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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1678
16 Μαΐου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6859
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής και άλλες διατά−
ξεις του Μέτρου 123Β “Αύξηση της αξίας των δασο−
κομικών προϊόντων” του Άξονα 1 του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) περιόδου 2007−2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Άρθρου 22 παρ.3 του Ν. 992/1979 «περί οργα−
νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν
της Συνθήκης προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευ−
ρωπαϊκός Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών
και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ 280/Α).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 90 του «Κώδικα
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργα−
να» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α/22−7−2005).
3. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013 (ΦΕΚ/267/Α/3−12−2007) και ιδίως του
άρθρου 37, εδάφιο β΄ αυτού, όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 10 παρ. 22 του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση,
απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας
των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ
53/Α/31−3−2010).
4. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7−6−10).
5. Το Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26−8−1988) «Οργανισμός
Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιημένο ισχύει.
6. Το Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243/Α/2011) περί διορισμού
Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών.
7. Τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά
με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων.
8. Του Καν. (Ε.Κ.) 1698/2005 του Συμβουλίου (L277) της
20ης Σεπτεμβρίου 2005 για την στήριξη της αγροτικής
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτι−
κής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως τροποποιημένος ισχύει.
9. Του Καν. (Ε.Κ.) 1974/2006 της Επιτροπής (L368) της

15ης Δεκεμβρίου 2006 «για την θέσπιση λεπτομερών
κανόνων εφαρμογής του Καν. (Ε.Κ.) 1698/2005 του Συμ−
βουλίου για την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ)», όπως τροποποιημένος ισχύει.
10. Του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 65/2011 της Επιτρο−
πής «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής
του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1698/2005 του Συμβου−
λίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου
καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με
μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης».
11. Την αριθμ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της
Επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο
προγραμματισμού 2007−2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»
(CCC No 2007GR06RPO001), όπως ισχύει κάθε φορά,
καθώς και τις αναθεωρήσεις του ΠΑΑ.
12. Την υπ’ αριθμ. 339621/7.12.2009 (ΦΕΚ 523/Β/2009)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία
διορίζεται ο Βαγγέλης Διβάρης του Πανογιώργη στη
θέση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων με βαθμό 2ο της κατηγορίας
Ειδικών Θέσεων ο οποίος θα προΐσταται των υπηρεσιών
του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
13. Της υπ’ αριθμ. 282966/9−7−2007 (ΦΕΚ 1205/Β/2007)
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα
«Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του
Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγ−
χου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυ−
ήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύ−
σεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ», όπως αυτή ισχύει.
14. Της υπ’ αριθμ. 37501/4−3−2009 (ΦΕΚ 485/Β/2009)
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα
«Μεταφορά της Δημόσιας Δαπάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
για την πληρωμή των μέτρων του Προγράμματος Αγρο−
τικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ) περιόδου 2007−2013 από το
πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ρύθμιση σχετι−
κών θεμάτων για την εφαρμογή του».
15. Την υπ’ αριθμ. 5021/09.04.2012 (ΦΕΚ 1170/Β΄/10.04.2012)
κοινή υπουργική απόφαση, που αφορά στον καθορισμό
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διαδικασίας υπαγωγής αιτήσεων ενίσχυσης μεταποί−
ησης και εμπορίας δασοκομικών προϊόντων σε προ−
γράμματα ενίσχυσης για την περίοδο 2007−2013 καθώς
και της διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεων στους
δικαιούχους.
16. Την υπουργική απόφαση 280682/4−5−2009, ΦΕΚ 972/
Β/2009 για την «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς,
Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης,
Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήμα−
τος της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υπουρ−
γού», όπως τροποποιούμενη ισχύει κάθε φορά.
17. Το σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ
2007−2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 1183/
Β/09−06−2011).
18. Την Α.Π. 166493/31−05−11 «Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για αξιολόγηση μέτρων του ΠΑΑ 2007−
2013».
19. Τη σύμφωνη γνώμη της Μονάδας Α΄ της ΕΥΔ ΠΑΑ
με το υπ’ αρθμ. 1923/09.05.12 έγγραφό της, αποφασίζει:
Τον καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής και άλλων
διατάξεων για το Μέτρο 123Β «Αύξηση της αξίας των
δασοκομικών προϊόντων» του Άξονα 1 του Προγράμ−
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 − 2013
ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Πρόσκληση για Υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης
1. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης καθώς και
το προς διάθεση ποσό καθορίζονται στην πρόσκληση.
2. Το ποσό των προς διάθεση πόρων δύναται να αυ−
ξηθεί έναντι του προσδιορισθέντος με την πρόσκληση,
εάν προκύψουν αδιάθετοι ή επιπλέον πόροι.
Άρθρο 2
Κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης
για τα Επενδυτικά Σχέδια Ε1 και Ε2
1. Η Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου 123Β θα κατανεμηθεί
στα επενδυτικά σχέδια Ε1 και Ε2 σύμφωνα με τα όσα
θα οριστούν στην πρόσκληση.
2. Το συνολικό ποσό των προς διάθεση πόρων του
Μέτρου 123Β δύναται να αυξηθεί, εάν προκύψουν αδιά−
θετοι ή επιπλέον πόροι.
Άρθρο 3
Φάκελος Υποψηφιότητας
1. Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει την Αίτηση
Ενίσχυσης που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος για ένταξη
του επενδυτικού σχεδίου, τον Πίνακα Περιεχομένων, την
Οικονομοτεχνική Μελέτη, το Παράρτημα με τα απαραί−
τητα δικαιολογητικά που διασφαλίζουν την επιλεξιμότη−
τα του δικαιούχου και των αιτούμενων επενδύσεων και
ψηφιακό δίσκο με τα ηλεκτρονικά αρχεία από τα οποία
αυτός έχει παραχθεί (word, excel κ.λπ.). Με την παρούσα
εγκρίνεται το περιεχόμενο του Φακέλου Υποψηφιότητας
και ο τρόπος παρουσίασης της Οικοτεχνικής Μελέτης
των αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου 123Β «Αύξηση της
αξίας των δασοκομικών προϊόντων» όπως εμφανίζεται
στο Παράρτημα Α το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας, συμπεριλαμβανομένων και των
Πινάκων 1 – 17.
2. Στο φάκελο υποψηφιότητας θα υποβάλλονται, με−
ταξύ άλλων, και τα στοιχεία πιστοποίησης μετοχικής –
εταιρικής σύνθεσης (πρακτικά Γ.Σ. Μετόχων, αντίγραφο

βιβλίων Μετόχων για Α.Ε., αντίγραφο Μητρώου Μελών
Συνεταιρισμών, τελευταία σχετική τροποποίηση πράξης
ίδρυσης για Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ). Τα ίδια ισχύουν και στις
περιπτώσεις εισηγμένων εταιρειών.
3. Ο φάκελος υποψηφιότητας συντάσσεται από Γε−
ωτεχνικό, μέλος του ΓΕΩΤΕΕ. Τα υποβαλλόμενα οικο−
νομικά στοιχεία θα είναι υπογεγραμμένα από Λογιστή.
Για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας
και δημοσιεύουν ισολογισμό θα υποβάλλεται το σχετι−
κό ΦΕΚ ή η ανακοίνωση καταχώρισης προς το Εθνικό
Τυπογραφείο.
Άρθρο 4
Έλεγχος Πληρότητας
Έλεγχοι κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας
1. Πληρότητα υποβαλλόμενου φακέλου:
1.1. Στις υποβαλλόμενες αιτήσεις θα διενεργείται άμε−
σα έλεγχος πληρότητας, από τις αναφερόμενες στο
άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 5021/09.04.2012 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ 1170/Β΄/10.04.2012), εφεξής κοινές
υπουργικές αποφάσεις, υπεύθυνες για την παραλαβή
αρχές, με βάση τυποποιημένο ερωτηματολόγιο ελέγχου
πληρότητας.
1.2. Στην περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις στα
εξής και μόνο δικαιολογητικά της αίτησης ενίσχυσης:
α) άδεια λειτουργίας, β) προκαταρκτική Περιβαλλοντι−
κή Εκτίμηση ή απαλλακτικό έγγραφο, γ) έγκριση των
περιβαλλοντικών όρων, δ) προέγκριση ή έγκριση της
άδειας διάθεσης αποβλήτων ή απαλλακτικό έγγραφο,
τα οποία εκδίδονται από άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, η
αρμόδια υπηρεσία ενημερώνει εγγράφως το Δικαιούχο
για αυτές και δεν εξετάζει περαιτέρω το φάκελο μέχρι
τη συμπλήρωσή του. Ο εν δυνάμει Δικαιούχος, μετά την
έγγραφη ενημέρωση του, υποχρεούται εντός δεκαπέντε
(15) ημερών να συμπληρώσει το φάκελό του με όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η μη προσκόμιση τους
αποτελεί λόγο απόρριψης του προτεινόμενου επενδυ−
τικού σχεδίου, μετά από απόφαση της Γνωμοδοτικής
Επιτροπής του άρθρου 17 της κοινής υπουργικής από−
φασης.
1.3. Ελλείψεις οποιωνδήποτε άλλων δικαιολογητικών
της αίτησης ενίσχυσης, εκτός από τα παραπάνω, απο−
τελούν λόγο απόρριψης του προτεινόμενου επενδυτικού
σχεδίου, μετά από απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτρο−
πής του άρθρου 17 της κοινής υπουργικής απόφασης.
Εξαιρούνται δικαιολογητικά τα οποία φέρουν βέβαιη
χρονολογία προγενέστερη της εκπνοής της ημερομη−
νίας λήξης της πρόσκλησης και ως εκ τούτου η έλλειψη
τους τεκμαίρεται ότι οφείλεται σε παράλειψη. Σε αυτή
την περίπτωση η αρμόδια υπηρεσία ενημερώνει εγγρά−
φως το Δικαιούχο για αυτές τις παραλείψεις και δεν
εξετάζει περαιτέρω το φάκελο μέχρι τη συμπλήρωσή
του. Ο εν δυνάμει Δικαιούχος, μετά την έγγραφη ενη−
μέρωση του, υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημερών
να συμπληρώσει το φάκελό του με όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά. Η μη προσκόμιση τους αποτελεί λόγο
απόρριψης του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου,
μετά από απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του
άρθρου 17 της κοινής υπουργικής απόφασης.
2. Τα επενδυτικά σχέδια Ε1 και Ε2 ελέγχονται ως προς
την πληρότητα των αιτήσεων ενίσχυσης, ώστε να δια−
σφαλίζεται ότι:
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2.1. Για την περιγραφή της αίτησης ενίσχυσης έχει
γίνει χρήση του τυποποιημένου εντύπου/φακέλου.
2.2. Η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα στοιχεία, έγγρα−
φα και τυπικά δικαιολογητικά που προβλέπονται.
2.3. Η αίτηση ενίσχυσης και τα συνοδευτικά έγγραφα
είναι κατάλληλα υπογεγραμμένα και όπου απαιτείται
επικυρωμένα.
3. Αιτήσεις ενίσχυσης που κρίνονται από τις αρμόδιες
αρχές ότι δεν είναι σύμφωνες με τις επιλέξιμες δράσεις
του Μέτρου απορρίπτονται από την υπηρεσία με την
σύνταξη αιτιολογημένης εισήγησης, κατόπιν απόφασης
της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 17 της κοινής
υπουργικής απόφασης.
Άρθρο 5
Εκτίμηση Φερεγγυότητας –
Βιωσιμότητας του Δικαιούχου της Επένδυσης
και Εκτίμηση Βιωσιμότητας
του Προτεινόμενου Επενδυτικού Σχεδίου
1. Για όλα τα επενδυτικά σχέδια για την εκτίμηση της
φερεγγυότητας του Δικαιούχου της επένδυσης, εξετά−
ζονται τα εξής:
1.1. Η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του
δικαιούχου,
1.2. Αξιολόγηση του ποινικού Μητρώου του νόμιμου
εκπροσώπου της εταιρείας,
1.3. Η δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων, που
είναι απαραίτητα για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής
στην επένδυση. Η δυνατότητα αυτή θα τεκμηριώνεται
με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ίσο με το
10% του συνολικού προϋπολογισμού του προτεινόμενου
επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση που υπάρχει το ως
άνω απαραίτητο δικαιολογητικό για την κάλυψη της ίδιας
συμμετοχής τότε η επένδυση θα βαθμολογείται σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στο Κριτήριο 2 «Επιπτώσεις στο
Οικονομικό Περιβάλλον» της παρούσας απόφασης. Η εγ−
γυητική επιστολή θα επιστρέφεται στον δικαιούχο μετά
την έκδοση της απόφασης Έγκρισης της πράξης.

Σε κάθε άλλη περίπτωση η κάλυψη της ίδιας συμμε−
τοχής θα αποδεικνύεται με την εξόφληση των παρα−
στατικών όπως αυτή προβλέπεται από την παρούσα
και την κοινή υπουργική απόφαση του Μέτρου 123Β
και το επενδυτικό σχέδιο δεν θα λαμβάνει καμία επι−
πλέον βαθμολογία στο συγκεκριμένο πεδίο. Σε αυτή
την περίπτωση η φερεγγυότητα του Δικαιούχου θα
εκτιμάται σύμφωνα με τις παραγράφους 1.1 και 1.2 του
παρόντος άρθρου.
2. Η εκτίμηση της βιωσιμότητας του δικαιούχου στις
περιπτώσεις επενδύσεων σε υφιστάμενες μονάδες δι−
αφοροποιείται ανάλογα με το ύψος της αίτησης ενί−
σχυσης ως εξής:
2.1. Για ύψος επενδυτικού σχεδίου μέχρι και 200.000
ευρώ (Επενδυτικά Σχέδια Ε1), η βιωσιμότητα κρίνεται με
βάση την κερδοφορία του δικαιούχου κατά την τριετία
αναφοράς. Δικαιούχοι με θετικό μέσο όρο των Καθα−
ρών Αποτελεσμάτων Χρήσης (κέρδη) προ φόρων (και
προ αποσβέσεων* στην περίπτωση τήρησης βιβλίων Γ΄
κατηγορίας), θεωρούνται καταρχήν ως βιώσιμοι.
2.2. Για ύψος επενδυτικού σχεδίου μεγαλύτερο των
200.000 ευρώ (Επενδυτικά Σχέδια Ε2), η βιωσιμότητα
κρίνεται με βάση την κερδοφορία του δικαιούχου της
τριετίας αναφοράς. Δικαιούχοι που τηρούν Βιβλία Β΄
Κατηγορίας, με θετικό μέσο όρο των Καθαρών Απο−
τελεσμάτων Χρήσης (κέρδη) προ φόρων, θεωρούνται
καταρχήν ως βιώσιμοι.
2.3. Για ύψος επενδυτικού σχεδίου μεγαλύτερο των
200.000 ευρώ (Επενδυτικά Σχέδια Ε2) του οποίου ο
φορέας τηρεί Βιβλία Γ΄ Κατηγορίας ανεξαρτήτως εάν
είναι υποχρεωμένος να δημοσιεύει ισολογισμό, η βι−
ωσιμότητα κρίνεται με βάση τις τιμές των κατωτέρω
αριθμοδεικτών: περιθώριο μικτού κέρδους, περιθώριο
καθαρού κέρδους, αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων,
κυκλοφοριακή ρευστότητα και ανάπτυξη εργασιών της
τελευταίας τριετίας.
Στους ανωτέρω δείκτες θα εφαρμοσθούν τα κριτήρια
ως ακολούθως:

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

−3ο έτος

−2ο έτος

−1ο έτος

Μ.Ο.

1. Περιθώριο Μικτού Κέρδους

Μικτά Κέρδη Χ 100
Πωλήσεις

>10%

2. Περιθώριο Καθαρού Κέρδους

Καθαρά Κέρδη Χ 100
Πωλήσεις

>3%

3. Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων

Καθαρά Κέρδη Χ 100
Ίδια Κεφάλαια

>10%

4. Κυκλοφοριακή Ρευστότητα

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχ/μες Υποχρεώσεις

>0,4

5. Ανάπτυξη Εργασιών

(Κ.Ε. t/K.E. t – 1) – 1 x 100**

Μέσος όρος του ρυθμού ανάπτυξης των εργασιών της
τελευταίας τριετίας να είναι θετικός

Ως βιώσιμος θεωρείται ο φορέας που εκπληρώνει τουλάχιστον 2 από τα 5 ανωτέρω κριτήρια.
* Χωρίς τις αποσβέσεις. Ως αποσβέσεις θεωρούνται το σύνολο των αποσβέσεων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος της επιχειρήσεις.
** όπου Κ.Ε. = Κύκλος Εργασιών
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3. Για την εκτίμηση της βιωσιμότητας του δικαιούχου,
ως τριετία αναφοράς ορίζονται τα οικονομικά έτη 2008
έως 2010.
Διευκρινίζεται ότι:
Επιλέξιμες για τον εκσυγχρονισμό των Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες
λειτουργούσαν (κλεισμένες οικονομικές χρήσεις) του−
λάχιστον τρία (3) έτη πριν την υποβολή της αίτησης
ενίσχυσης. Άρα στην περίπτωση που δεν καλύπτεται
η ως άνω τριετία αναφοράς, τότε η τριετία αναφοράς
προσαρμόζεται κατά περίπτωση.
4. Για όλα τα επενδυτικά σχέδια η βιωσιμότητα της
προτεινόμενης επένδυσης κρίνεται με βάση την ύπαρξη
κερδοφορίας που προκύπτει από τα προβλεπόμενα απο−
τελέσματα προ φόρων και αποσβέσεων, όχι νωρίτερα
του 3ου έτους μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
5. Η αδυναμία τεκμηρίωσης της φερεγγυότητας και
της βιωσιμότητας του Δικαιούχου, όπως ορίζονται στο
άρθρο αυτό, αποτελούν αιτίες αποκλεισμού της επένδυ−
σης. Για τα αποκλειόμενα επενδυτικά σχέδια οι αρμόδιες
αρχές συντάσσουν αιτιολογημένη εισήγηση απόρριψης
την οποία θέτουν για επικύρωση στην Γνωμοδοτική
Επιτροπή Έγκρισης Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 17
της κοινής υπουργικής απόφασης. Μετά την έγκριση των
απορριπτικών εισηγήσεων γνωστοποιούνται γραπτώς
στους Δικαιούχους από το Φορέα Εφαρμογής οι λόγοι
απόρριψης των αιτήσεών τους, οι δε αιτήσεις−μελέτες
τίθενται στο αρχείο από τις αρμόδιες αρχές και φυλάσ−
σονται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του Μέτρου.
Άρθρο 6
Λεπτομέρειες Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων
1. Τίτλοι ιδιοκτησίας οικοπέδου με πιστοποιητικά μετα−
γραφής και βαρών ή μισθωτήρια συμβόλαια οικοπέδων
και εγκαταστάσεων με πιστοποιητικά μεταγραφής και
υπολειπόμενη διάρκεια μίσθωσης τουλάχιστον δεκαπέ−
ντε ετών (15), υποβάλλονται και στις περιπτώσεις που
η αίτηση ενίσχυσης αφορά αποκλειστικώς ή κατά κύ−
ριο λόγο σε προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και
εγκαταστάσεων.
2. Όλες οι αιτήσεις ενίσχυσης θα συνοδεύονται υπο−
χρεωτικά από τεχνικά σχέδια (τοπογραφικό, διάγραμ−
μα κάλυψης, κατόψεις, σχέδια διάταξης μηχανολογικού
εξοπλισμού κ.λπ.) ανεξάρτητα από το είδος του προτει−
νομένου επενδυτικού σχεδίου.
Από τα παραπάνω εξαιρούνται τα επενδυτικά σχέδια
Ε1 που αφορούν αποκλειστικά στις δράσεις 1.1 «Εξο−
πλισμός Υλοτόμησης», 1.2 «Εξοπλισμός υλοτομίας –
αποφλοίωσης – τεμαχισμού – πρίσης – θρυμματισμού
δασικών προϊόντων» και 1.3 «Εξοπλισμός αποκομιδής –
μεταφοράς δασικών προϊόντων του Παραρτήματος Α
της κοινής υπουργικής απόφασης.
3. Στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβά−
νεται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχεί−
ρησης ή του Νομίμου Εκπροσώπου ή άλλου αρμοδίου
οργάνου, όπως προσδιορίζεται στο καταστατικό της
επιχείρησης, με την οποία θα δηλώνεται ο αριθμός Τρα−
πεζικού λογαριασμού της στην μορφή IBAN (International
Bank Account Number). Επιπλέον πρέπει να προσκομίζε−
ται φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του λογαριασμού,
προκειμένου να γίνει πλήρης ταυτοποίηση αυτού με
τον δικαιούχο ή extrait σε περιπτώσεις λογαριασμών
όψεως.

4. Τα επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού υφιστάμενων
μονάδων δεν μπορεί να επιφέρουν αύξηση της παρα−
γωγικής δυναμικότητας αυτών σε ποσοστό μεγαλύτερο
του 20% και μπορεί να υλοποιούνται με ή χωρίς αλλαγή
του τόπου εγκατάστασης. Η περαιτέρω αύξηση της δυ−
ναμικότητας χαρακτηρίζεται ως επέκταση, δράση που
δεν θεωρείται επιλέξιμη στα πλαίσια του Μέτρου.
5. Οι προσφορές για την προμήθεια του μηχανολογι−
κού εξοπλισμού θα πρέπει να συνοδεύονται από τεχνική
περιγραφή (prospectus κατασκευαστή).
6. Για κάθε μηχάνημα αξίας μεγαλύτερης των 2.000
ευρώ, είναι αναγκαία η προσκόμιση τριών (3) προσφο−
ρών. Αν αυτό δεν είναι δυνατό θα πρέπει στην αίτηση
ενίσχυσης (σημείο 3.5.2) να υπάρχει σαφής αιτιολόγηση
(π.χ. η αποκλειστικότητα του προμηθευτή κ.λπ.).
7. Η συμπλήρωση των Πινάκων 1 − 17 του Παραρτήμα−
τος Α – Φάκελος Υποψηφιότητας, των Περιβαλλοντι−
κών Δεικτών και Δεικτών Εκροών/Αποτελεσμάτων είναι
υποχρεωτική. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσής τους οι
αιτήσεις ενίσχυσης θα απορρίπτονται. Σε περίπτωση
ασαφειών οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την αξιολόγηση
των αιτήσεων δύναται να ζητήσουν επεξηγήσεις τις
οποίες ο υποψήφιος υποχρεούται να παρέχει άμεσα.
8. Για τον έλεγχο των τιμών μπορεί κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας αξιολόγησης να ελέγχονται τα στοιχεία
αξίας των μηχανημάτων και εξοπλισμού και να ζητούνται
από τον δικαιούχο, τον προμηθευτικό οίκο ή και τρίτους
πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες για την εξακρίβωση
της αξίας και για τον έλεγχο των τιμών αυτών. Επιπλέον,
για τον έλεγχο του ρεαλιστικού χαρακτήρα του κόστους
των λοιπών παγίων στοιχείων της επένδυσης μπορούν
να χρησιμοποιούνται κάθε είδους αποδεικτικά στοιχεία,
όπως, ενδεικτικά, μέθοδοι κοστολόγησης κτιριακών και
άλλων κατασκευαστικών εργασιών σύμφωνα με τις ισχύ−
ουσες τιμές που εκδίδονται από τις αρμόδιες Υπηρε−
σίες/Επιμελητήρια που θα λαμβάνουν υπόψη τη φύση
και το είδος των συγκεκριμένων κτιριακών κατασκευών
καθώς επίσης και σχετικοί πίνακες ρεαλιστικού κόστους
από άλλα μέτρα του ΠΑΑ 2007 – 2013. Στην περίπτωση
που από τον ανωτέρω δυνητικό έλεγχο προκύπτει ότι οι
προτεινόμενες τιμές δεν εξυπηρετούν τη σκοπιμότητα
του επενδυτικού σχεδίου ή κρίνονται υπερβολικές ως
προς το κόστος τους δίδεται το δικαίωμα ολικής ή με−
ρικής περικοπής των προτεινόμενων ή και εγκεκριμένων
δαπανών κατά την πιστοποίησή τους.
Άρθρο 7
Κατάταξη Υποψηφίων Δικαιούχων − Ισοβαθμία
1. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των επενδυτικών σχεδίων
δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων δικαιούχων ορίζονται
για την απόλυτη κατάταξη τους, κατά σειρά βαρύτητας,
τα παρακάτω κριτήρια:
1.1. Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
1.2. Η χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
1.3. Η δυνατότητα του φορέα για τη διάθεση των τελι−
κών προϊόντων της παραγωγής (π.χ. συμβάσεις πώλησης
προϊόντων κ.λπ.).
1.4. Η εισαγωγή ή η χρήση συστημάτων ποιότητας
(π.χ. ISO).
1.5. Επιπλέον των ανωτέρω, για τα επενδυτικά σχέδια
Ε1 θα λαμβάνεται υπόψη ο προτεινόμενος επιλέξιμος
προϋπολογισμός επένδυσης. Προτάσσεται ο μικρότερος
προτεινόμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός.
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2. Όποια από τις ισοβαθμούσες επενδυτικές προτά−
σεις καλύπτει περισσότερα από τα παραπάνω κριτήρια,
κατατάσσεται ψηλότερα στην γενική κατάταξη με βάση
το ισχυρότερο κριτήριο.

8. Ο ορισμός και η συγκρότηση της Δευτεροβάθμιας
Επιτροπής θα γίνει με ξεχωριστή υπουργική απόφαση.

Άρθρο 8
Προσφυγές – Δευτεροβάθμιες Επιτροπές

1. Για οποιαδήποτε παρέκκλιση από το αρχικό επενδυ−
τικό σχέδιο (τροποποίηση) ο δικαιούχος θα υποβάλλει
αίτημα τροποποίησης στο Φορέα Εφαρμογής. Βασική
προϋπόθεση για την έγκριση του αιτήματος τροποποί−
ησης είναι οι προτεινόμενες αλλαγές να βρίσκονται
εντός του πλαισίου των κριτηρίων επιλογής και επι−
λεξιμότητας. Συνιστάται η υλοποίηση των τροποποι−
ούμενων επενδύσεων να γίνεται μετά την έγκριση της
τροποποίησης από τον Φορέα Εφαρμογής.
2. Με το αίτημα τροποποίησης δεν είναι δυνατή η
αύξηση του συνολικού εγκεκριμένου επιλέξιμου προϋ−
πολογισμού του έργου.
3. Τροποποιήσεις που έχουν ως αποτέλεσμα τη μεί−
ωση της βαθμολογίας της αίτησης ενίσχυσης, δεν γί−
νονται δεκτές.
4. Τροποποιήσεις που δεν μεταβάλλουν το φυσικό αντι−
κείμενο και μεταφέρουν πόρους μεταξύ των κατηγοριών
των επιλέξιμων δαπανών μη υπερβαίνοντας το 20% του
εγκεκριμένου ύψους της δαπάνης από την οποία γίνεται
η μεταφορά, δύνανται να εγκρίνονται από το Φορέα
Εφαρμογής, χωρίς να απαιτείται εισαγωγή του θέματος
στη Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 17 της κοινής
υπουργικής απόφασης. Ο Φορέας Εφαρμογής μπορεί, αν
το κρίνει απαραίτητο, να λάβει υπόψη του την γνώμη των
συνεργαζόμενων στο Μέτρο Φορέων πριν την εισήγηση
του στην Γνωμοδοτική Επιτροπή ή την οριστική απόφαση
του για τις αιτούντες τροποποιήσεις.
5. Με ευθύνη του επενδυτή, το αίτημα τροποποίησης
μπορεί να υποβάλλεται και μετά την έναρξη των ερ−
γασιών τις οποίες αφορά. Σε αυτήν την περίπτωση η
οικονομική ενίσχυση που αναλογεί στις υπό τροποποί−
ηση επενδύσεις δεν θα είναι δυνατό να περιληφθεί σε
αίτημα πληρωμής πριν την έγκριση της τροποποίησης.
Η αίτηση θα συνοδεύεται απαραιτήτως από τεχνική
έκθεση πλήρως τεκμηριωμένη και υπογεγραμμένη από
το δικαιούχο της πράξης.
6. Με βάση όλα τα ανωτέρω, ενδεικτικές (όχι περιο−
ριστικές) κατηγορίες τροποποιήσεων και απαιτούμενα
δικαιολογητικά:
6.1. Αλλαγές στο φυσικό αντικείμενο.
6.2. Παράταση του χρόνου υλοποίησης τόσο στην
υλοποίηση του 30% του επενδυτικού σχεδίου, όσο και
στο χρόνο υλοποίησης του συνόλου του έργου, μόνο
σε αιτιολογημένες περιπτώσεις.
6.3. Τροποποίηση του εταιρικού ή καταστατικού του
δικαιούχου.
Απαιτούνται:
6.3.1. Φωτοτυπία καταστατικού στο οποίο να αποτυ−
πώνεται η νέα εταιρική σύνθεση.
6.3.2. Δημοσίευση του νέου καταστατικού στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως, όπου αυτή απαιτείται.
6.3.3. Βεβαίωση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, όπου θα
αναφέρεται η μη πτώχευση της παλαιάς εταιρείας.
6.4. Αλλαγή δικαιούχου της αίτησης ενίσχυσης.
Απαιτούνται:
6.4.1. Παραίτηση του αρχικού δικαιούχου από την
πράξη και τις ενισχύσεις υπέρ του νέου (υποψηφίου)
δικαιούχου.

1. Για όλα τα επενδυτικά σχέδια (Ε1 και Ε2) οι επι−
λαχόντες και απορριπτόμενοι της παραγράφου 5 του
Άρθρου 17 της κοινής υπουργικής απόφασης που έχουν
έννομο συμφέρον δύνανται να υποβάλλουν προσφυγή
κατά του πορίσματος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής
εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία παραλαβής (με αποδεικτικό) της
ενημέρωσης των αποτελεσμάτων της Γνωμοδοτικής
Επιτροπής. Οι προσφυγές υποβάλλονται προς τον Φο−
ρέα Εφαρμογής.
2. Η Δευτεροβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτε−
λείται από:
2.1. Μέλη με δικαίωμα ψήφου, που είναι ο πρόεδρος
και τα δύο μέλη. Για τον πρόεδρο και τα μέλη της
επιτροπής ορίζονται αναπληρωτές. Τόσο τα τακτικά
όσο και τα αναπληρωματικά μέλη δεν μπορεί να είναι
άτομα που συμμετείχαν ως μέλη με δικαίωμα ψήφου
στην πρωτοβάθμια γνωμοδοτική επιτροπή.
2.2. Μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου, που είναι ο εισηγη−
τής και ο γραμματέας. Για τον γραμματέα ορίζεται και
αναπληρωτής.
3. Η Δευτεροβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή δύναται
να στελεχώνεται από υπαλλήλους της ΕΥΕ ή ΕΥΔ ΠΑΑ
καθώς και από υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή/και της Διεύθυνσης
Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).
4. Ο αριθμός των εισηγητών είναι δυνατόν να αυ−
ξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των προσφυγών. Ο
εισηγητής δεν επιτρέπεται να έχει αξιολογήσει το ίδιο
φάκελο υποψηφιότητας σε πρώτο βαθμό.. Εισηγητές
μπορεί να είναι υπάλληλοι της ΕΥΕ ΠΑΑ ή της ΕΥΔ
ΠΑΑ. Εισηγητές μπορεί να είναι επίσης και υπάλληλοι
του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα με γνώση
και εμπειρία του αντικειμένου της εθνικής νομοθεσίας,
των κανονισμών, οδηγιών και κατευθυντηρίων γραμμών
που διέπουν το ΕΓΤΑΑ. Ο εισηγητής δύναται να ζητήσει
την τεχνική βοήθεια/συμβολή της Ειδικής Γραμματείας
Δασών του ΥΠΕΚΑ, η οποία δεν αποτελεί δέσμευση για
την εξαγωγή των συμπερασμάτων του.
5. Χρέη γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος του Φορέα
Εφαρμογής ή της ΕΥΔ ΠΑΑ.
6. Η σύγκλιση κάθε Δευτεροβάθμιας Γνωμοδοτικής
Επιτροπής γίνεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου
της, σε τόπο και ημερομηνία που θα ορίζονται σε αυτήν.
Ανάλογα με τον όγκο και τη σοβαρότητα των θεμά−
των, πριν την συνεδρίαση της Δευτεροβάθμιας Γνω−
μοδοτικής Επιτροπής, μπορεί να προηγηθούν Τεχνικές
Συσκέψεις, γεγονός που θα πρέπει να επισημαίνεται
στην πρόσκληση.
7. Η κάθε Επιτροπή συνεδριάζει με την παρουσία και
των τριών μελών της. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά
πλειοψηφία ενώ η γνώμη της μειοψηφίας θα αναφέρεται
στα πρακτικά.

Άρθρο 9
Τροποποίηση Επενδυτικών Σχεδίων
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6.4.2. Δήλωση του νέου δικαιούχου ότι αναλαμβάνει
την εκτέλεση της πράξης με τους όρους και τις προ−
ϋποθέσεις που αναφέρονται στην απόφαση έγκρισης
της επένδυσης.
6.4.3. Καταστατικό του νομικού προσώπου στο οποίο
να αποτυπώνεται η νέα εταιρική σύνθεση.
6.4.4. Ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσεως των τρι−
ών (3) τελευταίων ετών, του νέου δικαιούχου καθώς και
τα εκκαθαριστικά σημειώματα της Οικονομικής Εφορίας
των τριών (3) τελευταίων ετών αν πρόκειται για φυσικό
πρόσωπο ή νεοσύστατη εταιρία (ενός εκάστου των κυ−
ρίων μετόχων), τα οποία θα αποδεικνύουν την ικανότητα
του νέου δικαιούχου να εκτελέσει την πράξη.
6.4.5. Βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενη−
μερότητας του νέου δικαιούχου.
6.4.6. Τίτλοι ιδιοκτησίας του οικοπέδου στο οποίο ο νέος
δικαιούχος πρόκειται να υλοποιήσει την επένδυση.
6.5. Αλλαγή της θέσης της επένδυσης, υπό την προϋ−
πόθεση ότι δεν μειώνεται η βαθμολογία του επενδυτικού
σχεδίου.
6.6. Τεχνικές αλλαγές.
Σε περίπτωση τροποποίησης του μηχανολογικού εξο−
πλισμού απαιτείται προσκόμιση προσφορών των νέων
μηχανημάτων, αναλυτικά, όπου θα προσδιορίζεται και
η τιμή ανά μηχάνημα. Επίσης απαιτείται προσκόμιση
των τεχνικών χαρακτηριστικών του νέου μηχανολογικού
εξοπλισμού. Σε περίπτωση αλλαγής της διάταξης ή της
καλυπτόμενης επιφάνειας των κτιρίων ή του τρόπου της
βασικής κατασκευής του κτιρίου απαιτείται η προσκόμι−
ση των νέων τεχνικών σχεδίων και της αναθεωρημένης
οικοδομικής άδειας.
7. Οι παραπάνω αιτήσεις τροποποιήσεων, εκτός και αν
προβλέπεται διαφορετικά, εξετάζονται από τη Γνωμο−
δοτική Επιτροπή του άρθρου 17 της κοινής υπουργικής
απόφασης, μετά από εισήγηση του Φορέα Εφαρμογής
και συντάσσεται πρακτικό αποδοχής ή απόρριψης της
τροποποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Στη συνέχεια
ο Φορέας Εφαρμογής εκδίδει απόφαση έγκρισης ή
απόρριψης του αιτήματος τροποποίησης του επενδυ−
τικού σχεδίου. Η απόφαση τροποποίησης αποστέλλεται
στους ενδιαφερόμενους επενδυτές καθώς και στις αρ−
μόδιες υπηρεσίες για τα επενδυτικά σχέδια Ε1.
8. Αιτήματα τροποποιήσεων, όπως περιγράφονται
ανωτέρω, μπορούν να υποβληθούν από τους δικαιού−
χους και να εξεταστούν μέχρι τρεις (3) φορές συνολικά
χωρίς σε αυτόν τον αριθμό να προσμετρώνται αιτήματα
τροποποίησης που αφορούν αποκλειστικά σε χορήγηση
παράτασης στον χρόνο υλοποίησης της επένδυσης. Δεν
θα εξετάζονται αιτήματα που υπερβαίνουν το ανωτέρω
όριο και οι αιτήσεις θα τίθενται στο αρχείο.
Άρθρο 10
Αίτημα Πληρωμής
1. Τα αιτήματα πληρωμής μαζί με όλα τα απαιτούμενα
παραστατικά που σχετίζονται με το επενδυτικό σχέδιο
θα υποβάλλονται από τους Δικαιούχους στις οικείες
δασικές αρχές για τα επενδυτικά σχέδια Ε1 και στον Φο−
ρέα Εφαρμογής για τα επενδυτικά σχέδια Ε2. Ο φάκελος
του αιτήματος πληρωμής θα πρέπει να διαβιβάζεται
άμεσα στις Επιτροπές Ελέγχου και Παρακολούθησης
προκειμένου οι επιτροπές να προβούν σε επιτόπια επα−
λήθευση – πιστοποίηση των δαπανών της Πράξης.

