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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1674
8 Ιουλίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 1784/84343
΄Εγκριση δαπάνης και καθορισμός των λεπτομερειών
εφαρμογής των δράσεων 1.2 «Ηλεκτρονικό Δίκτυο
Μελισσοκομίας – Melinet» και 6.1 «Εφαρμοσμένη Έρευ−
να», στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης των
συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων
της μελισσοκομίας έτους 2013.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 4 της αριθμ.
742/1425/63982/28−05−2013 (Β΄1325) ΚΥΑ των Υπουργών
Εσωτερικών, Οικονομικών, Ανάπτυξης − Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση των
ενεργειών του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών
παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσο−
κομίας έτους 2013»,
β) της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν.992/1979
«περί οργανώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την
εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος
εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών
θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280),
γ) του άρθρου 28 του ν.2520/1997 «Μέτρα για τους νέ−
ους αγρότες, σύσταση Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελ−
ματικής Εκπαίδευσης – Κατάρτισης και Απασχόλησης
και άλλες διατάξεις» (Α΄173), όπως ισχύει κάθε φορά,
δ) των άρθρων 21 και 22 του ν.2362/1995 (Α΄ 247) «περί
Δημόσιου Λογιστικού», όπως τροποποιήθηκε με τον
ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (Α΄ 141)
και τον ν.3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής,
στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατά−
ξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 66),
ε) των άρθρων 13, 14, 15, 16 και 27 του ν.2637/1998 «Σύστα−
ση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσα−
νατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύν−
σεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας
και Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης ΑΕ και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 200), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως τέθηκε
σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 Π.Δ. «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98),
η) του ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄ 87),
θ) του ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων
υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες δια−
τάξεις» (Α΄ 35), όπως τροποποιείται και ισχύει,
ι) της αριθμ. 389578/2000 (Β΄ 1470) απόφασης του
Υπουργού Γεωργίας «περί έγκρισης Κανονισμού Διαδι−
κασίας Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που
βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών
Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)»,
κ) της αριθμ. 271562/2002 (Β΄ 1042) απόφασης του
Υπουργού Γεωργίας «Έγκριση του Οργανισμού Πλη−
ρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανα−
τολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ως Οργανισμού
Πληρωμών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
λ) του άρθρου 28 του ν.2520/1997 (Α΄ 173), όπως ισχύει
κάθε φορά,
μ) του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄ 194),
ν) της αριθμ. 280682/2009 (Β΄ 972) απόφασης του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μετα−
βίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα,
Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Δι−
εύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να
υπογράφουν με “Εντολή Υπουργού”», όπως τροποποιή−
θηκε με τις αριθ. 271726/2010 (Β΄1400) και 184/29889/2012
(Β΄910) όμοιες αποφάσεις,
ξ) της αριθμ. 188763/13−10−2011 (Β΄2284) Κοινή Υπουργι−
κή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύσταση Ελληνικού Γεωρ−
γικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ και συγχώνευση επο−
πτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων νομικών προσώπων», όπως τροποποιείται
και ισχύει.
2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ), όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν:
α) 1234/ΕΚ/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοι−
νής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών
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διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος
κανονισμός ΚΟΑ)» (L 299),
β) 917/ΕΚ/2004 της Επιτροπής «για λεπτομέρειες
εφαρμογής του Καν(ΕΚ)797/2004 του Συμβουλίου για
ενέργειες βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και
εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας» (L 163),
γ) 1290/ΕΚ/2005 «για τη χρηματοδότηση της Κοινής
Γεωργικής Πολιτικής»(L 209),
δ) 885/ΕΚ/2006 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτο−
μερών κανόνων εφαρμογής του Καν(ΕΚ)1290/2005 του
Συμβουλίου, σχετικά με τη διαπίστευση των οργανισμών
πληρωμών και άλλων οργανισμών για την εκκαθάριση
των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ» (L 171).
3. Τα αιτήματα των φορέων.
4. Την αριθμ. Ε(2010) 6054 τελικό/14−09−2010 απόφαση
της Επιτροπής «σχετικά με την έγκριση του προγράμμα−
τος για τη βελτίωση της παραγωγής και εμπορίας των
προϊόντων της μελισσοκομίας, που υπέβαλε η Ελλάδα,
σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ)1234/2007 του Συμβουλίου και
με τη συνεισφορά της Ένωσης στο πρόγραμμα αυτό»
5. Την αριθμ. 1623/7187/18−01−2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙ6Β−3ΒΜ)
απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικής του ΥΠΑΑΤ, με
την οποία εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους δύο
εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ
(2.850.000€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδι−
κός Φορέας 29−110 ΚΑΕ 5423, οικονομικού έτους 2013,
για την υλοποίηση του προγράμματος «Βελτίωσης της
παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσο−
κομίας», για το έτος 2013.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν αυτής που προ−
κλήθηκε με την αριθμ.742/1425/63982/28−05−2013 ΚΥΑ
(Β΄1325), συνολικού ύψους δύο εκατομμυρίων οκτακο−
σίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (2.850.000€) για το έτος
2013 (Κ.Α.Ε. 5423, Ειδικός Φορέας 29−110), αποφασίζουμε:
1. Σκοπός:
Εγκρίνουμε την δαπάνη, καθώς και τους όρους και
προϋποθέσεις χορήγησής της για την υλοποίηση των
δράσεων 1.2 «Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας −
Melinet» και 6.1 «Εφαρμοσμένη Έρευνα», στο πλαίσιο
εφαρμογής του προγράμματος βελτίωσης των συν−
θηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της
μελισσοκομίας έτους 2013.
2. Περιγραφή των δράσεων:
2.1 Δράση «Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας –
Melinet»
Σε εφαρμογή του άρθρου 2 της αριθμ. 742/1425/63982/
28−05−2013 ΚΥΑ, ενισχύεται η συνέχιση για την περίο−
δο από 01/09/2012 έως 31/08/2013 της ορθής λειτουργί−
ας, συντήρησης και αναβάθμισης της εφαρμογής του
Melinet για την εκτέλεση των παρακάτω:
• εμπλουτισμό με ενημερωτικό και επιστημονικό υλικό,
καθώς και με αποτελέσματα ερευνητικών προγραμμά−
των, επιστημονικές δραστηριότητες, κλπ
• ανάρτηση ανακοινώσεων για σημαντικά γεγονότα,
όπως συνέδρια, εκθέσεις, ημερίδες κλπ,
• ανάρτηση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για τη συμμετοχή στις δράσεις όλων των προγραμμά−
των μελισσοκομίας, συμπεριλαμβανομένου κι εκείνου
που αφορά στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους,

