǼ)

ȂȘ
ǼʌȚȜȑȟȚȝİȢ
įĮʌȐȞİȢ
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 5
ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ǻǾȁȍȈǾȈ
ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȈȋǼȉǿȀǹ ȂǼ ȉǾȃ ȀǹȉǾīȅȇǿǹ ȂȂǼ
ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘ ıȪıĲĮıȘ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ 2003/361/ǼȀ
ǹțȡȚȕȒ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ
ǼʌȦȞȣȝȓĮ Ȓ İĲĮȚȡȚțȒ İʌȦȞȣȝȓĮ : …………………………………
ǻȚİȪșȣȞıȘ ĲȘȢ ȑįȡĮȢ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ : …………………………………..
ǹ.ĭ.Ȃ. : …………………………………………………………….
ǹȇȂǹǼ : …………………………………………………………….
ǻ.ȅ.Ȋ. : ……………………………………………………………..
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ țĮȚ ĲȓĲȜȠȢ ĲȠȣ Ȓ ĲȦȞ țȪȡȚȦȞ ǻȚİȣșȣȞĲȚțȫȞ ıĲİȜİȤȫȞ.
(ȆȡȩİįȡȠȢ, īİȞȚțȩȢ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ Ȓ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ șȑıȘ) : …………………..
ȉȪʌȠȢ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ :
Ƒ ǹȞİȟȐȡĲȘĲȘ İʌȚȤİȓȡȘıȘ
Ƒ ȈȣȞİȡȖĮȗȩȝİȞȘ İʌȚȤİȓȡȘıȘ
Ƒ ȈȣȞįİįİȝȑȞȘ İʌȚȤİȓȡȘıȘ
ȈĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ :
ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 6 ĲȠȣ ʌĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ĲȘȢ ıȪıĲĮıȘȢ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ
2003/361/ǼȀ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȠȞ ȠȡȚıȝȩ ĲȦȞ ȂȂǼ.
ȆİȡȓȠįȠȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ
ǹȡȚșȝȩȢ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ (ǼȂǼ)

ȀȪțȜȠȢ İȡȖĮıȚȫȞ

ȈȪȞȠȜȠ ȚıȠȜȠȖȚıȝȠȪ

ǵȜĮ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ țȜİȚıȝȑȞȘ įȚĮȤİȚȡȚıĲȚțȒ ȤȡȒıȘ țĮȚ ȞĮ ȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ
ıİ İĲȒıȚĮ ȕȐıȘ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȞİȠıȪıĲĮĲȦȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ, ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ Įʌȩ ĮȟȚȩʌȚıĲİȢ İțĲȚȝȒıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȠȣ
ȠȚțȠȞȠȝȚțȠȪ ȑĲȠȣȢ.
Ȉİ ıȤȑıȘ ȝİ ĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ įȚĮȤİȚȡȚıĲȚțȒ ȤȡȒıȘ ȣʌȐȡȤİȚ ȝİĲĮȕȠȜȒ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ Ș ȠʌȠȓĮ İȞįȑȤİĲĮȚ
ȞĮ İʌȚĳȑȡİȚ ĮȜȜĮȖȒ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ĲȘȢ ĮȚĲȠȪıĮȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ (ʌȠȜȪ ȝȚțȡȒ, ȝȚțȡȒ, ȝİıĮȓĮ Ȓ ȝİȖȐȜȘ
İʌȚȤİȓȡȘıȘ) ;
Ƒ ȅȋǿ

Ƒ ȃǹǿ

(ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȃǹǿ ȞĮ ıȣȝʌȜȘȡȦșİȓ țĮȚ ȞĮ İʌȚıȣȞĮĳșİȓ įȒȜȦıȘ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ
ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ įȚĮȤİȚȡȚıĲȚțȒ ȤȡȒıȘ)
ȊʌȠȖȡĮĳȒ
(ǵȞȠȝĮ țĮȚ ȚįȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ʌȡȠıȣʌȠȖȡȐĳȠȞĲȠȢ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȢ ȞĮ İțʌȡȠıȦʌİȓ ĲȘȞ
İʌȚȤİȓȡȘıȘ :………………………………………………….
ǻȘȜȫȞȦ ȣʌİȪșȣȞĮ ȩĲȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ įȒȜȦıȘȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ İȞįİȤȩȝİȞȦȞ
ʌĮȡĮȡĲȘȝȐĲȦȞ ĲȘȢ İȓȞĮȚ ĮțȡȚȕȒ :
………….(ĲȩʌȠȢ )……………(ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ)