2. Με το αίτημα 1ης πληρωμής ο Δικαιούχος θα γνω−
στοποιεί την Τράπεζα και τον αριθμό Τραπεζικού Λογα−
ριασμού (IBAN) στον οποίο επιθυμεί να καταβάλλονται
οι πληρωμές. Σε περίπτωση εταιρειών θα προσκομίζεται
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης
ή άλλου αρμοδίου οργάνου, όπως προσδιορίζεται στο
καταστατικό της επιχείρησης, με την οποία θα δηλώ−
νεται ο αριθμός Τραπεζικού λογαριασμού της (IBAN −
International Bank Account Number). Σε κάθε περίπτωση
θα πρέπει να προσκομίζεται φωτοτυπία της πρώτης
σελίδας του λογαριασμού, προκειμένου να γίνει πλή−
ρης ταυτοποίηση αυτού με τον δικαιούχο ή extrait σε
περιπτώσεις λογαριασμών όψεως και φωτοτυπία της
πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του λογαριασμού αυ−
τού ή βεβαίωση της τράπεζας όπου θα συσχετίζονται
o λογαριασμός IBAN και ο δικαιούχος του επενδυτικού
σχεδίου.
3. Εάν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος έχει υποβάλει εκ
προθέσεως ψευδή δήλωση, η υπό εξέταση πράξη δια−
γράφεται από τις ενισχύσεις του μέτρου και τα ποσά
που έχουν καταβληθεί ανακτώνται ως αχρεωστήτως
καταβληθέντα. Δεν θα πραγματοποιούνται πληρωμές
σε δικαιούχους ή εάν έχουν πραγματοποιηθεί θα ανα−
καλούνται, εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι έχουν προσκομισθεί
πλαστά δικαιολογητικά.
4. Για την εκ μέρους της Επιτροπής Ελέγχου και Πα−
ρακολούθησης πιστοποίηση των αφανών εργασιών που
πραγματοποιούνται κατά την εκτέλεση των εγκεκριμέ−
νων επενδυτικών σχεδίων θα προσκομίζεται με ευθύνη
των αιτούντων τεχνική έκθεση, στην οποία θα αναφέρο−
νται με ειδική αιτιολόγηση τόσο το φυσικό αντικείμενο
όσο και οι δαπάνες των εργασιών αυτών.
5. Τα αιτήματα πληρωμών θα συνοδεύονται από τε−
χνική έκθεση με περιγραφή του φυσικού αντικειμένου
σε κάθε πιστοποίηση. Επιπλέον οι υποβαλλόμενες
επιμετρήσεις φυσικού αντικειμένου, οι οποίες συνο−
δεύουν τα αιτήματα πληρωμών, θα μονογράφονται
από όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και Παρα−
κολούθησης που πραγματοποιεί την πιστοποίηση και
με τον τρόπο αυτό θα δηλώνεται η σύμφωνη γνώμη
τους με τα αναγραφόμενα σε αυτή. Εάν υπάρχουν
αντιρρήσεις από την Επιτροπή Ελέγχου και Παρα−
κολούθησης ως προς τις επιμετρήσεις, θα γίνεται
διόρθωση και μονογραφή με επισημείωση σχετικών
παρατηρήσεων. Οι διορθώσεις ενσωματώνονται στα
υποδείγματα πληρωμών και στις στήλες που αφορούν
στο αντικείμενο δαπάνης και στην περιγραφή των
εργασιών που έχουν εκτελεσθεί.
6. Ο δικαιούχος οφείλει να παρέχει στην Επιτροπή
Ελέγχου και Παρακολούθησης του έργου κάθε σχετι−
κή πληροφόρηση που θα του ζητηθεί προκειμένου να
διευκολυνθεί η Επιτροπή στην εκτέλεση του έργου της
και στον ορθότερο προγραμματισμό της.
7. Ο δικαιούχος οφείλει να καταθέσει στις κατά
τόπους αρμόδιες Δασικές Αρχές για τα επενδυτικά
σχέδια Ε1 και στο Φορέα Εφαρμογής για τα επεν−
δυτικά σχέδια Ε2 φάκελο με τα νόμιμα πρωτότυπα
παραστατικά των δαπανών για τις εργασίες που έχει
υλοποιήσει. Τα παραστατικά (πρωτότυπα παραστατι−
κά δαπανών και παραστατικά εξοφλήσεων) ελέγχο−
νται με ευθύνη της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου και
Παρακολούθησης και τίθεται σε αυτά η σφραγίδα
του μέτρου.
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ƪīƭƱƪ ƹƵƬƶƬ īƭƧ ƷƳƱ ƮĮǌ.(ƪƪ) 1698/2005
ƧǏ. ƧȺǗĳĮıǆǐ ƠǌĲĮǍǆǐ:_________________
Ƭǋ/ǌǁĮ ĬİǙǏǆıǆǐ, ƳǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ ǉĮǈ ƸȺǎǄǏĮĳǀ ƸȺĮǊǊǀǊǎǑ:
Στη συνέχεια ο δικαιούχος ετοιμάζει μία σειρά φωτοαντιγράφων για επενδυτικά σχέδια Ε2 και δυο σειρές
φωτοαντιγράφων για επενδυτικά σχέδια Ε1, τις οποίες θεωρεί η Επιτροπή ως ακολούθως:
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Παρακολούθησης αντιπαραβάλει το φωτοαντίγραφο με το πρωτότυπο
και βεβαιώνει με την υπογραφή του ότι το φωτοαντίγραφο είναι όμοιο με το πρωτότυπο. Η σχετική βεβαίωση
γίνεται με επισημειωματική πράξη στο σώμα του αντιγράφου από τον πρόεδρο της επιτροπής και με τη χρήση
ορθογώνιας σφραγίδας (ή χειρόγραφα εφόσον τέτοια δεν υφίσταται) με τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Τη φράση «πιστό φωτοαντίγραφο εκ πρωτοτύπου που προσκόμισε ο φορέας».
β. Την ημερομηνία επικύρωσης.
γ. Το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του προέδρου της επιτροπής.
δ. Την επίσημη (στρογγυλή) σφραγίδα της Υπηρεσίας που διενεργεί την επικύρωση.

ƴǈıĲǗ ĳǔĲǎĮǌĲǁǄǏĮĳǎ İǉ ȺǏǔĲǎĲǘȺǎǑ ȺǎǑ ȺǏǎıǉǗǋǈıİ ǎ ĳǎǏƿĮǐ
Ƭǋ/ǌǁĮ ĬİǙǏǆıǆǐ, ƳǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ ǉĮǈ ƸȺǎǄǏĮĳǀ ƸȺĮǊǊǀǊǎǑ:
ƶĲǏǎǄǄǑǊǀ ıĳǏĮǄǁįĮ Ĳǆǐ ƸȺǆǏİıǁĮǐ
8. Δεδομένου του μεγάλου όγκου των παραστατικών
που προορίζονται για έλεγχο, η ημερομηνία επικύρωσης,
η υπογραφή και το ονοματεπώνυμο του προέδρου της
επιτροπής μπορούν να αποτυπώνονται και με μηχανικό
τρόπο.
9. Κατά την υποβολή του αιτήματος αποπληρωμής των
επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την Ίδρυση Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να
υποβάλλουν στοιχεία που αποδεικνύουν την επεξερ−
γασία κοινοτικής πρώτης ύλης. Σε περίπτωση που τα
εν λόγω στοιχεία δεν κατατεθούν το έργο δεν μπορεί
να θεωρηθεί ως ολοκληρωμένο και εφόσον ένα μέρος
της πράξης έχει πραγματοποιηθεί (μερικές πληρωμές),
οι ενισχύσεις που έχουν καταβληθεί ανακτώνται ως
αχρεωστήτως καταβληθείσες.
10. Επίσης, κατά την υποβολή του αιτήματος απο−
πληρωμής των επενδυτικών σχεδίων, τα οποία έχουν
βαθμολογηθεί ως προς την διατήρηση υφιστάμενων
θέσεων εργασίας ή τη δημιουργία νέων, οι δικαιούχοι
υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία (αντίγραφα των
τεσσάρων τελευταίων υποβληθέντων Α.Π.Δ. στο ΙΚΑ κα−
θώς και τις θεωρημένες από την Επιθεώρηση Εργασίας
καταστάσεις προσωπικού για το ίδιο χρονικό διάστημα)
που αφορούν το προσωπικό ώστε να ελεγχθεί το υφι−
στάμενο και νέο προσωπικό του φορέα. Σε περίπτωση
που τα εν λόγω στοιχεία δεν κατατεθούν θα επιβάλλε−
ται ποινή ίση με το 20% της συνολικής επιλέξιμης προς
καταβολή δημόσιας δαπάνης. Στην περίπτωση που το
ύψος της ανωτέρω ποινής είναι μεγαλύτερο από τη δη−
μόσια δαπάνη που αναλογεί στο αίτημα αποπληρωμής
τότε θα ανακτάται ποσό από την ήδη καταβληθείσα
ενίσχυση ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
11. Για κάθε αίτημα πληρωμής του επενδυτικού σχεδίου
απαιτείται ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

Άρθρο 11
Γενικές Διατάξεις
1. Σύμφωνα με τον Καν. 1974/06 είναι υποχρεωτική η
ανάρτηση επεξηγηματικών πινακίδων ή διαφημιστικών
πλαισίου στην τοποθεσία υλοποίησης της επένδυσης
για έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 50.000
ευρώ. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιομορφία και
μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα, οι πινακίδες ή τα πλαί−
σια πρέπει να τοποθετούνται στο πιο ευκρινές σημείο
και να πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο
Παράρτημα Β της παρούσας.
2. Αν διαπιστωθεί ότι λόγω αλλαγής της εταιρικής
σύνθεσης ο δικαιούχος του επενδυτικού σχεδίου έπαυσε
να είναι Πολύ Μικρή Επιχείρηση (Π.Μ.Ε), τότε οι ενι−
σχύσεις που τυχόν έχουν καταβληθεί ανακτώνται ως
αχρεωστήτως καταβληθείσες, εφόσον η αλλαγή έχει
πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία υπαγωγής της
αίτησης ενίσχυσης στις διατάξεις του Μέτρου 123Β και
μέχρι την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσής της.
3. Σε περίπτωση παραίτησης του δικαιούχου (άρθρο 30
της κοινής υπουργικής απόφασης), ισχύουν τα εξής:
3.1. Στην περίπτωση παραίτησης του συνόλου της
επένδυσης, που δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας
βίας (άρθρο 37 της κοινής υπουργικής απόφασης), το
έργο αυτομάτως κρίνεται μη λειτουργικό και οι ενι−
σχύσεις που τυχόν έχουν καταβληθεί ανακτώνται ως
αχρεωστήτως καταβληθείσες.
3.2. Στην περίπτωση παραίτησης μετά την υλοποί−
ηση μέρους της επένδυσης, η Επιτροπή Ελέγχου και
Παρακολούθησης συντάσσει τεχνική έκθεση περί της
λειτουργικότητας ή μη της επένδυσης την οποία υπο−
βάλλει στον Φορέα Εφαρμογής. Ο Φορέας Εφαρμογής,
μετά από αξιολόγηση της τεχνικής έκθεσης, εισηγείται
προς την Γνωμοδοτική Επιτροπή την λειτουργικότητα ή
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μη της πραγματοποιηθείσας επένδυσης. Εάν η Γνωμο−
δοτική Επιτροπή κρίνει ότι το έργο δεν είναι λειτουρ−
γικό, τότε οι ενισχύσεις που τυχόν έχουν καταβληθεί
ανακτώνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. Για την
αξιολόγηση της λειτουργικότητας της επένδυσης τα
αρμόδια όργανα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους
όλα τα στοιχεία του Φακέλου Υποψηφιότητας, της Τε−
χνικής Έκθεσης και των αιτημάτων τροποποίησης του
επενδυτικού σχεδίου.
4. Οι Γνωμοδοτικές Επιτροπές και οι Επιτροπές Πα−
ρακολούθησης εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι την
ολοκλήρωση του ελέγχου των μακροχρόνιων υποχρε−
ώσεων των δικαιούχων.
5. Κάθε πληροφορία (ανακοίνωση, πρόσκληση, ενη−
μέρωση) που αφορά σε εφαρμογή των διατάξεων του
προγράμματος θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του
Προγράμματος (www.agrotikianaptixi.gr) και το γεγονός
αυτό θα επέχει θέση δημοσίευσης.
6. Σε περίπτωση που ο Φορέας λάβει βαθμολόγηση
από το κριτήριο “Επιπτώσεις στην Απασχόληση”, οφείλει
να έχει δημιουργήσει τις νέες θέσεις εργασίας το αργό−
τερο μέχρι την υποβολή του φακέλου αποπληρωμής της
επένδυσης και να τις διατηρήσει μέχρι και ένα (1) χρόνο
μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Το ίδιο
ισχύει και για την περίπτωση που ο επενδύτης δηλώσει
ότι θα διατηρήσει τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας της
επιχείρησής του. Αυτές θα πρέπει να διατηρηθούν για
τουλάχιστον ένα (1) χρόνο μετά την ολοκλήρωση του
επενδυτικού σχεδίου.
Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι παραπάνω δε−
σμεύσεις, θα επιβάλλεται ποινή ίση με το 20% της συνο−
λικής επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης, όπως αναφέρεται
στην παράγραφο 10 του άρθρου 10 της παρούσας.
7. Σε κάθε περίπτωση ο νόμιμος εκπρόσωπος του
δικαιούχου θα υποβάλει δήλωση για το μέγεθος της
επιχείρησής του ως ακολούθως:
Δήλωση νομίμου εκπροσώπου του δικαιούχου για
τεκμηρίωση ότι εντάσσεται στην κατηγορία των Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 6
παρ. 1 της κοινής υπουργικής απόφασης, λαμβάνοντας
υπόψη και τις τυχόν συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες
επιχειρήσεις. Ειδικότερα:
7.1. Για τους συνεταιρισμούς:
Η παραπάνω δήλωση θα συνοδεύεται από θεωρημένη
αρμοδίως κατάσταση των ενεργών μελών, όπως αυτά
ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.
7.2. Για τις επιχειρήσεις:
Η παραπάνω δήλωση θα συνοδεύεται από κατάσταση
του προσωπικού της επιχείρησης όπου θα δηλώνονται
οι ώρες εργασίας του κάθε εργαζομένου, μετατρεμ−
μένες σε ΜΑΕ (Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας) ώστε
να μπορεί να γίνει η διασταύρωση των δηλωθέντων
στοιχείων με τις θεωρημένες καταστάσεις προσωπικού.
Στην συνημμένη κατάσταση προσωπικού θα πρέπει να
αναγράφεται σε ποια σελίδα των θεωρημένων καταστά−

σεων προσωπικού είναι εγγραμμένος ο εργαζόμενος.
Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητη η αρίθμηση των
υποβληθέντων θεωρημένων καταστάσεων προσωπικού.
Κάθε μέτοχος της επιχείρησης θεωρείται ότι προσφέρει
εργασία ίση με μία ΜΑΕ ανά έτος.
8. Για τις ατομικές επιχειρήσεις θα υποβάλλεται η
έναρξη επιτηδεύματος, προκειμένου να πιστοποιείται
ότι πρόκειται για δικαιούχους του προγράμματος.
9. Για να θεωρηθούν επιλέξιμες για ίδρυση οι Πολύ
Μικρές Επιχειρήσεις δεν πρέπει να είναι υπό σύσταση.
Επίσης πριν την υποβολή της τελικής πληρωμής θα
πρέπει να έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της επι−
χείρησης.
10. Εάν περιουσιακά στοιχεία, που έχουν ενταχθεί
στις διατάξεις του μέτρου, κατασχεθούν και τεθούν
για οποιονδήποτε λόγο σε πλειστηριασμό, το συνο−
λικό ποσό της ενίσχυσης, το οποίο έχει καταβληθεί,
αναζητείται από τον φορέα και το Δημόσιο δύναται να
αναγγελθεί ως πιστωτής στην σχετική διαδικασία της
αναγκαστικής εκτέλεσης για την ανάκτηση του ποσού
αυτού κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικο−
νομίας.
11. Για τα επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού μέχρι
200.000 ευρώ (Ε1) ισχύει ο Καν. 1998/2006 για την εφαρ−
μογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις ενισχύ−
σεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Ως εκ τούτου κρί−
νεται υποχρεωτική η δήλωση του νομίμου εκπροσώπου
της εταιρείας η οποία θα αναφέρει τα εξής:
Κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη, δηλαδή το
τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα, η επι−
χείρηση την οποία εκπροσωπώ έχει λάβει τις ακόλουθες
ενισχύσεις de minimis:
Α/Α

ΕΤΟΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΥΨΟΣ
ΕΠΙΧΟΡΗ−
ΓΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ
ΜΕΤΡΟΥ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΑ
ΑΡΧΗ

1.
2.
3.

Άρθρο 12
Συνημμένα Παραρτήματα
1. Εγκρίνεται το Παράρτημα Α της παρούσας:
1.1. Υπόδειγμα Αίτησης Δικαιούχου
1.2. Υπόδειγμα Φακέλου Υποψηφιότητας των Επενδυ−
τικών Σχεδίων Ε1 και Ε2 (Πίνακες 1 − 17)
2. Εγκρίνεται το Παράρτημα Β της παρούσας:
Ενέργειες Ενημέρωσης και Δημοσιότητας στο πλαίσιο
του ΠΑΑ.
3. Εγκρίνεται το Παράρτημα Γ της παρούσας:
3.1. Κριτήρια Σκοπιμότητας
3.2. Κριτήρια Επιλεξιμότητας
3.3. Κριτήρια Βαθμολόγησης − Επιλογής
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȰ

1. ɉʋʊɷɸɿɶʅɲȰʀʏɻʍɻʎȴɿʃɲɿʉʑʖʉʐ
2. ɉʋʊɷɸɿɶʅɲɌɲʃɹʄʉʐɉʋʉʗɻʔɿʊʏɻʏɲʎʏʘʆȵʋɸʆɷʐʏɿʃʙʆɇʖɸɷʀʘʆȵ1ʃɲɿȵ2(Ʌʀʆɲʃɸʎ1Ͳ17)

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȲ

ȵʆɹʌɶɸɿɸʎȵʆɻʅɹʌʘʍɻʎʃɲɿȴɻʅʉʍɿʊʏɻʏɲʎʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏʉʐɅȰȰ
ȵɁȵɆȳȵȻȵɇȵɁȸɀȵɆɏɇȸɇȾȰȻȴȸɀɃɇȻɃɈȸɈȰɇɇɈɃɅȿȰȻɇȻɃɈɃɉɅȰȰ

ɇʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆʃɲʆʉʆɿʍʅʊ1974/2006(ʋɲʌɳʌʏɻʅɲVI)ɶɿɲʏɻɽɹʍʋɿʍɻʄɸʋʏʉʅɸʌʙʆʃɲʆʊʆʘʆɸʔɲʌʅʉɶɼʎʏʉʐ
ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ 1698/2005 ɶɿɲ ʏɻ ʍʏɼʌɿʇɻ ʏɻʎɲɶʌʉʏɿʃɼʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ɲʋʊ ʏʉ ȵȳɈȰȰ, ɸʀʆɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɻ
ɲʆɳʌʏɻʍɻ ɸʋɸʇɻɶɻʅɲʏɿʃʙʆ ʋɿʆɲʃʀɷʘʆ ɼ ɷɿɲʔɻʅɿʍʏɿʃʙʆ ʋʄɲɿʍʀʘʆ ʍʏɻʆ ʏʉʋʉɽɸʍʀɲ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏɻʎ
ɸʋɹʆɷʐʍɻʎ.

Ʌʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɷɿɲʍʔɲʄɿʍʏɸʀ ʉʅʉɿʉʅʉʌʔʀɲ ʃɲɿ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍɿʅʊʏɻʏɲ, ʉɿ ʋɿʆɲʃʀɷɸʎ ɼ ʏɲ ʋʄɲʀʍɿɲ
ʋʌɹʋɸɿʆɲʏʉʋʉɽɸʏʉʑʆʏɲɿʍʏʉʋɿʉɸʐʃʌɿʆɹʎʍɻʅɸʀʉʃɲɿʆɲʋʄɻʌʉʑʆʏɿʎɲʃʊʄʉʐɽɸʎʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ:

ȶʌɶɲʍʐʆʉʄɿʃʉʑʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ
ɲʋʊ50.000,00€ʘʎ500.000,00€





Ȱʆɳʌʏɻʍɻɸʋɸʇɻɶɻʅɲʏɿʃɼʎʋɿʆɲʃʀɷɲʎ
ɷɿɲʍʏɳʍɸʘʆ0,90ɸʃʋʄɳʏʉʎ*0,70ɸʃʑʗʉʎ
ʅɸʏɻʆɲʃʊʄʉʐɽɻʅʉʌʔɼ:

Ȱʆɳʌʏɻʍɻɸʋɸʇɻɶɻʅɲʏɿʃɼʎʋɿʆɲʃʀɷɲʎ
ɷɿɲʍʏɳʍɸʘʆ0,90ɸʃʋʄɳʏʉʎ*0,70ɸʃʑʗʉʎ
ʅɸʏɻʆɲʃʊʄʉʐɽɻʅʉʌʔɼ:

ǲȇīȅ
ȈȊīȋȇǾȂǹȉȅǻȅȉȅȊȂǼȃȅ
ǹȆȅ ȉȅ ǼȊȇȍȆǹȎȀȅ
īǼȍȇīǿȀȅ ȉǹȂǼǴȅ
ǹīȇȅȉǿȀǾȈ ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ
ǼȊȇȍȆǹȎȀǾ ǼȃȍȈǾ

Ǿ ǼȣȡȫʌȘ İʌİȞįȪİȚ
ıĲȚȢ ĮȖȡȠĲȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ

ȊȆȅȊȇīǼǿȅ
ǹīȇȅȉǿȀǾȈ
ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ
& ȉȇȅĭǿȂȍȃ

ȆȇȅīȇǹȂȂǹ ǹīȇȅȉǿȀǾȈ ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ
ȉǾȈ ǼȁȁǹǻǹȈ 2007-2013
ȂǼȉȇȅ 123 Ǻ
ǹȊȄǾȈǾ ȉǾȈ ǹȄǿǹȈ ȉȍȃ ǻǹȈȅȀȅȂǿȀȍȃ
ȆȇȅȎȅȃȉȍȃ
ĭȅȇǼǹȈ ǼĭǹȇȂȅīǾȈ:
Ǽȇīȅ:

ǼǿǻǿȀǾ ȊȆǾȇǼȈǿǹ ǼĭǹȇȂȅīǾȈ Ȇǹǹ
– ǹȃȉǹīȍȃǿȈȉǿȀȅȉǾȉǹ
(ȉǿȉȁȅȈ ǼȆǼȃǻȊȉǿȀȅȊ ȈȋǼǻǿȅȊ)

ȈȊȃȅȁǿȀȅȈ ȆȇȅȏȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ:

€

ȀȅǿȃȅȉǿȀǾ ȈȊȂȂǼȉȅȋǾ (Ǽīȉǹǹ):

€-

%

ǼĬȃǿȀǾ ȈȊȂȂǼȉȅȋǾ:

€-

%

ȉȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
ĲȠ 25% ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
ĲȘȢ İʌİȟȘȖȘȝĮĲȚțȒȢ
ʌȚȞĮțȓįĮȢ
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ǲȡȖĮ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ
Įʌȩ 500.000,01€ ȦȢ 1.000.000,00€

ǲȡȖĮ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ
> 1.000.000,00€

ǹ
ǹȞȐȡĲȘıȘ įȚĮĳȘȝȚıĲȚțȠȪ ʌȜĮȚıȓȠȣ
įȚĮıĲȐıİȦȞ 1,50ȝ ʌȜȐĲȠȢ ȋ 2ȝ ȪȥȠȢ

ǹȞȐȡĲȘıȘ įȚĮĳȘȝȚıĲȚțȠȪ ʌȜĮȚıȓȠȣ
įȚĮıĲȐıİȦȞ 3ȝ ʌȜȐĲȠȢ ȋ 4ȝ ȪȥȠȢ

ȝİ ĲȘȞ ĮțȩȜȠȣșȘ ȝȠȡĳȒ:

ǲȇīȅ ȈȊīȋȇǾȂǹȉȅǻȅȉȅȊȂǼȃȅ
ǹȆȅ ȉȅ ǼȊȇȍȆǹȎȀȅ īǼȍȇīǿȀȅ
ȉǹȂǼǴȅ ǹīȇȅȉǿȀǾȈ ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ

ȉȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
ĲȠ 25%
ĲȘȢ
İʌȚĳȐȞİȚĮȢ

ƪƸƵƻƴƧƼƮƬ ƪƱƻƶƬ

ȊȆȅȊȇīǼǿȅ
ǹīȇȅȉǿȀǾȈ
ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ
Ȁǹǿ ȉȇȅĭǿȂȍȃ

Ǿ ǼȣȡȫʌȘ İʌİȞįȪİȚ
ıĲȚȢ ĮȖȡȠĲȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ

ȆȇȅīȇǹȂȂǹ ǹīȇȅȉǿȀǾȈ ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ
ȉǾȈ ǼȁȁǹǻǹȈ 2007-2013
ȂǼȉȇȅ 123 Ǻ
ǹȊȄǾȈǾ ȉǾȈ ǹȄǿǹȈ ȉȍȃ ǻǹȈȅȀȅȂǿȀȍȃ ȆȇȅȎȅȃȉȍȃ
ĭȅȇǼǹȈ ǼĭǹȇȂȅīǾȈ: ǼȊǼ Ȇǹǹ - ǹȃȉǹīȍȃǿȈȉǾȀȅȉǾȉǹ
Ǽȇīȅ: (ȉǿȉȁȅȈ ǼȆǼȃǻȊȉǿȀȅȊ ȈȋǼǻǿȅȊ)
ȈȊȃȅȁǿȀȅȈ ȆȇȅȏȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ:

€

ȀȅǿȃȅȉǿȀǾ ȈȊȂȂǼȉȅȋǾ (Ǽīȉǹǹ):

€

%

ǼĬȃǿȀǾ ȈȊȂȂǼȉȅȋǾ:

€

%

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

25199

Ɉɲ ɶʌɲʔɿʃɳ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ɲʐʏʉʃʊʄʄɻʏɲ ɴɿʆʑʄɿɲ ʐʗɻʄɼʎ ɲʆʏʉʖɼʎ, ʃɲɿ ɻ ɶʌɲʅʅɲʏʉʍɸɿʌɳ Arial ʅɲʑʌɻ ʍɸ
ʄɸʐʃʊʔʊʆʏʉ.
ȸʍʏɼʌɿʇɻʏʘʆɷɿɲʔɻʅɿʍʏɿʃʙʆʋʄɲɿʍʀʘʆɶʀʆɸʏɲɿʅɸʅɸʏɲʄʄɿʃʊʍʃɸʄɸʏʊ(ɶɲʄɴɲʆɿɺɹʄɲʅɲʌʀʆɲʐʗɻʄɼʎɲʆʏʉʖɼʎ)
ɻ ɽɸʅɸʄʀʘʍɻ ʏʉʐ ʉʋʉʀʉʐ ɶʀʆɸʏɲɿ ʍɸ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ɴɳɽʉʎ ʍʏʉ ɹɷɲʔʉʎ ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏɿʎ ʍʐʆɽɼʃɸʎ (ʅɹɶɸɽʉʎ
ɷɿɲʔɻʅɿʍʏɿʃʉʑʋʄɲɿʍʀʉʐ,ʍʑʍʏɲʍɻɸɷɳʔʉʐʎ,ʃ.ʄ.ʋ).
Ƀɿɸʋɸʇɻɶɻʅɲʏɿʃɹʎʋɿʆɲʃʀɷɸʎʅʋʉʌʉʑʆʆɲɲʆɲʌʏɻɽʉʑʆʃɲɿʍɸʏʉʀʖʉɲʌʃɸʀʆɲɸʀʆɲɿʍʏʉʋɿʉɸʅʔɲʆɹʎʍɻʅɸʀʉ.


Ƀɷɻɶʀɸʎ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ʏʉʐ ɸʅɴʄɼʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʉʌɿʍʅʊʎ ʏʘʆ ʏʐʋʉʋʉɿɻʅɹʆʘʆ ʖʌʘʅɳʏʘʆ (Ⱦɲʆ.
1974/2006(ʋɲʌɳʌʏɻʅɲVI))

ȵʐʌʘʋɲʁʃɼʍɻʅɲʀɲ

1. Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼʏʉʐɸʅɴʄɼʅɲʏʉʎ
ɀɸ ʐʋʊɴɲɽʌʉ ʏʉ ʃʐɲʆʊ ʏʉʐ ʉʐʌɲʆʉʑ, ɷʙɷɸʃɲ ʖʌʐʍʉʀ ɲʍʏɹʌɸʎ ʍʖɻʅɲʏʀɺʉʐʆ ʃʑʃʄʉ, ɲʆɲʋɲʌɿʍʏʙʆʏɲʎ ʏɻʆ
ɹʆʘʍɻʏʘʆʄɲʙʆʏɻʎȵʐʌʙʋɻʎ.Ɉʉʋʄɼɽʉʎʏʘʆɲʍʏɹʌʘʆɸʀʆɲɿɷʙɷɸʃɲʃɲɿɷɸʆɲʄʄɳɺɸɿ,ɸʋɸɿɷɼɷʙɷɸʃɲɸʀʆɲɿ
ʏʉʍʑʅɴʉʄʉʏɻʎʏɸʄɸɿʊʏɻʏɲʎʃɲɿʏɻʎɸʆʊʏɻʏɲʎ.
ɇɸ ɹʌɶɲ ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏʉʑʅɸʆɲ ɲʋʊ ʏʉ ȵȳɈȰȰ, ʃɳʏʘ ɲʋʊ ʏɻʆɸʐʌʘʋɲʁʃɼ ʍɻʅɲʀɲ ɸʅʔɲʀʆɸʏɲɿ ʏʉ ʊʆʉʅɲ ʏʉʐ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐɈɲʅɸʀʉʐ.

2. Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼɽʐʌɸʉʑ
ȵʋɳʆʘ ʍɸ ɶɲʄɳɺɿʉ ʋɸɷʀʉ, ʃʑʃʄʉʎ ɷʙɷɸʃɲ ʖʌʐʍʙʆ ɲʍʏɹʌʘʆ ʋʉʐ ʉɿʃʉʌʐʔɹʎ ʏʉʐʎ ɷɸʆ ɹʌʖʉʆʏɲɿ ʍɸ ɸʋɲʔɼ
ʅɸʏɲʇʑʏʉʐʎ.

ȳɸʘʅɸʏʌɿʃɼʋɸʌɿɶʌɲʔɼ


Ɉʉ ʍʑʅɴʉʄʉ ɹʖɸɿ ʏɻ ʅʉʌʔɼ ʃʐɲʆɼʎ ʉʌɽʉɶʙʆɿɲʎʍɻʅɲʀɲʎ, ʅɸ ʅɼʃʉʎ ʅɿɳʅɿʍɻ ʔʉʌɳ ʏʉ ʑʗʉʎ. ȴʙɷɸʃɲ ʖʌʐʍʉʀ
ɲʍʏɹʌɸʎ ʏʉʋʉɽɸʏɻʅɹʆʉɿ ʍɸ ʀʍɸʎ ɲʋʉʍʏɳʍɸɿʎ ʍʖɻʅɲʏʀɺʉʐʆ ɲʊʌɲʏʉ ʃʑʃʄʉ ʅɸ ʃɹʆʏʌʉ ʏʉ ʍɻʅɸʀʉ ʏʉʅɼʎ
ʏʘʆɷɿɲɶʘʆʀʘʆʏʉʐʉʌɽʉɶʘʆʀʉʐ.ȸɲʃʏʀʆɲʏʉʐʃʑʃʄʉʐɸʀʆɲɿʀʍɻʋʌʉʎʏʉɹʆɲʏʌʀʏʉʏʉʐʑʗʉʐʎ.Ⱦɲɽɹʆɲʎɲʋʊ
ʏʉʐʎɲʍʏɹʌɸʎɹʖɸɿʋɹʆʏɸʃʉʌʐʔɹʎɸʐʌɿʍʃʊʅɸʆʉʐʎʍʏɻʆʋɸʌɿʔɹʌɸɿɲɲʊʌɲʏʉʐʃʑʃʄʉʐʅɸɲʃʏʀʆɲʀʍɻʋʌʉʎʏʉɹʆɲ
ɷɹʃɲʏʉ ʊɶɷʉʉ ʏʉʐ ʑʗʉʐʎ. Ʉʄʉɿ ʉɿ ɲʍʏɹʌɸʎ ɸʀʆɲɿ ʊʌɽɿʉɿ, ɷɻʄɲɷɼ ʅɸ ʏɻ ʅʀɲ ʃʉʌʐʔɼ ʃɲʏɲʃʊʌʐʔɻ ʃɲɿ ɷʑʉ
ʃʉʌʐʔɹʎʍɸɸʐɽɸʀɲɶʌɲʅʅɼʃɲɽɹʏʘʎʋʌʉʎʏʉʆɿʍʏʊʏɻʎʍɻʅɲʀɲʎ.Ƀʃʑʃʄʉʎɸʀʆɲɿɷɿɲʏɸʏɲɶʅɹʆʉʎʉʑʏʘʎʙʍʏɸ
ʉɿɲʍʏɹʌɸʎʆɲʃɲʏɲʄɲʅɴɳʆʉʐʆʏɻɽɹʍɻʏʘʆɲʃɹʌɲɿʘʆʘʌʙʆʊʗɸʘʎʘʌʉʄʉɶʀʉʐ.Ɉʉʋʄɼɽʉʎʏʘʆɲʍʏɹʌʘʆɷɸʆ
ʅɸʏɲɴɳʄʄɸʏɲɿ.

Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊʎɶɿɲʏɲʖʌʙʅɲʏɲ
Ɉʉɹʅɴʄɻʅɲɹʖɸɿʏɲɸʇɼʎʖʌʙʅɲʏɲ:
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PANTONEREFLEXBLUEɶɿɲʏɻʆɸʋɿʔɳʆɸɿɲʏʉʐʉʌɽʉɶʘʆʀʉʐ.
PANTONEYELLOWɶɿɲʏʉʐʎɲʍʏɹʌɸʎ.
ȸɷɿɸɽʆɼʎʍɸɿʌɳʖʌʘʅɳʏʘʆɅȰɁɈɃɁȻȾȸɷɿɲʏʀɽɸʏɲɿɸʐʌɹʘʎ,ʅɸɸʐʃʉʄʀɲɲʃʊʅɻʃɲɿʍɸʅɻɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏʀɸʎ.
Ɉɸʏʌɲʖʌʘʅʀɲ:
ȵɳʆ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿʏɸʏʌɲʖʌʘʅʀɲ, ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏʊʆ ʆɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽʉʑʆ ʏɲ ɷʑʉʏʐʋʉʋʉɿɻʅɹʆɲ ʖʌʙʅɲʏɲ.
ɏʎɸʃʏʉʑʏʉʐɸʀʆɲɿɲʆɳɶʃɻʆɲɲʆɲɷɻʅɿʉʐʌɶɻɽʉʑʆʅɸʏɻʖʌɼʍɻʏʘʆʏɸʍʍɳʌʘʆʖʌʘʅɳʏʘʆʏɻʎʏɸʏʌɲʖʌʘʅʀɲʎ.
ɈʉPANTONEYELLOWɲʋʉʃʏɳʏɲɿʅɸʏɻʖʌɼʍɻ100%«ProcessYellow».Ȱʆɲʅɸɿɶʆʑʉʆʏɲʎ100%«ProcessCyan»
ʃɲɿ80%«ProcessMagenta»ɸʋɿʏʐɶʖɳʆɸʏɲɿʖʌʙʅɲʍɸʅɸɶɳʄʉɴɲɽʅʊʊʅʉɿʉʋʌʉʎʏʉPANTONEREFLEXBLUE.
ȴɿɲɷʀʃʏʐʉ:
Ɉʉ PANTONE REFLEX BLUE ɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀ ʍʏʉ ʖʌʘʅɲʏɿʍʅʊ ʋɲʄɹʏɲʎ ʏʉʐ ɷɿʃʏʑʉʐ RGB:0/51/153 (ɷɸʃɲɸʇɲɷɿʃʊ:
000099) ʃɲɿ ʏʉPANTONE YELLOW ɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀ ʍʏʉ ʖʌʘʅɲʏɿʍʅʊ ʏɻʎ ʋɲʄɹʏɲʎ ʏʉʐɷɿʃʏʑʉʐ RGB:255/204/0
(ɷɸʃɲɸʇɲɷɿʃʊ:FFCC00).
ɀʉʆʉʖʌʘʅʀɲ
Ȱʆ ɷɿɲʏʀɽɸʏɲɿ ʅʊʆʉʆ ʅɸʄɲʆʊ, ʆɲ ʖɲʌɲʖɽɸʀ ʏʉ ʉʌɽʉɶʙʆɿʉ ʅɸ ʅɲʑʌʉ ʃɲɿ ʆɲ ɸʃʏʐʋʘɽʉʑʆ ʉɿ ɲʍʏɹʌɸʎ ʍɸ
ɲʍʋʌʊʅɲʐʌʉ. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʏʉʅʊʆʉ ɷɿɲɽɹʍɿʅʉ ʖʌʙʅɲ ɸʀʆɲɿ ʏʉ ʃʐɲʆʉʑʆ (ʋʌɹʋɸɿ ɴɸɴɲʀʘʎ ʆɲ ɸʀʆɲɿ
ɲʆɲʃʄɲʍʏɿʃʊʃʐɲʆʉʑʆ),ʆɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɸʀʃɲʏɳ100%,ʉɿɷɸɲʍʏɹʌɸʎɲʆɲʋɲʌɳɶʉʆʏɲɿʍɸɲʌʆɻʏɿʃʊʄɸʐʃʊʃɲɿ
ʏʉʋɸɷʀʉʃɲʏɳ100%ʃʐɲʆʉʑʆ.
Ȱʆɲʋɲʌɲɶʘɶɼʍɸɹɶʖʌʘʅʉʐʋʊɴɲɽʌʉ
Ɉʉ ɹʅɴʄɻʅɲ ɲʆɲʋɲʌɳɶɸʏɲɿ ʃɲʏɳ ʋʌʉʏʀʅɻʍɻ ʍɸ ʄɸʐʃʊ ʐʋʊɴɲɽʌʉ. Ɂɲ ɲʋʉʔɸʑɶɸʏɲɿ ʐʋʊɴɲɽʌʉ ʍɸ ʋʉɿʃʀʄɲ
ʖʌʙʅɲʏɲ ʃɲɿ ʉʋʘʍɷɼʋʉʏɸ ʃɳʋʉɿʉ ʋʉʐ ɷɸʆ ʏɲɿʌɿɳɺɸɿ ʅɸ ʏʉ ʃʐɲʆʉʑʆ. Ȱʆ ɷɸʆ ʐʋɳʌʖɸɿ ɳʄʄɻ ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɼ
ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲʋɲʌɳɹɶʖʌʘʅʉʐʋʊɴɲɽʌʉ,ʆɲʏʉʋʉɽɸʏɻɽɸʀɶʑʌʘɲʋʊʏʉʉʌɽʉɶʙʆɿʉʄɸʐʃʊʋɸʌɿɽʙʌɿʉʅɸʋʄɳʏʉʎ
ʀʍʉʋʌʉʎʏʉ1/25ʏʉʐʑʗʉʐʎʏʉʐʉʌɽʉɶʘʆʀʉʐ.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȳ
1.
2.
3.

Ⱦʌɿʏɼʌɿɲȵʋɿʄɸʇɿʅʊʏɻʏɲʎ
Ⱦʌɿʏɼʌɿɲɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲʎ
ȾʌɿʏɼʌɿɲȲɲɽʅʉʄʊɶɻʍɻʎͲȵʋɿʄʉɶɼʎ
3.1ɃɷɻɶʊʎȾʌɿʏɻʌʀʘʆȲɲɽʅʉʄʊɶɻʍɻʎ
Ȱ/Ȱ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸȾɆȻɈȸɆȻɃɉ
ɁȰȻ
ȸʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʋʌɳʇɻɸʀʆɲɿʍʐʅɴɲʏɼʅɸʏʉʐʎʃɲʆʊʆɸʎɸʋɿʄɸʇɿʅʊʏɻʏɲʎ
1

ʋʉʐʏʀɽɸʆʏɲɿ
Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊʎ(ȵȾ)1698/2005,ȱʌɽʌʉ20(ɴ)(iii)ʃɲɿ28
Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊʎ(ȵȾ)1974/2006,ȱʌɽʌʉ19ʃɲɿʍɻʅɸʀʉ5.3.1.2.3ɅɲʌɳʌʏɻʅɲȻȻ
1.1

Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊʎ1290/2005ʃɲɿʉɿɸʔɲʌʅʉʍʏɿʃʉʀʏʉʐȾɲʆ.1975/2006
Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ"ȰɶʌʉʏɿʃɼȰʆɳʋʏʐʇɻʏɻʎȵʄʄɳɷɲʎ2007Ͳ2013"
2
ȸʋʌʊʏɲʍɻʋʉʐʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿʏɻʌɸʀʏɻʎʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎʋʉʐʏʀɽɸʆʏɲɿ

ȸʋʌʊʏɲʍɻʋʉʐʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿʏɻʌɸʀʏɻʆʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻɲʑʇɻʍɻʎʏɻʎ
ʋʌʉʍʏɿɽɹʅɸʆɻʎɲʇʀɲʎʃɲɿʏɻʎɲʆʏɲɶʘʆɿʍʏɿʃʊʏɻʏɲʎʏʘʆɷɲʍɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ʏʘʆʋʉʄʑʅɿʃʌʙʆɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ,ɻʉʋʉʀɲɸʋɿʏʐɶʖɳʆɸʏɲɿʅɹʍʘʏʉʐɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʉʑʏ

2.1
ʅɹʍʘʆʋɲʌɲɶʘɶɼʎʍɸʊʄɻʏɻʆʋɲʌɲɶʘɶɿʃɼɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲɹʘʎʃɲɿʏɻʆʋʌʘʏʉɶɸʆɼ
ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʏʘʆɷɲʍʉʃʉʅɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʃɲɿʏɻʎ
ɴɸʄʏʀʘʍɻʎʏɻʎʋʉɿʊʏɻʏɲʎʏʘʆʏɸʄɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆ.
ȸʋʌʊʏɲʍɻʋʉʐʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿɲʔʉʌɳʏɻʆʀɷʌʐʍɻʋʉʄʑʅɿʃʌʙʆ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ/ʏʉʆɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊʏʘʆʋʉʄʑʅɿʃʌʙʆɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ/ʏɻʆʋʌʉʅɼɽɸɿɲ

2.2
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑʃɲɿɹʌɶʘʆʐʋʉɷʉʅɼʎɼ/ʃɲɿʏɻʆɲʆɳʋʏʐʇɻʆɹʘʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆ,ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ
ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ.
Ɉɻʌʉʑʆʏɲɿʏɲʃʉɿʆʉʏɿʃɳʋʌʊʏʐʋɲʋʉʐɲʆʏɿʍʏʉɿʖʉʑʆʍʏɻʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ
2.3

ɸʋɹʆɷʐʍɻ(Ⱦɲʆ.1782/2003).
ȸʋʌɳʇɻɷɸʆɲʔʉʌɳɸʋɹʆɷʐʍɻʋɹʌɲɲʋʊʏɻʆʋʌʘʏʉɶɸʆɼɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʏʉʐ

2.4
ɂʑʄʉʐ.
ȳɿɲʏɻʆʐʋʉɴʉʄɼʏɻʎʋʌʊʏɲʍɻʎʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆʏɲʏʐʋʉʋʉɿɻʅɹʆɲɹʆʏʐʋɲ,
2.5 ɸʀʆɲɿʐʋʉɶɸɶʌɲʅʅɹʆɲʃɲɿʋʄɼʌʘʎʍʐʅʋʄɻʌʘʅɹʆɲʃɲɿɹʖʉʐʆɸʋɿʍʐʆɲʔɽɸʀ

ʊʄɲʏɲʍʐʆʉɷɸʐʏɿʃɳɹɶɶʌɲʔɲʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʍʖɸʏɿʃɼȾɉȰʃɲɿʋʌʊʍʃʄɻʍɻ.
Ȱʇɿʉʄʉɶɸʀʏɲɿɲʆɻʋʌɳʇɻʍʐʅɴɳʄʄɸɿɲʐʏʉʏɸʄʙʎʍʏɻʆɸʋʀʏɸʐʇɻʏʘʆɸɿɷɿʃʙʆ
2.6

ʍʏʊʖʘʆʏʉʐɀɹʏʌʉʐ.
ȸʐʋʉɴɲʄʄʊʅɸʆɻʋʌʊʏɲʍɻʋʄɻʌʉʀʏɿʎʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎɴɿʘʍɿʅʊʏɻʏɲʎ,
2.7

ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏɻʎʍʖɸʏɿʃɼʎȾɉȰ.
ȵʇɸʏɳɺɸʏɲɿɲʆɻʋʌɳʇɻɲʔʉʌɳʍɸʀɷʌʐʍɻɼɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊɼʋʌʉʅɼɽɸɿɲɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ

2.8
ɹʌɶʘʆʐʋʉɷʉʅɼʎɶɿɲʏɿʎɲʆʏʀʍʏʉɿʖɸʎɷʌɳʍɸɿʎʋʉʐʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʍʏʉɀɹʏʌʉ.
Ƀʍʐʆʉʄɿʃʊʎʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎʏɻʎʋʌɳʇɻʎɸʀʆɲɿʅɹʖʌɿ200.000ɸʐʌʙʃɲɿʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉ

2.9
ʏʘʆ200.000ɸʐʌʙ.
ȸʋɸʌʀʉɷʉʎʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎʏɻʎʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎʋʌʉʎʍʐɶʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʋʌɳʇɻʎɸʅʋʀʋʏ
2.10

ɸʆʏʊʎʏɻʎʋɸʌɿʊɷʉʐɸʋɿʄɸʇɿʅʊʏɻʏɲʎʏʉʐɅȰȰ.
Ƀȴɿʃɲɿʉʑʖʉʎʋʉʐʐʋʉɴɳʄʄɸɿʏɻʆʋʌʊʏɲʍɻɹʖɸɿʏɻʆɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲʃɲɿʏɻɷʐʆɲʏʊʏɻ

3
ɸʃʏɹʄɸʍɻʎʏɻʎʋʌɳʇɻʎ
Ƀɷɿʃɲɿʉʑʖʉʎʋʉʐʐʋʉɴɳʄʄɸɿʏɻʆʋʌʊʏɲʍɻɸʀʆɲɿʋʉʄʑʅɿʃʌɼɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ
3.1

ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆɇʑʍʏɲʍɻ2003/361/ȵȾʏɻʎȵʋɿʏʌʉʋɼʎ
Ƀʆʊʅɿʅʉʎɸʃʋʌʊʍʘʋʉʎʏʉʐɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐɹʖɸɿʄɸʐʃʊʋʉɿʆɿʃʊʅɻʏʌʙʉʃɲʏɳʏɻʆ
3.2 ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲʐʋʉɴʉʄɼʎʏɻʎɲʀʏɻʍɻʎɼɹʖɸɿʋɲʌɹʄɽɸɿʏʌɿɸʏʀɲɲʋʊʏɻʆɹʃʏɿʍɻ

ʏɻʎʉʋʉɿɲʍɷɼʋʉʏɸʋʉɿʆɼʎ.
Ɉʉʅɹɶɸɽʉʎʏɻʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎʏʉʐɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐʋʉʐʐʋʉɴɳʄʄɸɿʏɻʆʋʌʊʏɲʍɻɸʅʋʀʋʏɸɿʍ

3.3
ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎɷɿʃɲɿʉʑʖʘʆʏʉʐɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʐɀɹʏʌʉʐʏʉʐɅȰȰ
Ƀɷɿʃɲɿʉʑʖʉʎɷɸʆɹʖɸɿɸʆɿʍʖʐɽɸʀʍʏɲʋʄɲʀʍɿɲʏʉʐɀɹʏʌʉʐ123ȲʏʉʐɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ
3.4 ȰɶʌʉʏɿʃɼʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎʏɻʎȵʄʄɳɷɲʎ2007Ͳ2013,ɸʃʏʊʎɲʆ

ʉʌʀɺɸʏɲɿɲʄʄɿʙʎʍʏɻʆʋʌʉʃɼʌʐʇɻ

ɃɍȻ
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3.8
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Ƀɷɿʃɲɿʉʑʖʉʎɷɸʆɹʖɸɿʐʋʉɴɳʄɸɿɶɿɲɸʆʀʍʖʐʍɻʏʉʀɷɿʉɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉʍɸɳʄʄɲɲʆɲʋʏʐʇɿ

ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ
Ȱʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿɻʔɸʌɸɶɶʐʊʏɻʏɲʃɲɿɻʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼɴɿʘʍɿʅʊʏɻʏɲʏʉʐ

ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐʋʉʐʐʋʉɴɳʄʄɸɿʏɻʆʋʌʊʏɲʍɻ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏɻʎȾɉȰ
Ɉɸʃʅɻʌɿʙʆɸʏɲɿɻɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲʃɳʄʐʗɻʎʏɻʎʀɷɿɲʎʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎʏʉʐɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐ
ɶɿɲʏɻʆʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻʏɻʎɸʋɹʆɷʐʍɻʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃʊ

ʍʖɼʅɲ
Ƀɷɿʃɲɿʉʑʖʉʎɷɸʆɹʖɸɿʐʋʉɴɳʄʄɸɿʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎʏɻʎʅɿɲʎʋʌʊʏɲʍɻʎʍɸʀɷɿʉʐʎ
ɼɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʉʑʎʏʉʅɸʀʎ,ɸʀʏɸʇɸʖʘʌɿʍʏɳɸʀʏɸʍʏɻʆʀɷɿɲʅɸʄɹʏɻ,ʍɸʅʀɲɼʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸ 
ʋɸʌɿʉʖɹʎ.
ɅɆɃɋɅɃȺȵɇȸȳȻȰȺȵɈȻȾȸȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸ: 
Ɉʉʋɲʌɲɷɸʃʏʊʏɻʎʋʌʊʏɲʍɻʎɲʋʉʏɸʄɸʀɲʋɲʌɲʀʏɻʏɻʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻɶɿɲʆɲ
ʇɸʃɿʆɼʍɸɿɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ.ȳɿɲʊʄɲʏɲʋɲʌɲʋɳʆʘʃʌɿʏɼʌɿɲ
ʋʄɻʌʊʏɻʏɲʎ,ɻɲʋɳʆʏɻʍɻʋʌɹʋɸɿʆɲɸʀʆɲɿɽɸʏɿʃɼ(ɁȰȻ),ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳɻ

ʋʌʊʏɲʍɻɲʋʉʌʌʀʋʏɸʏɲɿʃɲɿɸʆɻʅɸʌʙʆɸʏɲɿʍʖɸʏɿʃɳʉȴɿʃɲɿʉʑʖʉʎ.ȳɿɲʏɻʆʉʄʉʃʄɼʌʘʍ
ʏʉʐɸʄɹɶʖʉʐʋʄɻʌʊʏɻʏɲʎ,ʉʔʉʌɹɲʎɸʔɲʌʅʉɶɼʎɷʑʆɲʏɲɿʆɲ
ɺɻʏɼʍɸɿʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲɲʋʊʏʉɷɿʃɲɿʉʑʖʉʏɲʉʋʉʀɲʋʌɹʋɸɿʆɲʐʋʉɴʄɻɽʉ
ʋʌɿʆɲʋʊʏɻʆɹʆɲʌʇɻʏɻʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ.
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2. ȾɆȻɈȸɆȻȰɇȾɃɅȻɀɃɈȸɈȰɇ

Ȱ/Ȱ
ɅȵɆȻȳɆȰɌȸȾɆȻɈȸɆȻɃɉ
1
ɍʘʌʉɽɹʏɻʍɻʏɻʎɸʋɹʆɷʐʍɻʎ
Ȱʇɿʉʄʉɶɸʀʏɲɿʏʉɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʎɷɲʍɿʃɼʎʋɲʌɲɶʘɶɼʎʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏʉɷʐʆɲʅɿʃʊ
1.1
ʏʘʆʅɸʏɲʋʉɿɻʏɿʃʙʆʅʉʆɳɷʘʆʍɸɸʋʀʋɸɷʉɁʉʅʉʑʃɲɿʍɸɸʋʀʋɸɷʉɅɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎ.
Ȱʇɿʉʄʉɶɸʀʏɲɿʏʉʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉɷʐʆɲʅɿʃʊʅɸʏɲʋʉɿɻʏɿʃʙʆʅʉʆɳɷʘʆ,ʋʉʐ
1.2
ʃɲʏɲʍʃɸʐɳʍʏɻʃɲʆʍʏɲʋʄɲʀʍɿɲʏɻʎȳ'ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʃɼʎʋɸʌɿʊɷʉʐ.
1.3 Ȱʇɿʉʄʉɶɸʀʏɲɿɲʆɻʋʌɳʇɻʐʄʉʋʉɿɸʀʏɲɿʍɸʋʐʌʊʋʄɻʃʏɻʋɸʌɿʉʖɼ.
2
ȵʋɿʋʏʙʍɸɿʎʍʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
2.1 Ȱʇɿʉʄʉɶɸʀʏɲɿʉɷʐʆɲʅɿʍʅʊʎʏɻʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ.
3
Ȳɸʄʏʀʘʍɻʃɲɿʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʏɻʎʋʉɿʊʏɻʏɲʎʏʘʆʏɸʄɿʃʙʆʋʌʉɿʊʆʏʘʆ
Ȱʇɿʉʄʉɶɸʀʏɲɿɲʆɻʋʌɳʇɻɲʇɿʉʋʉɿɸʀɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʏɿʃɳʅɹʍɲʋɲʌɲɶʘɶɼʎʍɸʊʄɻ
3.1 ʏɻʆʋɲʌɲɶʘɶɿʃɼɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ,ɹʘʎʃɲɿʏɻʆʋʌʘʏʉɶɸʆɼɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʏʘʆ
ɷɲʍʉʃʉʅɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆ.
3.2 ȰʇɿʉʄʉɶɸʀʏɲɿɻɸɿʍɲɶʘɶɼʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʋʉɿʊʏɻʏɲʎHACCPɼ/ʃɲɿISO.
4
Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
Ȱʇɿʉʄʉɶɸʀʏɲɿʏʉʋʉʍʉʍʏʊʏʉʐʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʏɻʎʋʌɳʇɻʎʋʉʐɲʔʉʌɳ
4.1
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʏʉʐʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎʋɹʌɲɲʋʊʏɲɸʄɳʖɿʍʏɲ.
ȰʇɿʉʄʉɶʉʑʆʏɲɿʉɿɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎʏʉʐȵʋɸʆɷʐʏɿʃʉʑɇʖɸɷʀʉʐʍʏʉɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆ/
4.2 Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆ,ɸɳʆɲʐʏʊɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿɲʋʊʏɻʆ
ɿʍʖʑʉʐʍɲɸɽʆɿʃɼʃɲɿʃʉɿʆʉʏɿʃɼʆʉʅʉɽɸʍʀɲ
5
ɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʊʎʋɲʌɲɶʘɶɿʃɼʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎʃɲɿʋʌʉʁʊʆʏʉʎ
Ȱʇɿʉʄʉɶɸʀʏɲɿɲʆɻʋɲʌɲɶʘɶɿʃɼɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʋʉʐʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺɸʏɲɿ
5.1
ʘʎʆɹɲɼʋʌʉɻɶʅɹʆɻɼ/ʃɲɿʏʉʋʌʉʁʊʆʘʎʃɲɿʆʉʏʊʅʉ
6
ȵɿʍɲɶʘɶɼʃɲɿʖʌɼʍɻɈɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆɅʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎʃɲɿȵʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ
Ȱʇɿʉʄʉɶɸʀʏɲɿɲʆɻʋʌɳʇɻɲʔʉʌɳʍʏɻʆʐɿʉɽɹʏɻʍɻʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆʋʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ
6.1 ʃɲɿɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎɶɿɲʏɻʆɴɸʄʏɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʃɲɿʋɲʌʉʖɼɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ
ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ȱʅɸʍɸʎɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎʍʏɻʆɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʅɸʏɳʏɻʆʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʏɻʎ
7
ʋʌɳʇɻʎ
Ȱʇɿʉʄʉɶɸʀʏɲɿɻɷɿɲʏɼʌɻʍɻʐʔɿʍʏɳʅɸʆʘʆɽɹʍɸʘʆɸʌɶɲʍʀɲʎɼɻɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ
7.1
ʆɹʘʆɽɹʍɸʘʆɸʌɶɲʍʀɲʎ
8
Ȱʇɿʉʋʉʀɻʍɻʅʉʌʔʙʆɸʆʀʍʖʐʍɻʎɲʆɲʆɸʙʍɿʅɻʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎ
Ȱʇɿʉʄʉɶɸʀʏɲɿɲʆɻʋʌɳʇɻɲʇɿʉʋʉɿɸʀʏɲʐʋʉʄɸʀʅʅɲʏɲʇʐʄɸʀɲʎʍɲʆɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɼ
8.1
ʅʉʌʔɼɸʆɹʌɶɸɿɲʎɶɿɲɿɷʀɲʖʌɼʍɻ
ɅɆɃɋɅɃȺȵɇȸȺȵɈȻȾȸɇȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ:

ȸɅʌɳʇɻɴɲɽʅʉʄʉɶɸʀʏɲɿʅɸɴɳʍɻʏɲʋɲʌɲʋɳʆʘʃʌɿʏɼʌɿɲʃɲɿɻʃʄʀʅɲʃɲ
ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲʎɲʐʏʙʆɽɲʃɲɽʉʌɿʍʏɸʀʍʏɻʍʖɸʏɿʃɼɉȰ.

ɁȰȻ


ɃɍȻ
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3. ɇɉɁɃɅɈȻȾɃɇɅȻɁȰȾȰɇȾɆȻɈȸɆȻɏɁȲȰȺɀɃȿɃȳȸɇȸɇͲȵɅȻȿɃȳȸɇɅɆȰɂȵɏɁ


Ȱ/Ȱ
ȾɆȻɈȸɆȻȰȲȰȺɀɃȿɃȳȸɇȸɇȳȻȰɈȰȵɅȵɁȴɉɈȻȾȰɇɍȵȴȻȰȵ1
1
ɍɏɆɃȺȵɈȸɇȸɈȸɇȵɅȵɁȴɉɇȸɇ
ȵʋʀʏʉʐʍʐʆʊʄʉʐʏʘʆʅɸʏɲʋʉɿɻʏɿʃʙʆɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆʋʉʐɸʋɿʖʉʌɻɶɼɽɻʃɲʆʍʏɲ
1.1
ʋʄɲʀʍɿɲʏɻʎ3ɻʎɅ.Ʌ.Ʌʉʍʉʍʏʊ<1%ʍɸɸʋʀʋɸɷʉɁʉʅʉʑ
ȵʋʀʏʉʐʍʐʆʊʄʉʐʏʘʆʅɸʏɲʋʉɿɻʏɿʃʙʆɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆʋʉʐɸʋɿʖʉʌɻɶɼɽɻʃɲʆʍʏɲ
1.2
ʋʄɲʀʍɿɲʏɻʎ3ɻʎɅ.Ʌ.Ʌʉʍʉʍʏʊ>1%ʃɲɿ<5%ʍɸɸʋʀʋɸɷʉɁʉʅʉʑ
ȵʋʀʏʉʐʍʐʆʊʄʉʐʏʘʆʅɸʏɲʋʉɿɻʏɿʃʙʆɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆʋʉʐɸʋɿʖʉʌɻɶɼɽɻʃɲʆʍʏɲ
1.3
ʋʄɲʀʍɿɲʏɻʎ3ɻʎɅ.Ʌ.Ʌʉʍʉʍʏʊ>5%ʍɸɸʋʀʋɸɷʉɁʉʅʉʑ
1.4 ȵɳʆɻʋʌɳʇɻʐʄʉʋʉɿɸʀʏɲɿʍɸʋʐʌʊʋʄɻʃʏɻʋɸʌɿʉʖɼ
2
ȵɅȻɅɈɏɇȵȻɇɇɈɃɃȻȾɃɁɃɀȻȾɃɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁ
2.1 Ⱦɲʅʀɲȵʆʀʍʖʐʍɻʏɻʆʏɸʄɸʐʏɲʀɲ5ɸʏʀɲɶɿɲʋʉʍʊɳʆʘʏʘʆ50.000ɸʐʌʙ
2.2 Ⱦɲʅʀɲȵʆʀʍʖʐʍɻʏɻʆʏɸʄɸʐʏɲʀɲ5ɸʏʀɲɶɿɲʋʉʍʊɳʆʘʏʘʆ100.000ɸʐʌʙ
2.3 Ⱦɲʅʀɲȵʆʀʍʖʐʍɻʏɻʆʏɸʄɸʐʏɲʀɲ5ɸʏʀɲɶɿɲʋʉʍʊɳʆʘʏʘʆ200.000ɸʐʌʙ
Ʌʌʉʍʃʊʅɿʍɻɸɶɶʐɻʏɿʃɼʎɸʋɿʍʏʉʄɼʎʑʗʉʐʎʀʍʉʅɸʏʉ10%ʏʉʐʍʐʆʉʄɿʃʉʑ
2.4
ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʏʉʐʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʐɸʋɸʆɷʐʏɿʃʉʑʍʖɸɷʀʉʐ
ɃɀɹʍʉʎɄʌʉʎ(ɀ.Ƀ)ʏɻʎʏʌɿɸʏʀɲʎʏɻʎʋʌʉʔʊʌʘʆʃɸʌɷʉʔʉʌʀɲʎʏɻʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
2.5
ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿʏʉ20%ʏʉʐʍʐʆʉʄɿʃʉʑʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʐʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʏɻʎɸʋɹʆɷʐʍɻʎ
ȵȻɇȰȳɏȳȸȾȰȻɍɆȸɇȸɈȵɍɁɃȿɃȳȻɏɁɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇ&
3
ȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻɏɁ
ȸʋʌɳʇɻɲʔʉʌɳʍʏʉʆɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊɼ/ʃɲɿɴɸʄʏɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ
3.1
ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎʃɲɿɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎɶɿɲʏɻʆʋɲʌʉʖɼɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ȸʋʌɳʇɻɲʔʉʌɳʍʏɻʆʐɿʉɽɹʏɻʍɻʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆʋʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎʃɲɿɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ
3.2
ɶɿɲʏɻʆʋɲʌʉʖɼɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
4
ȵɅȻɅɈɏɇȵȻɇɇɈȸɁȰɅȰɇɍɃȿȸɇȸ
4.1 ȴɻʅɿʉʐʌɶʀɲʆɹɲʎɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻʎʏʘʆ1,5ɀȰȵ
4.2
4.3
5
5.1

ȴɻʅɿʉʐʌɶʀɲʆɹɲʎɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎɹʘʎʃɲɿ1,5ɀȰȵ

ȴɿɲʏɼʌɻʍɻʏʘʆʐʋɲʌʖʉʐʍʙʆɽɹʍɸʘʆɸʌɶɲʍʀɲʎ
ȰɂȻɃɅɃȻȸɇȸɀɃɆɌɏɁȵɁȻɇɍɉɇȸɇȰɁȰɁȵɏɇȻɀȸɇȵɁȵɆȳȵȻȰɇ
ȸʋʌɳʇɻɲʇɿʉʋʉɿɸʀʏɲʐʋʉʄɸʀʅʅɲʏɲʇʐʄɸʀɲʎʍɲʆɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɼʅʉʌʔɼɸʆɹʌɶɸɿɲʎ
ȸʋʌɳʇɻʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀɳʄʄɸʎʅʉʌʔɹʎɲʆɲʆɸʙʍɿʅɻʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎʘʎɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɼ
5.2
ʅʉʌʔɼɸʆɹʌɶɸɿɲʎ
ɀȵȳȻɇɈȸɇɉɁɃȿȻȾȸȲȰȺɀɃȿɃȳȻȰ
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Ȱ/Ȱ
ȾɆȻɈȸɆȻȰȲȰȺɀɃȿɃȳȸɇȸɇȳȻȰɈȰȵɅȵɁȴɉɈȻȾȰɇɍȵȴȻȰȵ2
1
ɍɏɆɃȺȵɈȸɇȸɈȸɇȵɅȵɁȴɉɇȸɇ
ȵʋʀʏʉʐʍʐʆʊʄʉʐʏʘʆʅɸʏɲʋʉɿɻʏɿʃʙʆɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆʋʉʐɸʋɿʖʉʌɻɶɼɽɻʃɲʆʍʏɲ
1.1
ʋʄɲʀʍɿɲʏɻʎ3ɻʎɅ.Ʌ.Ʌʉʍʉʍʏʊ<1%ʍɸɸʋʀʋɸɷʉɁʉʅʉʑ
ȵʋʀʏʉʐʍʐʆʊʄʉʐʏʘʆʅɸʏɲʋʉɿɻʏɿʃʙʆɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆʋʉʐɸʋɿʖʉʌɻɶɼɽɻʃɲʆʍʏɲ
1.2
ʋʄɲʀʍɿɲʏɻʎ3ɻʎɅ.Ʌ.Ʌʉʍʉʍʏʊ>1%ʃɲɿ<4%ʍɸɸʋʀʋɸɷʉɁʉʅʉʑ
ȵʋʀʏʉʐʍʐʆʊʄʉʐʏʘʆʅɸʏɲʋʉɿɻʏɿʃʙʆɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆʋʉʐɸʋɿʖʉʌɻɶɼɽɻʃɲʆʍʏɲ
1.3
ʋʄɲʀʍɿɲʏɻʎ3ɻʎɅ.Ʌ.Ʌʉʍʉʍʏʊ>4%ʍɸɸʋʀʋɸɷʉɁʉʅʉʑ
1.4 ȵɳʆɻʋʌɳʇɻʐʄʉʋʉɿɸʀʏɲɿʍɸʋʐʌʊʋʄɻʃʏɻʋɸʌɿʉʖɼ
2
ȵɅȻɅɈɏɇȵȻɇɇɈɃɃȻȾɃɁɃɀȻȾɃɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁ
2.1 Ⱦɲʅʀɲȵʆʀʍʖʐʍɻʏɻʆʏɸʄɸʐʏɲʀɲ5ɸʏʀɲɶɿɲʋʉʍʊɳʆʘʏʘʆ200.000ɸʐʌʙ
2.2 Ⱦɲʅʀɲȵʆʀʍʖʐʍɻʏɻʆʏɸʄɸʐʏɲʀɲ5ɸʏʀɲɶɿɲʋʉʍʊɳʆʘʏʘʆ700.000ɸʐʌʙ
2.3 Ⱦɲʅʀɲȵʆʀʍʖʐʍɻʏɻʆʏɸʄɸʐʏɲʀɲ5ɸʏʀɲɶɿɲʋʉʍʊɳʆʘʏʘʆ1.200.000ɸʐʌʙ
Ʌʌʉʍʃʊʅɿʍɻɸɶɶʐɻʏɿʃɼʎɸʋɿʍʏʉʄɼʎʑʗʉʐʎʀʍʉʅɸʏʉ10%ʏʉʐʍʐʆʉʄɿʃʉʑ
2.4
ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʏʉʐʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʐɸʋɸʆɷʐʏɿʃʉʑʍʖɸɷʀʉʐ
ɃɀɹʍʉʎɄʌʉʎ(ɀ.Ƀ)ʏɻʎʏʌɿɸʏʀɲʎʏɻʎʋʌʉʔʊʌʘʆʃɸʌɷʉʔʉʌʀɲʎʏɻʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
2.5
ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿʏʉ20%ʏʉʐʍʐʆʉʄɿʃʉʑʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʐʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʏɻʎɸʋɹʆɷʐʍɻʎ
ȵȻɇȰȳɏȳȸȾȰȻɍɆȸɇȸɈȵɍɁɃȿɃȳȻɏɁɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇ&
3
ȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻɏɁ
ȸʋʌɳʇɻɲʔʉʌɳʍʏʉʆɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊɼ/ʃɲɿɴɸʄʏɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ
3.1
ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎʃɲɿɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎɶɿɲʏɻʆʋɲʌʉʖɼɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ȸʋʌɳʇɻɲʔʉʌɳʍʏɻʆʐɿʉɽɹʏɻʍɻʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆʋʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎʃɲɿɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ
3.2
ɶɿɲʏɻʆʋɲʌʉʖɼɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
4
ȵɅȻɅɈɏɇȵȻɇɇɈȸɁȰɅȰɇɍɃȿȸɇȸ
4.1 ȴɻʅɿʉʐʌɶʀɲʆɹɲʎɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻʎʏʘʆ1,5ɀȰȵ

ȲȰȺɀɃȻ


4.2

5+

4.3
5
5.1

ȴɻʅɿʉʐʌɶʀɲʆɹɲʎɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎɹʘʎʃɲɿ1,5ɀȰȵ

ȴɿɲʏɼʌɻʍɻʏʘʆʐʋɲʌʖʉʐʍʙʆɽɹʍɸʘʆɸʌɶɲʍʀɲʎ
ȰɂȻɃɅɃȻȸɇȸɀɃɆɌɏɁȵɁȻɇɍɉɇȸɇȰɁȰɁȵɏɇȻɀȸɇȵɁȵɆȳȵȻȰɇ
ȸʋʌɳʇɻɲʇɿʉʋʉɿɸʀʏɲʐʋʉʄɸʀʅʅɲʏɲʇʐʄɸʀɲʎʍɲʆɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɼʅʉʌʔɼɸʆɹʌɶɸɿɲʎ
ȸʋʌɳʇɻʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀɳʄʄɸʎʅʉʌʔɹʎɲʆɲʆɸʙʍɿʅɻʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎʘʎɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɼ
5.2
ʅʉʌʔɼɸʆɹʌɶɸɿɲʎ
ɀȵȳȻɇɈȸɇɉɁɃȿȻȾȸȲȰȺɀɃȿɃȳȻȰ
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3.1 ɃȴȸȳɃɇȾɆȻɈȸɆȻɏɁȲȰȺɀɃȿɃȳȸɇȸɇ

ȾɆȻɈȸɆȻɃ1:ɍɏɆɃȺȵɈȸɇȸɈȸɇȵɅȵɁȴɉɇȸɇ.

