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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3141
10 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4627/152254
Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. 165386/1386/
28.07.2011 (ΦΕΚ 1858/22−08−11/τ.Β) υπουργικής απόφα−
σης, σχετικά με τον Καθορισμό λεπτομερειών εφαρ−
μογής και άλλων διατάξεων του Μέτρου 123Α «Αύξη−
ση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Άξονα 1
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) πε−
ριόδου 2007−2013, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
547/17711/12.2.2013 (ΦΕΚ 731/29.03.13/τ.Β΄).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α΄/1999), Κώ−
δικας Διοικητικής Διαδικασίας, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
2. Το άρθρο 22 παρ.3 του Ν. 992/1979 «περί οργανώσε−
ως των διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογή της
Συνθήκης προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρω−
παϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών
και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ 280/Α).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2007−2013 (ΦΕΚ/267/Α) και ιδίως του
άρθρου 37 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
10 παρ. 22 του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση
και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασι−
ών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
2007−2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/53/Α).
4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α).
5. Τα άρθρα 13−29 του Ν. 2637/98 περί Σύστασης Ορ−
γανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσε−
ων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), όπως
τροποποιημένος ισχύει.
6. Τον Καν.(Ε.Κ.) 1698/2005 του Συμβουλίου της 20ης
Σεπτεμβρίου 2005 για την στήριξη της αγροτικής ανά−
πτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως τροποποιημένος ισχύει.
7. Τον Καν. (Ε.Κ.) 1974/2006 της Επιτροπής της 15ης
Δεκεμβρίου 2006 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής του Καν.(Ε.Κ.) 1698/2005 του Συμβουλίου για

την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ»,
όπως τροποποιήθηκε από τον εκτελεστικό κανονισμό
(ΕΕ) 679/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2011
«σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθμ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του
Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης
από το ΕΓΤΑΑ» και ισχύει.
8. Τον Καν.(Ε.Κ.) αριθμ. 1975/2006 της Επιτροπής της
7ης Δεκεμβρίου 2006 «για τη θέσπιση λεπτομερών
διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.
1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή
διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρ−
φωση σε σχέση με τα μέτρα στήριξης της αγροτικής
ανάπτυξης».
9. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Ιανουαρίου 2011 «για τη θέσπιση λεπτομε−
ρών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.
1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή
διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμ−
μόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής
ανάπτυξης».
10. Τον Καν.(Ε.Κ.) 1320/2006 για τη θέσπιση μεταβα−
τικών κανόνων όσον αφορά τη στήριξη της αγροτι−
κής ανάπτυξης που προβλέπεται από τον Κανονισμό
1698/2005 του Συμβουλίου.
11. Τον Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης
Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωρ−
γικής πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει.
12. Τον Καν.(Ε.Κ.) 885/2006 της Επιτροπής σχετικά με
τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν. (Ε.Κ.) 1290/2005
του Συμβουλίου όσον αφορά την τήρηση των λογα−
ριασμών των Οργανισμών Πληρωμών, τις δηλώσεις
δαπανών και εσόδων και τους όρους επιστροφής των
δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμεί−
ου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου
Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε από τον
εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 375/2012 ΤΗΣ ΕΠΙ−
ΤΡΟΠΗΣ της 2ας Μαΐου 2012 «περί τροποποιήσεως του
κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 885/2006 για τη θέσπιση λεπτο−
μερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.
1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη διαπίστευση
των οργανισμών πληρωμών και άλλων οργανισμών και
την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ και του
ΕΓΤΑΑ» και ισχύει.
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13. Τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά
με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων.
14. Τον Καν. (ΕΚ) 229/2013 του Συμβουλίου σχετικά
με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα
μικρά νησιά του Αιγαίου και για την κατάργηση του
Κανονισμού (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L78 της
20/03/2013).
15. Την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης
Ιανουαρίου 1985 για την τροποποίηση της οδηγίας
81/645/ΕΟΚ περί του κοινοτικού καταλόγου των μει−
ονεκτικών γεωργικών περιοχών κατά την έννοια της
οδηγίας 75/268/ΕΟΚ (Ελλάδα) όπως αυτή τροποποιή−
θηκε με την υπ’ αριθμ. 94/516/ΕΚ απόφαση της Επιτρο−
πής της 27ης Ιουλίου 1994 που τροποποιεί τα όρια των
μειονεκτικών περιοχών στην Ελληνική Δημοκρατία στα
πλαίσια της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως
ισχύει σήμερα.
16. 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.
17. Το Μέτρο 123 Α «Αύξηση της αξίας των Γεωργικών
Προϊόντων» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2007−2013.
18. Το Π.Δ. 344/29−12−2000 για άσκηση του επαγγέλμα−
τος του γεωτεχνικού (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως τροποποιημένο
ισχύει.
19. Το Π.Δ. 402/88 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας»
όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα.
20. Τις διατάξεις του Ν. 3698/08 ΦΕΚ 198 2/10/08 τ.Α΄
«περί ρυθμίσεων θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες δι−
ατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 35 αυτού.
21. Το Π.Δ. 79/2007 (ΦΕΚ 95Α/3−5−2007) με θέμα «Ανα−
γκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανο−
νισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ, 178/2002, 852/2004, 853/2004,
854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για
τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων
στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση
από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής
διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής
νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ οδηγία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
22. Την αριθμ. 15523/30−08−06 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 1187/31.08.06 τ.Β΄) με θέμα «Αναγκαία συμπληρωμα−
τικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ,
178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής
προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα αυτά
που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο
και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων
και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την
υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου».
23. Την υπ’ αριθμ. 282966/9−7−2007 (ΦΕΚ 1205/τ.Β΄/2007)
κοινή απόφαση 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
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού
και Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)

των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ», όπως αυτή
ισχύει.
24. Την υπ’ αριθμ. 37501/4−3−2009 (ΦΕΚ 485/Β/2009)
κοινή απόφαση 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 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας (ΕΠΑΛ) περιόδου 2007−2013 από το πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων και ρύθμιση σχετικών θεμάτων
για την εφαρμογή του».
25. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7−6−10 τ.Α΄) και ειδικότερα το άρ−
θρο 186 παράγραφος ΙΙ κεφάλαιο Α/αριθ.5 και κεφάλαιο
Β, υποτομέας α καθώς και την παράγραφο ΙΧ.
26. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄141).
27. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄141).
28. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/27.6.2011) «Διάσπαση
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών
και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς».
29. Την υπ’ αριθμ. 10293/24−07−2012 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων με την οποία τοποθετήθηκε ο
Μόσχος Κορασίδης στη θέση του Γενικού Γραμματέα
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(ΦΕΚ 348/τ.ΥΟΔΔ/25−07−2012).
30. Τα άρθρα 7 και 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/
15.03.2010) «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ –
ΕΠEΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗ−
ΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ».
31. Τον Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.A΄/27−10−2011) «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2012−2015» και ιδιαίτερα το άρθρο 21 αυτού.
32. Το Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων και ειδικότερα τη Σ.Α.Ε. 082/8.
33. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ
2007−2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
(ΦΕΚ 1147/τ.Β΄/13−05−2013).
34. Την αριθμ. 132480/386/10.3.2011 (τροποποίηση και
αντικατάσταση της αριθμ. 292313/2622/3−7−2009 κοι−
νή υπουργική απόφαση), κοινή απόφαση Υφυπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης, Υφυπουργού Οικονομικών, Υφυπουργού
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που
αφορά «Καθορισμό διαδικασίας υπαγωγής Αιτήσεων
Ενίσχυσης Μεταποίησης και Εμπορίας γεωργικών προ−
ϊόντων σε προγράμματα ενίσχυσης για την περίοδο
2007−2013 καθώς και της διαδικασίας καταβολής των
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ενισχύσεων στους δικαιούχους» (ΦΕΚ 850/16.5.2011 τ.Β΄),
όπως τροποποιήθηκε με την με Α.Π. 1187/38812/28−03−
2013 (ΦΕΚ 731/τ.Β΄/29−03−2013) κοινή απόφαση Υπουρ−
γού Εσωτερικών, Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφο−
ρών Υποδομών και Δικτύων και Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης.
35. Την αριθμ. 165386/1386/28−07−11 (ΦΕΚ 1858/22.08.11/
τ.Β΄) υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός λεπτο−
μερειών εφαρμογής και άλλες διατάξεις του Μέτρου
123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του
Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
περιόδου 2007−2013, όπως τροποποιήθηκε με την με Α.Π.
547/17711/12−02−2013 (ΦΕΚ 731/τ.Β/29−03−2013) υπουργική
απόφαση.
36. Την με αριθμ. 4435/144452/22−11−2013 (ΦΕΚ 3078/
τ.Β΄/04−12−2013) Τροποποίηση και αντικατάσταση της
αριθμ. 132480/386/10−03−2011 (ΦΕΚ 850/τ.Β΄/16−05−2011)
σχετικά με τον «Καθορισμό διαδικασίας υπαγωγής αιτή−
σεων ενίσχυσης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών
προϊόντων σε προγράμματα ενίσχυσης για την περίοδο
2007−2013 καθώς και της διαδικασίας καταβολής των
ενισχύσεων στους δικαιούχους», όπως τροποποιήθη−
κε με την αριθμ. 1187/38812/28−03−2013 (ΦΕΚ 731/τ.Β΄/
29.03.2013).
37. Την με Α.Π. 1941/45325/11−04−12 «Αξιολογητές Αιτή−
σεων Ενίσχυσης Μεταποίησης και Εμπορίας Γεωργικών
Προϊόντων του Μέτρου 123 Α του Π.Α.Α. 2007−2013» (ΦΕΚ
210/τ.ΥΟΔΔ/27.04.2012), όπως τροποποιήθηκε με την με
Α.Π. 2525/78661/25.06.2013 (ΦΕΚ 350/τ.ΥΟΔΔ/27.05.2013).
38. Την αριθμ. 2/83461/0022/02−01−2013 (ΦΕΚ 22/τ.ΥΟΔΔ/
21−01−2013) κοινή απόφαση Υπουργού Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί «Καθορισμoύ
αποζημιώσεων του Προέδρου, των Μελών, Εισηγητών −
Αξιολογητών και της Γραμματειακής υποστήριξης − δι−
αχείρισης των Γνωμοδοτικών Επιτροπών του Μέτρου
123Α και του Μέτρου 2.1, των αξιολογητών του άρθρου 13
της 132480/386/10.3.2011 κοινής υπουργικής απόφασης,
των εισηγητών των καθέτων Δ/νσεων και των Μελών
των Επιτροπών Παρακολούθησης στα πλαίσια του Π.Α.Α.
2007−2013 και του Μέτρου 2.1 του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυ−
ξη − Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000−2006».
39. Τη με αριθμ. 6792/1022229 (ΦΕΚ 410/τ.ΥΟΔΔ/
26.08.2013) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την
οποία διορίσθηκε στη θέση του Ειδικού Γραμματέα του
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βαθ−
μό 2ο της κατηγορίας ειδικών θεμάτων, ο Δημήτριος
Ιατρίδης του Μιχαήλ.
40. Τη με αριθμ. 391/90092/19−07−2013 (ΦΕΚ 1778/τ.Β΄/
23−07−2013) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων σχετικά με τη μεταβίβαση στους
Γενικούς Γραμματείς, Προϊστάμενους Γενικής Δ/νσης,
Προϊστάμενους Δ/νσης και Προϊστάμενους Τμήματος
του δικαιώματος να υπογράψουν με «εντολή Υπουργού».
41. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού ή ΠΔΕ η οποία έχει προβλεφθεί στο
άρθρο 1 της αριθμ. 4435/144452/22−11−2013 (ΦΕΚ 3078/τ.Β΄/
04−12−2013) κοινή υπουργική απόφαση.
42. Την αριθμ. 1214/18−02−2011 κοινή υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 323/τ.Β΄/01−03−2011) περί σύστασης Ταμείου
Δανειοδότησης με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ».

44943

43. Τις αριθμ. 315172/3001/28−07−2009, 315174/3003/28.07.2009
και 315173/3002/28−07−2009 υπουργικές αποφάσεις, απο−
φασίζει:
Την τροποποίηση−αντικατάσταση της αριθμ. 165386/
1386/28−07−11 (ΦΕΚ 1858/22−08−11/τ.Β΄) υπουργικής από−
φασης, σχετικά με τον Καθορισμό λεπτομερειών εφαρ−
μογής και άλλων διατάξεων του Μέτρου 123Α «Αύξηση
της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Άξονα 1 του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) περιόδου
2007−2013, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 547/17711/
12.2.2013 (ΦΕΚ 731/29−03−13/τ.Β΄) ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 1
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
1. Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπο−
βολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο του Μέτρου 123Α
του Π.Α.Α. δημοσιεύεται 15 ημέρες πριν την έναρξη ισχύ−
ος της, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 6 και 7
της υπ’ αριθμ. 4435/144452/22−11−2013 κοινής υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ 3078/Β΄/04−12−2013), όπως τροποποιη−
μένη ισχύει κάθε φορά.
2. Οι υποψήφιοι φορείς (εφεξής δικαιούχος) μπορούν
να υποβάλλουν αιτήσεις – μελέτες καθ’ όλη τη διάρκεια
ισχύος του Π.Α.Α. της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου μέχρι
εξαντλήσεως των διαθεσίμων πιστώσεων, σύμφωνα με
όσα ορίζονται στο άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 4435/144452/
22−11−2013 (ΦΕΚ 3078/τ.Β΄/04−12−2013) κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως τροποποιημένη ισχύει κάθε φορά. Το
προς διάθεση ποσό καθορίζεται στην πρόσκληση.
3. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα επι−
συνάπτονται υποδείγματα των εξής εντύπων:
• Αίτηση δικαιούχου,
• Φάκελος υποψηφιότητας.
ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ −
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
1. Οι διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισης των υπο−
βαλλόμενων αιτήσεων καθώς και παρακολούθησης των
εγκεκριμένων επενδύσεων κατά τη διάρκεια της υλο−
ποίησής τους και μετά από αυτήν ολοκληρώνονται με
τρόπο που να διασφαλίζει την αντικειμενικότητα και
τη διαφάνεια των σχετικών διοικητικών ενεργειών και
πράξεων.
2. Οι αιτήσεις ενίσχυσης ελέγχονται από αξιολογητές
ενταγμένους σε ειδικό μητρώο το οποίο θα τηρείται
στο Υπ.Α.Α.Τ., κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της υπ’
αριθμ. 4435/144452/22−11−2013 κοινής υπουργικής απόφα−
σης (ΦΕΚ 3078/τ.Β΄/04−12−2013). Στο μητρώο εντάσσονται
και υπάλληλοι του Φορέως Εφαρμογής, της ΕΥΔ ΠΑΑ
καθώς και της ΕΥΕ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.
3. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι που ενδιαφέρονται να εντα−
χθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, υποβάλλουν την
αίτηση ενίσχυσης σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Η
ηλεκτρονική αίτηση προηγείται της έντυπης. Κατά την
ηλεκτρονική υποβολή, η αίτηση λαμβάνει πρωτόκολλο,
προκειμένου για την εμπρόθεσμη ή μη κατάθεση αυτής.
Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονικά και
το σύνολο των δικαιολογητικών και τεχνοοικονομι−
κών στοιχείων, όπως αυτά ορίζονται στην υπ’ αριθμ.
4435/144452/22−11−2013 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 3078/τ.Β΄/04−12−2013), στην ηλεκτρονική διεύθυνση
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

www.opekepe.gr σε ειδική εφαρμογή για το Μέτρο 123Α
που συνδέεται με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύ−
στημα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ). Η πρόσβαση στην
εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολο−
γητικών θα γίνεται μετά από αίτημα του δικαιούχου
επενδυτή ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στον
ΟΠΕΚΕΠΕ για λήψη προσωπικού κωδικού πρόσβασης.
Μετά την ενεργοποίηση του λογαριασμού θα υποβάλ−
λεται ηλεκτρονικά, μέσω φόρμας εισαγωγής η αίτηση.
Τα δικαιολογητικά θα επισυνάφθούν με την διαδικασία
της σάρωσης και αποθηκεύονται με μορφή .jpg, .gif, .pdf.
Ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα ή το εξουσιοδο−
τημένο προς τούτο πρόσωπο καταθέτει στη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Γ.Δ. (Φορέας Εφαρμογής – εφεξής
Φ.Ε.) την αίτηση ενίσχυσης με το σύνολο των ηλεκτρονι−
κά υποβληθέντων δικαιολογητικών και στοιχείων καθώς
και των πρωτοτύπων εγγράφων. Η αίτηση ενίσχυσης
είναι έγκυρη εφόσον κάθε δικαιολογητικό ή στοιχείο
που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή έχει υποβληθεί και
σε ηλεκτρονική.
Οι αιτήσεις που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις,
θα αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας. Με σειρά
προτεραιότητας θα πραγματοποιηθεί και η δέσμευση
των διαθέσιμων πιστώσεων, για τις αιτήσεις ενίσχυσης
που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης.
4. Οι αιτήσεις ενίσχυσης ελέγχονται κατ’ αρχήν ως
προς την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητι−
κών που τις συνοδεύουν. Εάν διαπιστωθούν ελλείψεις
δικαιολογητικών όπως αυτά περιγράφονται στο άρ−
θρο 6 της υπ’ αριθμ. 4435/144452/22−11−13 (ΦΕΚ 3078/τ.Β΄/
04−12−2013) κοινής υπουργικής απόφασης, ή/και απαιτη−
θούν διευκρινίσεις επί της αίτησης ενίσχυσης, αναζη−
τούνται από τους υποψήφιους δικαιούχους μέσω ηλε−
κτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο έχει δηλωθεί σαφώς
με ευθύνη του φορέα, στην αίτηση ενίσχυσής του. Ο
υποψήφιος δικαιούχος θα πρέπει να προσκομίσει τα
τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά ή/και τις απαιτού−
μενες διευκρινίσεις εντός 15 ημερολογιακών ημερών
από την ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού τα−
χυδρομείου. Μετά την προσκόμιση τους, συνεχίζεται η
αξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης. Σε περίπτωση μη
προσκόμισής τους, οι αιτήσεις ενίσχυσης απορρίπτονται
με απόφαση Γνωμοδοτικής επιτροπής.
5. Εάν τα ελλείποντα δικαιολογητικά συνίστανται σε:
α) άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού προ−
βλεπόμενης κατάστασης και β) των απαραίτητων, κατά
κατηγορία επένδυσης, περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων
ή των ισοδύναμων απαλλακτικών εγγράφων, υφιστά−
μενης και προβλεπόμενης κατάστασης, σύμφωνα με
την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, που αφορά την
προστασία του περιβάλλοντος, για τα οποία έχει κατα−
τεθεί αίτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοσή
τους, αντίγραφο του οποίου έχει υποβληθεί στην αίτηση
ενίσχυσης, ενημερώνονται οι αιτούντες, για την προ−
σκόμισή τους εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία
αποστολής. Τα ανωτέρω ισχύουν μόνο στις περιπτώσεις
που κατά την υποβολή της αίτησης έχει προσκομισθεί
αντίγραφο σχετικού αιτήματος του φορέα για έκδοσή
από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ανωτέρω αδειών. Σε
περίπτωση μη προσκόμισης τους, οι αιτήσεις ενίσχυσης
απορρίπτονται με απόφαση Γνωμοδοτικής Επιτροπής.

6. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, των οποίων οι αιτήσεις
ενίσχυσης απορρίφθηκαν λόγω έλλειψης δικαιολογητι−
κών ή παροχής διευκρινίσεων ή λόγω μη εμπρόθεσμης
συμπλήρωσης της αίτησης με τις αναγκαίες άδειες,
εγκατάστασης ή εκπλήρωσης περιβαλλοντικών όρων,
έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν νέα αίτηση ενί−
σχυσης συμπληρωμένη με όλα πλέον τα δικαιολογητικά,
χάνοντας όμως την προτεραιότητά τους. Οι αιτήσεις
αυτές θα εξετάζονται εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες
πιστώσεις.
7. Ο κάθε αξιολογητής οφείλει να παραδώσει, στο
ΦΕ υπογεγραμμένο αξιολογητικό σημείωμα, εντός της
τασσόμενης σε αυτόν προθεσμίας, λαμβάνοντας υπόψη
κάθε φορά τις τυχόν απαιτούμενες διευκρινίσεις. Το
αξιολογητικό σημείωμα συντάσσεται σύμφωνα με το συ−
νημμένο υπόδειγμα του παραρτήματος της παρούσας.
Ο Φ.Ε. έχει την εποπτεία της διαδικασίας αξιολόγησης.
8. Εάν ο αξιολογητής δεν παραδώσει εμπρόθεσμα
το αξιολογητικό σημείωμα, καλείται να επιστρέψει τον
φάκελο, ο οποίος παραδίδεται σε άλλο αξιολογητή.
Επίσης, οφείλει να εξηγήσει εγγράφως τους λόγους,
για τους οποίους δε κατέστη δυνατή η τήρηση της
προθεσμίας.
9. Οι αξιολογητές δε δύνανται να αξιολογούν επενδυ−
τικά σχέδια, εάν συμμετέχουν οι ίδιοι άμεσα ή έμμεσα
στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση των
αιτούντων φορέων ή εάν έχουν καταρτίσει τον φάκελο
ή έχουν συμμετάσχει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στην
κατάρτισή του. Επίσης οι αξιολογητές δεν μπορούν να
αξιολογούν επενδυτικά σχέδια, όταν στο εταιρικό ή με−
τοχικό κεφάλαιο ή στην διοίκηση των αιτούντων φορέων
συμμετέχουν σύζυγος ή συγγενικά τους πρόσωπα.
10. Τα αξιολογητικά σημειώματα των αιτήσεων ενί−
σχυσης τίθενται υπόψη της Πρωτοβάθμιας Γνωμοδο−
τικής Επιτροπής ώστε να αποφασίζει σχετικά με την
κατ’ αρχήν ένταξη ή μη της αίτησης ενίσχυσης (άρ−
θρο 7 παρ. 11 της αρ. 4435/144452/22−11−2013 (ΦΕΚ 3078/
τ.Β΄/04.12.2013) κοινής υπουργικής απόφασης.
11. Στις αιτήσεις ενίσχυσης, για τις οποίες η Πρωτο−
βάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή αποφάσισε την κατ’ αρ−
χήν ένταξη, αποστέλλεται στους δικαιούχους απόφαση
Προέγκρισης από τον Πρόεδρο της Γνωμοδοτικής Επι−
τροπής, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της αίτησης,
όπως έχουν διαμορφωθεί μετά την εξέτασή τους, και
με την προϋπόθεση ύπαρξης διαθέσιμων πιστώσεων.
12. Για το σκοπό αυτό, μετά το πέρας κάθε συνε−
δρίασης αναρτώνται προσωρινοί πίνακες προκειμένου
για την ενημέρωση των εν δυνάμει δικαιούχων και τον
υπολογισμό της επάρκειας ή μη των διαθέσιμων πι−
στώσεων. Για τον υπολογισμό της επάρκειας ή μη των
διαθέσιμων πιστώσεων σταθμίζονται τόσο οι διαθέσιμοι
πόροι της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όσο
και η δυνατότητα αύξησης τους με αδιάθετους ή επι−
πλέον πόρους, εφόσον προβλέπεται ανάλογη ρύθμιση
στη σχετική προκήρυξη.
13. Με υπουργική απόφαση θα καθορίζεται η ανα−
στολή ισχύος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέ−
ροντος όταν το σύνολο της δημόσιας δαπάνης των
υποβληθεισών αιτήσεων επενδύσεων υπερβαίνει το σύ−
νολο του προκηρυχθέντος ποσού βάσει της αρχής της
αναλογικότητας λαμβανομένης υπ΄όψιν της σημασίας
του Μέτρου για την αγροτική και την εθνική εν γένει
οικονομία της χώρας.
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14. Με υπουργική απόφαση δύναται να αρθεί η ανα−
στολή εφόσον συντρέχουν οι ανάλογες προϋποθέσεις
ύπαρξης αδιάθετων πόρων. Δύναται να ενταχθούν στις
διατάξεις του Μέτρου επιλαχούσες αιτήσεις ενίσχυσης.
15. Οι ενδιαφερόμενοι των οποίων οι αιτήσεις ενί−
σχυσης απορρίφθηκαν από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή,
δύνανται κατά την κρίση τους να υποβάλουν ένσταση
επί του αποτελέσματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος ή να υποβάλουν
νέα αίτηση, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
ΑΡΘΡΟ 3
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. Τίτλοι ιδιοκτησίας οικοπέδου με πιστοποιητικά μετα−
γραφής και βαρών ή μισθωτήρια συμβόλαια οικοπέδων
και εγκαταστάσεων με πιστοποιητικά μεταγραφής, υπο−
βάλλονται και στις περιπτώσεις που η αίτηση ενίσχυσης
αφορά αποκλειστικώς ή κατά κύριο λόγο σε προμήθεια
μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.
2. Όλες οι αιτήσεις ενίσχυσης θα συνοδεύονται υπο−
χρεωτικά από τεχνικά σχέδια ανεξάρτητα από το είδος
του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.
3. Οι δικαιούχοι που υποχρεωτικά υποβάλλουν ισο−
λογισμό θα προσκομίζουν και έντυπο φορολογίας ει−
σοδήματος Ε3.
4. Ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού που δηλώνεται
στα δικαιολογητικά του άρθρου 9 της κοινής υπουργι−
κής απόφασης θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται
σε μορφή IBAN − International Bank Account Number.
5. Η εκτίμηση της βιωσιμότητας των υφιστάμενων
επιχειρήσεων κρίνεται ως ακολούθως:
Για όλα τα επενδυτικά σχέδια και ανεξάρτητα του
ύψους της αίτησης ενίσχυσης, η βιωσιμότητα κρίνεται
με βάση τις τιμές των αριθμοδεικτών, που αναφέρονται
στο Παράρτημα Γ΄ και προκύπτουν από τα υφιστάμενα
οικονομικά αποτελέσματα των επενδυτικών μονάδων
των τριών κλειόμενων χρήσεων πριν του έτους υπο−
βολής της αίτησης. (Αν x έτος αναφοράς, λαμβάνουμε
υπόψη τα έτη x−1, x−2, x−3)
Η εκτίμηση της βιωσιμότητας των προτεινόμενων αι−
τήσεων ενίσχυσης κρίνεται ως ακολούθως:
Για όλα τα επενδυτικά σχέδια η βιωσιμότητα κρίνεται
με βάση τις τιμές των αριθμοδεικτών, που αναφέρονται
στο Παράρτημα Γ΄ και προκύπτουν από τα προβλεπό−
μενα οικονομικά αποτελέσματα της επενδυτικής πρό−
τασης για τα τρία έτη που έπονται του 2ου έτους μετά
την ολοκλήρωση της επενδυτικής πρότασης.
Σε περίπτωση διαδοχής φορέων ως προς τη λειτουρ−
γία της μονάδος, η βιωσιμότητα θα κρίνεται με τον ίδιο
ως άνω τρόπο, μόνο όταν ο δικαιοδόχος διαθέτει ήδη
λειτουργούσα μονάδα με παραγωγική δραστηριότητα
(μεταποίηση ή και τυποποίηση) παρόμοια με αυτήν της
υπό κρίση μονάδος και υπό την προϋπόθεση ότι στο
εταιρικό σχήμα δεν συμμετέχει με οποιονδήποτε τρό−
πο ο δικαιοπάροχος. Αντιθέτως εάν ο δικαιοπάροχος
συμμετέχει, η βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου
κρίνεται σαν να μην έχει μεσολαβήσει οποιαδήποτε με−
ταβίβαση της μονάδος σε άλλο πρόσωπο εκτός ειδικών
περιπτώσεων, όπως η συμμετοχή με μικρό ποσοστό –
όχι πλειοψηφικό, ή υποχρεωτική συμμετοχή βάσει του
Καλλικράτη.
Τα ανωτέρω δεν αναιρούν την υποχρέωση για παρα−
γωγική λειτουργία της μονάδας για μια τριετία πριν την
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υποβολή της αίτησης ενίσχυσης για εκσυγχρονισμό ή
επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση.
6. Εάν η αίτηση ενίσχυσης αφορά σε περισσότερες
της μιας δράσης, η αξιολόγηση γίνεται με τα κριτήρια
που αντιστοιχούν στο τμήμα του επενδυτικού σχεδίου
με τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα.
7. Στην αίτηση ενίσχυσης θα γίνεται αναφορά για
τη δυνατότητα κάλυψης της ιδίας συμμετοχής από το
φορέα και θα προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση
του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτή αποτυπώνεται στο
Παράρτημα Γ΄ της παρούσας απόφασης.
Προκειμένου να λάβει βαθμολογία, εφόσον βαθμολο−
γείται, στο Κριτήριο 8, πρέπει να προσκομιστούν με το
φάκελο υποψηφιότητας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
που αναφέρονται στο Παράρτημα Γ΄/ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΚΟΠΙ−
ΜΟΤΗΤΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ και συμπεριλαμβάνονται
στην αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση.
8. Οι αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν σε μονάδες
μεταποίησης ζωϊκών υποπροϊόντων κατηγορίας 1 όπως
αυτή ορίζεται στον Καν. 1069/09 (ίδρυση, εκσυγχρονισμό
και επέκταση) και προκειμένου για την ορθή διαχεί−
ριση των υποπροϊόντων αυτών όπως: πτώματα ζώων
(βοοειδή, μικρά μηρυκαστικά κ.λπ.), υλικά υψηλού κιν−
δύνου των μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθει−
ών (υποπροϊόντων σφαγείων, τεμαχιστηρίων κρέατος),
υπολείμματα τροφίμων από διεθνείς μεταφορές κ.λπ.,
ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τα
ζώα, θα εξετάζονται χωρίς βαθμολόγηση (εφεξής κα−
τηγορία ΣΤ), δεδομένου ότι περιλαμβάνουν δαπάνες
που αφορούν στην προστασία της δημόσιας υγείας,
της υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος, και υπό
τον όρο ότι η παρέμβαση θα υλοποιηθεί σε περιοχή,
όπου δεν υπάρχει επαρκής διαχείριση υποπροϊόντων
αντίστοιχης κατηγορίας. Επίσης προϋπόθεση για την
ένταξη των παρεμβάσεων αυτών στην κατηγορία ΣΤ
είναι να αναφέρεται στην αίτηση ενίσχυσης η γεω−
γραφική κάλυψη της μονάδας (οριοθέτηση περιοχών
υποχρεωτικής κάλυψης).
9. Με τον ίδιο τρόπο θα εξετάζονται οι αιτήσεις ενί−
σχυσης που αφορούν σε μονάδες μεταποίησης υπο−
προϊόντων κατηγορίας 3 με υποχρέωση μεταποίησης
του παραγόμενου τυρογάλακτος της περιοχής παρέμ−
βασης. Στις λοιπές περιπτώσεις οι αιτήσεις ενίσχυσης
θα εξετάζονται στις βαθμολογούμενες κατηγορίες και
θα λαμβάνουν τη μέγιστη βαθμολογία στο κριτήριο
που αφορά στη συμβολή στην προστασία του περι−
βάλλοντος ή και της δημόσιας υγείας. Ίδια διαδικασία
θα ακολουθείται και στις περιπτώσεις που οι αιτήσεις
ενίσχυσης αφορούν σε εκσυγχρονισμό υφιστάμενης
σφαγειοτεχνικής υποδομής ή ίδρυση νέων μονάδων.
Εάν οι αιτήσεις ενίσχυσης αφορούν σε παραγωγή ή/
και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολ−
ταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο κ.λπ.) και εντάσσονται στις
βαθμολογούμενες κατηγορίες, στο κριτήριο που αφορά
στη συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος θα
λαμβάνουν τη μέγιστη βαθμολογία ανεξαρτήτως το−
μέα. Δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του προγράμματος
αιτήσεις ενίσχυσης, οι οποίες αφορούν στο σύνολο ή
στο μεγαλύτερο μέρος τους σε εγκατάσταση φωτο−
βολταϊκών. Για τις προαναφερόμενες κατηγορίες αιτή−
σεων, οι δαπάνες που λήφθηκαν υπόψη για να λάβουν
τη μέγιστη βαθμολόγηση των κριτηρίων 5 και 6 ή την
προτεραιότητα ένταξής τους, δεν θα συμπεριληφθούν
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σε αιτήματα τεχνικής τροποποίησης, ακόμα και εάν με
την αφαίρεση της βαθμολογίας αυτής συγκεντρώνουν
τη βάση της κατηγορίας.
10. Αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν σε υφιστάμενες
επιχειρήσεις των οποίων το ποσοστό των εξαγωγών
προς τον κύκλο εργασιών, που εμφανίζουν κατά μέσο
όρο τα τρία (3) προηγούμενα έτη αυτού της αίτησης
ενίσχυσης, είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 30%, θα εξε−
τάζονται χωρίς βαθμολόγηση (κατηγορία ΣΤ), υπό την
προϋπόθεση ότι το εν λόγω ποσοστό εξαγωγών αφορά
μόνο το προϊόν ή τα προϊόντα που αποτελούν τελικό
προϊόν της μονάδας που αφορά η αίτηση ενίσχυσης
και θα τεκμηριώνεται με όλα τα απαραίτητα δικαιολο−
γητικά που αναφέρονται στο Κριτήριο 10 − Παράρτημα
Γ/Κριτήρια βαθμολόγησης της παρούσας απόφασης.
11. Αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν σε υφιστάμενες
επιχειρήσεις οι οποίες διατήρησαν, κατά τα τρία (3)
προηγούμενα έτη αυτού της αίτησης ενίσχυσης, τουλά−
χιστον 50 θέσεις εργασίας (υπολογιζόμενες σε Ε.Μ.Ε.)
κατά μέσο όρο, θα εξετάζονται χωρίς βαθμολόγηση
(κατηγορία ΣΤ), υπό την προϋπόθεση ότι έχουν προσκο−
μιστεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζονται
στο άρθρο 5 παρ. 11 της παρούσας απόφασης.
12. Τα επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού υφιστά−
μενων μονάδων δεν μπορεί να επιφέρουν αύξηση της
παραγωγικής δυναμικότητας αυτών σε ποσοστό μεγα−
λύτερο του 20% και μπορεί να υλοποιούνται με ή χωρίς
αλλαγή του τόπου εγκατάστασης. Εάν η προκύπτουσα
αύξηση της δυναμικότητας υπερβαίνει το ως άνω όριο,
τα επενδυτικά σχέδια χαρακτηρίζονται ως επέκταση.
Η αύξηση δυναμικότητας, εφόσον επιτρέπεται από την
αδειοδότηση που διαθέτει ο φορέας, υπολογίζεται ως
η διαφορά της πραγματικής παραγωγικής δυναμικότη−
τας, που προκύπτει από το μέσο όρο της τριετίας προ
ημερομηνίας αίτησης ενίσχυσης (εκ των Πινάκων Α4 και
Α5 που αποτυπώνουν τα πραγματικά στοιχεία παραγω−
γής του φορέα), και της προβλεπόμενης παραγωγικής
δυναμικότητας στο 3ο έτος λειτουργίας της μονάδας
μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης
(εκ των πινάκων Β5 και Β6 που αποτυπώνουν τις προ−
βλέψεις του φορέα σε βάθος δεκαετίας).
13. Στο πλαίσιο της δράσης που αφορά σε ίδρυση,
επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδων αδρανοποίησης
υποπροϊόντων σφαγής ως επιλέξιμη δαπάνη θεωρείται
η αγορά οχημάτων για τη μεταφορά ζωϊκών υποπροϊό−
ντων και πτωμάτων με προδιαγραφές σύμφωνες με την
κείμενη νομοθεσία (Καν. 1069/09 και Καν. 142/11).
14. Στο πλαίσιο των δράσεων που αφορούν σε ιδρύ−
σεις σφαγείων ή/και εκσυγχρονισμού – συμπλήρωσης
υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής και δεδομένης
της υποχρεωτικής ταξινόμησης των σφάγιων χοίρου
με βάση κοινοτική κλίμακα ταξινόμησης (Καν. (ΕΟΚ)
13220/84, (ΕΚ)1234/07 και (ΕΚ)1249/09) θεωρείται επιλέ−
ξιμη δαπάνη η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού
για την εφαρμογή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
αποφάσεις της Επιτροπής της 17/07/89 αριθ. 89/449/
ΕΟΚ και της 25ης /10/10 αριθ.2010/642/ΕΕ.
15. Στον τομέα των ελαιούχων προϊόντων και ειδικό−
τερα στη δράση που αναφέρεται σε εκσυγχρονισμό και
συγχώνευση ελαιοτριβείων (ελαιολάδου/ελαιοτριβεία)
επιλέξιμη θεωρείται κάθε δαπάνη για τη μετατροπή
των ελαιοτριβείων τριών φάσεων σε δύο.

16. Για όλες τις αιτήσεις ενίσχυσης, ανεξαρτήτως
τομέα και κατηγορίας, θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη η
προμήθεια επεξηγηματικών πινακίδων ή διαφημιστικών
πλαισίων στην τοποθεσία υλοποίησης της επένδυσης.
17. Διευκρινήσεις επί των δράσεων:
ΤΟΜΕΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ
Στη δράση 1.1 συμπεριλαμβάνεται η επέκταση υφιστά−
μενης σφαγειοτεχνικής υποδομής.
ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ
Στη δράση 6.7 ως κόμβοι σύγχρονων διαμετακομι−
στικών κέντρων θεωρούνται όσοι προβλέπονται στο Ν.
3333/05 ή στο Γενικό Χωροταξικό ή στα δύο κλαδικά
Τουρισμού και ΑΠΕ και Βιομηχανίας ή στα Γ.Π.Σ. Περι−
οχών ή ΣΧΟΑΠ ή με την έκδοση μελέτης και οικοδομι−
κής άδειας ή όπως ορισθούν στο Χωροταξικό για τις
μεταφορές ή άλλη διάταξη.
ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ/ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
Η επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών αφορά απο−
κλειστικώς σε πιστοποιημένη βιολογική πρώτη ύλη και
όχι σε αυτή του μεταβατικού σταδίου και απαιτείται
η προσκόμιση της πιστοποίησης του δικαιούχου της
επένδυσης σε περίπτωση καθετοποίησης της παραγω−
γής ή συμφωνητικά με πιστοποιημένους παραγωγούς
πενταετούς διάρκειας.
Η παραγωγή επώνυμων ποιοτικών, εμπορεύσιμων συ−
σκευασιών ελαιολάδου πρέπει να είναι σύμφωνη με τα
οριζόμενα στον Καν. 1019/02 και στην αριθμ. 323902/18−
9−09 κοινή υπουργική απόφαση της Δ/νσης ΠΑΠ Δεν−
δροκηπευτικής/Τμήμα Ελαίας.
ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΝΟΥ
Η παραγωγή οίνων ποιότητας αφορά σε ΠΟΠ, ΠΓΕ
και Βιολογική Αμπελοκαλλιέργεια με πιστοποιημένη βι−
ολογική πρώτη ύλη και όχι σε ανάλογη παραγωγή του
μεταβατικού σταδίου.
Για την παραγωγή οίνων από προϊόντα Βιολογικής
αμπελουργίας απαιτείται η προσκόμιση της πιστο−
ποίησης του δικαιούχου της επένδυσης σε περίπτω−
ση καθετοποίησης της παραγωγής ή συμφωνητικά με
πιστοποιημένους παραγωγούς πενταετούς διάρκειας.
ΤΟΜΕΑΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
Στις δράσεις 9.1 και 9.3 συμπεριλαμβάνονται οι μονά−
δες συσκευασίας σπαραγγιών.
ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
Για τη δράση 11.3, προκειμένου να χαρακτηριστεί μια
μονάδα παραγωγής ζωοτροφών ως μικρή μονάδα απλού
παρασκευαστηρίου με απαιτούμενους αποθηκευτικούς
χώρους, θα πρέπει η δυναμικότητα παραγωγής της σε
σύνθετες ζωοτροφές να μην υπερβαίνει τους 1.200 τον./
ετησίως και η δυνατότητα αποθήκευσης να μην υπερ−
βαίνει το 1/3 της ετήσιας εμπορεύσιμης ποσότητας.
ΑΡΘΡΟ 4
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
1. Ο δικαιούχος δύναται να αιτηθεί χορήγηση προ−
καταβολής μετά την απόφαση οριστικής έγκρισης της
επένδυσης. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 1 του
Καν(ΕΕ) 679/2011 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, το ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50%
της Δημόσιας ενίσχυσης που αφορά την επένδυση και
η εκκαθάρισή της πρέπει να συναρτάται με τη σύσταση
τραπεζικής εγγύησης (Εγγυητική Επιστολή) υπέρ ΟΠΕ−
ΚΕΠΕ που να αντιστοιχεί στο 110% του ποσού της προ−
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καταβολής. Η εγγύηση αποδεσμεύεται με την έκδοση
εντολής πληρωμής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν διαπιστωθεί
ότι το ποσό των συνολικά πληρωτέων δαπανών που
αντιστοιχεί στη δημόσια ενίσχυση υπερβαίνει το ποσό
της προκαταβολής.
2. Στις εκ μέρους των δικαιούχων υποβαλλόμενες
αιτήσεις πληρωμής πρέπει να προσδιορίζεται το αι−
τούμενο ποσό. Στην αίτηση επισημειώνεται από τον
Φορέα Εφαρμογής το ποσό, το οποίο εγκρίνεται προς
πληρωμή.
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. Δε θα πραγματοποι−
ούνται πληρωμές σε δικαιούχους ή, εάν έχουν πραγμα−
τοποιηθεί, θα ανακαλούνται, εφ’ όσον διαπιστωθεί ότι
έχουν προσκομισθεί πλαστά δικαιολογητικά ή ότι έχουν
παρουσιασθεί με οποιονδήποτε τρόπο ψευδή γεγονότα
ως αληθή.
4. Για την εκ μέρους της Επιτροπής Παρακολούθη−
σης πιστοποίηση των αφανών εργασιών που πραγ−
ματοποιούνται κατά την εκτέλεση των εγκεκριμένων
επενδυτικών σχεδίων θα προσκομίζεται με ευθύνη των
αιτούντων τεχνική έκθεση, στην οποία θα αναφέρονται
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 επι−
μετρήσεις φυσικού αντικειμένου, οι οποίες συνοδεύ−
ουν τα αιτήματα πληρωμών, θα μονογράφονται από
όλα τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποιεί την
πιστοποίηση και με τον τρόπο αυτό θα δηλώνεται η
σύμφωνη γνώμη τους με τα διαλαμβανόμενα σε αυτή.
Εάν υπάρχουν αντιρρήσεις από την επιτροπή 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 εκτελεσθεισών εργασιών.
6. Ο δικαιούχος οφείλει να παρέχει στην Επιτροπή Πα−
ρακολούθησης του έργου κάθε σχετική πληροφόρηση
για την πράξη (έναρξη εργασιών, κοινοποίηση αιτημά−
των παράτασης, τεχνικών τροποποιήσεων, αδειοδοτή−
σεων, ερωτημάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση
της πράξης κ.α.), προκειμένου να διευκολυνθεί η τελευ−
ταία στην εκτέλεση του έργου της και στον ορθότερο
προγραμματισμό της.
7. Ο δικαιούχος οφείλει να καταθέσει στη Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας ή στις Διευ−
θύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των
Περιφερειακών Ενοτήτων υπόψη της Επιτροπής Παρα−
κολούθησης Έργων που έχει συσταθεί στην αρμόδια
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας ή
της Περιφερειακής Ενότητας που υπάγεται (όπως αυτή
καθορίζεται στη σχετική υπουργική απόφαση) φάκελο
με τα νόμιμα πρωτότυπα παραστατικά των δαπανών
για τις εργασίες που έχει υλοποιήσει. Τα παραστατικά
(πρωτότυπα παραστατικά δαπανών και παραστατικά
εξοφλήσεων) ελέγχονται με ευθύνη της αρμόδιας Επι−
τροπής Παρακολούθησης και τίθεται σε αυτά η σφρα−
γίδα του μέτρου.
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Στη συνέχεια ο δικαιούχος ετοιμάζει δυο σειρές φω−
τοαντιγράφων, τις οποίες θεωρεί η Επιτροπή ως ακο−
λούθως:
Ο πρόεδρος της επιτροπής αντιπαραβάλει το φω−
τοαντίγραφο με το πρωτότυπο και βεβαιώνει με την
υπογραφή του ότι το φωτοαντίγραφο είναι όμοιο με
το πρωτότυπο. Η σχετική βεβαίωση γίνεται με επιση−
μειωματική πράξη στο σώμα του αντιγράφου από τον
πρόεδρο της επιτροπής και με τη χρήση ορθογώνιας
σφραγίδας με τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Τον τίτλο της υπηρεσίας του.
β. Τη φράση «ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο
που μου επιδείχθηκε από τον ενδιαφερόμενο (στη συ−
γκεκριμένη περίπτωση από τον φορέα)».
γ. Τον τόπο και την ημερομηνία επικύρωσης.
δ. Το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του υπαλλή−
λου (στη συγκεκριμένη περίπτωση του προέδρου της
επιτροπής) που διενεργεί την επικύρωση.
ε. Την επίσημη (στρογγυλή) σφραγίδα της υπηρεσίας
που διενεργεί την επικύρωση.
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας ……
ή Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. ……..
Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που μου επιδείχθηκε
από τον φορέα.
Τόπος και ημερομηνία επικύρωσης
Στρογγυλή σφραγίδα της Υπηρεσίας
Υπογραφή του Προέδρου της Επιτροπής
Ονοματεπώνυμο του Προέδρου της Επιτροπής

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. Οι επιχειρήσεις, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια
υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας, οφείλουν να
τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ..
10. Αν στο εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο προβλέπε−
ται δανεισμός για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής, το
σχετικό δάνειο θα πρέπει:
α) να συνάπτεται με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (όροι,
ύψος, διάρκεια, σκοπός, επιτόκιο),
β) να λαμβάνεται για το επενδυτικό σχέδιο και να
γίνεται σχετική μνεία στην δανειακή σύμβαση,
γ) να προσκομίζονται η δανειακή σύμβαση και οι τυχόν
εκταμιεύσεις.
11. Ενίσχυση καταβάλλεται εφόσον ο εξοπλισμός έχει
εγκατασταθεί στη μονάδα και έχει πιστοποιηθεί από
την Επιτροπή Παρακολούθησης.
12. Σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί δάνειο από το
Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, κατά την τελική
πληρωμή συνυπολογίζεται το Ακαθάριστο Ισοδύναμο
Επιχορήγησης.
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13. Οι δικαιούχοι οφείλουν να διατηρήσουν ενεργή την
επένδυση στην περιοχή, όπου χορηγήθηκε η ενίσχυση,
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών από την
έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσής της.
ΑΡΘΡΟ 5
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Το προβλεπόμενο ποσοστό εκτέλεσης του έργου
σε ετήσια βάση, που αναφέρεται στην απόφαση Προέ−
γκρισης για την καταρχήν ένταξη της πράξης στο πρό−
γραμμα, αποτελεί ενδεικτική κατανομή δαπανών κατ’
έτος. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου (έναρξη/λήξη), που αναφέρεται στην απόφαση
οριστικής ένταξης της πράξης στο πρόγραμμα, είναι
δεσμευτικό για την υλοποίησή της.
2. Η υποβολή των δικαιολογητικών από τους δικαι−
ούχους με σχετικό έγγραφό τους μετά την απόφαση
Προέγκρισης επέχει θέση εκ μέρους τους αποδοχής
των διαλαμβανομένων σε αυτή. Η απόφαση Οριστικής
έγκρισης επέχει θέση σύμβασης μεταξύ δικαιούχου και
ΥπΑΑΤ και τόσο τα αναφερόμενα σε αυτή όσο και αυτά
που έχουν ληφθεί υπόψη για την έκδοσή της είναι δε−
σμευτικά. Τροποποίηση της εν λόγω απόφασης είναι
δυνατή μετά από αίτημα του δικαιούχου.
3. Σύμφωνα με τον Καν. 1974/06 είναι υποχρεωτική η
ανάρτηση επεξηγηματικών πινακίδων ή διαφημιστικών
πλαισίων στην τοποθεσία υλοποίησης της επένδυσης.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιομορφία και μεγα−
λύτερη αναγνωρισιμότητα, οι πινακίδες ή τα πλαίσια
πρέπει να τοποθετούνται στο πιο ευκρινές σημείο και
να πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο
παράρτημα Β΄ της παρούσας.
4. Αν διαπιστωθεί ότι λόγω αλλαγής της εταιρικής
σύνθεσης ο δικαιούχος του επενδυτικού σχεδίου έπαυσε
να είναι ΜΜΕ, αν είχε ενταχθεί υπό αυτό το καθεστώς,
τότε αφαιρείται από την ενίσχυση η διαφορά του προ−
βλεπομένου ποσοστού, εάν η ενέργεια πραγματοποιηθεί
από την ημερομηνία υπαγωγής της αίτησης ενίσχυσης
στις διατάξεις του Μέτρου και μέχρι την παρέλευση
πενταετίας από την έκδοση της απόφασης ολοκλήρω−
σης της επένδυσης.
5. Σε κάθε αίτημα τροποποίησης των όρων που ανα−
φέρονται στην απόφαση οριστικής ένταξης των επεν−
δυτικών σχεδίων, των παραρτημάτων της καθώς και
των στοιχείων που λήφθηκαν υπόψη για την έκδοσή
της θα ελέγχεται, μεταξύ άλλων, εάν επηρεάζεται η
βαθμολόγησή τους και θα γίνεται αποδεκτή εφόσον
δεν προκύπτει βαθμολογική μεταβολή ή εφόσον μετά
την επαναβαθμολόγηση των επενδυτικών σχεδίων συ−
γκεντρώνουν αυτά τη βάση της κατηγορίας, όπως δι−
αμορφώθηκε από τον συντελεστή βαρύτητας αυτής.
6. Οι Γνωμοδοτικές Επιτροπές και οι Επιτροπές Πα−
ρακολούθησης εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι την
ολοκλήρωση του ελέγχου των μακροχρόνιων υποχρε−
ώσεων των δικαιούχων.
7. Κάθε πληροφορία (ανακοίνωση, πρόσκληση, ενη−
μέρωση) που αφορά σε εφαρμογή των διατάξεων του
προγράμματος θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του
Υπ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr, www.agrotikianaptixi.gr) και το
γεγονός αυτό θα επέχει θέση δημοσίευσης.
8. Ο δικαιούχος προκειμένου να αποδείξει την ανά−
λωση της ίδιας συμμετοχής του θα πρέπει μέχρι την

υποβολή του φακέλου με τα δικαιολογητικά για την
καταβολή της πρώτης δόσης της εγκεκριμένης δημό−
σιας δαπάνης να έχει προβεί στις διαδικασίες που ορί−
ζονται στο έγγραφο προέγκρισης, με προσκόμιση και
των αποδεικτικών στοιχείων για την αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου, όπου απαιτείται.
9. 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.
10. Τα υποβαλλόμενα οικονομικά στοιχεία θα είναι
υπογεγραμμένα από το λογιστή και το νόμιμο εκπρό−
σωπο του φορέα της αίτησης ενίσχυσης και θεωρημένα
από την οικεία Δ.Ο.Υ. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν
βιβλία Γ΄ κατηγορίας και δημοσιεύουν ισολογισμό θα
υποβάλλεται το σχετικό ΦΕΚ ή η ανακοίνωση καταχώ−
ρησης προς το Εθνικό Τυπογραφείο.
11. Οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας θα υπολογίζονται
σε Ε.Μ.Ε. Για την τεκμηρίωσή τους θα προσκομίζονται
φορολογικά έντυπα Ε7 (ή άλλα δικαιολογητικά ισοδύ−
ναμης ισχύος) για τα τρία (3) προηγούμενα έτη αυτού
της αίτησης Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι θα υπο−
βάλουν δήλωση για το μέγεθος της επιχείρησής τους
ως ακολούθως:
• Δήλωση νομίμου εκπροσώπου του δικαιούχου για
τεκμηρίωση κατηγορίας (ΜΜΕ ή επιχείρηση που απα−
σχολεί λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο
εργασιών μικρότερο των 200 εκ. ευρώ), λαμβάνοντας
υπόψη και τις τυχόν συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες
επιχειρήσεις. Στην περίπτωση που το μέγεθος του δι−
καιούχου διαφοροποιείται μεταξύ των δυο τελευταίων
χρήσεων, σύμφωνα με τη δήλωση, τα οικονομικά στοι−
χεία μεγεθών και απασχόλησης υποβάλλονται και για
την προηγούμενη αυτών χρήση.
• Για τις ατομικές επιχειρήσεις θα υποβάλλεται η
έναρξη επιτηδεύματος, προκειμένου να πιστοποιείται
ότι πρόκειται για δικαιούχους του προγράμματος.
12. Μελέτες και αμοιβές συμβούλων αφορούν στην
κατάρτιση της αίτησης ενίσχυσης και στην παρακολού−
θηση του υλοποιούμενου επενδυτικού σχεδίου.
13. Εάν περιουσιακά στοιχεία, που έχουν ενταχθεί στις
διατάξεις του μέτρου, κατασχεθούν και τεθούν για οποι−
ονδήποτε λόγο σε πλειστηριασμό, το συνολικό 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 Κ.Πολ.Δικ.
ΑΡΘΡΟ 6
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ
ΩΣ ΝΕΩΝ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ
1. Χορηγείται ενίσχυση υπό μορφή επιδότησης κεφα−
λαίου στις επενδύσεις του Μέτρου 123 Α του Προγράμ−
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013, που αποτελεί
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τη Δημόσια Δαπάνη, ανεξαρτήτως τομέα, υποτομέα και
περιοχών των γεωγραφικών περιφερειών που είναι επι−
λέξιμες για τον στόχο σύγκλισης, σε ποσοστό.
α) 50% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης για
επενδύσεις ή τμήματα επενδύσεων μέχρι του ποσού
των 1.500.000 €.
β) 45% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των
επενδύσεων από 1.500.000 € μέχρι 3.000.000 €.
γ) 40% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των
επενδύσεων από 3.000.000 € μέχρι 6.000.000 €.
δ) 35% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των
επενδύσεων άνω των 6.000.000 €
2. Για τις περιοχές της περιφέρειας της Στερεάς Ελ−
λάδας (εκτός στόχου σύγκλισης) χορηγείται ενίσχυση
υπό μορφή επιδότησης κεφαλαίου σε ποσοστό:
α) 40% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης για
επενδύσεις ή τμήματα επενδύσεων μέχρι του ποσού
των 6.000.000 €.
β) 35% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των
επενδύσεων άνω των 6.000.000 €.
3. Ενισχύονται με το μισό του μέγιστου ποσοστού
που προβλέπεται σύμφωνα με το παράρτημα του Καν.
1698/2005 οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους
από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο
των 200 εκατ. Ευρώ, όπως αναφέρεται στα άρθρα 3
και 4 της αριθμ., 4435/144452/22−11−2013 (ΦΕΚ 3078/Β΄/
04.12.13) χωρίς κλιμάκωση.
4. Για επενδύσεις επιχειρήσεων μεταποίησης και
εμπορίας γεωργικών προϊόντων που προέρχονται κυ−
ρίως από την τοπική παραγωγή, που θα υλοποιηθούν
σε όλα τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, ανεξάρτητα
που υπάγονται διοικητικά και εξαιρουμένων των νή−
σων Κρήτης και Εύβοιας, τη χορήγηση ενίσχυσης σε
ποσοστό:
• 65% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης για
επενδύσεις ή τμήματα επενδύσεων μέχρι του ποσού
των 1.500.000,00 €,
• 60% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των
επενδύσεων από 1.500.000,00 € μέχρι 3.000.000,00 €,
• 50% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των
επενδύσεων από 3.000.000,00 € μέχρι 6.000.000,00 €,
• 35% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των
επενδύσεων άνω των 6.000.000,00 € μέχρι 10.000.000 €.
Δεν ισχύουν οι περιορισμοί μεγέθους επιχειρήσεων,
ως προς το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης στο έδαφος
των μικρών νησιών του Αιγαίου.
5. Αιτήσεις ενίσχυσης για ίδιους ή διαφορετικούς το−
μείς στα πλαίσια του Μέτρου 123Α του ΠΑΑ 2007−2013
υποβάλλονται μόνο μία φορά από τον ίδιο δικαιούχο
εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στην προκήρυξη.
6. Για τον χαρακτηρισμό των παραγωγικών διαδι−
κασιών μεταποίησης, τυποποίησης ως καινοτόμων ή
προηγμένης τεχνολογίας και των παραγόμενων με−
ταποιημένων προϊόντων ή των μορφών εμπορίας των
προϊόντων ως νέων ή καινοτόμων που θα λαμβάνονται
υπόψη για τη βαθμολόγηση του αντίστοιχου κριτηρίου,
ισχύουν τα αναφερόμενα στο παράρτημα Γ΄/Κριτήρια
Βαθμολόγησης (Εξειδίκευση κριτηρίου 9).
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ΑΡΘΡΟ 7
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΨΟΥΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ
1. Εγκρίνεται το περιεχόμενο και ο τρόπος παρουσία−
σης της Οικονομοτεχνικής Μελέτης των αιτήσεων ενί−
σχυσης του Μέτρου 123 Α του ΠΑΑ ως εμφανίζεται στο
Παράρτημα Α το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας, συμπεριλαμβανομένων και των Πινάκων
Α1 – Α10, Β1 – Β10 και Περιβαλλοντικών Δεικτών.
2. Εγκρίνονται τα υποδείγματα 1 (αναλυτική κατάσταση
πληρωμών πραγματοποιηθεισών δαπανών), 2 (πιστοποι−
ητικό για την πληρωμή δόσεων της δημόσιας δαπάνης,
βεβαίωση προόδου εργασιών και βεβαίωση εξόφλησης
τιμολογίων), 3, 4 (συγκριτικός πίνακας), 5 (χρηματοοικο−
νομικό δελτίο καθορισμού πληρωτέου ποσού οικονομικών
ενισχύσεων μερικής/τελικής δόσης αίτησης πληρωμής,
του παραρτήματος Α της παρούσης.
3. Εγκρίνεται το υπόδειγμα του αξιολογητικού σημει−
ώματος, όπως εμφανίζεται στο παράρτημα Γ, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
4. Ορίζεται ως ανώτερο ύψος επιλέξιμης δαπάνης που
θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συμμετοχής
της Οικονομοτεχνικής Μελέτης στον προσδιορισμό των
Γενικών Εξόδων του Φορέα Υλοποίησης της Επένδυσης:
α) ποσοστό μέχρι 2,5% για τις επενδύσεις επιλέξιμου
προϋπολογισμού κατά την έγκριση από την Γνωμοδο−
τική Επιτροπή μέχρι 500.000 €.
β) ποσοστό 2% για το τμήμα των Επενδύσεων επι−
λέξιμου προϋπολογισμού κατά την έγκριση από την
Γνωμοδοτική Επιτροπή από 500.001 € μέχρι 1.500.000 €.
γ) ποσοστό 1,5% για το τμήμα των Επενδύσεων επι−
λέξιμου προϋπολογισμού κατά την έγκριση από την
Γνωμοδοτική Επιτροπή από 1.500.001 € μέχρι 3.500.000 €.
δ) ποσοστό 1,0% για το τμήμα των Επενδύσεων επιλέ−
ξιμου προϋπολογισμού κατά την έγκριση από την Γνω−
μοδοτική Επιτροπή από 3.500.001 € μέχρι 6.000.000 €.
ε) ποσοστό 0,5% για το τμήμα των Επενδύσεων επι−
λέξιμου προϋπολογισμού κατά την έγκριση από την
Γνωμοδοτική Επιτροπή από 6.000.001 € και άνω.
5. Τα ανωτέρω έχουν ισχύ για τον υπολογισμό του ύψους
της επιλέξιμης δαπάνης και της αντίστοιχης επιχορήγησης
στα πλαίσια της Οικονομοτεχνικής μελέτης στα πλαίσια
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013 και
δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς.
6. Η καταβολή της αναλογούσας επιχορήγησης για τη
δαπάνη της Οικονομοτεχνικής Μελέτης πραγματοποιεί−
ται κατά την τελική πληρωμή της επένδυσης.
7. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Έγκρισης Επενδυτικών Σχε−
δίων δύναται να εγκρίνει χαμηλότερα ποσά ή να μειώνει
τα αρχικά εγκριθέντα, μετά από εισήγηση της αρμόδι−
ας υπηρεσίας, στις περιπτώσεις μη επαρκών μελετών
ή τροποποιήσεων που δεν αιτιολογούνται επαρκώς και
καταδεικνύουν την ανεπάρκεια της αρχικής μελέτης.
ΑΡΘΡΟ 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ÙÊÚÊÚÜÐÕÊ Ê
ÝÙØÍÎÒÌÕÊ ÊÒÜÐÛÐÛ ÍÒÓÊÒØÝßØÝ
ÝÙØÍÎÒÌÕÊ ÞÊÓÎÔØÝ ÝÙØàÐÞÒØÜÐÜÊÛ
ÝÙØÍÎÒÌÕÊ ÙÔÐÚáÕáÖ
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ÊÒÜÐÛÐ
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Ùøöù
ÝÙØÝÚÌÎÒØ ÊÌÚØÜÒÓÐÛ ÊÖÊÙÜÝ×ÐÛ & ÜÚØÞÒÕáÖ

ÙéøéòéóöĄĆí ôé íôíøëæúíûí ëñé ûïô ü÷éëĀëæ ûïù éçûïúïù íôçúþüúæù Ćéù Ćí úûöñþíçé
ÜÒÜÔØÛ ÊÒÜÐÛÐÛ
ÎÖÒÛßÝÛÐÛ
1.