ȊʌȠȖȡĮĳȒ
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ȈȊȂȆȁǾȇȍȂǹȉǿȀǹ ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȊȆȅǻǼǿīȂǹȉȅȈ 5
1. ǺǹȈǿȀǹ ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȉȅȊ ĭȅȇǼǹ ȉǾȈǼȆǼȃǻȊȈǾȈ
1.1 īǼȃǿȀǹȈȉȅǿȋǼǿǹ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ
ǼȆȃȊȂǿǹ
ǻǿǹȀȇǿȉǿȀȅȈ ȉǿȉȁȅȈ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹǿǻȇȊȈǾȈ
NOMIKH MOȇĭǾ
ǹĭȂ
ǻȊȅ
ǼǿǻȅȈǺǿǺȁǿȃ
ǹȇǿĬȂȅȈ ȀȁǼǿȈȂǼȃȃ ǻǿǹȋǼǿȇǿȈȉǿȀȃ
ȋȇǾȈǼȃ ǻǻǼȀǹȂǾȃǾȈǻǿǹȇȀǼǿǹȈ
ǼǿǻȅȈ/ ȀǹȉǾīȅȇǿǹǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ
1.2ȈȉȅǿȋǼǿǹǼǻȇǹȈǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ
ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ
ȃȅȂȅȈ
ǻǾȂȅȈ – ȀȅǿȃȅȉǾȉǹ
ǻǾȂȅȉǿȀȅǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹ
ȅǻȅȈ
ǹȇǿĬȂȅȈ
ȆȅȁǾ /ȉȅȆȅĬǼȈǿǹ
ȉǹȋȊǻȇȅȂǿȀȅȈ ȀǻǿȀǹȈ/ȉĬ
ȉǾȁǼĭȃȅǼȆǿȀȅǿȃȃǿǹȈ
FAX
ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀȅȉǹȋȊǻȇȅȂǼǿȅ (e-mail)
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ ǿȈȉȅȈǼȁǿǻǹȈ (Web Site)
2. ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȃȅȂǿȂȅȊǼȀȆȇȅȈȆȅȊǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ
ǼȆȃȊȂȅ
ȅȃȅȂǹ
ǹĭȂ
ȃȅȂȅȈ
ȅǻȅȈ
ǹȇǿĬȂȅȈ
ȆȅȁǾ /ȉȅȆȅĬǼȈǿǹ
ȉǹȋȊǻȇȅȂǿȀȅȈ ȀǻǿȀǹȈ/ȉĬ
ȉǾȁǼĭȃȅ(ȈȉǹĬǼȇȅ)
ȉǾȁǼĭȃȅ(ȀǿȃǾȉȅ)
FAX
ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀȅ ȉǹȋȊǻȇȅȂǼǿȅ (e-mail)
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3. ȈȉȅǿȋǼǿǹ Ǽȉǹǿȇȃǳ ȂǼȉȅȋȃȉȅȊ ĭȅȇǼǹ ȉǾȈǼȆǼȃǻȊȈǾȈ
ȃĮ ıȣȝʌȜȘȡȦșȠȪȞ ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌȓȞĮțİȢ ȖȚĮ țȐșİ İĲĮȓȡȠ /ȝȑĲȠȤȠ ȝİ țȡȚĲȒȡȚȠ ĮȞ İȓȞĮȚ ĳȣıȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ Ȓ ȞȠȝȚțȩ
ʌȡȩıȦʌȠ.
ǹ/ǹ ǼȉǹǿȇȅȊ/ȂǼȉȅȋȅȊ
ǼǿǻȅȈ ȆȇȅȈȆȅȊ (ĳȣıȚțȩ Ȓ ȞȠȝȚțȩ)
ȆȅȈȅȈȉȅ ȈȊȂȂǼȉȅȋǾȈ
ȆǼȇǿȆȉȈǾĭȊȈǿȀȅȊȆȇȅȈȆȅȊ- ǼȉǹǿȇȅȊǳȂǼȉȅȋȅȊ
ǼȆȃȊȂȅ
ǵȃȅȂǹ
ȆǹȉȇȃȊȂȅ
ǹ.ĭ.Ȃ.
ĬǼȈǾ ȈȉȅȃĭȅȇǼǹ ȉǾȈǼȆǼȃǻȊȈǾȈ
(İțĲȩȢ ĮȣĲȒȢ ĲȠȣ İĲĮȓȡȠȣ/ȝİĲȩȤȠȣ)

ȆǼȇǿȆȉȈǾȃȅȂǿȀȅȊȆȇȅȈȆȅȊ- ǼȉǹǿȇȅȊǳ ȂǼȉȅȋȅȊ
ǼȆȃȊȂǿǹǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ
ǹ.ĭ.Ȃ.
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ ǿǻȇȊȈǾȈȉǾȈ
ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ
ǹȃȉǿȀǼǿȂǼȃȅ ǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹȈ
ǼȆȃȊȂȅȃȅȂǿȂȅȊ ǼȀȆȇȅȈȆȅȊ
ǵȃȅȂǹȃȅȂǿȂȅȊǼȀȆȇȅȈȆȅȊ
ȆǹȉȇȃȊȂȅȃȅȂǿȂȅȊ
ǼȀȆȇȅȈȆȅȊ
ǹ.ĭ.Ȃ.ȃȅȂǿȂȅȊǼȀȆȇȅȈȆȅȊ
ĬǼȈǾ ȈȉǾȃ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾ (İțĲȩȢ ĮȣĲȒȢ
ĲȠȣ ȞȠȝȓȝȠȣ İțʌȡȠıȫʌȠȣ)

4. ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȂǼīǼĬȅȊȈȉǾȈǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ (ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ)
4.1ȈȊȂȂǼȉȅȋǾ ȉȅȊ ĭȅȇǼǹ ȉǾȈǼȆǼȃǻȊȈǾȈǳǼȉǹǿȇȃ/ȂǼȉȅȋȃ ȉȅȊȈǼ ǹȁȁǼȈ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ
:
ȅĭȅȇǼǹȈǳȅǿǼȉǹǿȇȅǿ/ȂǼȉȅȋȅǿ ȉȅȊ (İȓĲİ
ĳȣıȚțȐ İȓĲİ ȞȠȝȚțȐ ʌȡȩıȦʌĮ) ȈȊȂȂǼȉǼȋȅȊȃ
ȈǼǹȁȁǼȈ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ;
ǹȞİʌȚȜȑȖİĲĮȚȃǹǿĲȩĲİȞĮıȣȝʌȜȘȡȦșİȓȠʌĮȡĮțȐĲȦʌȓȞĮțĮȢȖȚĮțȐșİİĲĮȓȡȠ/ȝȑĲȠȤȠ(İȓĲİĳȣıȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ İȓĲİȞȠȝȚțȩ
ʌȡȩıȦʌȠ) ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ ʌȠȣ ıȣȝȝİĲȑȤİȚ ıİ ȐȜȜȘ İʌȚȤİȓȡȘıȘ.
ȅȃȅȂǹȉǼȆȃȊȂȅ Ȓ ǼȆȃȊȂǿǹ
ǼȉǹǿȇȅȊ/ȂǼȉȅȋȅȊ
ǼȆȃȊȂǿǹǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ
ǼȉȅȈ ǿǻȇȊȈǾȈǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ
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ǹȃȉǿȀǼǿȂǼȃȅǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹȈȉǾȈ
ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ
ȆȅȈȅȈȉȅȈȊȂȂǼȉȅȋǾȈ ȈȉǾȃ
ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾ
ĬǼȈǾ ȉȅȊ ǼȉǹǿȇȅȊ/ȂǼȉȅȋȅȊ ȈȉǾȃ
ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾ (ȃȩȝȚȝȠȢ İțʌȡȩıȦʌȠȢ ,ȝȑȜȠȢ ǻȈ,
ȆȡȩİįȡȠȢ ǻ.Ȉ., ǻȚİȣșȪȞȦȞ ȈȪȝȕȠȣȜȠȢ ț.Ȝ.ʌ.)