• καταχώριση Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και
Υπουργικών Αποφάσεων,
• λειτουργία βάσης δεδομένων για την εισαγωγή, επε−
ξεργασία και ηλεκτρονική διαβίβαση των στοιχείων που
αφορούν στην υλοποίηση των δράσεων του προγράμ−
ματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των
προϊόντων της μελισσοκομίας, καθώς και οποιοδήποτε
άλλου στατιστικού στοιχείου αναφορικά με τον τομέα
της μελισσοκομίας,
• δημιουργία και συντήρηση Μητρώου μελισσοκόμων
και μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων, σε συνεργασία
με τις Δ/νσεις Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ και Πληρο−
φορικής του ΥπΑΑΤ, τα Κέντρα Μελισσοκομίας και τις
Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των
Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας
• δημιουργία και ενημέρωση ειδικής μηχανογραφικής
εφαρμογής για την καταχώριση των δεδομένων και την
επεξεργασία των στοιχείων των δυνητικών δικαιούχων,
των τελικών δικαιούχων, του ποσού επιχορήγησης και
κάθε άλλης απαραίτητης πληροφορίας σχετικά με την
υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος βελτίωσης
των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων
της μελισσοκομίας (πχ «αντικατάσταση κυψελών», «οι−
κονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», κλπ),
σε συνεργασία με τη Δ/νση Πληροφορικής του ΥπΑΑΤ,
• επικοινωνία των μελών του δικτύου μέσω forum,
• εμπορικές δραστηριότητες e−commerce (κανάλια
διανομής, έρευνες αγοράς κλπ.),
• συνδέσεις με Κράτη−Μέλη της Ε.Ε. και Τρίτες−Χώρες
για θέματα Μελισσοκομίας,
• αξιολόγηση των δράσεων του προγράμματος, κα−
θώς και
• κάθε άλλη δραστηριότητα που μπορεί να είναι χρή−
σιμη για την υλοποίηση των μελισσοκομικών προγραμ−
μάτων και γενικά για τη μελισσοκομία
Η εισαγωγή των στοιχείων και ο εμπλουτισμός της
εφαρμογής με άρθρα, μελέτες, αποτελέσματα ερευνη−
τικών προγραμμάτων κλπ, γίνεται ύστερα από έγκριση
του Τμήματος Μελισσοκομίας − Σηροτροφίας της Δι−
εύθυνσης Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ.
Το Τμήμα Μελισσοκομίας − Σηροτροφίας συνεργάζε−
ται με ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, την Ελληνική
Επιστημονική Εταιρεία Μελισσοκομίας − Σηροτροφίας
και μελισσοκομικούς φορείς, για τον εμπλουτισμό του
“Melinet” με στοιχεία που ενδιαφέρουν τους μελισσοκό−
μους, τους ενδιαφερόμενους για έναρξη μελισσοκομικής
δραστηριότητας, αλλά και τους καταναλωτές.
Η εισαγωγή στοιχείων που αφορούν σε ευαίσθητα
προσωπικά δεδομένα, γίνεται κατόπιν υπεύθυνης δή−
λωσης του ενδιαφερόμενου.
2.2 Δράση «Εφαρμοσμένη Έρευνα»
Σε εφαρμογή του άρθρου 2 της αριθμ. 742/1425/63982/
28−05−2013 ΚΥΑ, ενισχύεται η συνέχιση υλοποίησης για
την περίοδο από 01/09/2012 έως 31/08/2013 των κάτωθι
ερευνητικών προγραμμάτων:
α) «Στοιχειοθέτηση μοντέλου πρόγνωσης της μελιτο−
έκκρισης των μελιτογόνων εντόμων πεύκης και ελάτης»,
με φορέα υλοποίησης τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (Γενική
Δ/νση Αγροτικής Έρευνας – Ινστιτούτο Κτηνιατρικών
Ερευνών Αθηνών) και επιστημονικό υπεύθυνο την Γού−
ναρη Σοφία, και
β) «Ταυτοποίηση του Ελληνικού βασιλικού πολτού και
γύρης – Καθορισμός ποιοτικών κριτηρίων», με φορέα
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υλοποίησης το Εργαστήριο Μελισσοκομίας και Σηρο−
τροφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο−
νίκης και επιστημονικό υπεύθυνο τον Θρασυβούλου
Ανδρέα.
3. Ύψος ενίσχυσης
3.1 Δράση «Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας –
Melinet»
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2
και 3 του άρθρου 4 της αριθμ.742/1425/63982/28−05−2013
ΚΥΑ (ΦΕΚ 1325Β΄), εγκρίνεται η μεταφορά ποσού συνο−
λικού ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) από την
δράση 1.4 «Στήριξη της προώθησης του μελιού και των
λοιπών προϊόντων της κυψέλης» στην δράση 1.2 «Ηλε−
κτρονικό δίκτυο μελισσοκομίας − Melinet».
Ως εκ τούτου, για την υλοποίηση της δράσης 1.2 «Ηλε−
κτρονικό δίκτυο μελισσοκομίας − Melinet» έτους 2013
εγκρίνεται συνολικά το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ
(10.000€), το οποίο κατανέμεται ως εξής:
Ποσό
(σε ευρώ)

Είδος δαπάνης
Υλικά αναβάθμισης δικτύου, αναλώσιμα
εξυπηρετητή, αντιγράφων ασφαλείας

10.000

ΣΥΝΟΛΟ:

10.000

Τίτλος Ερευνητικού
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Το εν λόγω ποσό βαρύνει κατά 50% το ΕΓΤΠΕ – Τμήμα
Εγγυήσεων και κατά 50% τον Τακτικό Προϋπολογισμό
του ΥπΑΑΤ (ΚΑΕ 5423. Φ29−110).
Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.
Σε περίπτωση υπέρβασης του ύψους της ως άνω
εγκριθείσας δαπάνης, είτε συνολικά είτε ανά είδος
δαπάνης, το επιπλέον ποσό βαρύνει τον δικαιούχο
φορέα.
Σε περίπτωση που η πραγματοποιηθείσα δαπάνη υπο−
λείπεται της ως άνω εγκριθείσας, ο δικαιούχος λαμβάνει
το ποσό που έχει δαπανήσει, έστω κι αν αυτό είναι
μικρότερο της εγκριθείσας δαπάνης.
3.2 Δράση «Εφαρμοσμένη Έρευνα»
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2
και 3 του άρθρου 4 της αριθμ.742/1425/63982/28−05−2013
ΚΥΑ (ΦΕΚ 1325Β΄), εγκρίνεται η μεταφορά ποσού συνολι−
κού ύψους έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€) από την δράση
1.4 «Στήριξη της προώθησης του μελιού και των λοιπών
προϊόντων της κυψέλης» στην δράση 6.1 «Εφαρμοσμένη
Έρευνα».
Ως εκ τούτου, για την υλοποίηση της δράσης 6.1
«Εφαρμοσμένη Έρευνα» έτους 2013 εγκρίνεται συνολι−
κά το ποσό των πενηνταέξι χιλιάδων ευρώ (56.000€),
το οποίο κατανέμεται ως εξής:

Φορέας Υλοποίησης

Υπεύθυνος

Προϋπολογισμός
(σε ευρώ)
Έτος 2013

Στοιχειοθέτηση μοντέλου
πρόγνωσης της μελιτο−
έκκρισης των μελιτογό−
νων εντόμων πεύκης και
ελάτης

ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (Γενική Δ/νση Αγροτικής
Έρευνας – Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών
Αθηνών) σε συνεργασία με:
α) το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικο−
συστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊ−
όντων του ίδιου φορέα, και
β) το Εργαστήριο Μελισσοκομίας – Σηροτρο−
φίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης

Σοφία
Γούναρη

20.500

Ταυτοποίηση του Ελλη−
νικού βασιλικού πολτού
και γύρης – Καθορισμός
ποιοτικών κριτηρίων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης –
Γεωπονική Σχολή – Τομέας Οπωροκηπευτικών
και Αμπέλου – Εργαστήριο Μελισσοκομίας και
Σηροτροφίας

Ανδρέας
Θρασυβούλου

35.500

ΣΥΝΟΛΟ:
Το εν λόγω ποσό βαρύνει κατά 50% τον ΚΑ5521 του
ΕΛΕΓΕΠ και κατά 50% τον Τακτικό Προϋπολογισμό του
ΥπΑΑΤ (ΚΑΕ 5423. Φ29−110).
Η κατανομή του παραπάνω ποσού ανά είδος επιλέ−
ξιμης δαπάνης στους δικαιούχους, θα γίνει σύμφωνα
με τους πίνακες του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας.
Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.
Σε περίπτωση υπέρβασης του ύψους της ως άνω
εγκριθείσας δαπάνης, είτε συνολικά είτε ανά είδος δα−
πάνης, το επιπλέον ποσό βαρύνει τον δικαιούχο φορέα.
Σε περίπτωση που η πραγματοποιηθείσα δαπάνη υπο−
λείπεται της ως άνω εγκριθείσας, ο δικαιούχος λαμβάνει
το ποσό που έχει δαπανήσει, έστω κι αν αυτό είναι
μικρότερο της εγκριθείσας δαπάνης.
4. Δικαιούχοι
4.1 Δράση «Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας – Me−
linet»

56.000
Ως δικαιούχος για την υλοποίηση της δράσης ορίζεται
το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ)
4.2 Δράση «Εφαρμοσμένη Έρευνα»
Ως δικαιούχοι για την υλοποίηση της δράσης ορίζο−
νται οι:
α) ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (Γενική Δ/νση Αγροτικής Έρευ−
νας – Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Αθηνών) για την
υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο
«Στοιχειοθέτηση μοντέλου πρόγνωσης της μελιτοέκκρι−
σης των μελιτογόνων εντόμων πεύκης και ελάτης» και
β) Εργαστήριο Μελισσοκομίας και Σηροτροφίας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την
υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο
«Ταυτοποίηση του Ελληνικού βασιλικού πολτού και γύ−
ρης – Καθορισμός ποιοτικών κριτηρίων»
Με την ολοκλήρωση της έρευνας οι παραπάνω δικαι−
ούχοι υποχρεούνται να διαβιβάσουν τα τελικά πεπραγ−
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μένα, αποτελέσματα και πορίσματα της έρευνας στη
Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ το αργότερο μέχρι
τις 31/12/2013, προκειμένου αυτά να αναρτηθούν στον
ιστότοπο του Melinet για ενημέρωση των μελισσοκόμων.
5. Επιλέξιμες δαπάνες
5.1 Δράση «Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας –
Melinet»
Στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας, ως επιλέξιμες
δαπάνες νοούνται τα κάτωθι:
α) δαπάνες συντήρησης, αναβάθμισης, υποστήριξης
κλπ του Server,
β) δαπάνες προμήθειας υλικών και λοιπών αναλωσί−
μων, αναγκαίων για την υλοποίηση της δράσης,
γ) δαπάνες προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για
την υποστήριξη και παρακολούθηση του δικτύου,
δ) απρόβλεπτα έξοδα (μέχρι 5% της συνολικής προϋπο−
λογισθείσας δαπάνης) που μπορεί άμεσα να προκύψουν
κατά την υλοποίηση της εφαρμογής και εντάσσονται
στο γενικό πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών, εφόσον
έχουν συμπεριληφθεί στην πρόταση του δικαιούχου και
έχουν εγκριθεί στη σχετική απόφαση κατανομής.
5.2 Δράση «Εφαρμοσμένη Έρευνα»
Ως επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται:
α) οι δαπάνες για την προμήθεια αναλωσίμων (πχ
αντιδραστηρίων, εργαστηριακών υλικών, δειγμάτων,
κλπ), απαραίτητων για την υλοποίηση του ερευνητικού
προγράμματος
Οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες στον βαθμό που
εξυπηρετούν την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμ−
ματος.
β) οι δαπάνες για την προμήθεια μικροεξοπλισμού,
απαραίτητου για την υλοποίηση του ερευνητικού προ−
γράμματος, εκτός της βασικής υποδομής του εργα−
στηρίου.
Στην περίπτωση που ο αιτούμενος εξοπλισμός ή όρ−
γανο έχει ήδη αγορασθεί από τον αιτούντα φορέα στο
πλαίσιο υλοποίησης του Καν(ΕΚ)797/2004 και δεν έχει
παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία αγοράς του,
η εν λόγω δαπάνη δεν είναι επιλέξιμη.
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση ομάδας φορέων,
εφόσον ο αιτούμενος εξοπλισμός ή όργανο έχει ήδη
αγορασθεί από κάποιον ή κάποιους από τους φορείς
που συμμετέχουν στην ομάδα, στο πλαίσιο υλοποίησης
του Καν(ΕΚ)797/2004 και δεν έχει παρέλθει πενταετία
από την ημερομηνία αγοράς του.
γ) οι δαπάνες για οδοιπορικά κι εκτός έδρας αποζη−
μιώσεις του απασχολούμενου προσωπικού (τακτικού
ή έκτακτου) για την υλοποίηση του ερευνητικού προ−
γράμματος. Οι δαπάνες αυτές είναι ανάλογες με τα
προσόντα και σύμφωνες με τις ισχύουσες, κατά περί−
πτωση, διατάξεις.
δ) οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών εξωτερικών εμπει−
ρογνωμόνων κι επιστημονικών συνεργατών, καθώς και
άλλες ανάλογες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης και
της αγοράς νέας τεχνογνωσίας, όπου κρίνεται ανα−
γκαίο.
Στην περίπτωση που οι εμπειρογνώμονες κι επιστημο−
νικοί συνεργάτες είναι δημόσιοι υπάλληλοι, απαιτείται
σύμφωνη γνώμη των αντίστοιχων Υπηρεσιών, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις.
ε) απρόβλεπτα έξοδα μέχρι 5% της συνολικής προϋ−
πολογισθείσας δαπάνης και μέχρι συνολικού ύψους
χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€), τα οποία μπορεί να