Ʌɲʌɹʖʉʆʏɲɿʅɹʖʌɿɸʀʃʉʍɿ(20)ɴɲɽʅʉʀʘʎɸʇɼʎ:

1. ȳɿɲʏɲȵʋɸʆɷʐʏɿʃɳɇʖɹɷɿɲȵ1

x ȴɹʃɲ ʋɹʆʏɸ (15) ɴɲɽʅʉʀ ɸɳʆ ʏʉ ʋʉʍʉʍʏʊ ʏɻʎ ȴɻʅʊʍɿɲʎ ȴɲʋɳʆɻʎ ʏʘʆ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ʋʉʐ
ɸʋɿɷʉʏɼɽɻʃɲʆ, ɸʋʀ ʏʉʐ ʍʐʆʊʄʉʐ ʏɻʎ ȴɻʅʊʍɿɲʎ ȴɲʋɳʆɻʎ ʏʘʆ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ʋʉʐ ɸʋɿɷʉʏɼɽɻʃɲʆ ʍʏɲ
ʋʄɲʀʍɿɲʏɻʎ3ɻʎɅʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʃɼʎɅɸʌɿʊɷʉʐ,ɸʀʆɲɿʅɿʃʌʊʏɸʌʉɼʀʍʉʏʉʐ1%ʍɸɸʋʀʋɸɷʉɁʉʅʉʑ.
x ȴɹʃɲ(10)ɴɲɽʅʉʀɸɳʆʏʉʋʉʍʉʍʏʊʏɻʎȴɻʅʊʍɿɲʎȴɲʋɳʆɻʎʏʘʆɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆʋʉʐɸʋɿɷʉʏɼɽɻʃɲʆ,ɸʋʀ
ʏʉʐ ʍʐʆʊʄʉʐ ʏɻʎ ȴɻʅʊʍɿɲʎ ȴɲʋɳʆɻʎ ʏʘʆ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ʋʉʐ ɸʋɿɷʉʏɼɽɻʃɲʆ ʍʏɲ ʋʄɲʀʍɿɲ ʏɻʎ 3ɻʎ
ɅʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʃɼʎɅɸʌɿʊɷʉʐ,ɸʀʆɲɿʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉʏʉʐ1%ʃɲɿʅɿʃʌʊʏɸʌʉɼʀʍʉʏʉʐ5%ʍɸɸʋʀʋɸɷʉɁʉʅʉʑ.
x Ʌɹʆʏɸ(5)ɴɲɽʅʉʀɸɳʆʏʉʋʉʍʉʍʏʊʏɻʎȴɻʅʊʍɿɲʎȴɲʋɳʆɻʎʏʘʆɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆʋʉʐɸʋɿɷʉʏɼɽɻʃɲʆ,ɸʋʀ
ʏʉʐ ʍʐʆʊʄʉʐ ʏɻʎ ȴɻʅʊʍɿɲʎ ȴɲʋɳʆɻʎ ʏʘʆ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ʋʉʐ ɸʋɿɷʉʏɼɽɻʃɲʆ ʍʏɲ ʋʄɲʀʍɿɲ ʏɻʎ 3ɻʎ
ɅʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʃɼʎɅɸʌɿʊɷʉʐ,ɸʀʆɲɿʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉʏʉʐ5%ʍɸɸʋʀʋɸɷʉɁʉʅʉʑ.
x Ʌɹʆʏɸ (5) ɴɲɽʅʉʀ ɸɳʆ ɻ ʋʌɳʇɻ ʐʄʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʍɸ ʋʐʌʊʋʄɻʃʏɻ ʋɸʌɿʉʖɼ. ɇʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʐʋʚ ɲʌɿɽʅ.
259315/272/16Ͳ01Ͳ2008 ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ ȵɿɷɿʃʉʑ ȳʌɲʅʅɲʏɹɲ Ⱦʉɿʆʉʏɿʃʙʆ Ʌʊʌʘʆ ʃɲɿ ɉʋʉɷʉʅʙʆ ʏʉʐ
ɉɅȰȰɈʘʎʋʐʌʊʋʄɻʃʏʉɿʆʉʅʉʀɽɸʘʌʉʑʆʏɲɿ:ȵʑɴʉɿɲ,Ȱʖɲʂɲ,ȸʄɸʀɲ,Ⱦʉʌɿʆɽʀɲ,ȿɲʃʘʆʀɲ,ɀɸʍʍɻʆʀɲʃɲɿ
Ȱʌʃɲɷʀɲ.


ȵɅȵɁȴɉɈȻȾȰɇɍȵȴȻȰȵ1–ɀȵɈɆɃ2.2ͲȰɁȰȿɉɇȸȴȸɀɃɇȻȰɇȴȰɅȰɁȸɇȰɁȰɁɃɀɃ
ɲ/ɲ
ɁɃɀɃɇ
ȴȸɀɃɇȻȰȴȰɅȰɁȸ
%ȵɅȻɈȸɇɇɉɁɃȿȻȾȸɇ
ȴȸɀɃɇȻȰɇȴȰɅȰɁȸɇ
1
ȴʌɳʅɲʎ
1.637.882,90
13,12
2
ȶɴʌʉʐ
365.881,99
2,93
3
Ⱦɲɴɳʄɲʎ
96.735,00
0,77
4
ɂɳʆɽɻʎ
101.414,81
0,81
5
Ɇʉɷʊʋɻʎ
123.925,40
0,99
6
ȸʅɲɽʀɲʎ
16.351,92
0,13
7
Ⱥɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻʎ
628.217,40
5,03
8
Ⱦɿʄʃʀʎ
116.420,14
0,93
9
Ʌɹʄʄɲʎ
2.771.423,21
22,20
10
Ʌɿɸʌʀɲʎ
123.704,71
0,99
11
ɇɸʌʌʙʆ
300.565,57
2,41
12
ɍɲʄʃɿɷɿʃɼʎ
1.847.263,33
14,79
13
Ⱦɲʍʏʉʌɿɳʎ
98.897,61
0,79
14
Ⱦʉɺɳʆɻʎ
25.953,57
0,21
15
Ɍʄʘʌʀʆɻʎ
67.272,51
0,54
16
ȳʌɸɴɸʆʙʆ
84.774,25
0,68
17
ȱʌʏɲʎ
161.352,65
1,29
18
Ⱥɸʍʋʌʘʏʀɲʎ
31.855,77
0,26
19
Ȼʘɲʆʆʀʆʘʆ
1.222.451,97
9,79
20
Ⱦɲʌɷʀʏʍɲʎ
34.974,83
0,28
21
ȿɲʌʀʍɻʎ
1.029.335,70
8,24
22
ɀɲɶʆɻʍʀɲʎ
87.925,32
0,71
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23
Ɉʌɿʃɳʄʘʆ
508.170,09
4,07
24
Ȱɿʏʘʄʉɲʃɲʌʆɲʆʀɲʎ
465.679,30
3,73
25
ȸʄɸʀɲʎ
19.949,10
0,16
26
ȵʐɴʉʀɲʎ
355.453,60
2,85
27
ȵʐʌʐʏɲʆʀɲʎ
38.912,18
0,31
28
Ɍɽɿʙʏɿɷʉʎ
25.572,09
0,21
29
ȴʐʏɿʃɼʎȰʏʏɿʃɼʎ
3.020,94
0,02
30
Ȱʌʃɲɷʀɲʎ
54.710,66
0,44
31
Ⱦʉʌɿʆɽʀɲʎ
6.461,05
0,05
32
ȿɲʃʘʆʀɲʎ
6.207,58
0,05
33
ȿɹʍɴʉʐ
26.078,52
0,21
34
ɇɳʅʉʐ
1.704,47
0,01

ɇɉɁɃȿɃ
12.486.500,14
100

Ɉɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɶɿɲ ʏɿʎ ɸʋɸʆɷʑʍɸɿʎ ʋʉʐ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆ ʍʏɲ ʋʄɲʀʍɿɲ ʏɻʎ 3ɻʎ Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʃɼʎ Ʌɸʌɿʊɷʉʐ
(ɀɹʏʌʉ 2.2) ɲʆʏʄɼɽɻʃɲʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ȵɿɷɿʃɼ ɉʋɻʌɸʍʀɲ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʉʐ ɅȰȰ. Ɉɲ ʋʉʍɳ ʏɻʎ ȴɻʅʊʍɿɲʎ ȴɲʋɳʆɻʎ
ɲʔʉʌʉʑʆʏʉʍʑʆʉʄʉʏʘʆʋʄɻʌʘʅʙʆɲʆɳɁʉʅʊʃɲʏɳʏɻʆɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎ3ɻʎɅʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʃɼʎɅɸʌɿʊɷʉʐ.


2. ȳɿɲʏɲȵʋɸʆɷʐʏɿʃɳɇʖɹɷɿɲȵ2

x ȴɹʃɲ ʋɹʆʏɸ (15) ɴɲɽʅʉʀ ɸɳʆ ʏʉ ʋʉʍʉʍʏʊ ʏɻʎ ȴɻʅʊʍɿɲʎ ȴɲʋɳʆɻʎ ʏʘʆ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ʋʉʐ
ɸʋɿɷʉʏɼɽɻʃɲʆ, ɸʋʀ ʏʉʐ ʍʐʆʊʄʉʐ ʏɻʎ ȴɻʅʊʍɿɲʎ ȴɲʋɳʆɻʎ ʏʘʆ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ʋʉʐ ɸʋɿɷʉʏɼɽɻʃɲʆ ʍʏɲ
ʋʄɲʀʍɿɲʏɻʎ3ɻʎɅʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʃɼʎɅɸʌɿʊɷʉʐ,ɸʀʆɲɿʅɿʃʌʊʏɸʌʉɼʀʍʉʏʉʐ1%ʍɸɸʋʀʋɸɷʉɁʉʅʉʑ.
x ȴɹʃɲ(10)ɴɲɽʅʉʀɸɳʆʏʉʋʉʍʉʍʏʊʏɻʎȴɻʅʊʍɿɲʎȴɲʋɳʆɻʎʏʘʆɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆʋʉʐɸʋɿɷʉʏɼɽɻʃɲʆ,ɸʋʀ
ʏʉʐ ʍʐʆʊʄʉʐ ʏɻʎ ȴɻʅʊʍɿɲʎ ȴɲʋɳʆɻʎ ʏʘʆ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ʋʉʐ ɸʋɿɷʉʏɼɽɻʃɲʆ ʍʏɲ ʋʄɲʀʍɿɲ ʏɻʎ 3ɻʎ
ɅʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʃɼʎɅɸʌɿʊɷʉʐ,ɸʀʆɲɿʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉʏʉʐ1%ʃɲɿʅɿʃʌʊʏɸʌʉɼʀʍʉʏʉʐ4%ʍɸɸʋʀʋɸɷʉɁʉʅʉʑ.
x Ʌɹʆʏɸ(5)ɴɲɽʅʉʀɸɳʆʏʉʋʉʍʉʍʏʊʏɻʎȴɻʅʊʍɿɲʎȴɲʋɳʆɻʎʏʘʆɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆʋʉʐɸʋɿɷʉʏɼɽɻʃɲʆ,ɸʋʀ
ʏʉʐ ʍʐʆʊʄʉʐ ʏɻʎ ȴɻʅʊʍɿɲʎ ȴɲʋɳʆɻʎ ʏʘʆ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ʋʉʐ ɸʋɿɷʉʏɼɽɻʃɲʆ ʍʏɲ ʋʄɲʀʍɿɲ ʏɻʎ 3ɻʎ
ɅʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʃɼʎɅɸʌɿʊɷʉʐ,ɸʀʆɲɿʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉʏʉʐ4%ʍɸɸʋʀʋɸɷʉɁʉʅʉʑ.
x Ʌɹʆʏɸ(5)ɴɲɽʅʉʀɸɳʆɻʋʌɳʇɻʐʄʉʋʉɿɸʀʏɲɿʍɸʋʐʌʊʋʄɻʃʏɻʋɸʌɿʉʖɼ.


ȵɅȵɁȴɉɈȻȾȰɇɍȵȴȻȰȵ2–ɀȵɈɆɃ2.2ͲȰɁȰȿɉɇȸȴȸɀɃɇȻȰɇȴȰɅȰɁȸɇȰɁȰɁɃɀɃ
ɲ/ɲ
ɁɃɀɃɇ
ȴȸɀɃɇȻȰȴȰɅȰɁȸ
%ȵɅȻɈȸɇɇɉɁɃȿȻȾȸɇ
ȴȸɀɃɇȻȰɇȴȰɅȰɁȸɇ
1
ȴʌɳʅɲʎ
748.209,65
4,05
2
ȶɴʌʉʐ
485.332,51
2,62
3
Ⱦɲɴɳʄɲʎ
352.645,99
1,91
4
ɂɳʆɽɻʎ
90.405,00
0,49
5
Ɇʉɷʊʋɻʎ
99.004,55
0,54
6
ȸʅɲɽʀɲʎ
857.542,45
4,64
7
Ⱥɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻʎ
334.584,45
1,81
8
Ⱦɿʄʃʀʎ
457.166,05
2,47
9
Ʌɹʄʄɲʎ
3.039.874,94
16,44
10
Ʌɿɸʌʀɲʎ
659.320,89
3,56
11
ɇɸʌʌʙʆ
587.550,87
3,18
12
ɍɲʄʃɿɷɿʃɼʎ
1.303.395,76
7,05
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13
ȱɶɿʉʐɄʌʉʐʎ
4.141.836,42
22,39
14
Ɍʄʘʌʀʆɻʎ
288.721,35
1,56
15
ȳʌɸɴɸʆʙʆ
625.065,17
3,38
16
Ȼʘɲʆʆʀʆʘʆ
910.744,22
4,92
17
Ⱦɲʌɷʀʏʍɲʎ
755.010,31
4,08
18
ȿɲʌʀʍɻʎ
4.014,90
0,02
19
ɀɲɶʆɻʍʀɲʎ
258.707,64
1,40
20
703.930,66
3,81
Ɉʌɿʃɳʄʘʆ
21
Ȱɿʏʘʄʉɲʃɲʌʆɲʆʀɲʎ
389.958,98
2,11
22
ȵʐɴʉʀɲʎ
314.605,25
1,70
23
ȵʐʌʐʏɲʆʀɲʎ
51.938,55
0,28
24
Ɍɽɿʙʏɿɷʉʎ
881.081,36
4,76
25
ȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎȰʏʏɿʃɼʎ
40.988,70
0,21
26
Ȱʌʃɲɷʀɲʎ
113.714,81
0,61
27
ȿɲʃʘʆʀɲʎ
954,00
0,01

ɇɉɁɃȿɃ
18.496.305,43
100

Ɉɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɶɿɲ ʏɿʎ ɸʋɸʆɷʑʍɸɿʎ ʋʉʐ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆ ʍʏɲ ʋʄɲʀʍɿɲ ʏɻʎ 3ɻʎ Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʃɼʎ Ʌɸʌɿʊɷʉʐ
(ɀɹʏʌʉ 2.2) ɲʆʏʄɼɽɻʃɲʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ȵɿɷɿʃɼ ɉʋɻʌɸʍʀɲ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʉʐ ɅȰȰ. Ɉɲ ʋʉʍɳ ʏɻʎ ȴɻʅʊʍɿɲʎ ȴɲʋɳʆɻʎ
ɲʔʉʌʉʑʆʏʉʍʑʆʉʄʉʏʘʆʋʄɻʌʘʅʙʆɲʆɳɁʉʅʊʃɲʏɳʏɻʆɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎ3ɻʎɅʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʃɼʎɅɸʌɿʊɷʉʐ.


ȾɆȻɈȸɆȻɃ2:ȵɅȻɅɈɏɇȵȻɇɇɈɃɃȻȾɃɁɃɀȻȾɃɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁ

Ʌɲʌɹʖʉʆʏɲɿʅɹʖʌɿɸʀʃʉʍɿʋɹʆʏɸ(40)ɴɲɽʅʉʀʘʎɸʇɼʎ:

1. ȳɿɲʏɲȵʋɸʆɷʐʏɿʃɳɇʖɹɷɿɲȵ1

x ȴɹʃɲ ʋɹʆʏɸ (15) ɴɲɽʅʉʀ ɸɳʆ ɻ ɸʆʀʍʖʐʍɻ ɻʉʋʉʀɲ ɹʖɸɿ ʄɳɴɸɿ ʉʔʉʌɹɲʎʏɻʆʏɸʄɸʐʏɲʀɲʋɸʆʏɲɸʏʀɲ (5)
ɸʀʆɲɿʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻɼʀʍɻʏʘʆ50.000ɸʐʌʙ.
x ȴɹʃɲ (10) ɴɲɽʅʉʀ ɸɳʆ ɻ ɸʆʀʍʖʐʍɻ ɻ ʉʋʉʀɲ ɹʖɸɿ ʄɳɴɸɿ ʉ ʔʉʌɹɲʎ ʏɻʆ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ʋɸʆʏɲɸʏʀɲ (5) ɸʀʆɲɿ
ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻɼʀʍɻʏʘʆ100.000ɸʐʌʙ.
x Ʌɹʆʏɸ (5) ɴɲɽʅʉʀ ɸɳʆ ɻ ɸʆʀʍʖʐʍɻ ɻ ʉʋʉʀɲ ɹʖɸɿ ʄɳɴɸɿ ʉ ʔʉʌɹɲʎ ʏɻʆ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ʋɸʆʏɲɸʏʀɲ (5) ɸʀʆɲɿ
ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻɼʀʍɻʏʘʆ200.000ɸʐʌʙ.
x ȴɹʃɲ(15)ɴɲɽʅʉʀɸɳʆʉɷʐʆɻʏɿʃʊʎɸʋɸʆɷʐʏɼʎʋʌʉʍʃʉʅʀʍɸɿɸɶɶʐɻʏɿʃɼɸʋɿʍʏʉʄɼʑʗʉʐʎʀʍʉʅɸʏʉ10%
ʏʉʐʍʐʆʉʄɿʃʉʑʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʏʉʐʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʐɸʋɸʆɷʐʏɿʃʉʑʍʖɸɷʀʉʐ.
x ȴɹʃɲ (10) ɴɲɽʅʉʀ ɸɳʆ ʉ ɀɹʍʉʎ Ʉʌʉʎ (ɀ.Ƀ) ʏɻʎ ʏʌɿɸʏʀɲʎ ʏɻʎ ʋʌʉ ʔʊʌʘʆ ʃɸʌɷʉʔʉʌʀɲʎ ʏɻʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿʏʉ20%ʏʉʐʍʐʆʉʄɿʃʉʑʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʐʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʏɻʎɸʋɹʆɷʐʍɻʎ.

2. ȳɿɲʏɲȵʋɸʆɷʐʏɿʃɳɇʖɹɷɿɲȵ2

x ȴɹʃɲ ʋɹʆʏɸ (15) ɴɲɽʅʉʀ ɸɳʆ ɻ ɸʆʀʍʖʐʍɻ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɹʖɸɿ ʄɳɴɸɿ ʉ ʔʉʌɹɲʎ ʏɻʆ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ʋɸʆʏɲɸʏʀɲ
ɸʀʆɲɿʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻɼʀʍɻʏʘʆ200.000ɸʐʌʙ.
x ȴɹʃɲ (10) ɴɲɽʅʉʀ ɸɳʆ ɻ ɸʆʀʍʖʐʍɻ ɻ ʉʋʉʀɲ ɹʖɸɿ ʄɳɴɸɿ ʉ ʔʉʌɹɲʎ ʏɻʆ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ʋɸʆʏɲɸʏʀɲ ɸʀʆɲɿ
ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻɼʀʍɻʏʘʆ700.000ɸʐʌʙ.
x Ʌɹʆʏɸ (5) ɴɲɽʅʉʀ ɸɳʆ ɻ ɸʆʀʍʖʐʍɻ ɻ ʉʋʉʀɲ ɹʖɸɿ ʄɳɴɸɿ ʉ ʔʉʌɹɲʎ ʏɻʆ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ʋɸʆʏɲɸʏʀɲ ɸʀʆɲɿ
ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻɼʀʍɻʏʘʆ1.200.000ɸʐʌʙ.
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ȴɹʃɲ(15)ɴɲɽʅʉʀɸɳʆʉɷʐʆɻʏɿʃʊʎɸʋɸʆɷʐʏɼʎʋʌʉʍʃʉʅʀʍɸɿɸɶɶʐɻʏɿʃɼɸʋɿʍʏʉʄɼʑʗʉʐʎʀʍʉʅɸʏʉ10%
ʏʉʐʍʐʆʉʄɿʃʉʑʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʏʉʐʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʐɸʋɸʆɷʐʏɿʃʉʑʍʖɸɷʀʉʐ.
ȴɹʃɲ (10) ɴɲɽʅʉʀ ɸɳʆ ʉ ɀɹʍʉʎ Ʉʌʉʎ (ɀ.Ƀ) ʏɻʎ ʏʌɿɸʏʀɲʎ ʏɻʎ ʋʌʉ ʔʊʌʘʆ ʃɸʌɷʉʔʉʌʀɲʎ ʏɻʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿʏʉ20%ʏʉʐʍʐʆʉʄɿʃʉʑʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʐʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʏɻʎɸʋɹʆɷʐʍɻʎ.


ɏʎɸʆʀʍʖʐʍɻɽɸʘʌɸʀʏɲɿʏʉʍʑʆʉʄʉʏɻʎȴɻʅʊʍɿɲʎȴɲʋɳʆɻʎʋʉʐɹʖɸɿʄɳɴɸɿʉʔʉʌɹɲʎʏɻʆʏɸʄɸʐʏɲʀɲʋɸʆʏɲɸʏʀɲ
(ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ ʃɲɿ ʏɿʎ ʏʐʖʊʆ ɸʆɿʍʖʑʍɸɿʎ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ʄɳɴɸɿ ʃɲʏɳ ʏʉ ɹʏʉʎ ʐʋʉɴʉʄɼʎ) ɲʋʊ ʏɲ ɷɿɳʔʉʌɲ
ȵʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃɳɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲʃɲʏɳʏɻʆ3ɻʃɲɿ4ɻɅʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʃɼɅɸʌʀʉɷʉ.


ȾɆȻɈȸɆȻɃ3:ȲȵȿɈȻɏɇȸȾȰȻɅȰɆȰȾɃȿɃɉȺȸɇȸɈȸɇɅɃȻɃɈȸɈȰɇɈɏɁɈȵȿȻȾɏɁɅɆɃȽɃɁɈɏɁ

Ɉʉ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ ʃʌɿʏɼʌɿʉ ɷɸʆ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʍʏɻʆ ɴɲɽʅʉʄʊɶɻʍɻ ʏʘʆ ɸʋɸʆɷʐʏɿʃʙʆ ʍʖɸɷʀʘʆ ɳʄʄɲ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿʘʎʃʌɿʏɼʌɿʉɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻɿʍʉɴɲɽʅʀɲʎʏʘʆɸʋɸʆɷʐʏɿʃʙʆʍʖɸɷʀʘʆʘʎɸʇɼʎ:

x Ȱʇɿʉʄʉɶɸʀʏɲɿ ɲʆ ɻ ʋʌɳʇɻ ɲʇɿʉʋʉɿɸʀ ɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʏɿʃɳ ʅɹʍɲ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʍɸ ʊʄɻ ʏɻʆ ʋɲʌɲɶʘɶɿʃɼ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ,ʘʎʃɲɿʏɻʆʋʌʘʏʉɶɸʆɼɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʏʘʆɷɲʍʉʃʉʅɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆ.
x ȰʇɿʉʄʉɶɸʀʏɲɿɻɸɿʍɲɶʘɶɼɼɻʖʌɼʍɻʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʋʉɿʊʏɻʏɲʎISO.


ȾɆȻɈȸɆȻɃ6:ȵȻɇȰȳɏȳȸȾȰȻɍɆȸɇȸɈȵɍɁɃȿɃȳȻɏɁɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇȾȰȻȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻɏɁ

Ʌɲʌɹʖʉʆʏɲɿʅɹʖʌɿɷɸʃɲʋɹʆʏɸ(15)ɴɲɽʅʉʀʘʎɸʇɼʎ:

x ȴɹʃɲ ʋɹʆʏɸ (15) ɴɲɽʅʉʀ ɸɳʆ ɻ ʋʌɳʇɻ ɲʔʉʌɳ ʍʏʉʆ ɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊ ɼ/ʃɲɿ ɴɸʄʏɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ
ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆʋʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎʃɲɿɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎɶɿɲʏɻʆʋɲʌʉʖɼɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆʐʋɻʌɸʍɿʙʆ.
x ȵʋʏɳ(7)ɴɲɽʅʉʀɸɳʆɻʋʌɳʇɻɲʔʉʌɳʍʏɻʆʐɿʉɽɹʏɻʍɻʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆʋʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎʃɲɿɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ
ɶɿɲʏɻʆʋɲʌʉʖɼɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆʐʋɻʌɸʍɿʙʆ.

ɀɸ ʏɻʆ ɹʆʆʉɿɲ “ʋɲʌʉʖɼ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ” ɸʆʆʉʉʑʅɸ ʊʄɸʎ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍʏɻʆ
ʉʌɶɳʆʘʍɻ ɶʌɲʔɸʀʉʐ, ʃɲɿ ʏɿʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɹʎ ʍʐʆɲʄʄɲɶɹʎ/ɸʅʋʊʌɿʉ (ʋ.ʖ. ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲʎ, ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɼ
ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ ʅɸ ʋʌʉʅɻɽɸʐʏɹʎ, ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʙʆ ʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆ ʃʄʋ). ȳɿɲ ʏɻʆ
ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɻ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɻ ʑʋɲʌʇɻ ʍʖɸʏɿʃɼʎ ʐʋʉɷʉʅɼʎ ɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ʋʌʉʍʃʊʅɿʍɻ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʙʆ
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʃʌʀʍɻʏʉʐʍʐʆʏɳʃʏɻʏɻʎɲʀʏɻʍɻʎɸʆʀʍʖʐʍɻʎ(ʋ.ʖ.ɻʑʋɲʌʇɻɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲʎʅɸʏɻʆɶʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻ
ʏʉʐurlʏɻʎ,ɻʍʑʆɷɸʍɻʅɸʏʉinternetʅɸʏɻʆʋʌʉʍʃʊʅɿʍɻʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʋɲʌʊʖʉʐʐʋɻʌɸʍɿʙʆʋʌʉʎʏʉʔʉʌɹɲ
ʃ.ʄʋ.)


ȾɆȻɈȸɆȻɃ7:ȰɀȵɇȵɇȵɅȻɅɈɏɇȵȻɇɇɈȸɁȰɅȰɇɍɃȿȸɇȸɀȵɈȰɈȸɁɃȿɃȾȿȸɆɏɇȸɈȸɇɅɆȰɂȸɇ

Ʌɲʌɹʖʉʆʏɲɿʅɹʖʌɿɷɸʃɲʋɹʆʏɸ(15)ɴɲɽʅʉʀʘʎɸʇɼʎ:

x ȴɹʃɲʋɹʆʏɸ(15)ɴɲɽʅʉʀɶɿɲʏɻɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲʆɹɲʎɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻʎʏʘʆ1,5ɀȰȵ.
x ȴɹʃɲ(10)ɴɲɽʅʉʀɶɿɲʏɻɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲʆɹɲʎɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎɹʘʎʃɲɿ1,5ɀȰȵ.
x Ʌɹʆʏɸ(5)ɴɲɽʅʉʀɶɿɲʏɻɷɿɲʏɼʌɻʍɻʏʘʆʐʔɿʍʏɲʅɹʆʘʆɽɹʍɸʘʆɸʌɶɲʍʀɲʎ.

ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʉ Ɍʉʌɹɲʎ ʄɳɴɸɿ ɴɲɽʅʉʄʊɶɻʍɻ ɲʋʊ ʏʉ ɸʆ ʄʊɶʘ ʃʌɿʏɼʌɿʉ, ʉʔɸʀʄɸɿ ʆɲ ɷɻʅɿʉʐʌɶɼʍɸɿ /
ɷɿɲʏɻʌɼʍɸɿʏɿʎɽɹʍɸɿʎɸʌɶɲʍʀɲʎ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ6ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ11ʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎ.
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ȳɿɲʏɻʆʏɼʌɻʍɻʏʘʆɲʆʘʏɹʌʘ,ʉɌʉʌɹɲʎɽɲɸʄɹɶʖɸʏɲɿɲʋʊʏɻʆȵʋɿʏʌʉʋɼɅɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʏʉʐɳʌɽʌʉʐ25ʏɻʎ
ȾɉȰ,ʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻɷɿɳɽɸʍɻʏʘʆɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʙʆʋʉʐʋɿʍʏʉʋʉɿʉʑʆʏɿʎɽɹʍɸɿʎɸʌɶɲʍʀɲʎ.

ȵɿɷɿʃʊʏɸʌɲʘʎɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ:
x ʔʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉʏɻʎ/ʘʆɲʆɲɶɶɸʄʀɲʎ/ʘʆʋʌʊʍʄɻʗɻʎʏʘʆʆɹʘʆɲʏʊʅʘʆ,
x ʔʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ʋʌʊʍʔɲʏɻʎ ʅɿʍɽʉɷʉʏɿʃɼʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʃɲɿ ʋʄɻʌʘʅɼʎ ʏʘʆɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃʙʆ ɸɿʍʔʉʌʙʆ
ɲʐʏɼʎ,
x ʔʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ʏʉʐ ɽɸʘʌɻʅɹʆʉʐ ʋʀʆɲʃɲ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʅʊɷɿɲ ȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻ ȵʌɶɲʍʀɲʎ ʍʏʉʆ
ʉʋʉʀʉ ʆɲ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʏɲ ʉʆʊʅɲʏɲ ʏʘʆ ɲʏʊʅʘʆ ʋʉʐ ʋʌʉʍʄɼʔɽɻʃɲʆ ʃɲʄʑʋʏʉʆʏɲʎ ʏɿʎ ʆɹɸʎ ɽɹʍɸɿʎ
ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ.

ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʘʎ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɻ ɽɹʍɻ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʉ ɸʋɿʏɻɷɸʐʅɲʏʀɲʎ ɼ ʉ ɸʏɲʀʌʉʎ ɼ ʉ
ʅɹʏʉʖʉʎ/ʉɿʏɻʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎɽɲʋʌɹʋɸɿ:
x ȳɿɲ ʏɿʎ ɲʏʉʅɿʃɹʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʆɲ ʋʌʉʍʃʉʅɿʍɽɸʀ ɻ ɹʆɲʌʇɻ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ʍʏɻʆ ɲʌʅʊɷɿɲ ȴ.Ƀ.ɉ. ʃɲɿ ɻ
ʔʘʏʉʏʐʋʀɲʏʉʐɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃʉʑɴɿɴʄɿɲʌʀʉʐʏʉʐɌʉʌɹɲ,ɽɸʘʌɻʅɹʆʉʐɶɿɲʏʉɹʏʉʎɲʆɲʔʉʌɳʎ.
x ȳɿɲʏɲʆʉʅɿʃɳʋʌʊʍʘʋɲʆɲʋʌʉʍʃʉʅɿʍɽɸʀʏʉʃɲʏɲʍʏɲʏɿʃʊʃɲɿʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲʏʉɳʌɽʌʉʋʉʐɲʆɲʔɹʌɸɿ
ʏɻʆ ɸɿʍʔʉʌɳ ʏʉʐ ɸʏɲʀʌʉʐ ʍɸ ɸʌɶɲʍʀɲ ɼ ɻ ɲʋʊʔɲʍɻ ɲʌʅʉɷʀʉʐ ʉʌɶɳʆʉʐ ɶɿɲ ʏɻ ʖʉʌɼɶɻʍɻ
ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃɼʎɲʅʉɿɴɼʎʍɸɲʐʏʊʆ.


ȾɆȻɈȸɆȻɃ8:ȰɂȻɃɅɃȻȸɇȸɀɃɆɌɏɁȵɁȻɇɍɉɇȸɇȰɁȰɁȵɏɇȻɀȸɇȵɁȵɆȳȵȻȰɇ

Ʌɲʌɹʖʉʆʏɲɿʅɹʖʌɿɷɹʃɲ(10)ɴɲɽʅʉʀʘʎɸʇɼʎ:

x ȴɹʃɲ(10)ɴɲɽʅʉʀɸɳʆɻʋʌɳʇɻɲʇɿʉʋʉɿɸʀʏɲʐʋʉʄɸʀʅʅɲʏɲʇʐʄɸʀɲʎʍɲʆɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɼʅʉʌʔɼɸʆɹʌɶɸɿɲʎ.
x Ʌɹʆʏɸ(5)ɴɲɽʅʉʀɸɳʆɻʋʌɳʇɻʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀɳʄʄɸʎʅʉʌʔɹʎɲʆɲʆɸʙʍɿʅɻʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎʘʎɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɼ
ʅʉʌʔɼɸʆɹʌɶɸɿɲʎ.