4.2ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼȃ ȈȉǿȈ ȅȆȅǿǼȈ ȈȊȂȂǼȉǼȋǼǿǾ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾ
ǼȆȃȊȂǿǹǼȉǹǿȇȅȊ/ȂǼȉȅȋȅȊ
ǼȆȃȊȂǿǹǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ (ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ
ȈȣȝȝİĲȑȤİȚ Ƞ İĲĮȓȡȠȢ / ȝȑĲȠȤȠȢ)
ǼȉȅȈ ǿǻȇȊȈǾȈǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ
ǹȃȉǿȀǼǿȂǼȃȅǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹȈȉǾȈ
ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ
ȆȅȈȅȈȉȅȈȊȂȂǼȉȅȋǾȈ ȈȉǾȃ
ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾ
ĬǼȈǾ ȉȅȊ ǼȉǹǿȇȅȊ/ȂǼȉȅȋȅȊ ȈȉǾȃ
ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾ (ȃȩȝȚȝȠȢ İțʌȡȩıȦʌȠȢ, ȝȑȜȠȢ
ǻȈ, ȆȡȩİįȡȠȢ ǻ.Ȉ., ǻȚİȣșȪȞȦȞ ȈȪȝȕȠȣȜȠȢ
ț.Ȝ.ʌ.)

4.3ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȈȊȃǻǼǻǼȂǼȃȃȀǹǿȈȊȃǼȇīǹǽȅȂǼȃȃ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼȃ
4.3.1ȈȊȃǻǼǻǼȂǼȃǼȈǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ
(ǺǹȈǼǿȉǾȈ ǻǾȁȈǾȈȆȅȊȊȆȅǺȁǾĬǾȀǼ)
ȈȊȃǻǼǻǼȂǼȃȅȈ
ĭȅȇǼǹȈ

ǼȉȅȈ ȆȅȊǹĭȅȇǹ
Ǿ ȈȊȃǻǼȈǾ
(ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ
ȖȚĮ țȐșİ ȑĲȠȢ
ıȪȞįİıȘȢ
ȟİȤȦȡȚıĲȐ ȖȚĮ ĲȠ
įȚȐıĲȘȝĮ 2012 2014)

ǹȆǹȈȋȅȁȅȊȂǼȃȅǿ
(ǼȂǼ)

4.3.2ȈȊȃǼȇīǹǽȅȂǼȃǼȈ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ
(ǺǹȈǼǿȉǾȈ ǻǾȁȈǾȈȆȅȊȊȆȅǺȁǾĬǾȀǼ)

ȈȊȃȅȁȅ
ǼȃǼȇīǾȉǿȀȅȊ
(€)

ȀȊȀȁȅȈ
ǼȇīǹȈǿȃ
(€)
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ǼȉȅȈ ȆȅȊ
ǹĭȅȇǹ
ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ
ȖȚĮ țȐșİ ȑĲȠȢ
ıȪȞįİıȘȢ
ȟİȤȦȡȚıĲȐ ȖȚĮ ĲȠ
įȚȐıĲȘȝĮ 2012 2014)
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ȈȊȃȅȁȅ
ǼȃǼȇīǾȉǿȀȅȊ
(€)

ȀȊȀȁȅȈ
ǼȇīǹȈǿȃ
(€)

4.4ȈȊīȀǼȃȉȇȉǿȀǹ ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȂǼīǼĬȅȊȈ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ
(ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞ ĲĮ ȚțĮȚĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ıȣȞįİįİȝȑȞȦȞ țĮȚ ıȣȞİȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ)
ȈȊīȀǼȃȉȇȉǿȀǹȈȉȅǿȋǼǿǹȂǼīǼĬȅȊȈ
ȈȊȃȅȁǿȀȅȈ ȀȊȀȁȅȈ ǼȇīǹȈǿȃ(€)
ȈȊȃȅȁȅǼȉǾȈǿȅȊ ǿȈȅȁȅīǿȈȂȅȊ (€)
ǹȇǿĬȂȅȈ ǹȆǹȈȋȅȁȅȊȂǼȃȃ (ıİ ǼȂǼ)
ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȂȅȈǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈȂǼ ǺǹȈǾ ȉȅ
ȂǼīǼĬȅȈ ȉǾȈ

2012

2013

2014
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 6ǹ
ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȈǾ
(ȐȡșȡȠ 8 ȃ.1599/1986)

Ǿ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȝİ ĮȣĲȒ ĲȘ įȒȜȦıȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȜİȖȤșİȓ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ
ĮȡȤİȓȠ ȐȜȜȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ (ȐȡșȡȠ 8 ʌĮȡ. 4 ȃ. 1599/1986)

ȆȇȅȈ(1):

ǼǿǻǿȀǾ ȊȆǾȇǼȈǿǹ ǻǿǹȋǼǿȇǿȈǾȈ ǼȆǹȁĬ

ȅ – Ǿ ǵȞȠȝĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ:

ǵȞȠȝĮ țĮȚ ǼʌȫȞȣȝȠ ȆĮĲȑȡĮ:
ǵȞȠȝĮ țĮȚ ǼʌȫȞȣȝȠ ȂȘĲȑȡĮȢ:
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ(2):
ȉȩʌȠȢ īȑȞȞȘıȘȢ:
ǹȡȚșȝȩȢ ǻİȜĲȓȠȣ ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ:
ȉȩʌȠȢ
ȀĮĲȠȚțȓĮȢ:

ȉȘȜ:
ȅįȩȢ:

ǹȡ. ȉȘȜİȠȝȠȚȠĲȪʌȠȣ
(Fax):

ǹȡȚș:

ȉȀ:

ǻ/ȞıȘ ǾȜİțĲȡ.
ȉĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ
(Ǽmail):