προκύψουν κατά την υλοποίηση του επιχορηγούμενου
προγράμματος κι εντάσσονται στο γενικό πλαίσιο των
επιλέξιμων δαπανών, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στην
πρόταση του δικαιούχου φορέα κι έχουν εγκριθεί στη
σχετική απόφαση
στ) κρατήσεις υπέρ φορέα μέχρι 5% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης
6. Διαδικασία επιχορήγησης
6.1 Δράση «Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας –
Melinet»
Ο δικαιούχος της παραγράφου 4.1 της παρούσας υπο−
βάλλει προς τη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ:
α) αίτηση συνέχισης της δράσης (υπόδειγμα 1 του
Παραρτήματος Ι της παρούσας)
β) απόφαση του φορέα για τον ορισμό του υπεύθυνου
του έργου και αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων
της επιχορήγησης
γ) υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 ότι η συγκεκριμένη
δράση δεν ενισχύεται ταυτόχρονα από άλλη πηγή
6.2 Δράση «Εφαρμοσμένη Έρευνα»
Οι δικαιούχοι της παραγράφου 4.2 της παρούσας υπο−
βάλλουν προς τη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ:
α) αίτηση συνέχισης του ερευνητικού προγράμματος
(υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας)
β) έκθεση πεπραγμένων του προηγούμενου έτους
γ) αναλυτική κατάσταση προβλεπόμενων δαπανών
ανά επιλέξιμη δαπάνη για το έτος που αναφέρεται η αί−
τηση (υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας)
δ) προγραμματισμός εργασιών (χρονοδιάγραμμα –
περιγραφή φάσεων – παραδοτέο υλικό ανά φάση και
συνολικά)
ε) απόφαση ορισμού του υπεύθυνου του έργου και
του αρμόδιου για την υπογραφή της σύμβασης και όλων
των σχετικών εγγράφων
στ) υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 ότι η συγκεκρι−
μένη δράση δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για
ενίσχυση – επιχορήγηση σε άλλο πρόγραμμα
ζ) αποδεικτικά σύναψης συνεργασίας, στην περίπτωση
που το ερευνητικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί από ομάδα
φορέων
Τα παραπάνω αξιολογούνται από το Τμήμα Μελισσο−
κομίας του ΥπΑΑΤ και τροποποιούνται, εφόσον κριθεί
αναγκαίο, σε συνεργασία με τον κάθε δικαιούχο φορέα.
Με την δημοσίευση της παρούσας, υπογράφεται σύμ−
βαση σε δύο (2) αντίτυπα μεταξύ του νόμιμου εκπροσώ−
που κάθε δικαιούχου φορέα των παραγράφων 4.1 και
4.2 της παρούσας και του προϊσταμένου της Γενικής
Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής του ΥπΑΑΤ.
7. Έλεγχοι
Για την ορθή εφαρμογή των δράσεων της παρούσας
προβλέπεται η διενέργεια τακτικών και έκτακτων επι−
τόπιων ελέγχων.
Οι τακτικοί έλεγχοι διενεργούνται από κλιμάκια ελέγ−
χου των οικείων Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, όπου υπά−
γεται η έδρα του ελεγχόμενου φορέα, ενώ οι έκτακτοι
από επιτροπές ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Οι τακτικοί έλεγχοι διενεργούνται πριν από κάθε πλη−
ρωμή, απαραίτητα με την ολοκλήρωση του έργου, ενώ
οι έκτακτοι διενεργούνται οποτεδήποτε αυτό κριθεί
αναγκαίο.
Ο έλεγχος πραγματοποιείται ύστερα από σχετική ει−
δοποίηση του ελεχθέντα.
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Κατά τον έλεγχο παρίσταται και ο νόμιμος εκπρόσω−
πος του ελεγχόμενου φορέα, ο οποίος προσυπογράφει
το σχετικό πρακτικό ελέγχου και λαμβάνει αντίγραφο
αυτού.
Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, συντάσσεται σχε−
τικό πρακτικό, ένα αντίγραφο του οποίου παραδίδεται
στον ελεγχθέντα κι ένα ακόμα διαβιβάζεται στο Τμήμα
Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας της Διεύθυνσης Ζωικής
Παραγωγής και ΑΠΑ.
Η διαδικασία ελέγχου και για τις δύο δράσεις πρέπει
να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 06/09/2013.
7.1 Δράση «Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας –
Melinet»
Κατά την ενέργεια των ελέγχων:
α) επιβεβαιώνεται η πραγματοποίηση των αιτούμενων
δαπανών και αξιολογείται η επιλεξιμότητά τους, και
β) ελέγχεται η λειτουργικότητα του ιστοτόπου.
Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, συντάσσεται σχε−
τικό πρακτικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 του Παραρ−
τήματος Ι της παρούσας.
7.2 Δράση «Εφαρμοσμένη Έρευνα»
Κατά τη διενέργεια των ελέγχων:
• αξιολογείται η εκτέλεση του έργου, διενεργώντας
διασταύρωση των πραγματοποιηθεισών ενεργειών με
τα αιτηθέντα,
• ελέγχεται η τήρηση του χρονοδιαγράμματος,
• βεβαιώνεται η επιλεξιμότητα των δαπανών και
• ελέγχεται η πληρότητα του παραδοθέντος υλικού
του προηγούμενου έτους (στην περίπτωση των συνε−
χιζόμενων ερευνητικών προγραμμάτων).
Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό σύμφωνα με το
υπόδειγμα 3 του Παραρτήματος ΙΙ, στο οποίο καταγρά−
φονται και τυχόν παραλείψεις, παρατυπίες, κλπ που δια−
πιστώθηκαν κατά τον έλεγχο, προκειμένου ο ΟΠΕΚΕΠΕ
να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.
8. Ενστάσεις
Σε περίπτωση διαφωνίας του ελεγχόμενου με τις
διατυπούμενες στο πρακτικό ελέγχου διαπιστώσεις,
ο ελεγχόμενος έχει δικαίωμα υποβολής σχετικής έν−
στασης εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία
ελέγχου. Η ένσταση υποβάλλεται στην έδρα της οικείας
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
Περιφερειακής Ενότητας όπου υπάγεται ο ελεγχόμενος
και εξετάζεται από την επιτροπή εξέτασης ενστάσεων
που συστήνεται για το σκοπό αυτό.
Η εν λόγω επιτροπή συνέρχεται όποτε παρίσταται
ανάγκη, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της κι
εξετάζει την υποβληθείσα ένσταση εντός πέντε εργα−
σίμων (5) ημερών από την κατάθεσή της.
Η απόφασή της είναι οριστική.
9. Τρόπος και δικαιολογητικά πληρωμής
Η καταβολή της επιχορήγησης δύναται να πραγμα−
τοποιηθεί:
α) με την υποβολή τριμηνιαίων φακέλων πληρωμής ή
β) με την υποβολή εξοφλητικού φακέλου πληρωμής
στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο μέχρι 15/09/2013.
Ο φορέας οφείλει εκ των προτέρων να επιλέγει τον
τρόπο διενέργειας των πληρωμών, ο οποίος είναι δε−
σμευτικός και αναγράφεται στο σώμα της Σύμβασης
της παραγράφου 6 της παρούσας.
Η αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης, καθώς