ɏʎʅʉʌʔɹʎɲʆɲʆɸʙʍɿʅɻʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎɽɸʘʌʉʑʆʏɲɿʉɿʅʉʌʔɹʎɸʃʅɸʏɲʄʄɸʑʍɿʅɻʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎʋʉʐʋʌʉɹʌʖʉʆʏɲɿɲʋʊ
ɷɿɳʔʉʌɸʎ ʔʐʍɿʃɹʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ, ʊʋʘʎ ɻ ɻʄɿɲʃɼ ɲʃʏɿʆʉɴʉʄʀɲ, ʉ ɳʆɸʅʉʎ, ɻ ɶɸʘɽɸʌʅʀɲ, ɻ ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲ ʏʉʐ
ʆɸʌʉʑ,ɻɴɿʉʅɳɺɲʃɲɿɳʄʄɸʎ.Ʌɹʌɲʆʏɻʎʍʐʆɻɽɿʍʅɹʆɻʎʖʌɼʍɻʎʏɻʎɻʄɿɲʃɼʎʃɲɿɲɿʉʄɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎ,ɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳ
ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ,ʊʏɿɽɲʅʋʉʌʉʑʍɲʆʆɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽʉʑʆʘʎʋɻɶɹʎɲʆɲʆɸʙʍɿʅɻʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎ:

x ȸ Ȳɿʉʅɳɺɲ. ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʏʉʐʎ ʐɷɲʏɳʆɽʌɲʃɸʎ ʏʘʆ ʔʐʏʙʆ (ʃʐʌʀʘʎ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ ʏɻʎ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲʎ
ʇʑʄʉʐ, ʏʌʉʔʀʅʘʆ ʃɲɿ ɺʘʉʏʌʉʔʙʆ ʃɲɿ ʏɻʎ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲʎ ɺɳʖɲʌɻʎ) ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʏɻʆ ɲʋʉɷɹʍʅɸʐʍɻ ʏɻʎ
ɸʆɹʌɶɸɿɲʎʋʉʐɷɸʍʅɸʑʏɻʃɸɲʋ'ʏʉʔʐʏʊʅɸʏɻʔʘʏʉʍʑʆɽɸʍɻ.Ȱʃʊʅɲʅʋʉʌʉʑʆʆɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽʉʑʆ
ɲʍʏɿʃɳɲʋʊɴʄɻʏɲʃɲɿɲʋʉʌʌʀʅʅɲʏɲ.
x ȸ ȳɸʘɽɸʌʅɿʃɼ ɸʆɹʌɶɸɿɲ. Ʌʌʉɹʌʖɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻ ɽɸʌʅʊʏɻʏɲ ʋʉʐ ʋɲʌɳɶɸʏɲɿ ɲʋ' ʏɻ ʌɲɷɿɸʆɸʌɶʊ
ɲʋʉʍʑʆɽɸʍɻʏʘʆʋɸʏʌʘʅɳʏʘʆʏɻʎɶɻʎ.ȵʀʆɲɿɸʃʅɸʏɲʄʄɸʑʍɿʅɻɸʃɸʀʊʋʉʐɻɽɸʌʅʊʏɻʏɲɲʐʏɼɲʆɸɴɲʀʆɸɿ
ʅɸ ʔʐʍɿʃʊ ʏʌʊʋʉ ʍʏɻʆ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ. ɀʋʉʌɸʀ ʆɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɸʀ ɸʀʏɸ ɲʋɸʐɽɸʀɲʎ ɶɿɲ ɽɸʌʅɿʃɹʎ
ɸʔɲʌʅʉɶɹʎɸʀʏɸɶɿɲʏɻʆʋɲʌɲɶʘɶɼɻʄɸʃʏʌɿʍʅʉʑ.
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ȆȇȅīȇǹȂȂǹ ǹīȇȅȉǿȀǾȈ ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ 2007-2013 «ǹȁǼȄǹȃǻȇȅȈ ȂȆǹȁȉǹȉǽǾȈ»

ƧƲƳƱƧƶ 1 :
« ƨƪƯƷƭƶƬ ƷƬƶ ƧƱƷƧīƱƭƶƷƭƮƳƷƬƷƧƶ
ƷƳƸ ƷƳưƪƧ īƪƵīƭƧƶ & ƩƧƶƳƮƳưƭƧƶ »
ưƪƷƵƳ 123 ƨ :
« ƧƸƲƬƶƬ ƷƬƶ ƧƲƭƧƶ ƷƱ ƩƧƶƳƮƳưƭƮƱ ƴƵƳƼƳƱƷƱ »

ƪƴƪƱƩƸƶƪƭƶ
ƶƷƬ ưƪƷƧƴƳƭƬƶƬ ƮƧƭ ƪưƴƳƵƭƧ
ƩƧƶƳƮƳưƭƮƻƱ ƴƵƳƼƳƱƷƻƱ

ĭƧƮƪƯƳƶ
ƸƴƳƨƳƯƬƶ ƧƭƷƬƶƬƶ
ƪƱƭƶƹƸƶƬƶ
īƭƧ ƷƧ ƪƴƪƱƩƸƷƭƮƧ ƶƹƪƩƭƧ ƪ1
& E2

ǼȆǼȃǻȊȈǼǿȈ ȈȉǾ ȂǼȉǹȆȅǿǾȈǾ Ȁǹǿ ǼȂȆȅȇǿǹ ǻǹȈȅȀȅȂǿȀȍȃ ȆȇȅȎȅȃȉȍȃ
(ȀǹȃȅȃǿȈȂȅȈ ǼȀ. 1698/2005)

25211

25212

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

1. ƧƭƷƬƶƬ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ƧƭƷƬƶƬ

25213

ƴǏǎǐ:*
(*ƩĮıĮǏǒİǁǎ (ǀ Ʃ/ǌıǆ ƩĮıǙǌ ƾǌİǑ ƩĮıĮǏǒİǁǎǑ) ǄǈĮ ĲĮ ƪ1 ǀ ƸƴƧƧƷ ǄǈĮ ĲĮ ƪ2)

ƴĮǏĮǉĮǊǎǘǋİ ǌĮ İǌİǏǄǀıİĲİ ǄǈĮ Ĳǆǌ ǑȺĮǄǔǄǀ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆǐ İǌǁıǒǑıǀǐ ǋĮǐ ǋİ ĲĮ ĮǉǗǊǎǑǇĮ ıĲǎǈǒİǁĮ
ƷƭƷƯƳƶ ƧƭƷƬƶƬƶ
ƪƱƭƶƹƸƶƬƶ
1.

īƪƱƭƮƧ ƶƷƳƭƹƪƭƧ

1.1

īƪƱƭƮƧ ƶƷƳƭƹƪƭƧ ƪƴƭƹƪƭƵƬƶƬƶ (ıǑǋȺǊǆǏǙǌǎǌĲĮǈ ǑȺǎǒǏİǔĲǈǉƾ ǗǊĮ ĲĮ ȺİįǁĮ)

ƪƴƻƱƸưƭƧ ƪƴƭƹƪƭƵƬƶƬƶ
ƩƭƧƮƵƭƷƭƮƳƶ ƷƭƷƯƳƶ

Ƨĭư
ƩƳƸ
ƱƳưƭƮƬ ưƳƵĭƬ
ƪƷƳƶ ƭƩƵƸƶƬƶ
ƧƵƭĬưƳƶ ƧƴƧƶƹƳƯƳƸưƪƱƻƱ (ƶƪ ưƧƪ)
ƩƵƧƶƷƬƵƭƳƷƬƷƧ
ƷƧƹƸƩƵƳưƭƮƬ ƩƭƪƸĬƸƱƶƬ
ƪƩƵƧƶ ƪƴƭƹƪƭƵƬƶƬƶ
ƷƧƹƸƩƵƳưƭƮƬ ƩƭƪƸĬƸƱƶƬ

ƴƧƵƧīƻīƭƮƬƶ ưƳƱƧƩƧƶ (İĳǗıǎǌ İǁǌĮǈ
įǈĮĳǎǏİĲǈǉǀ ĮȺǗ Ĳǆǌ ĮǌǔĲƿǏǔ)

ƷƬƯƪĭƻƱƳ ƪƴƭƮƳƭƱƻƱƭƧƶ (ƶƷƧĬƪƵƳ)
ƷƬƯƪĭƻƱƳ ƪƴƭƮƳƭƱƻƱƭƧƶ (ƮƭƱƬƷƳ)
e-mail :
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1.2

ƶƷƳƭƹƪƭƧ ƱƳưƭưƳƸ ƪƮƴƵƳƶƻƴƳƸ ƪƴƭƹƪƭƵƬƶƬƶ

ƳƱƳưƧƷƪƴƻƱƸưƳ ƮƧƭ ƴƧƷƵƻƱƸưƳ ƱƳưƭưƳƸ
ƪƮƴƵƳƶƻƴƳƸ ƪƴƭƹƪƭƵƬƶƬƶ
ĬƪƶƬ ƶƷƬƱ ƪƴƭƹƪƭƵƬƶƬ
ƷƬƯƪĭƻƱƳ ƪƴƭƮƳƭƱƻƱƭƧƶ (ƶƷƧĬƪƵƳ)
ƷƬƯƪĭƻƱƳ ƪƴƭƮƳƭƱƻƱƭƧƶ (ƮƭƱƬƷƳ)
e-mail :
ƬưƪƵƳưƬƱƭƧ ƸƴƳƨƳƯƬƶ :

1.3

ƸƴƪƸĬƸƱƳƶ ƴƵƧƲƬƶ ƪƴƭƹƪƭƵƬƶƬ

ƳƱƳưƧƷƪƴƻƱƸưƳ ƮƧƭ
ƴƧƷƵƻƱƸưƳ ƸƴƪƸĬƸƱƳƸ
ĬƪƶƬ ƶƷƬƱ ƪƴƭƹƪƭƵƬƶƬ
ƷƬƯƪĭƻƱƳ ƪƴƭƮƳƭƱƻƱƭƧƶ
(ƶƷƧĬƪƵƳ)
ƷƬƯƪĭƻƱƳ ƪƴƭƮƳƭƱƻƱƭƧƶ
(ƮƭƱƬƷƳ)
e-mail :
ƩǆǊǙǌǔ ǗĲǈ ĲĮ ıĲǎǈǒİǁĮ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆǐ İǌǁıǒǑıǆǐ ȺǎǑ ǑȺǎǃƾǊǊǎǌĲĮǈ ǄǈĮ ƿǌĲĮǍǆ ıĲǎ ưƿĲǏǎ 123ƨ, İǁǌĮǈ
ĮǉǏǈǃǀ ǉĮǈ ǃİǃĮǈǙǌǔ Ĳǆǌ ǎǏǇǗĲǆĲĮ ǉĮǈ ȺǈıĲǗĲǆĲĮ ĮǑĲǙǌ ǉĮǈ ǄǌǔǏǁǅǔ ǗĲǈ İƾǌ ǉĮĲƾ Ĳǆǌ ĮǍǈǎǊǗǄǆıǆ
Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆǐ İǌǁıǒǑıǆǐ įǈĮȺǈıĲǔǇǎǘǌ İǊǊİǁǓİǈǐ, Įıƾĳİǈİǐ, ĮǌİȺƾǏǉİǈĮ ıĲǎǈǒİǁǔǌ ǀ ȺĮǏƾǇİıǆ
ĮǌĲǈǉǏǎǑǗǋİǌǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ, ǆ ĮǁĲǆıǆ İǌǁıǒǑıǆǐ ǇĮ ĮȺǎǏǏǁȺĲİĲĮǈ ǒǔǏǁǐ ȺİǏĮǈĲƿǏǔ ĮǍǈǎǊǗǄǆıǆ.

ƸȺǎǄǏĮĳǀ ǉĮǈ
ǎǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ
ǌǎǋǁǋǎǑ İǉȺǏǎıǙȺǎǑ
ƶĳǏĮǄǁįĮ İȺǈǒİǁǏǆıǆǐ
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25215

ƶĲǎǈǒİǁĮ ƶǑǌĲƾǉĲǆ īİǔĲİǒǌǈǉǎǘ, ƧǏǋǗįǈǎǑ ǄǈĮ ƴǊǆǏǎĳǎǏǁİǐ
ƳǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ ǉĮǈ ƣǌǎǋĮ ƴĮĲǏǗǐ
ƷǆǊƿĳǔǌǎ ƪȺǈǉǎǈǌǔǌǁĮǐ (ıĲĮǇİǏǗ ǉĮǈ ǉǈǌǆĲǗ)
Email
ƷĮǒǑįǏǎǋǈǉǀ ƩǈİǘǇǑǌıǆ
ƶĳǏĮǄǁįĮ
Ƨ.ư. īƪƷ.ƪ.ƪ.

ƶǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǆǌ ĮǏǋǗįǈĮ ǑȺǆǏİıǁĮ ȺĮǏĮǊĮǃǀǐ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆǐ İǌǁıǒǑıǆǐ

ƳƱƳưƧƷƪƴƻƱƸưƳ ƸƴƪƸĬƸƱƳƸ ƴƧƵƧƯƧƨƬƶ

ƧƵưƳƩƭƧ ƸƴƬƵƪƶƭƧ

ƷƬƶ ƧƭƷƬƶƬƶ ƪƱƭƶƹƸƶƬƶ

ƷƳƴƳƶ ƴƧƵƧƯƧƨƬƶ

ƧƵƭĬưƳƶ
ƴƵƻƷƳƮƳƯƯƳƸ

ƬưƪƵƳưƬƱƭƧ ƴƧƵƧƯƧƨƬƶ
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2. ƧƴƧƭƷƳƸưƪƱƧ ƩƭƮƧƭƳƯƳīƬƷƭƮƧ
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ƸȺĮǄǔǄǀ ĮǈĲǀıİǔǌ İǌǁıǒǑıǆǐ ƮĮǌ (ƪƮ) 1698/2005
ưƿĲǏǎ 123ƨ
ƧǌĮǄǉĮǁĮ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉƾ ǉĮǈ ıĲǎǈǒİǁĮ
1.

ƮĮĲĮıĲĮĲǈǉǗ ǀ İĲĮǈǏǈǉǗ ǉĮĲƾ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ĲǎǑ įǈǉĮǈǎǘǒǎǑ, İǉĲǗǐ ǉĮǈ İƾǌ ǆ İȺǈǒİǁǏǆıǆ İǁǌĮǈ ĮĲǎǋǈǉǀ.
ƧǈĲǀıİǈǐ İĲĮǈǏǈǙǌ ǑȺǗ ǁįǏǑıǆ įİǌ ǇĮ ǊĮǋǃƾǌǎǌĲĮǈ ǑȺǗǓǆ. ƶĲǈǐ ȺİǏǈȺĲǙıİǈǐ įǈǉĮǈǎǘǒǔǌ Ĳǔǌ
ǎȺǎǁǔǌ ǆ ǌǎǋǈǉǀ ǋǎǏĳǀ İǁǌĮǈ ƪ.ƴ.ƪ. ǀ Ƨ.ƪ. ȺǏǎıǉǎǋǁǅİĲĮǈ ǑȺǎǒǏİǔĲǈǉƾ Ĳǎ ĭƪƮ įǆǋǎıǁİǑıǆǐ ĲǎǑ
ĮǏǒǈǉǎǘ ǉĮĲĮıĲĮĲǈǉǎǘ ǉĮǇǙǐ ǉĮǈ ĮǑĲǗ Ĳǆǐ ĲİǊİǑĲĮǁĮǐ ĲǏǎȺǎȺǎǁǆıǀǐ ĲǎǑ.

2.

ƴǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǗ ȺİǏǁ ǋǆ ȺĲǙǒİǑıǆǐ ǉĮǈ ǋǆ Ǉƿıǆǐ ıİ ĮǌĮǄǉĮıĲǈǉǀ įǈĮǒİǁǏǈıǆ ǀ ǋǆ ǑȺǎǃǎǊǀǐ
ıǒİĲǈǉǙǌ ĮǈĲǀıİǔǌ ıĲǎ ƴǏǔĲǎįǈǉİǁǎ (ǋǗǌǎ ǄǈĮ ĲĮ İȺİǌįǑĲǈǉƾ ıǒƿįǈĮ ƪ2).

3.

ƷǁĲǊǎǈ ǈįǈǎǉĲǆıǁĮǐ ǉĮǈ ȺǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǗ ǋİĲĮǄǏĮĳǀǐ ǉĮǈ ǃĮǏǙǌ ĲǎǑ ǎǈǉǎȺƿįǎǑ ıĲǎ ǎȺǎǁǎ ȺǏǗǉİǈĲĮǈ ǌĮ
ȺǏĮǄǋĮĲǎȺǎǈǆǇİǁ ǆ İȺƿǌįǑıǆ (İǁĲİ ȺǏǗǉİǈĲĮǈ ǄǈĮ ǌƿĮ İȺǈǒİǁǏǆıǆ ǀ ǄǈĮ İǉıǑǄǒǏǎǌǈıǋǗ ǀįǆ
ǑȺƾǏǒǎǑıĮǐ). īǁǌǎǌĲĮǈ ĮȺǎįİǉĲƿǐ ǉĮǈ ǎǈ ȺİǏǈȺĲǙıİǈǐ ǋǁıǇǔıǆǐ ǎǈǉǎȺƿįǔǌ ǉĮǈ İǄǉĮĲĮıĲƾıİǔǌ ǋİ
ıǑǋǃǎǊĮǈǎǄǏĮĳǈǉǗ ƿǄǄǏĮĳǎ ǉĮǈ ȺǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǗ ǋİĲĮǄǏĮĳǀǐ, ĮȺǗ Ĳǎ ǎȺǎǁǎ ȺǏǎǉǘȺĲİǈ ǆ ǋǁıǇǔıǆ
ĲǎǑ ĮǉǈǌǀĲǎǑ ǄǈĮ ǒǏǎǌǈǉǗ įǈƾıĲǆǋĮ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ įİǉĮȺƿǌĲİ (15) İĲǙǌ ĮȺǗ Ĳǆǌ ǑȺǎǃǎǊǀ Ĳǆǐ
ĮǁĲǆıǆǐ. ƷĮ ĮǌǔĲƿǏǔ ȺǏǎıǉǎǋǁǅǎǌĲĮǈ ıİ ǉƾǇİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ĮǌİǍƾǏĲǆĲĮ ĮȺǗ Ĳǎ İǁįǎǐ Ĳǆǐ
İȺƿǌįǑıǆǐ.

4.

ƭıǎǊǎǄǈıǋǎǁ ǉĮǈ ĮȺǎĲİǊƿıǋĮĲĮ ǒǏǀıİǔǐ ǄǈĮ ĲĮ ĲǏǁĮ (3) ƿĲǆ ĮǌĮĳǎǏƾǐ, ǉĮǇǙǐ İȺǁıǆǐ ǉĮǈ ǆ
ǑȺǎǃǎǊǀ Ĳǔǌ ĮǌĲǈıĲǎǁǒǔǌ İǉǉĮǇĮǏǈıĲǈǉǙǌ ıǆǋİǈǔǋƾĲǔǌ Ĳǆǐ Ʃ.Ƴ.Ƹ. İǌǗǐ İǉƾıĲǎǑ Ĳǔǌ İĲĮǁǏǔǌ
ȺǎǑ ǉĮĲƿǒǎǑǌ ȺǎıǎıĲǗ ǁıǎ ǀ ƾǌǔ Ĳǔǌ 10%. ƪƾǌ ȺǏǗǉİǈĲĮǈ ǄǈĮ ǌİǎıǘıĲĮĲǆ İĲĮǈǏǁĮ ǑȺǎǃƾǊǊǎǌĲĮǈ
ǋǗǌǎ ĲĮ İǉǉĮǇĮǏǈıĲǈǉƾ ıǆǋİǈǙǋĮĲĮ Ĳǆǐ Ʃ.Ƴ.Ƹ. Ĳǔǌ ĲǏǈǙǌ (3) İĲǙǌ ĮǌĮĳǎǏƾǐ, İǌǗǐ İǉƾıĲǎǑ Ĳǔǌ
ȺĮǏĮȺƾǌǔ ǋİĲǗǒǔǌ. ƶĲǆǌ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ ǎǈ įǈǉĮǈǎǘǒǎǈ:
Į. İǁǌĮǈ ǑȺǎǒǏİǔǋƿǌǎǈ ǌĮ įǆǋǎıǈİǘǎǑǌ ǈıǎǊǎǄǈıǋǗ ǉĮǈ ĮȺǎĲİǊƿıǋĮĲĮ ǒǏǀıǆǐ, ĮȺĮǈĲİǁĲĮǈ
ǆ ȺǏǎıǉǗǋǈıǆ ĮǌĲǁǄǏĮĳǎǑ Ĳǆǐ įǆǋǎıǁİǑıǀǐ ĲǎǑ ıĲǎǌ ĲǘȺǎ ǀ ıĲǎ ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎ ĭƪƮ ǉĮǈ ƿǌĲǑȺǎ
ĳǎǏǎǊǎǄǁĮǐ İǈıǎįǀǋĮĲǎǐ ƪ3
ǃ. įİǌ İǁǌĮǈ ǑȺǎǒǏİǔǋƿǌǎǈ ǌĮ įǆǋǎıǈİǘǎǑǌ ǈıǎǊǎǄǈıǋǗ ǉĮǈ ĮȺǎĲİǊƿıǋĮĲĮ, ĮȺĮǈĲİǁĲĮǈ
ǆ ȺǏǎıǉǗǋǈıǆ ĮǌĲǁǄǏĮĳǎǑ ĮȺǎĲİǊİıǋƾĲǔǌ ǒǏǀıǆǐ Ĳǎ ǎȺǎǁǎ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ İǁǌĮǈ ǇİǔǏǆǋƿǌǎ ĮȺǗ ĲǎǑǐ
įǈǎǏǈıǋƿǌǎǑǐ İǊİǄǉĲƿǐ, ǗȺǎǑ ȺǏǎǃǊƿȺİĲĮǈ ǀ ĮȺǗ Ĳǎǌ ıǑǌĲƾǍĮǌĲĮ ǊǎǄǈıĲǀ ĮǌƾǊǎǄĮ. ƪƾǌ ȺǏǗǉİǈĲĮǈ
ǄǈĮ ǌİǎıǘıĲĮĲǆ İĲĮǈǏǁĮ ǑȺǎǃƾǊǊǎǌĲĮǈ ǋǗǌǎ ĲĮ İǉǉĮǇĮǏǈıĲǈǉƾ ıǆǋİǈǙǋĮĲĮ Ĳǆǐ Ʃ.Ƴ.Ƹ. Ĳǔǌ ĲǏǈǙǌ
(3) İĲǙǌ ĮǌĮĳǎǏƾǐ, İǌǗǐ İǉƾıĲǎǑ Ĳǔǌ ȺĮǏĮȺƾǌǔ ǋİĲǗǒǔǌ, İĳǗıǎǌ ƿǒǎǑǌ ǑȺǎǒǏƿǔıǆ ǑȺǎǃǎǊǀǐ.
Ƴǈ įǈǉĮǈǎǘǒǎǈ ȺǎǑ įİǌ İǁǌĮǈ ǑȺǎǒǏİǔǋƿǌǎǈ ǌĮ ıǑǌĲƾııǎǑǌ ǉĮǈ įǆǋǎıǈİǘǎǑǌ ǈıǎǊǎǄǈıǋǗ ȺǏƿȺİǈ
ǑȺǎǒǏİǔĲǈǉƾ ǌĮ ǑȺǎǃƾǊǊǎǑǌ ĮǌĲǁǄǏĮĳĮ Ĳǔǌ İǌĲǘȺǔǌ ĳǎǏǎǊǎǄǁĮǐ İǈıǎįǀǋĮĲǎǐ ƪ3 ǉĮǈ ƪ5 ȺǎǑ
ǑȺƿǃĮǊǊĮǌ ĲĮ ĲǏǁĮ (3) ƿĲǆ ĮǌĮĳǎǏƾǐ. ƶĲǆǌ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ ĮǈĲǀıİǈǐ İǌǁıǒǑıǆǐ ĮǌĮĳƿǏǎǌĲĮǈ ıİ
İǉıǑǄǒǏǎǌǈıǋǗ, ǇĮ ȺǏƿȺİǈ įǈĮ Ĳǔǌ ǈıǎǊǎǄǈıǋǙǌ ǀ Ĳǔǌ İǌĲǘȺǔǌ ĳǎǏǎǊǎǄǁĮǐ İǈıǎįǀǋĮĲǎǐ ƪ3 ǉĮǈ
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ƪ5 ǌĮ ĮȺǎįİǈǉǌǘİĲĮǈ ǗĲǈ ǆ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮ Ĳǆǐ İȺǈǒİǁǏǆıǆǐ įİǌ İǁǒİ įǈĮǉǎȺİǁ ĲĮ ĲǏǁĮ (3) ƿĲǆ
ĮǌĮĳǎǏƾǐ.

5.

ƩǀǊǔıǆ ǋİǄƿǇǎǑǐ İȺǈǒİǁǏǆıǆǐ (ǗȺǔǐ ǎǏǁǅİĲĮǈ ıĲǎ ƾǏǇǏǎ 11 Ĳǆǐ ȺĮǏǎǘıĮǐ ĮȺǗĳĮıǆǐ).

6.

ƧǌĲǁǄǏĮĳĮ Ĳǔǌ ĲİııƾǏǔǌ ĲİǊİǑĲĮǁǔǌ Ƨ.ƴ.Ʃ. ȺǎǑ ƿǒǎǑǌ ǑȺǎǃǊǆǇİǁ ıĲǎ ƭƮƧ ǉĮǇǙǐ ǉĮǈ
Ĳǔǌ ǉĮĲĮıĲƾıİǔǌ ȺǏǎıǔȺǈǉǎǘ ǇİǔǏǆǋƿǌǔǌ ĮȺǗ Ĳǆǌ ƪȺǈǇİǙǏǆıǆ ƪǏǄĮıǁĮǐ ǄǈĮ Ĳǎ ǁįǈǎ ǒǏǎǌǈǉǗ
įǈƾıĲǆǋĮ (ǗȺǔǐ ǎǏǁǅǎǌĲĮǈ ıĲǎ ƾǏǇǏǎ 11 Ĳǆǐ ȺĮǏǎǘıĮǐ ĮȺǗĳĮıǆǐ).

7.

ƴǏǗıĳĮĲǆ ĳǎǏǎǊǎǄǈǉǀ ǉĮǈ ĮıĳĮǊǈıĲǈǉǀ İǌǆǋİǏǗĲǆĲĮ ȺǎǑ ǌĮ ǉĮǊǘȺĲǎǑǌ Ĳǆǌ ǆǋİǏǎǋǆǌǁĮ
ǑȺǎǃǎǊǀǐ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆǐ.

8.

ƶĲǈǐ ȺİǏǈȺĲǙıİǈǐ İǉıǑǄǒǏǎǌǈıǋǎǘ, ĮǌĮĳǎǏƾ Ĳǆǐ ǑĳǈıĲƾǋİǌǆǐ ǑȺǎįǎǋǀǐ. ƭįǈĮǁĲİǏĮ ǄǈĮ Ĳǎǌ
ǋǆǒĮǌǎǊǎǄǈǉǗ İǍǎȺǊǈıǋǗ, ǇĮ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ ĮǌĮĳƿǏİĲĮǈ ǆ İȺǔǌǑǋǁĮ ĲǎǑ ǉĮĲĮıǉİǑĮıĲǀ, ǎ ıİǈǏǈĮǉǗǐ
ĮǏǈǇǋǗǐ ĲǎǑ ǋǆǒĮǌǀǋĮĲǎǐ, Ĳǎ ƿĲǎǐ ǉĮĲĮıǉİǑǀǐ ǉĮǈ ĲĮ Ĳİǒǌǈǉƾ ĲǎǑ ǒĮǏĮǉĲǆǏǈıĲǈǉƾ (ƭȺȺǎįǘǌĮǋǆ įǑǌĮǋǈǉǗĲǆĲĮ ǉ.Ǌ.Ⱥ).

9.

Ʒİǒǌǈǉƾ ıǒƿįǈĮ (ĲǎȺǎǄǏĮĳǈǉǗ, įǈƾǄǏĮǋǋĮ ǉƾǊǑǓǆǐ, ǉĮĲǗǓİǈǐ, ǗǓİǈǐ, Ĳǎǋƿǐ), ıǒƿįǈĮ įǈƾĲĮǍǆǐ
ǋǆǒĮǌǎǊǎǄǈǉǎǘ İǍǎȺǊǈıǋǎǘ ǉĮǈ ǊİȺĲǎǋİǏǀ Ĳİǒǌǈǉǀ ǉĮǈ ǊİǈĲǎǑǏǄǈǉǀ ȺİǏǈǄǏĮĳǀ Ĳǆǐ ȺǏǎĲİǈǌǗǋİǌǆǐ
ĮǁĲǆıǆǐ

İǌǁıǒǑıǆǐ

ǋİ

ıĮĳǀ

įǈĮǒǔǏǈıǋǗ

ǑĳǈıĲƾǋİǌǆǐ

ǉĮǈ

ȺǏǎĲİǈǌǗǋİǌǆǐ

ǉĮĲƾıĲĮıǆǐ

(ǎ įǈĮǒǔǏǈıǋǗǐ ǇĮ ĮĳǎǏƾ ǉĮǈ ıĲǎ ǋǆǒĮǌǎǊǎǄǈǉǗ İǍǎȺǊǈıǋǗ ǉĮǈ ıĲǈǐ ǉĲǈǏǈĮǉƿǐ İǄǉĮĲĮıĲƾıİǈǐ).
ƷĮ ĮǌǔĲƿǏǔ ȺǏǎıǉǎǋǁǅǎǌĲĮǈ ǄǈĮ ĲĮ İȺİǌįǑĲǈǉƾ ıǒƿįǈĮ ȺǎǑ ĮĳǎǏǎǘǌ ǉĮĲĮıǉİǑǀ ǀ ǃİǊĲǁǔıǆ
ǉĲǆǏǈĮǉǙǌ İǄǉĮĲĮıĲƾıİǔǌ ǉĮǇǙǐ ǉĮǈ ȺǏǎǋǀǇİǈĮ ǉĮǈ İǄǉĮĲƾıĲĮıǆ ǌƿǎǑ ǋǆǒĮǌǎǊǎǄǈǉǎǘ
İǍǎȺǊǈıǋǎǘ. Ƭ ȺǏǎıǉǗǋǈıǆ Ĳǔǌ ǔǐ ƾǌǔ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǙǌ įİǌ İǁǌĮǈ ĮȺĮǏĮǁĲǆĲǆ ǄǈĮ ĲĮ İȺİǌįǑĲǈǉƾ
ıǒƿįǈĮ ƪ1 ȺǎǑ ĮĳǎǏǎǘǌ ĮȺǎǉǊİǈıĲǈǉƾ ıĲǈǐ įǏƾıİǈǐ 1.1 «ƪǍǎȺǊǈıǋǗǐ ƸǊǎĲǗǋǆıǆǐ», 1.2
«ƪǍǎȺǊǈıǋǗǐ ǑǊǎĲǎǋǁĮǐ – ĮȺǎĳǊǎǁǔıǆǐ – ĲİǋĮǒǈıǋǎǘ – ȺǏǁıǆǐ – ǇǏǑǋǋĮĲǈıǋǎǘ įĮıǈǉǙǌ
ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ» ǉĮǈ 1.3 «ƪǍǎȺǊǈıǋǗǐ ĮȺǎǉǎǋǈįǀǐ – ǋİĲĮĳǎǏƾǐ įĮıǈǉǙǌ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ» Ĳǆǐ ƮƸƧ.
10. ƧǌĮǊǑĲǈǉǗǐ ȺǏǎǖȺǎǊǎǄǈıǋǗǐ ǉǗıĲǎǑǐ ǉĲǈǏǈĮǉǙǌ ǉĮǈ ǋǆǒĮǌǎǊǎǄǈǉǙǌ İǄǉĮĲĮıĲƾıİǔǌ (ȺǏǎǋƿĲǏǆıǆ,
ĮǌƾǊǑıǆ ǉĮĲƾ ǋǆǒƾǌǆǋĮ, ǉ.ǊȺ.) ıİ İǑǏǙ, ǋİ įǈĮǒǔǏǈıǋǗ ĲǎǑ ǉĮǇĮǏǎǘ Ⱥǎıǎǘ ǉĮǈ ĲǎǑ ĭƴƧ.
11. ƴǏǎıĳǎǏƿǐ ȺǎǑ ıǑǌǎįİǘǎǌĲĮǈ ĮȺǗ Ĳİǒǌǈǉǀ ȺİǏǈǄǏĮĳǀ (ȺǏǎıȺƿǉĲǎǑǐ ǉĮĲĮıǉİǑĮıĲǀ) ǄǈĮ Ĳǆǌ
ȺǏǎǋǀǇİǈĮ ĲǎǑ ǋǆǒĮǌǎǊǎǄǈǉǎǘ İǍǎȺǊǈıǋǎǘ ȺǎǑ ǇĮ ĮȺǎĲİǊǎǘǌ Ĳǆ ǃƾıǆ ǉĮĲƾǏĲǈıǆǐ ĲǎǑ
ȺǏǎǖȺǎǊǎǄǈıǋǎǘ ıĲǎ ǋƿǏǎǐ ȺǎǑ ĮĳǎǏƾ Ĳǎǌ İǍǎȺǊǈıǋǗ. īǈĮ Ĳǎ ǉƾǇİ ǋǆǒƾǌǆǋĮ ĮǍǁĮǐ ǋİǄĮǊǘĲİǏǆǐ
Ĳǔǌ 2.000 İǑǏǙ, İǁǌĮǈ ĮǌĮǄǉĮǁĮ ǆ ȺǏǎıǉǗǋǈıǆ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ ĲǏǈǙǌ (3) ȺǏǎıĳǎǏǙǌ. Ƨǌ ĮǑĲǗ įİǌ
ǋȺǎǏİǁ ǌĮ İǁǌĮǈ įǑǌĮĲǗ ǇĮ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ ǑȺƾǏǒİǈ ıĮĳǀǐ ĮǈĲǈǎǊǗǄǆıǆ Ĳǆǐ ĮįǑǌĮǋǁĮǐ ȺǏǎıǉǗǋǈıǆǐ Ĳǔǌ
ȺǏǎıĳǎǏǙǌ.
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12. ƧȺǎįİǈǉĲǈǉƾ ıĲǎǈǒİǁĮ ǄǈĮ Ĳǆ įǑǌĮĲǗĲǆĲĮ įǈƾǇİıǆǐ Ĳǔǌ ǈįǁǔǌ ǉİĳĮǊĮǁǔǌ, ȺǎǑ İǁǌĮǈ ĮȺĮǏĮǁĲǆĲĮ ǄǈĮ
Ĳǆǌ ǉƾǊǑǓǆ Ĳǆǐ ǈįǁĮǐ ıǑǋǋİĲǎǒǀǐ ıĲǆǌ İȺƿǌįǑıǆ. Ƭ įǑǌĮĲǗĲǆĲĮ ĮǑĲǀ ĲİǉǋǆǏǈǙǌİĲĮǈ ǋİ Ĳǆǌ
ǉĮĲƾǇİıǆ İǄǄǑǆĲǈǉǀǐ İȺǈıĲǎǊǀǐ ǘǓǎǑǐ ǁıǎ ǋİ Ĳǎ 10% ĲǎǑ ıǑǌǎǊǈǉǎǘ ȺǏǎǖȺǎǊǎǄǈıǋǎǘ ĲǎǑ
ȺǏǎĲİǈǌǗǋİǌǎǑ İȺİǌįǑĲǈǉǎǘ ıǒİįǁǎǑ. ƶĲǆǌ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ ǑȺƾǏǒİǈ Ĳǎ ǔǐ ƾǌǔ ĮȺĮǏĮǁĲǆĲǎ
įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǗ ǄǈĮ Ĳǆǌ ǉƾǊǑǓǆ Ĳǆǐ ǁįǈĮǐ ıǑǋǋİĲǎǒǀǐ ĲǗĲİ ǆ İȺƿǌįǑıǆ ǇĮ ǃĮǇǋǎǊǎǄİǁĲĮǈ ıǘǋĳǔǌĮ
ǋİ ĲĮ ȺǏǎǃǊİȺǗǋİǌĮ ıĲǎ ƮǏǈĲǀǏǈǎ 2 «ƪȺǈȺĲǙıİǈǐ ıĲǎ ƳǈǉǎǌǎǋǈǉǗ ƴİǏǈǃƾǊǊǎǌ» Ĳǆǐ ȺĮǏǎǘıĮǐ
ĮȺǗĳĮıǆǐ. ƶİ ǉƾǇİ ƾǊǊǆ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ǆ ǉƾǊǑǓǆ Ĳǆǐ ǁįǈĮǐ ıǑǋǋİĲǎǒǀǐ ǇĮ ĮȺǎįİǈǉǌǘİĲĮǈ ǋİ Ĳǆǌ
İǍǗĳǊǆıǆ Ĳǔǌ ȺĮǏĮıĲĮĲǈǉǙǌ ǗȺǔǐ ĮǑĲǀ ȺǏǎǃǊƿȺİĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎ ǌǎǋǎǇİĲǈǉǗ ȺǊĮǁıǈǎ ȺǎǑ įǈƿȺİǈ Ĳǎ
ưƿĲǏǎ 123ƨ, Ĳǎ İȺİǌįǑĲǈǉǗ ıǒƿįǈǎ įİǌ ǇĮ ǊĮǋǃƾǌİǈ ǉĮǋǁĮ İȺǈȺǊƿǎǌ ǃĮǇǋǎǊǎǄǁĮ ǄǈĮ Ĳǎ
ıǑǄǉİǉǏǈǋƿǌǎ Ⱥİįǁǎ İǌǙ įİǌ ǇĮ ĮȺĮǈĲİǁĲĮǈ ǆ ȺǏǎıǉǗǋǈıǆ ǉƾȺǎǈǎǑ ƾǊǊǎǑ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǎǘ
ĲİǉǋǆǏǁǔıǀǐ Ĳǆǐ ǋİ Ĳǆǌ ĮǁĲǆıǆ İǌǁıǒǑıǆǐ. ƶİ ǉƾǇİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ, ǎ ƴǁǌĮǉĮǐ 14 Ĳǆǐ ȺĮǏǎǘıĮǐ
ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǑȺǎǒǏİǔĲǈǉƾ.
13. ƧǍǈǎǊǗǄǆıǆ ȺİǏǈǃĮǊǊǎǌĲǈǉǙǌ İȺǈȺĲǙıİǔǌ. Ƴ ĳǎǏƿĮǐ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ ĲǆǏİǁ Ĳǆǌ ƪǇǌǈǉǀ ǉĮǈ ƮǎǈǌǎĲǈǉǀ
ƱǎǋǎǇİıǁĮ