Ȃİ ĮĲȠȝȚțȒ ȝȠȣ İȣșȪȞȘ țĮȚ ȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢ ĲȚȢ țȣȡȫıİȚȢ (3, ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ
ĲȘȢ ʌĮȡ. 6 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 22 ĲȠȣ ȃ. 1599/1986, įȘȜȫȞȦ ȩĲȚ :
¾ ǻİȞ ȑȤȦ įȚĮʌȡȐȟİȚ ıȠȕĮȡȩ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȩ ʌĮȡȐʌĲȦȝĮ Ȓ ʌĮȡȐʌĲȦȝĮ ʌȠȣ șȓȖİȚ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ
ĲȘȢ ȀȠȚȞȒȢ ǹȜȚİȣĲȚțȒȢ ȆȠȜȚĲȚțȒȢ ĲȘȢ ǼǼ țĮȚ įİȞ ȑȤȦ țĮĲĮįȚțĮıĲİȓ ȖȚĮ ĮįȓțȘȝĮ ıȤİĲȚțȩ ȝİ ĲȘȞ
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ ȝȠȣ įȚĮȖȦȖȒ Ș ȠʌȠȓĮ ȑȤİȚ ȚıȤȪ įİįȚțĮıȝȑȞȠȣ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 10 ĲȠȣ
ȀĮȞ. (ǼǼ) 508/2014 ĲȠȣ ǼȉĬǹ țĮȚ ĲȠȞ țĮĲǯ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ȀĮȞ(ǼǼ)288/2015. ȈȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ :
i.

ǻİȞ ȑȤȦ įȚĮʌȡȐȟİȚ ıȠȕĮȡȒ ʌĮȡȐȕĮıȘ ȕȐıİȚ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 42 ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼȀ)
ĮȡȚșȝ. 1005/2008 ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ Ȓ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 90, ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 1 ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ
(ǼȀ) 1224/2009.

ii.

ǻİȞ ȑȤȦ ıȣȝȝİĲȐıȤİȚ ıĲȘȞ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ, ĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ Ȓ ĲȘȞ ȚįȚȠțĲȘıȓĮ ĮȜȚİȣĲȚțȫȞ
ıțĮĳȫȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ țĮĲȐȜȠȖȠ ıțĮĳȫȞ Ȇȁǹ ĮȜȚİȓĮȢ ĲȘȢ ǲȞȦıȘȢ, ȩʌȦȢ
ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 40 ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 3 ĲȠȣ țĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼȀ) ĮȡȚșȝ. 1005/2008 Ȓ
ıțĮĳȫȞ ʌȠȣ ĳȑȡȠȣȞ ĲȘ ıȘȝĮȓĮ ȤȦȡȫȞ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ȑȤȠȣȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıșİȓ ȦȢ ȝȘ
ıȣȞİȡȖĮȗȩȝİȞİȢ ĲȡȓĲİȢ ȤȫȡİȢ țĮĲȐ ĲȠ ȐȡșȡȠ 33 ĲȠȣ ȓįȚȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ.

iii.

ǻİȞ ȑȤȦ įȚĮʌȡȐȟİȚ ıȠȕĮȡȑȢ ʌĮȡĮȕȐıİȚȢ ĲȦȞ țĮȞȩȞȦȞ ĲȘȢ ȀǹȜȆ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ȑȤȠȣȞ ȜȐȕİȚ
ĲȠ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıȝȩ ĮȣĲȩ ıİ ȐȜȜİȢ ȞȠȝȠșİĲȚțȑȢ ʌȡȐȟİȚȢ ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ
ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ.