ÌÎÖÒÓÊ ÛÜØÒßÎÒÊ

1.1

ÌÎÖÒÓÊ ÛÜØÒßÎÒÊ ÎÙÒßÎÒÚÐÛÐÛ

ÎÙáÖÝÕÒÊ ÎÙÒßÎÒÚÐÛÐÛ :
ÍÒÊÓÚÒÜÒÓØÛ ÜÒÜÔØÛ :
ÊÞÕ / ÍØÝ :
ÖØÕÒÓÐ ÕØÚÞÐ :
ÎÜØÛ ÒÍÚÝÛÐÛ :
ÍÚÊÛÜÐÚÒØÜÐÜÊ :
ÓÊÍ (ÓÝÚÒØÒ ÓÊÒ ÍÎÝÜÎÚÎÝØÖÜÎÛ) :
ÜÊßÝÍÚØÕÒÓÐ ÍÒÎÝÑÝÖÛÐ
ÎÍÚÊÛ ÎÙÒßÎÒÚÐÛÐÛ :
ÜÊßÝÍÚØÕÒÓÐ ÍÒÎÝÑÝÖÛÐ
ÙÊÚÊÌáÌÒÓÐÛ ÕØÖÊÍÊÛ :

ÊÚÒÑÕØÛ ÜÐÔÎÞáÖØÝ :
ÊÚÒÑÕØÛ FAX :
E MAIL :
1.2

ØÖØÕÊÜÎÙáÖÝÕØ ÖØÕÒÕØÝ
ÎÓÙÚØÛáÙØÝ ÜÐÛ ÎÙÒßÎÒÚÐÛÐÛ :
ÑÎÛÐ ÛÜÐÖ ÎÙÒßÎÒÚÐÛÐ :
ÊÚÒÑÕØÛ ÜÐÔÎÞáÖØÝ :
ÊÚÒÑÕØÛ FAX :
E MAIL :

ÛÜØÒßÎÒÊ ÖØÕÒÕØÝ ÎÓÙÚØÛáÙØÝ ÎÙÒßÎÒÚÐÛÐÛ
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ÝÙÎÝÑÝÖØÛ ÙÚÊ×ÐÛ ÎÙÒßÎÒÚÐÛÐÛ

ØÖØÕÊÜÎÙáÖÝÕØ
ÝÙÎÝÑÝÖØÝ ÌÒÊ ÜÐÖ
ÎÙÒÓØÒÖáÖÒÊ ÕÎ
ÝÙ. ÊÌÚØÜÒÓÐÛ ÊÖÊÙÜÝ×ÐÛ
& ÜÚØÞÒÕáÖ :
ÑÎÛÐ ÛÜÐÖ ÎÙÒßÎÒÚÐÛÐ :
ÍÒÎÝÑÝÖÛÐ :
E MAIL :
ÜÐÔÎÞáÖØ :
ÞÊ× :
ÐÕÎÚØÕÐÖÒÊ ÝÙØËØÔÐÛ :

ÍïóąôĀ ăûñ ûé úûöñþíçé ûïù éçûïúïù íôçúþüúïù ÷öü ü÷öêäóóöôûéñ
ëñé åôûéõï úûö Õåûøö 123Ê, íçôéñ éòøñêæ òéñ êíêéñąôĀ ûïô öøðăûïûé
òéñ ÷ñúûăûïûé éüûąô òéñ ëôĀøçîĀ ăûñ, úí ìñéýöøíûñòæ ÷íøç÷ûĀúï, ï
éçûïúï íôçúþüúïù ðé é÷öøøç÷ûíûéñ þĀøçù ÷íøéñûåøĀ éõñöóăëïúï.
Ý÷öëøéýæ òéñ
öôöĆéûí÷ąôüĆö
ôöĆçĆöü íò÷øöúą÷öü

Ûýøéëçìé í÷ñþíçøïúïù
ÕÎÔÎÜÐÜÐÛ

ØÖØÕÊÜÎÙáÖÝÕØ

ÝÙØÌÚÊÞÐ

ÊÚÒÑÕØÛ ÕÐÜÚáØÝ
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2. ÊÙÊÒÜØÝÕÎÖÊ ÍÒÓÊÒØÔØÌÐÜÒÓÊ

Ý÷éëĀëæ éñûæúíĀô íôçúþüúïù Óéô 1698/2005
Õåûøö 123 Ê
Êôéëòéçé ìñòéñöóöëïûñòä òéñ úûöñþíçé
1.

Êôûçëøéýö ûíóíüûéçöü òĀìñòö÷öñïĆåôöü òéûéúûéûñòöĄ í÷ñþíçøïúïù æ éôûçëøéýö
òéûéúûéûñòöĄ òéñ ûĀô ûøö÷ö÷öñæúíĀô éüûöĄ ëñé ûöüù ìñòéñöĄþöüù Ćí Ćöøýæ
íûéñøíçéù. Ûûñù ÷íøñ÷ûąúíñù ìñòéñöĄþĀô ûĀô ö÷öçĀô ï ôöĆñòæ Ćöøýæ íçôéñ Î.Ù.Î. æ Ê.Î.
÷øöúòöĆçîíûéñ ü÷öþøíĀûñòä ûö ÞÎÓ ìïĆöúçíüúïù ûöü éøþñòöĄ òéûéúûéûñòöĄ òéñ ûïù
ûíóíüûéçéù ûøö÷ö÷öçïúæù ûöü.

2.

Ûûöñþíçé ÷ñúûö÷öçïúïù íûéñøñòæù – Ćíûöþñòæù úĄôðíúïù.

3.

Ãôéøõï í÷ñûïìíĄĆéûöù.

4.

Üçûóöüù ñìñöòûïúçéù öñòö÷åìöü æ òéñ íëòéûéúûäúíĀô úûö ö÷öçö ă÷öü ÷øăòíñûéñ ôé
÷øéëĆéûö÷öñïðíç ï í÷åôìüúï, íçûí ÷øăòíñûéñ ëñé ôåé Ćöôäìé æ Ćíûíëòéûäúûéúï æ
íòúüëþøöôñúĆă æ í÷åòûéúï æìï ü÷äøþöüúéù Ćöôäìéù òéðąù òéñ ÷ñúûö÷öñïûñòă
Ćíûéëøéýæù,

òéñ êéøąô. Óéûä ûïô éõñöóăëïúï ûïù éçûïúïù íôçúþüúïù ëçôöôûéñ

é÷öìíòûåù òéñ öñ ÷íøñ÷ûąúíñù ĆçúðĀúïù öñòö÷åìĀô òéñ íëòéûéúûäúíĀô Ćí ñìñĀûñòă
úüĆýĀôïûñòă ü÷ă ûïô ÷øöĂ÷ăðíúï ÷øöúòăĆñúïù ûïù úüĆêöóéñöëøéýñòæù ÷øäõïù òéñ
ûöü ÷ñúûö÷öñïûñòöĄ Ćíûéëøéýæù, ëñé þøöôñòă ìñäúûïĆé ûöüóäþñúûöô íçòöúñ íûąô é÷ă
ûïô ü÷öêöóæ ûïù éçûïúïù, Ćí ûé ìñòéñöóöëïûñòä

é÷öìöþæù ûïù é÷ăýéúïù

Ùøöåëòøñúïù é÷ă ûö ìñòéñöĄþö. Ìçôöôûéñ é÷öìíòûåù òéñ öñ ÷íøñ÷ûąúíñù ĆçúðĀúïù
öñòö÷åìĀô

òéñ

íëòéûéúûäúíĀô

Ćí

ûïô

÷øöúòăĆñúï

ñìñĀûñòöĄ

úüĆýĀôïûñòöĄ

úüĆêöóéñöëøéýñòă åëëøéýö ëñé þøöôñòă ìñäúûïĆé ûöüóäþñúûöô íçòöúñ íûąô é÷ă ûïô
ü÷öêöóæ ûïù éçûïúïù. Üö ĆñúðĀûæøñö úüĆêăóéñö òéñ ûö éôûçúûöñþö ÷ñúûö÷öñïûñòă
Ćíûéëøéýæù, ÷øå÷íñ ôé òéûéûíðöĄô Ćéîç Ćí ûé ìñòéñöóöëïûñòä ûïù Ùøöåëòøñúïù.
5.

ÒúöóöëñúĆöç òéñ é÷öûíóåúĆéûé þøæúíĀù ëñé ûé ûøçé (3) ÷øöïëöĄĆíôé åûï éüûöĄ ûïù
éçûïúïù, òéðąù í÷çúïù òéñ ï ü÷öêöóæ ûĀô éôûñúûöçþĀô íòòéðéøñúûñòąô úïĆíñĀĆäûĀô
ûïù Í.Ø.Ý. íôăù íòäúûöü ûĀô íûéçøĀô ÷öü òéûåþöüô ÷öúöúûă çúö æ äôĀ ûĀô 10%.
Îäô ÷øăòíñûéñ ëñé ôíöúĄúûéûï íûéñøçé ü÷öêäóóöôûéñ Ćăôö ûé íòòéðéøñúûñòä
úïĆíñąĆéûé ûïù Í.Ø.Ý. ûĀô ûøñąô (3) ûíóíüûéçĀô íûąô, íôăù íòäúûöü ûĀô ÷éøé÷äôĀ
ĆíûăþĀô.

44954

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ûûïô ÷íøç÷ûĀúï ÷öü öñ ìñòéñöĄþöñ:
x

íçôéñ ü÷öþøíĀĆåôöñ ôé ìïĆöúñíĄöüô ñúöóöëñúĆă òéñ é÷öûíóåúĆéûé þøæúïù,
é÷éñûíçûéñ ï ÷øöúòăĆñúï í÷çúïĆöü éôûçëøéýöü ûïù ìïĆöúçíüúæù ûöü úûöô
ûĄ÷ö æ úûö éôûçúûöñþö ÞÎÓ

x

ìíô íçôéñ ü÷öþøíĀĆåôöñ ôé ìïĆöúñíĄöüô ñúöóöëñúĆă òéñ é÷öûíóåúĆéûé,
é÷éñûíçûéñ ï ÷øöúòăĆñúï éôûçëøéýöü ûö ö÷öçö ÷øå÷íñ ôé íçôéñ ðíĀøïĆåôö
é÷ă ûöüù ìñöøñúĆåôöüù íóíëòûåù.

Øñ ìñòéñöĄþöñ ÷öü ìíô íçôéñ ü÷öþøíĀĆåôöñ ôé úüôûäúúöüô òéñ ìïĆöúñíĄöüô
ñúöóöëñúĆă ÷øå÷íñ ü÷öþøíĀûñòä ôé ü÷öêäóöüô éôûçëøéýé ûĀô íôûĄ÷Āô ýöøöóöëçéù
íñúöìæĆéûöù Î3 òéñ Î5 ÷öü ü÷åêéóéô ûé ûøçé (3) ÷øöïëöĄĆíôé åûï éüûöĄ ûïù
éçûïúïù.
Ûûïô ÷íøç÷ûĀúï ÷öü öñ éñûæúíñù íôçúþüúïù éôéýåøöôûéñ úí Ćíûíëòéûäúûéúï æ
íòúüëþøöôñúĆă, ðé ÷øå÷íñ ìñé ûĀô ñúöóöëñúĆąô æ ûĀô íôûĄ÷Āô ýöøöóöëçéù
íñúöìæĆéûöù Î3 òéñ Î5 ôé é÷öìíñòôĄíûéñ ăûñ ï ìøéúûïøñăûïûé ûïù Ćöôäìéù ìíô íçþí
ìñéòö÷íç ûé ûøçé (3) ûöüóäþñúûöô ûíóíüûéçé åûï.
Î÷íôìĄúíñù

÷öü

éôéýåøöôûéñ

úí

íòúüëþøöôñúĆă,

í÷åòûéúï

Ćí

æ

þĀøçù

Ćíûíëòéûäúûéúï ĆöôäìĀô, éüûåù ÷øå÷íñ ôé óíñûöüøëöĄô ëñé Ćñé ûøñíûçé ÷øñô ûïô
ü÷öêöóæ ûïù éçûïúïù íôçúþüúïù ëñé ûöô íòúüëþøöôñúĆă ûöüù, Ćí íõéçøíúï éüûåù ÷öü
åþöüô íôûéþðíç úûé ÷óéçúñé ÷øöïëöĄĆíôĀô ÷øöòïøĄõíĀô ûöü Õåûøöü 123Ê.
6.

ÍæóĀúï Ćíëåðöüù í÷ñþíçøïúïù.

7.

Þöøöóöëñòä åôûü÷é Î7 (æ éóóé ìñòéñöóöëïûñòä ñúöìĄôéĆïù ñúþĄöù) ëñé ûé ûøçé (3)
÷øöïëöĄĆíôé åûï éüûöĄ ûïù éçûïúïù íôçúþüúïù.

8.

Üíþôñòä úþåìñé: ûö÷öëøéýñòă, ìñäëøéĆĆé òäóüÿïù òéñ òéûăÿíñù, úþåìñé ìñäûéõïù
ĆïþéôöóöëñòöĄ íõö÷óñúĆöĄ Ćí úþíûñòă ü÷ăĆôïĆé, ûăúö ûïù üýñúûäĆíôïù ăúö òéñ ûïù
÷øöûíñôăĆíôïù òéûäúûéúïù, éôíõäøûïûé é÷ă ûö íçìöù ûïù í÷åôìüúïù, éòăĆé òéñ úûñù
÷íøñ÷ûąúíñù ÷öü éýöøöĄô Ćăôö ûïô ÷øöĆæðíñé ĆïþéôöóöëñòöĄ íõö÷óñúĆöĄ òéñ
óí÷ûöĆíøæù

ûíþôñòæ

òéñ

óíñûöüøëñòæ

÷íøñëøéýæ

ûïù

÷øöûíñôöĆåôïù

éçûïúïù

íôçúþüúïù. Îçôéñ ìüôéûæ ï éôéîæûïúï ÷øăúðíûĀô ûíþôñòąô úþíìçĀô é÷ă ûöô
éñûöĄôûé.
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9.
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Êôéóüûñòăù ÷øöĂ÷öóöëñúĆăù òăúûöüù òûñøñéòąô òéñ Ćïþéôöóöëñòąô íëòéûéúûäúíĀô
(÷øöĆåûøïúï, éôäóüúï òéûä ĆïþäôïĆé, ò.ó.÷.) úí ÎÝÚá, Ćí ìñéþĀøñúĆă ûöü òéðéøöĄ
÷öúöĄ òéñ ûöü ÞÙÊ.

10. Ð

÷øöĆæðíñé

ûöü

ĆïþéôöóöëñòöĄ

íõö÷óñúĆöĄ

÷øå÷íñ

ôé

ü÷öúûïøçîíûéñ

é÷ă

ûöüóäþñúûöô ìĄö (2) ëøé÷ûåù ÷øöúýöøåù úüôöìíüăĆíôíù é÷ă ûé éôûçúûöñþé
íôïĆíøĀûñòä ýüóóäìñé Ćí éôéýöøä úûé ûíþôñòä þéøéòûïøñúûñòä ûöü, ëñé ăóé ûé
úûöñþíçé ûĀô ìé÷éôąô ëñé ûé ö÷öçé îïûíçûéñ íôçúþüúï.
11.

Áìíñé óíñûöüøëçéù üýñúûäĆíôïù Ćöôäìéù, ă÷öü éüûă é÷éñûíçûéñ é÷ă ûïô ñúþĄöüúé
ôöĆöðíúçé. Ìçôöôûéñ ìíòûåù éñûæúíñù íôçúþüúïù üýñúûéĆåôĀô ĆöôäìĀô ûĀô ö÷öçĀô
÷øöúĀøñôä åþíñ éôéòóïðíç ï äìíñé óíñûöüøëçéù, íýăúöô Ćí ûïô ÷øöûíñôăĆíôï éçûïúï
íôçúþüúïù ñòéôö÷öñöĄôûéñ öñ ăøöñ ûïù éôäòóïúïù.

12. Áìíñé íëòéûäúûéúïù ĆïþéôöóöëñòöĄ íõö÷óñúĆöĄ ÷øöêóí÷ăĆíôïù òéûäúûéúïù. Îçôéñ
ìüôéûæ ï ÷øöúòăĆñúæ ûöü ìĄö Ćæôíù Ćíûä ûïô ü÷öêöóæ ûïù éçûïúïù íôçúþüúïù, Ćăôö
úûïô ÷íøç÷ûĀúï ÷öü òéûä ûïô ü÷öêöóæ ûïù éçûïúïù ÷øöúòöĆçîíûéñ éôûçëøéýö ûöü
éñûæĆéûöù ûöü ýöøåé ëñé åòìöúæ ûöü é÷ă ûñù éøĆăìñíù ü÷ïøíúçíù.
13. Üñù é÷éøéçûïûíù, òéûä òéûïëöøçé í÷åôìüúïù, ÷íøñêéóóöôûñòåù éìíñöìöûæúíñù æ
ñúöìĄôéĆé é÷éóóéòûñòä åëëøéýé, üýñúûäĆíôïù òéñ ÷øöêóí÷ăĆíôïù òéûäúûéúïù,
úĄĆýĀôé Ćí ûïô Îðôñòæ òéñ Óöñôöûñòæ ÖöĆöðíúçé, ÷öü éýöøä ûïô ÷øöúûéúçé ûöü
÷íøñêäóóöôûöù. Îçôéñ ìüôéûæ ï ÷øöúòăĆñúï ûĀô íô óăëĀ ìñòéñöóöëïûñòąô ìĄö Ćæôíù
Ćíûä ûïô ü÷öêöóæ ûïù éçûïúïù íôçúþüúïù, Ćăôö úûïô ÷íøç÷ûĀúï ÷öü òéûä ûïô
ü÷öêöóæ ûïù éçûïúïù ÷øöúòöĆçîíûéñ éôûçëøéýö ûöü éñûæĆéûöù ûöü ýöøåé ëñé
åòìöúæ ûĀô é÷ă ûñù éøĆăìñíù ü÷ïøíúçíù.
14. Ûí ÷íøç÷ûĀúï í÷åòûéúïù – íòúüëþøöôñúĆöĄ íçôéñ ü÷öþøíĀûñòæ ï ÷øöúòăĆñúï ûïù
æìï ü÷äøþöüúéù ÷öóíöìöĆñòæù äìíñéù ðíĀøïĆåôïù (ëñé ûïô ïóíòûøöìăûïúï ûöü
òûñøçöü), éòăĆï òéñ úûñù ÷íøñ÷ûąúíñù ÷öü úûïô éçûïúï íôçúþüúïù ìí îïûíçûéñ
íôçúþüúï ëñé òûñøñéòåù íëòéûéúûäúíñù.
15. Ý÷íĄðüôï ìæóĀúï ûøă÷öü òäóüÿïù çìñéù úüĆĆíûöþæù úĄĆýĀôé Ćí ûö ÙéøäøûïĆé Ì
/Ý÷öìíçëĆéûé Ý÷íĄðüôĀô ÍïóąúíĀô ûïù ÷éøöĄúéù é÷ăýéúïù.
16. Ý÷íĄðüôï ìæóĀúï ăûñ:
x

ûö çìñö éôûñòíçĆíôö ûïù í÷åôìüúïù ìíô åþíñ ÷øöûéðíç æ öøñúûñòä ü÷éþðíç ëñé
íôçúþüúï úí äóóö Ćåûøö ûöü ÙøöëøäĆĆéûöù æ úí äóóö Î÷ñþíñøïúñéòă ÙøăëøéĆĆé
æ úûöô éôé÷ûüõñéòă ôăĆö, úĄĆýĀôé Ćí ûö ÙéøäøûïĆé Ì /Ý÷öìíçëĆéûé Ý÷íĄðüôĀô
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ÍïóąúíĀô ûïù ÷éøöĄúéù é÷ăýéúïù. Ûí ÷íøç÷ûĀúï ìñé÷çúûĀúïù ăûñ ûö çìñö
éôûñòíçĆíôö åþíñ ü÷öêóïðíç ëñé íôçúþüúï òéñ úí äóóö Ćåûøö ûöü ÙÊÊ æ úí äóóö
Î÷ñþíñøïúñéòă ÙøăëøéĆĆé æ úûöô éôé÷ûüõñéòă ôăĆö, ï éçûïúï íôçúþüúïù
é÷öøøç÷ûíûéñ, íôïĆíøąôíûéñ íëëøäýĀù ö ýöøåéù ûöü äóóöü ÷øöëøäĆĆéûöù òéñ ö
ìñòéñöĄþöù ûïù í÷åôìüúïù ìí ìĄôéûéñ ôé ü÷öêäóíñ äóóï éçûïúï úûö ÙÊÊ ÷øñô
ûïô ÷éøåóíüúï ûøñíûçéù é÷ă ûïô ïĆíøöĆïôçé é÷ăøøñÿïù.
x

ûïøíçûéñ ûö äøðøöü 8 ûöü Óéô. 1698/2005 ÷íøç «ñúăûïûéù ĆíûéõĄ éôìøąô òéñ
ëüôéñòąô òéñ åóóíñÿï ìñéòøçúíĀô».

17. Ð öñòöôöĆöûíþôñòæ Ćíóåûï ÷øå÷íñ ôé ü÷öëøäýíûéñ é÷ă ÌíĀûíþôñòă Ćåóöù ûöü
ÌíĀûíþôñòöĄ Î÷ñĆíóïûïøçöü Ćí êíêéçĀúï öñòöôöĆñòæù íôïĆíøăûïûéù é÷ă ûö ÌÎáÜÎÎ
ëñé ûöüù Ćíóíûïûåù Ćåóï ûöü òéñ, úûñù ÷íøñ÷ûąúíñù ÷öü ûö òăúûöù ûïù í÷åôìüúïù
ü÷íøêéçôíñ ûé 500.000 €, é÷ă ØñòöôöĆöóăëö Ćåóöù ûöü ØñòöôöĆñòöĄ Î÷ñĆíóïûïøçöü.
18. Óäðí ìñòéñöóöëïûñòă ÷öü é÷éñûíçûéñ ëñé ûï êéðĆöóăëïúï ûïù éçûïúïù íôçúþüúïù,
ă÷Āù éüûä öøçîöôûéñ úûö ÷éøäøûïĆé Ì’ / Óøñûæøñé ËéðĆöóăëïúïù ûïù ÷éøöĄúéù.
Ûûïô ÷íøç÷ûĀúï ÷öü, òéûä ûïô éõñöóăëïúï ûïù éçûïúïù, ìñé÷ñúûĀðöĄô íóóíçÿíñù
ìñòéñöóöëïûñòąô, ă÷Āù éüûä ÷íøñëøäýöôûéñ úûö äøðøö 6 ûïù ÷éøöĄúéù
úïĆíçĀô 9 òéñ 10

÷óïô ûĀô

íôïĆíøąôíûéñ ö íôìñéýíøăĆíôöù òéñ ü÷öþøíöĄûéñ ôé éôûé÷öòøñðíç

úûïô é÷öòóíñúûñòæ ÷øöðíúĆçé ûĀô ìíòé÷åôûí (15) ïĆíøöóöëñéòąô ïĆíøąô é÷ă ûïô
íñìö÷öçïúï.
Õï

÷øöúòăĆñúï

ûöü

úüôăóöü

ûĀô

úûöñþíçĀô,

åĀù

ûïô

ûéþðíçúé

÷øöðíúĆçé,

úüôí÷äëíûéñ Ćï ÷íøéñûåøĀ éõñöóăëïúï ûïù éçûïúïù íôçúþüúïù ï ö÷öçé ìñéêñêäîíûéñ
úûïô éøĆăìñé ÌôĀĆöìöûñòæ Î÷ñûøö÷æ Ćí íñúæëïúï é÷ăøøñÿïù.
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3.1 Ùéøöüúçéúï ûïù Î÷ñþíçøïúïù
3.1.1

Üéüûăûïûé òéñ úĄôûöĆö ñúûöøñòă ûïù í÷ñþíçøïúïù

Ûûö úïĆíçö éüûă ëçôíûéñ Ćñé úĄôûöĆï ÷éøöüúçéúï ûïù í÷ñþíçøïúïù.

3.1.2

ØøëéôĀûñòæ ìöĆæ ûïù í÷ñþíçøïúïù

Ûûö úïĆíçö éüûă ÷íøñëøäýíûéñ éôéóüûñòä ï öøëéôĀûñòæ ìöĆæ ûïù í÷ñþíçøïúïù.

3.1.3

Íñöçòïúï ûïù í÷ñþíçøïúïù

Ûûö úïĆíçö éüûă ÷íøñëøäýíûéñ éôéóüûñòä ï ìñöçòïúï ûïù í÷ñþíçøïúïù. Îìą ðé ÷øå÷íñ
ôé úüĆ÷íøñóïýðíç òéñ ï úþåúï ûĀô ñìñöòûïûąô ûïù í÷ñþíçøïúïù æ ûĀô íûéçøĀô ÷öü
éúòöĄô ìøéúûïøñăûïûé íôûăù ûïù í÷ñþíçøïúïù.

3.1.4

Ëéúñòöç Ćåûöþöñ òéñ ÷öúöúûă úüĆĆíûöþæù ûöüù – Õíûöþñòă
òíýäóéñö

Ûûö úïĆíçö éüûă ÷éøéûçðíôûéñ ûé úûöñþíçé ÷ñúûö÷öçïúïù Ćíûöþñòæù
íûéñøñòæù úĄôðíúïù.

3.1.5

Õåëíðöù Î÷ñþíçøïúïù

Ûûöô ÷çôéòé ÷öü éòöóöüðíç ÷éøéûçðíôûéñ ûé úûöñþíçé ûïù íûéñøíçéù ûöü ü÷öÿïýçöü
ìñòéñöĄþöü ûïù í÷åôìüúïù ÷öü ÷øöúìñöøçîöüô ûö Ćåëíðöù éüûöĄ ëñé ûïô ûíóíüûéçé
òóíñúĆåôï ìñéþíñøñúûñòæ þøæúï (÷íøçöìöù éôéýöøäù) òéðąù òéñ ûïô ÷øöïëöĄĆíôï
ă÷öü é÷éñûíçûéñ.
ÎÙÒßÎÒÚÐÛÐ ÝÙØàÐÞÒØÝ ÍÒÓÊÒØÝßØÝ
Ùíøçöìöù Êôéýöøäù

ÊÙÊÛßØÔØÝÕÎÖØÒ
(ÎÕÎ)

ÓÝÓÔØÛ
ÎÚÌÊÛÒáÖ €

ÛÝÖØÔØ ÎÜÐÛÒØÝ
ÒÛØÔØÌÒÛÕØÝ €
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ÛÝÖÎÚÌÊÏØÕÎÖÎÛ ÎÜÊÒÚÒÎÛ

Ùíøçöìöù Êôéýöøäù

ÊÙÊÛßØÔØÝÕÎÖØÒ
(ÎÕÎ)

ÓÝÓÔØÛ
ÎÚÌÊÛÒáÖ €

ÛÝÖØÔØ ÎÜÐÛÒØÝ
ÒÛØÔØÌÒÛÕØÝ €

ÛÝÖÍÎÍÎÕÎÖÎÛ ÎÜÊÒÚÒÎÛ
Ùíøçöìöù Êôéýöøäù

ÊÙÊÛßØÔØÝÕÎÖØÒ
(ÎÕÎ)

ÓÝÓÔØÛ
ÎÚÌÊÛÒáÖ €

ÛÝÖØÔØ ÎÜÐÛÒØÝ
ÒÛØÔØÌÒÛÕØÝ €

ÛÝÖØÔÒÓØ ÕÎÌÎÑØÛ ÎÙÒßÎÒÚÐÛÐÛ
Ùíøçöìöù Êôéýöøäù

ÊÙÊÛßØÔØÝÕÎÖØÒ
(ÎÕÎ)

ÓÝÓÔØÛ
ÎÚÌÊÛÒáÖ €

ÛÝÖØÔØ ÎÜÐÛÒØÝ
ÒÛØÔØÌÒÛÕØÝ €

Ìñé ûïô ûíòĆïøçĀúï ûöü éøñðĆöĄ ûĀô é÷éúþöóöĄĆíôĀô ðé ÷øöúòöĆçîöôûéñ ýöøöóöëñòä
åôûü÷é Î7 ëñé ûé ûøçé (3) ÷øöïëöĄĆíôé åûï éüûöĄ ûïù éçûïúïù íôçúþüúïù. ÛïĆíçĀúï: öñ
ĆéðïûíüăĆíôöñ æ öñ ú÷öüìéúûåù ÷öü êøçúòöôûéñ úí í÷éëëíóĆéûñòæ íò÷éçìíüúï
úûö ÷óéçúñö úĄĆêéúïù Ćéðïûíçéù æ í÷éëëíóĆéûñòæù òéûäøûñúïù ìíô úüôü÷öóöëçîöôûéñ
úûöô éøñðĆă é÷éúþöóöĄĆíôĀô. Ííô úüôü÷öóöëçîíûéñ í÷çúïù æ ìñäøòíñé ûĀô éìíñąô
Ćïûøăûïûéù æ ûĀô ëöôñòąô éìíñąô.

3.1.6 Øñ ìøéúûïøñăûïûíù ûïù í÷ñþíçøïúïù é÷ă ûïô çìøüúæ ûïù Ćåþøñ úæĆíøé.
Ûûö úïĆíçö éüûă ëçôíûéñ íòûíôæù éôéýöøä úûñù ìøéúûïøñăûïûíù ûïù í÷ñþíçøïúïù
òéñ

úí

÷íøç÷ûĀúï

í÷ñûïìíĄĆéûöù.

éûöĆñòæù

í÷ñþíçøïúïù

ðé

÷øöúòöĆçîíûéñ

ï

åôéøõï
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3.2 Üíþôñòä Ûûöñþíçé Üïù Î÷ñþíçøïúïù
3.2.1

ÝýñúûäĆíôíù íëòéûéúûäúíñù

Ûûö úïĆíçö éüûă ëçôíûéñ éôéóüûñòæ ÷íøñëøéýæ ûĀô üýñúûäĆíôĀô íëòéûéúûäúíĀô
ûïù Î÷ñþíçøïúïù Āù ÷øöù ûï ëíĀëøéýñòæ ðåúï, ûöô ûøă÷ö é÷ăòûïúïù, ûï þøæúï
ûöüù

(÷þ

þąøöù

÷éøéëĀëñòæù

ìñéìñòéúçéù,

é÷öðæòï,

ëøéýíçé

òó÷),

ûïô

òéóü÷ûăĆíôï í÷ñýäôíñé ò.ó.÷ .

3.2.2

ßøïúñĆö÷öñöĄĆíôöù ÷éøéëĀëñòăù íõö÷óñúĆăù

Ñé ëçôíûéñ éôéóüûñòæ ÷íøñëøéýæ ûöü þøïúñĆö÷öñöĄĆíôöü ÷éøéëĀëñòöĄ íõö÷óñúĆöĄ
Āù ÷øöù ûïô í÷ĀôüĆçé òéûéúòíüéúûæ, ûö úíñøñéòă éøñðĆă ĆïþéôæĆéûöù, ûö åûöù
òéûéúòíüæù,

ûé

(ñ÷÷öìĄôéĆï

ûíþôñòä

þéøéòûïøñúûñòä

ìüôéĆñòăûïûé

ò.ó.÷.)

òéñ

ûöü

ûö êéðĆă

ĆïþéôöóöëñòöĄ
é÷éúþăóïúæù

íõö÷óñúĆöĄ
ûöüù,

òéû’

éôûñúûöñþçé Ćí ûöô Ùçôéòé Ê1.

3.3 Î÷íôìĄúíñù ûïù í÷ñþíçøïúïù
3.3.1

Î÷íôìĄúíñù ûïù í÷ñþíçøïúïù ÷öü åûüþéô úüëþøïĆéûöìăûïúïù

Ìçôíûéñ Ćçé íôìíóíþæù éôéýöøä úûö ýüúñòă éôûñòíçĆíôö, ÷öü åûüþí í÷ñìăûïúïù é÷ă
ûöô éôé÷ûüõñéòă

ôăĆö

æ

é÷ă

ö÷öñöìæ÷öûí

äóóö

í÷ñþíñøïúñéòă

÷øăëøéĆĆé

íôçúþüúïù, ÷íøñóéĆêäôöôûéù ü÷öþøíĀûñòä ûé éòăóöüðé úûöñþíçé:
x

ûçûóöù í÷íôìüûñòöĄ úþíìçöü,

x

ïĆíøöĆïôçé åòìöúïù é÷ăýéúïù åôûéõïù,

x

ûö÷öðíúçé üóö÷öçïúïù ûïù í÷åôìüúïù,

x

ôăĆöù úûé ÷óéçúñé ûöü ö÷öçöü íôûäþðïòí,

x

úüôöóñòăù íëòíòøñĆåôöù ÷øöĂ÷öóöëñúĆăù ûïù í÷åôìüúïù òéñ éôéóüûñòăù ëñé
òäðí ìé÷äôïù,

x

ûíóñòă Ąÿöù í÷åôìüúïù,

x

÷öúöúûă üóö÷öçïúïù

òéñ éôéýåøöôûéñ öñ Ê÷öýäúíñù Ãôûéõïù òéñ ØóoòóæøĀúïù (Êøþæ ÷öü íõåìĀúí
ûñù Ê÷öýäúíñù, Ê.Ù. Ê÷öýäúíĀô ò.ó.÷.).
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Îìą ÷éøéûçðíôûéñ òéñ úûöñþíçé í÷íôìĄúíĀô ûöü ìñòéñöĄþöü ÷öü åûüþéô
íôçúþüúïù òéñ é÷íôûäþðïòéô, æ ÷íøñ÷ûąúíñù òéûéóöëñúĆąô óăëĀ ÷éøéêäúíĀô
ò.ó÷.
Ìñé ûé éôĀûåøĀ ÷øöúòöĆçîöôûéñ òéñ ăóé ûé úþíûñòä åëëøéýé òéñ ìïóąôíûéñ é÷ă
ûö ìñòéñöĄþö ï éòøçêíñé òéñ ï Ćöôéìñòăûïûé ûĀô úûöñþíçĀô.
Î÷ñúïĆéçôíûéñ ăûñ, íäô ìñé÷ñúûĀðíç ûüþăô ÷éøäóíñÿï úûöñþíçĀô ÷öü íôìíþöĆåôĀù
í÷ïøíäîöüô ûïô éõñöóăëïúï ûïù éçûïúïù, ï éçûïúï íôçúþüúïù ðé é÷öøøç÷ûíûéñ
þĀøçù ÷íøéñûåøĀ éõñöóăëïúï.

3.3.2

Î÷íôìĄúíñù ûïù í÷ñþíçøïúïù (íòûăù úüëþøïĆéûöìăûïúïù)

Ûûö úïĆíçö éüûă ëçôíûéñ Ćçé íôìíóíþæù éôéýöøä úûö ýüúñòă éôûñòíçĆíôö
ûĀô í÷íôìĄúíĀô ûïù í÷ñþíçøïúïù íòûăù úüëþøïĆéûöìăûïúïù.

3.4 ØñòöôöĆñòä Ê÷öûíóåúĆéûé Î÷ñþíçøïúïù
Öé úþöóñéúûíç ï íñòăôé ûïù í÷ñþíçøïúïù ă÷Āù ÷øöòĄ÷ûíñ é÷ă ûïô éôäóüúï ûĀô
÷ñôäòĀô

3.4.1

Ûûöñþíçé éëöøąô ÷øąûĀô ëíĀøëñòąô üóąô ( Ùçôéòéù Ê4 )

Ûûö úïĆíçö éüûă éôéóĄöôûéñ ûé úûöñþíçé éëöøąô ÷øąûĀô üóąô ûïù
Î÷ñþíçøïúïù Ćí ÷íøñëøéýæ ûïù ÷øöåóíüúæù ûöüù.

3.4.2

Ûûöñþíçé ÷ĀóæúíĀô ÷øöāăôûĀô ûïù í÷ñþíçøïúïù ( Ùçôéòéù Ê5 )

Ûûö úïĆíçö éüûă éôéóĄöôûéñ ûé ÷éøéëăĆíôé ÷øöāăôûé òéñ ûé úûöñþíçé
÷ĀóæúíĀô ÷øöāăôûĀô ûïù Î÷ñþíçøïúïù Ćí ÷íøñëøéýæ ûĀô êéúñòąô
éëöøéúûąô, ûïù éëöøäù ă÷öü ìñöþíûíĄöôûéñ (íúĀûíøñòæ éëöøä – íõéëĀëåù)
òéñ ûö íçìöù ÷ąóïúïù (þöôìøñòæ – óñéôñòæ).

3.4.3

Êôäóüúï òĄòóöü íøëéúñąô ûïù í÷ñþíçøïúïù ( Ùçôéòéù Ê6 )

Ûûö úïĆíçö éüûă ëçôíûéñ éôäóüúï ûöü òĄòóöü íøëéúñąô ûïù í÷ñþíçøïúïù.
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3.4.4
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Êôäóüúï úûöñþíçĀô òăúûöüù ÷ĀóïðåôûĀô ûïô ûíóíüûéçé ûøñíûçé
(Ùçôéòéù Ê7), ü÷öóöëñúĆăù ûïù ÊÙÊ ëñé ûö ÷øöïëöĄĆíôö
ûïù éçûïúïù åûöù ( 1) òéñ ìñíûæ ÷øăêóíÿï Ćíûä ûïô öóöòóæøĀúï.

Ø ìíçòûïù é÷öûíóåúĆéûöù «Õíûéêöóæ ûïù Êòéðäøñúûïù ÙøöúûñðåĆíôïù Êõçéù úûñù
íôñúþüăĆíôíù íòĆíûéóóíĄúíñù / í÷ñþíñøæúíñù» Ćíûøä ûï Ćíûéêöóæ ûïù éòéðäøñúûïù
÷øöúûñðåĆíôïù éõçéù (ÊÙÊ) ûĀô ëíĀøëñòąô íòĆíûéóóíĄúíĀô / í÷ñþíñøæúíĀô ÷öü
íôñúþĄöôûéñ. Üé ìíìöĆåôé ëñé ûöô ü÷öóöëñúĆă ûöü ìíçòûï úüóóåëöôûéñ úí í÷ç÷íìö
ìñòéñöĄþöü éýíôăù òéûä ûïô ü÷öêöóæ ûïù éçûïúïù ëñé åôûéõï úûö Ćåûøö òéñ éýíûåøöü
ìĄö þøăôñé Ćíûä ûïô öóöòóæøĀúï ûïù í÷åôìüúïù, ąúûí ôé Ć÷öøíç ôé ü÷öóöëñúûíç ï
úþíûñòæ Ćíûéêöóæ.
Ø ü÷öóöëñúĆăù ûïù éòéðäøñúûïù ÷øöúûñðåĆíôïù éõçéù ëçôíûéñ Ćí ûöô ûĄ÷ö:
ÊÙÊ = úĄôöóö íòøöąô – úĄôöóö íôìñäĆíúïù òéûéôäóĀúïù
ă÷öü:
úĄôöóö íòøöąô = éõçé ÷ĀóæúíĀô + ñìñăþøïúï æ ñìñöòéûéôäóĀúï + ñúöîĄëñö é÷öðíĆäûĀô
úĄôöóö íôìñäĆíúïù òéûéôäóĀúïù = äĆíúíù íñúøöåù (÷øąûíù òéñ êöïðïûñòåù Ąóíù, üóñòä
úüúòíüéúçéù, íçìï úüúòíüéúçéù) + Ćï íñìñòä òăúûï (ïóíòûøñòæ íôåøëíñé, òéĄúñĆé, óöñ÷åù
÷éøöþåù ûøçûĀô, úüôûæøïúï òéñ í÷ñúòíüæ, éôûéóóéòûñòä ÷éëçĀô, óöñ÷ä éôéóąúñĆé,
óöñ÷åù ìé÷äôíù)
Õí êäúï ûé ÷éøé÷äôĀ òéûä ûïô ü÷öêöóæ ûïù éçûïúïù ëñé åôûéõï úûö Ćåûøö ðé ÷øå÷íñ
ôé ü÷öóöëçîíûéñ ï éòéðäøñúûï ÷øöúûñðåĆíôï éõçé ëñé ûö ÷øöïëöĄĆíôö åûöù éüûöĄ ûïù
ü÷öêöóæù Āù íõæù:
ÊÙÊ= éõçé ÷ĀóæúíĀô + ñúöîĄëñö é÷öðíĆäûĀô (Ćí ûö ÷øăúïĆă ûöü) – íôìñäĆíúï òéûéôäóĀúï

Æ÷öü:
Êõçé ÷ĀóæúíĀô: é÷ă ûöô Ùçôéòé Ê6 éôûóöĄĆí ûï úüôöóñòæ éõçé ûĀô ÷ĀóæúíĀô ÷öü
éôéýåøíûéñ úûï úûæóï [ 1ö åûöù].
ÒúöîĄëñö é÷öðíĆäûĀô: é÷ă ûöô ÷çôéòé Ê7 éôûóöĄĆí ûïô Ćíûéêöóæ ûĀô é÷öðíĆäûĀô ÷öü
éôéýåøíûéñ úûï úûæóï [ 1ö åûöù].
ÎôìñäĆíúï òéûéôäóĀúï: é÷ă ûöô ÷çôéòé Ê7 éôûóöĄĆí ûñù éõçíù ÷öü éôéýåøöôûéñ úûï
úûæóï [ 1ö åûöù] ëñé ûé éòăóöüðé: ÷øąûíù ëíĀøëñòåù Ąóíù, óöñ÷åù ÷øąûíù Ąóíù,
êöïðïûñòåù Ąóíù, üóñòä úüúòíüéúçéù, íçìï úüúòíüéúçéù, ïóíòûøñòæ íôåøëíñé, òéĄúñĆé,
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óöñ÷åù

÷éøöþåù

ûøçûĀô,

úüôûæøïúï

òéñ

í÷ñúòíüæ,

éôûéóóéòûñòä

÷éëçĀô,

óöñ÷ä

éôéóąúñĆé, óöñ÷åù ìé÷äôíù. Üö äðøöñúĆé éüûąô Ćéù ìçôíñ ûïô íôìñäĆíúï òéûéôäóĀúï.
Ý÷äøþíñ ü÷öþøåĀúï ÷éøéòöóöĄðïúïù ûïù ÊÙÊ ìĄö þøăôñé Ćíûä ûïô öóöòóæøĀúï
ûöü í÷íôìüûñòöĄ úþíìçöü úûé Ùøéòûñòä Îóåëþöü.

3.4.5

Êôäóüúï

úûöñþíçĀô

é÷öûíóíúĆäûĀô

þøæúïù

òéñ

ìñäðíúïù

òéðéøąô òíøìąô ( Ùçôéòéù Ê8 )
Ûûö úïĆíçö éüûă éôéóĄöôûéñ ûé é÷öûíóåúĆéûé þøæúïù òéñ ï ìñäðíúï òéðéøąô
òíøìąô ûïù í÷ñþíçøïúïù.

3.4.6

Êôäóüúï ûĀô úûöñþíçĀô ûöü ÒúöóöëñúĆöĄ ( Ùçôéòéù Ê9 )

Ûûö úïĆíçö éüûă éôéóĄöôûéñ ûé úûöñþíçé ûöü ñúöóöëñúĆöĄ ûïù í÷ñþíçøïúïù.

3.4.7

ÊøñðĆöìíçòûíù ( Ùçôéòéù Ê10 )

Ûûö úïĆíçö éüûă ëçôíûéñ éôäóüúï ûĀô éøñðĆöìíñòûąô ûöü ÷çôéòé Ê10.
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3.5 Ð ÊÒÜÐÛÐ ÎÖÒÛßÝÛÐÛ (ÜØ ÎÙÎÖÍÝÜÒÓØ ÛßÎÍÒØ )
3.5.1 Ûòö÷ñĆăûïûé éçûïúïù íôçúþüúïù

Ûûö úïĆíçö éüûă ÷íøñëøäýíûéñ éôéóüûñòä ï úòö÷ñĆăûïûé ûïù éçûïúïù íôçúþüúïù.

3.5.2 Êôéóüûñòæ ÷íøñëøéýæ ûïù ÷øöûíñôăĆíôïù éçûïúïù íôçúþüúïù

Ûûö úïĆíçö éüûă ÷íøñëøäýíûéñ éôéóüûñòä ï ÷øöûíñôăĆíôï éçûïúï íôçúþüúïù.

3.5.3

Øñ

éôéĆíôăĆíôíù

í÷ñ÷ûąúíñù

ûïù

éçûïúïù

íôçúþüúïù

ëñé

ûöüù ÷éøéëĀëöĄù ûöü ÷øĀûöëíôöĄù ÷øöāăôûöù

Ûûö úïĆíçö éüûă ÷íøñëøäýöôûéñ éôéóüûñòä öñ éôéĆíôăĆíôíù í÷ñ÷ûąúíñù ûïù éçûïúïù
íôçúþüúïù ëñé ûöüù ÷éøéëĀëöĄù (úüĆêöóéñéòæ ëíĀøëçé, ÷øöąðïúï ÷ñúûö÷öñïĆåôĀô
÷øöāăôûĀô, ìñäðíúï ÷øöāăôûĀô, ûñĆæ ò.ó÷).

3.5.4

Ùíøñëøéýæ ÷øöāăôûĀô ÷öü ðé ÷éøéþðöĄô

Ûûö úïĆíçö éüûă ÷íøñëøäýíûéñ éôéóüûñòä òäðí ÷øöāăô ÷öü ÷øăòíñûéñ ôé ÷éøéþðíç,
úĄĆýĀôé Ćí ûïô éçûïúï íôçúþüúïù, éôéýåøöôûéù í÷çúïù íäô íçôéñ ÷øöāăô ÷öñăûïûéù
ă÷Āù ÙØÙ, ÙÌÎ, îĀāòă ÷øöāăô ÷øöíøþöĆåôö é÷ă íñìñòåù íòûøöýåù, ÷øöāăô ÷öü ýåøíñ
þøæúï úæĆéôúïù «ôïúñĀûñòă» òéñ «öøíñôă» úí úüúòíüéúçé ÷öü ÷óïøöç ûñù úþíûñòåù
÷øöìñéëøéýåù, ÷øöāăô ÷öü ÷éøäëíûéñ Ćí úĄúûïĆé öóöòóïøĀĆåôïù ìñéþíçøñúïù æ ÷øöāăô
÷öü ýåøíñ íðôñòă úæĆé ÷ñúûö÷öçïúïù.
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3.5.5

ÍüôéĆñòăûïûé Ćöôäìéù Ćíûä ûïô í÷åôìüúï – íòûñĆąĆíôï òóñĆäòĀúï

÷éøéëĀëæù

òéûä ÷øöāăô

úí

öøçîöôûé

ìíòéíûçéù

Ćíûä

ûïô öóöòóæøĀúï

ûïù í÷åôìüúïù

Îìą ÷éøöüúñäîíûéñ ï ìüôéĆñòăûïûé ûïù Ćöôäìéù Ćíûä ûïô üóö÷öçïúï ûïù éçûïúïù
íôçúþüúïù òéñ íòûñĆäûéñ ï ÷öúăûïûé ûĀô ÷éøéëăĆíôĀô ÷øöāăôûĀô úí öøçîöôûé
ìíòéíûçéù. Ùéøéûçðíôûéñ úûöñþíçé íòûçĆïúïù ûăúö ûïù éëöøäù ÷øąûĀô üóąô ăúö òéñ
ûĀô ÷éøéëăĆíôĀô ûíóñòąô ÷øöāăôûĀô.

3.5.6

Üă÷öù íëòéûäúûéúïù Ćöôäìéù – éñûñöóăëïúï í÷ñóöëæù ûă÷öü

íëòéûäúûéúïù

Ùéøöüúñäîíûéñ ö ûă÷öù íëòéûäúûéúïù ûïù Ćöôäìéù òéñ éñûñöóöëíçûéñ ï í÷ñóöëæ ûöü.
Ùéøéûçðíôûéñ úûöñþíçé ëñé ûñù ÷øąûíù Ąóíù ûïù ÷íøñöþæù òéðąù òéñ ëñé ûïô Ą÷éøõï
éôûçúûöñþĀô ĆöôäìĀô Ćíûé÷öçïúïù òéñ íĆ÷öøçéù ûĀô ÷øöāăôûĀô éüûąô úûïô ÷íøñöþæ.
ÛüĆ÷íøäúĆéûé úþíûñòä Ćí ûïô íóóíñĆĆéûñòăûïûé æ Ćï Ćíûé÷öñïûñòæù ü÷öìöĆæù úí
í÷ç÷íìö ôöĆöĄ æ ÷íøñýåøíñéù.