(ǎįǆǄǁĮ

85/337/ƪƳƮ

Ĳǆǐ

27ǆǐ

ƭǎǑǌǁǎǑ

1985)

ȺǎǑ

ĮĳǎǏƾ

Ĳǆǌ

ȺǏǎıĲĮıǁĮ

ĲǎǑ ȺİǏǈǃƾǊǊǎǌĲǎǐ ǉĮǈ ǌĮ ȺǏǎıǉǎǋǁıİǈ ĲĮ Ⱥǈǎ ǉƾĲǔ ĮȺĮǏĮǁĲǆĲĮ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉƾ:
13.1 ƠǄǉǏǈıǆ Ĳǔǌ ȺİǏǈǃĮǊǊǎǌĲǈǉǙǌ ǗǏǔǌ ǀ ƿǄǉǏǈıǆ ǋİǊƿĲǆǐ ȺİǏǈǃĮǊǊǎǌĲǈǉǙǌ İȺǈȺĲǙıİǔǌ
ǀ ƴǏǎǉĮĲĮǏǉĲǈǉǀ ƴİǏǈǃĮǊǊǎǌĲǈǉǀ ƪǉĲǁǋǆıǆ ǀ ĮȺĮǊǊĮǉĲǈǉǗ ƿǄǄǏĮĳǎ Ĳǔǌ ĮǏǋǎįǁǔǌ ǑȺǆǏİıǈǙǌ ǉĮǈ
13.2 ƴǏǎƿǄǉǏǈıǆ ǀ ƿǄǉǏǈıǆ Ĳǆǐ ƾįİǈĮǐ įǈƾǇİıǆǐ ĮȺǎǃǊǀĲǔǌ ǀ ƿǄǉǏǈıǆ ǋİǊƿĲǆǐ įǈƾǇİıǆǐ
ĮȺǎǃǊǀĲǔǌ ǀ ĮȺĮǊǊĮǉĲǈǉǗ ƿǄǄǏĮĳǎ Ĳǔǌ ĮǏǋǗįǈǔǌ ǑȺǆǏİıǈǙǌ.
14. ƟįİǈĮ İǄǉĮĲƾıĲĮıǆǐ ǉĮǈ ǊİǈĲǎǑǏǄǁĮǐ, ǗȺǎǑ ĮǑĲǗ ĮȺĮǈĲİǁĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǆǌ ǈıǒǘǎǑıĮ ǌǎǋǎǇİıǁĮ.
15. ƧȺǗĳĮıǆ ĲǎǑ ƩǈǎǈǉǆĲǈǉǎǘ ƶǑǋǃǎǑǊǁǎǑ ǀ ƾǊǊǎǑ ĮǏǋǎįǁǎǑ ǎǏǄƾǌǎǑ ǗȺǔǐ ȺǏǎıįǈǎǏǁǅİĲĮǈ
ıĲǎ ƮĮĲĮıĲĮĲǈǉǗ Ĳǆǐ İȺǈǒİǁǏǆıǆǐ ǄǈĮ Ĳǎǌ ǎǏǈıǋǗ ĲǎǑ ǑȺİǑǇǘǌǎǑ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ Ĳǆǐ ȺǏƾǍǆǐ.
Ʒǎ ĮǌǔĲƿǏǔ

ȺǏǗıǔȺǎ

İǁǌĮǈ

Ĳǎ ǋǗǌǎ ĮǏǋǗįǈǎ ǄǈĮ Ĳǆǌ ǑȺǎǃǎǊǀ ĮǈĲǀıİǔǌ ȺǊǆǏǔǋǀǐ,

ĲǏǎȺǎȺǎǈǀıİǔǌ, ȺĮǏĮĲƾıİǔǌ Ĳǆǐ ȺǏƾǍǆǐ.
16. ƧǌĲǁǄǏĮĳǎ Ⱥǎǈǌǈǉǎǘ ǋǆĲǏǙǎǑ ĲǎǑ ǌǗǋǈǋǎǑ İǉȺǏǎıǙȺǎǑ Ĳǆǐ ƪĲĮǈǏǁĮǐ.
17. ƸȺİǘǇǑǌǆ įǀǊǔıǆ ǗĲǈ Ĳǎ ǁįǈǎ ĮǌĲǈǉİǁǋİǌǎ İȺƿǌįǑıǆǐ ǀ ǆ ǁįǈĮ ȺĮǏĮǄǔǄǈǉǀ ǋǎǌƾįĮ įİǌ ƿǒİǈ
ȺǏǎĲĮǇİǁ ǀ ǎǏǈıĲǈǉƾ ǑȺĮǒǇİǁ ǄǈĮ İǌǁıǒǑıǆ – İȺǈǒǎǏǀǄǆıǆ ıĲǎǌ ĮǌĮȺĲǑǍǈĮǉǗ ǌǗǋǎ ǀ ıİ ƾǊǊǎ
İȺǈǒİǈǏǆıǈĮǉǗ ƴǏǗǄǏĮǋǋĮ.
18. ƶĲǈǐ ȺİǏǈȺĲǙıİǈǐ İǉİǁǌİǐ ȺǎǑ ǎǈ İȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ ƿǒǎǑǌ İȺǈįǎĲǆǇİǁ Ĳǆǌ ĲİǊİǑĲĮǁĮ ȺǏǎ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆǐ
ȺİǌĲĮİĲǁĮ ĮȺǗ Ĳǎǌ ĮǌĮȺĲǑǍǈĮǉǗ ǌǗǋǎ ǀ ƾǊǊǎ İȺǈǒİǈǏǆıǈĮǉǗ ȺǏǗǄǏĮǋǋĮ, ǌĮ ȺǏǎıǉǎǋǁǅǎǌĲĮǈ
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ĮǌĲǁǄǏĮĳĮ Ĳǔǌ ƧȺǎĳƾıİǔǌ ƿǌĲĮǍǆǐ ıİ ĮǑĲƾ ǉĮǈ Ĳǔǌ ĮȺǎĳƾıİǔǌ ǎǊǎǉǊǀǏǔıǆǐ Ĳǔǌ ıǒİĲǈǉǙǌ
İȺİǌįǘıİǔǌ.
19. ƸȺİǘǇǑǌǆ įǀǊǔıǆ ĲǀǏǆıǆǐ ĲǎǑ ƾǏǇǏǎǑ 8 ĲǎǑ ƮĮǌ. 1698/2005 ȺİǏǁ «ǈıǗĲǆĲĮǐ ǋİĲĮǍǘ ĮǌįǏǙǌ ǉĮǈ
ǄǑǌĮǈǉǙǌ ǉĮǈ ƿǊǊİǈǓǆ įǈĮǉǏǁıİǔǌ».
20. ƸȺİǘǇǑǌǆ įǀǊǔıǆ ĲǎǑ ǌǎǋǁǋǎǑ İǉȺǏǎıǙȺǎǑ ıǒİĲǈǉƾ ǋİ Ĳǈǐ İǌǈıǒǘıİǈǐ de minimis ȺǎǑ ƿǒİǈ Ǌƾǃİǈ ǎ
ĳǎǏƿĮǐ ǉĮĲƾ Ĳǆǌ ĲİǊİǑĲĮǁĮ ĲǏǈİĲǁĮ.
21. ƳǈǉǎǌǎǋǎĲİǒǌǈǉǀ ǋİǊƿĲǆ ǆ ǎȺǎǁĮ ǇĮ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ ǑȺǎǄǏƾĳİĲĮǈ ĮȺǗ īİǔĲİǒǌǈǉǗ, ǋƿǊǎǐ ĲǎǑ
īİǔĲİǒǌǈǉǎǘ ƪȺǈǋİǊǆĲǆǏǁǎǑ ƪǊǊƾįĮǐ.
22. ƧȺǎįİǈǉĲǈǉƾ ǒǏǀıǆǐ ǉǎǈǌǎĲǈǉǀǐ ǀ / ǉĮǈ İǇǌǈǉǀǐ ȺǏǙĲǆǐ ǘǊǆǐ.
23. ƧȺǎįİǈǉĲǈǉƾ ǒǏǀıǆǐ İǌĮǊǊĮǉĲǈǉǙǌ ǋǎǏĳǙǌ İǌƿǏǄİǈĮǐ.
24. ƧȺǎįİǈǉĲǈǉƾ Ĳǆǐ įǑǌĮĲǗĲǆĲĮǐ ĲǎǑ ĳǎǏƿĮ ǄǈĮ Ĳǆ įǈƾǇİıǆ Ĳǔǌ ĲİǊǈǉǙǌ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ Ĳǆǐ ȺĮǏĮǄǔǄǀǐ
(Ⱥ.ǒ. ıǑǋǃƾıİǈǐ ȺǙǊǆıǆǐ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ ǉ.ǊȺ.). Ʒǎ ȺĮǏǗǌ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǗ ǇĮ ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈǆǇİǁ ǋǗǌǎ ıİ
ȺİǏǁȺĲǔıǆ ǈıǎǃĮǇǋǁĮǐ.
25. ƶĲǆǌ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ ǑȺƾǏǒǎǑǌ İǊǊİǁǓİǈǐ ıĲĮ İǍǀǐ ǉĮǈ ǋǗǌǎ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉƾ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆǐ İǌǁıǒǑıǆǐ:
Į) ƾįİǈĮ ǊİǈĲǎǑǏǄǁĮǐ ǀ ǉĮǈ İǄǉĮĲƾıĲĮıǆǐ, ǃ) ȺǏǎǉĮĲĮǏĲǈǉǀ ƴİǏǈǃĮǊǊǎǌĲǈǉǀ ƪǉĲǁǋǆıǆ ǀ
ĮȺĮǊǊĮǉĲǈǉǗ ƿǄǄǏĮĳǎ, Ǆ) ƿǄǉǏǈıǆ Ĳǔǌ ȺİǏǈǃĮǊǊǎǌĲǈǉǙǌ ǗǏǔǌ ǀ ƿǄǉǏǈıǆ ǋİǊƿĲǆǐ ȺİǏǈǃĮǊǊǎǌĲǈǉǙǌ
ǗǏǔǌ, į) ȺǏǎƿǄǉǏǈıǆ ǀ ƿǄǉǏǈıǆ Ĳǆǐ ƾįİǈĮǐ įǈƾǇİıǆǐ ĮȺǎǃǊǀĲǔǌ ǀ ƿǄǉǏǈıǆ ǋİǊƿĲǆǐ ǀ ĮȺĮǊǊĮǉĲǈǉǗ
ƿǄǄǏĮĳǎ, ĲĮ ǎȺǎǁĮ İǉįǁįǎǌĲĮǈ ĮȺǗ ƾǊǊİǐ ƩǆǋǗıǈİǐ ƸȺǆǏİıǁİǐ, ǎ İǌ įǑǌƾǋİǈ įǈǉĮǈǎǘǒǎǐ ǎĳİǁǊİǈ ǌĮ
ĲĮ ȺǏǎıǉǎǋǁıİǈ İǌĲǗǐ įİǉĮȺƿǌĲİ (15) ǆǋİǏǙǌ ĮȺǗ Ĳǆǌ ǆǋİǏǎǋǆǌǁĮ ĲǎǑ İǄǄǏƾĳǎǑ ǄǌǔıĲǎȺǎǁǆıǆǐ
Ĳǔǌ İǊǊİǁǓİǔǌ ĮǑĲǙǌ, ǉĮǈ ǆ ƸȺǆǏİıǁĮ ǇƿĲİǈ Ĳǎǌ ĳƾǉİǊǎ ıĲǎ ĮǏǒİǁǎ ǋƿǒǏǈ Ĳǆ ıǑǋȺǊǀǏǔıǀ ĲǎǑ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3. ƪƱƷƸƴƳ ƸƴƳƨƳƯƬƶ ƧƭƷƬƶƬƶ ƪƱƭƶƹƸƶƬƶ

25221

25222

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3.1 ƴĮǏǎǑıǁĮıǆ ĲǎǑ ĭǎǏƿĮ / ƪȺǈǒİǁǏǆıǆǐ

3.1.1 ƷĮǑĲǗĲǆĲĮ ǉĮǈ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐ ĲǎǑ ĳǎǏƿĮ ĮȺǗ Ĳǆǌ ǁįǏǑıǀ ĲǎǑ ǋƿǒǏǈ ǉĮǈ
ıǀǋİǏĮ:

ƶĲǎ ıǆǋİǁǎ ĮǑĲǗ ǄǁǌİĲĮǈ ǋǈĮ ıǘǌĲǎǋǆ ȺĮǏǎǑıǁĮıǆ ĲǎǑ ĳǎǏƿĮ, ǆ ǌǎǋǈǉǀ ĲǎǑ ǋǎǏĳǀ ǉĮǈ Ĳǎ ƿĲǎǐ ǁįǏǑıǆǐ. ƶİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ ǎ
ĳǎǏƿĮǐ İǁǌĮǈ ıǑǌİĲĮǈǏǈıǋǗǐ ǀ ǎǋƾįĮ įĮıİǏǄĮĲǙǌ, ĮǌĮĳƿǏǎǌĲĮǈ ĲĮ ǋƿǊǆ. ƭįǈĮǁĲİǏǆ ƿǋĳĮıǆ ǌĮ įǎǇİǁ ıĲǆǌ ĮǌĮĳǎǏƾ ıĲǎǈǒİǁǔǌ, ȺǎǑ
įİǁǒǌǎǑǌ Ĳǎ įǑǌĮǋǈıǋǗ ĲǎǑ ĳǎǏƿĮ.

3.1.2 ƶĲǏĮĲǆǄǈǉǀ Ĳǆǐ İȺǈǒİǁǏǆıǆǐ:

ƧǌĮǊǑĲǈǉǀ ȺĮǏǎǑıǁĮıǆ – ƶǑǋȺİǏƾıǋĮĲĮ

3.1.3 ƳǏǄƾǌǔıǆ & Ʃǈǎǁǉǆıǆ ĭǎǏƿĮ / ƪȺǈǒİǁǏǆıǆǐ:

ƱĮ Ǆǁǌİǈ ıǘǌĲǎǋǆ ȺİǏǈǄǏĮĳǀ Ĳǆǐ ǎǏǄĮǌǔĲǈǉǀǐ įǎǋǀǐ ĲǎǑ ĳǎǏƿĮ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3.1.4 ƨĮıǈǉǎǁ ǋƿĲǎǒǎǈ ǉĮǈ ȺǎıǎıĲǗ ıǑǋǋİĲǎǒǀǐ ĲǎǑǐ (ǌĮ ıǑǋȺǊǆǏǔǇİǁ ǗȺǎǑ
ĮȺĮǈĲİǁĲĮǈ):

ƶĲǎ ıǆǋİǁǎ ĮǑĲǗ ȺĮǏĮĲǁǇİǌĲĮǈ ĲĮ ıĲǎǈǒİǁĮ ȺǈıĲǎȺǎǁǆıǆǐ ǋİĲǎǒǈǉǀǐ- İĲĮǈǏǈǉǀǐ ıǘǌǇİıǆǐ.

3.1.5 ƧȺĮıǒǗǊǆıǆ:

ƧǌĮǊǑĲǈǉǀ ȺİǏǈǄǏĮĳǀ ĲǎǑ ǑĳǈıĲƾǋİǌǎǑ ȺǏǎıǔȺǈǉǎǘ ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǆ įǀǊǔıǆ ǋİǄƿǇǎǑǐ Ĳǆǐ İȺǈǒİǁǏǆıǆǐ ǉĮǈ ĲǎǑ ıǒİĲǈǉǎǘ ƴǁǌĮǉĮ 2
ǉĮǈ ĲĮ ȺǏǎǃǊİȺǗǋİǌĮ ĮȺǗ Ĳǎ ƾǏǇǏǎ 11 Ĳǆǐ ȺĮǏǎǘıĮǐ ĮȺǗĳĮıǆǐ.

3.1.6 ƴǎıǎĲǈǉƾ ıĲǎǈǒİǁĮ ǉĮǈ ƴǏǎƿǊİǑıǆ ƴǏǙĲǆǐ ƤǊǆǐ:

ƱĮ Ǆǁǌİǈ ĮǌĮǊǑĲǈǉǀ ĮǌĮĳǎǏƾ ıĲĮ ȺǎıǎĲǈǉƾ ıĲǎǈǒİǁĮ ĮǄǎǏƾǐ Ĳǆǐ ȺǏǙĲǆǐ ǘǊǆǐ, Ĳǆǐ ȺǏǎƿǊİǑıǆǐ ĮǑĲǀǐ ǉĮǇǙǐ ǉĮǈ Ĳǆǐ ǒǏǀıǆǐ Ĳǆǐ ǄǈĮ
Ĳǆǌ ȺĮǏĮǄǔǄǈǉǀ įǈĮįǈǉĮıǁĮ (ƶǒİĲǈǉǗǐ ƴǁǌĮǉĮǐ 4).

25223

25224
3.1.7

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ƴĮǏĮǄǗǋİǌĮ ƴǏǎǕǗǌĲĮ - ƩǈƾǇİıǀ ĲǎǑǐ / ƧǌƾǊǑıǆ ƴĮǏĮǄǔǄǈǉǀǐ
ƩǈĮįǈǉĮıǁĮǐ:

ƶǘǌĲǎǋǆ ȺİǏǈǄǏĮĳǀ ĲǎǑ ȺĮǏĮǄǗǋİǌǎǑ ȺǏǎǕǗǌĲǎǐ ǉĮǈ Ĳǆǐ ȺĮǏĮǄǔǄǈǉǀǐ įǈĮįǈǉĮıǁĮǐ (ƶǒİĲǈǉǗǐ ƴǁǌĮǉĮǐ 5).
ƱĮ Ǆǁǌİǈ ĮǌĮǊǑĲǈǉǀ ĮǌĮĳǎǏƾ Ĳǆǐ įǑǌĮĲǗĲǆĲĮǐ ĲǎǑ ĳǎǏƿĮ ǄǈĮ Ĳǆ įǈƾǇİıǆ Ĳǔǌ ĲİǊǈǉǙǌ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ Ĳǆǐ ȺĮǏĮǄǔǄǀǐ (Ⱥ.ǒ. ıǑǋǃƾıİǈǐ
ȺǙǊǆıǆǐ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ ǉ.ǊȺ.).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3.2 Ʒİǒǌǈǉƾ ƶĲǎǈǒİǁĮ ĭǎǏƿĮ / ƪȺǈǒİǁǏǆıǆǐ
3.2.1

ƸĳǈıĲƾǋİǌİǐ İǄǉĮĲĮıĲƾıİǈǐ:

ƶĲǎ ıǆǋİǁǎ ĮǑĲǗ ǄǁǌİĲĮǈ ĮǌĮǊǑĲǈǉǀ ȺİǏǈǄǏĮĳǀ Ĳǔǌ ǑĳǈıĲƾǋİǌǔǌ İǄǉĮĲĮıĲƾıİǔǌ Ĳǆǐ ƪȺǈǒİǁǏǆıǆǐ (Ǉƿıǆ, ȺİǏǈǄǏĮĳǀ, ĲǏǗȺǎǐ
ĮȺǗǉĲǆıǆǐ ǉ.ǊȺ.).

3.2.2

ƹǏǆıǈǋǎȺǎǈǎǘǋİǌǎǐ ȺĮǏĮǄǔǄǈǉǗǐ İǍǎȺǊǈıǋǗǐ:

ĬĮ ǄǁǌİĲĮǈ ĮǌĮǊǑĲǈǉǀ ȺİǏǈǄǏĮĳǀ ĲǎǑ ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈǎǘǋİǌǎǑ ȺĮǏĮǄǔǄǈǉǎǘ İǍǎȺǊǈıǋǎǘ (İȺǔǌǑǋǁĮ ǉĮĲĮıǉİǑĮıĲǀ, ĮǏǈǇǋǗǐ
ǋǆǒĮǌǀǋĮĲǎǐ, ƿĲǎǐ ǉĮĲĮıǉİǑǀǐ) ĲĮ Ĳİǒǌǈǉƾ ǒĮǏĮǉĲǆǏǈıĲǈǉƾ ĲǎǑ ǋǆǒĮǌǎǊǎǄǈǉǎǘ İǍǎȺǊǈıǋǎǘ (ƭȺȺǎįǘǌĮǋǆ - įǑǌĮǋǈǉǗĲǆĲĮ ǉ.ǊȺ.) ǉĮǈ
ǎ ǃĮǇǋǗǐ ĮȺĮıǒǗǊǆıǀǐ ĲǎǑǐ (ıǒİĲǈǉǗǐ ƴǁǌĮǉĮǐ 1)

3.2.3

ƩǑǌĮǋǈǉǗĲǆĲĮ ǉĮǈ ƭıǒǘǐ ƸĳǈıĲƾǋİǌǎǑ ȺĮǏĮǄǔǄǈǉǎǘ İǍǎȺǊǈıǋǎǘ:

ƧĳǎǏƾ Ĳǎ ıǘǌǎǊǎ Ĳǆǐ ǈıǒǘǎǐ Ĳǔǌ ǋǆǒĮǌǆǋƾĲǔǌ Ĳǆǐ ȺĮǏĮǄǔǄǈǉǀǐ įǈĮįǈǉĮıǁĮǐ Ĳǆǐ ǋǎǌƾįĮǐ, ȺǏǎǉİǈǋƿǌǎǑ ǌĮ įǈĮȺǈıĲǔǇİǁ ǆ
ıǑǋĳǔǌǁĮ ǋİ Ĳǆǌ ƾįİǈĮ ǊİǈĲǎǑǏǄǁĮǐ. ƷĮ ǋİǄƿǇǆ ĮǌĲǊǎǘǌĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎǌ ƴǁǌĮǉĮ 1.

25225

25226

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3.3 ƪȺİǌįǘıİǈǐ Ĳǆǐ İȺǈǒİǁǏǆıǆǐ
3.3.1

ƪȺİǌįǘıİǈǐ Ĳǆǐ İȺǈǒİǁǏǆıǆǐ ȺǎǑ ƿĲǑǒĮǌ ıǑǄǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆǐ:

īǁǌİĲĮǈ ǋǁĮ İǌįİǊİǒǀǐ ĮǌĮĳǎǏƾ ıĲǎ ĳǑıǈǉǗ ĮǌĲǈǉİǁǋİǌǎ ȺǎǑ ƿĲǑǒİ İȺǈįǗĲǆıǆǐ ĮȺǗ Ĳǎǌ ĮǌĮȺĲǑǍǈĮǉǗ ǌǗǋǎ ǀ ĮȺǗ ƾǊǊǎ İȺǈǒİǈǏǆıǈĮǉǗ
ȺǏǗǄǏĮǋǋĮ (ĲǁĲǊǎǐ İȺİǌįǑĲǈǉǎǘ ıǒİįǁǎǑ, ǆǋİǏǎǋǆǌǁĮ ƿǉįǎıǆǐ ĮȺǗĳĮıǆǐ ƿǌĲĮǍǆǐ, ĲǎȺǎǇİıǁĮ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ Ĳǆǐ İȺƿǌįǑıǆǐ, ǌǗǋǎǐ
ıĲĮ ȺǊĮǁıǈĮ ĲǎǑ ǎȺǎǁǎǑ İǌĲƾǒǇǆǉİ, ıǑǌǎǊǈǉǗǐ İǄǉİǉǏǈǋƿǌǎǐ ȺǏǎǖȺǎǊǎǄǈıǋǗǐ Ĳǆǐ İȺƿǌįǑıǆǐ, ĲİǊǈǉǗ ǘǓǎǐ İȺƿǌįǑıǆǐ, ȺǎıǎıĲǗ
ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ) ǉĮǈ ĮǌĮĳƿǏǎǌĲĮǈ ǎǈ ƧȺǎĳƾıİǈǐ ƠǌĲĮǍǆǐ ǉĮǈ ƳǊǎǉǊǀǏǔıǆǐ

(ƧǏǒǀ ȺǎǑ İǍƿįǔıİ Ĳǈǐ ƧȺǎĳƾıİǈǐ , Ƨ.ƴ. ƧȺǎĳƾıİǔǌ

ǉ.ǊȺ.). ƷĮ ǋİǄƿǇǆ ĮǌĲǊǎǘǌĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎǌ ƴǁǌĮǉĮ 3.

3.3.2

ƪȺİǌįǘıİǈǐ Ĳǆǐ İȺǈǒİǁǏǆıǆǐ (İǉĲǗǐ ıǑǄǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆǐ):

ƶĲǎ ıǆǋİǁǎ ĮǑĲǗ ǄǁǌİĲĮǈ ǋǁĮ İǌįİǊİǒǀǐ ĮǌĮĳǎǏƾ ıĲǎ ĳǑıǈǉǗ ĮǌĲǈǉİǁǋİǌǎ Ĳǔǌ İȺİǌįǘıİǔǌ Ĳǆǐ İȺǈǒİǁǏǆıǆǐ İǉĲǗǐ ǉǏĮĲǈǉǀǐ
ıǑǄǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆǐ.

25227

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3.4 Ƴǈǉǎǌǎǋǈǉƾ ƶĲǎǈǒİǁĮ ĭǎǏƿĮ / ƪȺǈǒİǁǏǆıǆǐ
3.4.1

Ƴǈǉǎǌǎǋǈǉƾ ĮȺǎĲİǊƿıǋĮĲĮ ĳǎǏƿĮ:

ƱĮ ıǒǎǊǈĮıĲİǁ ǆ İǈǉǗǌĮ ĲǎǑ ĳǎǏƿĮ ǗȺǔǐ ȺǏǎǉǘȺĲİǈ ĮȺǗ Ĳǆǌ ĮǌƾǊǑıǆ Ĳǔǌ Ⱥǈǌƾǉǔǌ (ıǒİĲǈǉǎǁ ƴǁǌĮǉİǐ 6 ƿǔǐ 10)

3.4.2

ƸȺǎǊǎǄǈıǋǗǐ Ĳǆǐ ƧƴƧ ǄǈĮ Ĳǎ ȺǏǎǆǄǎǘǋİǌǎ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆǐ ƿĲǎǐ ( -1 ) ǉĮǈ
įǈİĲǀǐ ȺǏǗǃǊİǓǆ ǋİĲƾ Ĳǆǌ ǎǊǎǉǊǀǏǔıǆ:

Ƴ

įİǁǉĲǆǐ

ĮȺǎĲİǊƿıǋĮĲǎǐ

«ưİĲĮǃǎǊǀ

Ĳǆǐ

ƧǉĮǇƾǏǈıĲǆǐ

ƴǏǎıĲǈǇƿǋİǌǆǐ

ƧǍǁĮǐ

ıĲǈǐ

İǌǈıǒǑǗǋİǌİǐ

İǉǋİĲĮǊǊİǘıİǈǐ / İȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ» ǋİĲǏƾ Ĳǆ ǋİĲĮǃǎǊǀ Ĳǆǐ ĮǉĮǇƾǏǈıĲǆǐ ȺǏǎıĲǈǇƿǋİǌǆǐ ĮǍǁĮǐ (ƧƴƧ) Ĳǔǌ
ǄİǔǏǄǈǉǙǌ İǉǋİĲĮǊǊİǘıİǔǌ / İȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ ȺǎǑ İǌǈıǒǘǎǌĲĮǈ. ƷĮ įİįǎǋƿǌĮ ǄǈĮ Ĳǎǌ ǑȺǎǊǎǄǈıǋǗ ĲǎǑ įİǁǉĲǆ
ıǑǊǊƿǄǎǌĲĮǈ ıİ İȺǁȺİįǎ įǈǉĮǈǎǘǒǎǑ ĮĳİǌǗǐ ǉĮĲƾ Ĳǆǌ ǑȺǎǃǎǊǀ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆǐ ǄǈĮ ƿǌĲĮǍǆ ıĲǎ ǋƿĲǏǎ ǉĮǈ
ĮĳİĲƿǏǎǑ įǘǎ ǒǏǗǌǈĮ ǋİĲƾ Ĳǆǌ ǎǊǎǉǊǀǏǔıǆ Ĳǆǐ İȺƿǌįǑıǆǐ, ǙıĲİ ǌĮ ǋȺǎǏİǁ ǌĮ ǑȺǎǊǎǄǈıĲİǁ ǆ ıǒİĲǈǉǀ
ǋİĲĮǃǎǊǀ.
Ƴ ǑȺǎǊǎǄǈıǋǗǐ Ĳǆǐ ĮǉĮǇƾǏǈıĲǆǐ ȺǏǎıĲǈǇƿǋİǌǆǐ ĮǍǁĮǐ ǄǁǌİĲĮǈ ǋİ Ĳǎǌ ĲǘȺǎ:

ƧƴƧ = ıǘǌǎǊǎ İǉǏǎǙǌ – ıǘǌǎǊǎ İǌįǈƾǋİıǆǐ ǉĮĲĮǌƾǊǔıǆǐ
ǗȺǎǑ:
ıǘǌǎǊǎ İǉǏǎǙǌ = ĮǍǁĮ ȺǔǊǀıİǔǌ + ǈįǈǗǒǏǆıǆ ǀ ǈįǈǎǉĮĲĮǌƾǊǔıǆ + ǈıǎǅǘǄǈǎ ĮȺǎǇİǋƾĲǔǌ
ıǘǌǎǊǎ İǌįǈƾǋİıǆǐ ǉĮĲĮǌƾǊǔıǆǐ = ƾǋİıİǐ İǈıǏǎƿǐ (ȺǏǙĲİǐ ǉĮǈ ǃǎǆǇǆĲǈǉƿǐ ǘǊİǐ, ǑǊǈǉƾ ıǑıǉİǑĮıǁĮǐ,
İǁįǆ ıǑıǉİǑĮıǁĮǐ) + ǋǆ İǈįǈǉƾ ǉǗıĲǆ (ǆǊİǉĲǏǈǉǀ İǌƿǏǄİǈĮ, ǉĮǘıǈǋĮ, ǊǎǈȺƿǐ ȺĮǏǎǒƿǐ ĲǏǁĲǔǌ, ıǑǌĲǀǏǆıǆ ǉĮǈ
İȺǈıǉİǑǀ, ĮǌĲĮǊǊĮǉĲǈǉƾ ȺĮǄǁǔǌ, ǊǎǈȺƾ ĮǌĮǊǙıǈǋĮ, ǊǎǈȺƿǐ įĮȺƾǌİǐ)
ưİ ǃƾıǆ ĲĮ ȺĮǏĮȺƾǌǔ ǉĮĲƾ Ĳǆǌ ǑȺǎǃǎǊǀ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆǐ ǄǈĮ ƿǌĲĮǍǆ ıĲǎ ǋƿĲǏǎ ǇĮ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ ǑȺǎǊǎǄǁǅİĲĮǈ ǆ
ĮǉĮǇƾǏǈıĲǆ ȺǏǎıĲǈǇƿǋİǌǆ ĮǍǁĮ ǄǈĮ Ĳǎ ȺǏǎǆǄǎǘǋİǌǎ ƿĲǎǐ ĮǑĲǎǘ Ĳǆǐ ǑȺǎǃǎǊǀǐ ǔǐ İǍǀǐ:
ƧƴƧ=
(ƧƴƧ= ĮǍǁĮ ȺǔǊǀıİǔǌ + ǈıǎǅǘǄǈǎ ĮȺǎǇİǋƾĲǔǌ (ǋİ Ĳǎ ȺǏǗıǆǋǗ ĲǎǑ) – İǌįǈƾǋİıǆ ǉĮĲĮǌƾǊǔıǆ)

ƸȺƾǏǒİǈ ǑȺǎǒǏƿǔıǆ ȺĮǏĮǉǎǊǎǘǇǆıǆǐ Ĳǆǐ ƧƴƧ įǘǎ ǒǏǗǌǈĮ ǋİĲƾ Ĳǆǌ ǎǊǎǉǊǀǏǔıǆ ĲǎǑ İȺİǌįǑĲǈǉǎǘ ıǒİįǁǎǑ ıĲĮ
ƴǏĮǉĲǈǉƾ ƪǊƿǄǒǎǑ.