και η έκδοση εντολής πληρωμής πραγματοποιούνται
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από τις αρμόδιες Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο
μέχρι τις 15/10/2013.
Κάθε παραστατικό που υποβάλλεται από τον δικαι−
ούχο φορέα πρέπει να είναι πρωτότυπο και να φέρει
σφραγίδα, με μέριμνα του φορέα, ότι «Έχει επιχορηγηθεί
στο πλαίσιο του Καν(ΕΚ)1234/2007 Δράση 1.2 – “Ηλεκτρο−
νικό Δίκτυο Μελισσοκομίας − Melinet” έτους 2013» ή ότι
«Έχει επιχορηγηθεί στο πλαίσιο του Καν(ΕΚ)1234/2007
Δράση 6.1 – “Εφαρμοσμένη Έρευνα” έτους 2013» αντί−
στοιχα.
Στην περίπτωση που ο δικαιούχος φορέας υποχρεού−
ται από τον ΚΦΒ&Σ να τηρεί τα πρωτότυπα παραστατι−
κά στο αρχείο του, οφείλει να το δηλώνει στην υποβλη−
θείσα αίτησή του σε ειδική θέση που έχει προβλεφθεί
για τον σκοπό αυτό και να αποστέλλει θεωρημένα
ακριβή φωτοαντίγραφα των εν λόγω παραστατικών.
Τα δικαιολογητικά πληρωμής για την εκκαθάριση και
καταβολή της επιχορήγησης στους δικαιούχους είναι
τα εξής:
• αίτηση του δικαιούχου φορέα εις διπλούν, υπογε−
γραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό του, στην οποία
αναγράφεται το αιτούμενο ποσό πληρωμής (υπόδειγμα
3 του Παραρτήματος Ι και υπόδειγμα 4 του Παραρτή−
ματος ΙΙ αντίστοιχα),
• συγκεντρωτική κατάσταση δαπανών σε δύο (2) αντί−
τυπα, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του
δικαιούχου (υπόδειγμα 4 του Παραρτήματος Ι και υπό−
δειγμα 5 του Παραρτήματος ΙΙ αντίστοιχα), στην οποία
θα αναγράφονται οι δαπάνες κατά θέση και κατηγορία
επιλέξιμης δαπάνης, όπως περιγράφονται στις παρα−
γράφους 5.1 και 5.2 της παρούσας αντίστοιχα,
• αντίγραφο της υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του
δικαιούχου φορέα υλοποίησης της δράσης,
• αντίγραφο της υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ του
δικαιούχου φορέα και του προσώπου ή/και φορέα που
δεσμεύεται για την αναβάθμιση – συντήρηση – υπο−
στήριξη του Server, στην περίπτωση της δράσης 1.2
«Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας – Melinet»,
• αντίγραφο της υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ του
δικαιούχου φορέα και του εξωτερικού επιστημονικού
συνεργάτη (όπου προβλέπεται για τη δράση 6.1),
• πρακτικό ελέγχου της αρμόδιας επιτροπής επιτό−
πιου ελέγχου, σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 του Πα−
ραρτήματος Ι ή το υπόδειγμα 3 του Παραρτήματος ΙΙ
αντίστοιχα, για το υλοποιηθέν έργο του συγκεκριμένου
διαστήματος, (Σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί
και έκτακτος έλεγχος υποβάλλεται επιπροσθέτως και
το πρακτικό του έκτακτου ελέγχου.),
• αναλυτική κατάσταση δαπανών για κάθε κατηγορία
επιλέξιμης δαπάνης, στην οποία θα αναφέρονται και
τα συνημμένα δικαιολογητικά με τα αντίστοιχα ποσά,
• παραστατικά δαπανών εξοφλημένα, όπως αυτά
προβλέπεται να εκδίδονται, κατά περίπτωση, από τον
Κώδικα Φορολογικών Βιβλίων και Στοιχείων,
• συνολική έκθεση πεπραγμένων του δικαιούχου φο−
ρέα σχετικά με την υλοποίηση της δράσης για το συγκε−
κριμένο χρονικό διάστημα πληρωμής, υπογεγραμμένη
από τον νόμιμο εκπρόσωπό του,
• χρονοδιάγραμμα πραγματοποιηθεισών εργασιών,
• αντίγραφο της απόφασης καθορισμού των δικαιού−
χων επιχορήγησης,
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• αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού για καταβολή
της ενίσχυσης,
• φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,
• υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του νόμιμου εκπρο−
σώπου του φορέα ότι δεν επωφελείται άλλης εθνικής ή
κοινοτικής χρηματοδότησης, για εκτέλεση παρόμοιων
ενεργειών του προγράμματος και ότι θα διατηρήσει τον
αγορασθέντα εξοπλισμό τουλάχιστον για 5 έτη, εφόσον
έχει προβεί σε τέτοια ενέργεια
10. Αξιολόγηση των δράσεων
Για την καλύτερη εφαρμογή των δράσεων της πα−
ρούσας πραγματοποιείται εκ των υστέρων αξιολόγηση
κάθε δράσης, με την συμπλήρωση ειδικής φόρμας που
εμφανίζεται κατά την έξοδο των επισκεπτών από τον
ιστότοπο www.melinet.gr.
Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται και αποστέλλονται στη
Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ.
Ταυτόχρονα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποστέλλει στη Δ/νση Ζω−
ικής Παραγωγής και ΑΠΑ στοιχεία αναφορικά με τις
εκκαθαρισθείσες δαπάνες κάθε δράσης.
Η Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ προβαίνει στην
επεξεργασία όλων των διαθέσιμων στοιχείων και στη
συνέχεια συντάσσει συνολική έκθεση αξιολόγησης για
κάθε δράση.
Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται στον κο Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αναρτάται στον
ιστότοπο www.melinet.gr για την ενημέρωση κάθε εν−
διαφερόμενου.
Η έκθεση αξιολόγησης λαμβάνεται υπόψη κατά τον
σχεδιασμό και υλοποίηση της δράσης κατά το επόμενο
έτος.
11. Κυρώσεις
• Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν καταφέρει να
τηρήσει τους όρους της υπογραφείσας σύμβασης της
παραγράφου 6 της παρούσας, δεν πραγματοποιείται
καταβολή της επιχορήγησης εκ μέρους του ΟΠΕΚΕΠΕ,
είτε αυτή πραγματοποιείται μόνο κατά το μέρος που
αφορά στην τελικά υλοποιούμενη δράση.
• Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν καταφέρει
να ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμά του εντός
του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν
τού καταβάλλει την ενίσχυση, ενώ προβαίνει και σε
ανάκτηση του συνόλου των ήδη καταβληθέντων πο−
σών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του
ν.2520/1997 (Α΄173), όπως ισχύει κάθε φορά.
• Στην περίπτωση της δράσης 6.1 «Εφαρμοσμένη
Έρευνα», εάν ο δικαιούχος δε διαβιβάσει τα τελικά πε−
πραγμένα αποτελέσματα και πορίσματα της έρευνας
στη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ το αργότερο
μέχρι τις 31/12/2013, η Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και
ΑΠΑ ενημερώνει σχετικά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και γίνεται ανά−
κτηση του των καταβληθέντων ποσών για τη συνολική
διάρκεια του προγράμματος (όχι μόνο για τις δαπάνες