[Ǽț ĲȦȞ țĮĲȦĲȑȡȦ ĲȡȚȫȞ (3) ʌȡȠĲȐıİȦȞ įȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ ĮȜȘșİȓȢ,
ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮȝİȓȞİȚ ȝȩȞȠ ȝȓĮ (1)]
¾ ȉȠ ıțȐĳȠȢ įİȞ ȑȤİȚ ȜȐȕİȚ İȞȓıȤȣıȘ įȚȐıȦıȘȢ Ȓ ĮȞĮįȚȐȡșȡȦıȘȢ.
ǳ
ȉȠ ıțȐĳȠȢ ȑȤİȚ ȜȐȕİȚ İȞȓıȤȣıȘ įȚȐıȦıȘȢ ĮȜȜȐ ȑȤİȚ ĮʌȠʌȜȘȡȫıİȚ ĲȠ įȐȞİȚȠ țĮȚ ȑȤİȚ ȜȪıİȚ ĲȘ
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ıȪȝȕĮıȘ İȖȖȪȘıȘȢ.
ǳ
ȉȠ ıțȐĳȠȢ ȑȤİȚ ȜȐȕİȚ İȞȓıȤȣıȘ ĮȞĮįȚȐȡșȡȦıȘȢ Ș ȠʌȠȓĮ ȑȤİȚ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ.
¾ ȉȠ ȓįȚȠ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ įİȞ ȑȤİȚ ʌȡȠĲĮșİȓ Ȓ ȠȡȚıĲȚțȐ ȣʌĮȤșİȓ ȖȚĮ İȞȓıȤȣıȘ–
İʌȚȤȠȡȒȖȘıȘ ıİ ĮȞĮʌĲȣȟȚĮțȩ ȞȩȝȠ Ȓ ıİ ȐȜȜȠ ǼʌȚȤİȚȡȘıȚĮțȩ ȆȡȩȖȡĮȝȝĮ.
¾ Ǿ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ șĮ ıȣȞȐįİȚ ȝİ ĲȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ ĲȘȞ
İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ ȀȠȚȞȠĲȚțȫȞ țĮȚ ǼșȞȚțȫȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ, (Ȁ.ǹȜ.Ȇ., Ȁȅǹ, Ȇȁǹ ǹȁǿǼǿǹ, ȈȪıĲȘȝĮ
ǼȜȑȖȤȠȣ ǹȜȚİȣĲȚțȫȞ ȆȡȠȧȩȞĲȦȞ, ț.Ȝʌ.), ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘ įȚĮțȓȞȘıȘ, İȝʌȠȡȓĮ, ȚȤȞȘȜĮıȚȝȩĲȘĲĮ
ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ, ĲȘȞ ʌȡȩȜȘȥȘ, ĮʌȠĲȡȠʌȒ țĮȚ İȟȐȜİȚȥȘ ĲȘȢ Ȇȁǹ ǹȁǿǼǿǹȈ țĮȚ ĲȘ ȝȑȡȚȝȞĮ ȖȚĮ
ĲȘȞ İȞȘȝȑȡȦıȘ ĲȠȣ țĮĲĮȞĮȜȦĲȒ.
¾ Ǿ ǴįȚĮ ȈȣȝȝİĲȠȤȒ șĮ țĮȜȣĳșİȓ ȦȢ İȟȒȢ : (ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Ș ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ țĮȚ ĲȘȢ
įȚĮįȚțĮıȓĮȢ țȐȜȣȥȘȢ ĲȘȢ ǿįȓĮȢ ȈȣȝȝİĲȠȤȒȢ)
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Ǽț ĲȦȞ țĮĲȦĲȑȡȦ ĲȡȚȫȞ (3) ʌȡȠĲȐıİȦȞ įȚĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ ĮȜȘșİȓȢ.
¾ ȉȠ ıțȐĳȠȢ įİȞ İʌȚįȠĲȒșȘțİ ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ǼșȞȚțȠȪ Ȓ ȀȠȚȞȠĲȚțȠȪ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ.
ǳ
ȉȠ ıțȐĳȠȢ İʌȚįȠĲȒșȘțİ Įʌȩ ǼșȞȚțȠȪȢ Ȓ/țĮȚ ȀȠȚȞȠĲȚțȠȪȢ ʌȩȡȠȣȢ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȠȣ
ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ . . . . . . . . . . . . . . . ……, ȝİ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢ ĲȠȣ İʌİȞįȣĲȚțȠȪ
ıȤİįȓȠȣ …………………….., ĮȜȜȐ Ș ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȩĲĮıȘ įİȞ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ
ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ ȣʌȠįȠȝȒȢ.
ǳ
ȉȠ ıțȐĳȠȢ İʌȚįȠĲȒșȘțİ Įʌȩ ǼșȞȚțȠȪȢ Ȓ/țĮȚ ȀȠȚȞȠĲȚțȠȪȢ ʌȩȡȠȣȢ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȠȣ
ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ . . . . . . . . . . . . . . . ……, ȝİ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢ ĲȠȣ İʌİȞįȣĲȚțȠȪ
ıȤİįȓȠȣ …………………….., Ș ʌĮȡȠȪıĮ ʌȡȩĲĮıȘ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ȣʌȐȡȤȠȣıĮȢ
ȣʌȠįȠȝȒȢ, ĮȜȜȐ ȑȤİȚ ʌĮȡȑȜșİȚ 5İĲȓĮ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȝȒșİȚĮ țĮȚ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ İʌȚįȠĲȘȝȑȞȠȣ
İȟȠʌȜȚıȝȠȪ. [īȚĮ ĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩ ĲȘȢ 5İĲȓĮȢ ȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ȣʌȩȥȘ Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ ĲȘȢ
ȕİȕĮȓȦıȘȢ ʌȡȠȩįȠȣ țĮȚ țȩıĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠ ĮȡȝȩįȚȠ ȩȡȖĮȞȠ (ȅǼǼ, ț.Ȝʌ.), ĲȘȢ įȩıȘȢ ʌȜȘȡȦȝȒȢ
ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ Ƞ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ Ȓ Ș İțĲİȜİıșİȓıĮ İȡȖĮıȓĮ].

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ,…………./……./201
ȅ/Ǿ ǻȘȜ

(ȊʌȠȖȡĮĳȒ & ȈĳȡĮȖȓįĮ)
(1) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠ ʌȠȜȓĲȘ Ȓ ǹȡȤȒ Ȓ Ș ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȠȣ įȘȝȩıȚȠȣ ĲȠȝȑĮ, ʌȠȣ ĮʌİȣșȪȞİĲĮȚ Ș ĮȓĲȘıȘ.
(2) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ.
(3) «ǵʌȠȚȠȢ İȞ ȖȞȫıİȚ ĲȠȣ įȘȜȫȞİȚ ȥİȣįȒ ȖİȖȠȞȩĲĮ Ȓ ĮȡȞİȓĲĮȚ Ȓ ĮʌȠțȡȪʌĲİȚ ĲĮ ĮȜȘșȚȞȐ ȝİ ȑȖȖȡĮĳȘ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ
ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ ĳȣȜȐțȚıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȡȚȫȞ ȝȘȞȫȞ. ǼȐȞ Ƞ ȣʌĮȓĲȚȠȢ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ʌȡȐȟİȦȞ ıțȩʌİȣİ ȞĮ
ʌȡȠıʌȠȡȓıİȚ ıĲȠȞ İĮȣĲȩȞ ĲȠȣ Ȓ ıİ ȐȜȜȠȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȩ ȩĳİȜȠȢ ȕȜȐʌĲȠȞĲĮȢ ĲȡȓĲȠȞ Ȓ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ȕȜȐȥİȚ ȐȜȜȠȞ,
ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ țȐșİȚȡȟȘ ȝȑȤȡȚ 10 İĲȫȞ.
(4) Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ ȤȫȡȠȣ Ș įȒȜȦıȘ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȓıȦ ȩȥȘ ĲȘȢ țĮȚ ȣʌȠȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ įȘȜȠȪȞĲĮ Ȓ
ĲȘȞ įȘȜȠȪıĮ.
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 6Ǻ
ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȈǾ
(ȐȡșȡȠ 8 ȃ.1599/1986)

Ǿ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȝİ ĮȣĲȒ ĲȘ įȒȜȦıȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȜİȖȤșİȓ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ
ĮȡȤİȓȠ ȐȜȜȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ (ȐȡșȡȠ 8 ʌĮȡ. 4 ȃ. 1599/1986)

ȆȇȅȈ(1):

ǼǿǻǿȀǾ ȊȆǾȇǼȈǿǹ ǻǿǹȋǼǿȇǿȈǾȈ ǼȆǹȁĬ

ȅ – Ǿ ǵȞȠȝĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ:

ǵȞȠȝĮ țĮȚ ǼʌȫȞȣȝȠ ȆĮĲȑȡĮ:
ǵȞȠȝĮ țĮȚ ǼʌȫȞȣȝȠ ȂȘĲȑȡĮȢ:
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ(2):
ȉȩʌȠȢ īȑȞȞȘıȘȢ:
ǹȡȚșȝȩȢ ǻİȜĲȓȠȣ ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ:
ȉȩʌȠȢ
ȀĮĲȠȚțȓĮȢ:
ǹȡ. ȉȘȜİȠȝȠȚȠĲȪʌȠȣ
(Fax):