25228

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3.5 ƧƭƷƬƶƬ ƪƱƭƶƹƸƶƬƶ (ƴƵƳƷƪƭƱƳưƪƱƳ ƪƴƪƱƩƸƷƭƮƳ ƶƹƪƩƭƳ )
3.5.1

ƶǉǎȺǈǋǗĲǆĲĮ ĮǁĲǆıǆǐ İǌǁıǒǑıǆǐ:

ƶĲǎ ıǆǋİǁǎ ĮǑĲǗ ȺİǏǈǄǏƾĳǎǌĲĮǈ ĮǌĮǊǑĲǈǉƾ ǎǈ ıĲǗǒǎǈ ȺǎǑ İǍǑȺǆǏİĲİǁ ǆ ĮǁĲǆıǆ İǌǁıǒǑıǆǐ ǉĮǈ ǎǈ ĮǌĮǋİǌǗǋİǌİǐ İȺǈȺĲǙıİǈǐ ĲǎǑ ıǒİįǁǎǑ
ǄǈĮ Ĳǎǌ ĳǎǏƿĮ Ĳǆǐ İȺƿǌįǑıǆǐ.

3.5.2

ƧǌĮǊǑĲǈǉǀ ȺİǏǈǄǏĮĳǀ Ĳǆǐ ȺǏǎĲİǈǌǗǋİǌǆǐ İȺƿǌįǑıǆǐ:

ƶĲǎ ıǆǋİǁǎ ĮǑĲǗ ȺİǏǈǄǏƾĳİĲĮǈ ĮǌĮǊǑĲǈǉƾ ǆ ȺǏǎĲİǈǌǗǋİǌǆ ĮǁĲǆıǆ İǌǁıǒǑıǆǐ. ƭįǈĮǁĲİǏǆ ƿǋĳĮıǆ ǌĮ įǎǇİǁ ıĲĮ ȺĮǏĮǉƾĲǔ ȺİįǁĮ:
1.

Ƴǈ İȺǈȺĲǙıİǈǐ ĲǎǑ İȺİǌįǑĲǈǉǎǘ ıǒİįǁǎǑ ıĲǎ ȺİǏǈǃƾǊǊǎǌ.

2.

ƴǏǎǃǊİȺǗǋİǌǎǐ ƪǍǎȺǊǈıǋǗǐ.

3.

ƴǏǎıĳǎǏƿǐ ǋǆǒĮǌǎǊǎǄǈǉǎǘ İǍǎȺǊǈıǋǎǘ.

4.

Ƭ įǆǋǈǎǑǏǄǁĮ ǌƿǔǌ Ǉƿıİǔǌ İǏǄĮıǁĮǐ.

5.

Ƭ ǒǏǆıǈǋǎȺǎǁǆıǆ ĮǌĮǌİǙıǈǋǔǌ ȺǆǄǙǌ İǌƿǏǄİǈĮǐ.

6.

Ƭ ǋİǁǔıǆ ĲǎǑ ǉǗıĲǎǑǐ ȺĮǏĮǄǔǄǀǐ.

7.

Ƭ ĮǍǈǎȺǎǁǆıǆ ǑȺǎǊİǈǋǋƾĲǔǌ ǍǑǊİǁĮǐ ǔǐ İǌĮǊǊĮǉĲǈǉǀ ǋǎǏĳǀ İǌƿǏǄİǈĮǐ.

8.

Ƭ İǈıĮǄǔǄǀ ǀ ǆ ǒǏǀıǆ ıǑıĲǆǋƾĲǔǌ ȺǎǈǗĲǆĲĮǐ (Ⱥ.ǒ. ISO).

9.

Ƭ įǑǌĮĲǗĲǆĲĮ ĲǎǑ ĳǎǏƿĮ ǄǈĮ Ĳǆ įǈƾǇİıǆ Ĳǔǌ ĲİǊǈǉǙǌ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ Ĳǆǐ ȺĮǏĮǄǔǄǀǐ
(Ⱥ.ǒ. ıǑǋǃƾıİǈǐ ȺǙǊǆıǆǐ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ, İǍǎǏǇǎǊǎǄǈıǋǗǐ Ĳǔǌ įǈĮǘǊǔǌ İǋȺǎǏǁĮǐ ǉǊȺ).

10. ƨİǊĲǁǔıǆ ıĲǈǐ ıǑǌǇǀǉİǐ ǑǊǎĲǗǋǆıǆǐ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3.5.3

25229

ƴİǏǈǄǏĮĳǀ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ ȺǎǑ ǇĮ ȺĮǏĮǒǇǎǘǌ:

ƶĲǎ ıǆǋİǁǎ ĮǑĲǗ ȺİǏǈǄǏƾĳǎǌĲĮǈ ĮǌĮǊǑĲǈǉƾ ĲĮ ȺǏǎǕǗǌĲĮ ȺǎǑ ȺǏǗǉİǈĲĮǈ ǌĮ ȺĮǏĮǒǇǎǘǌ ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǆǌ ĮǁĲǆıǆ İǌǁıǒǑıǆǐ. ƭįǈĮǁĲİǏǆ
ĮǌĮĳǎǏƾ ǌĮ Ǆǁǌİǈ:
1.

ƶĲǆ ǒǏǀıǆ Ĳǔǌ ȺĮǏĮǄǗǋİǌǔǌ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ.

2.

ƶĲǆǌ ȺǎǈǎĲǈǉǀ ǃİǊĲǁǔıǆ ǉĮǈ ȺǏǎıĲĮıǁĮ Ĳǆǐ ǍǑǊǙįǎǑǐ ȺĮǏĮǄǔǄǀǐ.

3.

ƶĲǆǌ ĮǘǍǆıǆ Ĳǆǐ ȺĮǏĮǄǔǄǀǐ.

4.

ƶĲǆ ǒǏǀıǆ ȺǏǙĲǆǐ ǘǊǆǐ ȺǎǑ ȺǏǎƿǏǒİĲĮǈ ǉĮǈ ĮȺǗ Ĳǆǌ İıǔĲİǏǈǉǀ ĮǄǎǏƾ.

3.5.4

ƩǑǌĮǋǈǉǗĲǆĲĮ İȺǈǒİǁǏǆıǆǐ ǋİĲƾ Ĳǆǌ İȺƿǌįǑıǆ – İǉĲǈǋǙǋİǌǆ ǉǊǈǋƾǉǔıǆ
ȺĮǏĮǄǔǄǀǐ ǉĮĲƾ ȺǏǎǕǗǌ ıİ ǎǏǁǅǎǌĲĮ ȺİǌĲĮİĲǁĮǐ ǋİĲƾ Ĳǆǌ ǎǊǎǉǊǀǏǔıǆ
Ĳǆǐ İȺƿǌįǑıǆǐ:

ƪįǙ ȺĮǏǎǑıǈƾǅİĲĮǈ ǆ įǑǌĮǋǈǉǗĲǆĲĮ Ĳǆǐ İȺǈǒİǁǏǆıǆǐ ǋİĲƾ Ĳǆǌ ǑǊǎȺǎǁǆıǆ Ĳǆǐ İȺƿǌįǑıǆǐ ǉĮǈ İǉĲǈǋƾĲĮǈ ǆ ȺǎıǗĲǆĲĮ Ĳǔǌ ȺĮǏĮǄǗǋİǌǔǌ
ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ ıİ ǎǏǁǅǎǌĲĮ ȺİǌĲĮİĲǁĮǐ. ƴĮǏĮĲǁǇİǌĲĮǈ ıĲǎǈǒİǁĮ İǉĲǁǋǆıǆǐ ĲǗıǎ Ĳǆǐ ĮǄǎǏƾǐ ȺǏǙĲǔǌ ǑǊǙǌ Ǘıǎ ǉĮǈ Ĳǔǌ ȺĮǏĮǄǗǋİǌǔǌ ĲİǊǈǉǙǌ
ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ.

25230
3.5.5

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ƴǏǎǃǊİȺǗǋİǌİǐ ǌƿİǐ Ǉƿıİǈǐ ĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐ ıĲǆǌ İȺǈǒİǁǏǆıǆ ǀ įǈĮĲǀǏǆıǆ
Ĳǔǌ ǑȺĮǏǒǎǑıǙǌ Ǉƿıİǔǌ:

ƶĲǎ ıǆǋİǁǎ ĮǑĲǗ įǆǊǙǌİĲĮǈ ǎ ĮǏǈǇǋǗǐ ǉĮǈ Ĳǎ İǁįǎǐ ĲǗıǎ Ĳǔǌ ǑĳǈıĲƾǋİǌǔǌ Ǘıǎ ǉĮǈ Ĳǔǌ ȺǏǎǃǊİȺǗǋİǌǔǌ Ǉƿıİǔǌ İǏǄĮıǁĮǐ Ĳǆǐ İȺǈǒİǁǏǆıǆǐ
ıİ ưƧƪ (ƶǑǋȺǊǀǏǔıǆ ƴǁǌĮǉĮ 13)
ƶǆǋİǁǔıǆ:
1.

Oǈ ǋĮǇǆĲİǑǗǋİǌǎǈ ǀ ǎǈ ıȺǎǑįĮıĲƿǐ ȺǎǑ ǃǏǁıǉǎǌĲĮǈ ıİ İȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀ İǉȺĮǁįİǑıǆ ıĲǎ ȺǊĮǁıǈǎ ıǘǋǃĮıǆǐ ǋĮǇǆĲİǁĮǐ ǀ
İȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǐ ǉĮĲƾǏĲǈıǆǐ įİǌ ıǑǌǑȺǎǊǎǄǁǅǎǌĲĮǈ ıĲǎǌ ĮǏǈǇǋǗ ĮȺĮıǒǎǊǎǘǋİǌǔǌ.

2.

Ƴ ƩǈǉĮǈǎǘǒǎǐ ǎĳİǁǊİǈ ǌĮ įǈĮĲǆǏǀıİǈ Ĳǎǌ ǋƿıǎ ǗǏǎ Ĳǔǌ Ǉƿıİǔǌ İǏǄĮıǁĮǐ ǀ Ĳǈǐ ǌƿİǐ Ǉƿıİǈǐ İǏǄĮıǁĮǐ ǄǈĮ Ĳǈǐ ǎȺǎǁİǐ ƿǒİǈ
įİıǋİǑĲİǁ (ƮǏǈĲǀǏǈǎ 7: Ɵǋİıİǐ ƪȺǈȺĲǙıİǈǐ ıĲǆǌ ƧȺĮıǒǗǊǆıǆ), ǄǈĮ ǒǏǎǌǈǉǗ įǈƾıĲǆǋĮ İǌǗǐ (1) ƿĲǎǑǐ ĮȺǗ Ĳǆǌ ǎǊǎǉǊǀǏǔıǆ
ĲǎǑ İȺİǌįǑĲǈǉǎǘ ıǒİįǁǎǑ. ƶİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ İǊƿǄǒǎǑ ǉĮǈ įǈĮȺǁıĲǔıǆǐ ǋǆ ĲǀǏǆıǆǐ Ĳǆǐ ĮǌǔĲƿǏǔ ǑȺǎǒǏƿǔıǆǐ, ǇĮ İȺǈǃƾǊǊİĲĮǈ
Ⱥǎǈǌǀ ǁıǆ ǋİ Ĳǎ 20% Ĳǆǐ ıǑǌǎǊǈǉǀǐ İȺǈǊƿǍǈǋǆǐ ƩǆǋǗıǈĮǐ ƩĮȺƾǌǆǐ, ǗȺǔǐ ĮǌĮĳƿǏİĲĮǈ ıĲǆǌ ȺĮǏƾǄǏĮĳǎ 10 ĲǎǑ ƾǏǇǏǎǑ 10 Ĳǆǐ
ȺĮǏǎǘıĮǐ (ƸƧ ƯİȺĲǎǋİǏİǈǙǌ).

3.5.6

ƹǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆ ƮǗıĲǎǑǐ Ĳǆǐ ƪȺƿǌįǑıǆǐ – ƷǏǗȺǎǐ ƮƾǊǑǓǆǐ ƢįǈĮǐ
ƶǑǋǋİĲǎǒǀǐ:

ƪįǙ ȺİǏǈǄǏƾĳİĲĮǈ ǎ ĲǏǗȺǎǐ ǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆǐ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆǐ İǌǁıǒǑıǆǐ ǋİ įǈĮǒǔǏǈıǋǗ Ĳǔǌ ƭįǁǔǌ ǉĮǈ ƩĮǌİǈĮǉǙǌ ǉİĳĮǊĮǁǔǌ (Įǌ
ȺǏǎǃǊƿȺǎǌĲĮǈ) ĮȺǗ Ĳǆǌ ƩǆǋǗıǈĮ ƩĮȺƾǌǆ. ƶİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǏǎıǉǗǋǈıǆǐ ƪǄǄǑǆĲǈǉǀǐ ƪȺǈıĲǎǊǀǐ ǘǓǎǑǐ ǁıǎǑ ǋİ Ĳǎ 10% ĲǎǑ ƴ/Ƹ, ǄǁǌİĲĮǈ
İǉĲİǌǀǐ ĮǌĮĳǎǏƾ ıĲĮ ȺǏǎıǉǎǋǈıǇƿǌĲĮ ĮȺǎįİǈǉĲǈǉƾ ƿǄǄǏĮĳĮ.

3.5.7

ƧǌƾǊǑıǆ ƶǑǌǎǊǈǉǎǘ ƮǗıĲǎǑǐ ƪȺƿǌįǑıǆǐ & ƹǏǎǌǈǉǀ ƮǊǈǋƾǉǔıǆ ƩĮȺĮǌǙǌ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ƱĮ ıǑǋȺǊǆǏǔǇİǁ ǎ ıǒİĲǈǉǗǐ ƴǁǌĮǉĮǐ 12 (ƩǏƾıǆ 1 & ƩǏƾıǆ 2)

25231

25232

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3.6 ƴƵƳƨƯƪƴƳưƪƱƧ ƳƭƮƳƱƳưƭƮƧ ƧƴƳƷƪƯƪƶưƧƷƧ
3.6.1 ƪǉĲǁǋǆıǆ ƮǘǉǊǎǑ ƪǏǄĮıǈǙǌ:

ƧǌĮǊǑĲǈǉǀ ȺĮǏǎǑıǁĮıǆ – ƶǑǋȺİǏƾıǋĮĲĮ (ƱĮ ıǑǋȺǊǆǏǔǇİǁ ǎ ƴǁǌĮǉĮǐ 15)

3.6.2 ƴǏǎǃǊİȺǗǋİǌǎ ǉǗıĲǎǐ ȺǔǊǆǇƿǌĲǔǌ:

ƧǌĮǊǑĲǈǉǀ ȺĮǏǎǑıǁĮıǆ – ƶǑǋȺİǏƾıǋĮĲĮ (ƱĮ ıǑǋȺǊǆǏǔǇİǁ ǎ ƴǁǌĮǉĮǐ 16)

3.6.3 ƯǎǄĮǏǈĮıǋǎǁ ƧȺǎĲİǊİıǋƾĲǔǌ ƹǏǀıǆǐ:

ƧǌĮǊǑĲǈǉǀ ȺĮǏǎǑıǁĮıǆ – ƶǑǋȺİǏƾıǋĮĲĮ (ƱĮ ıǑǋȺǊǆǏǔǇİǁ ǎ ƴǁǌĮǉĮǐ 17)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3.6.4 ƶǑǋȺİǏƾıǋĮĲĮ ǄǈĮ Ĳǈǐ ȺǏǎǎȺĲǈǉƿǐ ǃǈǔıǈǋǗĲǆĲĮǐ Ĳǆǐ ǋǎǌƾįĮǐ:

ƧǌĮǊǑĲǈǉǀ ȺĮǏǎǑıǁĮıǆ – ƶǑǋȺİǏƾıǋĮĲĮ.
ƪȺǈıǆǋĮǁǌİĲĮǈ İįǙ ǗĲǈ ǉĮĲƾ Ĳǎ ȺƿǋȺĲǎ ƿĲǎǐ ĮȺǗ Ĳǆǌ ǎǊǎǉǊǀǏǔıǆ ĲǎǑ İȺİǌįǑĲǈǉǎǘ ıǒİįǁǎǑ İǊƿǄǒİĲĮǈ ǉĮǈ ĮǍǈǎǊǎǄİǁĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǆǌ
ǑȺǆǏİıǁĮ ǆ İȺǁĲİǑǍǆ ǀ ǋǆ Ĳǔǌ ıĲǗǒǔǌ ȺǎǑ ƿǒǎǑǌ ĲİǇİǁ ĮȺǗ Ĳǎǌ įǈǉĮǈǎǘǒǎ Ǘıǎǌ ĮĳǎǏƾ Ĳǆ ǃǈǔıǈǋǗĲǆĲĮ Ĳǆǐ İȺƿǌįǑıǆǐ.

25233

25234

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3.7 ƴƪƵƭƨƧƯƯƳƱƷƭƮƳƭ ƮƧƭ ƯƳƭƴƳƭ ƩƪƭƮƷƪƶ
(ƴƪƵƭƯƧưƨƧƱƳƱƷƧƭ ƶƷƳƭƹƪƭƧ ƮƧƭ ƪƱƪƵīƪƭƪƶ ƴƳƸ ưƴƳƵƪƭ ƱƧ ưƬƱ ƶƹƪƷƭƫƳƱƷƧƭ ưƪ ƷƬƱ
ƯƪƭƷƳƸƵīƭƧ ƷƳƸ ƪƵīƳƸ ƧƯƯƧ ƪƭƱƧƭ ƸƴƳƹƵƪƻƷƭƮƪƶ īƭƧ ƷƬƱ ƸƴƳƨƳƯƬ ƷƬƶ ƧƭƷƬƶƬƶ
ƪƱƭƶƹƸƶƬƶ)
ƶƸưƨƳƯƬ ƶƷƬƱ ƴƵƳƶƷƧƶƭƧ ƷƳƸ ƴƪƵƭƨƧƯƯƳƱƷƳƶ
ƪǌƿǏǄİǈĮ:
ƩİǁǉĲǆǐ

KWh /
ƪƷƳƶ

ƶǘǌǎǊǎ İǌİǏǄİǈĮǉǙǌ ĮǌĮǄǉǙǌ
İȺǈǒİǁǏǆıǆǐ
ƪǌİǏǄİǈĮǉƿǐ ĮǌƾǄǉİǐ ȺǎǑ
ǉĮǊǘȺĲǎǌĲĮǈ ĮȺǗ Ƨƴƪ
ƪǌƿǏǄİǈĮ ȺǎǑ İǍǎǈǉǎǌǎǋİǁĲĮǈ ǋİ Ĳǆǌ
İĳĮǏǋǎǄǀ ıǒİĲǈǉǎǘ ıǑıĲǀǋĮĲǎǐ
İǉĲǗǐ Ƨƴƪ
ƴİǏǈǄǏĮĳǀ ĲǎǑ ıǑıĲǀǋĮĲǎǐ (İǉĲǗǐ Ƨƴƪ) ȺǎǑ ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈİǁĲĮǈ ǄǈĮ Ĳǆǌ İǍǎǈǉǎǌǗǋǆıǆ İǌƿǏǄİǈĮǐ:
ƱİǏǗ:
ƩİǁǉĲǆǐ
ƶǘǌǎǊǎ ĮǌĮǄǉǙǌ ıİ ǌİǏǗ Ĳǆǐ İȺǈǒİǁǏǆıǆǐ
ƱİǏǗ ȺǎǑ İǍǎǈǉǎǌǎǋİǁĲĮǈ ǋİ Ĳǆǌ İĳĮǏǋǎǄǀ ıǒİĲǈǉǎǘ ıǑıĲǀǋĮĲǎǐ
ƪǌƿǏǄİǈĮ ȺǎǑ İǍǎǈǉǎǌǎǋİǁĲĮǈ ǋİ Ĳǆǌ İĳĮǏǋǎǄǀ ıǒİĲǈǉǎǘ ıǑıĲǀǋĮĲǎǐ İǉĲǗǐ Ƨƴƪ

M3 / ƪƷƳƶ

ƴİǏǈǄǏĮĳǀ ĲǎǑ ıǑıĲǀǋĮĲǎǐ ȺǎǑ ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈİǁĲĮǈ ǄǈĮ Ĳǆǌ İǍǎǈǉǎǌǗǋǆıǆ ǌİǏǎǘ:
ƶĲİǏİƾ ĮȺǗǃǊǆĲĮ:
ƴİǏǈǄǏĮĳǀ ĲǎǑ ıǑıĲǀǋĮĲǎǐ ȺǎǑ ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈİǁĲĮǈ ǄǈĮ ĮǌĮǉǘǉǊǔıǆ ıĲİǏİǙǌ ĮȺǎǃǊǀĲǔǌ ȺǎǑ ȺĮǏƾǄǎǌĲĮǈ
ĮȺǗ Ĳǆ ǊİǈĲǎǑǏǄǁĮ ĲǎǑ ƿǏǄǎǑ:

ƶǑıĲǀǋĮĲĮ ȺİǏǈǃĮǊǊǎǌĲǈǉǀǐ įǈĮǒİǁǏǈıǆǐ:
ƴİǏǈǄǏĮĳǀ ĲǎǑ ıǑıĲǀǋĮĲǎǐ ȺİǏǈǃĮǊǊǎǌĲǈǉǀǐ įǈĮǒİǁǏǈıǆǐ ȺǎǑ ȺǏǎǃǊƿȺİĲĮǈ ǌĮ ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈǆǇİǁ ıĲǎ ƿǏǄǎ
(Ⱥ.ǒ. ISO 14001, EMAS)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

25235

ƴǁǌĮǉĮǐ ĲİǉǋǆǏǁǔıǆǐ İǌİǏǄİǈĮǉǙǌ ĮǌĮǄǉǙǌ ıİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ İǄǉĮĲƾıĲĮıǆǐ ĮǌĮǌİǙıǈǋǔǌ ȺǆǄǙǌ
İǌƿǏǄİǈĮǐ (Ƨƴƪ) ǀ ĮǍǈǎȺǎǁǆıǆǐ Ĳǔǌ ǑȺǎǊİǈǋǋƾĲǔǌ ǍǑǊİǁĮǐ ıĮǌ İǌĮǊǊĮǉĲǈǉǀ ǋǎǏĳǀ İǌƿǏǄİǈĮǐ:
ƴİǏǈǄǏĮĳǀ ǉĮǈ ǑȺǎǊǎǄǈıǋǗǐ ȺĮǏĮǄǗǋİǌǆǐ İǌƿǏǄİǈĮǐ Ĳǆǐ ȺǏǎĲİǈǌǗǋİǌǆǐ İǌĮǊǊĮǉĲǈǉǀǐ ǋǎǏĳǀǐ İǌƿǏǄİǈĮǐ:

ƴİǏǈǄǏĮĳǀ ǉĮǈ ǑȺǎǊǎǄǈıǋǗǐ İǌİǏǄİǈĮǉǙǌ ǉĮĲĮǌĮǊǙıİǔǌ İȺǈǒİǁǏǆıǆǐ:

ƴǎıǎıĲǗ ǉƾǊǑǓǆǐ İǌİǏǄİǈĮǉǙǌ ĮǌĮǄǉǙǌ İȺǈǒİǁǏǆıǆǐ:

īǈĮ Ĳǆǌ ĲİǉǋǆǏǁǔıǆ Ĳǔǌ ĮǌǔĲƿǏǔ ǎ įǈǉĮǈǎǘǒǎǐ ǇĮ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ ȺǏǎıǉǎǋǁıİǈ ǊǎǄĮǏǈĮıǋǎǘǐ ƩƪƬ ĲİǊİǑĲĮǁǎǑ
ƿĲǎǑǐ ǀ ĲǏǈİĲǁĮǐ, ǙıĲİ ǌĮ ȺǏǎǉǘȺĲǎǑǌ ǎǈ İǌİǏǄİǈĮǉƿǐ ĮǌƾǄǉİǐ Ĳǆǐ İȺǈǒİǁǏǆıǆǐ ǎǈ ǎȺǎǁİǐ ǇĮ ıǑıǒİĲǈıĲǎǘǌ ǋİ
ĲĮ ĮǌĮĳİǏǗǋİǌĮ ǄǈĮ Ĳǆǌ ǉƾǊǑǓǆ Ĳǔǌ ĮǌĮǄǉǙǌ Ĳǆǐ ǋǎǌƾįĮǐ ĮȺǗ İǌĮǊǊĮǉĲǈǉƿǐ ǋǎǏĳƿǐ İǌƿǏǄİǈĮǐ.
ƪȺǈıǆǋĮǁǌİĲĮǈ İįǙ ǗĲǈ ĲĮ İȺİǌįǑĲǈǉƾ ıǒƿįǈĮ ȺǎǑ ȺǏǎǃǊƿȺǎǑǌ İǄǉĮĲƾıĲĮıǆ Ƨƴƪ ǀ ǒǏǀıǆ ƾǊǊǆǐ
İǌĮǊǊĮǉĲǈǉǀǐ ǋǎǏĳǀǐ İǌƿǏǄİǈĮǐ (ǉĮǈ ǃĮǇǋǎǊǎǄǎǘǌĲĮǈ ǄǈĮ Ĳǎ İǌ ǊǗǄǔ ǉǏǈĲǀǏǈǎ) ǇĮ İǊƿǄǒǎǌĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǆǌ
ƪȺǈĲǏǎȺǀ ƴĮǏĮǉǎǊǎǘǇǆıǆǐ, ǄǈĮ Ĳǆǌ İǄǉĮĲƾıĲĮıǆ ǀ Ĳǆ ǒǏǀıǆ Ĳǔǌ ĮǌǔĲƿǏǔ ıǑıĲǆǋƾĲǔǌ, ĲǗıǎ ǉĮĲƾ Ĳǆǌ
ǑǊǎȺǎǁǆıǀ ĲǎǑǐ Ǘıǎ ǉĮǈ ǋİĲƾ.

25236

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ƹƧƵƧƮƷƬƵƭƶưƳƶ ƴƧƵƧīƻīƭƮƬƶ ƩƭƧƩƭƮƧƶƭƧƶ ơ ƴƵƳƼƳƱƷƳƶ ƻƶ ƱƪƳ ơ ƮƧƭƱƳƷƳưƳ

1. Ƴ ȺǁǌĮǉĮǐ ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ İĳǗıǎǌ ǉƾȺǎǈĮ ȺĮǏĮǄǔǄǈǉǀ įǈĮįǈǉĮıǁĮ ǀ ȺǏǎǕǗǌ ǉǏǁǌǎǌĲĮǈ ǔǐ ǉĮǈǌǎĲǗǋĮ ǀ ǌƿĮ.
2. ƧǌĮǊǑĲǈǉǀ ȺİǏǈǄǏĮĳǀ Ĳǔǌ ȺĮǏĮǄǗǋİǌǔǌ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ ǉĮǈ Ĳǆǐ ȺĮǏĮǄǔǄǈǉǀǐ įǈĮįǈǉĮıǁĮǐ ȺǎǑ İĳĮǏǋǗǅİĲĮǈ ıĲǆǌ
İȺǈǒİǁǏǆıǆ. ƶĲǎ İǌ ǊǗǄǔ Ⱥİįǁǎ ǋȺǎǏǎǘǌ ǌĮ ıǑǋȺİǏǈǊǀĳǇǆǌ ǉĮǈ ȺǏǎǕǗǌĲĮ ǀ ȺĮǏĮǄǔǄǈǉƿǐ įǈĮįǈǉĮıǁİǐ
ĮǌİǍĮǏĲǀĲǔǐ İƾǌ ĮǑĲƾ ƿǒǎǑǌ ǑȺǎǃǊǆǇİǁ ǄǈĮ ıǑǄǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆ.
3. īǈĮ ǌĮ ǒĮǏĮǉĲǆǏǈıĲİǁ ǋǈĮ ȺĮǏĮǄǔǄǈǉǀ įǈĮįǈǉĮıǁĮ ǀ ƿǌĮ ȺǏǎǕǗǌ ǔǐ ǌƿǎ ǀ ǉĮǈǌǎĲǗǋǎ ǇĮ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ ĲİǉǋǆǏǈǙǌİĲĮǈ
İǁĲİ ĮȺǗ Ĳǎ ȺİǏǈİǒǗǋİǌǎ ǋǈĮǐ ǋİǊƿĲǆǐ, ĮȺǗ ĲĮ ȺǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉƾ Ĳǔǌ ȺǏǎǋǆǇİǑĲǙǌ ǉĮǈ ĲĮ ƿǌĲǑȺĮ ĲİǒǌǈǉǙǌ
ȺǏǎįǈĮǄǏĮĳǙǌ ĲǎǑ ȺǏǎǃǊİȺǗǋİǌǎǑ ǋǆǒĮǌǎǊǎǄǈǉǎǘ İǍǎȺǊǈıǋǎǘ, İǁĲİ ĮȺǗ įǆǋǎıǈİǘıİǈǐ ǀ ǋİǊƿĲİǐ
ĮǌĮǄǌǔǏǈıǋƿǌǔǌ ĳǎǏƿǔǌ ǀ ǉĮǈ ǃİǃĮǈǙıİǈǐ İȺǁıǆǋǔǌ ǀ ıǑǊǊǎǄǈǉǙǌ ĳǎǏƿǔǌ (ƴĮǌİȺǈıĲǀǋǈĮ, ƪȺǈǋİǊǆĲǀǏǈĮ ǉǊȺ)
ǀ ƾǊǊǔǌ ĳǎǏƿǔǌ Ĳǆǐ ĮǄǎǏƾǐ ȺǎǑ ĮǌĮȺĲǘııǎǑǌ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮ (ǒǏǀıǆ ǀ İǋȺǎǏǁĮ) ıǒİĲǈǉǀ ǋİ Ĳǎ İǌ ǊǗǄǔ
ȺǏǎǕǗǌ ǀ ȺĮǏĮǄǔǄǈǉǀ įǈĮįǈǉĮıǁĮ.

ƹƵƬƶƬ ƶƸƶƷƬưƧƷƻƱ ƴƳƭƳƷƬƷƧƶ

ƧǌĮǊǑĲǈǉǀ ƴİǏǈǄǏĮĳǀ Ĳǔǌ ıǑıĲǆǋƾĲǔǌ ȺǎǈǗĲǆĲĮ (Ⱥ.ǒ. ISO) ȺǎǑ ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈǎǘǌĲĮǈ ǀ ȺǏǗǉİǈĲĮǈ ǌĮ
ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈǆǇǎǘǌ (ǗĲǈ ĮǌĮĳƿǏİĲĮǈ ǉĮǈ ıĲǎ Ⱥİįǁǎ 3.5.2 ĲǎǑ ȺĮǏǗǌĲǎǐ).

ȂȘȤĮȞȒȝĮĲĮ, ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ, ȂİĲĮĳȠȡȚțȐ ȂȑıĮ & ȁȠȚʌȩȢ ȆȐȖȚȠȢ
ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ

KW

ȆǿȃǹȀǹȈ 1
ȊĭǿȈȉǹȂǼȃȅȈ ȆǹīǿȅȈ ǼȄȅȆȁǿȈȂȅȈ ȈȊȈȉǾȂǹȉȅȈ ȆǹȇǹīȍīǾȈ Ȁǹǿ ȂǼȉǹĭȅȇǿȀǹ ȂǼȈǹ
ǹȇ.
ǼȉȅȈ
ȉǼȋȃǿȀǹ ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀǹ
Į/Į ǼǿǻȅȈ Ȁǹǿ ȉȊȆȅȈ ȂǾȋǹȃǾȂǹȉȅȈ, ȅǿȀȅȈ ȀǹȉǹȈȀǼȊǾȈ & ȂǾȋ/ȉȍȃ ȀȉǾȈǾȈ
ǻȊȃǹȂǿȀȅȉǾȉǹ
ǿȈȋȊȈ ıİ
ȋȍȇǹ ȆȇȅǼȁǼȊȈǾȈ
ǹȄǿǹ
ȀȉǾȈǾȈ

ǹȃǹȆȅȈǺǼȈȉǾ ǹȄǿǹ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

25237

ǾȜȚțȓĮȢ <30 İĲȫȞ

ǾȜȚțȓĮȢ >30 & <40 İĲȫȞ

ǾȜȚțȓĮȢ ȐȞȦ ĲȦȞ 40 İĲȫȞ

ȉİȤȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ

ǾȜȚțȓĮȢ <30 İĲȫȞ

ǾȜȚțȓĮȢ >30 & <40 İĲȫȞ

ǾȜȚțȓĮȢ ȐȞȦ ĲȦȞ 40 İĲȫȞ

ǺȠȘșȘĲȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ

ǾȜȚțȓĮȢ <30 İĲȫȞ

ǾȜȚțȓĮȢ >30 & <40 İĲȫȞ

ǾȜȚțȓĮȢ ȐȞȦ ĲȦȞ 40 İĲȫȞ

1.1

1.2

1.3

2.

2.1

2.2

2.3

3

3.1

3.2

3.3

ǱȡȡİȞİȢ

ĬȒȜİȚȢ

ȈȣȞȠȜȚțȑȢ
ȂȠȞ. ĬȑıİȚȢ

ȂȅȃǿȂǾȈ ǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȈ

Ǿ ǼȆȅȋǿȀǾ ǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾ ȅȇǿǽǼȉǹǿ ȈȊȂĭȍȃǹ ȂǼ ȉǾȃ ȀȊǹ

ȈȊȃȅȁȅ

ǻȚȠȚțȘĲȚțȩ ȆȡȠıȦʌȚțȩ

ȀǹȉǾīȅȇǿǹ ȆȇȅȈȍȆǿȀȅȊ

1.