3.5.7

Êôäóüúï ÛüôöóñòöĄ Óăúûöüù Î÷åôìüúïù

Ùøöêóí÷ăĆíôï ìñäøòíñé

üóö÷öçïúïù

Ùéøöüúñäîíûéñ éôéóüûñòä ûö úĄôöóö ûöü ÷øöĂ÷öóöëñúĆöĄ ûïù éçûïúïù íôçúþüúïù òéñ
ï ÷øöêóí÷ăĆíôï ìñäøòíñé üóö÷öçïúæù ûïù. Ùéøéûçðíôûéñ úûöñþíçé éôä ìñéòøñûă ûĆæĆé
÷øöĂ÷öóöëñúĆöĄ úüôöóñòä, òéñ í÷ñĆåøöüù éôäóüúï úí í÷ç÷íìö íøëéúçéù Ćí úûöñþíçé
÷øöĆåûøïúïù, ûñĆæ Ćöôäìéù òéñ òăúûöüù. Î÷ñ÷øăúðíûé ëñé ûöô Ćïþéôöóöëñòă íõö÷óñúĆă
òéñ ûñù íëòéûéúûäúíñù (ă÷öü é÷éñûíçûéñ) ÷éøéûçðíôûéñ úûöñþíçé ìüôéĆñòăûïûéù òéñ
þéøéòûïøñúûñòąô éôä Ćöôäìé òéñ ăþñ éôä ëøéĆĆæ ÷éøéëĀëæù.

44965

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3.5.8

Ñåúíñù é÷éúþăóïúïù úûï Ćöôäìé, úüôöóñòä òéñ òéûä êäøìñé

úí Î.Õ.Î.

Ûûö úïĆíçö éüûă ìïóąôíûéñ ö éøñðĆăù òéñ ûö íçìöù ûăúö ûĀô üýñúûäĆíôĀô ăúö òéñ
ûĀô ÷øöêóí÷ăĆíôĀô ðåúíĀô íøëéúçéù ûïù Ćöôäìéù úí Î.Õ.Î.
ÛïĆíçĀúï: öñ ĆéðïûíüăĆíôöñ æ öñ ú÷öüìéúûåù ÷öü êøçúòöôûéñ úí í÷éëëíóĆéûñòæ
íò÷éçìíüúï úûö ÷óéçúñö úĄĆêéúïù Ćéðïûíçéù æ í÷éëëíóĆéûñòæù òéûäøûñúïù ìíô
úüôü÷öóöëçîöôûéñ

úûöô éøñðĆă

é÷éúþöóöĄĆíôĀô.

Ííô

úüôü÷öóöëçîíûéñ

í÷çúïù

æ

ìñäøòíñé ûĀô éìíñąô Ćïûøăûïûéù æ ûĀô ëöôñòąô éìíñąô.

3.5.9

ßøïĆéûöìăûïúï Óăúûöüù ûïù Î÷åôìüúïù – Üøă÷öù Käóüÿïù Åìñéù

ÛüĆĆíûöþæù
Ùíøñëøäýíûéñ íìą ö ûøă÷öù þøïĆéûöìăûïúïù ûïù éçûïúïù íôçúþüúïù òéñ éôéóĄíûéñ ö
ûøă÷öù òäóüÿïù ûïù çìñéù úüĆĆíûöþæù Ćí ìñéþĀøñúĆă ûĀô ñìçĀô òéñ ûĀô ìéôíñéòąô
òíýéóéçĀô (éô ÷øöêóå÷öôûéñ).

3.5.10

ÍñäëøéĆĆé ÷éøéëĀëñòæù ìøéúûïøñăûïûéù

Ûûö úïĆíçö éüûă ÷éøéûçðíûéñ ûö ìñäëøéĆĆé ÷éøéëĀëñòæù ìøéúûïøñăûïûéù ûïù Ćöôäìéù
÷øñô òéñ Ćíûä ûïô üóö÷öçïúï ûïù ÷øäõïù ûö ö÷öçö ðé õíòñôä é÷ă ûïô ÷éøéóéêæ ûïù é’
Ąóïù òéñ ðé òéûéóæëíñ úûö ûíóñòă ÷øöāăô. Ûûö ìñäëøéĆĆé éüûă ðé ÷øå÷íñ ôé
úüĆ÷íøñóéĆêäôíûéñ òéñ ï ìñéìñòéúçé ìñéþíçøñúïù ûĀô é÷öêóæûĀô.
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3.6 ÛÜØÒßÎÒÊ ÓÔÊÍØÝ

ÊÌØÚÊÛ

3.6.1 Ûûöñþíçé ÷éøéëĀëæù ëíĀøëñòąô ÷øąûĀô üóąô (üýñúûäĆíôï òéûäúûéúï
–ûäúíñù) úûö ÖöĆă, úûïô Ùíøñýåøíñé, úûï ßąøé.

Êôéóüûñòæ ÷éøöüúçéúï – ÛüĆ÷íøäúĆéûé.

3.6.2 ÝýñúûäĆíôíù

Ćöôäìíù

ÙéøéëĀëñòæ

ìüôéĆñòăûïûé

üýñúûéĆåôĀô

Ćíûé÷öñïûñòąô ĆöôäìĀô ûöü òóäìöü úûö ÖöĆă, úûïô Ùíøñýåøíñé, úûï ßąøé.

Êôéóüûñòæ ÷éøöüúçéúï – ÛüĆ÷íøäúĆéûé.

3.6.3 Îëþąøñé ÷éøéëĀëæ , ÎñúéëĀëåù – íõéëĀëåù ÷øöāăôûĀô ûöü ûöĆåé
íôìñéýåøöôûöù ûïù éçûïúïù íôçúþüúïù.

Êôéóüûñòæ ÷éøöüúçéúï – ÛüĆ÷íøäúĆéûé

3.6.4

ÙøöêóæĆéûé – ÷øöö÷ûñòåù ûöü ûöĆåé íôìñéýåøöôûöù ûïù éçûïúïù

íôçúþüúïù ÷öü éýöøöĄô ûăúö ûö ÷øĀûöëíôåù ăúö òéñ ûö Ćíûé÷öñïĆåôö
÷øöāăô

Êôéóüûñòæ ÷éøöüúçéúï – ÛüĆ÷íøäúĆéûé
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3.6.5

ÊôûéëĀôñúûñòæ ðåúï ûïù í÷ñþíçøïúïù

Êôéóüûñòæ ÷éøöüúçéúï – ÛüĆ÷íøäúĆéûé

3.6.6

Ûûøéûïëñòæ ûïù í÷ñþíçøïúïù

Êôéóüûñòæ ÷éøöüúçéúï – ÛüĆ÷íøäúĆéûé

3.6.7

ÙéøéëĀëæ

÷ñúûö÷öñïĆåôĀô

÷øöāăôûĀô

(÷øöāăôûĀô

÷öñăûïûéù,

êñöóöëñòąô ÷øöāăôûĀô ò.ó÷.)

Ûûïô ÷íøç÷ûĀúï ÷öü öñ éñûæúíñù íôçúþüúïù éýöøöĄô ÷éøéëĀëæ ÷øöāăôûĀô ÙØÙ, ÙÌÎ,
îĀāòąô

÷øöāăôûĀô

÷øöíøþöĆåôĀô

é÷ă

íñìñòåù

íòûøöýåù

(÷.þ.

÷øöāăôûé

íñìñòąô

÷ûïôöûøöýñòąô íòûøöýąô, êăíñö òøåéù ÷öñăûïûéù), ÷øöāăôûĀô ÷öü ýåøöüô þøæúï
úæĆéôúïù «ôïúñĀûñòă» òéñ «öøíñôă» úí úüúòíüéúçíù ÷öü ÷óïøöĄô ûñù úþíûñòåù
÷øöìñéëøéýåù æ ÷øöāăôûĀô ÷öü ÷éøäëöôûéñ Ćí úĄúûïĆé öóöòóïøĀĆåôïù ìñéþíçøñúïù æ
÷øöāăôûĀô ÷öü ýåøöüô íðôñòä úæĆéûé ÷ñúûö÷öçïúïù (÷.þ. ÊGRO 7), ðé ÷øå÷íñ ôé
÷íøñëøäýíûéñ íòûíôąù ï ìñéìñòéúçé ÷éøéëĀëæù ąúûí ôé ìñé÷ñúûąôíûéñ ăûñ úüĆýĀôíç Ćí
ûé ÷øöêóí÷ăĆíôé é÷ă ûïô Îðôñòæ òéñ Óöñôöûñòæ ÖöĆöðíúçé òéñ ôé ÷øöúòöĆçîöôûéñ ăóé
é÷öìíñòûñòä åëëøéýé (÷ñúûö÷öñïûñòä, úüĆêäúíñù, úæĆéûé ÷ñúûö÷öçïúïù æ ñúöìĄôéĆïù
ñúþĄöù é÷öìíñòûñòä) ëñé ûöô þéøéòûïøñúĆă ûĀô ÷øöāăôûĀô úĄĆýĀôé Ćí ûé éôĀûåøĀ,
ă÷Āù éüûä öøçîöôûéñ úûöô öìïëă òøñûïøçĀô êéðĆöóăëïúïù – í÷ñóöëæù ÷øäõíĀô
ûöü ÷éøéøûæĆéûöù Ì’ ûïù ÷éøöĄúéù é÷ăýéúïù.

44968

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3.6.8

ßéøéòûïøñúĆăù

÷éøéëăĆíôöü

÷øöāăôûöù

Āù

òéñôöûăĆöü

òéñ

÷éøéëĀëñòæù ìñéìñòéúçéù Āù ÷øöïëĆåôïù.

Ûí ÷íøç÷ûĀúï ÷öü ö ìñòéñöĄþöù þøïúñĆö÷öñíç ëñé ûïô ÷éøéëĀëæ ûöü ÷øöāăôûöù
ìñéìñòéúçé ÷öü þéøéòûïøçîíûéñ Āù ôåé æ ÷øöïëĆåôï úĄĆýĀôé Ćí ûé ăúé öøçîöôûéñ
úûöô öìïëă òøñûïøçĀô êéðĆöóăëïúïù – í÷ñóöëæù ÷øäõíĀô ûöü ÷éøéøûæĆéûöù Ì’ ûïù
÷éøöĄúéù é÷ăýéúïù, ðé ÷øå÷íñ úûö úïĆíçö éüûă ôé ÷íøñëøäýíñ ûïô ìñéìñòéúçé éüûæ
íòûíôąù, úþöóñäîöôûéù ÷éøäóóïóé òéñ ăóé ûé úþíûñòä åëëøéýé ÷öü åþíñ úüĆ÷íøñóäêíñ
úûöô

ýäòíóö

(÷ñúûö÷öñïûñòä

ûöü ÷øöêóí÷ăĆíôöü

÷øöĆïðíüûąô,

ĆïþéôöóöëñòöĄ

åôûü÷é

íõö÷óñúĆöĄ,

ûíþôñòąô

ìïĆöúñíĄúíñù

÷øöìñéëøéýąô
æ

Ćíóåûíù

éôéëôĀøñúĆåôĀô ýöøåĀô æ êíêéñąúíñù í÷çúïĆĀô æ úüóóöëñòąô ýöøåĀô (Ùéôí÷ñúûïĆçĀô,
Î÷ñĆíóïûïøçĀô òó÷) æ äóóĀô ýöøåĀô ûïù éëöøäù ÷öü éôé÷ûĄúúöüô ìøéúûïøñăûïûé
(þøæúï æ íĆ÷öøçé) úþíûñòæ Ćí ûïô íô óăëĀ ìñéìñòéúçé).
Üé éôĀûåøĀ ñúþĄöüô òéñ úûïô ÷íøç÷ûĀúï ÷öü úûïô éçûïúï íôçúþüúïù ÷íøñóéĆêäôíûéñ
òéñ ï ÷éøéëĀëæ òéñôöûăĆöü ÷øöāăôûöù æ òéñôöûăĆĀô ÷øöāăôûĀô.
Ûí ÷íøç÷ûĀúï ÷éøéëĀëæù í÷ąôüĆöü ÷øöāăôûöù æ í÷ąôüĆĀô ÷øöāăôûĀô ðé ÷øå÷íñ ôé
÷øöúòöĆçîöôûéñ òéñ ûé ÷ñúûö÷öñïûñòä ûĀô éøĆöìçĀô ü÷ïøíúñąô.
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3.7 ÙÚØËÔÎÙØÕÎÖÊ ØÒÓØÖØÕÒÓÊ ÊÙØÜÎÔÎÛÕÊÜÊ
3.7.1 Êôäóüúï Ëéúñòąô ÷øöêóåÿíĀô

3.7.1.1

÷éøéìöþąô

Ùøöêóí÷ăĆíôé ÷öúöûñòä úûöñþíçé éëöøąô ( Ùçôéòéù Ë5 )

Êôéóüûñòæ ÷éøöüúçéúï

ÛüĆ÷íøäúĆéûé

3.7.1.2 Ùøöêóí÷ăĆíôé ÷öúöûñòä úûöñþíçé ÷ĀóæúíĀô ( Ùçôéòéù Ë6 )
Êôéóüûñòæ ÷éøöüúçéúï

ÛüĆ÷íøäúĆéûé

3.7.1.3 ÎòûçĆïúï òĄòóöü íøëéúñąô ( Ùçôéòéù Ë7)
Êôéóüûñòæ ÷éøöüúçéúï

ÛüĆ÷íøäúĆéûé

3.7.1.4 Ùøöêóí÷ăĆíôö òăúûöù ÷ĀóïðåôûĀô ( Ùçôéòéù Ë8 )
Êôéóüûñòæ ÷éøöüúçéúï

ÛüĆ÷íøäúĆéûé

3.7.1.5 Ùøăêóíÿï ÊÙÊ ìĄö åûï Ćíûä ûïô öóöòóæøĀúï ûïù í÷åôìüúïù
(Ùçôéòíù Ë7

Ë8 )

Ûûö úïĆíçö éüûă ëçôíûéñ íòûçĆïúï ûïù ÊÙÊ ûö åûöù (+2) Ćíûä ûïô öóöòóæøĀúï
ûïù í÷åôìüúïù.
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3.7.1.6 Ùøöêóí÷ăĆíôöñ ÔöëéøñéúĆöç Ê÷öûíóíúĆäûĀô ßøæúïù òéñ Íñäðíúïù
Óíøìąô ( Ùçôéòéù Ë9 )
Êôéóüûñòæ ÷éøöüúçéúï

ÛüĆ÷íøäúĆéûé

3.7.1.7 Ùøöêóí÷ăĆíôöñ ÒúöóöëñúĆöç ( Ùçôéòéù Ë10 )
Êôéóüûñòæ ÷éøöüúçéúï

ÛüĆ÷íøäúĆéûé

3.7.2 ÛüĆ÷íøäúĆéûé ëñé ûñù ÷øöö÷ûñòåù êñĀúñĆăûïûéù ûïù Ćöôäìéù
Êôéóüûñòæ ÷éøöüúçéúï – ÛüĆ÷íøäúĆéûé.
Î÷ñúïĆéçôíûéñ íìą ăûñ òéûä ûö ÷åĆ÷ûö åûöù é÷ă ûïô öóöòóæøĀúï ûöü í÷íôìüûñòöĄ
úþíìçöü íóåëþíûéñ òéñ éõñöóöëíçûéñ é÷ă ûïô ü÷ïøíúçé ï í÷çûíüõï æ Ćï ûĀô úûăþĀô ÷öü
åþöüô ûíðíç é÷ă ûöô ìñòéñöĄþö ăúöô éýöøä ûï êñĀúñĆăûïûé ûïù í÷åôìüúïù.
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3.8 ÙÎÚÒËÊÔÔØÖÜÒÓØÒ ÍÎÒÓÜÎÛ
ÛÝÕËØÔÐ ÛÜÐÖ ÙÚØÛÜÊÛÒÊ ÜØÝ ÙÎÚÒËÊÔÔØÖÜØÛ
(ÙÎÚÒÔÊÕËÊÖØÖÜÊÒ ÎÖÎÚÌÎÒÎÛ ÙØÝ ÍÎÖ ÎÒÖÊÒ ÝÙØßÚÎáÜÒÓÎÛ
ÊÙØ ÜÐÖ ÓÎÒÕÎÖÐ ÖØÕØÑÎÛÒÊ ÌÒÊ ÜÐ ÔÎÒÜØÝÚÌÒÊ ÜØÝ ÎÚÌØÝ

Îôåøëíñé
Ííçòûïù
ÛĄôöóö íôíøëíñéòąô éôéëòąô í÷ñþíçøïúïù
Îôíøëíñéòåù éôäëòíù ÷öü òéóĄ÷ûöôûéñ é÷ă ÊÙÎ
Îôåøëíñé ÷öü íõöñòöôöĆíçûéñ Ćí ûïô íýéøĆöëæ úþíûñòöĄ úüúûæĆéûöù
íòûăù ÊÙÎ

KW / ÎÜØÛ

Ùíøñëøéýæ ûöü úüúûæĆéûöù ÷öü þøïúñĆö÷öñíçûéñ ëñé ûïô íõöñòöôăĆïúï íôåøëíñéù:
Öíøă
Ííçòûïù
ÛĄôöóö éôéëòąô úí ôíøă ûïù í÷ñþíçøïúïù
Öíøă ÷öü íõöñòöôöĆíçûéñ Ćí ûïô íýéøĆöëæ úþíûñòöĄ úüúûæĆéûöù
Îôåøëíñé ÷öü íõöñòöôöĆíçûéñ Ćí ûïô íýéøĆöëæ úþíûñòöĄ úüúûæĆéûöù

M3 / ÎÜØÛ

Ùíøñëøéýæ ûöü úüúûæĆéûöù ÷öü þøïúñĆö÷öñíçûéñ ëñé ûïô íõöñòöôăĆïúï ôíøöĄ:
Ûûíøíä é÷ăêóïûé
Ùíøñëøéýæ ûöü úüúûæĆéûöù ÷öü þøïúñĆö÷öñíçûéñ ëñé éôéòĄòóĀúï úûíøíąô é÷öêóæûĀô
÷öü ÷éøäëöôûéñ é÷ă ûï óíñûöüøëçé ûöü åøëöü:

ÛüúûæĆéûé ÷íøñêéóóöôûñòæù ìñéþíçøñúïù
Ùíøñëøéýæ ûöü úüúûæĆéûöù ÷íøñêéóóöôûñòæù ìñéþíçøñúïù ÷öü ÷øöêóå÷íûéñ ôé
þøïúñĆö÷öñïðíç úûö åøëö (÷.þ. ISO 14001, EMAS)

Ùçôéòéù ûíòĆïøçĀúïù íôíøëíñéòąô éôéëòąô úí ÷íøç÷ûĀúï íëòéûäúûéúïù
ÊôéôíąúñĆĀô Ùïëąô Îôåøëíñéù (ÊÙÎ)
Ùíøñëøéýæ òéñ ü÷öóöëñúĆăù ÷éøéëăĆíôïù íôåøëíñéù ûïù ÷øöûíñôăĆíôïù ÊÙÎ:

44972

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ùíøñëøéýæ òéñ ü÷öóöëñúĆăù íôíøëíñéòąô òéûéôéóąúíĀô í÷ñþíçøïúïù:

Ùöúöúûă òäóüÿïù íôíøëíñéòąô éôéëòąô í÷ñþíçøïúïù:

Ìñé ûïô ûíòĆïøçĀúï ûĀô éôĀûåøĀ ö ìñòéñöĄþöù ðé ÷øå÷íñ ôé ÷øöúòöĆçúíñ óöëéøñéúĆöĄù
ÍÎÐ ûíóíüûéçöü åûöüù æ ûøñíûçéù, ąúûí ôé ÷øöòĄ÷ûöüô öñ íôíøëíñéòåù éôäëòíù
ûïù í÷ñþíçøïúïù öñ ö÷öçíù ðé úüúþíûñúûöĄô Ćí ûé éôéýíøăĆíôé ëñé ûïô òäóüÿï
ûĀô éôéëòąô ûïù Ćöôäìéù é÷ă ÊÙÎ.
Î÷ñúïĆéçôíûéñ íìą ăûñ ûé í÷íôìüûñòä úþåìñé ÷öü ÷øöêóå÷öüô íëòéûäúûéúï ÊÙÎ (òéñ
óéĆêäôöüô ëñé ûöô óăëö éüûă 20 êéðĆöĄù úûö íô óăëĀ òøñûæøñö) ðé íóåëþöôûéñ é÷ă
ûïô Î÷ñûøö÷æ ÙéøéòöóöĄðïúïù, ëñé ûïô íëòéûäúûéúï æ ûï þøæúï ûĀô éôĀûåøĀ
úüúûïĆäûĀô, ûăúö òéûä ûïô üóö÷öçïúæ ûöüù ăúö òéñ Ćíûä.
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ÙÊÚÊÚÜÐÕÊ ÎÖÜÝÙØÝ ÝÙØËØÔÐÛ ÙÚØÜÊÛÐÛ ÎÖÒÛßÝÛÐÛ
ÙÒÖÊÓÎÛ A1 10,
B1 10 & ÙÎÚÒËÊÔÔØÖÜÒÓáÖ ÍÎÒÓÜáÖ
Ð ÛÝÕÙÔÐÚáÛÐ ÜáÖ ÊÓØÔØÝÑáÖ ÙÒÖÊÓáÖ
ÎÒÖÊÒ ÝÙØßÚÎáÜÒÓÐ
ÛÎ

ÙÎÚÒÙÜáÛÐ

ÕÐ

ÛÝÕÙÔÐÚáÛÐÛ

ÜØÝÛ,

Ð

ÎÊÖ

ÓÊÜÊ

ÜÐ ÛÝÕÙÔÐÚáÛÐ ÜØÝÛ ÍÒÊÙÒÛÜáÑØÝÖ ÎÔÔÎÒàÎÒÛ Ä ÊÛÊÞÎÒÎÛ,
ØÒ ÊÒÜÐÛÎÒÛ ÎÖÒÛßÝÛÐÛ ÑÊ ÊÙØÚÚÒÙÜØÖÜÊÒ ßáÚÒÛ ÙÎÚÊÒÜÎÚá
Ê×ÒØÔØÌÐÛÐ.

ÛßØÔÒÊ

ÙÒÖÊÓÊÛ A1
ÝÞÒÛÜÊÕÎÖØÛ Î×ØÙÔÒÛÕØÛ ÛÝÛÜÐÕÊÜØÛ ÙÊÚÊÌáÌÐÛ ÓÊÒ ÕÎÜÊÞØÚÒÓÊ ÕÎÛÊ
ÊÚ.
ÎÜØÛ
ÕÐß/ÜáÖ ÓÜÐÛÐÛ
é/é
ÎÒÍØÛ ÓÊÒ ÜÝÙØÛ ÕÐßÊÖÐÕÊÜØÛ, ØÒÓØÛ
ÓÊÜÊÛÓÎÝÐÛ & ßáÚÊ ÙÚØÎÔÎÝÛÐÛ
ÒÛßÝÛ
úí KW

áÚÒÊÒÊ
ÍÝÖÊÕÒÓØÜÐÜÊ
ØÖØÕ/ÓÐ ÙÚÊÌ/ÓÐ

ÜÎßÖÒÓÊ ßÊÚÊÓÜÐÚÒÛÜÒÓÊ

Ê×ÒÊ
ÓÜÐÛÐÛ

ÊÖÊÙØÛËÎÛÜÐ
Ê×ÒÊ
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Ðóñòçéù <30 íûąô

Ðóñòçéù >30 & <40 íûąô

Ðóñòçéù äôĀ ûĀô 40 íûąô

Üíþôñòă ÷øöúĀ÷ñòă

Ðóñòçéù <30 íûąô

Ðóñòçéù >30 & <40 íûąô

Ðóñòçéù äôĀ ûĀô 40 íûąô

Ëöïðïûñòă ÷øöúĀ÷ñòă

Ðóñòçéù <30 íûąô

Ðóñòçéù >30 & <40 íûąô

Ðóñòçéù äôĀ ûĀô 40 íûąô

1.1

1.2

1.3

2.

2.1

2.2

2.3

3

3.1

3.2

3.3

* ÛÎ ÎÕÎ

Íñöñòïûñòă ÙøöúĀ÷ñòă

ÓÊÜÐÌØÚÒÊ
ÙÚØÛáÙÒÓØÝ

1.

é/é

ÝÞÒÛÜÊÕÎÖÐ ÊÙÊÛßØÔÐÛÐ

ÙÒÖÊÓÊÛ Ê2

ÛÝÖØÔØ

Áøøíôíù

Ñæóíñù
Ñæóíñù

Ûüôöóñòåù
Î÷öþ.
Ñåúíñù

ÎÙØßÒÊÓÐÛ ÊÙÊÛßØÔÐÛÐÛ*

Ûüôöóñòåù
Õöô.
Ñåúíñù
Áøøíôíù

ÕØÖÒÕÐÛ ÊÙÊÛßØÔÐÛÐÛ

Ûüôöóñòåù
ðåúíñù
òéûä
òéûïëöøçé
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é/é

ÙÒÖÊÓÊÛ Ê3.2

é/é

ÜÒÜÔØÛ

ÜÒÜÔØÛ

ÜØÙØÑÎÛÒÊ
ÝÔØÙØÒÐÛÐÛ
ÎÙÎÖÍÝÛÐÛ

ÛÝÖØÔØ

ÖØÕØÛ ÛÜÊ
ÙÔÊÒÛÒÊ ÜØÝ
ØÙØÒØÝ
ÎÖÜÊßÑÐÓÎ

ÛÝÖØÔÒÓØÛ
ÎÌÓ/ÖØÛ
ÙÚØÝÙ/ÕØÛ
ÎÙÎÖÍÝÛÐÛ
ÜÎÔÒÓØ ÓØÛÜØÛ
ÎÙÎÖÍÝÛÐÛ

ÛÎ ÎÝÚá
ÐÕÎÚØÕ.
ÎÓÍØÛÐÛ
ÊÙØÞÊÛÐÛ
ØÔØÓÔÐÚáÛÐÛ

ÐÕÎÚØÕ.
ÎÓÍØÛÐÛ
ÊÙØÞÊÛÐÛ
ÎÖÜÊ×ÐÛ
ÜØÙØÑÎÛÒÊ
ÝÔØÙØÒÐÛÐÛ
ÎÙÎÖÍÝÛÐÛ

ÛÝÖØÔØ

ÖØÕØÛ ÛÜÊ
ÙÔÊÒÛÒÊ
ÜØÝ ØÙØÒØÝ
ÎÖÜÊßÑÐÓÎ

ÛÝÖØÔÒÓØÛ
ÎÌÓ/ÖØÛ
ÙÚØÝÙ/ÕØÛ
ÎÙÎÖÍÝÛÐÛ

ÐÕÎÚØÕ.
ÎÓÍØÛÐÛ
ÊÙØÞÊÛÐÛ
ØÔØÓÔÐÚáÛÐÛ

ÐÕÎÚØÕÐÖÒÊ
ÎÓÍØÛÐÛ
ÊÙØÞÊÛÐÛ
ÓÊÜÊÔØÌÒÛÕØÝ

ÎÙÎÖÍÝÛÎÒÛ ÜØÝ ÍÒÓÊÒØÝßØÝ ÙØÝ ÎÜÝßÊÖ ÎÖÒÛßÝÛÐÛ ÜÐÖ ÜÎÔÎÝÜÊÒÊ 5ÎÜÒÊ ÓÊÒ ÊÙÎÖÜÊßÑÐÓÊÖ
Ð ÓÊÒ ÎÔÊËÊÖ ÊÙØÞÊÛÐ ÓÊÜÊÔØÌÒÛÕØÝ ÌÒÊ ÙÊÚÊËÊÛÎÒÛ

ÐÕÎÚØÕ.
ÎÓÍØÛÐÛ
ÊÙØÞÊÛÐÛ
ÎÖÜÊ×ÐÛ

ÙÒÖÊÓÊÛ Ê3.1
ÎÙÎÖÍÝÛÎÒÛ ÜØÝ ÍÒÓÊÒØÝßØÝ ÙØÝ ÎÜÝßÊÖ ÎÖÒÛßÝÛÐÛ ÜÐÖ ÜÎÔÎÝÜÊÒÊ 5ÎÜÒÊ

ÎÒÍØÛ
ÙÊÚÊËÊÛÐÛ

ÙØÛØÛÜØ
ÝÔØÙØÒÐÛÐÛ
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ÙÚØÒØÖÜÊ

Õöôäìé
Ćåûøïúïù
3o åûöù
Ãûöù …

2o åûöù
Ãûöù …

ÙØÛØÜÐÜÎÛ
1o åûöù
Ãûöù …

3o åûöù
Ãûöù …

2o åûöù
Ãûöù …

1o åûöù
Ãûöù …

úí ÎÝÚá
ÜÒÕÐ ÊÌØÚÊÛ / ÕØÖÊÍÊ

ÛïĆíçĀúï: Î÷ñúïĆéçôíûéñ ăûñ ï ÷öúăûïûé òäðí ÷øöāăôûöù ÷øå÷íñ ôé é÷öûü÷ąôíûéñ úí Ćöôäìé Ćåûøïúïù òéû’ éôûñúûöñþçé ûïù Ćöôäìéù Ćåûøïúïù
÷öü éôéýåøíûéñ úûïô éìíñöìăûïúï ûïù Ćöôäìéù. Ùþ íäô ï äìíñé úýéëíçöü éôéýåøíñ ìüôéĆñòăûïûé úí ûăôöüù î.ê., öñ ÷øąûíù Ąóíù ûöü Ùçôéòé
÷øå÷íñ í÷çúïù ôé é÷öûü÷ąôöôûéñ úí ûăôöüù î.ê.

Ê÷ă Üøçûíù ßąøíù

Ê÷ă ûïô é÷ă Î.Î.

Ê÷ă äóóíù ÷íøñöþåù ûïù þąøéù

Ê÷ă ûö ÖöĆă íëòéûäúûéúïù

é/é

ÙÒÖÊÓÊÛ Ê4
ÙØÛØÜÒÓÊ ÛÜØÒßÎÒÊ ÊÌØÚáÖ (ÝÞÒÛÜÊÕÎÖÐÛ ÕØÖÊÍÊÛ)
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ÙÚØÒØÖÜÊ

Õöôäìé
Ćåûøïúïù
3o åûöù
Ãûöù …

2o åûöù
Ãûöù …

ÙØÛØÜÐÜÎÛ
1o åûöù
Ãûöù …

ÛïĆíçĀúï: Î÷ñúïĆéçôíûéñ ăûñ ï ÷öúăûïûé òäðí ÷øöāăôûöù ÷øå÷íñ ôé é÷öûü÷ąôíûéñ úí Ćöôäìé Ćåûøïúïù òéû’ éôûñúûöñþçé ûïù Ćöôäìéù Ćåûøïúïù
÷öü éôéýåøíûéñ úûïô éìíñöìăûïúï ûïù Ćöôäìéù. Ùþ íäô ï äìíñé öñôö÷öñíçöü éôéýåøíñ ìüôéĆñòăûïûé úí ûăôöüù ÷éøéëăĆíôöü öçôöü, ûé ûíóñòä
÷øöāăôûé ûöü Ùçôéòé ÷øå÷íñ í÷çúïù ôé é÷öûü÷ąôöôûéñ úí ûăôöüù ÷éøéëăĆíôöü öçôöü.

ÎõéëĀëåù (úí Î.Î. òéñ Üøçûíù ßąøíù)

ÎúĀûíøñòæ Êëöøä

é/é

ÙÒÖÊÓÊÛ 5
ÙØÛØÜÒÓÊ ÛÜØÒßÎÒÊ ÙáÔÐÛÎáÖ (ÝÞÒÛÜÊÕÎÖÐÛ ÕØÖÊÍÊÛ)
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ÕÎÛØÛ ØÚØÛ ÜÚÒÎÜÒÊÛ

ÙØÛØÛÜØ Î×ÊÌáÌáÖ
ÛÜØ ÛÝÖØÔØ

ÛÝÖØÔØ ÙáÔÐÛÎáÖ

Î×ÊÌáÌÎÛ

ÎÛáÜÎÚÒÓÐ ÊÌØÚÊ

ÓÝÓÔØÛ ÎÚÌÊÛÒáÖ
2ö åûöù
Ãûöù ...

3ö åûöù
Ãûöù ...

ÜñĆæ ÙĀóæúíĀù/Õöôäìé

ÙÒÖÊÓÊÛ Ê6
ÊÖÊÔÝÛÐ ÓÝÓÔØÝ ÎÚÌÊÛÒáÖ (ÝýñúûäĆíôïù Õöôäìéù)

Ãûöù ...

1ö åûöù
Ãûöù ...

3ö åûöù
Ãûöù ...

2ö åûöù

Êõçé ÙĀóæúíĀô

(úí ÎÝÚá)
1ö åûöù
Ãûöù ...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ÙÒÖÊÓÊÛ Ê7
ÊÖÊÔÝÛÐ ÓØÛÜØÝÛ ÙáÔÐÑÎÖÜáÖ ÜÐÖ ÜÎÔÎÝÜÊÒÊ ÜÚÒÎÜÒÊ
ÓØÛÜØÛ ÓÊÜÊ ÓÊÜÐÌØÚÒÊ
3ö
Ãûöù ...
Ùøąûíù ëíĀøëñòåù Ąóíù (Ê)
Ôöñ÷åù ÷øąûíù Ąóíù
Ëöïðïûñòåù Ąóíù
Ýóñòä úüúòíüéúçéù
Îçìï úüúòíüéúçéù
ÊĆöñêåù ÷øöúĀ÷ñòöĄ ÷éøéëĀëæù Ćí ûö úĄôöóö
ûĀô í÷ñêéøĄôúíĀô ûöüù
Î÷íõíøëéúçíù ÞÊÛØÖ
Ôöñ÷åù éĆöñêåù òéñ åõöìé ûøçûĀô ÷éøéëĀëæù
Ðóíòûøñòæ Îôåøëíñé ÷éøéëĀëæù
ÓéĄúñĆé ÷éøéëĀëæù (Ùíûøåóéñö, ÞĀûéåøñö, ÕéîöĄû, òó÷)
Ôöñ÷åù ÷éøöþåù ûøçûĀô ÷éøéëĀëæù
Ãõöìé úüôûæøïúïù òéñ í÷ñúòíüąô ÷éøéëĀëæù
Êôûéóóéòûñòä ÷éëçĀô ÷éøéëĀëæù
Ôöñ÷ä éôéóąúñĆé ÷éøéëĀëæù
Ôöñ÷åù ìé÷äôíù ÷éøéëĀëæù
Ê÷öúêåúíñù ÷éëçĀô ÷éøéëĀëæù
ÛÝÖØÔÒÓØ ÓØÛÜØÛ ÙÊÚÊßÑÎÖÜáÖ ÙÚØâØÖÜáÖ (Ë)
Õíûéêöóåù é÷öðíĆäûĀô ÷óïô íĆ÷öøíüĆäûĀô (+ æ )
ÛÝÖØÔÒÓØ ÓØÛÜØÛ ÙáÔÐÑÎÖÜáÖ ÙÚØâØÖÜáÖ (Ì)
Óăúûöù ÷ĀóïðåôûĀô íĆ÷öøíüĆäûĀô
ÛÝÖØÔÒÓØ ÓØÛÜØÛ ÙáÔÐÑÎÖÜáÖ ÙÚØâØÖÜáÖ ÓÊÒ
ÎÕÙØÚÎÝÕÊÜáÖ

ÙØÛØÛÜØ Ê' ÝÔáÖ ÛÜØ ÛÝÖ. ÓØÛÜØÛ
ÙÊÚÊßÑÎÖÜáÖ (Ê:Ë)
ÕÎÛØÛ ØÚØÛ ÜÚÒÎÜÒÊÛ

(Ùöúä úí íüøą)
ÎÜÐ
2ö
1ö
Ãûöù ...
Ãûöù ...
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ÙÒÖÊÓÊÛ Ê8
ÔØÌÊÚÒÊÛÕØÛ ÊÙØÜÎÔÎÛÕÊÜáÖ ßÚÐÛÐÛ (ÝýñúûäĆíôïù Õöôäìéù)
Ûí íüøą
3ö
Ãûöù ...
ÓÝÓÔØÛ ÎÚÌÊÛÒáÖ (÷Āóæúíñù)
Õíçöô:
Óăúûöù ÷ĀóïðåôûĀô
ÕÒÓÜØ ÓÎÚÍØÛ ÎÓÕÎÜÊÔ/ÛÐÛ
Ùóåöô:
Áóóé åúöìé íòĆíûäóóíüúïù
ÛÝÖØÔØ
Õíçöô:
Ãõöìé ìñöñòïûñòæù óíñûöüøëçéù
Ãõöìé óíñûöüøëçéù ìñéðåúíĀù
Ãõöìé íøíüôąô éôä÷ûüõïù
ÔÎÒÜØÝÚÌÒÓØ ÊÙØÜÎÔÎÛÕÊ
Ùóåöô:
Ãúöìé úüĆĆíûöþąô
Ãúöìé þøíöëøäýĀô
ÙñúûĀûñòöç Üăòöñ
Õíçöô:
Ôöñ÷åù ìé÷äôíù
Ùóåöô: Ãòûéòûé & éôăøëéôé åúöìé òéñ
òåøìï
Õíçöô: Ãòûéòûé & éôăøëéôé åõöìé òéñ
îïĆñåù
ÊÙØÜÎÔÎÛÕÊ ÙÚØ ÜØÓáÖ,ÞØÚáÖ
ÓÊÒ ÊÙØÛËÎÛÎáÖ
Õíçöô:
ßøíĀúûñòöç ûăòöñ
ÊÙØÜÎÔÎÛÕÊ ÙÚØ ÞØÚáÖ
ÓÊÒ ÊÙØÛËÎÛÎáÖ
Õíçöô: Ê÷öúêåúíñù (þĀøçù ûñù
íôúĀĆéûĀĆåôíù úûö òăúûöù
÷éøéëĀëæù)
ÓÊÑÊÚÊ ÓÎÚÍÐ ßÚÐÛÎáÛ ÷øö ýăøĀô
Ùóåöô/
Õíçöô: Ý÷ăóöñ÷ö òíøìąô ÷øöïëöüĆåôĀô
þøæúíĀô
Õíçöô:
Þăøöù íñúöìæĆéûöù
ÓÎÚÍÐ ÙÚØÛ ÍÒÊÑÎÛÐ
ÍÒÊÑÎÛÐ ÓÊÑÊÚáÖ ÓÎÚÍáÖ
Üéòûñòă òéñ óöñ÷ä é÷öðíĆéûñòä
ÊĆöñêåù & ÷öúöúûä Ćíóąô Í.Û
ÕíøçúĆéûé ÷óïøĀûåé
Ý÷ăóöñ÷ö òíøìąô íñù ôåö

ÎÜÐ
2ö
Ãûöù ...

1ö
Ãûöù ...
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ÙÒÖÊÓÊÛ Ê9
ÊÖÊÔÝÛÐ ÒÛØÔØÌÒÛÕáÖ (ÝýñúûäĆíôïù Õöôäìéù)

Ûí íüøą

ÎÜÐ

ÎÖÎÚÌÐÜÒÓØ
1.

Î×ØÍÊ ÎÌÓÊÜÊÛÜÊÛÐÛ
Ãõöìé Îëòéûäúûéúïù
Õíçöô : Ê÷öúêåúíñù
Êôé÷ăúêíúûï éõçé íõăìĀô íëòéûäúûéúïù (1)

2.

ÙÊÌÒØ ÎÖÎÚÌÐÜÒÓØ

é.

ÎôúąĆéûíù Êòñôïûö÷öñæúíñù
Ìæ÷íìé
Óûçøñé Üíþôñòä åøëé
ÕïþéôæĆéûé Îëòéûéúûäúíñù
Ã÷ñ÷óé òéñ úòíĄï
Õíûéýöøñòä Ćåúé
Ùøöòéûéêöóåù ÷éëçĀô
Ôöñ÷ä
ÛĄôöóö Êòñôïûö÷öñæúíĀô
Õíçöô : Ê÷öúêåúíñù
Êôé÷ăúêíúûï éõçé íôúąĆéûĀô éòñôïûö÷öñæúíĀô (é)

ê.

ÛüĆĆíûöþåù & Õéòøö÷øăðíúĆíù Ê÷éñûæúíñù
ÛüĆĆíûöþåù (úí úüôìíìíĆåôíù í÷ñþíñøæúíñù)
ÛüĆĆíûöþåù úí òöñôö÷øéõçíù
Ê÷éñûæúíñù é÷ă Ćíûăþöüù
Ôöñ÷åù é÷éñûæúíñù
ÛĄôöóö úüĆĆíûöþąô & Ćéòøö÷øăðíúĆĀô é÷éñûæúíĀô (ê)

ë.

ÊúąĆéûíù Êòñôïûö÷öñæúíñù
Íé÷äôíù ÷öóüíûöĄù é÷ăúêíúïù
Íñ÷óąĆéûé íüøíúñûíþôçéù, ýæĆï ò.ó.÷
Õíçöô : Ê÷öúêåúíñù
Êôé÷ăúêíúûï éõçé éúąĆéûĀô éòñôïûö÷öñæúíĀô (ë)
ÛÝÖØÔØ ÙÊÌÒØÝ ÎÖÎÚÌÐÜÒÓØÝ (2=é+ê+ë)

3.

ÓÝÓÔØÞØÚØÝÖ ÎÖÎÚÌÐÜÒÓØ

ì.

Ê÷öðåĆéûé
Ùøąûíù Ąóíù òéñ óöñ÷ä üóñòä
ÐĆñåûöñĆé ÷øöāăôûé
ÎûöñĆé ÷øöāăôûé
ÎĆ÷öøíĄĆéûé
Ùøöòéûéêöóåù ëñé éëöøä üóąô & üóñòąô
Ôöñ÷ä
ÛĄôöóö é÷öðíĆäûĀô (ì)

í.

Ê÷éñûæúíñù
Ùíóäûíù
Ùíóäûíù í÷ñúýéóíçù
Ê÷éñûæúíñù é÷ă úüëëíôíçù íûéñøíçíù
Ê÷éñûæúíñù òéûä òöñôö÷øéõñąô úüĆĆíûöþæù
ÌøéĆĆäûñé úûö þéøûöýüóäòñö
ÌøéĆĆäûñé ÷øöíõöýóïðåôûé
ÌøéĆĆäûñé úí Üøä÷íîíù
ÌøéĆĆäûñé úí òéðüúûåøïúï

3ö

2ö

1ö

Ãûöù ...

Ãûöù ...

Ãûöù ...
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ÌøéĆĆäûñé úüëëíôąô íûéñøíñąô
ßøíĀúûñòöç óöë/úĆöç ÷øöĆïðíüûąô
ßøíĀúûñòöç óöë/úĆöç íûéçøĀô æ ĆíûăþĀô
ßøíăëøéýé
Ôöñ÷öç þøíĀúûñòöç óöë/úĆöç
ÛĄôöóö é÷éñûæúíĀô (í)
úû.

ÍñéðåúñĆé
ÜéĆíçö
Üøä÷íîíù (òéûéðåúíñù ăÿíĀù)
ÛĄôöóö ìñéðíúçĆĀô (úû)
ÛÝÖØÔØ ÓÝÓÔØÞØÚØÝÖÜØÛ ÎÖÎÚÌÐÜÒÓØÝ (3=ì+í+úû)

4.

ÕÎÜÊËÊÜÒÓØÒ ÔØÌ/ÛÕØÒ ÎÖÎÚÌÐÜÒÓØÝ (4)
ÛÝÖØÔØ ÎÖÎÚÌÐÜÒÓØÝ (1+2+3+4)

5.

ÔØÌÊÚÒÊÛÕØÒ ÜÊ×ÎáÛ ÎÖÎÚÌÐÜÒÓØÝ
ßøíĀúûñòöç óöë/úĆöç íëëüæúíĀô òéñ íĆ÷øäëĆéûĀô éúýéóíñąô

ÙÊÑÐÜÒÓØ
1.

ÒÍÒÊ ÓÎÞÊÔÊÒÊ
Óíýäóéñö òéûéêíêóïĆåôö
Íñéýöøä é÷ă åòìöúï Ćíûöþąô ü÷åø ûö äøûñö
Íñéýöøåù éôé÷øöúéøĆöëæù
Ê÷öðíĆéûñòä
Î÷ñþöøæëïúï ÍïĆöúçöü
Ê÷öûíóåúĆéûé íñù ôåö
ÛÝÖØÔØ ÒÍÒáÖ ÓÎÞÊÔÊÒáÖ (1)

2.

ÝÙØßÚÎáÛÎÒÛ

é.

Õéòøö÷øăðíúĆíù ü÷öþøíąúíñù
Íäôíñé Üøé÷íîąô
Ôöñ÷åù Õéòøö÷øăðíúĆíù Ý÷öþøíąúíñù
ÛĄôöóö Õéòøö÷øăðíúĆĀô Ý÷öþøíąúíĀô (é)

ê.

Ëøéþü÷øăðíúĆíù ü÷öþøíąúíñù
Üøä÷íîíù
Íăúíñù Ćéòøö÷øăðíúĆĀô ü÷öþøíąúíĀô
ÙøöĆïðíüûåù
Ùøöòéûéêöóåù åøëĀô
ÌøéĆĆäûñé ÷óïøĀûåé :

ÎúĀûíøñòöĄ

Î÷ñûéëåù ÷óïøĀûåíù
Øýíñóåù ÷øöù ûö ÍïĆăúñö
Øýíñóåù ÷øöù éúýéóñúûñòöĄù ØøëéôñúĆöĄù
ÕíøçúĆéûé ÷óïøĀûåé
ÙñúûĀûñòöç óöë/úĆöç ĆíûăþĀô & íûéçøĀô
Ôöñ÷öç ÷ñúûĀûñòöç óöë/úĆöç
Ý÷öþøíąúíñù ÷øöù úüëëíôíçù í÷ñþíñøæúíñù
ÛĄôöóö Ëøéþü÷øăðíúĆĀô ü÷öþøíąúíĀô (ê)
ÛÝÖØÔØ ÝÙØßÚÎáÛÎáÖ (2=é+ê)
3.

ÙÚØËÔÎàÎÒÛ ÌÒÊ ÓÒÖÍÝÖØÝÛ ÓÊÒ Î×ØÍÊ (3)

4.

ÕÎÜÊËÊÜÒÓØÒ ÔØÌ/ÛÕØÒ ÙÊÑÐÜÒÓØÝ (4)

5.

ÔØÌÊÚÒÊÛÕØÒ ÜÊ×ÎáÛ ÙÊÑÐÜÒÓØÝ

ÛÝÖØÔØ ÙÊÑÐÜÒÓØÝ (1+2+3+4)

ÙñúûĀûñòöç óöë/úĆöç íëëüæúíĀô òéñ íĆ÷øäëĆéûĀô éúýéóíñąô

44983

Óéðéøä Óåøìï x100
ÙĀóæúíñù

2. Ùíøñðąøñö ÓéðéøöĄ
Óåøìöüù

Ùäëñö Îôíøëïûñòă
ÛĄôöóö ÎôíøëïûñòöĄ

ÓüòóöýöøöĄô íôíøëïûñòă
Ëøéþ/Ćíù Ý÷öþøíąúíñù

ÙĀóæúíñù – Óăúûöù ÙĀóïðåôûĀô x100
ÙĀóæúíñù

Óéðéøä Óåøìï x 100
ÛĄôöóö ÎôíøëïûñòöĄ

(Ó.Î t /K.E. t 1) 1x100

1. Ùéëñö÷öçïúïù
Ùíøñöüúçéù

2. Óüòóöýöøñéòæ
Úíüúûăûïûé

3. Ùíøñðąøñö ÕñòûöĄ
Óåøìöüù

4. Ê÷öìöûñòăûïûé
ÎôíøëïûñòöĄ

5. Êôä÷ûüõï Îøëéúñąô

ÊÚÒÑÕØÍÎÒÓÜÎÛ (ÝýñúûäĆíôïù Õöôäìéù Ì¿òéûïëöøçéù êñêóçĀô)

ÙÒÖÊÓÊÛ Ê10.2

ÙĀóæúíñù – Óăúûöù ÙĀóïðåôûĀô x100
ÙĀóæúíñù

1. Ùíøñðąøñö ÕñòûöĄ
Óåøìöüù

ÙÒÖÊÓÊÛ Ê10.1
ÊÚÒÑÕØÍÎÒÓÜÎÛ (ÝýñúûäĆíôïù Õöôäìéù Ë¿òéûïëöøçéù êñêóçĀô)

2ö åûöù
Ãûöù ...

Ãûöù ...

Ãûöù ...

Ãûöù ...

3ö åûöù

2ö åûöù

3ö åûöù

Ãûöù ...

1ö åûöù

Ãûöù ...

1ö åûöù

Õ.Ø.

Õ.Ø.
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ÛßØÔÒÊ

ÙÒÖÊÓÊÛ Ë1
ÙÚØËÔÎÙØÕÎÖØÛ Î×ØÙÔÒÛÕØÛ ÛÝÛÜÐÕÊÜØÛ ÙÊÚÊÌáÌÐÛ ÓÊÒ ÕÎÜÊÞØÚÒÓÊ
ÕÎÛÊ
ÊÚ.
ÜÎßÖÒÓÊ ßÊÚÊÓÜÐÚÒÛÜÒÓÊ
é/é
ÕÐß/ÜáÖ
ÎÒÍØÛ ÓÊÒ ÜÝÙØÛ ÕÐßÊÖÐÕÊÜØÛ, ØÒÓØÛ
áÚÒÊÒÊ
ÓÊÜÊÛÓÎÝÐÛ & ßáÚÊ ÙÚØÎÔÎÝÛÐÛ
ÍÝÖÊÕÒÓØÜÐÜÊ
ÒÛßÝÛ
úí KW
ØÖØÕ/ÓÐ
ÙÚÊÌ/ÓÐ
Ê×ÒÊ
ÓÜÐÛÐÛ
þĀøçù
ÞÙÊ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ÿĄõïù

Ê5.1. ÎúĀûíøñòæù Õíûéýöøäù

Ê5. Õíûéýöøñòä Õåúé

Ê4. Óăúûöù Õíûéýöøäù &
Õíûíëòéûäúûéúïù Îõö÷óñúĆöĄ æ
ÎëòéûéúûäúíĀô

Ê3.3. Ôöñ÷åù Îëòéûéúûäúíñù

Ê3.2. Óéûäÿüõïù

Ê3.1. Õíûé÷öçïúïù &
Ûüúòíüéúçéù

Ê3. Îëòéûéúûäúíñù &
Õïþéôöóöëñòăù Îõö÷óñúĆăù

Ê2.3 ÞĄóéõïù

Ê2.2. Ê÷öðæòíüúïù

Ê2.1. Óûñøñéòåù Îëòéûéúûäúíñù
ÙéøéëĀëñòæù Íñéìñòéúçéù

Ê2. Óûñøñéòåù Îëòéûéúûäúíñù

Ê1. ÍñéĆăøýĀúï Ùíøñêäóóöôûöù
ßąøöü

Ûûöñþíçö òăúûöüù úí úïĆíøñôåù
ûñĆåù
ÙÚØÜÎÒÖØÕÎÖØÛ ÙÚØãÙØÔØÌÒÛÕØÛ

ÙÒÖÊÓÊÛ Ë2
ÊÖÊÔÝÛÐ ÓØÛÜØÝÛ ÜÐÛ ÊÒÜÐÛÐÛ ÎÖÒÛßÝÛÐÛ ÓÊÒ ßÚØÖÒÓÐ ÓÔÒÕÊÓáÛÐ ÍÊÙÊÖáÖ (Îüøą))

2ö
ÎÜØÛ...

1ö
ÎÜØÛ...

ÎÜØÛ...

3ö
ÎÜØÛ...

4ö

ÓÊÜÊÛÓÎÝÊÛÜÒÓÐ ÙÎÚÒØÍØÛ
(úüôöóñòă òăúûöù ìé÷éôąô)

37
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ë4. Ùíøñêéóóöôûñòöç Ííçòûíù

Ë3. Ôöñ÷åù Îøëéúçíù

Ë2. Õïþéôöóöëñòåù Îøëéúçíù

Ë1. ØñòöìöĆñòåù Îøëéúçíù

Î÷íôìüûñòæ ìé÷äôï ÷öü
úüĆêäóóíñ úûïô ÷øöúûéúçé ûöü
÷íøñêäóóöôûöù (éòöóöüðíç
éôäóüúï)*
(Ë)

ÛĄôöóö òăúûöüù í÷åôìüúïù (Ê)

Ê10. Îñìñòåù Îëòéûéúûäúíñù

Ê9. Ôöñ÷ăù Îõö÷óñúĆăù

Ê8. Îõö÷óñúĆăù ÛüëòöĆñìæù

Ê7. Îõö÷óñúĆăù Ý÷ïøíúñąô

Ê6. Îõö÷óñúĆăù ÌøéýíçĀô æ ßąøĀô
ÙøöúĀ÷ñòöĄ

Ê5.2. ÎõĀûíøñòæù Õíûéýöøäù

Ûûöñþíçö òăúûöüù úí úïĆíøñôåù
ûñĆåù
ÙÚØÜÎÒÖØÕÎÖØÛ ÙÚØãÙØÔØÌÒÛÕØÛ
1ö

2ö

3ö

4ö

ÓÊÜÊÛÓÎÝÊÛÜÒÓÐ ÙÎÚÒØÍØÛ
(úüôöóñòă òăúûöù ìé÷éôąô)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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(Î)

ÛÝÖØÔÒÓØ ÓØÛÜØÛ ÊÒÜÐÛÐÛ
ÎÖÒÛßÝÛÐÛ (Ê+Ë+Ì+Í+Î)
* íòûăù éüûąô ÷öü éôéýåøöôûéñ úûñù äóóíù
òéûïëöøçíù

Ê÷øăêóí÷ûé (Ćåþøñ 10%
ûïù í÷ñóåõñĆïù ìé÷äôïù)

Ìíôñòä Ãõöìé (ÊĆöñêåù
úüĆêöĄóĀô Ćíóåûïù üóö÷öçïúïù
úþíìçöü, Ćïþéôñòąô,Êëöøä
Üíþôöóöëçéù, òó÷)
(Í)

Î÷íôìüûñòæ ìé÷äôï ÷öü
úüĆêäóóíñ úûï êíóûçĀúï òéñ
÷éøéòöóöĄðïúï üëíñöôöĆñòąô
úüôðïòąô (éòöóöüðíç éôäóüúï)*
(Ì)

Ûûöñþíçö òăúûöüù úí úïĆíøñôåù
ûñĆåù
ÙÚØÜÎÒÖØÕÎÖØÛ ÙÚØãÙØÔØÌÒÛÕØÛ
1ö

2ö

3ö

ÓÊÜÊÛÓÎÝÊÛÜÒÓÐ ÙÎÚÒØÍØÛ
(úüôöóñòă òăúûöù ìé÷éôąô)
4ö

44988
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ðóñòçéù <30 íûąô

Ðóñòçéù >30 & <40 íûąô

Ðóñòçéù äôĀ ûĀô 40 íûąô

Üíþôñòă ÷øöúĀ÷ñòă

Ðóñòçéù <30 íûąô

Ðóñòçéù >30 & <40 íûąô

Ðóñòçéù äôĀ ûĀô 40 íûąô

Ëöïðïûñòă ÷øöúĀ÷ñòă

Ðóñòçéù <30 íûąô

Ðóñòçéù >30 & <40 íûąô

Ðóñòçéù äôĀ ûĀô 40 íûąô

1.1

1.2

1.3

2.