του τρέχοντος έτους), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 28 του ν.2520/1997 (Α΄173), όπως ισχύει κάθε
φορά και απαγορεύεται η δημοσίευση και χρήση με
οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο των πορισμάτων της εν
λόγω έρευνας μέχρι τις 31/12/2014.
• Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ένταξη της δρά−
σης και σε άλλο πρόγραμμα για επιχορήγηση, ενημερώ−
νεται εγγράφως η αρμόδια για την πληρωμή Δ/νση του
ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να μην καταβληθεί η ενίσχυση
και ο δικαιούχος αποκλείεται της συμμετοχής εκ νέου
στην παρούσα δράση μέχρι και την 31η Αυγούστου 2016.
• Στην περίπτωση που έχει ήδη καταβληθεί η ενί−
σχυση, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει σε ανάκτηση των αχρε−
ωστήτως καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με τα προ−
βλεπόμενα στο άρθρο 28 του ν.2520/1997 (Α΄173), όπως
ισχύει κάθε φορά.
12. Γενικές Διατάξεις
• Ο φορέας υποχρεούται να καταχωρεί όλες τις δα−
πάνες που επιδοτούνται από το πρόγραμμα με ειδική δι−
άκριση και σε ιδιαίτερους λογαριασμούς στα λογιστικά
του βιβλία. Τα παραπάνω βιβλία είναι ανά πάσα στιγμή
στη διάθεση των αρμόδιων Κοινοτικών και Εθνικών ορ−
γάνων για την πραγματοποίηση των σχετικών ελέγχων.
• Όλα τα δικαιολογητικά και πρακτικά ελέγχου διατη−
ρούνται στην αρμόδια, κατά περίπτωση, υπηρεσία για
πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια και παραμένουν διαθέσιμα
για κάθε παραπέρα Εθνικό ή/και Κοινοτικό έλεγχο.
• Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται ημερομη−
νία που συμπίπτει με αργία, ως καταληκτική ημερομηνία
λαμβάνεται η αμέσως επόμενη της αργίας εργάσιμη
ημέρα.
• Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται αριθμός
ημερών, αυτός νοείται ως αριθμός ημερολογιακών ημε−
ρών και όχι εργάσιμων, εκτός κι αν ορίζεται κάτι τέτοιο.
• Οι δαπάνες που ενισχύονται σύμφωνα με την πα−
ρούσα, αφορούν στο χρονικό διάστημα από 01/09/2012
μέχρι και 31/08/2013.
• Οι πιστώσεις βαρύνουν κατά 50% τον τακτικό προ−
ϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και κατά 50% το ΕΓΤΠΕ − Τμήμα Εγγυήσεων.
Σχετική αναγραφή πρέπει να υπάρχει στα έντυπα των
αιτήσεων στη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του
δικαιούχου και του ΥπΑΑΤ, καθώς και στην κατάσταση
αναγνώρισης – εκκαθάρισης δαπανών.
• Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων δύνανται να τροποποιούνται οι ημερομη−
νίες και προθεσμίες που αναφέρονται στην παρούσα.
• Τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας.
• Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της.
• Η παρούσα να αναρτηθεί στους ιστοτόπους http://
www.melinet.gr, http://www.minagric.gr και http://www.
diavgeia.gov.gr.
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ȰȻɈȸɇȸ
(ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ1)