Į/Į

ǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾ

ȆǿȃǹȀǹȈ 2

ǱȡȡİȞİȢ

ĬȒȜİȚȢ

ȈȣȞȠȜȚțȑȢ
șȑıİȚȢ țĮĲȐ
ȈȣȞȠȜȚțȑȢ
ǼʌȠȤ. ĬȑıİȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮ

ǼȆȅȋǿȀǾ ǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȈ*

25238
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Į/Į

ȂȘȤĮȞȒȝĮĲĮ,ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ,
ȂİĲĮĳȠȡȚțȐ ȂȑıĮ & ȁȠȚʌȩȢ
ȆȐȖȚȠȢ ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ

ȉǿȉȁȅȈ

ȈȊȃȅȁȅ

ȃȅȂȅȈ Ȉȉǹ
ǾȂǼȇȅȂ.
ȈȊȃȅȁǿȀȅȈ
ȉȅȆȅĬǼȈǿǹ
ȆȁǹǿȈǿǹ ȉȅȊ
ǼȀǻȅȈǾȈ
ȆȇȅȊȆ/ȂȅȈ
ȊȁȅȆȅǿǾȈǾȈ
ȅȆȅǿȅȊ
ǹȆȅĭǹȈǾȈ
ǼȆǼȃǻȊȈǾȈ
ǼȆǼȃǻȊȈǾȈ
ǼȃȉǹȋĬǾȀǼ
ǼȃȉǹȄǾȈ

ȆǿȃǹȀǹȈ 3
ǼȆǼȃǻȊȈǼǿȈ ȉȅȊ ĭȅȇǼǹ ȆȅȊ ǼȉȊȋǹȃ ǼȃǿȈȋȊȈǾȈ ȉǾȃ ȉǼȁǼȊȉǹǿǹ 5Ǽȉǿǹ

ǴįȚĮ
ȈȣȝȝİĲȠȤȒ

ȉȡĮʌİȗȚțȩȢ
ǻĮȞİȚıȝȩȢ
ǼʌȚȤȠȡȒȖȘıȘ

ȉǼȁǿȀȅ ȀȅȈȉȅȈ ǼȆǼȃǻȊȈǾȈ

ǾȂǼȇȅȂ.
ǼȀǻȅȈǾȈ
ǹȆȅĭǹȈǾȈ
ȅȁȅȀȁǾȇȍȈǾȈ

ȆȅȈȅȈȉȅ
ȊȁȅȆȅǿǾȈǾȈ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

25239

ǹʌȩ ȉȡȓĲİȢ ȋȫȡİȢ

ȆǿȃǹȀǹȈ 4
ȆȅȈȅȉǿȀǹ ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǹīȅȇȍȃ ȆȇȍȉǾȈ ȊȁǾȈ (ȊĭǿȈȉǹȂǼȃǾ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾ)
(ıİ İȣȡȫ)
ȂȠȞȐįĮ
ȆȅȈȅȉǾȉǼȈ
ȉǿȂǾ ǹīȅȇǹȈ / Ȃȅȃǹǻǹ
Į/Į
Ȇȇȅǿȅȃȉǹ
ȝȑĲȡȘıȘȢ
-3o ȑĲȠȢ -2o ȑĲȠȢ
-1o ȑĲȠȢ -3o ȑĲȠȢ -2o ȑĲȠȢ -1o ȑĲȠȢ
ǹʌȩ ǼıȦĲİȡȚțȒ (ȀȠȚȞȠĲȚțȒ) ǹȖȠȡȐ

25240
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȉȡȓĲİȢ ȋȫȡİȢ

ǼıȦĲİȡȚțȒ (ȀȠȚȞȠĲȚțȒ) ǹȖȠȡȐ

ȆǿȃǹȀǹȈ 5
ȆȅȈȅȉǿȀǹ ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȆȍȁǾȈǼȍȃ (ȊĭǿȈȉǹȂǼȃǾ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾ)
(ıİ İȣȡȫ)
ȂȠȞȐįĮ
ȆȅȈȅȉǾȉǼȈ
Į/Į
Ȇȇȅǿȅȃȉǹ Ȁǹǿ ȊȆǾȇǼȈǿǼȈ
ȝȑĲȡȘıȘȢ
-3o ȑĲȠȢ -2o ȑĲȠȢ
-1o ȑĲȠȢ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

25241

ȂǼȈȅȈ ȅȇȅȈ ȉȇǿǼȉǿǹȈ (ȀȊȀȁȅȊ ǼȇīǹȈǿȍȃ)

ȆȅȈȅȈȉȅ ǼȄǹīȍīȍȃ Ȉȉȅ ȈȊȃȅȁȅ

ȈȊȃȅȁȅ ȆȍȁǾȈǼȍȃ

ǼȄǹīȍīǼȈ

ǼȈȍȉǼȇǿȀǾ (ȀȅǿȃȅȉǿȀǾ) ǹīȅȇǹ

-3Ƞ ȑĲȠȢ

-2Ƞ ȑĲȠȢ

-1Ƞ ȑĲȠȢ

ȆǿȃǹȀǹȈ 6
ǹȃǹȁȊȈǾ ȀȊȀȁȅȊ ǼȇīǹȈǿȍȃ (ȊĳȚıĲȐȝİȞȘȢ ȂȠȞȐįĮȢ)
(ıİ İȣȡȫ)
ȉȚȝȒ ȆȦȜȒıİȦȢ/ȂȠȞȐįĮ
ȀȊȀȁȅȈ ǼȇīǹȈǿȍȃ
-3Ƞ ȑĲȠȢ

-2Ƞ ȑĲȠȢ

ǹȟȓĮ ȆȦȜȒıİȦȞ
-1Ƞ ȑĲȠȢ

25242
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-3Ƞ

(ıİ İȣȡȫ)
ǼȉǾ
-2Ƞ
-1Ƞ

ʌȠȣ ȑȤİȚ ıȣȞĲĮȤșİȓ

ȈȘȝİȓȦıȘ: īȚĮ ĲȠȣȢ ĭȠȡİȓȢ ʌȠȣ ĲȘȡȠȪȞ ȕȚȕȜȓĮ Ǻ' țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ Ƞ ȆȓȞĮțĮȢ 7 ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ĮȞĮȜȣĲȚțȒ ȜȠȖȚıĲȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ,

ȂǼȈȅȈ ȅȇȅȈ ȉȇǿǼȉǿǹȈ

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹ' Ȋȁȍȃ Ȉȉȅ ȈȊȃ. ȀȅȈȉȅȈ ȆǹȇǹȋĬǼȃȉȍȃ (ǹ:Ǻ)

ȈȣȞȠȜȚțȩ ȀȩıĲȠȢ ȆȦȜȘșȑȞĲȦȞ

3. ǹʌȠıȕȑıİȚȢ ʌĮȖȓȦȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ

2. ǲȟȠįĮ (țȓȞȘıȘȢ, ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ȖİȞȚțȐ, ȜȠȚʌȐ)

1. ȆȡȫĲİȢ ȪȜİȢ, ȕȠȘșȘĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ

ȆǿȃǹȀǹȈ 7
ǹȃǹȁȊȈǾ ȀȅȈȉȅȊȈ ȆȍȁǾĬǼȃȉȍȃ
ȀȅȈȉȅȈ Ȁǹȉǹ ȀǹȉǾīȅȇǿǹ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

25243

25244

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȆǿȃǹȀǹȈ 8
ȁȅīǹȇǿǹȈȂȅȈ ǹȆȅȉǼȁǼȈȂǹȉȍȃ ȋȇǾȈǾȈ

(ıİ İȣȡȫ)
-3Ƞ

ǼȉǾ
-2Ƞ

-1Ƞ

ȈȊȃȅȁȅ ȀȊȀȁȅȊ ǼȇīǹȈǿȍȃ
ȂİȓȠȞ :
- ȀȩıĲȠȢ ȆȦȜȘșȑȞĲȦȞ
ȂǿȀȉȅ ȀǼȇǻȅȈ ǼȀȂǼȉǹȁȁǼȊȈǾȈ
ȂİȓȠȞ :
-ǲȟȠįĮ ǻȚȠȓțȘıȘȢ
-ǲȟȠįĮ ǻȚȐșİıȘȢ
ȁǼǿȉȅȊȇīǿȀȅ ǹȆȅȉǼȁǼȈȂǹ
ȆȜȑȠȞ :
- ȆȚıĲȠĲȚțȠȓ ȉȩțȠȚ, ȁȠȚʌȐ ǲıȠįĮ
ȂİȓȠȞ :
- ȁȠȚʌȑȢ ǻĮʌȐȞİȢ & ǲȟȠįĮ
ǹȆȅȉǼȁǼȈȂǹ
Ȇȇȅ
ȉȅȀȍȃ,
ĭȅȇȍȃ
Ȁǹǿ
ǹȆȅȈǺǼȈǼȍȃ
ȂİȓȠȞ :
- ȋȡİȦıĲȚțȠȓ ȉȩțȠȚ
- ǹʌȠıȕȑıİȚȢ
ǹȆȅȉǼȁǼȈȂǹ Ȇȇȅ ĭȅȇȍȃ Ȁǹǿ ǹȆȅȈǺǼȈǼȍȃ
ȈȘȝİȓȦıȘ: īȚĮ ĲȠȣȢ ĭȠȡİȓȢ ʌȠȣ ĲȘȡȠȪȞ ȕȚȕȜȓĮ Ǻ' țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ Ƞ ȆȓȞĮțĮȢ 8 ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ĮȞĮȜȣĲȚțȒ
ȜȠȖȚıĲȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ʌȠȣ ȑȤİȚ ıȣȞĲĮȤșİȓ

25245

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȆǿȃǹȀǹȈ 9
ǹȃǹȁȊȈǾ ȊĭǿȈȉǹȂǼȃǾȈ ȅǿȀȅȃȅȂǿȀǾȈ ȀǹȉǹȈȉǹȈǾȈ (ǼȃǼȇīǾȉǿȀȅ)
-3Ƞ
ǼȃǼȇīǾȉǿȀȅ
ǹ. ǼȄȅǻǹ ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǾȈ
Ǻ. Ȇǹīǿȅ ǼȃǼȇīǾȉǿȀȅ
īȒʌİįĮ
ȀĲȓȡȚĮ-ȉİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ
ȂȘȤĮȞȒȝĮĲĮ-ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ
ǼʌȚʌȜĮ țĮȚ ıțİȪȘ
ȂİĲĮĳȠȡȚțȐ ȝȑıĮ
ȂİȓȠȞ : ǹʌȠıȕȑıİȚȢ
ȀĮșĮȡȩ ȆȐȖȚȠ ǼȞİȡȖȘĲȚțȩ
&
ȕ. ȈȣȝȝİĲȠȤȑȢ
ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ (ȕ)

ȈȊȃȅȁȅ (Į)

ȂĮțȡȠʌȡȩșİıȝİȢ
ȈȊȃȅȁȅ (ȕ)

Ȗ. ǹȨȜĮ ʌȐȖȚĮ
ȀĮșĮȡȒ ǹȟȓĮ ȐȨȜȦȞ ʌĮȖȓȦȞ (Ȗ)

ȈȊȃȅȁȅ (Ȗ)
ȀǹĬǹȇȅ Ȇǹīǿȅ (Į+ȕ+Ȗ)

2. ȀȊȀȁȅĭȅȇȅȊȃ
Į. ǹʌȠșȑȝĮĲĮ
ȆȡȫĲİȢ ȪȜİȢ, ȜȠȚʌȐ ȣȜȚțȐ, ȘȝȚȑĲȠȚȝĮ ʌȡȠȧȩ ȈȊȃȅȁȅ (Į)
ȕ. ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ
(ȆİȜȐĲİȢ, ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ȤȡİȫȖȡĮĳĮ țĲȜ)

ȈȊȃȅȁȅ (ȕ)

Ȗ. ǻȚĮșȑıȚȝĮ
ȉĮȝİȓȠ
ȉȡȐʌİȗİȢ (țĮĲĮșȑıİȚȢ ȩȥİȦȢ)

ȈȊȃȅȁȅ (Ȗ)

ȈȊȃȅȁȅ ȀȊȀȁȅĭȅȇȅȊȃȉȅȈ (Į+ȕ+Ȗ)
3

ȁȅīǹȇǿǹȈȂȅǿ ȉǹȄǼȍȈ ǼȃǼȇīǾȉǿȀȅȊ
ȋȡİȦıĲȚțȠȓ ȜȠȖ/ıȝȠȓ İȖȖȣȒıİȦȞ țĮȚ
İȝʌȡȐȖȝĮĲȦȞ ĮıĳĮȜİȚȫȞ

ȈȘȝİȓȦıȘ: īȚĮ ĲȠȣȢ ĭȠȡİȓȢ ʌȠȣ ĲȘȡȠȪȞ ȕȚȕȜȓĮ Ǻ' țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ Ƞ ȆȓȞĮțĮȢ 9
ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ĮȞĮȜȣĲȚțȒ ȜȠȖȚıĲȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ʌȠȣ ȑȤİȚ ıȣȞĲĮȤșİȓ

(ıİ İȣȡȫ)
ǼȉǾ
-2Ƞ

-1Ƞ

25246

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȆǿȃǹȀǹȈ 9
ǹȃǹȁȊȈǾ ȊĭǿȈȉǹȂǼȃǾȈ ȅǿȀȅȃȅȂǿȀǾȈ ȀǹȉǹȈȉǹȈǾȈ (ȆǹĬǾȉǿȀȅ)
-3Ƞ
ȆǹĬǾȉǿȀȅ
1. ǿǻǿǹ ȀǼĭǹȁǹǿǹ
ȀİĳȐȜĮȚȠ țĮĲĮȕİȕȜȘȝȑȞȠ
ǹʌȠșİȝĮĲȚțȐ
ǼʌȚȤȠȡȒȖȘıȘ ǻȘȝȠıȓȠȣ
ǹʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ İȚȢ ȞȑȠ
ȈȊȃȅȁȅ (Į)
2. ȄǼȃǹ ȀǼĭǹȁǹǿǹ
ȂĮțȡȠʌȡȩșİıȝİȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ
ǻȐȞİȚĮ ȉȡĮʌİȗȫȞ
ȁȠȚʌȑȢ ȂĮțȡȠʌȡȩșİıȝİȢ ȊʌȠȤȡİȫıİȚȢ
ȈȊȃȅȁȅ (ȕ)
ȕ. ǺȡĮȤȣʌȡȩșİıȝİȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ
(ȉȡȐʌİȗİȢ, ȆȡȠȝȘșİȣĲȑȢ, īȡĮȝȝȐĲȚĮ țĲȜ)
ȈȊȃȅȁȅ (Ȗ)
ȆȇȅǺȁǼȌǼǿȈ īǿǹ ȀǿȃǻȊȃȅȊȈ Ȁǹǿ ǼȄȅǻǹ
ȂǼȉǹǺǹȉǿȀȅǿ ȁȅī/ȈȂȅǿ ȆǹĬǾȉǿȀȅȊ
ȈȊȃȅȁȅ ȆǹĬǾȉǿȀȅȊ
ȁȅīǹȇǿǹȈȂȅǿ ȉǹȄǼȍȈ ȆǹĬǾȉǿȀȅȊ
ȆȚıĲȦĲȚțȠȓ ȜȠȖ/ıȝȠȓ İȖȖȣȒıİȦȞ țĮȚ
İȝʌȡȐȖȝĮĲȦȞ ĮıĳĮȜİȚȫȞ

ȈȘȝİȓȦıȘ: īȚĮ ĲȠȣȢ ĭȠȡİȓȢ ʌȠȣ ĲȘȡȠȪȞ ȕȚȕȜȓĮ Ǻ' țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ Ƞ ȆȓȞĮțĮȢ 9
ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ĮȞĮȜȣĲȚțȒ ȜȠȖȚıĲȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ʌȠȣ ȑȤİȚ ıȣȞĲĮȤșİȓ

(ıİ İȣȡȫ)
ǼȉǾ
-2Ƞ

-1Ƞ

ȀĮșĮȡȐ ȀȑȡįȘ x100
ȆȦȜȒıİȚȢ
ȀĮșĮȡȐ ȀȑȡįȘ x100
ǿįȚĮ ȀİĳȐȜĮȚĮ
ȀȣțȜȠĳȠȡȠȪȞ İȞİȡȖȘĲȚțȩ
ǺȡĮȤ/ȝİȢ ȊʌȠȤȡİȫıİȚȢ
ȆȘȜȓțȠ ȀȪțȜȠȣ ǼȡȖĮıȚȫȞ ȤȡȩȞȠȣ t ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȀȪțȜȠ
ǼȡȖĮıȚȫȞ ĲȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȠȣ ȑĲȠȣȢ ȝİȓȠȞ ĲȘȞ ȝȠȞȐįĮ
İʌȓ 100

2. ȆİȡȚșȫȡȚȠ ȀĮșĮȡȠȪ ȀȑȡįȠȣȢ

3. ǹʌȠįȠĲȚțȩĲȘĲĮ ǿįȓȦȞ ȀİĳĮȜĮȓȦȞ

4. ȀȣțȜȠĳȠȡȚĮțȒ ȇİȣıĲȩĲȘĲĮ

5. ǹȞȐʌĲȣȟȘ ǼȡȖĮıȚȫȞ

ȈȘȝİȓȦıȘ: ȃĮ ıȣȝʌȜȘȡȦșİȓ ȝȩȞȠ Įʌȩ ĲȠȣĲȢ ĭȠȡİȓȢ ʌȠȣ ĲȘȡȠȪȞ ȕȚȕȜȓĮ ī' țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ

ȂȚțĲȐ ȀȑȡįȘ x100
ȆȦȜȒıİȚȢ

1. ȆİȡȚșȫȡȚȠ ȂȚțĲȠȪ ȀȑȡįȠȣȢ

ǹȇǿĬȂȅǻǼǿȀȉǼȈ (ȊĳȚıĲȐȝİȞȘȢ ȂȠȞȐįĮȢ)

ȆǿȃǹȀǹȈ 10
-3Ƞ ȑĲȠȢ

-2Ƞ ȑĲȠȢ

-1Ƞ ȑĲȠȢ

Ȃ.ȅ.
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ȂȘȤĮȞȒȝĮĲĮ, ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ, ȂİĲĮĳȠȡȚțȐ ȂȑıĮ & ȁȠȚʌȩȢ
ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ

ȆȇȅǼȁǼȊȈǾȈ

ȆǿȃǹȀǹȈ 11
ȆȇȅǺȁǼȆȅȂǼȃȅȈ ǼȄȅȆȁǿȈȂȅȈ ȈȊȈȉǾȂǹȉȅȈ ȆǹȇǹīȍīǾȈ Ȁǹǿ ȂǼȉǹĭȅȇǿȀǹ ȂǼȈǹ
ǹȇ.
ǼȉȅȈ
ǼǿǻȅȈ Ȁǹǿ ȉȊȆȅȈ ȂǾȋǹȃǾȂǹȉȅȈ ǼȄȅȆȁǿȈȂȅȊ Ȁǹǿ
ȂǾȋ/ȉȍȃ
ȀȉǾȈǾȈ
Į/Į
ȂǼȉǹĭȅȇǿȀȍȃ ȂǼȈȍȃ, ȅǿȀȅȈ ȀǹȉǹȈȀǼȊǾȈ & ȋȍȇǹ
ǿȈȋȊȈ ıİ
KW

ǻȊȃǹȂǿȀȅȉǾȉǹ

ȉǼȋȃǿȀǹ ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀǹ

ǹȄǿǹ
ȀȉǾȈǾȈ

ǹȃǹȆȅȈǺǼȈȉǾ ǹȄǿǹ
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ȊįĮĲȠįİȟĮȝİȞȑȢ Ȓ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ țĮĲĮȚȠȞȚıȝȠȪ ĲȘȢ ȟȣȜİȓĮȢ
ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȠȪ İȝʌȠĲȚıȝȠȪ ĲȘȢ
ȟȣȜİȓĮȢ
3. ȁȅǿȆǹ ȂǾȋǹȃǾȂǹȉǹ
ȅǿȀȅȃȅȂȅȉǼȋȃǿȀǾ ȂǼȁǼȉǾ

ȄȘȡĮȞĲȒȡȚȠ ĲİȤȞȚțȒȢ ȟȒȡĮȞıȘȢ ĲȘȢ ȟȣȜİȓĮȢ

ȊʌĮȓșȡȚȠ ȟȘȡĮȞĲȒȡȚȠ ĳȣıȚțȒȢ ȟȒȡĮȞıȘȢ ĲȘȢ ȟȣȜİȓĮȢ

ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ ȝȘȤĮȞȚıȝȠȓ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȟȒȡĮȞıȘȢ

2.2 ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ-ȄȒȡĮȞıȘ

ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ-ĳȪȜĮȟȘ ȤȫȡȦȞ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ (ʌİȡȓĳȡĮȟȘ,
ȘȜİțĲȡȠįȩĲȘıȘ, ĳȣȜȐțȚĮ, ĲȘȜİʌȚțȠȚȞȦȞȓİȢ, ȖİĳȣȡȠʌȜȐıĲȚȖȖİȢ
ıĲĮșİȡȑȢ)

1.3. ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ įĮıȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ,
ʌȡȠȝȒșİȚĮ țĮȚ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ țȜȚȕȐȞȦȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ
ȄȣȜĮȞșȡȐțȦȞ
2. Ǽȇīǹ ȊȆȅǻȅȂǾȈ
2.1 ǹʌȠșȒțİȣıȘȢ įĮıȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
ǻȘȝȚȠȣȡȖȓĮ ȤȫȡȦȞ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ (ȜȣȩȝİȞĮ țĮȚ ȜȠȚʌȑȢ
țĮĲĮıțİȣȑȢ)

1.2. ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ ĮʌȠțȠȝȚįȒȢ-ȝİĲĮĳȠȡȐȢ įĮıȚțȫȞ
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
ǼȚįȚțȐ ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ǻĮıȚțȫȞ ȆȡȠȧȩȞĲȦȞ
ǹȣĲȠțȚȞȠȪȝİȞȠȢ ȝİĲĮĲȠʌȚıĲȒȢ
ǹȣĲȠțȚȞȠȪȝİȠȢ ĳȠȡĲȚıĲȒȢ
ǻĮıȚțȩȢ İȜțȣıĲȒȡĮȢ
ȂȘȤĮȞȚıȝȠȓ ĳȩȡĲȦıȘȢ
ȂȘȤĮȞȚıȝȠȓ ȝİĲĮĲȩʌȚıȘȢ
ǾȝȚİȞĮȑȡȚĮ ȝİĲĮĳȠȡȐ (ıȤȠȚȞȠȖİȡĮȞȠȓ)

1.1. ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ ȣȜȠĲȠȝȠȓĮȢ-ĮʌȠĳȜȠȓȦıȘȢ, ĲİȝĮȤȚıȝȠȪ,
ʌȡȓıȘȢ, șȡȣȝȝĮĲȚıȝȠȪ
ȂȘȤĮȞȒȝĮĲĮ ĮʌȠĳȜȠȓȦıȘȢ, ĲİȝĮȤȚıȝȠȪ, ʌȡȓıȘȢ țĮȚ
șȡȣȝĮĲȚıȝȠȪ ǻĮıȚțȫȞ ȆȡȠȧȩȞĲȦȞ
ȀȜĮįİȣĲȚțȩ ıȣȖțȡȩĲȘȝĮ

1. ȆȇȅȂǾĬǼǿǹ ǼȄȅȆȁǿȈȂȅȊ

ȈĲȠȚȤİȓȠ țȩıĲȠȣȢ (ıİ ıȘȝİȡȚȞȑȢ ĲȚȝȑȢ)

ǼȆǿȁǼȄǿȂǼȈ ǻǹȆǹȃǼȈ
% ıĲȠ
ȆȠıȩ
ȈȊȃȅȁȅ

ȂǾ ǼȆǿȁǼȄǿȂǼȈ
ǻǹȆǹȃǼȈ
% ıĲȠ
ȈȊȃȅȁȅ
ȆȠıȩ

ȆǿȃǹȀǹȈ 12
ǹȃǹȁȊȈǾ ȀȅȈȉȅȊȈ ȉǾȈ ǼȆǼȃǻȊȈǾȈ Ȁǹǿ ȋȇȅȃǿȀǾ ȀȁǿȂǹȀȍȈǾ ǻǹȆǹȃȍȃ (ǻȇǹȈǾ 1)

ȈȊȃȅȁǿȀǾ ǻǹȆǹȃǾ
% ıĲȠ
ȈȊȃȅȁȅ
ȆȠıȩ

1Ƞ ǼȉȅȈ 2Ƞ ǼȉȅȈ 3Ƞ ǼȉȅȈ

ȆǼȇǿȅǻȅȈ ȊȁȅȆȅǿǾȈǾȈ
ǼȆǼȃǻȊȈǾȈ
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7.ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀǹ ȆȅǿȅȉǾȉǹȈ
8. ǿǻȇȊȈǾ ȂȅȃǹǻǹȈ ǹȄǿȅȆȅǿǾȈǾȈ ȊȆȅȁǼǿȂȂǹȉȍȃ
ȄȊȁǼǿǹȈ
9. ȁȅǿȆȅȈ ǼȄȅȆȁǿȈȂȅȈ - ȂǾȋǹȃǾȂǹȉǹ
ȅǿȀȅȃȅȂȅȉǼȋȃǿȀǾ ȂǼȁǼȉǾ

3. ȆȇȅȂǾĬǼǿǹ ȃǼȅȊ ȂǾȋǹȃȅȁȅīǿȀȅȊ ǼȄȅȆȁǿȈȂȅȊ (ȃǹ
īǿȃǼǿ Ǿ ȈȋǼȉǿȀǾ ǹȃǹȁȊȈǾ ȈȊȂĭȍȃǹ ȂǼ ȉȅ ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ
ǹ ȉǾȈ ȀȊǹ)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
4. ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǼǿȈ ǺǿȅȁȅīǿȀȅȊ ȀǹĬǹȇǿȈȂȅȊ
5. ǼǿǻǿȀȅȊ ȉȊȆȅȊ ȅȋǾȂǹȉǹ
6. īǼȃǿȀǹ ǼȄȅǻǹ

2. ȀǹȉǹȈȀǼȊǾ / ǺǼȁȉǿȍȈǾ ȀȉǿȇǿǹȀȍȃ ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǼȍȃ

1. ǻǿǹȂȅȇĭȍȈǾ ȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃȉȅȈ ȋȍȇȅȊ

ȈĲȠȚȤİȓȠ țȩıĲȠȣȢ

ǼȆǿȁǼȄǿȂǼȈ
ǻǹȆǹȃǼȈ
% ıĲȠ
ȆȠıȩ
ȈȊȃȅȁȅ

ȂǾ ǼȆǿȁǼȄǿȂǼȈ
ǻǹȆǹȃǼȈ
% ıĲȠ
ȈȊȃȅȁȅ
ȆȠıȩ

ȆǿȃǹȀǹȈ 12
ǹȃǹȁȊȈǾ ȀȅȈȉȅȊȈ ȉǾȈ ǼȆǼȃǻȊȈǾȈ Ȁǹǿ ȋȇȅȃǿȀǾ ȀȁǿȂǹȀȍȈǾ ǻǹȆǹȃȍȃ (ǻȇǹȈǾ 2)
ȆǼȇǿȅǻȅȈ ȊȁȅȆȅǿǾȈǾȈ
ȈȊȃȅȁǿȀǾ ǻǹȆǹȃǾ
ǼȆǼȃǻȊȈǾȈ
% ıĲȠ
ȈȊȃȅȁȅ 1Ƞ ǼȉȅȈ 2Ƞ ǼȉȅȈ 3Ƞ ǼȉȅȈ
ȆȠıȩ
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ǾȜȚțȓĮȢ <30 İĲȫȞ

ǾȜȚțȓĮȢ >30 & <40 İĲȫȞ

ǾȜȚțȓĮȢ ȐȞȦ ĲȦȞ 40 İĲȫȞ

ȉİȤȞȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ

ǾȜȚțȓĮȢ <30 İĲȫȞ

ǾȜȚțȓĮȢ >30 & <40 İĲȫȞ

ǾȜȚțȓĮȢ ȐȞȦ ĲȦȞ 40 İĲȫȞ

ǺȠȘșȘĲȚțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ

ǾȜȚțȓĮȢ <30 İĲȫȞ

ǾȜȚțȓĮȢ >30 & <40 İĲȫȞ

ǾȜȚțȓĮȢ ȐȞȦ ĲȦȞ 40 İĲȫȞ

1.1

1.2

1.3

2.

2.1

2.2

2.3

3

3.1

3.2

3.3

ǹ

Ĭ

ȈȪȞȠȜȠ

ȂȅȃǿȂǾȈ ǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȈ
ǹ

Ĭ

ȈȪȞȠȜȠ

ǼȆȅȋǿȀǾȈ ǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȈ**

1Ƞ ǼȉȅȈ ȂǼȉǹ ȉǾȃ ȅȁȅȀȁǾȇȍȈǾ ȉǾȈ ǼȆǼȃǻȊȈǾȈ
ȈȣȞȠȜȚțȑȢ
șȑıİȚȢ țĮĲȐ
țĮĲȘȖȠȡȓĮ

* ȅ ȆǿȃǹȀǹȈ ȈȊȂȆȁǾȇȍȃǼȉǹǿ ȈȉǾȃ ȆǼȇǿȆȉȍȈǾ ȆȅȊ ȆȇȅǺȁǼȆǼȉǹǿ Ǿ ǻǾȂǿȅȊȇīǿǹ ȃǼȍȃ ĬǼȈǼȍȃ ǼȇīǹȈǿǹȈ Ǿ'
Ǿ ǻǿǹȉǾȇǾȈǾ ȉȍȃ ȊȆǹȇȋȅȊȈȍȃ ĬǼȈǼȍȃ ǼȇīǹȈǿǹȈ ȉǾȈ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ
** Ǿ ǼȆȅȋǿȀǾ ǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾ ȅȇǿǽǼȉǹǿ ȈȊȂĭȍȃǹ ȂǼ ȉǾȃ ȀȊǹ

ȈȊȃȅȁȅ

ǻȚȠȚțȘĲȚțȩ ȆȡȠıȦʌȚțȩ

ȀǹȉǾīȅȇǿǹ ȆȇȅȈȍȆǿȀȅȊ

1.

Į/Į

ȆȇȅǺȁǼȆȅȂǼȃǾ ǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾ

ȆǿȃǹȀǹȈ 13*
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ȆǿȃǹȀǹȈ 14
ȋȇǾȂǹȉȅǻȅȉǾȈǾ ȀȅȈȉȅȊȈ ȉǾȈ ǼȆǼȃǻȊȈǾȈ

(ıİ İȣȡȫ)
Ǽȣȡȫ

Į. ǻȘȝȩıȚĮ ǻĮʌȐȞȘ
ȕ. ǴįȚĮ ȈȣȝȝİĲȠȤȒ
Ȗ. ȄȑȞĮ ȀİĳȐȜĮȚĮ (ǻĮȞİȚıȝȩȢ)

ȈȊȃȅȁȅ ǼȆǼȃǻȊȈǾȈ

ȆȠıȠıĲȩ

ȉǿȂǾ
ȆȍȁǾȈǼȍȈ/Ȃȅȃǹǻǹ
1Ƞ

2Ƞ

ǼȉǾ
3Ƞ

ȈȘȝİȓȦıȘ: ȃĮ įȠșȠȪȞ ıĲȠȚȤİȓĮ - ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȖȚĮ ʌȑȞĲİ (5) İʌȚʌȜȑȠȞ ȑĲȘ ȝİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ

ȂǼȈȅȈ ȅȇȅȈ ȀȊȀȁȅȊ ǼȇīǹȈǿȍȃ
ȆǼȃȉǹǼȉǿǹȈ (ȝİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ
ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ)

ȆȅȈȅȈȉȅ ǼȄǹīȍīȍȃ Ȉȉȅ ȈȊȃȅȁȅ

ȈȊȃȅȁȅ ȀȊȀȁȅȊ ǼȇīǹȈǿȍȃ

ǼȄȍȉǼȇǿȀǾ ǹīȅȇǹ (ȉȇǿȉǼȈ ȋȍȇǼȈ)

ǼȈȍȉǼȇǿȀǾ (ȀȅǿȃȅȉǿȀǾ ) ǹīȅȇǹ

ȆȇȅȎȅȃ

ȆǿȃǹȀǹȈ 15
ȆȇȅǺȁǼȆȅȂǼȃȅȈ ȀȊȀȁȅȈ ǼȇīǹȈǿȍȃ
4Ƞ

5Ƞ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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1Ƞ

2Ƞ

ǼȉǾ
3Ƞ
4Ƞ

ȈȘȝİȓȦıȘ: ȃĮ įȠșȠȪȞ ıĲȠȚȤİȓĮ - ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȖȚĮ ʌȑȞĲİ (5) İʌȚʌȜȑȠȞ ȑĲȘ ȝİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ

ȂǼȈȅȈ ȅȇȅȈ ȆǼȃȉǹǼȉǿǹȈ (ȝİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ
İʌȑȞįȣıȘȢ)

ȆȅȈȅȈȉȅ ǹ' Ȋȁȍȃ Ȉȉȅ ȈȊȃ. ȀȅȈȉȅȈ ȆȍȁǾĬǼȃȉȍȃ

ȈȣȞȠȜȚțȩ ȀȩıĲȠȢ ȆȦȜȘșȑȞĲȦȞ

2. ǲȟȠįĮ (țȓȞȘıȘȢ, ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ, ȖİȞȚțȐ, ț.Ȝʌ.)

1. ȆȡȫĲİȢ ȪȜİȢ, ȕȠȘșȘĲȚțȐ ȣȜȚțȐ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ

ȆǿȃǹȀǹȈ 16
ȆȇȅǺȁǼȆȅȂǼȃȅ ȀȅȈȉȅȈ ȆȍȁǾĬǼȃȉȍȃ
ȀȅȈȉȅȈ Ȁǹȉǹ ȀǹȉǾīȅȇǿǹ
5Ƞ

25254
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1Ƞ

ȈȘȝİȓȦıȘ: ȃĮ įȠșȠȪȞ ıĲȠȚȤİȓĮ - ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȖȚĮ ʌȑȞĲİ (5) ȑĲȘ ȝİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ

ǹȆȅȉǼȁǼȈȂǹ Ȇȇȅ ĭȅȇȍȃ Ȁǹǿ ǹȆȅȈǺǼȈǼȍȃ

ǹȆȅȉǼȁǼȈȂǹ Ȇȇȅ ȉȅȀȍȃ,ĭȅȇȍȃ Ȁǹǿ ǹȆȅȈǺǼȈǼȍȃ
ȂİȓȠȞ :
ȉȩțȠȚ ȂĮțȡȠʌȡȩșİıȝȦȞ ǻĮȞİȓȦȞ

ȆǿȃǹȀǹȈ 17
ȆȇȅǺȁǼȆȅȂǼȃȅȈ ȁȅīǹȇǿǹȈȂȅȈ ǹȆȅȉǼȁǼȈȂǹȉȍȃ ȋȇǾȈǾȈ
ǼȉǾ
ȀȊȀȁȅȈ ǼȇīǹȈǿȍȃ (Įʌȩ ʌȓȞĮțĮ 15)
ȂİȓȠȞ :
ȀȩıĲȠȢ ʌȦȜȘșȑȞĲȦȞ (Įʌȩ ʌȓȞĮțĮ 16)
ȂİȓȠȞ :
ǲȟȠįĮ įȚȠȓțȘıȘȢ
ȂİȓȠȞ :
ǲȟȠįĮ įȚȐșİıȘȢ
ȂİȓȠȞ :
ĭȩȡȠȚ & ĲȑȜȘ (İțĲȩȢ ĳȩȡȠȣ İȚıȠį.)
ȁǼǿȉȅȊȇīǿȀȅ ǹȆȅȉǼȁǼȈȂǹ
ȆȜȑȠȞ :
ȆȚıĲȦĲȚțȠȓ ĲȩțȠȚ
ǻȚȐĳȠȡĮ ǲȟȠįĮ
ȂİȓȠȞ :
ȁȠȚʌȑȢ įĮʌȐȞİȢ
2Ƞ

3Ƞ

4Ƞ

5Ƞ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

25255

25256

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Μαΐου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
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