2.1

2.2

2.3

3

3.1

3.2

3.3

* ÛÎ ÎÕÎ

ÛÝÖØÔØ ÝÞÒÛÜÊÕÎÖÐÛ
ÓÊÒ ÙÚØÜÎÒÖØÕÎÖÐÛ ÓÊÜÊÛÜÊÛÐÛ

Íñöñòïûñòă ÙøöúĀ÷ñòă

1.

é/é

ÓÊÜÐÌØÚÒÊ
ÙÚØÛáÙÒÓØÝ

ÙÚØËÔÎÙØÕÎÖÐ ÊÙÊÛßØÔÐÛÐ

ÙÒÖÊÓÊÛ Ë3

Ñ

ÛĄôöóö

Ê

ÛĄôöóö

Ê

Ñ

ÎÙØßÒÊÓÐÛ
ÊÙÊÛßØÔÐÛÐÛ*

ÕØÖÒÕÐÛ
ÊÙÊÛßØÔÐÛÐÛ

1ö åûöù

Ê

Ñ

ÛĄôöóö

ÕØÖÒÕÐÛ
ÊÙÊÛßØÔÐÛÐÛ
Ê

Ñ

ÛĄôöóö

ÎÙØßÒÊÓÐÛ
ÊÙÊÛßØÔÐÛÐÛ*

2ö åûöù

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Ðóñòçéù <30 íûąô

Ðóñòçéù >30 & <40 íûąô

Ðóñòçéù äôĀ ûĀô 40 íûąô

Üíþôñòă ÷øöúĀ÷ñòă

Ðóñòçéù <30 íûąô

Ðóñòçéù >30 & <40 íûąô

Ðóñòçéù äôĀ ûĀô 40 íûąô

Ëöïðïûñòă ÷øöúĀ÷ñòă

Ðóñòçéù <30 íûąô

Ðóñòçéù >30 & <40 íûąô

Ðóñòçéù äôĀ ûĀô 40 íûąô

1.1

1.2

1.3

2.

2.1

2.2

2.3

3

3.1

3.2

3.3

* ÛÎ ÎÕÎ

ÛÝÖØÔØ ÝÞÒÛÜÊÕÎÖÐÛ
ÓÊÒ ÙÚØÜÎÒÖØÕÎÖÐÛ ÓÊÜÊÛÜÊÛÐÛ

Íñöñòïûñòă ÙøöúĀ÷ñòă

ÓÊÜÐÌØÚÒÊ
ÙÚØÛáÙÒÓØÝ

1.

é/é

ÙÚØËÔÎÙØÕÎÖÐ ÊÙÊÛßØÔÐÛÐ

ÙÒÖÊÓÊÛ Ë3

Ñ

ÛĄôöóö

Ê

ÛĄôöóö

Ê

Ñ

ÎÙØßÒÊÓÐÛ
ÊÙÊÛßØÔÐÛÐÛ*

ÕØÖÒÕÐÛ
ÊÙÊÛßØÔÐÛÐÛ

3ö åûöù

Ê

Ñ

ÛĄôöóö

ÕØÖÒÕÐÛ
ÊÙÊÛßØÔÐÛÐÛ
Ê

Ñ

ÛĄôöóö

ÎÙØßÒÊÓÐÛ
ÊÙÊÛßØÔÐÛÐÛ*

4ö åûöù

44990
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ðóñòçéù <30 íûąô

Ðóñòçéù >30 & <40 íûąô

Ðóñòçéù äôĀ ûĀô 40 íûąô

Üíþôñòă ÷øöúĀ÷ñòă

Ðóñòçéù <30 íûąô

Ðóñòçéù >30 & <40 íûąô

Ðóñòçéù äôĀ ûĀô 40 íûąô

Ëöïðïûñòă ÷øöúĀ÷ñòă

Ðóñòçéù <30 íûąô

Ðóñòçéù >30 & <40 íûąô

Ðóñòçéù äôĀ ûĀô 40 íûąô

1.1

1.2

1.3

2.

2.1

2.2

2.3

3

3.1

3.2

3.3

* ÛÎ ÎÕÎ

ÛÝÖØÔØ ÝÞÒÛÜÊÕÎÖÐÛ
ÓÊÒ ÙÚØÜÎÒÖØÕÎÖÐÛ ÓÊÜÊÛÜÊÛÐÛ

Íñöñòïûñòă ÙøöúĀ÷ñòă

1.

é/é

ÓÊÜÐÌØÚÒÊ
ÙÚØÛáÙÒÓØÝ

ÙÚØËÔÎÙØÕÎÖÐ ÊÙÊÛßØÔÐÛÐ

ÙÒÖÊÓÊÛ Ë3

Ñ

ÛĄôöóö

Ê

ÛĄôöóö

Ê

Ñ

ÎÙØßÒÊÓÐÛ
ÊÙÊÛßØÔÐÛÐÛ*

ÕØÖÒÕÐÛ
ÊÙÊÛßØÔÐÛÐÛ

5ö åûöù
Ûüôöóñòåù
ðåúíñù
òéûä
òéûïëöøçé

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

44991

44992

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ÙÒÖÊÓÊÛ Ë4
ßÚÐÕÊÜØÍØÜÐÛÐ ÓØÛÜØÝÛ ÜÐÛ ÙÚÊ×ÐÛ
(Îüøą)
Îüøą
ÛÝÖØÔÒÓØÛ ÙÚØãÙØÔØÌÒÛÕØÛ
é. ÍïĆăúñé Íé÷äôï
ê. Åìñé úüĆĆíûöþæ
Åìñé òíýäóéñé
Íéôíñéòä òíýäóéñö
ÛÝÖØÔØ ÎÙÎÖÍÝÛÐÛ

Ùöúöúûă

Ćåûøïúïù

(Ùøąûíù Ýóíù)

1ö åûöù
Ãûöù ...

2ö åûöù
Ãûöù ...

3ö åûöù
Ãûöù ...

4ö åûöù
Ãûöù ...

5ö åûöù
Ãûöù ...

6ö åûöù
Ãûöù ...

ÙØÛØÜÐÜÎÛ
7ö
åûöù
Ãûöù ...
8ö åûöù
Ãûöù ...

9ö åûöù
Ãûöù ...

10ö åûöù
Ãûöù ...

1ö åûöù

ÜÒÕÐ
ÊÌØÚÊÛ /
ÕØÖÊÍÊ

ÛïĆíçĀúï: Î÷ñúïĆéçôíûéñ ăûñ ï ÷öúăûïûé òäðí ÷øöāăôûöù ÷øå÷íñ ôé é÷öûü÷ąôíûéñ úí Ćöôäìé Ćåûøïúïù òéû’ éôûñúûöñþçé ûïù Ćöôäìéù Ćåûøïúïù ÷öü éôéýåøíûéñ
úûïô éìíñöìăûïúï ûïù Ćöôäìéù. Ùþ íäô ï äìíñé úýéëíçöü éôéýåøíñ ìüôéĆñòăûïûé úí ûăôöüù î.ê., öñ ÷øąûíù Ąóíù ûöü Ùçôéòé ÷øå÷íñ í÷çúïù ôé é÷öûü÷ąôöôûéñ úí
ûăôöüù î.ê. Î÷ñ÷øăúðíûé, ÷øå÷íñ ôé ü÷äøþíñ éôûñúûöñþçé Ćöôäìéù Ćåûøïúïù ĆíûéõĄ Ùçôéòé Ê4 òéñ Ë5.

Ê÷ă Üøçûíù ßąøíù

Ê÷ă þąøíù ûïù Î.Î.

Ê÷ă äóóíù Ùíøñöþåù ûïù ßąøéù

Ê÷ă ûö ÖöĆă íëòéûäúûéúïù

Õöôäìé

ÙÚØÒØÖÜÊ

ÙÚØËÔÎÙØÕÎÖÊ ÙØÛØÜÒÓÊ ÛÜØÒßÎÒÊ ÊÌØÚáÖ

ÙÒÖÊÓÊÛ Ë5

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

44993

Õöôäìé
Ćåûøïúïù
1ö åûöù
Ãûöù ...

2ö åûöù
Ãûöù ...

3ö åûöù
Ãûöù ...

4ö åûöù
Ãûöù ...

5ö åûöù
Ãûöù ...

ÙØÛØÜÐÜÎÛ
6ö åûöù 7ö åûöù
Ãûöù ...
Ãûöù ...
8ö åûöù
Ãûöù ...

9ö åûöù
Ãûöù ...

10ö åûöù
Ãûöù ...

ÛïĆíçĀúï: Î÷ñúïĆéçôíûéñ ăûñ ï ÷öúăûïûé òäðí ÷øöāăôûöù ÷øå÷íñ ôé é÷öûü÷ąôíûéñ úí Ćöôäìé Ćåûøïúïù òéû’ éôûñúûöñþçé ûïù Ćöôäìéù Ćåûøïúïù ÷öü éôéýåøíûéñ úûïô
éìíñöìăûïúï ûïù Ćöôäìéù. Ùþ íäô ï äìíñé öñôö÷öñíçöü éôéýåøíñ ìüôéĆñòăûïûé úí ûăôöüù ÷éøéëăĆíôöü öçôöü, ûé ûíóñòä ÷øöāăôûé ûöü Ùçôéòé ÷øå÷íñ í÷çúïù ôé
é÷öûü÷ąôöôûéñ úí ûăôöüù ÷éøéëăĆíôöü öçôöü. Î÷ñ÷øăúðíûé, ÷øå÷íñ ôé ü÷äøþíñ éôûñúûöñþçé Ćöôäìéù Ćåûøïúïù ĆíûéõĄ Ùçôéòé Ê5 òéñ Ë6.

ÙĀóæúíñù úí Î.Î. òéñ íõéëĀëåù úí ûøçûíù þąøíù

ÎúĀûíøñòæ Êëöøä

ÙÚØÒØÖÜÊ

ÙÒÖÊÓÊÛ Ë6
ÙÚØËÔÎÙØÕÎÖÊ ÙØÛØÜÒÓÊ ÛÜØÒßÎÒÊ ÙáÔÐÛÎáÖ

44994
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ÕÎÛØÛ ØÚØÛ
ÙÎÖÜÊÎÜÒÊÛ

ÙØÛØÛÜØ
Î×ÊÌáÌáÖ
ÛÜØ ÛÝÖØÔØ

ÛÝÖØÔØ ÙáÔÐÛÎáÖ

Î×ÊÌáÌÎÛ

ÎÛáÜÎÚÒÓÐ ÊÌØÚÊ

ÓÝÓÔØÛ ÎÚÌÊÛÒáÖ

ÜÒÕÐ
ÙáÔÐÛÎáÛ/ÕØÖÊÍÊ

ÙÒÖÊÓÊÛ Ë7
ÙÚØËÔÎÙØÕÎÖØÛ ÓÝÓÔØÛ ÎÚÌÊÛÒáÖ

Ãûöù ...

1ö åûöù
Ãûöù ...

2ö åûöù
Ãûöù ...

3ö åûöù
Ãûöù ...

4ö åûöù
Ãûöù ...

5ö åûöù
Ãûöù ...

6ö åûöù
Ãûöù ...

7ö åûöù
Ãûöù ...

8ö åûöù

Ãûöù ...

9ö åûöù

(úí
Îüøą)

Ãûöù ...

10ö åûöù

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

44995

ÙÒÖÊÓÊÛ Ë8

ÕÎÛØÛ ØÚØÛ ÙÎÖÜÊÎÜÒÊÛ

ÙØÛØÛÜØ Ê' ÝÔáÖ ÛÜØ ÛÝÖ. ÓØÛÜØÛ ÙÊÚÊßÑÎÖÜáÖ
(Ê:Ë)

ÛÝÖØÔÒÓØ ÓØÛÜØÛ ÙáÔÐÑÎÖÜáÖ ÙÚØâØÖÜáÖ ÓÊÒ
ÎÕÙØÚÎÝÕÊÜáÖ

Óăúûöù ÷ĀóïðåôûĀô íĆ÷öøíüĆäûĀô

ÛÝÖØÔÒÓØ ÓØÛÜØÛ ÙáÔÐÑÎÖÜáÖ ÙÚØâØÖÜáÖ (Ì)

Õíûéêöóåù é÷öðíĆäûĀô ÷óïô íĆ÷öøíüĆäûĀô (+ æ )

ÛÝÖØÔÒÓØ ÓØÛÜØÛ ÙÊÚÊßÑÎÖÜáÖ ÙÚØâØÖÜáÖ (Ë)

Ê÷öúêåúíñù ÷éëçĀô ÷éøéëĀëæù

Ôöñ÷åù ìé÷äôíù ÷éøéëĀëæù

Ôöñ÷ä éôéóąúñĆé ÷éøéëĀëæù

Êôûéóóéòûñòä ÷éëçĀô ÷éøéëĀëæù

Ãõöìé úüôûæøïúïù òéñ í÷ñúòíüąô ÷éøéëĀëæù

Ôöñ÷åù ÷éøöþåù ûøçûĀô ÷éøéëĀëæù

ÓéĄúñĆé ÷éøéëĀëæù (Ùíûøåóéñö, ÞĀûéåøñö, ÕéîöĄû, òó÷)

Ðóíòûøñòæ Îôåøëíñé ÷éøéëĀëæù

Ôöñ÷åù éĆöñêåù òéñ åõöìé ûøçûĀô ÷éøéëĀëæù

Î÷íõíøëéúçíù ÞÊÛØÖ

ÊĆöñêåù ÷øöúĀ÷ñòöü ÷éøéëĀëæù Ćí ûö úĄôöóö
ûĀô í÷ñêéøĄôúíĀô ûöüù

Îçìï úüúòíüéúçéù

Ýóñòä úüúòíüéúçéù

Ëöïðïûñòåù Ąóíù

Ôöñ÷åù ÷øąûíù Ąóíù

Ùøąûíù ëíĀøëñòåù Ąóíù (Ê)

ÓØÛÜØÛ ÓÊÜÊ ÓÊÜÐÌØÚÒÊ

ÙÚØËÔÎÙØÕÎÖØ ÓØÛÜØÛ ÙáÔÐÑÎÖÜáÖ (Ùöúä úí íüøą)
1ö
Ãûöù ...

2ö
Ãûöù ...

3ö
Ãûöù ...

4ö
Ãûöù ...

5ö
Ãûöù

6ö
Ãûöù ...

ÎÜÐ
7ö
Ãûöù ...

8ö
Ãûöù ...

9ö
Ãûöù ...

10ö
Ãûöù ...

44996
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ÙÒÖÊÓÊÛ Ë9

Óăúûöù ÷ĀóïðåôûĀô

Ãõöìé íøíüôąô

Ãòûéòûé & éôăøëéôé åúöìé òéñ òåøìï

ßøíĀúûñòöç ûăòöñ

Þăøöù íñúöìæĆéûöù

Ý÷ăóöñ÷ö òíøìąô íñù ôåö

ÕíøçúĆéûé ÷óïøĀûåé

ÊĆöñêåù & ÷öúöúûä Ćíóąô Í.Û

Üéòûñòă òéñ óöñ÷ä é÷öðíĆéûñòä

ÍÒÊÑÎÛÐ ÓÊÑÊÚáÖ ÓÎÚÍáÖ

ÓÎÚÍÐ ÙÚØÛ ÍÒÊÑÎÛÐ

Õíçöô:

ÓÊÑÊÚÊ ÓÎÚÍÐ ßÚÐÛÎáÛ ÷øö ýăøĀô
Ý÷ăóöñ÷ö òíøìąô ÷øöïëöüĆåôĀô
Ùóåöô/Õíçöô: þøæúíĀô

ÊÙØÜÎÔÎÛÕÊ ÙÚØ ÞØÚáÖ ÓÊÒ ÊÙØÛËÎÛÎáÖ
Õíçöô:
Ê÷öúêåúíñù (þĀøçù ûñù íôúĀĆéûĀĆåôíù
úûö òăúûöù ÷éøéëĀëæù)

Õíçöô:

Õíçöô:
Ãòûéòûé & éôăøëéôé åõöìé òéñ îïĆñåù
ÊÙØÜÎÔÎÛÕÊ ÙÚØ ÜØÓáÖ, ÞØÚáÖ ÓÊÒ
ÊÙØÛËÎÛÎáÖ

Ôöñ÷åù ìé÷äôíù

Ùóåöô:

ÙñúûĀûñòöç Üăòöñ

Ãúöìé þøíöëøäýĀô

Ãúöìé úüĆĆíûöþąô

Õíçöô:

Ùóåöô:

ìñéðåúíĀù

éôä÷ûüõïù

Ãõöìé óíñûöüøëçéù

Ãõöìé ìñöñòïûñòæù óíñûöüøëçéù

Áóóé åúöìé íòĆíûäóóíüúïù

ÔÎÒÜØÝÚÌÒÓØ ÊÙØÜÎÔÎÛÕÊ

Õíçöô:

ÛÝÖØÔØ

Ùóåöô:

ÕÒÓÜØ ÓÎÚÍØÛ ÎÓÕÎÜÊÔ/ÛÐÛ

Õíçöô:

ÓÝÓÔØÛ ÎÚÌÊÛÒáÖ (÷Āóæúíñù)

2ö
Ãûöù ...

1ö
Ãûöù ...

ÙÚØËÔÎÙØÕÎÖØÛ ÔØÌÊÚÒÊÛÕØÛ ÊÙØÜÎÔÎÛÕÊÜáÖ ßÚÐÛÐÛ ( Ûí íüøą)

Ãûöù ...

3ö
Ãûöù ...

4ö
Ãûöù ...

5ö
Ãûöù ...

6ö
Ãûöù ...

7ö

ÙÎÚÒØÍØÛ ÝÔØÙØÒÐÛÐÛ & ÔÎÒÜØÝÚÌÒÊÛ ÜÐÛ ÎÙÎÖÍÝÛÐÛ
8ö
Ãûöù ...

9ö
Ãûöù ...

10ö
Ãûöù ...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

44997

44998

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ÙÒÖÊÓÊÛ Ë10
ÙÚØËÔÎÙØÕÎÖØÒ ÒÛØÔØÌÒÛÕØÒ (Ûí íüøą)
Ê÷ă ûö 1ö Āù ûö 10ö åûöù
ÎÖÎÚÌÐÜÒÓØ
1.

Î×ØÍÊ ÎÌÓÊÜÊÛÜÊÛÐÛ
Ãõöìé Îëòéûäúûéúïù
Õíçöô : Ê÷öúêåúíñù
Êôé÷ăúêíúûï éõçé íõăìĀô íëòéûäúûéúïù (1)

2.
é.

ÙÊÌÒØ ÎÖÎÚÌÐÜÒÓØ
ÎôúąĆéûíù Êòñôïûö÷öñæúíñù
Ìæ÷íìé
Óûçøñé Üíþôñòä åøëé
ÕïþéôæĆéûé Îëòéûéúûäúíñù
Î÷ñ÷óé òéñ úòíĄï
Õíûéýöøñòä Ćåúé
Ùøöòéûéêöóåù ÷éëçĀô
Ôöñ÷ä
ÛĄôöóö Êòñôïûö÷öñæúíĀô
Õíçöô : Ê÷öúêåúíñù
Êôé÷ăúêíúûï éõçé íôúąĆéûĀô éòñôïûö÷öñæúíĀô (é)

ê.

ÛüĆĆíûöþåù & Õéòøö÷øăðíúĆíù Ê÷éñûæúíñù (ê)

ë.

ÊúąĆéûíù Êòñôïûö÷öñæúíñù
Õíçöô : Ê÷öúêåúíñù
Êôé÷ăúêíúûï éõçé éúąĆéûĀô éòñôïûö÷öñæúíĀô (ë)
ÛÝÖØÔØ ÙÊÌÒØÝ ÎÖÎÚÌÐÜÒÓØÝ (2=é+ê+ë)

3.
ì.

ÓÝÓÔØÞØÚØÝÖ ÎÖÎÚÌÐÜÒÓØ
Ê÷öðåĆéûé (ì)

í.

Ê÷éñûæúíñù (í)

úû.

ÍñéðåúñĆé (úû)
ÛÝÖØÔØ ÓÝÓÔØÞØÚØÝÖÜØÛ ÎÖÎÚÌÐÜÒÓØÝ (3=ì+í+úû)

4.

ÕÎÜÊËÊÜÒÓØÒ ÔØÌ/ÛÕØÒ ÎÖÎÚÌÐÜÒÓØÝ (4)
ÛÝÖØÔØ ÎÖÎÚÌÐÜÒÓØÝ (1+2+3+4)

5.

ÔØÌÊÚÒÊÛÕØÒ ÜÊ×ÎáÛ ÎÖÎÚÌÐÜÒÓØÝ
ßøíĀúûñòöç óöë/úĆöç íëëüæúíĀô òéñ
íĆ÷øäëĆéûĀô éúýéóíñąô
ÙÊÑÐÜÒÓØ

1.

ÒÍÒÊ ÓÎÞÊÔÊÒÊ
Óíýäóéñö òéûéêíêóïĆåôö
Íñéýöøä é÷ă åòìöúï Ćíûöþąô ü÷åø ûö äøûñö
Íñéýöøåù éôé÷øöúéøĆöëæù
Ê÷öðíĆéûñòä
Î÷ñþöøæëïúï ÍïĆöúçöü
Ê÷öûíóåúĆéûé íñù ôåö
ÛÝÖØÔØ ÒÍÒáÖ ÓÎÞÊÔÊÒáÖ (1)

2.
é.

ÝÙØßÚÎáÛÎÒÛ
Õéòøö÷øăðíúĆíù ü÷öþøíąúíñù
Íäôíñé Üøé÷íîąô
Ôöñ÷åù Õéòøö÷øăðíúĆíù Ý÷öþøíąúíñù
ÛĄôöóö Õéòøö÷øăðíúĆĀô Ý÷öþøíąúíĀô (é)

ê.

Ëøéþü÷øăðíúĆíù ü÷öþøíąúíñù
Üøä÷íîíù
Ôöñ÷åù êøéþü÷øăðíúĆíù ü÷öþøíąúíñù
ÛĄôöóö Ëøéþü÷øăðíúĆĀô ü÷öþøíąúíĀô (ê)
ÛÝÖØÔØ ÝÙØßÚÎáÛÎáÖ (2=é+ê)

3.

ÙÚØËÔÎàÎÒÛ ÌÒÊ ÓÒÖÍÝÖØÝÛ ÓÊÒ Î×ØÍÊ (3)

4.

ÕÎÜÊËÊÜÒÓØÒ ÔØÌ/ÛÕØÒ ÙÊÑÐÜÒÓØÝ (4)

5.

ÔØÌÊÚÒÊÛÕØÒ ÜÊ×ÎáÛ ÙÊÑÐÜÒÓØÝ

ÛÝÖØÔØ ÙÊÑÐÜÒÓØÝ (1+2+3+4)
ÙñúûĀûñòöç óöë/úĆöç íëëüæúíĀô òéñ íĆ÷øäëĆéûĀô éúýéóíñąô

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ÛÝÕËØÔÐ ÛÜÐÖ ÙÚØÛÜÊÛÒÊ ÜØÝ ÙÎÚÒËÊÔÔØÖÜØÛ

kwh/åûöù

ÎÖÎÚÌÎÒÊ
ÛÝÖØÔØ ÎÖÎÚÌÎÒÊÓáÖ ÊÖÊÌÓáÖ
ÎÙÒßÎÒÚÐÛÐÛ
ÎÖÎÚÌÎÒÊÓÎÛ ÊÖÊÌÓÎÛ ÙØÝ ÓÊÔÝÙÜØÖÜÊÒ ÊÙÆ
ÊÙÎ
ÎÖÎÚÌÎÒÊ ÙØÝ Î×ØÒÓØÖØÕÎÒÜÊÒ ÕÎ ÜÐÖ ÎÞÊÚÕØÌÐ
ÛßÎÜÒÓØÝ ÛÝÛÜÐÕÊÜØÛ ÎÓÜØÛ ÊÙÎ
ÙÎÚÒÌÚÊÞÐ ÜØÝ ÛÝÛÜÐÕÊÜØÛ ÙØÝ ßÚÐÛÒÕØÙØÒÎÒÜÊÒ
ÌÒÊ ÜÐÖ Î×ØÒÓØÖØÕÐÛÐ ÎÖÎÚÌÎÒÊÛ

m3/åûöù

ÖÎÚØ
ÛÝÖØÔØ ÊÖÊÌÓáÖ ÛÎ ÖÎÚØ
ÜÐÛ ÎÙÒßÎÒÚÐÛÐÛ
ÖÎÚØ ÙØÝ Î×ØÒÓØÖØÕÎÒÜÊÒ ÕÎ ÜÐÖ ÎÞÊÚÕØÌÐ
ÛßÎÜÒÓØÝ ÛÝÛÜÐÕÊÜØÛ

ÙÎÚÒÌÚÊÞÐ ÜØÝ ÛÝÛÜÐÕÊÜØÛ ÙØÝ ßÚÐÛÒÕØÙØÒÎÒÜÊÒ ÌÒÊ ÜÐÖ Î×ØÒÓØÖØÕÐÛÐ ÖÎÚØÝ

ÛÜÎÚÎÊ ÊÙØËÔÐÜÊ
ÙÎÚÒÌÚÊÞÐ ÜØÝ ÛÝÛÜÐÕÊÜØÛ ÙØÝ ßÚÐÛÒÕØÙØÒÎÒÜÊÒ ÌÒÊ ÊÖÊÓÝÓÔáÛÐ ÛÜÎÚÎáÖ ÊÙØËÔÐÜáÖ
ÙØÝ ÙÊÚÊÌØÖÜÊÒ ÊÙØ ÜÐ ÔÎÒÜØÝÚÌÒÊ ÜØÝ ÎÚÌØÝ

ÛÝÛÜÐÕÊÜÊ ÙÎÚÒËÊÔÔØÖÜÒÓÐÛ ÍÒÊßÎÒÚÒÛÐÛ
ÙÎÚÒÌÚÊÞÐ ÜØÝ ÛÝÛÜÐÕÊÜØÛ ÙÎÚÒËÊÔÔØÖÜÒÓÐÛ ÍÒÊßÎÒÚÒÛÐÛ ÙØÝ ÙÚØËÔÎÙÎÜÊÒ ÖÊ ßÚÐÛÒÕØÙØÒÐÑÎÒ
ÛÜØ ÎÚÌØ ( ISO , 14001 , EMAS ò.ó.÷. )

ÙÒÖÊÓÊÛ ÜÎÓÕÐÚÒáÛÐÛ ÎÖÎÚÌÎÒÊÓáÖ ÊÖÊÌÓáÖ
ÛÎ ÙÎÚÒÙÜáÛÐ ÎÌÓÊÜÊÛÜÊÛÐÛ ÊÖÊÖÎáÛÒÕáÖ ÙÐÌáÖ ÎÖÎÚÌÎÒÊÛ
ÙÎÚÒÌÚÊÞÐ ÓÊÒ ÝÙØÔØÌÒÛÕØÛ ÙÊÚÊÌØÕÎÖÐÛ ÎÖÎÚÌÎÒÊÛ
ÜÐÛ ÙÚØÜÎÒÖØÕÎÖÐÛ ÊÙÎ :
ÙÎÚÒÌÚÊÞÐ ÓÊÒ ÝÙØÔØÌÒÛÕØÛ ÎÖÎÚÌÎÒÊÓáÖ
ÓÊÜÊÖÊÔáÛÎáÖ ÎÙÒßÎÒÚÐÛÐÛ :
ÙØÛØÛÜØ ÓÊÔÝàÐÛ ÎÖÎÚÌÎÒÊÓáÖ
ÎÙÒßÎÒÚÐÛÐÛ:

44999

ÕÎÚÒÓØ
ÛÝÖØÔØ

(3)

(2)

Óăúûöù òéñ
÷öúăûïûé
÷øéëĆéûö÷öñïð
íçúéù
íëòíòøñĆåôïù
íøëéúçéù
(í÷ñĆåûøïúï) (4)

ÊÖÜÒÓÎÒÕÎÖØ
ÍÊÙÊÖÐÛ

ÌÎÖÒÓØ
ÛÝÖØÔØ

ÎÓÍØÑÐÓÎ
ÊÙÆ

ÌÎÖÒÓØ
ÛÝÖØÔØ

ÐÕÎÚ/ÖÒÊ
ÎÓÍØÛÐÛ

ÕÎÚÒÓØ
ÛÝÖØÔØ

Öö
ÙÊÚ/ÓØÝ

ÕÎÚÒÓØ
ÛÝÖØÔØ

ÓØÛÜØÛ

ÕÎÚÒÓØ
ÛÝÖØÔØ

(4)

(1)

5

ÕÎÚÒÓØ
ÛÝÖØÔØ

Óăúûöù òéñ
÷öúăûïûé
íëòíòøñĆåôïù
íøëéúçéù
(÷øöĆåûøïúï)

ÙÎÚÒÌÚÊÞÐ

3

4

2

1
ÙØÛØ
ßáÚÒÛ
ÞÙÊ

6

8
ÐÕÎÚØÕ.
ÛÝÖÊÔ
ÔÊÌÐÛ

7
Öö
ÙÊÚ/ÓØÝ &
ÜÚØÙØÛ
ÙÔÐÚáÕÐÛ
ÙØÛØ
ÕÎ ÞÙÊ

9
ÙØÛØ
ÞÙÊ

10

11
ÓÊÑÊÚØ
ÙØÛØ
ßáÚÒÛ
ÞÙÊ

S/N(5)

Ê÷ăýéúï ûíþôñòæù
ûøö÷ö÷öçïúïù:…………………………………………………

………………………………………………….....

ÜØÙØÑÎÛÒÊ ÝÔØÙØÒÐÛÐÛ:

ÙÚÊÌÕÊÜØÙØÒÐÑÎÒÛÎÛ
ÙÔÐÚáÕÎÛ

Ê÷ăýéúï ÷éøäûéúïù þøöôöìñéëøäĆĆéûöù æ ü÷öêöóæù Ê¿÷óïøĀĆæù…………………………..

……………………………………………………..

ÍÒÓÊÒØÝßØÛ:

ÊÖÊÔÝÛÐ
ÔØÌÒÛÜÒÓáÖ ÛÜØÒßÎÒáÖ

ÐĆíøöĆïôçé óæõïù íøëéúñąô: …………….…………

……………………………………………………..

ÜÒÜÔØÛ ÙÚÊ×ÐÛ:

ÊÚßÒÓÊ ÙÚØËÔÎÙØÕÎÖÎÛ
ÎÚÌÊÛÒÎÛ

ÐĆíøöĆïôçé åôéøõïù íøëéúñąô: …………………..

……………………………………………………..

ÊÚ. ÞÊÓ. ÙÚÊ×ÐÛ:

ÝÙØÍÎÒÌÕÊ 1
ÊÖÊÔÝÜÒÓÐ ÓÊÜÊÛÜÊÛÐ ÙÔÐÚáÕáÖ ÙÚÊÌÕÊÜØÙØÒÐÑÎÒÛáÖ ÍÊÙÊÖáÖ

ÜÎÓÕÐ
ÚÒáÛÐ
ÕÎÜÊË
ØÔáÖ

45000
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ÝÙØÌÚÊÞÐ ÓÊÒ
ÛÞÚÊÌÒÍÊ
ÍÒÓÊÒØÝßØÝ

Ùíøñëøäýöôûéñ éôéóüûñòä öñ íøëéúçíù úĄĆýĀôé Ćí ûöô íëòíòøñĆåôö ÷øöĂ÷öóöëñúĆă æ ûïô ûíþôñòæ ûøö÷ö÷öçïúï

(úýøéëçìé òéñ ü÷öëøéýæ)

……………………….

Ø ÙÚØâÛÜÊÕÎÖØÛ Í/ÖÛÐÛ
ÊÌÚØÜÒÓÐÛ ØÒÓØÖØÕÒÊÛ &
ÓÜÐÖÒÊÜÚÒÓÐÛ / ÌÎÖÒÓÐÛ Í/ÖÛÐÛ
ÙÎÚÒÞÎÚÎÒÊÓÐÛ ÊÌÚØÜÒÓÐÛ
ØÒÓØÖØÕÒÊÛ
ÙÎÚÒÞÎÚÎÒÊÛ / ÙÎÚÒÞÎÚÎÒÊÓÐÛ
ÎÖØÜÐÜÊÛ

ÑÎáÚÐÑÐÓÎ

………………………………………………………….

ÝÙØÌÚÊÞÐ ÕÎÔáÖ ÎÙÒÜÚØÙÐÛ

Üö ü÷ăìíñëĆé íçôéñ éôéòíýéóéñĀûñòă òéñ ăóíù öñ íëëøéýåù ÷öü éýöøöĄô ÷øöïëöĄĆíôé éñûæĆéûé ÷óïøĀĆæù ðé ÷øå÷íñ ôé íĆýéôçîöôûéñ Ćí õíþĀøñúûæ úòçéúï.

Ùøñô é÷ă ûïô éôéóüûñòä éôéýöøä ûĀô ÷øéëĆéûö÷öñïðíñúąô ìé÷éôąô úûö ÷óéçúñö Ćçéù íëòíòøñĆåôïù íøëéúçéù, éôéýåøíûéñ ï ÷øöĆåûøïúï òéñ ï í÷ñĆåûøïúï éüûæù.

Êôéýåøíûéñ ö úíñøñéòăù éøñðĆăù òäðí ĆïþéôæĆéûöù òéðąù òéñ òäðí íõéøûæĆéûöù íôăù úüúûæĆéûöù ĆïþéôöóöëñòöĄ íõö÷óñúĆöĄ.

(5)

(6)

Êýöøä ûö Ćíøñòă úĄôöóö ûïù ü÷öòéûïëöøçéù ûöü íëòíòøñĆåôöü ÷øöĂ÷öóöëñúĆöĄ.

(4)

(3)

Êýöøä úûïô ÷íøç÷ûĀúï ÷öü úí Ćçé íøëéúçé ûöü ÷øöĂ÷öóöëñúĆöĄ éôûñúûöñþöĄô ÷íøñúúăûíøé ûöü íôăù ÷éøéúûéûñòä. Êôéëøäýíûéñ ûö úüôöóñòă ÷öúă ûĀô éôûçúûöñþĀô ÷éøéúûéûñòąô òéðąù òéñ
ûö ÷öúöûñòö÷öñïĆåôö äðøöñúĆé éôäóöëé Ćí ûö íçìöù ûïù íøëéúçéù (ûíĆ., ûĆ, òĆ). Ûûïô ÷íøç÷ûĀúï ÷öü ü÷äøþöüô Ćíûéêöóåù úí úþåúï Ćí ûöô ÷øöĂ÷öóöëñúĆă, éôéëøäýíûéñ úûïô éôûçúûöñþï úûæóï ï
ìñòéñöóöëçé éüûąô.

(2)

(1)

ÐĆíøöĆïôçé

ÙØÛØ ÙÒÛÜØÙØÒÐÛÐÛ ÎÙÒÜÚØÙÐÛ ÙÊÚÊÓØÔØÝÑÐÛÐÛ:…………………………………………………………………..

ÙØÛØ ÊÒÜÐÕÊÜØÛ ÍÒÓÊÒØÝßØÝ:…………………………………………………………………………………………………

ÙÊÚØÝÛÊ ÙÒÛÜØÙØÒÐÛÐ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

45001

45002

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ÝÙØÍÎÒÌÕÊ 2
ÙÒÛÜØÙØÒÐÜÒÓØ ÌÒÊ ÜÐÖ ÙÔÐÚáÕÐ ÍØÛÎáÖ ÜÐÛ ÍÐÕØÛÒÊÛ ÍÊÙÊÖÐÛ
ËÎËÊÒáÛÐ ÙÚØØÍØÝ ÎÚÌÊÛÒáÖ ÓÊÒ ËÎËÊÒáÛÐ Î×ØÞÔÐÛÐÛ ÜÒÕØÔØÌÒáÖ.

ÊÚ. ÞÊÓ. ÙÚÊ×ÐÛ
ÜÒÜÔØÛ ÙÚÊ×ÐÛ

: ……………………………
:……………………………………………………………………………………

ÍÒÓÊÒØÝßØÛ:……………..…………………………………………………………………………
ÜØÙØÑÎÛÒÊ ÝÔØÙØÒÐÛÐÛ: …..………………………………………………………………….
Ê.Þ.Õ. : ………………………………
Í.Ø.Ý.: ………………………………..
Ð Î÷ñûøö÷æ ÙéøéòöóöĄðïúïù ÷øäõíĀô (åøëĀô) é) ûöü Õåûøöü 123Ê òéñ ê) ûöü Õåûøöü 2.1 ëñé
ûïô ÷íøñýåøíñé……………………………../ ÷íøñýíøíñéòæ íôăûïûé ………………………………, ï ö÷öçé úüúûäðïòí Ćí ûïô
ü÷’ éø. …………………………………… é÷ăýéúï ûöü Ý÷öüøëöĄ Êëøöûñòæù Êôä÷ûüõïù òéñ ÜøöýçĆĀô íçôéñ
í÷ñýöøûñúĆåôï Ćí ûñù éøĆöìñăûïûíù ÷öü òéðöøçîöôûéñ:
Ê) úûö äøðøö 24 ûïù Ćí éøñðĆ. 132480/386/16 5 2011 òöñôæù é÷ăýéúïù ûĀô Ý÷öüøëąô
ÎúĀûíøñòąô

Ê÷öòåôûøĀúïù

òéñ

Ðóíòûøöôñòæù

Íñéòüêåøôïúïù,

ØñòöôöĆñòąô,

ØñòöôöĆçéù

ÊôûéëĀôñúûñòăûïûéù òéñ Öéüûñóçéù, Êëøöûñòæù Êôä÷ûüõïù òéñ ÜøöýçĆĀô ăúöô éýöøä úûö Õåûøö
123Ê òéñ
Ë) úûé äøðøé 24 & 25 ûïù Ćí éøñðĆ. 393393/5188/29 8 2001/450 òöñôæù é÷ăýéúïù ûĀô Ý÷öüøëąô
ÎúĀûíøñòąô, ÍïĆăúñéù Íñöçòïúïù òéñ Ê÷öòåôûøĀúïù, Îðôñòæù ØñòöôöĆçéù òéñ ØñòöôöĆñòąô òéñ
ÌíĀøëçéù ă÷Āù ûøö÷ö÷öñæðïòí òéñ ñúþĄíñ, ăúöô éýöøä úûö Õåûøö 2.1.
Ûûé ÷óéçúñé ûĀô ÷éøé÷äôĀ éøĆöìñöûæûĀô òéñ ëñé ûïô Ćí ûé éôĀûåøĀ úûöñþíçé ÷øäõï ÷öü
üóö÷öñíçûéñ úûé ÷óéçúñé ûöü Õåûøöü 123Ê ûöü ÙøöëøäĆĆéûöù Êëøöûñòæù Êôä÷ûüõïù 2007 2013,
ìñíôæøëïúí ìñöñòïûñòă åóíëþö ûïù éçûïúïù ÷óïøĀĆæù ëñé ûïô òéûéêöóæ ûïù ìïĆăúñéù ìé÷äôïù
úûöüù ìñòéñöĄþöüù, ÷øéëĆéûö÷öçïúí í÷ñûă÷ñé í÷çúòíÿï òéûä ûïô……………………………………………………úûïô
åìøé ûïù í÷åôìüúïù, òéñ óéĆêäôöôûéù ü÷ăÿï:
1.

ûö ðíúĆñòă ÷óéçúñö ûöü ÷øöëøäĆĆéûöù,

2.

ûïô éçûïúï íôçúþüúïù,

3.

ûïô éøñðĆ……………………. Ê÷ăýéúï ÷øöåëòøñúïù,

4.

ûïô éøñðĆ………………………..Ê÷ăýéúï öøñúûñòæù åôûéõïù Ćí ûé úüôïĆĆåôé éüûæù,

5.

ûïô éøñðĆ………………………….ûíþôñòæ ûøö÷ö÷öçïúï / ÷éøäûéúï,

6.

ûé íôïĆíøĀûñòä ìíóûçé ûĀô ìñòéñöĄþĀô ëñé ûïô íõåóñõï üóö÷öçïúïù ûïù ÷øäõïù,

7.

ûïô éçûïúï ÷óïøĀĆæù Ćí ûé úüôïĆĆåôé éüûæù,

8.

ûïô ûüþăô éóóïóöëøéýçé ĆíûéõĄ ûïù Î÷ñûøö÷æù òéñ ûöü ìñòéñöĄþöü æ äóóĀô úüôéøĆăìñĀô

ü÷ïøíúñąô,
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9.

ûñù úþíûñòåù äìíñíù,

10.

ûöô òĀìñòă úüôéóóéúúöĆåôöü Ćí ûöô ØÙÎÓÎÙÎ,

11.

ûïô éôéóüûñòæ òéûäúûéúï ÷óïøĀĆąô ÷øéëĆéûö÷öñïðíñúąô ìé÷éôąô (ü÷ăìíñëĆé 1)

12.

ö÷öñöìæ÷öûí úûöñþíçö ÷åøéô ûĀô éôĀûåøĀ ðíĀøæúíñ ï Î÷ñûøö÷æ ÙéøéòöóöĄðïúïù ăûñ

÷øå÷íñ ôé óïýðíç ü÷ăÿï,
ÙÒÛÜØÙØÒÎÒ ØÜÒ :

1.

Üé ìñòéñöóöëïûñòä (ôăĆñĆé ÷éøéúûéûñòä ÷óïøĀĆąô òéñ íõăýóïúïù ìé÷éôąô) ÷öü

éôéýåøöôûéñ úûïô éôéóüûñòæ òéûäúûéúï ÷óïøĀĆąô ü÷öêóæðïòéô ûăúö úí åóíëþö ôöĆñĆăûïûéù
úĄĆýĀôé Ćí ûöô Óąìñòé ËñêóçĀô ÛûöñþíçĀô ăúö òéñ úí åóíëþö üóö÷öçïúïù ûĀô úþíûñòąô
íøëéúñąô òéñ ûöü òăúûöüù ûöüù úí úþåúï Ćí ûñù ÷øöêóí÷ăĆíôíù íøëéúçíù ûïù íëòíòøñĆåôïù
Ćíóåûïù æ ûïù ûøö÷ö÷öçïúïù éüûæù òéñ íçôéñ íõöýóïĆåôé úûö úĄôöóă ûöüù.

2.

Ð ÷øéëĆéûö÷öçïúï ûĀô íôíøëíñąô òéñ íøëéúñąô äøþñúí ûïô …………………… (ïĆíøöĆïôçé ÷øąûïù

íõăýóïúïù ôăĆñĆöü ÷éøéúûéûñòöĄ ÷óïøĀĆæù íôûăù ûöü íëòíòøñĆåôöü þøöôöìñéëøäĆĆéûöù
üóö÷öçïúïù) úûïô ÷øöêóí÷ăĆíôï ûö÷öðíúçé.

3.

Óéûä ûïô ………………… (ïĆíøöĆïôçé í÷ñûă÷ñéù í÷çúòíÿïù) öñ íøëéúçíù úüôíþçîöôûéñ –

öóöòóïøąðïòéô (ï ïĆíøöĆïôçé öóöòóæøĀúïù ûĀô íøëéúñąô íçôéñ ï ûíóíüûéçé ïĆíøöĆïôçé
íõăýóïúïù ôăĆñĆöü ÷éøéúûéûñòöĄ ÷óïøĀĆæù íôûăù ûöü íëòíòøñĆåôöü þøöôöìñéëøäĆĆéûöù
üóö÷öçïúïù). Óéûä ûïô ïĆíøöĆïôçé éüûæ ûö Ąÿöù ûĀô ìé÷éôąô éôíøþăûéô úí …………………… íüøą íò
ûĀô ö÷öçĀô …………………… íüøą íçþéô ÷øäëĆéûñ ÷óïøĀðíç é÷ă ûö ìñòéñöĄþö.

4.

Üö ÷öúă ûöü ýăøöü ÷øöúûñðåĆíôïù éõçéù ûöü ÷íøñóéĆêäôíûéñ úûñù ìïóĀðíçúíù ìé÷äôíù

éôåøþíûéñ úí …………………………… íüøą òéñ åþíñ íõöýóïðíç. (Ûí ÷íøç÷ûĀúï é÷éóóéëæù é÷ă ûö ÞÙÊ, ðé
÷øå÷íñ ôé ëçôíûéñ Ćôíçé ûïù úþíûñòæù é÷ăýéúïù Ùöó úûö éôûçúûöñþö ÷éøéúûéûñòă òéñ ôé
í÷ñúüôä÷ûíûéñ ö ÷çôéòéù í÷íôìüûñòąô éëéðąô ðíĀøïĆåôĀô é÷ă ûï ÍØÝ.)

5.

Üö ÷öúă ûĀô ÷éøéòøéûïðåôûĀô ýăøĀô ëñé ûé ûñĆöóăëñé ÷öü åþöüô ÷ñúûö÷öñïðíç

éôåøþíûéñ úí…………………………………. íüøą òéñ åþíñ é÷öìöðíç.

6.

Ð þøïĆéûöìöûñòæ úüĆĆíûöþæ ûöü ìñòéñöĄþöü òéñ íòíçôï ûöü Óøäûöüù Ćåóöüù, íçôéñ

úĄĆýĀôíù Ćí ûñù òíçĆíôíù ìñéûäõíñù.

7.

Üé ÷øĀûăûü÷é ÷éøéúûéûñòä ûïøöĄôûéñ úûñù íëòéûéúûäúíñù ûöü ìñòéñöĄþöü òéñ ûé

ðíĀøïĆåôé éôûçëøéýä ûöüù ûïøöĄôûéñ úûï Í/ôúï Êëøöûñòæù ØñòöôöĆçéù & Óûïôñéûøñòæù /
Ìíôñòæù Í/ôúïù Ùíøñýíøíñéòæù Êëøöûñòæù ØñòöôöĆçéù ûïù Ùíøñýåøíñéù / Ùíøñýíøíñéòæù
Îôăûïûéù ………………………………………………

8.

Ð óíñûöüøëçé ûïù í÷åôìüúïù íôéøĆöôçîíûéñ Ćí ûñù é÷éñûöĄĆíôíù äìíñíù òéñ úüëòíòøñĆåôé:

x

Ãëòøñúï Ùíøñêéóóöôûñòąô ÆøĀô æ íëòíòøñĆåôï Ćíóåûï,

x

Áìíñé ìñäðíúïù é÷öêóæûĀô æ íëòíòøñĆåôï Ćíóåûï,

x

ØñòöìöĆñòæ äìíñé,

x

Áìíñé óíñûöüøëçéù (úí ÷íøñ÷ûąúíñù íòúüëþøöôñúĆąô æ í÷íòûäúíĀô üýñúûäĆíôĀô ĆöôäìĀô),

45004
x
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ËíêéçĀúï ûïù ûö÷ñòæù Óûïôñéûøñòæù Ý÷ïøíúçéù òéñ ûöü ÎÞÎÜ òéûä ÷íøç÷ûĀúï ăúöô éýöøä

ûïô öøðæ óíñûöüøëçé ûïù Ćöôäìéù .

9.

Ãþöüô öóöòóïøĀðíç öñ é÷éñûöĄĆíôíù ìñéìñòéúçíù ëñé ûïô éĄõïúï ûöü ĆíûöþñòöĄ òíýéóéçöü

ûïù í÷ñþíçøïúïù ă÷öü ÷øöêóå÷íûéñ.

10.

Ø ýöøåéù åþíñ éôéøûæúíñ ìñéýïĆñúûñòă ÷óéçúñö æ í÷íõïëïĆéûñòæ ÷ñôéòçìé úĄĆýĀôé Ćí ûé

ăúé ÷øöêóå÷öôûéñ úûöô òéôöôñúĆă 1974/2006 (÷éøäøûïĆé VI) ă÷Āù ñúþĄíñ òäðí ýöøä.
ÓÊÒ ËÎËÊÒáÖÎÒ ØÜÒ
1.

Ð ÷øöéôéýíøăĆíôï ÷øäõï ìĄôéûéñ ôé þøïĆéûöìöûïðíç Ćí ûïô ÷éøöĄúé ÷óïøĀĆæ Āù

éòöóöĄðĀù:

ÙØÛÊ ÛÎ ÎÝÚá

ÙØÛØÛÜØ %

Ùöúă ÷ñúûö÷öçïúïù
Î÷ñûøö÷æù ÙéøéòöóöĄðïúïù
ÍïĆăúñé Íé÷äôï
ÛüĆĆíûöþæ ÍñòéñöĄþöü
2.

Ð úüĆĆíûöþæ ûöü ìñòéñöĄþöü éôéóĄíûéñ Āù éòöóöĄðĀù:
é)
ê)

Åìñé òíýäóéñé…………………………….
òéñ ûøă÷öù òäóüÿïù:………………………………………………………
Íéôíñéòä òíýäóéñé:………………………………………..
òéñ ûøă÷öù òäóüÿïù:…………………………………………………….

3.
Üïøíçûéñ ûö þøïĆéûöìöûñòă úþæĆé ûöü í÷íôìüûñòöĄ úþíìçöü úĄĆýĀôé Ćí ûïô é÷ăýéúï
åôûéõïù:

ÙØÛÊ ÛÎ ÎÝÚá
Î÷ñóåõñĆöù ÷øöĂ÷öóöëñúĆăù
ÍïĆăúñé Íé÷äôï
ÛüĆĆíûöþæ ÍñòéñöĄþöü
Êôäóüúï úüĆĆíûöþæù ìñòéñöĄþöü
Åìñé òíýäóéñé
Íéôíñéòä òíýäóéñé

ÙØÛØÛÜØ %

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ÙÊÚÊÜÐÚÐÛÎÒÛ ÜáÖ ÕÎÔáÖ ÜÐÛ ÎÙÒÜÚØÙÐÛ ÙÊÚÊÓØÔØÝÑÐÛÐÛ:

ÐĆíøöĆïôçé ìñíôåøëíñéù íóåëþöü
(ïĆíøöĆïôçé úüôíìøçéúïù ûïù Î÷ñûøö÷æù):
…………………………..

ÑÎáÚÐÑÐÓÎ
Ø ÙÚØâÛÜÊÕÎÖØÛ Í/ÖÛÐÛ ÊÌÚØÜÒÓÐÛ
ØÒÓØÖØÕÒÊÛ & ÓÜÐÖÒÊÜÚÒÓÐÛ / ÌÎÖÒÓÐÛ Í/ÖÛÐÛ
ÙÎÚÒÞÎÚÎÒÊÓÐÛ ÊÌÚØÜÒÓÐÛ ØÒÓØÖØÕÒÊÛ
ÙÎÚÒÞÎÚÎÒÊÛ / ÙÎÚÒÞÎÚÎÒÊÓÐÛ ÎÖØÜÐÜÊÛ
……………………….

(úýøéëçìé òéñ ü÷öëøéýæ)

ÝÙØÌÚÊÞÐ ÕÎÔáÖ ÎÙÒÜÚØÙÐÛ
(öôöĆéûí÷ąôüĆö, íñìñòăûïûé
òéñ ü÷öëøéýæ Ćíóąô)

45005

ÊÖÊÔÝÜÒÓØÛ ÙÚØãÙØÔØÌÒÛÕØÛ
ÊÙØÞÊÛÐÛ ÎÖÜÊ×ÐÛ
Ð ÜÎßÖÒÓÐÛ ÜÚØÙØÙØÒÐÛÐÛ

ÙÎÚÒÌÚÊÞÐ
ÎÕËÊÍÊ ØÌÓØÛ
ÍÝÖÊÕÒÓØÜÐÜÊ
ÓØÛÜØÛ

ÙÚØËÔÎÙØÕÎÖÊ
ÎÕËÊÍÊ ØÌÓØÛ
ÍÝÖÊÕÒÓØÜÐÜÊ

ÓØÛÜØÛ

ÙÚÊÌÕÊÜØÙØÒÐÑÎÖÜÊ

ÛïĆíñąôíûéñ ăûñ éôéýåøöôûéñ ăóíù öñ íëòíòøñĆåôíù íøëéúçíù éôéóüûñòä. Ìñé ûö Ćïþéôöóöëñòă íõö÷óñúĆă úïĆíñąôöôûéñ ûăúö
öñ úíñøñéòöç éøñðĆöç ûĀô ĆïþéôïĆäûĀô ăúö òéñ ï ìüôéĆñòăûïûé òéñ ëñé ûñù òûñøñéòåù íëòéûéúûäúíñù ÷åøéô ûĀô éôéóüûñòąô í÷ñĆíûøæúíĀô
úïĆíñąôíûéñ òéñ ûö íĆêéìăô ûöü òûñøçöü úüĆêéûñòæù æ Ćíûéóóñòæù òéûéúòíüæù.

Ê/Ê

ÜØÙØÑÎÛÒÊ ÝÔØÙØÒÐÛÐÛ: ……………………

ÍÒÓÊÒØÝßØÛ: …………………………………….

ÜÒÜÔØÛ ÙÚÊ×ÐÛ: ………………………………..

ÊÚ. ÞÊÓ. ÙÚÊ×ÐÛ:……….………………………

ÝÙØÍÎÒÌÕÊ 3
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(úýøéëçìé òéñ ü÷öëøéýæ)

…………………………………………………..