Ɍʉʌɹɲʎ………………………...………………..
…………………………………………………….. 

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ:………………….
Ʉʆʉʅɲɉʋɸʐɽʑʆʉʐ…………………………….

Ȱ.Ʌ.…………………………….
Ⱥɹʍɻ:.……………………………………………. 


Ɉɻʄɹʔʘʆʉ:……………………………………… 

Ʌʌʉʎ:ʏʉɉʋʉʐʌɶɸʀʉȰɶʌ.Ȱʆɲʋʏ.&Ɉʌʉʔʀʅʘʆ
FAX:………….………………………………….. 


ȴ/ʆʍɻȷʘɿʃɼʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎ&ȰɅȰ
ɈʅɼʅɲɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎͲɇɻʌʉʏʌʉʔʀɲʎ
Ȳɸʌɲʆɺɹʌʉʐ46,ɈȾ10176Ȱɽɼʆɲ

Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲɴɸʄʏʀʘʍɻʎʏɻʎʏʘʆʍʐʆɽɻʃʙʆʋɲʌɲɶʘɶɼʎʃɲɿɸʅʋʉʌʀɲʎʏʘʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʏɻʎʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ
ɹʏʉʐʎ………..{Ⱦɲʆ(ȵȾ)1234/2007}

Ʌɲʌɲʃɲʄʉʑʅɸ ʊʋʘʎ ɸɶʃʌɿɽʉʑʆ ʉɿ ɷɲʋɳʆɸʎ ɶɿɲ ʏɻ ʍʐʆɹʖɿʍɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʉʐ ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ȴɿʃʏʑʉʐ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ – Melinet, ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʉʐ Ⱦɲʆ(ȵȾ)1234/2007 ʃɲɿ ʏɻʎ ɲʌɿɽʅ……………………………………………..
ȾɉȰ(ɌȵȾȲʚ…….),ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆɲʃʊʄʉʐɽʉʋʀʆɲʃɲʋʌʉɴʄɸʋʉʅɹʆʘʆɷɲʋɲʆʙʆ:

Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻʋʌʉɴʄɸʋʉʅɹʆʘʆɷɲʋɲʆʙʆ
ɶɿɲʏɻʆʋɸʌʀʉɷʉ01/09/………–31/08/……..



Ʌʉʍʊ(ʍɸȵʐʌʙ)

ɲ)ȴɲʋɳʆɸʎʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ,ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻʎʃɲɿʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻʎɸʔɲʌʅʉɶɼʎ

ɴ)Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎɷɲʋɳʆɸʎ

…………………..



Ͳʐʄɿʃɳ(ɲʆɲʄʐʏɿʃɳ)

…………………

Ͳʄʉɿʋɳɲʆɲʄʙʍɿʅɲ(ɲʆɲʄʐʏɿʃɳ)

ɶ)Ʌʌʉʅɼɽɸɿɸʎ

…………………



ͲȰʆɲʄʐʏɿʃɳ

………………….



ɷ)Ȱʋʌʊɴʄɸʋʏɲɹʇʉɷɲ(ʅɹʖʌɿ5%ʏʉʐʍʐʆʊʄʉʐ)

ɇɉɁɃȿɃ







…………………..


………………….


  













  
  

















(ʐʋʉɶʌɲʔɼ–ʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉͲʍʔʌɲɶʀɷɲ)

ɃɁʊʅɿʅʉʎɸʃʋʌʊʍʘʋʉʎ

ɇʐʆɻʅʅɹʆɲ:
1. ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʊʎɸʌɶɲʍɿʙʆɲʋʊ01/09/…..ɹʘʎ31/08/…….
2. ɲʋʊʔɲʍɻʏʉʐʔʉʌɹɲɶɿɲʏʉʆʉʌɿʍʅʊʐʋɸʐɽʑʆʉʐʏʉʐɹʌɶʉʐʃɲɿɲʋʉɷʉʖɼʎʏʘʆʊʌʘʆʃɲɿʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸʘʆʏɻʎ
ɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻʎ
3. ʐʋɸʑɽʐʆɻɷɼʄʘʍɻʏʉʐʆ.1599/86ʊʏɿɻʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻɷʌɳʍɻɷɸʆɹʖɸɿʋʌʉʏɲɽɸʀɼʉʌɿʍʏɿʃɳʐʋɲʖɽɸʀɶɿɲɸʆʀʍʖʐʍɻ–
ɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻʍɸɳʄʄʉʋʌʊɶʌɲʅʅɲ
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(ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ2)
ɅɆȰȾɈȻȾɃȵȿȵȳɍɃɉ