ȉȘȜ:
ȅįȩȢ:

ǹȡȚș:

ȉȀ:

ǻ/ȞıȘ ǾȜİțĲȡ.
ȉĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ
(Ǽmail):

Ȃİ ĮĲȠȝȚțȒ ȝȠȣ İȣșȪȞȘ țĮȚ ȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢ ĲȚȢ țȣȡȫıİȚȢ (3, ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 6 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 22 ĲȠȣ ȃ. 1599/1986, įȘȜȫȞȦ ȩĲȚ :
ǹʌȠįȑȤȠȝĮȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ ȆȡȐȟȘȢ, ȝİ ĲȓĲȜȠ «……………………………..», ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ĲȘȞ ĮȡȚșȝ. ……………………… ĮʌȩĳĮıȘ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ ȖȚĮ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ İȞȓıȤȣıȘ ıĲĮ
ʌȜĮȓıȚĮ ĲȠȣ Ǽ.Ȇ. ǹȜȚİȓĮȢ & ĬȐȜĮııĮȢ 2014-2020.
ǼʌȓıȘȢ, įȘȜȫȞȦ ȣʌİȪșȣȞĮ, ȩĲȚ șĮ ĲȘȡȒıȦ ĮʌĮȡȑȖțȜȚĲĮ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ țĮȚ įİıȝİȪıİȚȢ
ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ ĲȠ ȚıȤȪȠȞ țȠȚȞȠĲȚțȩ țĮȚ İșȞȚțȩ șİıȝȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ :
Į. Ȁǹȃ(ǼȀ), ĮȡȚșȝ. 508/2014
ȕ. Ȋǹ ĮȡȚșȝ. ……………………..
Ȗ. ǹʌȩĳĮıȘ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ ȆȡȐȟȘȢ ĮȡȚșȝ. ………………………….
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ,…………./……./201
ȅ/Ǿ ǻȘȜ

(ȊʌȠȖȡĮĳȒ & ȈĳȡĮȖȓįĮ)
(1) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠ ʌȠȜȓĲȘ Ȓ ǹȡȤȒ Ȓ Ș ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȠȣ įȘȝȩıȚȠȣ ĲȠȝȑĮ, ʌȠȣ ĮʌİȣșȪȞİĲĮȚ Ș ĮȓĲȘıȘ.
(2) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ.
(3) «ǵʌȠȚȠȢ İȞ ȖȞȫıİȚ ĲȠȣ įȘȜȫȞİȚ ȥİȣįȒ ȖİȖȠȞȩĲĮ Ȓ ĮȡȞİȓĲĮȚ Ȓ ĮʌȠțȡȪʌĲİȚ ĲĮ ĮȜȘșȚȞȐ ȝİ ȑȖȖȡĮĳȘ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ
ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ ĳȣȜȐțȚıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȡȚȫȞ ȝȘȞȫȞ. ǼȐȞ Ƞ ȣʌĮȓĲȚȠȢ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ʌȡȐȟİȦȞ ıțȩʌİȣİ ȞĮ
ʌȡȠıʌȠȡȓıİȚ ıĲȠȞ İĮȣĲȩȞ ĲȠȣ Ȓ ıİ ȐȜȜȠȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȩ ȩĳİȜȠȢ ȕȜȐʌĲȠȞĲĮȢ ĲȡȓĲȠȞ Ȓ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ȕȜȐȥİȚ ȐȜȜȠȞ,
ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ țȐșİȚȡȟȘ ȝȑȤȡȚ 10 İĲȫȞ.
(4) Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ ȤȫȡȠȣ Ș įȒȜȦıȘ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȓıȦ ȩȥȘ ĲȘȢ țĮȚ ȣʌȠȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ įȘȜȠȪȞĲĮ Ȓ
ĲȘȞ įȘȜȠȪıĮ.

Τεύχος Β’ 2656/28.07.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

27353


ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 7
ȁǿȈȉǹ ǻǿȅǿȀǾȉǿȀǾȈ Ȁǹǿ ǼȆǿȉȅȆǿǹȈ ǼȆǹȁǾĬǼȊȈǾȈ ǹǿȉǾȂǹȉȅȈ ǼȆǹȁǾĬǼȊȈǾȈȆȁǾȇȂǾȈ
ȂǼȉȇȅȊ ……………. –

ȉȂǾȂǹ A: ȉǹȊȉǵȉǾȉǹ ǹǿȉǾȂǹȉȅȈ ȆȁǾȇȂǾȈ
ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǿǹȀȅ
ȆȇȅīȇǹȂȂǹ:

ȆȇȅȉǼȇǹǿȅȉǾȉǹȈ :

ǹȁǿǼǿǹȈ& ĬǹȁǹȈȈǹȈ
2014-2020
2.
ȆȇȅĬǾȈǾ ȉǾȈ
ȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃȉȀǹ ǺǿȈǿȂǾȈ,
ǹȆȅǻȅȉǿȀǾȈ Ȉ ȆȇȅȈ ȉȅȊȈ
ȆȅȇȅȊȈ ȀǹǿȃȅȉȅȂȅȊ,
ǹȃȉǹīȃǿȈȉǿȀǾȈ Ȁǹǿ
ǺǹȈǿǽȅȂǼȃǾȈ ȈȉǾ īȃȈǾ
ǹȁǿǼǿǹȈ

ȉǿȉȁȅȈ
ȆȇǹȄǾȈ:

ȂǼȉȇȅ :
ȆȇȅȈȀȁǾȈǾ :
ǹȆȅĭǹȈǾ
ȋȇǾȂǹȉȅǻȅȉǾȈǾȈ
ȆȇǹȄǾȈ &
ȉȇȅȆȅȆȅǿǾȈǼǿȈ :
Ȁȍǻ. ȆȇǹȄǾȈ (ȅȆȈ) :

ǻǿȀǹǿȅȊȋȅȈ :