Ø ÙÚØâÛÜÊÕÎÖØÛ Í/ÖÛÐÛ ÊÌÚØÜÒÓÐÛ
ØÒÓØÖØÕÒÊÛ & ÓÜÐÖÒÊÜÚÒÓÐÛ /
ÌÎÖÒÓÐÛ Í/ÖÛÐÛ ÙÎÚÒÞÎÚÎÒÊÓÐÛ
ÊÌÚØÜÒÓÐÛ ØÒÓØÖØÕÒÊÛ
ÙÎÚÒÞÎÚÎÒÊÛ / ÙÎÚÒÞÎÚÎÒÊÓÐÛ
ÎÖØÜÐÜÊÛ

ÑÎáÚÐÑÐÓÎ
ÛÞÚÊÌÒÍÊ ÓÊÒ
ÝÙØÌÚÊÞÐ ÍÒÓÊÒØÝßØÝ

ÝÙØÌÚÊÞÐ ÕÎÔáÖ ÎÙÒÜÚØÙÐÛ
(ØôöĆéûí÷ąôüĆö,
íñìñòăûïûé òéñ ü÷öëøéýæ)

ÐÕÎÚØÕÐÖÒÊ……………………………

Ð Î÷ñûøö÷æ ÙéøéòöóöĄðïúïù óéĆêäôöôûéù ü÷ăÿï ûé úûöñþíçé ûïù ÷øäõïù, ûöüù ìñíôíøëïðåôûíù ìñöñòïûñòöĄù íóåëþöüù òéñ ûé é÷öûíóåúĆéûé
éüûąô,
ûñù êíêéñąúíñù ÷ñúûö÷öñæúíñù éôéóüûñòåù òéûéúûäúíñù ìé÷éôąô, ûñù é÷öýäúíñù ÷óïøĀĆąô ÷öü åþöüô íòìöðíç Ćåþøñ úæĆíøé, òéðąù òéñ ûö
ìñöñòïûñòă åóíëþö ÷öü ìñíôíøëæðïòí úûñù.............................................òéñ éýöøä úûïô òéûéêöóæ ûïù ûíóñòæù ìăúïù, ÙÒÛÜØÙØÒÎÒ ÓÊÒ ËÎËÊÒáÖÎÒ:
1) ăûñ öñ ü÷öþøíąúíñù ÷öü íçþéô éôéóïýðíç é÷ă ûö ìñòéñöĄþö ìüôäĆíñ ûïù ...........................................ü÷öüøëñòæ é÷ăýéúï öøñúûñòæù åôûéõïù ûïù ÷øäõïù
úûñù ìñéûäõíñù ûöü Õ.123 Ê, ă÷Āù åþíñ ûøö÷ö÷öñïðíç òéñ ñúþĄíñ Ćí ûñù ............................................................................ü÷öüøëñòåù é÷öýäúíñù , åþöüô ûïøïðíç úûö
úĄôöóă ûöüù.
2) ûïô öóöòóæøĀúï ûïù ÷øäõïù (åøëöü).
3) ûï óíñûöüøëñòăûïûé ûïù ÷øäõïù (åøëöü).
4) ûïô ûæøïúï ûĀô óöñ÷ąô ü÷öþøíąúíĀô ÷öü ÷øöòĄ÷ûöüô é÷ă ûñù é÷éñûöĄĆíôíù, ëñé ûï óíñûöüøëçé ûïù í÷åôìüúïù, äìíñíù.
5) ăûñ ö ìñòéñöĄþöù íôïĆíøąðïòí ëñé ûï ìñíôåøëíñé ûĀô éñûæúíĀô íóåëþöü úûé ÷óéçúñé ûĀô ĆéòøöþøăôñĀô ü÷öþøíąúíąô ûöü êäúíñ ûöü äøðøöü
31
ûïù éøñðĆ. 731/11 ÓÝÊ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

45007

Êôéóüûñòăù
ÎëòíòøñĆåôöù
ÙøöĂ÷öóöëñúĆăù

Îøëéúçíù (*)

Õöôäìé Ćåûøïúïù

ÊÚßÒÓØ ÛßÎÍÒØ
Ùøöêóí÷ăĆíôö
òăúûöù
Êôéóüûñòăù
ÊñûöĄĆíôöù
ÙøöĂ÷öóöëñúĆăù

Îøëéúçíù (**)

Õöôäìé Õåûøïúïù

ÜÚØÙØÙØÒÐÕÎÖØ ÛßÎÍÒØ

ÐĆíøöĆïôçé ………………………………

ÛÞÚÊÌÒÍÊ ÓÊÒ ÝÙØÌÚÊÞÐ ÍÒÓÊÒØÝßØÝ

*Ùíøñëøäýöôûéñ öñ íëòíòøñĆåôíù íøëéúçíù òéñ íôåøëíñíù úĄĆýĀôé Ćí ûïô éôé÷øöúéøĆöëæ ûöü ÷øöĂ÷öóöëñúĆöĄ ûïù
÷øäõïù
**Ùíøñëøäýöôûéñ öñ íøëéúçíù òéñ íôåøëíñíù ÷öü ðé üóö÷öñïðöĄô Ćí ûïô ÷øöûíñôăĆíôï ûíþôñòæ
ûøö÷ö÷öçïúï

Ê/Ê

ÜØÙØÑÎÛÒÊ ÝÔØÙØÒÐÛÐÛ: …………………………

ÍÒÓÊÒØÝßØÛ: …………………………………………..

ÜÒÜÔØÛ ÙÚÊ×ÐÛ: ………………………………………

ÊÚ. ÞÊÓ. ÙÚÊ×ÐÛ: …………….………………………

ÛÝÌÓÚÒÜÒÓØÛ ÙÒÖÊÓÊÛ "ÊÚßÒÓÐ ÊÒÜÐÛÐ ÎÖÒÛßÝÛÐÛ ÜÚØÙØÙØÒÐÕÎÖÐ ÊÒÜÐÛÐ ÎÖÒÛßÝÛÐÛ"

ÝÙØÍÎÒÌÕÊ 4

Ùøöêóí÷ăĆíôö
òăúûöù

ÍÒÊÞØÚÊ
í÷ç ûöñù %
(+)

45008
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ÝÙØÍÎÒÌÕÊ 5
CHECK LIST
(ßÚÐÕÊÜØØÒÓØÖØÕÒÓØ ÍÎÔÜÒØ ÓÊÑØÚÒÛÕØÝ ÙÔÐÚáÜÎØÝ ÙØÛØÝ
ØÒÓØÖØÕÒÓáÖ ÎÖÒÛßÝÛÎáÖ MÎÚÒÓÐÛ/ÜÎÔÒÓÐÛ ÍØÛÐÛ ÊÒÜÐÛÐÛ ÙÔÐÚáÕÐÛ)
……………………..ÍØÛÐ MEÚÒÓÐ / ÜÎÔÒÓÐ
Êø. ýéò. ÷øäõïù:
ÓĀìñòăù éøñðĆăù ÷øäõïù Ù.Í.Î.:
Ó.Ê. ØÙÛÊÊ:
Üçûóöù ÷øäõïù :
ÍñòéñöĄþöù:

ÊøñðĆăù úüôéóóéúöĆåôöü ûöü ØÙÎÓÎÙÎ
Êçûïúï ÷óïøĀĆæù óïýðíçúé ûïô:

Ćí Ê.Ù.

………………………………..

Íñéêñêäúðïòí é÷ă:
Êø. óöëéøñéúĆöĄ ìñòéñöĄþöü:
Üøä÷íîé:
ÊÚÒÑÕØÛ
ÍØÛÎáÖ
Õåëñúûöù éøñðĆăù ìăúíĀô
ÊñûöĄĆíôï ìăúï
Äìï òéûéêóïðíçúé / òéûéêóïðíçúíù
Ý÷ăóöñ÷ö
ÎëòíòøñĆåôöù ÷øöĂ÷öóöëñúĆăù:
Ûüôöóñòæ íôçúþüúï (ÍïĆăúñé Íé÷äôï)
ÛüĆĆíûöþæ ìñòéñöĄþöü:
Î÷éôé÷øöúìñöøñúĆăù:
Ûüôöóñòæ íôçúþüúï (ÍïĆăúñé Íé÷äôï)
ÛüĆĆíûöþæ ìñòéñöĄþöü:

ÍÐÕØÛÒÊ
ÍÊÙÊÖÐ (€)

45009

45010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Óéûéóóïóăûïûé ûöü úþíìçöü
ÖÊÒ

1.

Üé ü÷öìíçëĆéûé 1, 2 òéñ 3 (ă÷öü ÷øöêóå÷íûéñ) åþöüô úüôûéþðíç úĄĆýĀôé Ćí ûöüù ăøöüù
ûöü ðíúĆñòöĄ ÷óéñúçöü.

2.

Ð üóö÷öçïúï ûöü åøëöü ëçôíûéñ úĄĆýĀôé Ćí ûïô éçûïúï íôçúþüúïù, ûïô é÷ăýéúï ûïù
öøñúûñòæù åôûéõïù ă÷Āù åþíñ ûøö÷ö÷öñïðíç òéñ ñúþĄíñ, òéñ ûé úüôïĆĆåôé éüûąô.

3.

Øñ þøïĆéûöìöûñòåù ìñéûäõíñù ûöü ÓéôöôñúĆöĄ ûïøæðïòéô:

4.

Ð é÷ăýéúï öøñúûñòæù åôûéõïù åþíñ ûøö÷ö÷öñïðíç:

5.

Ãþíñ þöøïëïðíç ÷øöòéûéêöóæ:

ÆßÒ

Ćí ûñù íõæù é÷öýäúíñù:
ÊøñðĆăù Ê÷ăýéúïù

Ùéøéûïøæúíñù

1. Ùéøéûäúíñù ü÷öêöóæù é'
÷óïøĀĆæù
2. Ùéøéûäúíñù
þøöôöìñéëøäĆĆéûöù
3. Üíþôñòåù
ûøö÷ö÷öñæúíñù
4. Ôöñ÷åù ûøö÷ö÷öñæúíñù

ßøöôöìñäëøéĆĆé üóö÷öçïúïù ûïù í÷åôìüúïù
Êøþñòä ÎëòíòøñĆåôö
ÐĆíøöĆïôçé Ãôéøõïù

ÐĆíøöĆïôçé Ôæõïù

Üøö÷ö÷öñïĆåôö
ÐĆíøöĆïôçé Ãôéøõïù

ÐĆíøöĆïôçé Ôæõïù

Ê) Ûûöô ýäòíóö ûïù éçûïúïù ÷óïøĀĆæù ÷íøñóéĆêäôöôûéñ:
ÖÊÒ
1. Êçûïúï ÷óïøĀĆæù Ćí ÷øöúìñöøñúĆă éñûöĄĆíôöü ÷öúöĄ é÷ă ûöô ìñòéñöĄþö.
2. Üíþôñòæ åòðíúï éýéôąô íøëéúñąô Ćí éñûñöóăëïúï ýüúñòöĄ éôûñòíñĆåôöü òéñ ìé÷éôąô.
3. Üíþôñòæ åòðíúï ýüúñòöĄ éôûñòíñĆåôöü.

ØßÒ

ÊÒÜ/ÌÒÊ

45011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
4. Î÷ñĆíûøæúíñù é÷ă ûöüù í÷ñêóå÷öôûíù ĆïþéôñòöĄù ëñé ûñù òûñøñéòåù òéñ ûñù Ćïþéôöóöëñòåù
íëòéûéúûäúíñù, Ćí Ćöôöëøéýåù ûĀô Ćíóąô ûïù Î÷ñûøö÷æù ÙéøéòöóöĄðïúïù.
5. ÙöóíöìöĆñòæ äìíñé (éôéðíĀøïĆåôï íäô ü÷äøþöüô éóóéëåù úí úþåúï Ćí ûö éøþñòä ÷øöêóí÷ăĆíôö
úþåìñö), ðíĀøïĆåôï ëñé ûïô ÷íøäûĀúï ûĀô íøëéúñąô é÷ă ûïô éøĆăìñé ü÷ïøíúçé ÷øöòíñĆåôöü ôé Ć÷öøíç ï
íëòéûäúûéúï ôé üìøöìöûïðíç òéñ ôé øíüĆéûöìöûïðíç.
6. Áìíñé óíñûöüøëçéù Ćöôäìéù
7. Áìíñé íëòéûäúûéúïù ĆïþéôöóöëñòöĄ íõö÷óñúĆöĄ
8. Üñù é÷éøéçûïûíù òéûä òéûïëöøçé í÷åôìüúïù ÷íøñêéóóöôûñòåù éìíñöìöûæúíñù æ ñúöìĄôéĆé é÷éóóéòûñòä
åëëøéýé.
9. ËíêéçĀúï ÷øöĆïðíĄûøñéù íûéñøçéù úûïô ö÷öçé ôé éôéýåøíûéñ ï ìüôéĆñòăûïûé ûöü ĆïþéôöóöëñòöĄ
íõö÷óñúĆöĄ òéñ ï é÷ăòûïúï òüøñăûïûéù.
10. Êôéëøéýæ úíñøñéòöĄ éøñðĆöĄ ûöü òäðí ĆïþéôæĆéûöù úûé ÷éøéúûéûñòä ÷øöĆæðíñéù ĆïþéôöóöëñòöĄ
íõö÷óñúĆöĄ.
11. Êôûçëøéýö ûöü êñêóçöü òéûéþąøïúïù ûĀô ÷øéëĆéûö÷öñïðíñúąô ìé÷éôąô òéðąù òéñ éôéóüûñòæ òéøûåóé
÷øöĆïðíüûąô ü÷öëíëøéĆĆåôé é÷ă ûöô ýöøåé òéñ ûö óöëñúûæøñö.
12. Ùñúûö÷öñïûñòă ÍñíĄðüôúïù Óûïôñéûøñòæù úí ÷íøç÷ûĀúï í÷íôìĄúíĀô úûöô ûöĆåé ûöü òøåéûöù.
13. Ê÷öìíñòûñòă éĄõïúïù òíýéóéçöü ÷øöòíñĆåôöü ôé ÷ñúûö÷öñïðíç ï Ą÷éøõï ûĀô ñìçĀô òíýéóéçĀô
(òéûéðíûæøñé, òíýéóéñö÷öçïúï é÷öðíĆéûñòąô, òíýéóéñö÷öçïúï éìñäðíûĀô òíøìąô, ÷óïøĀĆæ ýăøöü,
ìïĆöúçíüúï ÷þ úí ÞÎò æ úûö ûĆæĆé ÎĆ÷öøçöü ûïù éøĆăìñéù ìñöñòïûñòæù éøþæù, ÷øöúòăĆñúï
ûøö÷ö÷öçïúïù òéûéúûéûñòöĄ)
14. ÙøöúìñöøñúĆăù ûöü ÷öúöĄ ÷øöù òéûéêöóæ é÷ă ûïô Î÷ñûøö÷æ ÙéøéòöóöĄðïúïù

15. Ø÷öñöìæ÷öûí äóóö úûöñþíçö òøçôíûéñ úòă÷ñĆö ăûñ ÷øå÷íñ ôé óïýðíç ü÷ăÿï òäðí ýöøä.
16. Êô ÷øöêóå÷íûéñ ìéôíñúĆăù ëñé ûïô òäóüÿï ûïù çìñéù úüĆĆíûöþæù, ðé ÷øå÷íñ ôé ûïøöĄôûéñ ûé ăúé
éôéýåøöôûéñ úûö äøðøö 4 ÷éø. 9 ûïù ÝÊ.
Ãþíñ ÷øéëĆéûö÷öñïðíç é÷ă ûïô Î÷ñûøö÷æ ÙéøéòöóöĄðïúïù ûïù Ùøäõïù:

ÖÊÒ
1. Î÷ñúïĆíçĀúï ÷éøéúûéûñòąô éçûïúïù ÷óïøĀĆæù Ćí ûï úýøéëçìé ûöü Ćåûøöü.
2. Î÷ñòĄøĀúï ÷éøéúûéûñòąô ëñé ûö éòøñêåù éôûçëøéýö é÷ă ûö ÷øĀûăûü÷ö.
3. Î÷ñêíêéçĀúï ûïù íëòéûäúûéúïù ûöü ĆïþéôöóöëñòöĄ íõö÷óñúĆöĄ úûï Ćöôäìé òéñ ÷ñúûö÷öçïúæ ûöü é÷ă
ûïô éøĆăìñé Î÷ñûøö÷æ ÙéøéòöóöĄðïúïù.
4.Î÷ñêíêéçĀúï úþíûñòä Ćí ûïô éôäøûïúï ìñéýïĆñúûñòöĄ ÷óéñúçöü æ í÷íõïëïĆéûñòæù ÷ñôéòçìéù.

Ûí ÷íøñ÷ûąúíñù Ćíûíëòéûäúûéúïù òéñ úüëþĀôíĄúíĀô, ìñé÷ñúûąðïòí ï ÷éĄúï óíñûöüøëçéù ûĀô
üýñúûäĆíôĀô ĆöôäìĀô (ÝÙØßÚÎáÜÒÓÐ ÍÒÊÙÒÛÜáÛÐ ÙÚÒÖ ÊÙØ ÜÐÖ ÜÎÔÒÓÐ ÙÔÐÚáÕÐ)
ÙÊÚÊÜÐÚÐÛÎÒÛ

ØßÒ

ÊÒÜ/ÌÒÊ

45012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ÓÊÑØÚÒÛÕØÛ ÍÐÕØÛÒÊÛ ÍÊÙÊÖÐÛ ÙÚØÛ ÓÊÜÊËØÔÐ
ÎÌÓÎÓÚÒÕÎÖØÛ
ÙÚØãÙØÔØÌÒÛÕØÛ

ÍÐÕØÛÒÊ
ÍÊÙÊÖÐ

ÛÝÖØÔÒÓÎÛ ÍÊÙÊÖÎÛ ÙØÝ ÝÔØÙØÒÐÑÐÓÊÖ ÕÎßÚÒ ÓÊÒ ÜÐ ÛÝÖÜÊ×Ð ÜØÝ
ÙÊÚØÖÜØÛ
ÓÊÒ ÛÝÕÙÎÚÒÎÔÐÞÑÐÛÊÖ ÛÎ ÊÒÜÐÕÊÜÊ ÙÔÐÚáÕÐÛ ÜØÝ ÍÒÓÊÒØÝßØÝ

ÍÐÕØÛÒÊ ÍÊÙÊÖÐ
ÙØÝ ÊÖÜÒÛÜØÒßÎÒ

ÛÝÖØÔÒÓÎÛ ÍÊÙÊÖÎÛ ÙØÝ ÝÔØÙØÒÐÑÐÓÊÖ ÕÎßÚÒ ÓÊÒ ÜÐ ÛÝÖÜÊ×Ð ÜØÝ
ÙÊÚØÖÜØÛ ÓÊÒ ÙÒÛÜØÙØÒÐÑÐÓÊÖ ÊÙØ ÜÐÖ ÎÙÒÜÚØÙÐ
ÙÊÚÊÓØÔØÝÑÐÛÐÛ

ÍÐÕØÛÒÊ ÍÊÙÊÖÐ
ÙØÝ ÊÖÜÒÛÜØÒßÎÒ

ÍÊÙÊÖÎÛ ÙØÝ ÊÞØÚØÝÖ ÛÜØ ÛÝÌÓÎÓÚÒÕÎÖØ ÊÒÜÐÕÊ ÙÔÐÚáÕÐÛ
ÛÝÕÞáÖÊ
ÕÎ ÜÐÖ ÊÒÜÐÛÐ ÙÔÐÚáÕÐÛ

ÍÐÕØÛÒÊ ÍÊÙÊÖÐ
ÙØÝ ÊÖÜÒÛÜØÒßÎÒ (ß)
(ß ȱ ÜÐÛ ÎÌÓÎÓÚÒÕÎÖÐÛ
ÍÐÕØÛÒÊÛ ÍÊÙÊÖÐÛ)

ÊÖÊÔÝÜÒÓÐ ÙÎÚÒÌÚÊÞÐ ÙÎÚÒÓØÙáÖ
(ÛÝÌÓÎÓÚÒÕÎÖÐ ÊÖÊÞØÚÊ ÜÒÕØÔØÌÒáÖ,
ÙØÛØÝ ÓÊÒ ÊÒÜÒØÔØÌÒÊ ÙÎÚÒÓØÙÐÛ)

ÓÊÜÊ
ÜÐÖ ÎÌÓÚÒÛÐ

ÓÊÜÊ
ÜÐÖ ÙÔÐÚáÕÐ

ÛÝÖØÔØ

0,00 €

0,00 €

1
2
3

ÙØÛØ ÙØÝ ÍÝÖÊÜÊÒ
ÖÊ ÓÊÜÊËÔÐÑÎÒ (à)
ÊÖ (ß à)/ X ȱ 3% ÜØÜÎ ÓÊÜÊËÊÔÔÎÜÊÒ
ÛÜØÖ ÍÒÓÊÒØÝßØ ÜØ ÙØÛØ à

ÙØÛØ ÙÚØÛ ÓÊÜÊËØÔÐ à

ÊÖ (ß à)/ ß > 3% ÜØÜÎ ÓÊÜÊËÊÔÔÎÜÊÒ
ÛÜØÖ ÍÒÓÊÒØÝßØ ÜØ ÙØÛØ
Ï = à (ß à)

ÙØÛØ ÙÚØÛ ÓÊÜÊËØÔÐ Ï

ÛÎ ÙÎÚÒÙÜáÛÐ ßØÚÐÌÐÛÐÛ ÍÊÖÎÒØÝ
ÊÙØ ÜØ ÜÊÕÎÒØ ÊÌÚØÜÒÓÐÛ ÎÙÒßÎÒÚ/ÜÊÛ,
ÓÊÜÊ ÜÐÖ ÜÎÔÒÓÐ ÙÔÐÚáÕÐ ÊÞÊÒÚÎÒÜÊÒ ÜØ
ÊÓÊÑÊÚÒÛÜØ ÒÛØÍÝÖÊÕØ ÎÙÒßØÚÐÌÐÛÐÛ

ÊÒÎ

ÜÎÔÒÓØ ÙØÛØ ÙÚØÛ ÓÊÜÊËØÔÐ = ÙØÛØ ÙÚØÛ ÓÊÜÊËØÔÐ

ÊÒÎ

ÛÎ ÙÎÚÒÙÜáÛÐ ÙØÝ ÎßÎÒ ßØÚÐÌÐÑÎÒ ÙÚØÓÊÜÊËØÔÐ,
ÊÞÊÒÚÎÒÜÊÒ ÛÜØ ÛÝÖØÔØ ÜÐÛ Ä ÕÎÚØÛ ÊÝÜÐÛ ÊÙØ ÜØ ÜÎÔÒÓØ ÙØÛØ ÙÚØÛ ÓÊÜÊËØÔÐ

Ø ÎÒÛÐÌÐÜÐÛ

Ø ÙÚØâÛÜÊÕÎÖØÛ
ÜÕÐÕÊÜØÛ

Ø ÙÚØâÛÜÊÕÎÖØÛ
ÜÐÛ ÍÒÎÝÑÝÖÛÐÛ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

45013

ÙÊÚÊÚÜÐÕÊ Ë
ÎÖÎÚÌÎÒÎÛ ÎÖÐÕÎÚáÛÐÛ ÓÊÒ ÍÐÕØÛÒØÜÐÜÊÛ
ÛÜØ ÙÔÊÒÛÒØ ÜØÝ ÙÊÊ

64

45014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ÎÖÎÚÌÎÒÎÛ ÎÖÐÕÎÚáÛÐÛ ÓÊÒ ÍÐÕØÛÒØÜÐÜÊÛ ÛÜØ ÙÔÊÒÛÒØ ÜØÝ ÙÊÊ
ÛĄĆýĀôé Ćí ûöô òéôöôñúĆă 1974/2006 (÷éøäøûïĆé VI) ëñé ûï ðåú÷ñúï
óí÷ûöĆíøąô òéôăôĀô íýéøĆöëæù ûöü òéôöôñúĆöĄ 1698/2005 ëñé ûï úûæøñõï
ûïù éëøöûñòæù éôä÷ûüõïù é÷ă ûö ÎÌÜÊÊ, íçôéñ ü÷öþøíĀûñòæ ï éôäøûïúï
í÷íõïëïĆéûñòąô ÷ñôéòçìĀô æ ìñéýïĆñúûñòąô ÷óéñúçĀô úûïô ûö÷öðíúçé
üóö÷öçïúïù ûïù í÷åôìüúïù.
ÙøöòíñĆåôöü
ôé
ìñéúýéóñúûíç
öĆöñöĆöøýçé
òéñ
ĆíëéóĄûíøï
éôéëôĀøñúñĆăûïûé, öñ ÷ñôéòçìíù æ ûé ÷óéçúñé ÷øå÷íñ ôé ûö÷öðíûöĄôûéñ
úûö ÷ñö íüòøñôåù úïĆíçö òéñ ôé ÷óïøöĄô ûñù éòăóöüðíù ÷øöìñéëøéýåù:

Ãøëé úüôöóñòöĄ ÷øöĂ÷öóöëñúĆöĄ
é÷ă 100.000,00€ Āù 500.000,00€

Êôäøûïúï í÷íõïëïĆéûñòæù ÷ñôéòçìéù
ìñéúûäúíĀô 0,90íò ÷óäûöù * 0,70íò Ąÿöù
Ćí ûïô éòăóöüðï Ćöøýæ:

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 ǹ
ǹȊȄǾȈǾ ȉǾȈ ǹȄǿǹȈ ȉȍȃ īǼȍȇīǿȀȍȃ ȆȇȅȎȅȃȉȍȃ
ĭȅȇǼǹȈ ǼĭǹȇȂȅīǾȈ:
Ǽȇīȅ:

ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ ȆȇȅīȇǹȂȂǹȉǿȈȂȅȊ
Ȁǹǿ īǼȍȇīǿȀȍȃ .ǻ.
(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€

ǹȞȐȡĲȘıȘ įȚĮĳȘȝȚıĲȚțȠȪ ʌȜĮȚıȓȠȣ
įȚĮıĲȐıİȦȞ 1,50ȝ ʌȜȐĲȠȢ * 2ȝ ȪȥȠȢ

ǹȞȐȡĲȘıȘ įȚĮĳȘȝȚıĲȚțȠȪ ʌȜĮȚıȓȠȣ
įȚĮıĲȐıİȦȞ 3ȝ ʌȜȐĲȠȢ * 4ȝ ȪȥȠȢ

Ćí ûïô éòăóöüðï Ćöøýæ:

ǲȇīȅ ȈȊīȋȇǾȂǹȉȅǻȅȉȅȊȂǼȃȅ
ǹȆȅ ȉȅ ǼȊȇȍȆǹȎȀȅ īǼȍȇīǿȀȅ
ȉǹȂǼǴȅ ǹīȇȅȉǿȀǾȈ ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ

ȉȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
ĲȠ 25%
ĲȘȢ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ
ĲȠȣ ȆȜĮȚıȓȠȣ

Ǿ ǼȣȡȫʌȘ İʌİȞįȪİȚ
ıĲȚȢ ĮȖȡȠĲȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ

ǼȊȇȍȆǹȎȀǾ ǼȃȍȈǾ

ȊȆȅȊȇīǼǿȅ
ǹīȇȅȉǿȀǾȈ
ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ
Ȁǹǿ ȉȇȅĭǿȂȍȃ

ȆȇȅīȇǹȂȂǹ ǹīȇȅȉǿȀǾȈ ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ
ȉǾȈ ǼȁȁǹǻǹȈ 2007-2013
ȂǼȉȇȅ 123 ǹ
ǹȊȄǾȈǾ ȉǾȈ ǹȄǿǹȈ ȉȍȃ īǼȍȇīǿȀȍȃ ȆȇȅȎȅȃȉȍȃ
ĭȅȇǼǹȈ ǼĭǹȇȂȅīǾȈ: ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ ȆȇȅīȇǹȂȂǹȉǿȈȂȅȊ
Ȁǹǿ īǼȍȇīǿȀȍȃ ǻǿǹȇĬȇȍȈǼȍȃ
Ǽȇīȅ: (ȉǿȉȁȅȈ ǼȆǼȃǻȊȉǿȀȅȊ ȈȋǼǻǿȅȊ)
ȈȊȃȅȁǿȀȅȈ ȆȇȅȏȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ:

€

ȀȅǿȃȅȉǿȀǾ ȈȊȂȂǼȉȅȋǾ (Ǽīȉǹǹ):

€-

%

ǼĬȃǿȀǾ ȈȊȂȂǼȉȅȋǾ:

€-

%
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Üé ëøéýñòä ÷øå÷íñ ôé íçôéñ éüûöòăóóïûé êñôĄóñé üÿïóæù éôûöþæù, òéñ ï
ëøéĆĆéûöúíñøä Arial ĆéĄøï úí óíüòă ýăôûö.
Ð úûæøñõï ûĀô ìñéýïĆñúûñòąô ÷óéñúçĀô ëçôíûéñ Ćí Ćíûéóóñòă úòíóíûă (ëéóêéôñîå
óéĆéøçôé üÿïóæù éôûöþæù) ï ðíĆíóçĀúï ûöü ö÷öçöü ëçôíûéñ úí òéûäóóïóö êäðöù
úûö åìéýöù éôäóöëé Ćí ûñù úüôðæòíù (Ćåëíðöù ìñéýïĆñúûñòöĄ ÷óéñúçöü, úĄúûéúï
íìäýöüù, ò.ó.÷).
Øñ í÷íõïëïĆéûñòåù ÷ñôéòçìíù Ć÷öøöĄô ôé éôéøûïðöĄô òéñ úí ûöçþö éøòíç ôé
íçôéñ úûö ÷ñö íĆýéôåù úïĆíçö.
Øìïëçíù úþíûñòä Ćí ûï ìïĆñöüøëçé ûöü íĆêóæĆéûöù
òéñ öøñúĆăù ûĀô ûü÷ö÷öñïĆåôĀô þøĀĆäûĀô
(Óéô. 1974/2006 (÷éøäøûïĆé VI))
ÎüøĀ÷éāòæ úïĆéçé
1.

Ùíøñëøéýæ ûöü íĆêóæĆéûöù

Õí ü÷ăêéðøö ûö òüéôă ûöü öüøéôöĄ, ìąìíòé þøüúöç éúûåøíù úþïĆéûçîöüô
òĄòóö, éôé÷éøñúûąôûéù ûïô åôĀúï ûĀô óéąô ûïù Îüøą÷ïù. Üö ÷óæðöù ûĀô
éúûåøĀô íçôéñ ìąìíòé òéñ ìíô éóóäîíñ, í÷íñìæ ìąìíòé íçôéñ ûö úĄĆêöóö ûïù
ûíóíñăûïûéù òéñ ûïù íôăûïûéù.
Ûí åøëé þøïĆéûöìöûöĄĆíôé é÷ă ûö ÎÌÜÊÊ, òäûĀ é÷ă ûïô íüøĀ÷éāòæ
úïĆéçé íĆýéçôíûéñ ûö ăôöĆé ûöü úüëòíòøñĆåôöü ÜéĆíçöü.
2. Ùíøñëøéýæ ðüøíöĄ
Î÷äôĀ úí ëéóäîñö ÷íìçö, òĄòóöù ìąìíòé þøüúąô éúûåøĀô ÷öü öñ òöøüýåù
ûöüù ìíô åøþöôûéñ úí í÷éýæ ĆíûéõĄ ûöüù.
ÌíĀĆíûøñòæ ÷íøñëøéýæ

Üö úĄĆêöóö åþíñ ûï Ćöøýæ òüéôæù öøðöëąôñéù úïĆéçéù, Ćí Ćæòöù ĆñäĆñúï
ýöøä ûö Ąÿöù. Íąìíòé þøüúöç éúûåøíù ûö÷öðíûïĆåôöñ úí çúíù é÷öúûäúíñù
úþïĆéûçîöüô éăøéûö òĄòóö Ćí òåôûøö ûö úïĆíçö ûöĆæù ûĀô ìñéëĀôçĀô ûöü
öøðöëĀôçöü. Ð éòûçôé ûöü òĄòóöü íçôéñ çúï ÷øöù ûö åôé ûøçûö ûöü Ąÿöüù.
Óéðåôéù é÷ă ûöüù éúûåøíù åþíñ ÷åôûí òöøüýåù íüøñúòăĆíôöüù úûïô ÷íøñýåøíñé
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éăøéûöü òĄòóöü Ćí éòûçôé çúï ÷øöù ûö åôé ìåòéûö ăëìöö ûöü Ąÿöüù. Æóöñ öñ
éúûåøíù íçôéñ ăøðñöñ, ìïóéìæ Ćí ûï Ćçé òöøüýæ òéûéòăøüýï òéñ ìĄö òöøüýåù úí
íüðíçé ëøéĆĆæ òéðåûĀù ÷øöù ûöô ñúûă ûïù úïĆéçéù. Ø òĄòóöù íçôéñ
ìñéûíûéëĆåôöù öĄûĀù ąúûí öñ éúûåøíù ôé òéûéóéĆêäôöüô ûï ðåúï ûĀô éòåøéñĀô
Āøąô ăÿíĀù Āøöóöëçöü. Üö ÷óæðöù ûĀô éúûåøĀô ìíô Ćíûéêäóóíûéñ.
ÓéôöôñúĆăù ëñé ûé þøąĆéûé
Üö åĆêóïĆé åþíñ ûé íõæù þøąĆéûé:
PANTONE REFLEX BLUE ëñé ûïô í÷ñýäôíñé ûöü öøðöëĀôçöü.
PANTONE YELLOW ëñé ûöüù éúûåøíù.
Ð ìñíðôæù úíñøä þøĀĆäûĀô ÙÊÖÜØÖÒÓÐ ìñéûçðíûéñ íüøåĀù, Ćí íüòöóçé éòăĆï òéñ
úí Ćï í÷éëëíóĆéûçíù.
ÜíûøéþøĀĆçé:
Îäô þøïúñĆö÷öñíçûéñ ûíûøéþøĀĆçé, ìíô íçôéñ ìüôéûăô ôé þøïúñĆö÷öñïðöĄô ûé ìĄö
ûü÷ö÷öñïĆåôé þøąĆéûé. áù íò ûöĄûöü íçôéñ éôäëòï ôé éôéìïĆñöüøëïðöĄô Ćí ûï
þøæúï ûĀô ûíúúäøĀô þøĀĆäûĀô ûïù ûíûøéþøĀĆçéù.
Üö PANTONE YELLOW é÷öòûäûéñ Ćí ûï þøæúï 100 % «Process Yellow».
ÊôéĆíñëôĄöôûéù 100 % «Process Cyan» òéñ 80 % «Process Magenta» í÷ñûüëþäôíûéñ
þøąĆé úí Ćíëäóö êéðĆă ăĆöñö ÷øöù ûö PANTONE REFLEX BLUE.
Íñéìçòûüö:
Üö PANTONE REFLEX BLUE éôûñúûöñþíç úûö þøĀĆéûñúĆă ÷éóåûéù ûöü
ìñòûĄöü RGB:0/51/153 (ìíòéíõéìñòă: 000099) òéñ ûö PANTONE YELLOW éôûñúûöñþíç
úûö þøĀĆéûñúĆă ûïù ÷éóåûéù ûöü ìñòûĄöü RGB:255/204/0 (ìíòéíõéìñòă: FFCC00).
ÕöôöþøĀĆçé
Êô ìñéûçðíûéñ Ćăôöô Ćíóéôă, ôé þéøéþðíç ûö öøðöëąôñö Ćí ĆéĄøö òéñ ôé
íòûü÷ĀðöĄô öñ éúûåøíù úí éú÷øăĆéüøö. Ûí ÷íøç÷ûĀúï ÷öü ûö Ćăôö ìñéðåúñĆö
þøąĆé íçôéñ ûö òüéôöĄô (÷øå÷íñ êíêéçĀù ôé íçôéñ éôéòóéúûñòă òüéôöĄô), ôé
þøïúñĆö÷öñïðíç òéûä 100 %, öñ ìí éúûåøíù éôé÷éøäëöôûéñ úí éøôïûñòă óíüòă òéñ
ûö ÷íìçö òéûä 100% òüéôöĄô.
Êôé÷éøéëĀëæ úí åëþøĀĆö ü÷ăêéðøö
Üö åĆêóïĆé éôé÷éøäëíûéñ òéûä ÷øöûçĆïúï úí óíüòă ü÷ăêéðøö. Öé é÷öýíĄëíûéñ
ü÷ăêéðøö úí ÷öñòçóé þøąĆéûé òéñ ö÷Āúìæ÷öûí òä÷öñö ÷öü ìíô ûéñøñäîíñ Ćí ûö
òüéôöĄô. Êô ìíô ü÷äøþíñ äóóï íôéóóéòûñòæ ìüôéûăûïûé ÷éøä åëþøĀĆö ü÷ăêéðøö,
ôé ûö÷öðíûïðíç ëĄøĀ é÷ă ûö öøðöëąôñö óíüòă ÷íøñðąøñö Ćí ÷óäûöù çúö ÷øöù ûö
1/25 ûöü Ąÿöüù ûöü öøðöëĀôçöü.
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ÙÊÚÊÚÜÐÕÊ Ì
ÓÚÒÜÐÚÒÊ
Ê) ÎÙÒÔÎ×ÒÕØÜÐÜÊÛ / ÊÙØÓÔÎÒÛÕØÝ
Ë) ÝÙØÍÎÒÌÕÊÜÊ ÝÙÎÝÑÝÖáÖ ÍÐÔáÛÎáÖ
Ì)ÛÓØÙÒÕØÜÐÜÊÛ/ ËÊÑÕØÔØÌÐÛÐÛ
Í) ÎÓÜÒÕÐÛÐ ËÒáÛÒÕØÜÐÜÊÛ
Î) ÎÖÜÝÙØ Ê×ÒØÔØÌÐÛÐÛ – ÎÒÛÐÌÐÛÐÛ
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Ê) ØÍÐÌØÛ ÓÚÒÜÐÚÒáÖ ÎÙÒÔÎ×ÒÕØÜÐÜÊÛ/ÊÙØÓÔÎÒÛÕØÝ ÙÚÊ×ÎáÖ

1

Î÷íôìĄúíñù ÷öü ìíô ÷óïøöĄô ûñù ÷øöĂ÷öðåúíñù ûïù Îðôñòæù òéñ Óöñôöûñòæù
ÖöĆöðíúçéù. (ÓéôöôñúĆăù (ÎÓ) 1698/2005, Áøðøö 20 (ê) (iii) òéñ 28
ÓéôöôñúĆăù (ÎÓ) 1974/2006, Áøðøö 19 òéñ úïĆíçö 5.3.1.2.3 ÙéøäøûïĆé ÒÒ
ÓéôöôñúĆăù 1290/2005 òéñ öñ íýéøĆöúûñòöç ûöü Óéô. 1320/2006 òéñ 65/2011
ÙøăëøéĆĆé "Êëøöûñòæ Êôä÷ûüõï ûïù Îóóäìéù 2007 2013")

2

Êñûæúíñù íôçúþüúïù ÷öü éýöøöĄô Ćíûé÷öçïúï æ òéñ íĆ÷öøçé ÷øöāăôûĀô ÷öü
ìíô úüĆ÷íøñóéĆêäôöôûéñ úûö ÷éøäøûïĆé Ò ûïù Ûüôðæòïù.

3

Êñûæúíñù íôçúþüúïù ÷öü éýöøöĄô Ćíûé÷öçïúï æ òéñ íĆ÷öøçé ÷øöāăôûĀô
÷öü ÷øöåøþöôûéñ é÷ă ßąøíù íòûăù ÎÎ. ÎõéñøöĄôûéñ öñ ÷íøñ÷ûąúíñù ÷øöāăôûĀô
÷öü ìíô ÷éøäëöôûéñ úí éüûåù òéñ þøïúñĆö÷öñöĄôûéñ ëñé ûïô ÷éøéëĀëæ
êíóûñúûö÷öñïĆåôöü ûíóñòöĄ ÷øöāăôûöù úüôöóñòä æ ĆíĆöôĀĆåôé òéñ Ćåþøñ
÷öúöúûöĄ 20% ûïù úüôöóñòæ ÷øöûíñôăĆíôïù í÷íõíøëéúçéù ÷øąûĀô üóąô.

4

Êñûæúíñù íôçúþüúïù ÷öü éýöøöĄô ÷éøéúòíüæ òéñ íĆ÷öøçé ÷øöāăôûĀô é÷öĆçĆïúïù
æ ü÷öòéûäúûéúïù ûöü ëäóéòûöù, ûĀô ëéóéòûöòöĆñòąô ÷øöāăôûĀô òéñ ûöü ĆíóñöĄ

5

Î÷íôìĄúíñù úûé í÷ç÷íìé ûöü óñéôñòöĄ íĆ÷öøçöü

6

Êñûæúíñù íôçúþüúïù ÷öü éýöøöĄô ëíôíûñòä ûøö÷ö÷öñïĆåôé ÷øöāăôûé

7

Î÷íôìĄúíñù ÷öü ö ÷øöĂ÷öóöëñúĆăù ûïù éçûïúïù íôçúþüúïù íçôéñ Ćñòøăûíøöù
é÷ă 100.000 € æ ĆíëéóĄûíøöù ûĀô 10.000.000 €

8

Î÷íôìĄúíñù ÷öü åþöüô íôñúþüðíç æ ÷øöêóå÷íûéñ ôé íôñúþüðöĄô úûé ÷óéçúñé
ûĀô ÓØÊ, ă÷Āù éüûåù íõíñìñòíĄöôûéñ úûöüù éôûçúûöñþöüù ûöĆíçù íôçúþüúïù
ûöü Ćåûøöü 123Ê Ćí ûïô í÷ñýĄóéõï ûĀô íõéñøåúíĀô ÷öü òéðöøçîöôûéñ úí éüûöĄù
úûö ÷éøäøûïĆé Ê ûïù ÓÝÊ 4435/144452/22 11 2013 (ÞÎÓ 3078/ û.Ë'/04 12 2013).

9

Î÷íôìĄúíñù, ï ÷íøçöìöù üóö÷öçïúïù ûĀô ö÷öçĀô ìíô úüĆ÷ç÷ûíñ Ćí ûïô ÷íøçöìö
í÷ñóíõñĆăûïûéù ûöü ÙÊÊ

10

Êñûæúíñù íôçúþüúïù ÷öü ìíô åþöüô úüôûéþðíç úĄĆýĀôé Ćí ûñù ÷øöĂ÷öðåúíñù òéñ
ûöüù ăøöüù ÷öü éôéýåøöôûéñ úûñù úþíûñòåù ü÷öüøëñòåù é÷öýäúíñù æ ÷öü ìíô
ñòéôö÷öñöĄô ûñù é÷éñûæúíñù ÷óïøăûïûéù ûöü ýéòåóöü

11

Î÷íôìĄúíñù ÷öü ìíô íôûäúúöôûéñ úí òéĆçé ìøäúï ûöü ÷éøéøûæĆéûöù Ê¿ûïù éø.
4435/144452/22 11 2013 (ÞÎÓ 3078/ û.Ë'/04 12 2013) ÓÝÊ

12

Êñûæúíñù íôçúþüúïù ÷öü éýöøöĄô úûö úĄôöóö æ úûö ĆíëéóĄûíøö Ćåøöù ûïù
÷éøéëĀëæù íôåøëíñéù é÷ă éôéôíąúñĆíù ÷ïëåù ëñé þøæúï ÷åøéô ûïù
ñìñöòéûéôäóĀúïù

13

Êñûæúíñù íôçúþüúïù Ćí üýñúûäĆíôï ìøéúûïøñăûïûé úþíûñòæ Ćí ûïô ÷øöûíñôăĆíôï
í÷åôìüúï öñ ö÷öçíù úûíøöĄôûéñ ôöĆñĆö÷öñïûñòąô íëëøäýĀô.

14

Î÷íôìĄúíñù ÷öü éôéýåøöôûéñ úí íòúüëþøöôñúĆă , í÷åòûéúï Ćí æ þĀøçù
Ćíûíëòéûäúûéúï òéñ ìíô óíñûöüøëöĄô ëñé Ćçé ûøñíûçé ÷øñô ûïô ü÷öêöóæ ûöü
÷øöûíñôăĆíôöü úþíìçöü, íòûăù éüûąô ÷öü éýöøöĄô í÷íôìüûñòä úþåìñé ÷öü
üóö÷öñæðïòéô úûé ÷óéçúñé ÷øöïëöĄĆíôĀô ÷øöòïøĄõíĀô ûöü Õåûøöü 123Ê

15

Î÷íôìĄúíñù ëñé ûñù ö÷öçíù ìíô é÷öìíñòôĄíûéñ ï êñĀúñĆăûïûé ûöü ìñòéñöĄþöü
ûïù íôçúþüúïù
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16

Î÷íôìĄúíñù ëñé ûñù ö÷öçíù ìíô é÷öìíñòôĄíûéñ ï êñĀúñĆăûïûé ûöü ÷øöûíñôăĆíôöü
úþíìçöü

17

Êñûæúíñù íôçúþüúïù ÷öü ü÷öêäóóöôûéñ é÷ă ýöøíçù ÷öü ìíô úüĆ÷íøñóéĆêäôöôûéñ
úûöüù ìñòéñöĄþöüù ûöü ÷øöëøäĆĆéûöù, ă÷Āù éüûöç öøçîöôûéñ úûö äøðøö 4, ÷éø 1,
2, 5 òéñ 6 ûïù ÓÝÊ 4435/144452/22 11 2013 (ÞÎÓ 3078/ û.Ë'/04 12 2013)

18

19

20

Êñûæúíñù íôçúþüúïù ÷öü ü÷öêäóóöôûéñ é÷ă ìñòéñöĄþöüù ÷öü åþöüô íôûéþðíç
úûö Õåûøö
123Ê
úûé
÷óéçúñé
÷éóéñăûíøïù
÷øăúòóïúïù
íòìæóĀúïù
íôìñéýåøöôûöù ëñé ûö çìñö ýüúñòă éôûñòíçĆíôö
Êñûæúíñù íôçúþüúïù ÷öü ü÷öêäóóöôûéñ é÷ă ìñòéñöĄþöüù ÷öü åþöüô ü÷öêäóóíñ
éçûïúï íôçúþüúïù æ åþöüô ü÷éþðíç úûñù ìñéûäõíñù ûöü éôé÷ûüõñéòöĄ ôăĆöü
æ äóóöü í÷ñþíñøïúñéòöĄ ÷øöëøäĆĆéûöù ëñé ûïô üóö÷öçïúï ûöü çìñöü í÷íôìüûñòöĄ
éôûñòíñĆåôöü.
Êñûæúíñù íôçúþüúïù ÷öü ìíô ÷óïøöĄô òä÷öñö é÷ă ûé òøñûæøñé í÷ñóíõñĆăûïûéù
ă÷Āù éüûä öøçîöôûéñ òäðí ýöøä é÷ă ûñù úþíûñòåù ü÷öüøëñòåù é÷öýäúíñù.
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Ë) ÝÙØÍÎÒÌÕÊÜÊ ÝÙÎÝÑÝÖáÖ ÍÐÔáÛÎáÖ
(ÛÝÕÙÔÐÚáÖÎÜÊÒ ÛÎ ÙÎÚÒÙÜáÛÐ ÙÚØÛÓØÕÒÛÐÛ ÍÒÓÊÒØÔØÌÐÜÒÓáÖ ÒÍÒÊÛ ÛÝÕÕÎÜØßÐÛ)

ÝÙÎÝÑÝÖÐ ÍÐÔáÛÐ
(äøðøö 8 Ö.1599/1986)

Ð éòøçêíñé ûĀô úûöñþíçĀô ÷öü ü÷öêäóóöôûéñ Ćí éüûæ ûï ìæóĀúï Ć÷öøíç ôé íóíëþðíç Ćí êäúï ûö éøþíçö äóóĀô
ü÷ïøíúñąô (äøðøö 8, ÷éø. 4 Ö. 1599/1986)

ÙÚØÛ(1):
Ø – Ð ÆôöĆé:

Î÷ąôüĆö:

ÆôöĆé òéñ Î÷ąôüĆö Ùéûåøé:
ÆôöĆé òéñ Î÷ąôüĆö
Õïûåøéù:
ÐĆíøöĆïôçé ëåôôïúïù(2):
Üă÷öù Ìåôôïúïù:
ÊøñðĆăù Ííóûçöü
Üéüûăûïûéù:
Üă÷öù Óéûöñòçéù:

Êø. ÜïóíöĆöñöûĄ÷öü (Fax):

Üïó:

Øìăù:

Êøñð:

ÜÓ:

Í/ôúï
Ðóíòûø.
ÜéþüìøöĆíçö
ü
(Î mail):

Õí éûöĆñòæ Ćöü íüðĄôï òéñ ëôĀøçîöôûéù ûñù òüøąúíñù (3), ÷öü ÷øöêóå÷öôûéñ é÷ă ûïù
ìñéûäõíñù ûïù ÷éø. 6 ûöü äøðøöü 22 ûöü Ö. 1599/1986, ìïóąôĀ ăûñ:
áù ôăĆñĆöù íò÷øăúĀ÷öù òéñ òäûöþöù ûïù ðåúïù ……………………………..…. ûïù í÷ñþíçøïúïù Ćí ûé
òäûĀðñ úûöñþíçé:
Î÷ĀôüĆçé í÷ñþíçøïúïù
Íñéòøñûñòăù Üçûóöù
Ê.Þ.Õ. / Í.Ø.Ý.
ÖöĆñòæ Õöøýæ
ÜéþüìøöĆñòæ ÍñíĄðüôúï Ãìøéù
Î÷ñþíçøïúïù
ï ö÷öçé ü÷öêäóóíñ éçûïúï íôçúþüúïù úûö ÷óéçúñö ûïù 3ïù ÷øăúòóïúïù íòìæóĀúïù
íôìñéýåøöôûöù ûöü Õåûøöü 123Ê ûöü Ù.Ê.Ê. 2007 2013, åþöôûéù þøïĆéûöìöûñòă úþæĆé:
Îüøą
Ùöúöúûă
Ûüôöóñòăù ÙøöĂ÷öóöëñúĆăù
é. ÍïĆăúñé Íé÷äôï
ê. Åìñé ÛüĆĆíûöþæ
Åìñé Óíýäóéñé
Íéôíñéòä Óíýäóéñé
ðé þøïúñĆö÷öñæúíñ ëñé ûïô òäóüÿï ûïù éôĀûåøĀ çìñéù úüĆĆíûöþæ:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

1. Ùøöåóíüúï ñìçĀô òíýéóéçĀô
.Êôéýåøíûí úüëòíòøñĆåôé ûñù ÷ïëåù ûĀô ñìçĀô òíýéóéçĀô òéðąù òéñ ûé ÷øöúòöĆñúðåôûé úþíûñòä
ìñòéñöóöëïûñòä éüûąô.

2. Ùøöåóíüúï ìéôíñéòąô òíýéóéçĀô
.Êôéýåøíûí úüëòíòøñĆåôé ûñù ÷ïëåù ûĀô ìéôíñéòąô òíýéóéçĀô òéðąù òéñ ûé ÷øöúòöĆñúðåôûé
úþíûñòä ìñòéñöóöëïûñòä éüûąô.

Üé éôĀûåøĀ ìïóĀðåôûé òéñ ÷øöúòöĆñúðåôûé íçôéñ éòøñêæ, ëôæúñé òéñ éóïðæ.
ÐĆíøöĆïôçé:

../../20...
Ø–Ð
Íïóąô
(Ý÷öëøéýæ)

(1) Êôéëøäýíûéñ é÷ă ûöô íôìñéýíøăĆíôö ÷öóçûï æ Êøþæ æ ï Ý÷ïøíúçé ûöü ìïĆăúñöü ûöĆåé, ÷öü é÷íüðĄôíûéñ ï
éçûïúï.
(2) Êôéëøäýíûéñ öóöëøäýĀù.
(3) «Æ÷öñöù íô ëôąúíñ ûöü ìïóąôíñ ÿíüìæ ëíëöôăûé æ éøôíçûéñ æ é÷öòøĄ÷ûíñ ûé éóïðñôä Ćí åëëøéýï ü÷íĄðüôï
ìæóĀúï ûöü äøðøöü 8 ûñĆĀøíçûéñ
Ćí ýüóäòñúï ûöüóäþñúûöô ûøñąô Ćïôąô. Îäô ö ü÷éçûñöù éüûąô ûĀô ÷øäõíĀô úòă÷íüí ôé ÷øöú÷öøçúíñ úûöô
íéüûăô ûöü æ úí äóóöô ÷íøñöüúñéòă ăýíóöù êóä÷ûöôûéù ûøçûöô æ úòă÷íüí ôé êóäÿíñ äóóöô, ûñĆĀøíçûéñ Ćí
òäðíñøõï Ćåþøñ 10 íûąô.
(4) Ûí ÷íøç÷ûĀúï éôí÷äøòíñéù þąøöü ï ìæóĀúï úüôíþçîíûéñ úûïô ÷çúĀ ăÿï ûïù òéñ ü÷öëøäýíûéñ é÷ă ûöô
ìïóöĄôûé æ ûïô ìïóöĄúé.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

(ÛÝÕÙÔÐÚáÖÎÜÊÒ ÛÎ ÙÎÚÒÙÜáÛÐ ÕÐ ÙÚØÛÓØÕÒÛÐÛ ÍÒÓÊÒØÔØÌÐÜÒÓáÖ ÒÍÒÊÛ ÛÝÕÕÎÜØßÐÛ)

ÝÙÎÝÑÝÖÐ ÍÐÔáÛÐ
(äøðøö 8 Ö.1599/1986)

Ð éòøçêíñé ûĀô úûöñþíçĀô ÷öü ü÷öêäóóöôûéñ Ćí éüûæ ûï ìæóĀúï Ć÷öøíç ôé íóíëþðíç Ćí êäúï ûö éøþíçö äóóĀô
ü÷ïøíúñąô (äøðøö 8, ÷éø. 4 Ö. 1599/1986)

ÙÚØÛ(1):
Ø – Ð ÆôöĆé:

Î÷ąôüĆö:

ÆôöĆé òéñ Î÷ąôüĆö Ùéûåøé:
ÆôöĆé òéñ Î÷ąôüĆö
Õïûåøéù:
ÐĆíøöĆïôçé ëåôôïúïù(2):
Üă÷öù Ìåôôïúïù:
ÊøñðĆăù Ííóûçöü
Üéüûăûïûéù:
Üă÷öù Óéûöñòçéù:

Üïó:

Øìăù:

Êøñð:

ÜÓ:

Í/ôúï
Ðóíòûø.
ÜéþüìøöĆíçö
ü
(Î mail):

Êø. ÜïóíöĆöñöûĄ÷öü (Fax):

Õí éûöĆñòæ Ćöü íüðĄôï òéñ ëôĀøçîöôûéù ûñù òüøąúíñù (3), ÷öü ÷øöêóå÷öôûéñ é÷ă ûïù
ìñéûäõíñù ûïù ÷éø. 6 ûöü äøðøöü 22 ûöü Ö. 1599/1986, ìïóąôĀ ăûñ:
áù ôăĆñĆöù íò÷øăúĀ÷öù òéñ òäûöþöù ûïù ðåúïù ……………………………..…. ûïù í÷ñþíçøïúïù Ćí ûé
òäûĀðñ úûöñþíçé:
Î÷ĀôüĆçé í÷ñþíçøïúïù
Íñéòøñûñòăù Üçûóöù
Ê.Þ.Õ. / Í.Ø.Ý.
ÖöĆñòæ Õöøýæ
ÜéþüìøöĆñòæ ÍñíĄðüôúï Ãìøéù
Î÷ñþíçøïúïù
ï ö÷öçé ü÷öêäóóíñ éçûïúï íôçúþüúïù úûö ÷óéçúñö ûïù 3ïù ÷øăúòóïúïù íòìæóĀúïù
íôìñéýåøöôûöù ûöü Õ.123Ê ûöü Ù.Ê.Ê. 2007 2013, åþöôûéù þøïĆéûöìöûñòă úþæĆé:
Îüøą
Ûüôöóñòăù ÙøöĂ÷öóöëñúĆăù
é. ÍïĆăúñé Íé÷äôï
ê. Åìñé ÛüĆĆíûöþæ
Åìñé Óíýäóéñé
Íéôíñéòä Óíýäóéñé

Ùöúöúûă
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ï í÷ñþíçøïúï ìĄôéûéñ ôé òéóĄÿíñ ûïô éôĀûåøĀ çìñé úüĆĆíûöþæ Ąÿöüù ……………………………..,
÷øöòíñĆåôöü ëñé ûïô üóö÷öçïúï ûïù í÷íôìüûñòæù ÷øăûéúïù ûöü Õåûøöü 123Ê, ï ö÷öçé
åþíñ úüôöóñòă éñûöĄĆíôö ÷øöĂ÷öóöëñúĆă Ąÿöüù………………………….

ÐĆíøöĆïôçé:

../../20...
Ø–Ð
Íïóąô
(Ý÷öëøéýæ)

(1) Êôéëøäýíûéñ é÷ă ûöô íôìñéýíøăĆíôö ÷öóçûï æ Êøþæ æ ï Ý÷ïøíúçé ûöü ìïĆăúñöü ûöĆåé, ÷öü é÷íüðĄôíûéñ ï
éçûïúï.
(2) Êôéëøäýíûéñ öóöëøäýĀù.
(3) «Æ÷öñöù íô ëôąúíñ ûöü ìïóąôíñ ÿíüìæ ëíëöôăûé æ éøôíçûéñ æ é÷öòøĄ÷ûíñ ûé éóïðñôä Ćí åëëøéýï ü÷íĄðüôï
ìæóĀúï ûöü äøðøöü 8 ûñĆĀøíçûéñ
Ćí ýüóäòñúï ûöüóäþñúûöô ûøñąô Ćïôąô. Îäô ö ü÷éçûñöù éüûąô ûĀô ÷øäõíĀô úòă÷íüí ôé ÷øöú÷öøçúíñ úûöô
íéüûăô ûöü æ úí äóóöô ÷íøñöüúñéòă ăýíóöù êóä÷ûöôûéù ûøçûöô æ úòă÷íüí ôé êóäÿíñ äóóöô, ûñĆĀøíçûéñ Ćí
òäðíñøõï Ćåþøñ 10 íûąô.
(4) Ûí ÷íøç÷ûĀúï éôí÷äøòíñéù þąøöü ï ìæóĀúï úüôíþçîíûéñ úûïô ÷çúĀ ăÿï ûïù òéñ ü÷öëøäýíûéñ é÷ă ûöô
ìïóöĄôûé æ ûïô ìïóöĄúé.
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(ÜØ ÝÙØÍÎÒÌÕÊ ÊÙØÜÎÔÎÒ ÊÙÊÒÜØÝÕÎÖØ ÍÒÓÊÒØÔØÌÐÜÒÓØ)

ÝÙÎÝÑÝÖÐ ÍÐÔáÛÐ
(äøðøö 8 Ö.1599/1986)

Ð éòøçêíñé ûĀô úûöñþíçĀô ÷öü ü÷öêäóóöôûéñ Ćí éüûæ ûï ìæóĀúï Ć÷öøíç ôé íóíëþðíç Ćí êäúï ûö éøþíçö äóóĀô
ü÷ïøíúñąô (äøðøö 8, ÷éø. 4 Ö. 1599/1986)

ÙÚØÛ(1):
Ø – Ð ÆôöĆé:

Î÷ąôüĆö:

ÆôöĆé òéñ Î÷ąôüĆö Ùéûåøé:
ÆôöĆé òéñ Î÷ąôüĆö
Õïûåøéù:
ÐĆíøöĆïôçé ëåôôïúïù(2):
Üă÷öù Ìåôôïúïù:
ÊøñðĆăù Ííóûçöü
Üéüûăûïûéù:
Üă÷öù Óéûöñòçéù:

Êø. ÜïóíöĆöñöûĄ÷öü (Fax):

Üïó:

Øìăù:

Êøñð:

ÜÓ:

Í/ôúï
Ðóíòûø.
ÜéþüìøöĆíçö
ü
(Î mail):

Õí éûöĆñòæ Ćöü íüðĄôï òéñ ëôĀøçîöôûéù ûñù òüøąúíñù (3), ÷öü ÷øöêóå÷öôûéñ é÷ă ûïù
ìñéûäõíñù ûïù ÷éø. 6 ûöü äøðøöü 22 ûöü Ö. 1599/1986, ìïóąôĀ ăûñ:
ûö çìñö éôûñòíçĆíôö ûïù í÷åôìüúïù ìíô åþíñ ÷øöûéðíç æ öøñúûñòä ü÷éþðíç ëñé íôçúþüúï úí
äóóö Ćåûøö ûöü ÙøöëøäĆĆéûöù æ úí äóóö Î÷ñþíñøïúñéòă ÙøăëøéĆĆé æ úûöô éôé÷ûüõñéòă
ôăĆö.

ÐĆíøöĆïôçé:

../../20...
Ø – Ð Íïóąô

(Ý÷öëøéýæ)
(1) Êôéëøäýíûéñ é÷ă ûöô íôìñéýíøăĆíôö ÷öóçûï æ Êøþæ æ ï Ý÷ïøíúçé ûöü ìïĆăúñöü ûöĆåé, ÷öü é÷íüðĄôíûéñ ï
éçûïúï.
(2) Êôéëøäýíûéñ öóöëøäýĀù.
(3) «Æ÷öñöù íô ëôąúíñ ûöü ìïóąôíñ ÿíüìæ ëíëöôăûé æ éøôíçûéñ æ é÷öòøĄ÷ûíñ ûé éóïðñôä Ćí åëëøéýï ü÷íĄðüôï
ìæóĀúï ûöü äøðøöü 8 ûñĆĀøíçûéñ Ćí ýüóäòñúï ûöüóäþñúûöô ûøñąô Ćïôąô. Îäô ö ü÷éçûñöù éüûąô ûĀô ÷øäõíĀô
úòă÷íüí ôé ÷øöú÷öøçúíñ úûöô íéüûăô ûöü æ úí äóóöô ÷íøñöüúñéòă ăýíóöù êóä÷ûöôûéù ûøçûöô æ úòă÷íüí ôé
êóäÿíñ äóóöô, ûñĆĀøíçûéñ Ćí òäðíñøõï Ćåþøñ 10 íûąô.
(4) Ûí ÷íøç÷ûĀúï éôí÷äøòíñéù þąøöü ï ìæóĀúï úüôíþçîíûéñ úûïô ÷çúĀ ăÿï ûïù òéñ ü÷öëøäýíûéñ é÷ă ûöô
ìïóöĄôûé æ ûïô ìïóöĄúé.

45026

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ì) ØÍÐÌØÛ ÓÚÒÜÐÚÒáÖ ÛÓØÙÒÕØÜÐÜÊÛ/ËÊÑÕØÔØÌÐÛÐÛ ÙÚÊ×ÎáÖ
ÓÚÒÜÐÚÒØ 1:

ßáÚØÑÎÜÐÛÐ ÜÐÛ ÎÙÎÖÍÝÛÐÛ.
ÎÔÔÎÒÕÕÊÜÒÓØÜÐÜÊ ÛÎ ÕÎÜÊÙØÒÐÜÒÓÐ ÝÙØÍØÕÐ

Ùéøåþöôûéñ Ćåþøñ íçòöúñ (20) êéðĆöç:

x
x

x

x

Îçòöúñ (20) êéðĆöç íäô ûö åóóíñĆĆé Ćíûé÷öñïûñòæù ü÷öìöĆæù íçôéñ
ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 50%, úí í÷ç÷íìö ÖöĆöĄ.
Íåòé ÷åôûí (15) êéðĆöç íäô ûö åóóíñĆĆé ûïù Ćíûé÷öñïûñòæù ü÷öìöĆæù
íçôéñ ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 30% òéñ Ćñòøăûíøö ûöü 50%, úí í÷ç÷íìö
ÖöĆöĄ æ íçôéñ ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 30% úí í÷ç÷íìö Ùíøñýåøíñéù.
Íåòé (10) êéðĆöç íäô ûö åóóíñĆĆé ûïù Ćíûé÷öñïûñòæù ü÷öìöĆæù íçôéñ
ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 10% òéñ Ćñòøăûíøö ûöü 30% úí í÷ç÷íìö ÖöĆöĄ æ
ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 20% òéñ Ćñòøăûíøö ûöü 30% úí í÷ç÷íìö
Ùíøñýåøíñéù.
Ùåôûí (5) êéðĆöç éô ûö åóóíñĆĆé ûïù Ćíûé÷öñïûñòæù ü÷öìöĆæù íçôéñ
ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 5% òéñ Ćñòøăûíøö ûöü 10% úí í÷ç÷íìö ÖöĆöĄ æ
ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 10% òéñ Ćñòøăûíøö ûöü 20% úí í÷ç÷íìö
Ùíøñýåøíñéù.

áù íóóíñĆĆéûñòăûïûé Ćíûé÷öñïûñòæù ü÷öìöĆæù ðíĀøíçûéñ ï Ą÷éøõï
÷óíöôäîöüúéù ÷øąûïù Ąóïù, úí úþåúï Ćí ûïô íëòéûíúûïĆåôï Ćíûé÷öñïûñòæ
ìøéúûïøñăûïûé úí í÷ç÷íìö ÖöĆöĄ æ Ùíøñýåøíñéù.
Øñ ü÷ïøíúçíù ûĀô Í/ôúíĀô Êëøöûñòæù ØñòöôöĆçéù ûĀô Ùíøñýíøíñąô æ/òéñ
ûĀô Í/ôúíĀô Êëøöûñòæù ØñòöôöĆçéù òéñ Óûïôñéûøñòæù ûĀô öñòíçĀô
Ùíøñýíøíñéòąô ÎôöûæûĀô ûĀô ÷íøñöþąô üóö÷öçïúïù ûĀô í÷íôìüûñòąô
úþíìçĀô, úüĆ÷óïøąôöüô ü÷öþøíĀûñòä ûé íìäýñé ûöü ýĄóóöü éõñöóăëïúïù é÷ă
ă÷öü ðé ÷øöòĄ÷ûöüô ÷óïøöýöøçíù ëñé ûïô Ćíûé÷öñïûñòæ ü÷öìöĆæ úí í÷ç÷íìö
ÖöĆöĄ òéñ Ùíøñýåøíñéù.
ÛüĆ÷óïøĀĆéûñòä, ö ýäòíóöù ü÷öÿïýñăûïûéù ðé ÷øå÷íñ ôé ÷íøñóéĆêäôíñ
úûöñþíçé é÷ă éøĆăìñöüù ýöøíçù ÷éøöþæù ûåûöñĀô úûöñþíçĀô úþíûñòä Ćí ûïô
÷éøéëăĆíôï ÷öúăûïûé é’ üóąô ûïù ÷íøñöþæù éôéýöøäù òéðąù òéñ ûïô
íëòéûíúûïĆåôï Ćíûé÷öñïûñòæ ü÷öìöĆæ ûïù.

ÓÚÒÜÐÚÒØ 2:

ÙÊÚÊÌáÌÐ ÙÚØâØÖÜáÖ ÙØÒØÜÐÜÊÛ

Ùéøåþöôûéñ Ćåþøñ íçòöúñ (20) êéðĆöç Āù íõæù:
x

Îçòöúñ (20) êéðĆöç úûñù í÷íôìĄúíñù ÷öü éýöøöĄô ÷éøéëĀëæ ÷øöāăôûĀô
ÙØÙ, ÙÌÎ, îĀāòąô ÷øöāăôûĀô ÷øöíøþöĆåôĀô é÷ă íñìñòåù íòûøöýåù (÷.þ.
÷øöāăôûé íñìñòąô ÷ûïôöûøöýñòąô íòûøöýąô, êăíñö òøåéù ÷öñăûïûéù),
÷øöāăôûĀô ÷öü ýåøöüô þøæúï úæĆéôúïù «ôïúñĀûñòă» òéñ «öøíñôă» úí
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x

x

x

úüúòíüéúçíù ÷öü ÷óïøöĄô ûñù úþíûñòåù ÷øöìñéëøéýåù æ ÷øöāăôûĀô ÷öü
÷éøäëöôûéñ Ćí úĄúûïĆé öóöòóïøĀĆåôïù ìñéþíçøñúïù æ ÷øöāăôûĀô ÷öü
ýåøöüô íðôñòä úæĆéûé ÷ñúûö÷öçïúïù (÷.þ. ÊGRO 7) úí ÷öúöúûă
ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 50% ûĀô ÷éøéëöĆåôĀô ÷øöāăôûĀô.
Íåòé ÷åôûí (15) êéðĆöç úûñù í÷íôìĄúíñù ÷öü éýöøöĄô ÷éøéëĀëæ
÷øöāăôûĀô ÙØÙ, ÙÌÎ, îĀāòąô ÷øöāăôûĀô ÷øöíøþöĆåôĀô é÷ă íñìñòåù
íòûøöýåù (÷.þ. ÷øöāăôûé íñìñòąô ÷ûïôöûøöýñòąô íòûøöýąô, êăíñö òøåéù
÷öñăûïûéù), ÷øöāăôûĀô ÷öü ýåøöüô þøæúï úæĆéôúïù «ôïúñĀûñòă» òéñ
«öøíñôă» úí úüúòíüéúçíù ÷öü ÷óïøöĄô ûñù úþíûñòåù ÷øöìñéëøéýåù æ
÷øöāăôûĀô ÷öü ÷éøäëöôûéñ Ćí úĄúûïĆé öóöòóïøĀĆåôïù ìñéþíçøñúïù æ
÷øöāăôûĀô ÷öü ýåøöüô íðôñòä úæĆéûé ÷ñúûö÷öçïúïù (÷.þ. ÊGRO 7) úí
÷öúöúûă ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 30% òéñ Ćñòøăûíøö ûöü 50% ûĀô
÷éøéëöĆåôĀô ÷øöāăôûĀô.
Íåòé (10) êéðĆöç úûñù í÷íôìĄúíñù ÷öü éýöøöĄô ÷éøéëĀëæ ÷øöāăôûĀô
ÙØÙ, ÙÌÎ, îĀāòąô ÷øöāăôûĀô ÷øöíøþöĆåôĀô é÷ă íñìñòåù íòûøöýåù (÷.þ.
÷øöāăôûé íñìñòąô ÷ûïôöûøöýñòąô íòûøöýąô, êăíñö òøåéù ÷öñăûïûéù),
÷øöāăôûĀô ÷öü ýåøöüô þøæúï úæĆéôúïù «ôïúñĀûñòă» òéñ «öøíñôă» úí
úüúòíüéúçíù ÷öü ÷óïøöĄô ûñù úþíûñòåù ÷øöìñéëøéýåù æ ÷øöāăôûĀô ÷öü
÷éøäëöôûéñ Ćí úĄúûïĆé öóöòóïøĀĆåôïù ìñéþíçøñúïù æ ÷øöāăôûĀô ÷öü
ýåøöüô íðôñòä úæĆéûé ÷ñúûö÷öçïúïù (÷.þ. ÊGRO 7) úí ÷öúöúûă
ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 10% òéñ Ćñòøăûíøö ûöü 30% ûĀô ÷éøéëöĆåôĀô
÷øöāăôûĀô.
Ùåôûí (5) êéðĆöç úûñù í÷íôìĄúíñù ÷öü éýöøöĄô ÷éøéëĀëæ ÷øöāăôûĀô
ÙØÙ, ÙÌÎ, îĀāòąô ÷øöāăôûĀô ÷øöíøþöĆåôĀô é÷ă íñìñòåù íòûøöýåù (÷.þ.
÷øöāăôûé íñìñòąô ÷ûïôöûøöýñòąô íòûøöýąô, êăíñö òøåéù ÷öñăûïûéù),
÷øöāăôûĀô ÷öü ýåøöüô þøæúï úæĆéôúïù «ôïúñĀûñòă» òéñ «öøíñôă» úí
úüúòíüéúçíù ÷öü ÷óïøöĄô ûñù úþíûñòåù ÷øöìñéëøéýåù æ ÷øöāăôûĀô ÷öü
÷éøäëöôûéñ Ćí úĄúûïĆé öóöòóïøĀĆåôïù ìñéþíçøñúïù æ ÷øöāăôûĀô ÷öü
ýåøöüô íðôñòä úæĆéûé ÷ñúûö÷öçïúïù (÷.þ. ÊGRO 7) úí ÷öúöúûă
Ćñòøăûíøö ûöü 10% ûĀô ÷éøéëöĆåôĀô ÷øöāăôûĀô.

Ê÷éøéçûïûï ÷øöĂ÷ăðíúï ëñé ûï êéðĆöóăëïúï ûöü íô óăëĀ òøñûïøçöü íçôéñ
öñ ýöøíçù ôé ÷øöúòöĆçúöüô, Ćéîç Ćí ûïô ûíþôñòööñòöôöĆñòæ Ćíóåûï, ăóé ûé
úþíûñòä é÷öìíñòûñòä åëëøéýé ëñé ûöô þéøéòûïøñúĆă ûĀô ÷øöāăôûĀô úĄĆýĀôé
Ćí ûé ÷éøé÷äôĀ.
ÛüëòíòøñĆåôé ëñé ûé ÙØÙ, ÙÌÎ òéñ ûñù íñìñòåù íòûøöýåù ðé ÷øå÷íñ ôé
÷øöúòöĆñúðíç ûö úþíûñòă ÷ñúûö÷öñïûñòă æ ï úĄĆêéúï ûöü ýöøåé Ćí ûöô
ØÙÎÌÎÙ òéñ ôé íçôéñ úí ñúþĄ òéûä ûïô ÷íøçöìö ü÷öêöóæù ûöü í÷íôìüûñòöĄ
úþíìçöü. Ûí ÷íøç÷ûĀúï ÷öü ï ìñäøòíñé ñúþĄöù ûöü éôĀûåøĀ ÷ñúûö÷öñïûñòöĄ
óæëíñ, ôé åþíñ òéûéûíðíç éçûïúï éôéôåĀúæù ûöü.
Ìñé ûöüù öçôöüù ÷öü þéøéòûïøçîöôûéñ ÙØÙ æ ÙÌÎ ðé ÷øå÷íñ ôé
÷øöúòöĆñúðöĄô úþíûñòåù êíêéñąúíñù òéûäûéõïù é÷ă ûñù Í/ôúíñù Êëøöûñòæù
ØñòöôöĆçéù òéñ Óûïôñéûøñòæù ûĀô Ùíøñýíøíñéòąô ÎôöûæûĀô.
Üé ÷ñúûö÷öñïûñòä ÷öü ðé ÷øå÷íñ ôé ÷øöúòöĆçúöüô öñ ýöøíçù ÷öü
÷éøäëöüô ÷øöāăôûé ÷öü ýåøöüô þøæúï úæĆéôúïù «ôïúñĀûñòă» òéñ «öøíñôă» úí
úüúòíüéúçíù ÷öü ÷óïøöĄô ûñù úþíûñòåù ÷øöìñéëøéýåù òéðąù òéñ ÷øöāăôûé
÷öü ýåøöüô íðôñòä úæĆéûé ÷ñúûö÷öçïúïù (÷.þ. ÊGRO 7) ðé òéðöøñúðöĄô é÷ă
úþíûñòåù é÷öýäúíñù ûöü Ý÷ÊÊÜ Ćíûä ûïô òéûöþĄøĀúæ ûöüù.
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Ìñé ûé ÷øöāăôûé úüúûæĆéûöù öóöòóïøĀĆåôïù ìñéþíçøñúïù ðé ÷øå÷íñ ôé
÷øöúòöĆñúðíç ï úþíûñòæ úĄĆêéúï Ćí ûöô ÷ñúûö÷öñïĆåôö ýöøåé.
Ûí òäðí ÷íøç÷ûĀúï, ûé é÷éøéçûïûé é÷öìíñòûñòä úûöñþíçé (úæĆé æ
ñúöìĄôéĆïù ñúþĄöù é÷öìíñòûñòă) ðé úüôöìíĄöüô æ ûïô éçûïúï íôçúþüúïù æ ûïô
éçûïúï ÷óïøĀĆæù ûïù ÷øäõïù. Ûí ÷íøç÷ûĀúï ÷öü ìíô íçôéñ íýñòûæ ï
÷øöúòăĆñúæ ûöü Ćí ûïô éçûïúï ûíóñòæù ÷óïøĀĆæù ìñăûñ ö ìñòéñöĄþöù ìíô ûö
åþíñ éòăĆé é÷öòûæúíñ, ûăûí ðé ÷øå÷íñ ôé ÷øöúòöĆçîíûéñ Ćíûä ûïô åôéøõï
ûïù ÷éøéëĀëñòæù ìøéúûïøñăûïûéù, éôäóöëé Ćí ûö íçìöù ûïù í÷åôìüúïù.

ÓÚÒÜÐÚÒØ 3:

ÎÙÎ×ÎÚÌÊÛÒÊ ËÒØÔØÌÒÓáÖ ÙÚáÜáÖ ÝÔáÖ

Ùéøåþöôûéñ Ćåþøñ íçòöúñ (20) êéðĆöç Āù íõæù:
x

x

x

x

Îçòöúñ (20) êéðĆöç úûñù í÷íôìĄúíñù ÷öü éýöøöĄô í÷íõíøëéúçé
÷øöāăôûĀô ÷ñúûö÷öñïĆåôïù êñöóöëñòæù òéóóñåøëíñéù æ ÷ñúûö÷öñïĆåôïù
êñöóöëñòæù íòûøöýæù úí ÷öúöúûă ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 50% ûĀô
þøïúñĆö÷öñöüĆåôĀô ÷øąûĀô üóąô.
Íåòé ÷åôûí (15) êéðĆöç úûñù í÷íôìĄúíñù ÷öü éýöøöĄô í÷íõíøëéúçé
÷øöāăôûĀô ÷ñúûö÷öñïĆåôïù êñöóöëñòæù òéóóñåøëíñéù æ ÷ñúûö÷öñïĆåôïù
êñöóöëñòæù íòûøöýæù úí ÷öúöúûă ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 30% òéñ
Ćñòøăûíøö ûöü 50% ûĀô þøïúñĆö÷öñöüĆåôĀô ÷øąûĀô üóąô.
Íåòé (10) êéðĆöç úûñù í÷íôìĄúíñù ÷öü éýöøöĄô í÷íõíøëéúçé
÷øöāăôûĀô ÷ñúûö÷öñïĆåôïù êñöóöëñòæù òéóóñåøëíñéù æ ÷ñúûö÷öñïĆåôïù
êñöóöëñòæù íòûøöýæù úí ÷öúöúûă ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 20% òéñ
Ćñòøăûíøö ûöü 30% ûĀô þøïúñĆö÷öñöüĆåôĀô ÷øąûĀô üóąô.
Ùåôûí (5) êéðĆöç úûñù í÷íôìĄúíñù ÷öü éýöøöĄô í÷íõíøëéúçé
÷øöāăôûĀô ÷ñúûö÷öñïĆåôïù êñöóöëñòæù òéóóñåøëíñéù æ ÷ñúûö÷öñïĆåôïù
êñöóöëñòæù íòûøöýæù úí ÷öúöúûă ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 10% òéñ
Ćñòøăûíøö ûöü 20% ûĀô þøïúñĆö÷öñöüĆåôĀô ÷øąûĀô üóąô.

Ê÷éøéçûïûï ÷øöĂ÷ăðíúï ëñé ûï êéðĆöóăëïúï ûöü íô óăëĀ òøñûïøçöü íçôéñ
öñ ýöøíçù ôé ÷øöúòöĆçúöüô, Ćéîç Ćí ûïô ûíþôñòööñòöôöĆñòæ Ćíóåûï, ăóé ûé
úþíûñòä é÷öìíñòûñòä åëëøéýé ëñé ûö þéøéòûïøñúĆă ûĀô ÷øöāăôûĀô úĄĆýĀôé
Ćí ûé ÷éøé÷äôĀ.
Îñìñòä ëñé ûé ÷øöāăôûé êñöóöëñòæù òéóóñåøëíñéù æ êñöóöëñòæù íòûøöýæù
ûăûí, úí ÷íøç÷ûĀúï òéðíûö÷öçïúïù ûïù ÷éøéëĀëæù ðé ÷øå÷íñ ôé
÷øöúòöĆñúðíç úþíûñòæ úĄĆêéúï ûöü ìñòéñöĄþöü ûïù éçûïúïù íôçúþüúïù Ćí ûöô
ýöøåé ÷ñúûö÷öçïúïù, ìñéýöøíûñòä ðé ÷øå÷íñ ôé ÷øöúòöĆñúðöĄô úüĆêäúíñù
÷íôûéíûöĄù ìñäøòíñéù Ćí ÷ñúûö÷öñïĆåôöüù ÷éøéëĀëöĄù êñöóöëñòæù é’ Ąóïù.
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ÓÚÒÜÐÚÒØ 4:

ÒÍÒáÜÒÓÊ
ÛÝÕÞáÖÐÜÒÓÊ
ÕÎ
ÓÊÑÎÜØÙØÒÐÛÐ ÙÊÚÊÌáÌÐÛ

ÙÊÚÊÌáÌØÝÛ

Ùéøåþöôûéñ Ćåþøñ íçòöúñ (20) êéðĆöç Āù íõæù:
x

x

x

x

Îçòöúñ (20) êéðĆöç íäô ö ìñòéñöĄþöù åþíñ úüôäÿíñ ñìñĀûñòä
úüĆýĀôïûñòä Ćí ÷éøéëĀëöĄù ëñé ûïô íõéúýäóñúï ĆíëéóĄûíøö æ çúö
ûöü 30% ûĀô ÷øąûĀô üóąô.
Íåòé ÷åôûí (15) êéðĆöç íäô ö ìñòéñöĄþöù åþíñ úüôäÿíñ ñìñĀûñòä
úüĆýĀôïûñòä Ćí ÷éøéëĀëöĄù ëñé ûïô íõéúýäóñúï úí ÷öúöúûă
ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 20% òéñ Ćñòøăûíøö ûöü 30% ûöü úüôăóöü ûĀô
÷øąûĀô üóąô.
Íåòé (10) êéðĆöç íäô ö ìñòéñöĄþöù åþíñ úüôäÿíñ ñìñĀûñòä úüĆýĀôïûñòä
Ćí ÷éøéëĀëöĄù ëñé ûïô íõéúýäóñúï úí ÷öúöúûă ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü
10% òéñ Ćñòøăûíøö ûöü 20% ûöü úüôăóöü ûĀô ÷øąûĀô üóąô.
Ùåôûí (5) êéðĆöç íäô ö ìñòéñöĄþöù åþíñ úüôäÿíñ ñìñĀûñòä úüĆýĀôïûñòä
Ćí ÷éøéëĀëöĄù ëñé ûïô íõéúýäóñúï úí ÷öúöúûă ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü
5% òéñ Ćñòøăûíøö ûöü 10% ûöü úüôăóöü ûĀô ÷øąûĀô üóąô.

Ê÷éøéçûïûï ÷øöĂ÷ăðíúï ëñé ûï êéðĆöóăëïúï ûöü íô óăëĀ òøñûïøçöü íçôéñ
öñ ýöøíçù ôé ÷øöúòöĆçúöüô, Ćéîç Ćí ûïô ûíþôñòööñòöôöĆñòæ Ćíóåûï, ûé
÷øöéôéýíøăĆíôé ñìñĀûñòä úüĆýĀôïûñòä, í÷ñòüøĀĆåôé úĄĆýĀôé Ćí ûñù
ìñéûäõíñù ûïù ÷éø.16 ûöü äøðøöü 8 ûöü Ö.1882/90, ă÷Āù ûøö÷ö÷öñïĆåôö ñúþĄíñ.
Îäô öñ ìñòéñöĄþöñ íçôéñ Êëøöûñòöç ÛüôíûéñøñúĆöç æ Îôąúíñù ÙéøéëĀëąô ðé
÷øå÷íñ ôé ÷øöòĄ÷ûíñ é÷ă ûö Óéûéúûéûñòă ûöüù ûö ÷öúöúûă íñúýöøäù úí
÷øąûï Ąóï òäðí Ćåóöüù. Ûí éôûçðíûï ÷íøç÷ûĀúï ôé ÷øöúòöĆçîíûéñ úþíûñòæ
é÷ăýéúï éøĆöìçöü öøëäôöü.
Ûí ÷íøç÷ûĀúï ÷öü ö Þöøåéù íçôéñ éûöĆñòæ í÷ñþíçøïúï òéñ ï ÷øąûï Ąóï
÷øöåøþíûéñ é÷ă ìñòæ ûöü ëíĀøëñòæ íòĆíûäóóíüúï, ûăûí êéðĆöóöëíçûéñ
úĄĆýĀôé Ćí ûö ÷éøé÷äôĀ òøñûæøñö, íýăúöô ï Ą÷éøõï ûïù ÷øąûïù Ąóïù
ûíòĆïøñąôíûéñ é÷ă ûé úûöñþíçé ûïù Í/ôúïù Êëøöûñòæù ØñòöôöĆçéù òéñ
Óûïôñéûøñòæù ûïù Ùíøñýíøíñéòæù Îôăûïûéù æ äóóïù éøĆăìñéù ìïĆăúñéù éøþæù.

ÓÚÒÜÐÚÒØ 5:

ÛÝÕËØÔÐ ÛÜÐÖ ÙÚØÛÜÊÛÒÊ ÜØÝ ÙÎÚÒËÊÔÔØÖÜØÛ
Ð / ÓÊÒ ÙÚØÛÜÊÛÒÊ ÜÐÛ ÍÐÕØÛÒÊÛ ÝÌÎÒÊÛ.

Ùéøåþöôûéñ Ćåþøñ íçòöúñ (20) êéðĆöç Āù íõæù:
x

Îçòöúñ (20) êéðĆöç íäô úûö íõíûéîăĆíôö í÷íôìüûñòă úþåìñö
÷øöêóå÷íûéñ ï þøæúï æ ï ÷éøéëĀëæ éôéôíąúñĆĀô ÷ïëąô íôåøëíñéù,
(ýĀûöêöóûéāòä, êñöôûçîíó, êñöéåøñö òó÷) ëñé ûïô òäóüÿï ûĀô éôéëòąô
ûĀô ĆöôäìĀô æ ìé÷äôíù úþíûñòåù Ćí ûïô íëòéûäúûéúï úüúûïĆäûĀô
÷íøñêéóóöôûñòæù ìñéþíçøñúïù (÷þ. ISO 14001, EMAS) æ íëòéûéúûäúíñù
úþíûñòåù Ćí ûïô íõöñòöôăĆïúï üìäûñôĀô ÷ăøĀô.
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Î÷çúïù íçòöúñ (20) êéðĆöç ÷éøåþöôûéñ íäô ûö íõíûéîăĆíôö í÷íôìüûñòă
úþåìñö éýöøä :
Õöôäìíù
Ćíûé÷öçïúïù
îĀāòąô
ü÷ö÷øöāăôûĀô
éôíõéøûæûĀù
òéûïëöøçéù, ÷óïô ûĀô íõéñøåúíĀô ÷öü ÷øöêóå÷öôûéñ úûö ðíúĆñòă ÷óéçúñö.
ÎòúüëþøöôñúĆă üýñúûäĆíôïù úýéëíñöûíþôñòæù ü÷öìöĆæù æ çìøüúï
ôåĀô úýéëíçĀô ÷óïô ûĀô íõéñøåúíĀô ÷öü éôéýåøöôûéñ úûö ðíúĆñòă ÷óéçúñö
ûöü ÷øöëøäĆĆéûöù, úí ÷íøç÷ûĀúï ÷öü öñ ìé÷äôíù ûöüù ëñé ûïô ÷øöúûéúçé
ûïù ìïĆăúñéù üëíçéù òéñ ûöü ÷íøñêäóóöôûöù ìíô õí÷íøôöĄô ûö 50% ûöü
í÷ñóåõñĆöü ÷øöĂ÷öóöëñúĆöĄ, ąúûí ôé íõéñøíðöĄô é÷ă ûïô ìñéìñòéúçé
êéðĆöóăëïúïù
x Íåòé ÷åôûí (15) êéðĆöç íäô ÷öúöúûă ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 30% òéñ
Ćñòøăûíøö ûöü 50% ûöü úüôöóñòöĄ í÷ñóåõñĆöü ÷øöĂ÷öóöëñúĆöĄ ûïù
í÷åôìüúïù éýöøä ìé÷äôíù ëñé ûïô ÷øöúûéúçé ûöü ÷íøñêäóóöôûöù òéñ
ûïù ìïĆăúñéù üëíçéù.
x Íåòé (10) êéðĆöç íäô ÷öúöúûă ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 20% òéñ
Ćñòøăûíøö ûöü 30% ûöü úüôöóñòöĄ í÷ñóåõñĆöü ÷øöĂ÷öóöëñúĆöĄ ûïù
í÷åôìüúïù éýöøä ìé÷äôíù ëñé ûïô ÷øöúûéúçé ûöü ÷íøñêäóóöôûöù òéñ
ûïù ìïĆăúñéù üëíçéù.
x Ùåôûí (5) êéðĆöç íäô ÷öúöúûă ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 10% òéñ
Ćñòøăûíøö ûöü 20% ûöü úüôöóñòöĄ í÷ñóåõñĆöü ÷øöĂ÷öóöëñúĆöĄ ûïù
í÷åôìüúïù éýöøä ìé÷äôíù ëñé ûïô ÷øöúûéúçé ûöü ÷íøñêäóóöôûöù òéñ
ûïù ìïĆăúñéù üëíçéù.
x

áù ìé÷äôíù ëñé ûïô ÷øöúûéúçé ûöü ÷íøñêäóóöôûöù æ ûïù ìïĆăúñéù
üëíçéù ðíĀøöĄôûéñ, öñòöìöĆñòåù íøëéúçíù, Ćïþéôöóöëñòăù íõö÷óñúĆăù òéñ
óöñ÷åù íøëéúçíù ÷öü éýöøöĄô í÷íõíøëéúçé úûíøíąô òéñ üëøąô é÷öêóæûĀô,
Ćíûé÷öçïúï ü÷ö÷øöāăôûĀô, êñöóöëñòă òéðéøñúĆă, æ ûüþăô äóóíù íøëéúçíù òéñ
íõö÷óñúĆăù ÷öü þéøéòûïøçîöôûéñ é÷ă ûïô òéð¿ Ąóï òäðíûï éøĆăìñé Ý÷ïøíúçé
ăûñ íõü÷ïøíûöĄô ûöô éôĀûåøĀ úòö÷ă.
1) Æúöô éýöøä ûï þøæúï æ ûïô ÷éøéëĀëæ éôéôíąúñĆĀô ÷ïëąô
íôåøëíñéù, ëñé ûïô òäóüÿï ûĀô éôéëòąô ûĀô ĆöôäìĀô, öñ ýöøíçù ðé ÷øå÷íñ
ôé ÷øöúòöĆçúöüô Ćéîç Ćí ûïô ûíþôñòööñòöôöĆñòæ Ćíóåûï ăóé ûé úþíûñòä
é÷öìíñòûñòä åëëøéýé. Î÷ñúïĆéçôíûéñ ăûñ ûé í÷íôìüûñòä úþåìñé ÷öü ðé óäêöüô
20 êéðĆöĄù úûö íô óăëĀ òøñûæøñö ðé íóåëþöôûéñ é÷ă ûïô Î÷ñûøö÷æ
ÙéøéòöóöĄðïúïù, ëñé ûïô íëòéûäúûéúï æ ûï þøæúï ûĀô éôĀûåøĀ
úüúûïĆäûĀô, ûăúö òéûä ûïô üóö÷öçïúæ ûöüù ăúö òéñ Ćíûä.
Ìñé ûöô ÷øöúìñöøñúĆă ûöü ÷öúöúûöĄ ûĀô íôíøëíñéòąô éôéëòąô ÷öü
òéóĄ÷ûöôûéñ é÷ă ÊÙÎ òéðąù òéñ ûöü ÷öúöúûöĄ íõöñòöôăĆïúïù íôåøëíñéù Ćí
ûïô íýéøĆöëæ úüúûïĆäûĀô ÷öü úüĆêäóóöüô úûïô ÷øöúûéúçé ûöü
÷íøñêäóóöôûöù, ðé ÷øå÷íñ ôé ÷íøñåþöôûéñ úûöô ýäòíóö ü÷öÿïýñăûïûéù öñ
óöëéøñéúĆöç òéûéôäóĀúïù ôíøöĄ òéñ ïóíòûøñòöĄ øíĄĆéûöù ûöü ÷øöïëöüĆåôöü
åûöüù ûé úûöñþíçé ûĀô ö÷öçĀô ðé óéĆêäôöôûéñ ü÷ăÿï òéñ ðé úüôíòûñĆąôûéñ.
ÛïĆíñąôíûéñ ăûñ úûö úþíûñòă ÷íìçö ûöü ýéòåóöü ü÷öÿïýñăûïûéù ìíô
÷øå÷íñ ôé ÷íøñóéĆêäôöôûéñ íôåøëíñíù ÷öü íçôéñ ü÷öþøíĀûñòåù é÷ă ûïô òíçĆíôï
ôöĆöðíúçé ëñé ûï óíñûöüøëçé ûöü åøëöü.
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2) Üé í÷íôìüûñòä úþåìñé ÷öü éýöøöĄô Ćöôäìíù Ćíûé÷öçïúïù
ü÷ö÷øöāăôûĀô òéûïëöøçéù 1 (ă÷Āù éüûä öøçîöôûéñ é÷ă ûöô Óéô. ÎÓ
éøñð.1069/2009), úûñù ÷íøñ÷ûąúíñù ÷öü üóö÷öñöĄôûéñ úí ÷íøñöþæ ÷öü ìíô
ü÷äøþíñ
í÷éøòæù
ü÷öìöĆæ
ü÷ö÷øöāăôûĀô
éôûçúûöñþïù
òéûïëöøçéù
íôûäúúöôûéñ é÷íüðíçéù þĀøçù êéðĆöóăëïúï (òéûïëöøçé ÛÜ), úĄĆýĀôé Ćí
ûé ÷øöêóí÷ăĆíôé úûö ðíúĆñòă ÷óéçúñö ûöü ÷øöëøäĆĆéûöù. Ûûñù ÷íøñ÷ûąúíñù
éüûåù ÷øå÷íñ é÷ă ûï Ćíóåûï ôé ÷øöòĄ÷ûíñ ï ëíĀëøéýñòæ ÷íøñöþæ ÷öü ðé
òéóĄ÷ûíûéñ é÷ă ûïô íô óăëĀ í÷åôìüúï. Ø ýöøåéù ðé íóåëþíûéñ é÷ă ûöüù
éøĆăìñöüù ýöøíçù ëñé ûïô ûæøïúï ûöü éôĀûåøĀ ăøöü, úûé ÷óéçúñé ûĀô
ü÷öþøíąúíąô ûöü ÷öü ÷øöòĄ÷ûöüô é÷ă ûïô åôûéõæ ûöü úûö ÷øăëøéĆĆé.
Õí ûöô çìñö ûøă÷ö ðé íõíûäîöôûéñ òéñ öñ éñûæúíñù íôçúþüúïù ÷öü
éýöøöĄô úí Ćöôäìíù Ćíûé÷öçïúïù ü÷ö÷øöāăôûĀô òéûïëöøçéù 3 Ćí ü÷öþøåĀúï
Ćíûé÷öçïúïù ûöü ÷éøéëăĆíôöü ûüøöëäóéòûöù ûïù ÷íøñöþæù ÷éøåĆêéúïù.
Ûûñù óöñ÷åù ÷íøñ÷ûąúíñù öñ éñûæúíñù íôçúþüúïù ðé íõíûäîöôûéñ úûñù
êéðĆöóöëöĄĆíôíù òéûïëöøçíù òéñ ðé óéĆêäôöüô ûï Ćåëñúûï êéðĆöóöëçé úûö
òøñûæøñö ÷öü éýöøä úûï «ÛüĆêöóæ úûïô ÷øöúûéúçé ûöü ÷íøñêäóóöôûöù æ / òéñ
÷øöúûéúçé ìïĆöúçéù üëíçéù».
Åìñé ìñéìñòéúçé ðé éòöóöüðíçûéñ òéñ úûñù ÷íøñ÷ûąúíñù ÷öü öñ éñûæúíñù
íôçúþüúïù éýöøöĄô úí íòúüëþøöôñúĆă üýñúûäĆíôïù úýéëíñöûíþôñòæù
ü÷öìöĆæù æ çìøüúï ôåĀô ĆöôäìĀô.
Ûí òäðí ÷íøç÷ûĀúï, ăûéô ûö ÷öúöúûă ûĀô ìé÷éôąô ÷öü éýöøöĄô
í÷íôìĄúíñù ÷øöúûéúçéù ÷íøñêäóóöôûöù æ / òéñ ìïĆăúñéù üëíçéù ü÷íøêéçôíñ ûö
50% ûöü úüôöóñòöĄ í÷ñóåõñĆöü òăúûöüù, ûö í÷íôìüûñòă úþåìñö íôûäúúíûéñ
é÷íüðíçéù þĀøçù êéðĆöóăëïúï (òéûïëöøçé ÛÜ) úĄĆýĀôé Ćí ûé ÷øöêóí÷ăĆíôé
úûö ðíúĆñòă ÷óéçúñö ûöü ÷øöëøäĆĆéûöù.

ÓÚÒÜÐÚÒØ 6:

ËÎÔÜÒáÛÐ
ÝÌÒÎÒÖÐÛ
ÓÊÜÊÖÊÔáÜÐ

ÓÊÒ

ÙÚØÛÜÊÛÒÊ

ÜØÝ

Ùéøåþöôûéñ Ćåþøñ íçòöúñ (20) êéðĆöç Āù íõæù:
x

x

x

Îçòöúñ (20) êéðĆöç íäô ÷öúöúûă ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 30% òéñ
Ćñòøăûíøö ûöü æ çúö 50% ûöü úüôöóñòöĄ í÷ñóåõñĆöü ÷øöĂ÷öóöëñúĆöĄ
ûïù í÷åôìüúïù éýöøä ìé÷äôíù ëñé ûï êíóûçĀúï ûïù Ýëñíñôæù òéñ ûïô
÷øöúûéúçé ûöü òéûéôéóĀûæ.
Íåòé ÷åôûí (15) êéðĆöç íäô ÷öúöúûă ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 20% òéñ
Ćñòøăûíøö ûöü 30% ûöü úüôöóñòöĄ í÷ñóåõñĆöü ÷øöĂ÷öóöëñúĆöĄ ûïù
í÷åôìüúïù éýöøä ìé÷äôíù ëñé ûï êíóûçĀúï ûïù Ýëñíñôæù, òéñ ûïô
÷øöúûéúçé ûöü òéûéôéóĀûæ.
Íåòé (10) êéðĆöç íäô ÷öúöúûă ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 10% òéñ
Ćñòøăûíøö ûöü 20% ûöü úüôöóñòöĄ í÷ñóåõñĆöü ÷øöĂ÷öóöëñúĆöĄ ûïù
í÷åôìüúïù éýöøä ìé÷äôíù ëñé ûï êíóûçĀúï ûïù Ýëñíñôæù òéñ ûïô òéñ
ûïô ÷øöúûéúçé ûöü òéûéôéóĀûæ.
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x

Ùåôûí (5) êéðĆöç íäô ÷öúöúûă ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 5% òéñ Ćñòøăûíøö
ûöü 10% ûöü úüôöóñòöĄ í÷ñóåõñĆöü ÷øöĂ÷öóöëñúĆöĄ ûïù í÷åôìüúïù
éýöøä ìé÷äôíù ëñé ûï êíóûçĀúï ûïù Ýëñíñôæù òéñ ûïô òéñ ûïô
÷øöúûéúçé ûöü òéûéôéóĀûæ.

Ûûïô
éôĀûåøĀ
òéûïëöøçé
ðíĀøöĄôûéñ
öñòöìöĆñòåù
íøëéúçíù,
Ćïþéôöóöëñòăù íõö÷óñúĆăù òéñ óöñ÷åù íøëéúçíù ÷öü íõü÷ïøíûöĄô ûöüù ăøöüù
üëñíñôæù òéñ úüĆêäóóöüô úûïô ÷øöúûéúçé ûöü òéûéôéóĀûæ: ï ìïĆñöüøëçé òéñ ö
íõö÷óñúĆăù þïĆñòöĄ íøëéúûïøçöü, ö úûéðĆăù üëñíñôæù, ï íëòéûäúûéúï òéñ
÷ñúûö÷öçïúï úüúûïĆäûĀô ìñéúýäóñúïù ÷öñăûïûéù HACCP & ISO, BRC & IFS,
ûé úüúûæĆéûé òéðéøñúĆöĄ CIP, ûé úüúûæĆéûé íõéíøñúĆöĄ òéñ ýçóûøéôúïù
ýüúñòöĄ éåøé, öñ üëíñöôöĆñòöç ôñ÷ûæøíù, ă÷Āù éüûåù ðé òéðöøçîöôûéñ é÷ă ûïô
òéð¿ Ąóïô éøĆăìñé òäðíûï ü÷ïøíúçé ăûñ íõü÷ïøíûöĄô ûï êíóûçĀúï ûïù
üëñíñôæù òéñ ûïô ÷øöúûéúçé ûöü òéûéôéóĀûæ æ ðé ÷øöòĄ÷ûöüô é÷ă
íýéøĆöúĆåôíù ÷øéòûñòåù òéñ úþíûñòæ êñêóñöëøéýçé ÷öü ðé ÷íøñóéĆêäôöôûéñ
úûöô ýäòíóö ü÷öÿïýñăûïûéù, ÷åøé é÷ă ûé íóäþñúûé ÷öü é÷éñûöĄôûéñ ëñé ûïô
åòìöúï ûĀô ÷øöêóí÷ăĆíôĀô éìíñąô óíñûöüøëçéù.
Üé í÷íôìüûñòä úþåìñé, ûĀô ö÷öçĀô öñ ìé÷äôíù êíóûçĀúïù ûĀô
üëíñöôöĆñòąô úüôðïòąô ü÷íøêéçôöüô ûö 50% ûöü úüôöóñòöĄ í÷ñóåõñĆöü
òăúûöüù, íôûäúúöôûéñ é÷íüðíçéù þĀøçù êéðĆöóăëïúï (òéûïëöøçé ÛÜ),
úĄĆýĀôé Ćí ûé ÷øöêóí÷ăĆíôé úûö ðíúĆñòă ÷óéçúñö ûöü ÷øöëøäĆĆéûöù.

ÓÚÒÜÐÚÒØ 7:

ÊÝ×ÐÛÐ ÜÐÛ ÊÙÊÛßØÔÐÛÐÛ

Ùéøåþöôûéñ Ćåþøñ íçòöúñ (20) êéðĆöç Āù íõæù:
x
x

x
x

Îçòöúñ (20) êéðĆöç ëñé ûï ìïĆñöüøëçé äôĀ ûĀô åõñ (6) ôåĀô ðåúíĀô
é÷éúþăóïúïù úí Î.Õ.Î (Îûæúñíù Õöôäìíù Îøëéúçéù).
Íåòé ÷åôûí (15) êéðĆöç ëñé ûï ìïĆñöüøëçé ÷íøñúúăûíøĀô ûĀô ûøñąô òéñ
åĀù åõñ (4 6) ôåĀô ðåúíĀô é÷éúþăóïúïù úí Î.Õ.Î (Îûæúñíù Õöôäìíù
Îøëéúçéù).
Íåòé (10) êéðĆöç ëñé ûï ìïĆñöüøëçé Ćñéù åĀù ûøñąô (1 3) ôåĀô ðåúíĀô
é÷éúþăóïúïù úí Î.Õ.Î (Îûæúñíù Õöôäìíù Îøëéúçéù).
Ùåôûí (5) êéðĆöç ëñé ûï ìñéûæøïúï ûĀô üýñúûéĆåôĀô ðåúíĀô íøëéúçéù.

Ûí ÷íøç÷ûĀúï ÷öü ö Þöøåéù óäêíñ êéðĆöóăëïúï é÷ă ûö íô óăëĀ òøñûæøñö,
öýíçóíñ ôé ìïĆñöüøëæúíñ ûñù ôåíù ðåúíñù íøëéúçéù åôé þøăôö Ćíûä ûïô
öóöòóæøĀúï ûöü í÷íôìüûñòöĄ úþíìçöü òéñ ôé ûñù ìñéûïøæúíñ ëñé 3 þøăôñé,
úĄĆýĀôé Ćí ûö ðíúĆñòă ÷óéçúñö ûöü ÷øöëøäĆĆéûöù. Øñ ðåúíñù íøëéúçéù
ü÷öóöëçîöôûéñ úí Î.Õ.Î (Îûæúñíù Õöôäìíù Îøëéúçéù).
Ìñé ûïô ûæøïúï ûĀô éôĀûåøĀ, ö Þöøåéù ðé íóåëþíûéñ é÷ă ûïô Î÷ñûøö÷æ
ÙéøéòöóöĄðïúïù ûöü äøðøöü 24 ûïù éø.132480/386/10 3 2011 Ó.Ý.Ê úþíûñòä
Ćí ûï ìñäðíúï ûĀô ìñòéñöóöëïûñòąô ÷öü ÷ñúûö÷öñöĄô ûñù ôåíù ðåúíñù
íøëéúçéù.
Îñìñòăûíøé Āù ìñòéñöóöëïûñòä éôéýåøöôûéñ:
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é)
ýĀûöéôûçëøéýö ûïù/Āô éôéëëíóçéù/Āô ÷øăúóïÿïù ûĀô ôåĀô
éûăĆĀô,
ê)
ýĀûöéôûçëøéýö ÷øăúýéûïù Ćñúðöìöûñòæù òéûäúûéúïù òéñ
÷óïøĀĆæù ûĀô éúýéóñúûñòąô íñúýöøąô éüûæù,
ë)
ýĀûöéôûçëøéýö ûöü ðíĀøïĆåôöü ÷çôéòé íøëéúçéù é÷ă ûïô
éøĆăìñé Î÷ñðíąøïúï Îøëéúçéù úûöô ö÷öçö ôé éôéýåøöôûéñ ûé öôăĆéûé
ûĀô éûăĆĀô ÷öü ÷øöúóæýðïòéô òéóĄ÷ûöôûéù ûñù ôåíù ðåúíñù
é÷éúþăóïúïù.
Øñ üýñúûäĆíôíù ðåúíñù íøëéúçéù ðé ü÷öóöëçîöôûéñ úí Î.Õ.Î.(Îûæúñíù
Õöôäìíù Îøëéúçéù). Ìñé ûïô ûíòĆïøçĀúæ ûöüù ðé ü÷öêäóóöôûéñ
ýöøöóöëñòä åôûü÷é Î7 (æ éóóé ìñòéñöóöëïûñòä ñúöìĄôéĆïù ñúþĄöù) ëñé ûé
ûøçé (3) ÷øöïëöĄĆíôé åûï éüûöĄ ûïù éçûïúïù íôçúþüúïù .
Ûí ÷íøç÷ûĀúï ÷öü Āù üýñúûäĆíôï ðåúï íøëéúçéù óéĆêäôíûéñ ö
í÷ñûïìíüĆéûçéù æ ö íûéçøöù æ ö Ćåûöþöù/öñ ûïù í÷ñþíçøïúïù ðé ÷øå÷íñ:
x Ìñé ûñù éûöĆñòåù í÷ñþíñøæúíñù ôé ÷øöúòöĆñúðíç ï åôéøõï íøëéúñąô úûïô
éøĆăìñé Í.Ø.Ý. òéñ ï ýĀûöûü÷çé ûöü éúýéóñúûñòöĄ êñêóñéøçöü ûöü
Þöøåé, ðíĀøïĆåôöü ëñé ûö åûöù éôéýöøäù.
Ìñé ûé ôöĆñòä ÷øăúĀ÷é ôé ÷øöúòöĆñúðíç ûö òéûéúûéûñòă òéñ úüëòíòøñĆåôé
ûö äøðøö ÷öü éôéýåøíñ ûïô íñúýöøä ûöü íûéçøöü úí íøëéúçé æ ï
é÷ăýéúï éøĆöìçöü öøëäôöü ëñé ûï þöøæëïúï í÷ñþíñøïĆéûñòæù éĆöñêæù úí
éüûăô.
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ÍÝÖÊÕÒÛÕØÛ ÜÐÛ ÎÙÒßÎÒÚÐÛÐÛ

Ùéøåþöôûéñ Ćåþøñ íçòöúñ (20) êéðĆöç Āù íõæù:
x

x

x

x

Îçòöúñ (20) êéðĆöç ö êéðĆăù úüĆĆíûöþæù ûöü ýöøåé Ćí çìñé òíýäóéñé
úûïô í÷åôìüúï, òéûä ûïô éçûïúï, íçôéñ çúöù æ ĆíëéóĄûíøöù ûöü 40%
ûöü í÷ñóåõñĆöü ÷øöĂ÷öóöëñúĆöĄ æ çúöù ûöü 35% ûöü í÷ñóåõñĆöü
÷øöĂ÷öóöëñúĆöĄ ëñé í÷íôìĄúíñù úûé Ćñòøä ôïúñä ûöü Êñëéçöü.
Íåòé ÷åôûí (15) êéðĆöç íäô ö êéðĆăù úüĆĆíûöþæù ûöü ýöøåé Ćí çìñé
òíýäóéñé úûïô í÷åôìüúï, òéûä ûïô éçûïúï, íçôéñ ĆíëéóĄûíøöù ûöü 35%
òéñ Ćñòøăûíøöù ûöü 40% ûöü í÷ñóåõñĆöü ÷øöĂ÷öóöëñúĆöĄ æ
ĆíëéóĄûíøöù æ çúöù ûöü 30% òéñ Ćñòøăûíøöù ûöü 35% ûöü í÷ñóåõñĆöü
÷øöĂ÷öóöëñúĆöĄ ëñé í÷íôìĄúíñù úûé Ćñòøä ôïúñä ûöü Êñëéçöü.
Íåòé (10) êéðĆöç íäô ö êéðĆăù úüĆĆíûöþæù ûöü ýöøåé Ćí çìñé
òíýäóéñé úûïô í÷åôìüúï, òéûä ûïô éçûïúï, íçôéñ ĆíëéóĄûíøöù æ çúöù
ûöü 30% òéñ Ćñòøăûíøöù ûöü 35% ûöü í÷ñóåõñĆöü ÷øöĂ÷öóöëñúĆöĄ æ
ĆíëéóĄûíøöù ûöü 25% òéñ Ćñòøăûíøöù ûöü 30% ûöü í÷ñóåõñĆöü
÷øöĂ÷öóöëñúĆöĄ ëñé í÷íôìĄúíñù úûé Ćñòøä ôïúñä ûöü Êñëéçöü.
Ùåôûí (5) êéðĆöç íäô ö êéðĆăù úüĆĆíûöþæù ûöü ýöøåé Ćí çìñé
òíýäóéñé úûïô í÷åôìüúï, òéûä ûïô éçûïúï, íçôéñ çúöù æ ĆíëéóĄûíøöù
ûöü 25% òéñ Ćñòøăûíøöù ûöü 30% ûöü í÷ñóåõñĆöü ÷øöĂ÷öóöëñúĆöĄ.