ǻȅȈǾ ȆȁǾȇȍȂǾȈ
Ș
Ș
Ș
(1 , 2 , 3 , ȅȁǿȀǾ):
ǹȆȅĭǹȈǾ
ȈȊīȀȇȅȉǾȈǾȈ ȅ.Ǽ.Ǽ. :

ǹ/ǹ

ǹǿȉǾȂǹ
ǼȆǹȁǾĬǼȊȈǾȈ ȆȁǾȇȍȂǾȈ
ǻǿȀǹǿȅȊȋȅȊ
(ǹȡ. ȆȡȦĲ. &
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ) :
ȉȅȆȅȈ
ȊȁȅȆȅǿǾȈǾȈ
ȆȇǹȄǾȈ :
ǾȂ/ȃǿǹ ǼȁǼīȋȅȊ:

ȉȂǾȂǹ Ǻ: ȈǾȂǼǿǹ ǻǿȅǿȀǾȉǿȀǾȈ ǼȆǹȁǾĬǼȊȈǾȈ ȉǾȈ ȆȁǾȇȅȉǾȉǹȈ Ȁǹǿ ȅȇĬȅȉǾȉǹȈ
ȈȊȂȆȁǾȇȈǾȈ ȉȅȊ ǹǿȉǾȂǹȉȅȈ ǼȆǹȁǾĬǼȊȈǾȈ-ȆȁǾȇȂǾȈ
ǻǼȃ
ȈǾȂǼǿǹ ǼȁǼīȋȅȊ
ȃǹǿ ȅȋǿ
ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ
ǹȆǹǿȉǼǿȉǹǿ

1

ȅ ȣʌȠȕȜȘșİȓȢ ĳȐțİȜȠȢ ĲȠȣ ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ
İʌĮȜȒșİȣıȘȢ-ʌȜȘȡȦȝȒȢ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȘȢ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ĲȘȢ ȆȡȩıțȜȘıȘȢ ;

2

ȊʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ İȟȠĳȜȘȝȑȞȦȞ
ĲȚȝȠȜȠȖȓȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ ʌĮȡĮıĲĮĲȚțȫȞ
ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȦȞ įĮʌĮȞȫȞ ;
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3

ǻȘȜȫȞİĲĮȚ ȣʌİȪșȣȞĮ Įʌȩ ĲȠ įȚțĮȚȠȪȤȠ ȩĲȚ ȩȜĮ
ĲĮ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ țĮȚ İȟȠʌȜȚıȝȠȓ İȓȞĮȚ țĮȚȞȠȪȡȚĮ/ȠȚ
țĮȚ ĮȝİĲĮȤİȓȡȚıĲĮ/ȠȚ țĮȚ ȩĲȚ įİȞ ȑȤİȚ
ȤȡȘȝĮĲȠįȠĲȘșİȓ Įʌȩ ȐȜȜȘ ʌȘȖȒ ȖȚĮ ĲȚȢ
ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞİȢ İȡȖĮıȓİȢ țĮȚ İȟȠʌȜȚıȝȠȪȢ ;

4

ȊʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ țĮĲĮȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ȚįȓĮȢ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ ;

5

ȊʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ ȖȚĮ ĲȠ
İțĲĮȝȚİȣșȑȞ ʌȠıȩ ĲȠȣ įĮȞİȓȠȣ ;

6

7

8

9

ȊʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ȕİȕĮȓȦıȘ İȣıĲȐșİȚĮȢ ĲȠȣ
ıțȐĳȠȣȢ, ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȡȖĮıȚȫȞ İʌȓ ĲȠȣ
ıțİȜİĲȠȪ Ȓ ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȫȞ ;
ȊʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ȑȖțȡȚıȘ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ HACCP Įʌȩ
ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ȀĲȘȞȚĮĲȡȚțȒ ȊʌȘȡİıȓĮ ıİ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ıȤİįȓȦȞ ȕİȜĲȓȦıȘȢ ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ
ȣȖȚİȚȞȒȢ ĲȦȞ ĮȜȚİȣȝȐĲȦȞ ;
ȊʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ʌȡȩıĳĮĲȘ ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȠȣ
ȆȡȦĲȠįȚțİȓȠȣ/ īǼȂǾ ʌİȡȓ ȝȘ ʌĲȫȤİȣıȘȢ ĲȘȢ
İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ Ȓ ȝȘ șȑıȘȢ ĮȣĲȒȢ ıİ İțțĮșȐȡȚıȘ
(İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ);
ȊʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ ʌİȡȓ ȝȘ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ
țĮĲĮıĲĮĲȚțȠȪ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ (İĳȩıȠȞ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ);

ȉȂǾȂǹ ī : ȈǾȂǼǿǹ ǼȆǿȉȅȆǿǹȈ ǼȆǹȁǾĬǼȊȈǾȈ ĭȊȈǿȀȅȊ Ȁǹǿ
ȅǿȀȅȃȅȂǿȀȅȊ ǹȃȉǿȀǼǿȂǼȃȅȊ ȉǾȈ ȆȇǹȄǾȈ
ǹ/ǹ
ȈǾȂǼǿǹ ǼȁǼīȋȅȊ
ȃǹǿ ȅȋǿ
ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ
ȉȠ ĳȣıȚțȩ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ ȑȤİȚ ȣȜȠʌȠȚȘșİȓ
1 ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ
ĲȘȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ ĲȘȢ ȆȡȐȟȘȢ ;
2

ȅȚ įĮʌȐȞİȢ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ ıĲȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘȝȑȞȠ
ĳȣıȚțȩ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ ĲȘȢ ȆȡȐȟȘȢ ;

3

ȅȚ įĮʌȐȞİȢ İȓȞĮȚ ıȪȝĳȦȞİȢ ȝİ ĲĮ ȣʌȠȕȜȘșȑȞĲĮ
ʌĮȡĮıĲĮĲȚțȐ ĲȠȣ įȚțĮȚȠȪȤȠȣ ;

4

ȅȚ įĮʌȐȞİȢ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȒșȘțĮȞ İȞĲȩȢ ĲȘȢ
İʌȚȜȑȟȚȝȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ ;