Ê÷éøéçûïûï ÷øöĂ÷ăðíúï ëñé ûï êéðĆöóăëïúï ûöü íô óăëĀ òøñûïøçöü
íçôéñ öñ ýöøíçù ôé ÷øöúòöĆçúöüô, Ćéîç Ćí ûïô ûíþôñòööñòöôöĆñòæ Ćíóåûï, ûé

45033

45034
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ìñòéñöóöëïûñòä úĄĆýĀôé Ćí ûé éôéýíøăĆíôé úûï úþíûñòæ ìæóĀúï ûöü
ü÷öÿæýñöü ìñòéñöĄþöü, ă÷Āù éüûä éôéýåøöôûéñ ÷éøéòäûĀ:
x Åìñöñ ÷ăøöñ
÷.þ. ÷øĀûăûü÷é ûøé÷íîñòä ÷éøéúûéûñòä ûøçĆïôïù òéû’
íóäþñúûöô òçôïúïù ûøé÷íîñòąô óöëéøñéúĆąô òéñ ÷øĀûăûü÷íù ûøé÷íîñòåù
êíêéñąúíñù íóóïôñòąô æ õåôĀô ûøé÷íîąô Ćí ûïô çìñé æ òöôûñôæ
ïĆíøöĆïôçé íýăúöô ÷øöåøþíûéñ é÷ă ìñéýöøíûñòåù ûøä÷íîíù.
x ÊĄõïúï ĆíûöþñòöĄ òíýéóéçöü (Ćí éôéýöøä ăûñ éýöøä úûï úüĆĆíûöþæ
ûïù í÷ñþíçøïúïù úûö ÷øăëøéĆĆé). Ð ìñéìñòéúçé ûïù éĄõïúïù ðé ÷øå÷íñ
ôé åþíñ öóöòóïøĀðíç ÷øñô ûïô ü÷öêöóæ ûïù éçûïúïù íôçúþüúïù. Îò ûĀô
üúûåøĀô Ć÷öøíç ôé ÷øöúòöĆñúðíç Ćăôö ûö ÞÎÓ ÷ñúûö÷öçïúïù òéûéêöóæù
ûïù éĄõïúïù. Üé é÷öìíñòûñòä éĄõïúïù ĆíûöþñòöĄ íûéñøñòöĄ òíýéóéçöü
íçôéñ: Ìñé Ê.Î.: Ê÷ăýéúï Ì.Û. æ Í.Û., ÞÎÓ ìïĆöúçíüúïù é÷ăýéúïù
éĄõïúïù, òéûéðíûæøñé é÷ă Ćíûăþöüù, ÞÎÓ ìïĆöúçíüúïù ÷ñúûö÷öçïúïù
òéûéêöóæù éĄõïúïù, Ìñé ÎÙÎ, ØÎ, ÎÎ : Ùøäõï ûøö÷ö÷öçïúïù
òéûéúûéûñòöĄ òéûéûíðíñĆåôï úûö ÙøĀûöìñòíçö æ Îñøïôöìñòíçö, é÷ăýéúï
éĄõïúïù, òéûéðíûæøñé é÷ă Ćíûăþöüù. Ìñé ăóé ÷øöúòöĆçîöôûéñ òéñ ûé
é÷öìíñòûñòä ÷óïøĀĆæù ûöü ýăøöü.
x ÍïĆñöüøëçé é÷öðíĆéûñòöĄ ëñé í÷íôìĄúíñù.
x ÍïĆñöüøëçé íñìñòöĄ é÷öðíĆéûñòöĄ ëñé ûñù íûéñøçíù ûñù íñúïëĆåôíù úûö
þøïĆéûñúûæøñö òéðąù òéñ ûñù úüôíûéñøñúûñòåù öøëéôąúíñù.
x Óéûéðåúíñù ûĀô òüøçĀô ĆíûăþĀô. Ûí ÷íøç÷ûĀúï ÷öü ö ìñòéñöĄþöù íçôéñ
íûéñøçé Ć÷öøíç ôé ÷øöúòöĆçúíñ ÷éøéúûéûñòä ÷öü éýöøöĄô óöëéøñéúĆă
ûïù íûéñøçéù æ òéñ ûĀô íûéçøĀô.
x ÙøöðíúĆñéòåù òéûéðåúíñù ÷öü ðé Ć÷öøöĄô ôé øíüúûö÷öñïðöĄô òéûä ûï
ìñäøòíñé üóö÷öçïúïù ûïù í÷åôìüúïù.
x ËíêéçĀúï öĆăóöëĀô – éĆöñêéçĀô òíýéóéçĀô Ćí êíêéçĀúï é÷öûçĆïúïù
Ćí ïĆíøöĆïôçé òöôûñôæ Ćí íòíçôï ûïù ü÷öêöóæù ûïù éçûïúïù íôçúþüúïù.
x Ç÷éøõï éòñôæûĀô ÷øöù ÷ąóïúï. Ûûïô ÷íøç÷ûĀúï éüûæ ðé ÷øöúòöĆçîíûéñ
ûö Î9, (íôñúþüûñòä ûö ÷øöúĄĆýĀôö Ćí ûöô ü÷öÿæýñö éëöøéúûæ) òéñ
íòûçĆïúï é÷ă úüĆêöóéñöëøäýö ëñé ûïô éõçé ûöü éòñôæûöü.
x Óíýéóéñö÷öçïúï òíøìąô òéñ é÷öðíĆéûñòąô Ćí éôéýöøä ăûñ éýöøä ûï
úüĆĆíûöþæ úûö Õåûøö 123Ê. Ð öóöòóæøĀúï ûïù ìñéìñòéúçéù ðé ÷øå÷íñ
ôé åþíñ ÷øéëĆéûö÷öñïðíç ÷øñô ûïô ü÷öêöóæ ûïù éçûïúïù íôçúþüúïù. Îò
ûĀô üúûåøĀô Ć÷öøíç ôé ÷øöúòöĆñúðíç Ćăôö ûö ÞÎÓ ÷ñúûö÷öçïúïù. Ûí
÷íøç÷ûĀúï íûéñøñąô ÷öü úûïô ÷øăûéúæ ûöüù éôéýåøíûéñ ï þøæúï ûĀô
òíøìąô æ ûĀô é÷öðíĆéûñòąô Āù ûøă÷ö òäóüÿïù ûïù çìñéù úüĆĆíûöþæù
òéñ ìíô éôéýåøíûéñ ï òíýéóéñö÷öçïúï éüûąô, ëçôöôûéñ ìíòûä ûé
é÷öìíñòûñòä ÷ñúûö÷öçïúïù Ćåþøñ ûïô ü÷öêöóæ ûöü éñûæĆéûöù ÷øąûïù
÷óïøĀĆæù Ćíûä é÷ă éôéýöøä é÷ă ûïô Ý÷ïøíúçé Ćéù ûïù é÷éñûöĄĆíôïù
éĄõïúïù òíýéóéçöü úûïô ÷øöåëòøñúï ûöü í÷íôìüûñòöĄ úþíìçöü. Ûûïô
÷øöéôéýíøăĆíôï ÷íøç÷ûĀúï Ćí ûïô ü÷öêöóæ ûöü ýéòåóöü ðé ÷øå÷íñ ôé
é÷öìíñòôĄíûéñ ï Ą÷éøõï ûĀô òíøìąô òéñ ûĀô é÷öðíĆéûñòąô é÷ă ûöüù
ÒúöóöëñúĆöĄù, ôé ü÷äøþíñ úþíûñòæ é÷ăýéúï éøĆöìçöü öøëäôöü ëñé ûïô
ìñäðíúï éüûąô úûö ÷óéçúñö üóö÷öçïúïù ûïù úüëòíòøñĆåôïù í÷íôìüûñòæù
÷øăûéúïù úûö ÷óéçúñö ûöü Õåûøöü 123Ê.
x Ûûïô ÷íøç÷ûĀúï þøæúïù é÷öðíĆéûñòąô ðé ÷øå÷íñ ôé é÷öìíñòôĄíûéñ ï
÷ïëæ éüûąô. Ûþíûñòä éôéýåøöüĆí ăûñ é÷öìíòûä ëçôöôûéñ ûé
é÷öðíĆéûñòä ûé ö÷öçé ÷øöåøþöôûéñ é÷ă éìñéôåĆïûé òéðéøä òåøìï òéñ
é÷ă íñúýöøåù ĆíûăþĀô. Ê÷öìíòûä é÷öðíĆéûñòä íçôéñ :
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41.00 ÓéûéêóïĆåôï ìñéýöøä é÷ă åòìöúï Ćíûöþąô ü÷åø ûö äøûñö,
41.02 Üéòûñòă é÷öðíĆéûñòă, 41.03 Ê÷öðíĆéûñòä òéûéúûéûñòöĄ, 41.04
Îñìñòä é÷öðíĆéûñòä, 41.05 Ãòûéòûé é÷öðíĆéûñòä æ ÷øöéñøíûñòä
é÷öðíĆéûñòä, 41.08 Êýöøöóăëïûé é÷öðíĆéûñòä íñìñòąô ìñéûäõíĀô
ôăĆĀô.
x
Õï é÷öìíòûä é÷öðíĆéûñòä íçôéñ :
x
41.01 ØýíñóăĆíôï ìñéýöøä é÷ă åòìöúï Ćíûöþąô ü÷åø ûö äøûñö, 41.06
Íñéýöøåù é÷ă éôé÷øöúéøĆöëæ éõçéù úüĆĆíûöþąô òéñ þøíöëøäýĀô,
41.07 Íñéýöøåù é÷ă éôé÷øöúéøĆöëæ éõçéù óöñ÷ąô ÷íøñöüúñéòąô
úûöñþíçĀô, 41.09 Ê÷öðíĆéûñòă ëñé çìñíù Ćíûöþåù,
x
41.10 Î÷ñþöøïëæúíñù ÷éëçĀô í÷íôìĄúíĀô, 41.90 Ê÷öðíĆéûñòä é÷ă
é÷éóóéúúăĆíôé ûïù ýöøöóöëçéù åúöìé, 41.91 Ê÷öðíĆéûñòä åúöìé
ýöøöóöëïðåôûé òéû¿íñìñòă ûøă÷ö,
x
41.92 Êýöøöóăëïûé òåøìï ûíþôñòąô òéñ öñòöìöĆñòąô í÷ñþíñøæúíĀô,
x
41.95 Íñéýöøä é÷ă íñúýöøä ĆïþéôöóöëñòöĄ íõö÷óñúĆöĄ Āù
úüĆĆíûöþæ úí íûéñøçé ûöü íõĀûíøñòöĄ.
x

Ð ìïĆñöüøëçé íñìñòöĄ é÷öðíĆéûñòöĄ ñúþĄíñ òéñ úûñù ÷íøñ÷ûąúíñù ûĀô íñúïëĆåôĀô
íûéñøñąô úûö þøïĆéûñúûæøñö òéðąù òéñ ëñé ûñù úüôíûéñøñúûñòåù öøëéôąúíñù.
Ìñé ûñù íñúïëĆåôíù íûéñøçíù ðé ü÷öêäóóíûéñ í÷ñ÷óåöô ï é÷ăýéúï ûïù Î÷ñûøö÷æù
Óíýéóéñéëöøäù ëñé ûïô åëòøñúï éĄõïúïù ûöü ĆíûöþñòöĄ òíýéóéçöü òéðąù òéñ ûö
íôïĆíøĀûñòă ìíóûçö.
Ûûïô ÷íøç÷ûĀúï ìéôíñúĆöĄ ðé ÷øå÷íñ ôé ÷øöúòöĆçîíûéñ ÷øĀûăûü÷ö åëëøéýö
þøïĆéûö÷ñúûĀûñòöĄ ñìøĄĆéûöù é÷’ ă÷öü ôé ÷øöòĄ÷ûíñ ÷øăðíúï úĄôéÿïù ìéôíçöü
Ćí ûöô ìñòéñöĄþö ÷öü éýöøä úûïô üóö÷öçïúï ûïù í÷åôìüúïù.
ÛüôìüéúĆăù òéûéðåúíĀô òéñ éĄõïúïù íûéñøñòöĄ òíýéóéçöü Ć÷öøíç ôé ëçôíñ
íäô Ćí ûïô éĄõïúï ûöü íûéñøñòöĄ òíýéóéçöü ìíô Ćíûéêäóóíûéñ ï íûéñøñòæ
úĄôðíúï ûöü ìñòéñöĄþöü ÷öü íçôéñ úĄĆýĀôï Ćí ûïô ûíóíüûéçé ûøö÷ö÷öçïúï ûöü
òéûéúûéûñòöĄ òéñ ìïóąôíûéñ úûöô ýäòíóö ü÷öÿïýñăûïûéù.
Üíóíúçìñòï é÷ăýéúï é÷éóóöûøçĀúïù Ć÷öøíç ôé ëçôíñ ìíòûæ Āù é÷öìíñòûñòă
Ą÷éøõïù çìñéù úüĆĆíûöþæù.

ÓÚÒÜÐÚÒØ 9:

ßÊÚÊÓÜÐÚÒÛÕØÛ ÙÊÚÊÌáÌÒÓÐÛ ÍÒÊÍÒÓÊÛÒÊÛ
ÓÊÒ ÙÚØâØÖÜØÛ.

Ùéøåþöôûéñ Ćåþøñ íçòöúñ (20) êéðĆöç Āù íõæù:
x

x

Îçòöúñ (20) êéðĆöç íäô ûö ÷øöāăô þéøéòûïøçîíûéñ Āù òéñôöûăĆö
(ìïóéìæ éô ëçôíûéñ íñúéëĀëæ úûïô éëöøä íôăù ôåöü ÷øöāăôûöù æ íôăù
÷øöāăôûöù úïĆéôûñòä êíóûñĀĆåôöü úí úþåúï Ćí ûé êéúñòä ûöü
þéøéòûïøñúûñòä).
Íåòé ÷åôûí (15) êéðĆöç íäô ï ÷éøéëĀëñòæ ìñéìñòéúçé úûö úĄôöóă ûïù
þéøéòûïøçîíûéñ Āù ôåé æ ÷øöïëĆåôï (ìïóéìæ íäô ëçôíûéñ íñúéëĀëæ

45035
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x
x

Ćñéù ôåéù æ úïĆéôûñòä êíóûñĀĆåôïù ìñéìñòéúçéù ÷éøéëĀëæù úí ìñíðôåù
í÷ç÷íìö), æ éô éýöøä úí þøæúï úüúûïĆäûĀô éüûöĆéûñúĆöĄ íóåëþöü
òéûéëøéýæù ìíìöĆåôĀô úûïô ÷éøéëĀëñòæ ìñéìñòéúçé.
Íåòé (10) êéðĆöç íäô ï úüúòíüéúçé òéñ ï ÷éøöüúçéúï ûĀô ÷øöāăôûĀô
íçôéñ ôåé æ ÷øöïëĆåôï òéñ ûö ÷øöāăô íçôéñ í÷ąôüĆö.
Ùåôûí (5) êéðĆöç íäô ï úüúòíüéúçé òéñ ï ÷éøöüúçéúï ûĀô ÷øöāăôûĀô
íçôéñ ôåé æ ÷øöïëĆåôï æ éô ÷øăòíñûéñ ëñé úüúòíüéúçé ûíóñòöĄ
òéûéôéóĀûæ, æ éô ûö ÷øöāăô íçôéñ í÷ąôüĆö, æ éô ëçôíûéñ íñúéëĀëæ Ćñéù
úïĆéôûñòä êíóûñĀĆåôïù ìñéìñòéúçéù ÷éøéëĀëæù ëñé ûï úüëòíòøñĆåôï
í÷ñþíçøïúï, ûö é÷öûåóíúĆé ûïù ö÷öçéù íçôéñ úïĆéôûñòă úí úþåúï Ćí
ûöô ăëòö ÷éøéëĀëæù ûïù, ûïô ÷öñăûïûé ûĀô ÷øöāăôûĀô æ ûö òăúûöù
÷éøéëĀëæù ûïù.

áù òéñôöûăĆé ÷øöāăôûé Ć÷öøöĄô ôé ðíĀøïðöĄô ûé éòăóöüðé:
1. Ùøöāăôûé þéĆïóąô ðíøĆçìĀô,
2. Ùøöāăôûé þĀøçù ÷øöúðæòï úüôûïøïûñòąô, ûøăýñĆé þĀøçù ÷øöúðæòï
éüõïûñòąô
öøĆöôąô,
þĀøçù
÷øöúðæòï
ûíþôïûąô
þøĀúûñòąô,
úüôûïøïûñòąô òéñ MSG (ëóöüûéĆñôñòă ôäûøñö).
3. Ùøöāăôûé þéĆïóæù ÷íøñíòûñòăûïûéù úí þöóïúûíøăóï, îäþéøï æ éóäûñ,
÷øöāăôûé Ćí ĆíñĀĆåôé òöøíúĆåôé óñ÷éøä, ÷øöāăôûé þĀøçù trans óñ÷éøä,
÷øöāăôûé ÷öü ÷íøñåþöüô Ćöôöéòăøíúûé òéñ ÷öóüéòăøíúûé óç÷ï úí
éôûñòéûäúûéúï ûĀô ü÷öóöç÷Āô óñ÷éøąô öüúñąô,
4. Ùøöāăôûé Ćí íñìñòåù ñìñăûïûíù (÷.þ. ûøăýñĆé ëñé ìñéêïûñòöĄù, ûøăýñĆé
þĀøçù ëóöüûåôï, ëäóé Ćí éüõïĆåôö ÷öúöúûă Ćíóéûöôçôïù, ûøăýñĆé Ćí
éüõïĆåôï ÷íøñíòûñòăûïûé úí ìñéñûïûñòåù çôíù, ûøăýñĆé Ćí éüõïĆåôï
÷íøñíòûñòăûïûé úí ýüúñòåù öüúçíù Ćí éôûñöõíñìĀûñòæ òéñ éôûñòéøòñôñòæ
ìøäúï, ûøăýñĆé Ćí éüõïĆåôï ÷íøñíòûñòăûïûé úí ÷øöêñöûñòä.)
5. Ùøöāăôûé Ćí Ćíëäóö þøăôö îĀæù þĀøçù é÷ąóíñíù úûï ìñéûøöýñòæ ûöüù
éõçé.
Ð ÷éøéëĀëñòæ ìñéìñòéúçé þéøéòûïøçîíûéñ Āù ôåé æ ÷øöïëĆåôï ăûéô
åþöüĆí þøæúï íôăù æ òéñ ÷íøñúúöûåøĀô ûĀô éòöóöĄðĀô:
1.

2.
3.
4.
5.

ôåéù ûíþôöóöëçéù úûï úüôûæøïúï òéñ úüúòíüéúçé ûøöýçĆĀô, ă÷Āù ï
þøæúï æ÷ñĀô ðíøĆñòąô ìñíøëéúñąô úüôìüéúĆåôöü íóåëþöü þøăôöü
ðíøĆöòøéúçéù HT/ST (÷éúûíøçĀúï, úüôíþæù ÷éúûíøçĀúï, é÷öúûíçøĀúï,
ĀĆñòæ ðåøĆéôúï),
ýüúñòąô éôûñĆñòøöêñéòąô úüúûïĆäûĀô úüôûæøïúïù ûøöýçĆĀô, ă÷öü
ýüúñòöç Ćñòøöêñéòöç ÷éøäëöôûíù íçôéñ ýüúñòä úüúûéûñòä ûĀô ûøöýçĆĀô,
Ćñòøöêñöóöëñòæù ÷øöåóíüúïù òéñ ýüûñòæù ÷øöåóíüúïù
ûíþôöóöëçéù ÷öóóé÷óąô íĆ÷öìçĀô ëñé ûï êíóûçĀúï ûïù ÷öñăûïûéù ûĀô
÷éøéìöúñéòąô ûøöýçĆĀô éóóä òéñ ûö úþíìñéúĆă ôåĀô ÷øöāăôûĀô ąúûí
ôé íĆ÷öìçîíûéñ ï ìøäúï ûĀô ĆñòøöêçĀô òéñ ï éóóöçĀúï ûĀô ûøöýçĆĀô
ûíþôñòąô Ćñòøöêñöóöëñòæù íõåûéúïù ûøöýçĆĀô
éúï÷ûñòæù í÷íõíøëéúçéù òéñ úüúòíüéúçéù, öñ ö÷öçíù íýéøĆăîöôûéñ úí
üëøä òéñ øíüúûä ÷øöāăôûé (ëäóé, þüĆöç ýøöĄûĀô, éüëä, ëñéöĄøûñ, òøéúç)
òéðąù òéñ úí úûåøíé é÷ă éüûöûíóæ Ćñòøä ûíĆäþñé Ćåúé úí øíüúûæ
ýäúï (÷øöāăôûé ûöĆäûéù, ýøöĄûé, óéþéôñòä) òéñ åþíñ Āù ÷óíöôåòûïĆé
ûïô üÿïóæ ÷öñăûïûé ûöü ÷éøéëăĆíôöü ÷øöāăôûöù, óăëĀ Ćñòøąô þøăôĀô
ðíøĆñòæù í÷íõíøëéúçéù, òéðąù òéñ ûï Ćíëäóï ìñäøòíñé îĀæù ûöü þĀøçù
ôé þøíñäîíûéñ ÿĄõï,
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6. êñöóöëñòąô ĆíðăìĀô úüôûæøïúïù,
7. úüúûïĆäûĀô úüôíþöĄù íóåëþöü ûĀô ëøéĆĆąô ÷éøéëĀëæù, Ćí þøæúï
éñúðïûïøçĀô í÷ç ûïù ëøéĆĆæù ÷éøéëĀëæù.
áù þøæúï úüúûïĆäûĀô éüûöĆéûñúĆöĄ íóåëþöü òéûéëøéýæù ìíìöĆåôĀô
úûïô ÷éøéëĀëñòæ ìñéìñòéúçé ôöíçûéñ öûñìæ÷öûí êöïðäíñ ăóöüù ûöüù äõöôíù
ûïù í÷ñþíçøïúïù, öĆéóö÷öñíç ûïô ÷éøéëĀëæ, ÷øöëøéĆĆéûçîíñ, íóåëþíñ ăóé ûé
úûäìñé òéñ òéûéëøäýíñ ăóé ûé ìíìöĆåôé ûïù ÷éøéëĀëæù åûúñ ąúûí ôé
ìñéúýéóçîíûéñ ï ÷óæøïù ñþôïóéúñĆăûïûé ûĀô ÷éøéëĀëñòąô ìíìöĆåôĀô
(åóíëþöù ÷éøûçìĀô, é÷öĆăôĀúï ÷øöāăôûĀô, íĄòöóöù íôûö÷ñúĆăù úí
÷íøç÷ûĀúï óäðöüù). Îñìñòăûíøé: ï þøæúï úüúûïĆäûĀô íôìöí÷ñþíñøïúñéòöĄ
úþíìñéúĆöĄ (ÎRP), ï ìñéþíçøñúï é÷öðíĆäûĀô, ÷éòåûĀô óöëñúûñòæù òéñ
íĆ÷öøñòæù
ìñéþíçøñúïù,
ïóíòûøöôñòæù
ü÷öêöóæù
òéñ
öóöòóæøĀúïù
÷éøéëëíóñąô,
íûñòíûö÷öçïúïù
÷éóíûąô,
òĀìñòö÷öçïúïù
÷øöāăôûĀô,
ñþôïóéúñĆăûïûéù òéñ ìñéþíçøñúïù ÷éøéëĀëæù æ öûñìæ÷öûí Ć÷öøíç ôé
ûíòĆïøñĀðíç Ćí êñêóñöëøéýçé æ íýéøĆöúĆåôíù ÷øéòûñòåù òéñ éôéýåøíûéñ
éôéóüûñòä úûïô éçûïúï íôçúþüúïù.
áù úüúòíüéúçé ÷øöāăôûĀô ôåé æ ÷øöïëĆåôï ôöíçûéñ :
1. Ûüúòíüéúçé ûøö÷ö÷öñïĆåôïù – ÷øöúûéûíüĆåôïù éûĆăúýéñøéù
2. Ûüúòíüéúçé úí êñö÷óéúûñòä æ «÷øäúñôé ÷óéúûñòä», ÷öóüúûøĀĆéûñòæ
÷óéúûñòæ úüúòíüéúçé òéóüĆĆåôï Ćí óí÷ûă Ćíûéóóñòă ýĄóóö ëñé ûïô
÷éøéëĀëæ ÷íøñíòûąô ìĄö ûĆïĆäûĀô, úüúòíüéúçé úí úĄôðíûé,
íĄòéĆ÷ûé, ÷óéúûñòä bpa – free
3. Ìüäóñôíù úüúòíüéúçíù òéûíøëéúĆåôíù Ćí ûñûäôñö, éóöüĆçôñö, îñøòăôñö
ëñé éüõïĆåôï éôûöþæ, æ ÷öü åþöüô ü÷öúûíç íñìñòæ í÷íõíøëéúçé ëñé
ĆíçĀúï ûöü ÷äþöüù òéñ òéûä úüôå÷íñé ûöü êäøöüù ûöüù.
4. Ãõü÷ôíù úüúòíüéúçíù (÷.þ. þøöôöðíøĆöòøéúñéòöç ìíçòûíù, ìíçòûíù
ýøíúòăûïûéù), ìñéûæøïúïù ýøíúòăûïûéù, íĄòöóïù úüôûæøïúïù
é÷öðæòíüúïù þøæúïù.
Üé éôĀûåøĀ ðé ÷øå÷íñ ôé ûíòĆïøñąôöôûéñ é÷ă ûö òíçĆíôö ûïù Ćíóåûïù,
ûé ÷ñúûö÷öñïûñòä ûĀô ÷øöĆïðíüûąô òéñ ûé åôûü÷é ûíþôñòąô ÷øöìñéëøéýąô
ûöü ÷øöêóí÷ăĆíôöü ĆïþéôöóöëñòöĄ íõö÷óñúĆöĄ, òéðąù òéñ é÷ă ìïĆöúñíĄúíñù
æ Ćíóåûíù éôéëôĀøñúĆåôĀô ýöøåĀô æ òéñ êíêéñąúíñù í÷çúïĆĀô æ úüóóöëñòąô
ýöøåĀô (Ùéôí÷ñúûæĆñé, Î÷ñĆíóïûæøñé òó÷) æ äóóĀô ýöøåĀô ûïù éëöøäù ÷öü
éôé÷ûĄúúöüô ìøéúûïøñăûïûé (þøæúï æ íĆ÷öøçé) úþíûñòæ Ćí ûö íô óăëĀ
÷øöāăô. ÛüëòíòøñĆåôé ëñé ûé í÷ąôüĆé ÷øöāăôûé ðé ÷øå÷íñ ôé ÷øöúòöĆçîöôûéñ
ûé ÷ñúûö÷öñïûñòä ûĀô éøĆöìçĀô ü÷ïøíúñąô.
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ÓÚÒÜÐÚÒØ 10:

ÊÖÊÙÜÝ×Ð Î×ÊÌáÌáÖ.

Ê) Ìñé üýñúûäĆíôíù í÷ñþíñøæúíñù:
Ùéøåþöôûéñ Ćåþøñ íçòöúñ (20) êéðĆöç Āù íõæù:
x

x

x

x

Îçòöúñ (20) êéðĆöç íäô ûö ÷öúöúûă ûĀô íõéëĀëąô ÷øöù ûöô òĄòóö
íøëéúñąô ÷öü íĆýéôçîíñ ö ü÷öÿæýñöù ìñòéñöĄþöù òéûä Ćåúö ăøö ûïô
ûíóíüûéçé ûøñíûçé íçôéñ ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 20%.
Íåòé ÷åôûí (15) êéðĆöç íäô ûö ÷öúöúûă ûĀô íõéëĀëąô ÷øöù ûöô
òĄòóö íøëéúñąô ÷öü íĆýéôçîíñ ö ü÷öÿæýñöù ìñòéñöĄþöù òéûä Ćåúö ăøö
ûïô ûíóíüûéçé ûøñíûçé íçôéñ ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 15% òéñ Ćñòøăûíøö
ûöü 20%.
Íåòé (10) êéðĆöç íäô ûö ÷öúöúûă ûĀô íõéëĀëąô ÷øöù ûöô òĄòóö
íøëéúñąô ÷öü íĆýéôçîíñ ö ü÷öÿæýñöù ìñòéñöĄþöù òéûä Ćåúö ăøö ûïô
ûíóíüûéçé ûøñíûçé íçôéñ ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 10% òéñ Ćñòøăûíøö ûöü
15%.
Ùåôûí (5) êéðĆöç íäô ûö ÷öúöúûă ûĀô íõéëĀëąô ÷øöù ûöô òĄòóö
íøëéúñąô ÷öü íĆýéôçîíñ ö ü÷öÿæýñöù ìñòéñöĄþöù òéûä Ćåúö ăøö ûïô
ûíóíüûéçé ûøñíûçé íçôéñ ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 5% òéñ Ćñòøăûíøö ûöü
10%.

Ìñé ôé óäêíñ êéðĆöóöëçé úûö éôĀûåøĀ òøñûæøñö, ö ü÷öÿæýñöù ìñòéñöĄþöù
÷øå÷íñ ôé ÷øöúòöĆçúíñ ûé úþíûñòä úüôöìíüûñòä åëëøéýé ûöü ûĆæĆéûöù
ÙöñöûñòöĄ Îóåëþöü ûïù ÍñíĄðüôúïù Êëøöûñòæù ØñòöôöĆçéù òéñ Óûïôñéûøñòæù
(÷øąïô ÍñíĄðüôúï Êëøöûñòæù Êôä÷ûüõïù æ ÌíĀøëçéù) ûïù öñòíçéù
÷íøñýíøíñéòæù íôăûïûéù, ûé åôûü÷é INTRASTAT ëñé íôìöòöñôöûñòåù
úüôéóóéëåù, úüĆýĀôïûñòä Ćí öçòöüù íõĀûíøñòöĄ æ ö÷öñöìæ÷öûí í÷ñ÷óåöô
úûöñþíçö Ć÷öøíç ôé ûíòĆïøñąúíñ ûïô íõéëĀëñòæ ûöü ìøéúûïøñăûïûé.
Ë) Ìñé ñìøĄúíñù
ìøéúûïøñăûïûéù:

–

í÷íòûäúíñù

÷éøéëĀëñòæù

ìüôéĆñòăûïûéù

æ

Ìñé ôé óäêíñ êéðĆöóöëçé úûö éôĀûåøĀ òøñûæøñö ö ü÷öÿæýñöù
ìñòéñöĄþöù ðé ÷øå÷íñ ôé ÷øöúòöĆçúíñ ñìñĀûñòä úüĆýĀôïûñòä Ćí öçòöüù
íõĀûíøñòöĄ úûé ö÷öçé ôé ëçôíûéñ úéýæù éôéýöøä íõéëĀëñòąô ÷øöāăôûĀô òéñ
÷öúöûæûĀô.
Ùéøåþöôûéñ Ćåþøñ íçòöúñ (20) êéðĆöç Āù íõæù:
x

x

x

x

Îçòöúñ (20) êéðĆöç íäô ö ü÷öÿæýñöù ìñòéñöĄþöù ÷øöúòöĆçúíñ ñìñĀûñòä
úüĆýĀôïûñòä ÷öü ôé òéóĄ÷ûöüô ÷öúöúûă ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 20%
ûĀô ÷éøéëăĆíôĀô ÷øöāăôûĀô.
Ííòé÷åôûí (15) êéðĆöç íäô ö ü÷öÿæýñöù ìñòéñöĄþöù ÷øöúòöĆçúíñ
ñìñĀûñòä úüĆýĀôïûñòä ÷öü ôé òéóĄ÷ûöüô ÷öúöúûă ĆíëéóĄûíøö æ çúö
ûöü 15% òéñ Ćñòøăûíøö ûöü 20% ûĀô ÷éøéëăĆíôĀô ÷øöāăôûĀô.
Íåòé (10) êéðĆöç íäô ö ü÷öÿæýñöù ìñòéñöĄþöù ÷øöúòöĆçúíñ ñìñĀûñòä
úüĆýĀôïûñòä ÷öü ôé òéóĄ÷ûöüô ÷öúöúûă ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 10%
òéñ Ćñòøăûíøö ûöü 15% ûĀô ÷éøéëăĆíôĀô ÷øöāăôûĀô.
Ùåôûí (5) êéðĆöç íäô ö ü÷öÿæýñöù ìñòéñöĄþöù ÷øöúòöĆçúíñ ñìñĀûñòä
úüĆýĀôïûñòä ÷öü ôé òéóĄ÷ûöüô ÷öúöúûă ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 5% òéñ
Ćñòøăûíøö ûöü 10% ûĀô ÷éøéëăĆíôĀô ÷øöāăôûĀô

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ÛÝÕÙÔÐÚáÕÊÜÒÓÊ ÓÚÒÜÐÚÒÊ ÎÙÒÔØÌÐÛ ÙÚÊ×ÎáÖ
(ÊÞØÚØÝÖ ÙÚØÛÑÎÜÐ ËÊÑÕØÔØÌÒÊ ÔØÌá ÒÍÒØÕØÚÞÒáÖ
(ÓÊÔÔÒÎÚÌÎÒÎÛ – ÞÝÛÒÓÎÛ ÓÊÜÊÛÜÚØÞÎÛ ÓÔÙ)
Óøñûæøñö 1:

ËéĆêéòöòéóóñíøëïûñòåù ÷íøñöþåù.

Ùéøåþöôûéñ ìåòé (10) êéðĆöç íäô ûö íõíûéîăĆíôö í÷íôìüûñòă úþåìñö
üóö÷öñïðíç úí êéĆêéòöòéóóñíøëïûñòæ ÷íøñöþæ, ă÷Āù éüûåù öøçîöôûéñ
úûïô Ćí éøñðĆ 4215/18 05 2009 ÝÊ ă÷Āù ñúþĄíñ òäðí ýöøä.
Óøñûæøñö 2:

Ùüøă÷óïòûíù ÷íøñöþåù

Ùéøåþöôûéñ ìåòé (10) êéðĆöç íäô ûö íõíûéîăĆíôö í÷íôìüûñòă úþåìñö
üóö÷öñïðíç úí ÷üøă÷óïòûï ÷íøñöþæ. (Ðóíçé, Õíúúïôçé, Êøòéìçé, ÊþéÉé,
ÔéòĀôçé, Óöøñôðçé, ÎĄêöñé.)
Óøñûæøñö 3:

Óéóäðñ ÷øöāăôûĀô Ùíøñýåøíñéù

Ùéøåþöôûéñ ìåòé (10) êéðĆöç íäô ûö íõíûéîăĆíôö í÷íôìüûñòă úþåìñö
éýöøä ûï Ćíûé÷öçïúï òéñ íĆ÷öøçé ÷øöāăôûĀô ÷öü ÷íøñåþöôûéñ úûö
òéóäðñ ûïù ÷íøñöþæù ûöü í÷íôìüûñòöĄ úþíìçöü òéñ ëñé ûé ö÷öçé ü÷äøþíñ
íóóíñĆĆéûñòăûïûé Ćíûé÷öñïûñòæù ü÷öìöĆæù úí í÷ç÷íìö Ùíøñýåøíñéù.

45039
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Í) ÎÓÜÒÕÐÛÐ ËÒáÛÒÕØÜÐÜÊÛ
1.

ÎÓÜÒÕÐÛÐ ËÒáÛÒÕØÜÐÜÊÛ ÞØÚÎÊ ÝÞÒÛÜÊÕÎÖÐÛ ÎÙÒßÎÒÚÐÛÐÛ

Ìñé ûïô íòûçĆïúï ûïù êñĀúñĆăûïûéù ûïù üýñúûéĆåôïù í÷ñþíçøïúïù óéĆêäôöôûéñ ü÷ăÿï ûé éòăóöüðé
òøñûæøñé:
é) Ìñé ûé í÷íôìüûñòä úþåìñé ÷öü ü÷äëöôûéñ úûïô Ë¿ òéûïëöøçé êñêóçĀô, ï êñĀúñĆăûïûé ûöü
Þöøåé íòûñĆäûéñ Ćí êäúï ûñù ûñĆåù ûĀô òäûĀðñ éøñðĆöìíñòûąô: ÷íøñðąøñö ĆñòûöĄ òåøìöüù,
÷íøñðąøñö òéðéøöĄ òåøìöüù ûĀô ûøñąô òóíñăĆíôĀô þøæúíĀô ÷øñô ûöü åûöüù ü÷öêöóæù ûïù
éçûïúïù.
Ûûöüù éôĀûåøĀ ìíçòûíù ðé íýéøĆöúðöĄô ûé òøñûæøñé Āù éòöóöĄðĀù:
X3

ßøïĆéûööñòöôöĆñòöç ìíçòûíù
Ùíøñðąøñö ÕñòûöĄ
Óåøìöüù
Ùíøñðąøñö ÓéðéøöĄ
2
Óåøìöüù
ß: åûöù éôéýöøäù
1

X2

X1

ÙĀóæúíñù – Óăúûöù ÙĀóïðåôûĀô %
ÙĀóæúíñù
Óéðéøä Óåøìï %
ÙĀóæúíñù

Õ.Ø.
>8%
>0,70%

áù êñąúñĆöù ðíĀøíçûéñ ö ýöøåéù ÷öü íò÷óïøąôíñ ûöüóäþñúûöô 1 é÷ă ûé 2 éôĀûåøĀ òøñûæøñé.
ê) Ìñé ûé í÷íôìüûñòä úþåìñé ÷öü ü÷äëöôûéñ úûïô Ì¿ òéûïëöøçé êñêóçĀô, ï êñĀúñĆăûïûé ûöü
Þöøåé íòûñĆäûéñ Ćí êäúï ûñù ûñĆåù ûĀô òéûĀûåøĀ éøñðĆöìíñòûąô: ÷éëñö÷öçïúï ÷íøñöüúçéù,
òüòóöýöøñéòæ øíüúûăûïûé, ÷íøñðąøñö ĆñòûöĄ òåøìöüù, é÷öìöûñòăûïûé íôíøëïûñòöĄ òéñ
éôä÷ûüõï íøëéúñąô ûĀô ûøñąô òóíñăĆíôĀô þøæúíĀô ÷øñô ûöü åûöüù ü÷öêöóæù ûïù éçûïúïù.
Ûûöüù éôĀûåøĀ ìíçòûíù ðé íýéøĆöúðöĄô ûé òøñûæøñé Āù éòöóöĄðĀù:
X3

ßøïĆéûööñòöôöĆñòöç ìíçòûíù
1

Ùéëñö÷öçïúïù
Ùíøñöüúçéù

2

Óüòóöýöøñéòæù
Úíüúûăûïûéù

3

Ùíøñðąøñö ÕñòûöĄ
Óåøìöüù

4

Ê÷öìöûñòăûïûé
ÎôíøëïûñòöĄ

Êôä÷ûüõï Îøëéúñąô
5
ûíóíüûéçéù ûøñíûçéù

X2

X1

Õ.Ø.

Ùäëñö Îôíøëïûñòă
ÛĄôöóö ÎôíøëïûñòöĄ

>0,2

ÓüòóöýöøöĄô Îôíøëïûñòă
Ëøéþ/Ćíù Ý÷öþøíąúíñù

>0,4

ÙĀóæúíñù – Óăúûöù ÙĀóïðåôûĀô %
ÙĀóæúíñù

>10%

Óéðéøä Óåøìï
ÛĄôöóö ÎôíøëïûñòöĄ
((Ó.Î. t / K.E.

) 1) x 100

t 1

%

>0,80%
Õåúöù ăøöù ûöü øüðĆöĄ
éôä÷ûüõïù ûĀô íøëéúñąô ûïù
ûíóíüûéçéù ûøñíûçéù ôé íçôéñ
ðíûñòăù.

ß: åûöù éôéýöøäù
áù êñąúñĆöù ðíĀøíçûéñ ö ýöøåéù ÷öü íò÷óïøąôíñ ûöüóäþñúûöô 3 é÷ă ûé 5 éôĀûåøĀ òøñûæøñé æ
úüëòíòøñĆåôé ûöô úüôìüéúĆă ûĀô òøñûïøçĀô 1 & 2.

45041

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2.

ÎÓÜÒÕÐÛÐ ËÒáÛÒÕØÜÐÜÊÛ ÙÚØÜÎÒÖØÕÎÖÐÛ ÊÒÜÐÛÐÛ ÎÖÒÛßÝÛÐÛ – ÎÙÎÖÍÝÛÐÛ

Ìñé ûïô íòûçĆïúï ûïù êñĀúñĆăûïûéù ûïù ÷øöûíñôăĆíôïù éçûïúïù íôçúþüúïù – í÷åôìüúïù óéĆêäôöôûéñ
ü÷ăÿï ûé éòăóöüðé òøñûæøñé:
é) Ìñé ûé í÷íôìüûñòä úþåìñé ÷öü ü÷äëöôûéñ úûïô Ë¿ òéûïëöøçé êñêóçĀô, ï êñĀúñĆăûïûé ûïù
éçûïúïù íôçúþüúïù íòûñĆäûéñ Ćí êäúï ûñù ûñĆåù ûĀô òäûĀðñ éøñðĆöìíñòûąô: ÷íøñðąøñö ĆñòûöĄ
òåøìöüù, ÷íøñðąøñö òéðéøöĄ òåøìöüù ûĀô ûøñąô íûąô ÷öü å÷öôûéñ ûöü 2öü åûöüù Ćíûä ûïô
öóöòóæøĀúï ûïù í÷íôìüûñòæù ÷øăûéúïù.
Ûûöüù éôĀûåøĀ ìíçòûíù ðé íýéøĆöúðöĄô ûé òøñûæøñé Āù éòöóöĄðĀù:
X+3

ßøïĆéûööñòöôöĆñòöç ìíçòûíù

X+4

X+5

Õ.Ø.

Ùíøñðąøñö ÕñòûöĄ
Óåøìöüù

ÙĀóæúíñù – Óăúûöù ÙĀóïðåôûĀô %
ÙĀóæúíñù

>10%

7 Ùíøñðąøñö ÓéðéøöĄ
Óåøìöüù

Óéðéøä Óåøìï %
ÙĀóæúíñù

>0,90%

1

ß: åûöù öóöòóæøĀúïù ûïù í÷íôìüûñòæù ÷øăûéúïù
áù êñąúñĆï ðíĀøíçûéñ ï í÷åôìüúï ÷öü íò÷óïøąôíñ ûöüóäþñúûöô 1 é÷ă ûé 2 éôĀûåøĀ òøñûæøñé.
ê) Ìñé ûé í÷íôìüûñòä úþåìñé ÷öü ü÷äëöôûéñ úûïô Ì¿ òéûïëöøçé êñêóçĀô, ï êñĀúñĆăûïûé ûïù
éçûïúïù íôçúþüúïù íòûñĆäûéñ Ćí êäúï ûñù ûñĆåù ûĀô òäûĀðñ éøñðĆöìíñòûąô: ÷éëñö÷öçïúï
÷íøñöüúçéù, öñòöôöĆñòæ Ćăþóíüúï, ÷íøñðąøñö ĆñòûöĄ òåøìöüù, é÷öìöûñòăûïûé íôíøëïûñòöĄ òéñ
éôä÷ûüõï íøëéúñąô ûĀô ûøñąô íûąô ÷öü å÷öôûéñ ûöü 2öü åûöüù Ćíûä ûïô öóöòóæøĀúï ûïù
í÷íôìüûñòæù ÷øăûéúïù.
Ûûöüù éôĀûåøĀ ìíçòûíù ðé íýéøĆöúðöĄô ûé òøñûæøñé Āù éòöóöĄðĀù:
X+3

ßøïĆéûööñòöôöĆñòöç ìíçòûíù
1

Ùéëñö÷öçïúï
Ùíøñöüúçéù

2

ØñòöôöĆñòæ
Õăþóíüúï

3

Ùíøñðąøñö
ÕñòûöĄ Óåøìöüù

4

Ê÷öìöûñòăûïûé
ÎôíøëïûñòöĄ

5 Êôä÷ûüõï Îøëéúñąô

X+4

X+5

Õ.Ø.

Ùäëñö Îôíøëïûñòă
ÛĄôöóö ÎôíøëïûñòöĄ

>0,3

Åìñé Óíýäóéñé
ÛĄôöóö ÙéðïûñòöĄ

>0,4

ÙĀóæúíñù – Óăúûöù ÙĀóïðåôûĀô
ÙĀóæúíñù
Óéðéøä Óåøìï ß 100
ÛĄôöóö ÎôíøëïûñòöĄ
((Ó.Î. t / K.E. t – 1) – 1) x 100

ß 100

>15%

>1%
Õåúöù ăøöù ûöü øüðĆöĄ
éôä÷ûüõïù ûĀô íøëéúñąô ûïù
ûíóíüûéçéù ûøñíûçéù ôé íçôéñ
ðíûñòăù.

ß: åûöù öóöòóæøĀúïù ûïù í÷íôìüûñòæù ÷øăûéúïù

áù êñąúñĆï ðíĀøíçûéñ ï í÷åôìüúï ÷öü íò÷óïøąôíñ ûöüóäþñúûöô 3 é÷ă ûé 5 éôĀûåøĀ òøñûæøñé æ
úüëòíòøñĆåôé ûöô úüôìüéúĆă ûĀô òøñûïøçĀô 1 & 2.

45042

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ÎÝÚáÙÊâÓÐ ÎÙÒÜÚØÙÐ

ÎÔÔÐÖÒÓÐ ÍÐÕØÓÚÊÜÒÊ
ÝÙØÝÚÌÎÒØ ÊÌÚØÜÒÓÐÛ ÊÖÊÙÜÝ×ÐÛ & ÜÚØÞÒÕáÖ

Ê×ÒØÔØÌÐÜÒÓØ ÛÐÕÎÒáÕÊ
Ìñé ûïô ü÷éëĀëæ ûïù Êçûïúïù Îôçúþüúïù
úûñù ìñéûäõíñù ûöü Õåûøöü 123 Ê ûöü ÙÊÊ 2007 2013

1. ÛÜØÒßÎÒÊ ÞÊÓÎÔØÝ ÍÒÓÊÒØÝßØÝ
1.1 ÊøñðĆăù Þéòåóöü
1.2 ÊøñðĆăù ÙøĀûöòăóóöü Ý÷öêöóæù
1.3 ÊøñðĆăù Ùøăúòóïúïù

1.4 Üçûóöù éçûïúïù íôçúþüúïù
1.5 Üö÷öðíúçé üóö÷öçïúïù

1.6 Î÷ĀôüĆçé ÍñòéñöĄþöü

1.7 Íñéòøñûñòăù ûçûóöù

1.8 ÊÞÕ / ÍØÝ

1.9

ÖăĆñĆöù íò÷øăúĀ÷öù

45043

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2.1 ÖöĆñòæ Ćöøýæ / ÐĆíøöĆïôçé çìøüúïù/ Ãìøé í÷ñþíçøïúïù

2.2 Õíûöþñòă òíýäóéñö / Õíûöþñòæ úĄôðíúï

é/é

ØÖØÕÊÜÎÙáÖÝÕØ ÕÎÜØßáÖ

ÕÎÜØßÒÓØ ÓÎÞÊÔÊÒØ /ÛÝÖØÔØ ÕÎÜØßáÖ

ÙØÛØÛÜØ /
ÊÚÒÑ. ÕÎÜ

45044

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3. ÝÞÒÛÜÊÕÎÖÐ ÍÚÊÛÜÐÚÒØÜÐÜÊ
3.1 ÝýñúûäĆíôï ìøéúûïøñăûïûé í÷ñþíçøïúïù
ÛĄôûöĆï ÷íøñëøéýæ ûïù üýñúûäĆíôïù í÷ñþíçøïúïù
Øñ ü÷äøþöüúíù ðåúíñù íøëéúçéù úí Î.Õ.Î.

3.2 ÝýñúûäĆíôï ìüôéĆñòăûïûé ûïù Ćöôäìéù
(Ý÷öóöëçîíûéñ úĄĆýĀôé Ćí ûöüù ÷çôéòíù Ê4 & Ê5 ûöü ýéòåóöü ü÷öÿïýñăûïûéù)
ÎÙÎ×ÎÚÌÊÛÒÊÛ Ê’ ÝÔáÖ
ÐÕÎÚÐÛÒÊ
ÎÜÐÛÒÊ (ÜØÖØÒ)
ÊÒÜÐÛÐ
ÝÙÐÚÎÛÒÊ
ÊÒÜÐÛÐ
ÝÙÐÚÎÛÒÊ

ÙÚØâØÖ

ÜÎÔÒÓáÖ ÙÚØâØÖÜáÖ
ÐÕÎÚÐÛÒÊ
ÎÜÐÛÒÊ (ÜØÖØÒ)
ÊÒÜÐÛÐ
ÝÙÐÚÎÛÒÊ
ÊÒÜÐÛÐ
ÝÙÐÚÎÛÒÊ

ÙÊÚÊÜÐÚÐÛÎÒÛ

3.3. ÎòûçĆïúï êñĀúñĆăûïûéù üýñúûäĆíôïù í÷ñþíçøïúïù
3.3.1 Êñûæúíñù íôçúþüúïù üýñúûäĆíôĀô í÷ñþíñøæúíĀô ÷öü ûïøöĄô Ë¿òéûïëöøçéù êñêóçé ÓËÛ
ßøïĆéûööñòöôöĆñòöç ìíçòûíù

ÛÝÕÞáÖÊ ÕÎ ÊÒÜÐÛÐ
x3

1

Ùíøñðąøñö
ÕñòûöĄ
Óåøìöüù

2

Ùíøñðąøñö
ÓéðéøöĄ
Óåøìöüù

x2

x1

ÛÝÕÞáÖÊ ÕÎ ÝÙÐÚÎÛÒÊ
x3

x2

Õ.Ø.

x1

ÙĀóæúíñù – Óăúûöù ÙĀóïðåôûĀô %
ÙĀóæúíñù
Óéðéøä Óåøìï %
ÙĀóæúíñù

Õ.Ø. úĄĆýĀôé Ćí ûïô ü÷ïøíúçé

Þöøíçù Ćí Ë¿òéûïëöøçéù êñêóçé
Îóäþñúûíù é÷éñûöĄĆíôíù ûñĆåù

1

0,00

8%

2

0,00

0,70%

Îò÷óæøĀúï òøñûïøçĀô

ËñąúñĆï ðíĀøíçûéñ ï üýñúûäĆíôï í÷ñþíçøïúï ÷öü íò÷óïøąôíñ ûöüóäþñúûöô 1 é÷ă ûé 2 éôĀûåøĀ òøñûæøñé.

45045

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
3.3.2 Êñûæúíñù íôçúþüúïù üýñúûäĆíôĀô í÷ñþíñøæúíĀô ÷öü ûïøöĄô Ì¿òéûïëöøçéù êñêóçé ÓËÛ
ÛÝÕÞáÖÊ ÕÎ ÊÒÜÐÛÐ
ßøïĆéûööñòöôöĆñòöç ìíçòûíù
1

Ùéëñö÷öçïúïù
Ùíøñöüúçéù

2

Óüòóöýöøñéòæù
Úíüúûăûïûéù

3

Ùíøñðąøñö
ÕñòûöĄ
Óåøìöüù

ÙĀóæúíñù – Óăúûöù
ÙĀóïðåôûĀô %
ÙĀóæúíñù

4

Ê÷öìöûñòăûïûé
ÎôíøëïûñòöĄ

Óéðéøä Óåøìï
%
ÛĄôöóö ÎôíøëïûñòöĄ

5

Êôä÷ûüõï
Îøëéúñąô
ûíóíüûéçéù
ûøñíûçéù

x3

x2

x1

ÛÝÕÞáÖÊ ÕÎ ÝÙÐÚÎÛÒÊ
x3

x1

Õ.Ø.

Ùäëñö Îôíøëïûñòă
ÛĄôöóö ÎôíøëïûñòöĄ
ÓüòóöýöøöĄô Îôíøëïûñòă
Ëøéþ/Ćíù Ý÷öþøíąúíñù

((Ó.Î. t / K.E.

t 1

) 1) x 100

Þöøíçù Ćí Ì¿òéûïëöøçéù êñêóçé

Õ.Ø. úĄĆýĀôé Ćí ûïô ü÷ïøíúçé

Îóäþñúûíù é÷éñûöĄĆíôíù ûñĆåù
1

0,00

0,20

2

0,00

0,4

3

0,00

10%

4

0,00

0,80%

0,00

ðíûñòăù

5

x2

Îò÷óæøĀúï òøñûïøçĀô

ËñąúñĆï ðíĀøíçûéñ ï üýñúûäĆíôï í÷ñþíçøïúï ÷öü íò÷óïøąôíñ ûöüóäþñúûöô 3 é÷ă ûé 5 éôĀûåøĀ òøñûæøñé
æ úüëòíòøñĆåôé ûöô úüôìüéúĆă ûĀô òøñûïøçĀô 1 òéñ 2.

ËÒáÛÒÕØÜÐÜÊ
ÝÞÒÛÜÊÕÎÖÐÛ ÎÙÒßÎÒÚÐÛÐÛ

ÖÊÒ

ØßÒ
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4. ÊÒÜÐÛÐ ÎÖÒÛßÝÛÐÛ
4.1 Ùíøñëøéýæ éçûïúïù íôçúþüúïù

ÛĄôûöĆï ÷íøñëøéýæ ÷øöûíñôăĆíôöü í÷íôìüûñòöĄ úþíìçöü

Êôéýåøöôûéñ öñ éìíñöìöûæúíñù ûöü òéðąù òéñ ö éøñðĆăù ÎÕÎ

4.2 ÍüôéĆñòăûïûé éçûïúïù íôçúþüúïù
Ê. ÊÒÜØÝÕÎÖÐ ÛÝÕÞáÖÊ ÕÎ ÜØÝÛ ÙÒÖÊÓÎÛ Ë5 Ë6
ÙÎÚÒÌÚÊÞÐ
ÙÚØâØÖÜáÖ

ÎÙÎ×ÎÚÌÊÛÒÊÛ Ê! ÝÔáÖ
ÐÕÎÚÐÛÒÊ
ÎÜÐÛÒÊ (ûăôöñ)
ÊÒÜÐÛÐ
ÝÙÐÚÎÛÒÊ
ÊÒÜÐÛÐ
ÝÙÐÚÎÛÒÊ

ÜÎÔÒÓáÖ ÙÚØâØÖÜáÖ
ÐÕÎÚÐÛÒÊ
ÎÜÐÛÒÊ (ûăôöñ)
ÊÒÜÐÛÐ
ÝÙÐÚÎÛÒÊ
ÊÒÜÐÛÐ ÝÙÐÚÎÛÒÊ

ÙÊÚÊÜÐÚÐÛÎÒÛ

Ë. ÙÚØÜÎÒÖØÕÎÖÐ ÓÊÜÊ ÜÐÖ ÎÒÛÐÌÐÛÐ ÜÐÛ ÝÙÐÚÎÛÒÊÛ :
ÙÎÚÒÌÚÊÞÐ
ÙÚØâØÖÜáÖ

ÎÙÎ×ÎÚÌÊÛÒÊÛ Ê! ÝÔáÖ
ÐÕÎÚÐÛÒÊ
ÊÒÜÐÛÐ

ÝÙÐÚÎÛÒÊ

ÜÎÔÒÓáÖ ÙÚØâØÖÜáÖ

ÎÜÐÛÒÊ (ûăôöñ)
ÊÒÜÐÛÐ

ÝÙÐÚÎÛÒÊ

ÊÒÜÒØÔØÌÐÛÐ ÜÐÛ ÙÚØÜÎÒÖØÕÎÖÐÛ ÍÝÖÊÕÒÓØÜÐÜÊÛ :

ÐÕÎÚÐÛÒÊ
ÊÒÜÐÛÐ

ÝÙÐÚÎÛÒÊ

ÎÜÐÛÒÊ (ûăôöñ)
ÊÒÜÐÛÐ

ÝÙÐÚÎÛÒÊ
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5. ÎÓÜÒÕÐÛÐ ËÒáÛÒÕØÜÐÜÊÛ ÊÒÜÐÛÐÛ ÎÖÒÛßÝÛÐÛ
5.1. Êñûæúíñù íôçúþüúïù í÷ñþíñøæúíĀô ÷öü ûïøöĄô Ë¿òéûïëöøçéù êñêóçé ÓËÛ
ÛÝÕÞáÖÊ ÕÎ ÊÒÜÐÛÐ

ßøïĆéûööñòöôöĆñòöç ìíçòûíù

ß+3
1

Ùíøñðąøñö
ÕñòûöĄ
Óåøìöüù

2

Ùíøñðąøñö
ÓéðéøöĄ
Óåøìöüù

ß+4

ÛÝÕÞáÖÊ ÕÎ ÝÙÐÚÎÛÒÊ

ß+5

ß+3

ß+4

Õ.Ø.