5

ȅ ĲȡȩʌȠȢ İȟȩĳȜȘıȘȢ ĲȦȞ ĲȚȝȠȜȠȖȓȦȞ İȓȞĮȚ
ıȪȝĳȦȞȠȢ ȝİ ĲȚȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ;

6

ǼȓȞĮȚ ĮȞĮȡĲȘȝȑȞİȢ ıĲȠ ȤȫȡȠ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ
ȆȡȐȟȘȢ ȠȚ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ İʌİȟȘȖȘȝĮĲȚțȑȢ
ʌȚȞĮțȓįİȢ țĮȚ ĲĮ įȚĮĳȘȝȚıĲȚțȐ ʌȜĮȓıȚĮ ĲȠȣ
ȑȡȖȠȣ, ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ
ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ įȘȝȠıȚȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ įȚțĮȚȠȪȤȠȣ ıĲȠ
ȈȪıĲȘȝĮ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ țĮȚ ǼȜȑȖȤȠȣ (ȈǻǼ) ;

7

ǲȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ ȠȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ ĳȦĲȠȖȡĮĳȓİȢ İț
ȝȑȡȠȣȢ ĲȠȣ ȅǼǼ ʌȠȣ ȞĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȠȪȞ ĲĮ
ȕĮıȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ İțĲİȜİıșȑȞĲȠȢ ĳȣıȚțȠȪ
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ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȠȣ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ țĮȚ ĲȘȞ ĮȞȐȡĲȘıȘ ĲȦȞ
ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȦȞ İʌİȟȘȖȘȝĮĲȚțȫȞ țĮȚ
įȚĮĳȘȝȚıĲȚțȫȞ ʌȚȞĮțȓįȦȞ ;
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ …………/………./201…

ȉȠ ȅ.Ǽ.Ǽ.
Į.
ȕ.
Ȗ.
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 8

ȆȇȅȏȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ ȆȇǹȄǾȈ
ǻǿǹȀȇǿȉǹ – ȀǹȉǾīȅȇǿǼȈ ǻǹȆǹȃȃ
ǹȁǿǼǿǹȈ

Į/Į

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ

ȆȠıȩ (€)
(ȤȦȡȓȢ ĭȆǹ)

ǻĮʌȐȞİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ
ĮȜȚȑȦȞ İʌȓ ĲȠȣ ıțȐĳȠȣȢ
ǻĮʌȐȞİȢ ȖȚĮ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ ĲȦȞ
ĮȜȚȑȦȞ İʌȓ ĲȠȣ ıțȐĳȠȣȢ
ǻĮʌȐȞİȢ ȖȚĮ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ȣȖȚİȚȞȒȢ ĲȦȞ
ĮȜȚȑȦȞ İʌȓ ĲȠȣ ıțȐĳȠȣȢ
ǻĮʌȐȞİȢ ȖȚĮ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȦȞ İȡȖĮıȚĮțȫȞ
ıȣȞșȘțȫȞ İʌȓ ĲȠȣ ıțȐĳȠȣȢ
ǻĮʌȐȞİȢ ȖȚĮ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ ȣįȡȠįȣȞĮȝȚțȒȢ
ĲȠȣ ıțȐĳȠȣȢ
ǻĮʌȐȞİȢ ȖȚĮ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ʌȡȩȦıȘȢ ĲȠȣ ıțȐĳȠȣȢ
ǻĮʌȐȞİȢ İʌȓ ĮȜȚİȣĲȚțȫȞ İȡȖĮȜİȓȦȞ țĮȚ
ĮȜȚİȣĲȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ
ǻĮʌȐȞİȢ ȖȚĮ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ İȞİȡȖİȚĮțȒȢ
ĮʌȩįȠıȘȢ
ȀĮĲĮıțİȣȒ ĮʌȠșȘțİȣĲȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ
ǻĮʌȐȞİȢ ȖȚĮ İȟȠʌȜȚıȝȩ ȥȪȟȘȢ țĮȚ țĮĲȐȥȣȟȘȢ
ǲȡȖĮ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ įȚȐșİıȘȢ ĮʌȠȕȜȒĲȦȞ
ǻĮʌȐȞİȢ ȖȚĮ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ȣʌȠȜİȚȝȝȐĲȦȞ țĮȚ
ĮʌȠȡȡȚʌĲȩȝİȞȦȞ İȚįȫȞ ĮȜȚİȓĮȢ
ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ
ǻĮʌȐȞİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠȝȒșİȚĮ ȜȠȖȚıȝȚțȠȪ țĮșȫȢ
țĮȚ ȜȠȖȚıȝȚțȠȪ ĮȞĮȕȐșȝȚıȘȢ.
ǻĮʌȐȞİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ȤȫȡȦȞ ȐȝİıȘȢ
İȝʌȠȡȓĮȢ
ǻĮʌȐȞİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ İĳĮȡȝȠȖȒ
ȈȣıĲȘȝȐĲȦȞ ǻȚĮıĳȐȜȚıȘȢ ȆȠȚȩĲȘĲĮȢ
ǻĮʌȐȞİȢ ȖȚĮ ȝİȜȑĲİȢ țĮȚ ĮȝȠȚȕȑȢ ıȣȝȕȠȪȜȦȞ
ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ ȖȚĮ ĲȘ ȝİĲĮʌȠȓȘıȘ, ıȣıțİȣĮıȓĮ
țĮȚ ıȣȞĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȩȝİȞȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
ȁȠȚʌȠȓ ǼȟȠʌȜȚıȝȠȓ țĮȚ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ
ȂǼȇǿȀȅ ȈȊȃȅȁȅ
ȉİȤȞȚțȐ ȑȟȠįĮ țĮȚ ǹʌȡȩȕȜİʌĲĮ
īǼȃǿȀȅ ȈȊȃȅȁȅ ȆȇȅȏȆȅȁȅīǿȈȂȅȊ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2017
Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

% İʌȓ ĲȠȣ ȂİȡȚțȠȪ
ȈȣȞȩȜȠȣ ĲȠȣ
ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ
(İțĲȩȢ
ǹʌȡȩȕȜİʌĲȦȞ &
ȉİȤȞȚțȫȞ ǼȟȩįȦȞ)
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με
αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες
σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) webmaster.et@et.gr
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

*02026562807170072*