ß+5

ÙĀóæúíñù – Óăúûöù ÙĀóïðåôûĀô %
ÙĀóæúíñù
Óéðéøä Óåøìï %
ÙĀóæúíñù

ß : åûöù öóöòóæøĀúïù ûïù í÷íôìüûñòæù ÷øăûéúïù

Õ.Ø. úĄĆýĀôé Ćí ûïô ü÷ïøíúçé

Þöøíçù Ćí Ë¿òéûïëöøçéù êñêóçé
Îóäþñúûíù é÷éñûöĄĆíôíù ûñĆåù

1

0,00

10%

2

0,00

0,90%

Îò÷óæøĀúï òøñûïøçĀô

5.2 Êñûæúíñù íôçúþüúïù í÷ñþíñøæúíĀô ÷öü ûïøöĄô Ì¿òéûïëöøçéù êñêóçé ûöü ÓËÛ

ßøïĆéûööñòöôöĆñòöç ìíçòûíù

ÛÝÕÞáÖÊ ÕÎ ÊÒÜÐÛÐ
ß+3

1

Ùéëñö÷öçïúïù
Ùíøñöüúçéù

2

Óüòóöýöøñéòæù
Úíüúûăûïûéù

ÓüòóöýöøöĄô Îôíøëïûñòă
Ëøéþ/Ćíù Ý÷öþøíąúíñù

3

Ùíøñðąøñö
ÕñòûöĄ Óåøìöüù

ÙĀóæúíñù – Óăúûöù ÙĀóïðåôûĀô %
ÙĀóæúíñù

4

Ê÷öìöûñòăûïûé
ÎôíøëïûñòöĄ

Óéðéøä Óåøìï %
ÛĄôöóö ÎôíøëïûñòöĄ

5

Êôä÷ûüõï
Îøëéúñąô
ûíóíüûéçéù
ûøñíûçéù

ß+4

ß+5

ÛÝÕÞáÖÊ ÕÎ
ÝÙÐÚÎÛÒÊ
ß+3

ß+4

Õ.Ø.

ß+5

Ùäëñö Îôíøëïûñòă
ÛĄôöóö ÎôíøëïûñòöĄ

((Ó.Î. t / K.E.

t 1

) 1) x 100

ß : åûöù öóöòóæøĀúïù ûïù í÷íôìüûñòæù ÷øăûéúïù

Õ.Ø. úĄĆýĀôé Ćí ûïô ü÷ïøíúçé

Þöøíçù Ćí Ì¿òéûïëöøçéù êñêóçé
Îóäþñúûíù é÷éñûöĄĆíôíù ûñĆåù

1

0,00

0,30

2

0,00

0,4

3

0,00

15%

4

0,00

1%

5

0,00

ðíûñòăù

Îò÷óæøĀúï òøñûïøçĀô

ËñąúñĆï ðíĀøíçûéñ ï í÷ñþíçøïúï ÷öü íò÷óïøąôíñ ûöüóäþñúûöô 3 é÷ă ûé 5 éôĀûåøĀ òøñûæøñé æ úüëòíòøñĆåôé
ûöô úüôìüéúĆă ûĀô òøñûïøçĀô 1 òéñ 2.

ËÒáÛÒÕØÜÐÜÊ
ÊÒÜÐÛÐÛ ÎÖÒÛßÝÛÐÛ

ÖÊÒ

ØßÒ
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6. ÓÚÒÜÐÚÒÊ ÎÙÒÔÎ×ÒÕØÜÐÜÊÛ ÊÒÜÐÛÐÛ ÎÖÒÛßÝÛÐÛ
(òöñôä ëñé ăóöüù ûöüù ûöĆíçù)
ÖÊÒ

1.

Ð íõíûéîăĆíôï éçûïúï íôçúþüúïù ÷óïøöç ûñù ÷øöĂ÷öðåúíñù ûïù Îðôñòæù òéñ
Óöñôöûñòæù ÖöĆöðíúçéù
(ÓéôöôñúĆăù (ÎÓ) 1698/2005, Áøðøö 20 (ê) (iii) òéñ 28,
ÓéôöôñúĆăù (ÎÓ) 1974/2006, Áøðøö 19 òéñ úïĆíçö 5.3.1.2.3 ÙéøäøûïĆé ÒÒ,
ÓéôöôñúĆăù 1290/2005 òéñ öñ íýéøĆöúûñòöç ûöü,
Óéô. 1320/2006 òéñ 65/2011,
ÙøăëøéĆĆé "Êëøöûñòæ Êôä÷ûüõï ûïù Îóóäìéù 2007 2013"),

2.

Ð íõíûéîăĆíôï éçûïúï íôçúþüúïù úüĆêäóóíñ
úûï Ćíûé÷öçïúï æ/òéñ íĆ÷öøçé
÷øöāăôûĀô ÷öü òéóĄ÷ûöôûéñ é÷ă ûö ÷éøäøûïĆé Ò ûïù Ûüôðæòïù

3.

Ð íõíûéîăĆíôï éçûïúï íôçúþüúïù ìíô éýöøä Ćíûé÷öçïúï æ òéñ íĆ÷öøçé ÷øöāăôûĀô
÷öü ÷øöåøþöôûéñ é÷ă ßąøíù íòûăù ÎÎ. ÎõéñøöĄôûéñ öñ ÷íøñ÷ûąúíñù ÷øöāăôûĀô ÷öü
ìíô ÷éøäëöôûéñ úí éüûåù òéñ þøïúñĆö÷öñöĄôûéñ ëñé ûïô ÷éøéëĀëæ
êíóûñúûö÷öñïĆåôöü ûíóñòöĄ ÷øöāăôûöù úüôöóñòä æ ĆíĆöôĀĆåôé òéñ Ćåþøñ ÷öúöúûöĄ
20% ûïù úüôöóñòæù ÷øöûíñôăĆíôïù í÷íõíøëéúçéù ÷øąûĀô üóąô.

4.

Ð íõíûéîăĆíôï éçûïúï íôçúþüúïù ìíô éýöøä ÷éøéúòíüæ òéñ íĆ÷öøçé ÷øöāăôûĀô
é÷öĆçĆïúïù æ ü÷öòéûäúûéúïù ûöü ëäóéòûöù, ûĀô ëéóéòûöòöĆñòąô ÷øöāăôûĀô òéñ
ûöü ĆíóñöĄ

5.

Ð íõíûéîăĆíôï éçûïúï íôçúþüúïù ìíô éýöøä ëíôíûñòä ûøö÷ö÷öñïĆåôé ÷øöāăôûé

6.

Ð íõíûéîăĆíôï éçûïúï íôçúþüúïù ìíô éýöøä í÷åôìüúï úûö í÷ç÷íìö ûöü óñéôñòöĄ
íĆ÷öøçöü

7.

Ð ÷íøçöìöù üóö÷öçïúïù ûïù íõíûéîăĆíôïù éçûïúïù íôçúþüúïù úüĆ÷ç÷ûíñ Ćí
ûïô ÷íøçöìö í÷ñóíõñĆăûïûéù ûöü ÙÊÊ.

8.

Ð íõíûéîăĆíôï éçûïúï íôçúþüúïù åþíñ úüôûéþðíç úĄĆýĀôé Ćí ûñù ÷øöĂ÷öðåúíñù òéñ
ûöüù ăøöüù ÷öü éôéýåøöôûéñ úûñù úþíûñòåù ü÷öüøëñòåù é÷öýäúíñù òéñ ñòéôö÷öñíç
ûñù é÷éñûæúíñù ÷óïøăûïûéù ûöü ýéòåóöü.

9.

Ø éñûöĄĆíôöù ÷øöĂ÷öóöëñúĆăù ûïù íõíûéîăĆíôïù éçûïúïù íôçúþüúïù òüĆéçôíûéñ
ĆíûéõĄ ûĀô í÷ñóåõñĆĀô öøçĀô ÷øöü÷öóöëñúĆöĄ ă÷Āù éüûä åþöüô öøñúðíç úûï úþíûñòæ
ÓÝÊ (ĆíûéõĄ 100.000€ òéñ 10.000.000€).

10.

Ð éçûïúï íôçúþüúïù ìíô éýöøä í÷íôìĄúíñù ÷öü åþöüô íôñúþüðíç æ ÷øöêóå÷íûéñ ôé
íôñúþüðöĄô úûé ÷óéçúñé ûĀô ÓØÊ, ă÷Āù éüûåù íõíñìñòíĄöôûéñ úûöüù éôûçúûöñþöüù
ûöĆíçù íôçúþüúïù ûöü Ćåûøöü 123Ê Ćí ûïô í÷ñýĄóéõï ûĀô íõéñøåúíĀô ÷öü
òéðöøçîöôûéñ úí éüûöĄù úûö ÷éøäøûïĆé Ê ûïù ÓÝÊ 4435/144452/22.11.2013 (ÞÎÓ
3078/û. Ë’/04 12 2013)

11.

Ð íõíûéîăĆíôï éçûïúï íôçúþüúïù íôûäúúíûéñ ûöüóäþñúûöô úí Ćçé ìøäúï
ûöü ÷éøéøûæĆéûöù Ê¿ ûïù ÓÝÊ 4435/144452/22.11.2013 (ÞÎÓ 3078/û. Ë’/04 12 2013)

13.

Ø ìñòéñöĄþöù ìíô åþíñ ü÷öêäóóíñ éçûïúï íôçúþüúïù æ åþíñ ü÷éþðíç úûñù ìñéûäõíñù
ûöü éôé÷ûüõñéòöĄ ôăĆöü æ äóóöü í÷ñþíñøïúñéòöĄ ÷øöëøäĆĆéûöù ëñé ûïô üóö÷öçïúï
ûöü çìñöü í÷íôìüûñòöĄ éôûñòíñĆåôöü.
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14.

Êñûæúíñù íôçúþüúïù ÷öü éýöøöĄô úûö úĄôöóö æ úûö ĆíëéóĄûíøö Ćåøöù ûïù
÷éøéëĀëæù íôåøëíñéù é÷ă éôéôíąúñĆíù ÷ïëåù ëñé þøæúï ÷åøéô ûïù
ñìñöòéûéôäóĀúïù

15.

Êñûæúíñù íôçúþüúïù Ćí üýñúûäĆíôï ìøéúûïøñăûïûé úþíûñòæ Ćí ûïô ÷øöûíñôăĆíôï
í÷åôìüúï öñ ö÷öçíù úûíøöĄôûéñ ôöĆñĆö÷öñïûñòąô íëëøäýĀô.

16.

17.

18.

Ð íõíûéîăĆíôï éçûïúï íôçúþüúïù ìíô éôéýåøíûéñ úí íòúüëþøöôñúĆă , í÷åòûéúï Ćí æ
þĀøçù Ćíûíëòéûäúûéúï Ćöôäìéù ÷öü óíñûöüøëíç óñëăûíøö é÷ă Ćçé ûøñíûçé ÷øñô
ûïô ü÷öêöóæ ûöü ÷øöûíñôăĆíôöü úþíìçöü, íòûăù òéñ éô ï çìøüúï ûïù Ćöôäìéù
üóö÷öñæðïòí úûé ÷óéçúñé ûïù ÷øöïëöĄĆíôĀô ÷øöòïøĄõíĀô ûöü Õåûøöü 123Ê ûöü
ÙÊÊ 2007 2013.
Ð íõíûéîăĆíôï éçûïúï íôçúþüúïù ÷óïøöç ûñù ÷øöĂ÷öðåúíñù êñĀúñĆăûïûéù, úĄĆýĀôé
Ćí ûñù ìñéûäõíñù ûïù ÓÝÊ 4435/144452/22.11.2013 (ÞÎÓ 3078/û. Ë’/04 12 2013)
Ø
ìñòéñöĄþöù
ûïù
íõíûéîăĆíôïù
éçûïúïù
úûöüù ìñòéñöĄþöüù ûöü ÷øöëøäĆĆéûöù, ă÷Āù
4435/144452/22.11.2013 (ÞÎÓ 3078/û. Ë’/04 12 2013)

íôçúþüúïù
úüĆ÷íøñóéĆêäôíûéñ
éüûöç öøçîöôûéñ úûïô ÓÝÊ

18.1

Ø ìñòéñöĄþöù íçôéñ éûöĆñòæ í÷ñþíçøïúï

18.2

Ø ìñòéñöĄþöù íçôéñ ôöĆñòă ÷øăúĀ÷ö ñìñĀûñòöĄ ìñòéçöü òéñ íñìñòăûíøé:

19.

45049

18.2.1

ØĆăøøüðĆï Îûéñøçé

18.2.2

ÎûíøăøøüðĆï Îûéñøçé

18.2.3

ÊôąôüĆï Îûéñøçé

18.2.4

Îûéñøçé ÙíøñöøñúĆåôïù ÎüðĄôïù

18.2.5

ÒìñĀûñòæ Óíýéóéñöüþñòæ Îûéñøçé

18.2.6

Ûüôíûéñøñúûñòæ öøëäôĀúï

18.2.7

Áóóï (éôéýåøéûí)

Ð í÷ñþíçøïúï ûöü ìñòéñöĄþöü òéûä ûïô åôôöñé ûïù úĄúûéúïù 2003/361/ÎÓ ûïù
Î÷ñûøö÷æù òéûéûäúúíûéñ úûñù ÷öóĄ Ćñòøåù, Ćñòøåù, Ćíúéçíù æ í÷ñþíñøæúíñù Ćí
÷øöúĀ÷ñòă óñëăûíøö ûĀô 750 éûăĆĀô æ òĄòóö íøëéúñąô Ćñòøăûíøö ûĀô 200 íò. íüøą,
òéñ íñìñòăûíøé, òéûéûäúúíûéñ úûñù:
19.1

÷öóĄ Ćñòøåù í÷ñþíñøæúíñù

19.2

Ćñòøåù í÷ñþíñøæúíñù

19.3

Ćíúéçíù í÷ñþíñøæúíñù

í÷ñþíñøæúíñù Ćí ÷øöúĀ÷ñòă óñëăûíøö ûĀô 750 éûăĆĀô æ í÷ñþíñøæúíñù
Ćí òĄòóö íøëéúñąô Ćñòøăûíøö ûĀô 200 íò. íüøą
Ø
ìñòéñöĄþöù
÷óïøöç
ûñù
÷øöĂ÷öðåúíñù
êñĀúñĆăûïûéù,
úĄĆýĀôé
Ćí ûñù ìñéûäõíñù ûïù ÓÝÊ
19.4

20.

Ð íõíûéîăĆíôï éçûïúï íôçúþüúïù ðé ÷øå÷íñ ôé ÷óïøöç ăóé ûé éôĀûåøĀ òøñûæøñé, úí éôûçðíûï ÷íøç÷ûĀúï
é÷öøøç÷ûíûéñ òéñ ìíô úüôíþçîíûéñ ï éõñöóăëïúæ ûïù.
Ð Ý÷ïøíúçé úüôíþçîíñ í÷ñòöüøñòä ûïô éõñöóăëïúï.
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ÎÒÖÊÒ ÎÖ ÍÝÖÊÕÎÒ ÍÒÓÊÒØÝßØÛ

ÖÊÒ

ØßÒ

ÎÙÒÔÎ×ÒÕØÜÐÜÊ
ÊÒÜÐÛÐÛ ÎÖÒÛßÝÛÐÛ

ÖÊÒ

ØßÒ

ÎÖÜÊÛÛÎÜÊÒ ÛÎ ÍÚÊÛÐ

ÖÊÒ

ØßÒ

Ûí ÷íøç÷ûĀúï ÷öü åôé é÷ă ûé éôĀûåøĀ íçôéñ ØßÒ éôéýåøíûí ûöüù óăëöüù .
Ð éõñöóăëïúï ìíô úüôíþçîíûéñ.
ÙÚØÜÊÛÐ Ê×ÒØÔØÌÐÜÐ

ÜÎÔØÛ Ê×ÒØÔØÌÐÛÐÛ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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7. ÓÚÒÜÐÚÒÊ ËÊÑÕØÔØÌÐÛÐÛ
é) (òøñûæøñé ÷öü éýöøöĄô úûï êéðĆöóăëïúï ûöü ýéòåóöü ûïù éçûïúïù íôçúþüúïù)
Ê/Ê

ËÊÑÕØÒ
/ ÓÊÜÐÌØÚÒÊ

ÓÚÒÜÐÚÒÊ
Ê
1

2

ßĀøöðåûïúï ûïù í÷åôìüúïù
úí Ćíûé÷öñïûñòæ ü÷öìöĆæ

Ë

Ì

ËÊÑÕØÛ ÙÊÚÊÜÐÚÐÛÎÒÛ

Í

Î

íóóíñĆĆéûñòăûïûé

Êýöøä íóóíñĆĆéûñòăûïûé Ćíûé÷öñïûñòæù ü÷öìöĆæù
ĆíëéóĄûíøï æ çúï ûöü 50% úí í÷ç÷íìö ÖöĆöĄ

20

20

20

20

Êýöøä íóóíñĆĆéûñòăûïûé Ćíûé÷öñïûñòæù ü÷öìöĆæù
ĆíëéóĄûíøï æ çúï ûöü 30% òéñ Ćñòøăûíøï ûöü 50%
úí í÷ç÷íìö ÖöĆöĄ æ ĆíëéóĄûíøï æ çúï ûöü 30% úí
í÷ç÷íìö Ùíøñýåøíñéù

15

15

15

15

Êýöøä íóóíñĆĆéûñòăûïûé Ćíûé÷öñïûñòæù ü÷öìöĆæù
ĆíëéóĄûíøï æ çúï ûöü 10% òéñ Ćñòøăûíøï ûöü 30%
úí í÷ç÷íìö ÖöĆöĄ æ ĆíëéóĄûíøï æ çúï ûöü 20% òéñ
Ćñòøăûíøï ûöü 30% úí í÷ç÷íìö Ùíøñýåøíñéù

10

10

10

10

Êýöøä íóóíñĆĆéûñòăûïûé Ćíûé÷öñïûñòæù ü÷öìöĆæù
ĆíëéóĄûíøï æ çúï ûöü 5% òéñ Ćñòøăûíøï ûöü 10%
úí í÷ç÷íìö ÖöĆöĄ æ ĆíëéóĄûíøï æ çúï ûöü 10% òéñ
Ćñòøăûíøï ûöü 20% úí í÷ç÷íìö Ùíøñýåøíñéù

5

5

5

5

Êýöøä ÷éøéëĀëæ ÷øöāăôûĀô ÙØÙ, ÙÌÎ, îĀāòąô
÷øöāăôûĀô ÷øöíøþöĆåôĀô é÷ă íñìñòåù íòûøöýåù
÷øöāăôûĀô ÷öü ýåøöüô þøæúï úæĆéôúïù
«ôïúñĀûñòă» òéñ «öøíñôă» úí úüúòíüéúçíù ÷öü
÷óïøöĄô ûñù úþíûñòåù ÷øöìñéëøéýåù æ ÷øöāăôûĀô
÷öü ÷éøäëöôûéñ Ćí úĄúûïĆé öóöòóïøĀĆåôïù
ìñéþíçøñúïù æ ÷øöāăôûĀô ÷öü ýåøöüô íðôñòä
úæĆéûé ÷ñúûö÷öçïúïù úí ÷öúöúûă ĆíëéóĄûíøö æ
çúö ûöü 50% ûĀô ÷éøéëöĆåôĀô ÷øöāăôûĀô.

20

20

20

Êýöøä ÷éøéëĀëæ ÷øöāăôûĀô ÙØÙ, ÙÌÎ, îĀāòąô
÷øöāăôûĀô ÷øöíøþöĆåôĀô é÷ă íñìñòåù íòûøöýåù,
÷øöāăôûĀô ÷öü ýåøöüô þøæúï úæĆéôúïù
«ôïúñĀûñòă» òéñ «öøíñôă» úí úüúòíüéúçíù ÷öü
÷óïøöĄô ûñù úþíûñòåù ÷øöìñéëøéýåù æ ÷øöāăôûĀô
÷öü ÷éøäëöôûéñ Ćí úĄúûïĆé öóöòóïøĀĆåôïù
ìñéþíçøñúïù æ ÷øöāăôûĀô ÷öü ýåøöüô íðôñòä
úæĆéûé ÷ñúûö÷öçïúïù, úí ÷öúöúûă ĆíëéóĄûíøö æ
çúö ûöü 30% òéñ Ćñòøăûíøö ûöü 50% ûĀô
÷éøéëöĆåôĀô ÷øöāăôûĀô.
Êýöøä ÷éøéëĀëæ ÷øöāăôûĀô ÙØÙ, ÙÌÎ, îĀāòąô
÷øöāăôûĀô ÷øöíøþöĆåôĀô é÷ă íñìñòåù íòûøöýåù,
÷øöāăôûĀô ÷öü ýåøöüô þøæúï úæĆéôúïù
«ôïúñĀûñòă» òéñ «öøíñôă» úí úüúòíüéúçíù ÷öü
÷óïøöĄô ûñù úþíûñòåù ÷øöìñéëøéýåù æ ÷øöāăôûĀô
÷öü ÷éøäëöôûéñ Ćí úĄúûïĆé öóöòóïøĀĆåôïù
ìñéþíçøñúïù æ ÷øöāăôûĀô ÷öü ýåøöüô íðôñòä
úæĆéûé ÷ñúûö÷öçïúïù úí ÷öúöúûă ĆíëéóĄûíøö æ
çúö ûöü 10% òéñ Ćñòøăûíøö ûöü 30% ûĀô
÷éøéëöĆåôĀô ÷øöāăôûĀô.

15

15

15

10

10

10

ÙéøéëĀëæ ÷øöāăôûĀô ÷öñăûïûéù
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5

5

5

Êýöøä í÷íõíøëéúçé ÷øöāăôûĀô ÷ñúûö÷öñïĆåôïù
êñöóöëñòæù òéóóñåøëíñéù æ êñöóöëñòæù íòûøöýæù úí
÷öúöúûă ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 50% ûĀô
þøïúñĆö÷öñöĄĆíôĀô ÷øąûĀô üóąô

20

20

20

20

20

Êýöøä í÷íõíøëéúçé ÷øöāăôûĀô ÷ñúûö÷öñïĆåôïù
êñöóöëñòæù òéóóñåøëíñéù æ ÷ñúûö÷öñïĆåôïù
êñöóöëñòæù íòûøöýæù úí ÷öúöúûă ĆíëéóĄûíøö æ
çúö ûöü 30% òéñ Ćñòøăûíøö ûöü 50% ûĀô
þøïúñĆö÷öñöüĆåôĀô ÷øąûĀô üóąô.

15

15

15

15

15

Êýöøä í÷íõíøëéúçé ÷øöāăôûĀô ÷ñúûö÷öñïĆåôïù
êñöóöëñòæù òéóóñåøëíñéù æ ÷ñúûö÷öñïĆåôïù
êñöóöëñòæù íòûøöýæù úí ÷öúöúûă ĆíëéóĄûíøö æ
çúö ûöü 20% òéñ Ćñòøăûíøö ûöü 30% ûĀô
þøïúñĆö÷öñöüĆåôĀô ÷øąûĀô üóąô.

10

10

10

10

10

Êýöøä í÷íõíøëéúçé ÷øöāăôûĀô ÷ñúûö÷öñïĆåôïù
êñöóöëñòæù òéóóñåøëíñéù æ ÷ñúûö÷öñïĆåôïù
êñöóöëñòæù íòûøöýæù úí ÷öúöúûă ĆíëéóĄûíøö æ
çúö ûöü 10% òéñ Ćñòøăûíøö ûöü 20% ûĀô
þøïúñĆö÷öñöüĆåôĀô ÷øąûĀô üóąô.

5

5

5

5

5

Ø ýöøåéù åþíñ úüôäÿíñ ñìñĀûñòä úüĆýĀôïûñòä Ćí
÷éøéëĀëöĄù ëñé ûïô íõéúýäóñúï ĆíëéóĄûíøö æ
çúö ûöü 30% ûĀô ÷øąûĀô üóąô.

20

20

20

20

20

Ø ýöøåéù åþíñ úüôäÿíñ ñìñĀûñòä úüĆýĀôïûñòä Ćí
÷éøéëĀëöĄù ëñé ûïô íõéúýäóñúï úí ÷öúöúûă
ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 20% òéñ Ćñòøăûíøö ûöü 30%
ûöü úüôăóöü ûĀô ÷øąûĀô üóąô.

15

15

15

15

15

Ø ýöøåéù åþíñ úüôäÿíñ ñìñĀûñòä úüĆýĀôïûñòä Ćí
÷éøéëĀëöĄù ëñé ûïô íõéúýäóñúï úí ÷öúöúûă
ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 10% òéñ Ćñòøăûíøö ûöü 20%
ûöü úüôăóöü ûĀô ÷øąûĀô üóąô.

10

10

10

10

10

Ø ýöøåéù åþíñ úüôäÿíñ ñìñĀûñòä úüĆýĀôïûñòä Ćí
÷éøéëĀëöĄù ëñé ûïô íõéúýäóñúï úí ÷öúöúûă
ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 5% òéñ Ćñòøăûíøö ûöü 10%
ûöü úüôăóöü ûĀô ÷øąûĀô üóąô.

5

5

5

5

5

Êýöøä ÷éøéëĀëæ ÷øöāăôûĀô ÙØÙ, ÙÌÎ, îĀāòąô
÷øöāăôûĀô ÷øöíøþöĆåôĀô é÷ă íñìñòåù íòûøöýåù,
÷øöāăôûĀô ÷öü ýåøöüô þøæúï úæĆéôúïù
«ôïúñĀûñòă» òéñ «öøíñôă» úí úüúòíüéúçíù ÷öü
÷óïøöĄô ûñù úþíûñòåù ÷øöìñéëøéýåù æ ÷øöāăôûĀô
÷öü ÷éøäëöôûéñ Ćí úĄúûïĆé öóöòóïøĀĆåôïù
ìñéþíçøñúïù æ ÷øöāăôûĀô ÷öü ýåøöüô íðôñòä
úæĆéûé ÷ñúûö÷öçïúïù úí ÷öúöúûă Ćñòøăûíøö ûöü
10% ûĀô ÷éøéëöĆåôĀô ÷øöāăôûĀô.
3

4

Î÷íõíøëéúçé êñöóöëñòąô ÷øąûĀô üóąô

ÒìñĀûñòä úüĆýĀôïûñòä Ćí ÷éøéëĀëöĄù
òéðíûö÷öçïúï ÷éøéëĀëæù
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5

6

ÛüĆêöóæ úûïô ÷øöúûéúçé ûöü ÷íøñêäóóöôûöù æ
/ òéñ ÷øöúûéúçé ûïù ÍïĆăúñéù Ýëíçéù.
1) Ûûö íõíûéîăĆíôö í÷íôìüûñòă úþåìñö
÷øöêóå÷íûéñ ï þøæúï æ ï ÷éøéëĀëæ
éôéôíąúñĆĀô ÷ïëąô íôåøëíñéù, (ýĀûöêöóûéāòä,
êñöôûçîíó, êñöéåøñö òó÷) ëñé ûïô òäóüÿï ûĀô
éôéëòąô ûĀô ĆöôäìĀô æ ìé÷äôíù úþíûñòåù Ćí
ûïô íëòéûäúûéúï úüúûïĆäûĀô ÷íøñêéóóöôûñòæù
ìñéþíçøñúïù (÷þ. ISO 14001, EMAS) æ
íëòéûéúûäúíñù úþíûñòåù Ćí ûïô íõöñòöôăĆïúï
üìäûñôĀô ÷ăøĀô 2) Üö íõíûéîăĆíôö í÷íôìüûñòă
úþåìñö éýöøä :
Õöôäìíù Ćíûé÷öçïúïù îĀāòąô ü÷ö÷øöāăôûĀô
éôíõéøûæûĀù òéûïëöøçéù, ÷óïô ûĀô íõéñøåúíĀô
÷öü ÷øöêóå÷öôûéñ úûö ðíúĆñòă ÷óéçúñö.
ÎòúüëþøöôñúĆă üýñúûäĆíôïù úýéëíñöûíþôñòæù
ü÷öìöĆæù æ çìøüúï ôåĀô úýéëíçĀô ÷óïô ûĀô
íõéñøåúíĀô ÷öü éôéýåøöôûéñ úûö ðíúĆñòă
÷óéçúñö ûöü ÷øöëøäĆĆéûöù, úí ÷íøç÷ûĀúï ÷öü
öñ ìé÷äôíù ûöüù ëñé ûïô ÷øöúûéúçé ûïù
ìïĆăúñéù üëíçéù òéñ ûöü ÷íøñêäóóöôûöù ìíô
õí÷íøôöĄô ûö 50% ûöü í÷ñóåõñĆöü
÷øöĂ÷öóöëñúĆöĄ, ąúûí ôé íõéñøíðöĄô é÷ă ûï
ìñéìñòéúçé êéðĆöóăëïúïù
Ùöúöúûă ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 30% òéñ
Ćñòøăûíøö æ çúö ûöü 50% ûöü úüôöóñòöĄ
í÷ñóåõñĆöü ÷øöĂ÷öóöëñúĆöĄ ûïù í÷åôìüúïù
éýöøä ìé÷äôíù ëñé ûïô ÷øöúûéúçé ûöü
÷íøñêäóóöôûöù òéñ ûïù ìïĆăúñéù üëíçéù.

20

20

20

15

15

15

Ùöúöúûă ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 20% òéñ
Ćñòøăûíøö ûöü 30% ûöü úüôöóñòöĄ í÷ñóåõñĆöü
÷øöĂ÷öóöëñúĆöĄ ûïù í÷åôìüúïù éýöøä ìé÷äôíù
ëñé ûïô ÷øöúûéúçé ûöü ÷íøñêäóóöôûöù òéñ ûïù
ìïĆăúñéù üëíçéù.

10

10

10

Ùöúöúûă ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 10% òéñ
Ćñòøăûíøö ûöü 20% ûöü úüôöóñòöĄ í÷ñóåõñĆöü
÷øöĂ÷öóöëñúĆöĄ ûïù í÷åôìüúïù éýöøä ìé÷äôíù
ëñé ûïô ÷øöúûéúçé ûöü ÷íøñêäóóöôûöù òéñ ûïù
ìïĆăúñéù üëíçéù.

5

5

5

Ùöúöúûă ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 30% òéñ
Ćñòøăûíøö ûöü 50% ûöü úüôöóñòöĄ í÷ñóåõñĆöü
÷øöĂ÷öóöëñúĆöĄ ûïù í÷åôìüúïù éýöøä ìé÷äôíù
ëñé ûï êíóûçĀúï ûïù Ýëñíñôæù òéñ ûïô ÷øöúûéúçé
ûöü òéûéôéóĀûæ.

20

20

20

÷öúöúûă ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 20% òéñ
Ćñòøăûíøö ûöü 30% ûöü úüôöóñòöĄ í÷ñóåõñĆöü
÷øöĂ÷öóöëñúĆöĄ ûïù í÷åôìüúïù éýöøä ìé÷äôíù
ëñé ûï êíóûçĀúï ûïù Ýëñíñôæù, òéñ ûïô ÷øöúûéúçé
ûöü òéûéôéóĀûæ
Ùöúöúûă ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 10% òéñ
Ćñòøăûíøö ûöü 20% ûöü úüôöóñòöĄ í÷ñóåõñĆöü
÷øöĂ÷öóöëñúĆöĄ ûïù í÷åôìüúïù éýöøä ìé÷äôíù
ëñé ûï êíóûçĀúï ûïù Ýëñíñôæù òéñ ûïô òéñ ûïô
÷øöúûéúçé ûöü òéûéôéóĀûæ.

15

15

15

10

10

10

5

5

5

ËíóûçĀúï üëñíñôæù òéñ ÷øöúûéúçé ûöü
òéûéôéóĀûæ

Ùöúöúûă ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 5% òéñ
Ćñòøăûíøö ûöü 10% ûöü úüôöóñòöĄ í÷ñóåõñĆöü
÷øöĂ÷öóöëñúĆöĄ ûïù í÷åôìüúïù éýöøä ìé÷äôíù
ëñé ûï êíóûçĀúï ûïù Ýëñíñôæù òéñ ûïô òéñ ûïô
÷øöúûéúçé ûöü òéûéôéóĀûæ

45053
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ÊĄõïúï é÷éúþăóïúïù

Õí ûïô üóö÷öçïúï ûöü í÷íôìüûñòöĄ úþíìçöü
÷øöêóå÷íûéñ ï ìïĆñöüøëçé äôĀ ûĀô åõñ (6) ôåĀô
ðåúíĀô é÷éúþăóïúïù úí Î.Õ.Î (Îûæúñíù
Õöôäìíù Îøëéúçéù).

20

20

20

20

Õí ûïô üóö÷öçïúï ûöü í÷íôìüûñòöĄ úþíìçöü
÷øöêóå÷íûéñ ï ìïĆñöüøëçé ÷íøñúúăûíøĀô ûĀô
ûøñąô åĀù åõñ (4 6) ôåĀô ðåúíĀô é÷éúþăóïúïù
úí Î.Õ.Î (Îûæúñíù Õöôäìíù Îøëéúçéù).

15

15

15

15

Õí ûïô üóö÷öçïúï ûöü í÷íôìüûñòöĄ úþíìçöü
÷øöêóå÷íûéñ ï ìïĆñöüøëçé Ćñéù åĀù ûøñąô (1 3)
ôåĀô ðåúíĀô é÷éúþăóïúïù úí Î.Õ.Î (Îûæúñíù
Õöôäìíù Îøëéúçéù).

10

10

10

10

5

5

5

5

ÙøöúòăĆñúï ìñòéñöóöëïûñòąô ă÷öü
é÷öìíñòôĄíûéñ ăûñ ö êéðĆăù úüĆĆíûöþæù ûöü
ýöøåé Ćí çìñé òíýäóéñé úûïô í÷åôìüúï, òéûä
ûïô éçûïúï, íçôéñ çúöù æ ĆíëéóĄûíøöù ûöü 40%
ûöü í÷ñóåõñĆöü ÷øöĂ÷öóöëñúĆöĄ æ çúöù ûöü 35%
ûöü í÷ñóåõñĆöü ÷øöĂ÷öóöëñúĆöĄ ëñé í÷íôìĄúíñù
úûé Ćñòøä ôïúñä ûöü Êñëéçöü

20

20

20

20

20

ÙøöúòăĆñúï ìñòéñöóöëïûñòąô ă÷öü
é÷öìíñòôĄíûéñ ăûñ ö êéðĆăù úüĆĆíûöþæù ûöü
ýöøåé Ćí çìñé òíýäóéñé úûïô í÷åôìüúï, òéûä
ûïô éçûïúï, íçôéñ ĆíëéóĄûíøöù æ çúöù ûöü 35%
òéñ Ćñòøăûíøöù ûöü 40% ûöü í÷ñóåõñĆöü
÷øöĂ÷öóöëñúĆöĄ æ ĆíëéóĄûíøöù æ çúöù ûöü 30%
òéñ Ćñòøăûíøöù ûöü 35% ûöü í÷ñóåõñĆöü
÷øöĂ÷öóöëñúĆöĄ ëñé í÷íôìĄúíñù úûé Ćñòøä
ôïúñä ûöü Êñëéçöü.

15

15

15

15

15

ÙøöúòăĆñúï ìñòéñöóöëïûñòąô ă÷öü
é÷öìíñòôĄíûéñ ăûñ ö êéðĆăù úüĆĆíûöþæù ûöü
ýöøåé Ćí çìñé òíýäóéñé úûïô í÷åôìüúï, òéûä
ûïô éçûïúï, íçôéñ ĆíëéóĄûíøöù æ çúöù ûöü 30%
òéñ Ćñòøăûíøöù ûöü 35% ûöü í÷ñóåõñĆöü
÷øöĂ÷öóöëñúĆöĄ æ ĆíëéóĄûíøöù ûöü 25% òéñ
Ćñòøăûíøöù ûöü 30% ûöü í÷ñóåõñĆöü
÷øöĂ÷öóöëñúĆöĄ ëñé í÷íôìĄúíñù úûé Ćñòøä
ôïúñä ûöü Êñëéçöü.

10

10

10

10

10

ÙøöúòăĆñúï ìñòéñöóöëïûñòąô ă÷öü
é÷öìíñòôĄíûéñ ăûñ ö êéðĆăù úüĆĆíûöþæù ûöü
ýöøåé Ćí çìñé òíýäóéñé úûïô í÷åôìüúï, òéûä
ûïô éçûïúï, íçôéñ ĆíëéóĄûíøöù ûöü 25% òéñ
Ćñòøăûíøöù ûöü 30% ûöü í÷ñóåõñĆöü
÷øöĂ÷öóöëñúĆöĄ.

5

5

5

5

5

Õí ûïô üóö÷öçïúï ûöü í÷íôìüûñòöĄ úþíìçöü
÷øöêóå÷íûéñ ìñéûæøïúï ûĀô üýñúûéĆåôĀô
ðåúíĀô íøëéúçéù.

8

ÍüôéĆñúĆăù í÷ñþíçøïúïù
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9

10

ßéøéòûïøñúĆăù ÷éøéëĀëñòæù ìñéìñòéúçéù òéñ
÷øöāăôûöù
Üö ÷øöāăô þéøéòûïøçîíûéñ Āù òéñôöûăĆö

20

20

20

20

20

Ð ÷éøéëĀëñòæ ìñéìñòéúçé úûö úĄôöóă ûïù
þéøéòûïøçîíûéñ Āù ôåé æ ÷øöïëĆåôï, æ éô
éýöøä úí þøæúï úüúûïĆäûĀô éüûöĆéûñúĆöĄ
íóåëþöü òéûéëøéýæù ìíìöĆåôĀô úûïô
÷éøéëĀëñòæ ìñéìñòéúçé.
Ð úüúòíüéúçé òéñ ï ÷éøöüúçéúï ûĀô ÷øöāăôûĀô
íçôéñ ôåé æ ÷øöïëĆåôï òéñ ûö ÷øöāăô íçôéñ
í÷ąôüĆö.
Ð úüúòíüéúçé òéñ ï ÷éøöüúçéúï ûĀô ÷øöāăôûĀô
íçôéñ ôåé ï ÷øöïëĆåôï æ ÷øăòíñûéñ ëñé
úüúòíüéúçé ûíóñòöĄ òéûéôéóĀûæ, æ ûö ÷øöāăô
íçôéñ í÷ąôüĆö, æ ëçôíûéñ íñúéëĀëæ Ćñéù
úïĆéôûñòä êíóûñĀĆåôïù ìñéìñòéúçéù ÷éøéëĀëæù
ëñé ûï úüëòíòøñĆåôï í÷ñþíçøïúï, ûö é÷öûåóíúĆé
ûïù ö÷öçéù íçôéñ úïĆéôûñòă úí úþåúï Ćí ûöô
ăëòö ÷éøéëĀëæù ûïù, ûïô ÷öñăûïûé ûĀô
÷øöāăôûĀô æ ûö òăúûöù ÷éøéëĀëæù ûïù.

15

15

15

15

15

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

20

20

20

20

20

15

15

15

15

15

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

Ø ü÷öÿæýñöù ìñòéñöĄþöù ÷øöúòöĆçúíñ ñìñĀûñòä
úüĆýĀôïûñòä ÷öü ôé òéóĄ÷ûöüô ÷öúöúûă
ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 20% ûĀô ÷éøéëăĆíôĀô
÷øöāăôûĀô.

20

20

20

20

20

Ø ü÷öÿæýñöù ìñòéñöĄþöù ÷øöúòöĆçúíñ ñìñĀûñòä
úüĆýĀôïûñòä ÷öü ôé òéóĄ÷ûöüô ÷öúöúûă
ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 15% òéñ Ćñòøăûíøö ûöü
20% ûĀô ÷éøéëăĆíôĀô ÷øöāăôûĀô.

15

15

15

15

15

Êôä÷ûüõï ÎõéëĀëąô
Ìñé üýñúûäĆíôíù í÷ñþíñøæúíñù
Üö ÷öúöúûă ûĀô íõéëĀëąô ÷øöù ûöô òĄòóö
íøëéúñąô ÷öü íĆýéôçîíñ ö ü÷öÿæýñöù ìñòéñöĄþöù
òéûä Ćåúö ăøö ûïô ûíóíüûéçé ûøñíûçé íçôéñ
ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 20% òéñ Ćñòøăûíøö ûöü
30% (íõéñøöĄôûéñ ûïù ìñéìñòéúçéù
êéðĆöóăëïúïù öñ üýñúûäĆíôíù í÷ñþíñøæúíñù ûĀô
ö÷öçĀô ûö ÷öúöúûă ûĀô íõéëĀëąô ÷øöù ûöô
òĄòóö íøëéúñąô ÷öü íĆýéôçîíñ ö ü÷öÿæýñöù
ìñòéñöĄþöù òéûä Ćåúö ăøö ûïô ûíóíüûéçé ûøñíûçé
íçôéñ ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 30% ).
Üö ÷öúöúûă ûĀô íõéëĀëąô ÷øöù ûöô òĄòóö
íøëéúñąô ÷öü íĆýéôçîíñ ö ü÷öÿæýñöù ìñòéñöĄþöù
òéûä Ćåúö ăøö ûïô ûíóíüûéçé ûøñíûçé íçôéñ
ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 15% òéñ Ćñòøăûíøö ûöü
20%.
Üö ÷öúöúûă ûĀô íõéëĀëąô ÷øöù ûöô òĄòóö
íøëéúñąô ÷öü íĆýéôçîíñ ö ü÷öÿæýñöù ìñòéñöĄþöù
òéûä Ćåúö ăøö ûïô ûíóíüûéçé ûøñíûçé íçôéñ
ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 10% òéñ Ćñòøăûíøö ûöü
15%.
Üö ÷öúöúûă ûĀô íõéëĀëąô ÷øöù ûöô òĄòóö
íøëéúñąô ÷öü íĆýéôçîíñ ö ü÷öÿæýñöù ìñòéñöĄþöù
òéûä Ćåúö ăøö ûïô ûíóíüûéçé ûøñíûçé íçôéñ
ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 5% òéñ Ćñòøăûíøö ûöü
10%.
Ìñé ñìøĄúíñù í÷íòûäúíñù ÷éøéëĀëñòæù
ìüôéĆñòăûïûéù æ ìøéúûïøñăûïûéù

45055
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Ø ü÷öÿæýñöù ìñòéñöĄþöù ÷øöúòöĆçúíñ ñìñĀûñòä
úüĆýĀôïûñòä ÷öü ôé òéóĄ÷ûöüô ÷öúöúûă
ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 10% òéñ Ćñòøăûíøö ûöü
15% ûĀô ÷éøéëăĆíôĀô ÷øöāăôûĀô.

10

10

10

10

10

Ø ü÷öÿæýñöù ìñòéñöĄþöù ÷øöúòöĆçúíñ ñìñĀûñòä
úüĆýĀôïûñòä ÷öü ôé òéóĄ÷ûöüô ÷öúöúûă
ĆíëéóĄûíøö æ çúö ûöü 5% òéñ Ćñòøăûíøö ûöü
10% ûĀô ÷éøéëăĆíôĀô ÷øöāăôûĀô.

10

10

10

10

10

ÕÎÌÒÛÜÐ ËÊÑÕØÔØÌÒÊ ÎÖÜÊ×ÐÛ
Ûüôûíóíúûæù ËéøĄûïûéù
ÎÔÊßÒÛÜÐ ËÊÑÕØÔØÌÒÊ ÎÖÜÊ×ÐÛ

200

200

160

140

140

40%

40%

41%

39%

39%

80

80

65

55

55

ê) (úüĆ÷óïøĀĆéûñòä òøñûæøñé í÷ñóöëæù ÷øäõíĀô)
ÛÝÕÙÔÐÚáÕÊÜÒÓÊ ÓÚÒÜÐÚÒÊ
ÎÙÒÔØÌÐÛ ÙÚÊ×ÎáÖ
1

Ê

Í

ËÊÑÕØÛ ÙÊÚÊÜÐÚÐÛÎÒÛ

Î

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Ùüøă÷óïòûíù ÷íøñöþåù
Üö íõíûéîăĆíôö í÷íôìüûñòă úþåìñö ðé üóö÷öñïðíç
úí ÷üøă÷óïòûï ÷íøñöþæ. ÛĄĆýĀôé Ćí ûïô Ćí
éøñðĆ. 259315/272/16 01 2008 é÷ăýéúï ûöü ÎñìñòöĄ
ÌøéĆĆéûåé Óöñôöûñòąô ÙăøĀô òéñ Ý÷öìöĆąô, Āù
÷üøă÷óïòûöñ ôöĆöç ðíĀøöĄôûéñ öñ éòăóöüðöñ:
ÎĄêöñé, Êþéāé, Ðóíçé, Óöøñôðçé, ÔéòĀôçé,
Õíúúïôçé, Êøòéìçé.

3

Ì

ËéĆêéòöòéóóñíøëïûñòåù ÷íøñöþåù
Üö íõíûéîăĆíôö í÷íôìüûñòă úþåìñö ðé üóö÷öñïðíç
úí êéĆêéòöòéóóñíøëïûñòæ ÷íøñöþæ.
ÛĄĆýĀôé Ćí ûö ÷éøäøûïĆé ÒÒ ûïù Ćí éøñðĆ.
4215/18 05 2009 ÝÊ, öñ êéĆêéòöòéóóñíøëïûñòåù
÷íøñöþåù íçôéñ öñ éòăóöüðíù: ÊñûĀóöéòéøôéôçé,
Áøûé, Íüû. Êûûñòæ, ËöñĀûçé, ÍøäĆé, Ãêøöù, ÎĄêöñé,
Ðóíçé, ÐĆéðçé, Ñíúúéóöôçòï, Óéêäóé, Óéøìçûúé,
Óñóòçù, Ôäøñúé, Õéëôïúçé, ×äôðï, Ùåóóé, Ùñíøçé,
Ùøåêíîé, Úöìă÷ïù, Ûíøøąô, ÜøñòäóĀô, Þðñąûñìéù,
ÞĀòçìé, ßéóòñìñòæ.

2

Ë

Óéóäðñ ÷øöāăôûĀô Ùíøñýåøíñéù
Tö íõíûéîăĆíôö í÷íôìüûñòă úþåìñö éýöøä ûï
Ćíûé÷öçïúï òéñ íĆ÷öøçé ÷øöāăôûĀô ÷öü
÷íøñåþöôûéñ úûö òéóäðñ ûïù ÷íøñöþæù ûöü
í÷íôìüûñòöĄ úþíìçöü òéñ ëñé ûé ö÷öçé ü÷äøþíñ
íóóíñĆĆéûñòăûïûé Ćíûé÷öñïûñòæù ü÷öìöĆæù úí
í÷ç÷íìö Ùíøñýåøíñéù.
ÕÎÌÒÛÜÐ ËÊÑÕØÔØÌÒÊ
ÛÝÕÙÔÐÚáÕÊÜÒÓáÖ ÓÚÒÜÐÚÒáÖ

20

20

20

20

20
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1) Üé úüĆ÷óïøĀĆéûñòä òøñûæøñé í÷ñóöëæù ÷øäõíĀô óéĆêäôöôûéñ ü÷ăÿï ëñé ûï úíñøä òéûäûéõæù ûöü úí ÷çôéòíù
ü÷éëĀëæù, Ćăôö íýăúöô ö ìñòéñöĄþöù åþíñ óäêíñ ûïô íóäþñúûï êéðĆöóöëçé åôûéõïù úûïô òéûïëöøçé ÷öü éôæòíñ.
2) Ûí ÷íøç÷ûĀúï ÷öü Ćñé ÷íøñöþæ íçôéñ ûéüûăþøöôé êéĆêéòöòéóóñíøëïûñòæ òéñ ÷üøă÷óïòûï, (úüĆ÷óïøĀĆéûñòä
òøñûæøñé 1 òéñ 2), êéðĆöóöëíçûéñ Ćí 10 êéðĆöĄù. Óéûä úüôå÷íñé ï Ćåëñúûï ìüôéûæ êéðĆöóöëçé ûĀô ÷øăúðíûĀô
òøñûïøçĀô éôåøþíûéñ úûöüù 20 êéðĆöĄù.

ÛÝÌÓÎÖÜÚáÖÎÒ ÜÐ ËÊÛÐ
ÜÐÛ ÓÊÜÐÌØÚÒÊÛ ÛÜÐÖ ØÕÊÍÊ
ÓÚÒÜÐÚÒáÖ …………………..

ÛÝÖØÔÒÓÐ ËÊÑÕØÔØÌÒÊ

ÖÊÒ

ØßÒ
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8. ÊÖÊÔÝÛÐ ÓØÛÜØÝÛ ÜÐÛ ÊÒÜÐÛÐÛ ÎÖÒÛßÝÛÐÛ

Ûûöñþíçö òăúûöüù
úí úïĆíøñôåù ûñĆåù

Ê1.

ÍñéĆăøýĀúï Ùíøñêäóóöôûöù ßąøöü

Ê2.

Óûñøñéòåù Îëòéûéúûäúíñù

Ê3.

Ê4.

Ê5.

Ê2.1.

Óûñøñéòåù Îëòéûéúûäúíñù
ÙéøéëĀëñòæù Íñéìñòéúçéù

Ê2.2.

Ê÷öðæòíüúïù

Ê2.3.

ÞĄóéõïù

ÎÙÒÞÊÖÎÒÊ
ÓÜÒÚÒÊÓáÖ
ÎÌÓÊÜÊÛÜÊÛÎáÖ
((û.Ć.)/ éøñðĆăù
öøăýĀô íçìöù
òéûéúòíüæù)
ÍÝÖÊÕÒÓØÜÐÜÊ
ÕÐßÊÖØÔØÌÒÓØÝ
Î×ØÙÔÒÛÕØÝ
ÛÝÕÞáÖÊ ÕÎ ÜÐÖ
ÊÒÜÐÛÐ ÎÖÒÛßÝÛÐÛ
(HP æ KW)

Îëòéûéúûäúíñù & Õïþéôöóöëñòăù
Îõö÷óñúĆăù
Ê3.1.

Õíûé÷öçïúïù & Ûüúòíüéúçéù

Ê3.2.

Óéûäÿüõïù

Ê3.3.

Ôöñ÷åù Îëòéûéúûäúíñù

ÿĄõïù

Óăúûöù Õíûéýöøäù & Õíûíëòéûäúûéúïù
Îõö÷óñúĆöĄ æ ÎëòéûéúûäúíĀô
Õíûéýöøñòä Õåúé
Ê5.1.

ÎúĀûíøñòæù Õíûéýöøäù

Ê5.2.

ÎõĀûíøñòæù Õíûéýöøäù

Ê6.

Îõö÷óñúĆăù ÌøéýíçĀô æ ßąøĀô
ÙøöúĀ÷ñòöĄ

Ê7.

Îõö÷óñúĆăù Ý÷ïøíúñąô

Ê8.

Îõö÷óñúĆăù ÛüëòöĆñìæù

Ê9.

Ôöñ÷ăù Îõö÷óñúĆăù

Ê10.

Îñìñòåù Îëòéûéúûäúíñù

Ê. ÛÝÖØÔÒÓØ ÓØÛÜØÛ ÎÙÎÖÍÝÛÐÛ
Ë. Î÷íôìüûñòæ ìé÷äôï ÷öü úüĆêäóóíñ úûïô
÷øöúûéúçé ûöü ÷íøñêäóóöôûöù (éòöóöüðíç
éôäóüúï)*
ØñòöìöĆñòåù Îøëéúçíù
Ë1.
Ë2.
Ë3.

Õïþéôöóöëñòåù Îøëéúçíù
Ôöñ÷åù Îøëéúçíù

Ì. Î÷íôìüûñòæ ìé÷äôï ÷öü úüĆêäóóíñ
úûï êíóûçĀúï òéñ ÷éøéòöóöĄðïúï
üëíñöôöĆñòąô úüôðïòąô
(éòöóöüðíç éôäóüúï)*
Í. Ìíôñòä Ãõöìé (ÊĆöñêåù úüĆêöĄóĀô Ćíóåûïù
üóö÷öçïúïù úþíìçöü, Ćïþéôñòąô, òó÷.)
Î. Ê÷øăêóí÷ûé (Ćåþøñ 10% ûïù í÷ñóåõñĆïù
ìé÷äôïù)

ÛÝÖØÔÒÓØ ÓØÛÜØÛ ÊÒÜÐÛÐÛ ÎÖÒÛßÝÛÐÛ
(Ê+Ë+Ì+Í+Î)
* íòûăù éüûąô ÷öü éôéýåøöôûéñ úûñù äóóíù òéûïëöøçíù

ÎÙÒÞÊÖÎÒÊ
ÓÜÒÚÒÊÓáÖ
ÎÌÓÊÜÊÛÜÊÛÎáÖ
((û.Ć.)/ éøñðĆăù
öøăýĀô
íçìöù òéûéúòíüæù)
ÓØÛÜØÛ
ÍÝÖÊÕÒÓØÜÐÜÊ
ÎÙÒÔÎ×ÒÕáÖ
ÕÐßÊÖØÔØÌÒÓØÝ
ÍÊÙÊÖáÖ
Î×ØÙÔÒÛÕØÝ
ÛÝÕÞáÖÊ
% úûö
ÕÎ ÜÐÖ ÊÒÜÐÛÐ
Îüøą
ÛÝÖØÔØ
ÎÖÒÛßÝÛÐÛ
(HP æ KW)
ÙÚØÜÊÛÐ
ÍÒÓÊÒØÝßØÝ

ÙÚØÜÊÛÐ
Ê×ÒØÔØÌÐÜÐ

ÓØÛÜØÛ
ÎÙÒÔÎ×ÒÕáÖ
ÍÊÙÊÖáÖ

Îüøą

% úûö
ÛÝÖØÔØ
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9. ÕÐ ÎÌÓÎÓÚÒÕÎÖÎÛ ÍÊÙÊÖÎÛ
Ê/
Ê
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ÊÖÜÒÓÎÒÕÎÖØ

Ê×ÒÊ

ÛÝÖØÔØ ÙÎÚÒÓØÙáÖ
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10. ÙÚØÜÊÛÐ Ê×ÒØÔØÌÐÜÐ
ÔéĆêäôöôûéù ü÷ăÿï :

Ûûöñþíçé åôûéõïù:
Üçûóöù éçûïúïù
ÜöĆåéù åôûéõïù
Íøäúï
ØĆäìé òøñûïøçĀô êéðĆöóăëïúïù
ËéðĆöóöëçé (úüô úüĆ÷óïøĀĆéûñòä
òøñûæøñé)
ÍüôéĆñòăûïûé
ÒúþĄù ĆïþéôöóöëñòöĄ íõö÷óñúĆöĄ

11. ßÚÐÕÊÜØÍØÜÐÛÐ ÓØÛÜØÝÛ ÜÐÛ ÊÒÜÐÛÐÛ ÎÖÒÛßÝÛÐÛ
ÓÊÜÊ ÜÐÖ ÊÒÜÐÛÐ
Îüøą

ÙÚØÜÊÛÐ ÝÙÐÚÎÛÒÊÛ

Ùöúöúûă

Îüøą

Ùöúöúûă

ÊÙØÞÊÛÐ
ÌÖáÕØÍØÜÒÓÐÛ
ÎÙÒÜÚØÙÐÛ
Îüøą

Ùöúöúûă

ÛÝÖØÔØ ÎÙÎÖÍÝÛÐÛ
é.

Åìñé òíýäóéñé

ê.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2013
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