ɇɼʅɸʌɲʏɻʆ………………………………..ʉɿʃɳʏʘɽɿʐʋʉɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉɿ
1. ……………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………………….
ʋʉʐɲʋʉʏɸʄʉʑʅɸʏʉʃʄɿʅɳʃɿʉɸʄɹɶʖʉʐʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆɲʌɿɽʅ.………………………………ɲʋʊʔɲʍɻʏʉʐɉʋȰȰɈʃɲɿʏɻʆ
ɲʌɿɽʅ………………………. ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ ȴ/ʆʏɼ ʏɻʎ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼʎ ȴ/ʆʍɻʎ Ȱɶʌʉʏɿʃɼʎ Ƀɿʃʉʆʉʅʀɲʎ ʃɲɿ Ⱦʏɻʆɿɲʏʌɿʃɼʎ
……….. ɶɿɲ ʏɻ ȴʌɳʍɻ 1.2 «ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊ ɷʀʃʏʐʉ ʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ – Melinet», ʏʉʐ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ɴɸʄʏʀʘʍɻʎ ʏɻʎ
ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʃɲɿ ɸʅʋʉʌʀɲʎ ʏʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʏɻʎ ʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ ɹʏʉʐʎ ……………, ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼʍɲʅɸ ɸʋɿʏʊʋɿʉ
ɹʄɸɶʖʉ
ʍʏɻʆ
ɹɷʌɲ
ʏʉʐ
ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐ
…………………………………………………………
ʋʉʐ
ɴʌʀʍʃɸʏɲɿ
………………………………………………………………………………………………………………….ʃɲɿɴɸɴɲɿʙʆʉʐʅɸʏɲʃɲʏʘʏɹʌʘ:
ɲ) ȳɿɲ ʏʉ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ɲʋʊ ………………… ɹʘʎ …………………… ʉ ʔʉʌɹɲʎ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɸ ʏɿʎ ʋɲʌɲʃɳʏʘ
ɸʋɿʄɹʇɿʅɸʎɷɲʋɳʆɸʎ:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
ɴ) ȳɿɲ ʊʄɸʎ ʏɿʎ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ɸʋɿʄɹʇɿʅɸʎ ɷɲʋɳʆɸʎ (ʐʄɿʃɳ, ʋʌʉʅɼɽɸɿɸʎ, ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲ ʊʌɶɲʆɲ, ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ʃɲɿ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɹʎ ʋɹʌɲʆ ʏɻʎ ɴɲʍɿʃɼʎ ʐʋʉɷʉʅɼʎ) ɹʖʉʐʆ ɸʃɷʉɽɸʀ ɸʇʉʔʄɻʅɹʆɲ ʏɿʅʉʄʊɶɿɲ ʃɲɿ ʊʄɲ ʏɲ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ
ʄʉɿʋɳʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃɳʘʎɸʇɼʎ:
ȵȻȴɃɇȵɅȻȿȵɂȻɀȸɇ
ȴȰɅȰɁȸɇ








Ʉʄɸʎ

ȵȾȴɃɈȸɇ
ɅȰɆȰɇɈȰɈȻȾɃɉ


ʉɿ

ʋɲʌɲʋɳʆʘ

ɸʆɹʌɶɸɿɸʎ

ȰɆȻȺɀɃɇ
ɅȰɆȰɇɈȰɈȻȾɃɉ


ʃɲɿ

ʋʌʉʅɼɽɸɿɸʎ

ɅɃɇɃ
(ʍɸȵʐʌʙ)


ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆ

ʍʑʅʔʘʆɲ

ʅɸ

ʏɿʎ

ɲʌɿɽʅ……………………………………………………………………………….....ɲʋʉʔɳʍɸɿʎɉʋ.ȰɶʌʉʏɿʃɼʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎ&Ɉʌʉʔʀʅʘʆ.
Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ɃɁʊʅɿʅʉʎȵʃʋʌʊʍʘʋʉʎʏʉʐɌʉʌɹɲ 


Ɉʉʃʄɿʅɳʃɿʉɸʄɹɶʖʉʐ
 






 






1.…………………………….

 






2.…………………………….
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ȰȻɈȸɇȸ(ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ3)

Ɍʉʌɹɲʎ………………………….……………….. 

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ:
ȰɌɀ…………………………………………….. 

Ȱ.Ʌ.…………
Ȱɀɇ……………………………………………..
Ʉʆʉʅɲɉʋɸʐɽʑʆʉʐ…………………………….


Ⱥɹʍɻ:.……………………………………………. 


Ɉɻʄɹʔʘʆʉ:……………………………………… 

Ʌʌʉʎ:ʏʉʆɃɅȵȾȵɅȵ
FAX:………….………………………………….. 


ȴʉʅʉʃʉʑ5


ɈȾ10445Ȱɽɼʆɲ

 








ȴʌɳʍɻ1.2:«ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊɷʀʃʏʐʉʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ–Melinet»{Ⱦɲʆ(ȵȾ)1234/2007}

ɇʏʉʋʄɲʀʍɿʉɸʔɲʌʅʉɶɼʎʏɻʎɲʌɿɽʅ…………………………….ȾɉȰʃɲɿʏɻʎɲʌɿɽʅ.………………..ɲʋʊʔɲʍɻʎʏʉʐɉʋʉʐʌɶʉʑ
ȰɶʌʉʏɿʃɼʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎ&Ɉʌʉʔʀʅʘʆɶɿɲʏɻʆʐʄʉʋʉʀɻʍɻʏʉʐʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎɴɸʄʏʀʘʍɻʎʏʘʆʍʐʆɽɻʃʙʆʋɲʌɲɶʘɶɼʎ
ʃɲɿɸʅʋʉʌʀɲʎʏʘʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʏɻʎʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎɹʏʉʐʎ………,ʍɳʎʐʋʉɴɳʄʄʉʐʅɸʍʐʆɻʅʅɹʆɲʏɲɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ
ʋʄɻʌʘʅɼʎ ʏʘʆ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɻɽɸɿʍʙʆ ɷɲʋɲʆʙʆ ɲʋʊ ………….…. ɹʘʎ …………..…… ʃɲɿ ʋɲʌɲʃɲʄʉʑʅɸ ʆɲ ʅɲʎ
ʃɲʏɲɴɳʄɸʏɸʏʉʋʉʍʊʏʘʆ…………………………………ȵʐʌʙ
ɃɌʉʌɹɲʎʐʋʉʖʌɸʉʑʏɲɿʆɲʏɻʌɸʀʏɲʋʌʘʏʊʏʐʋɲʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃɳʍʏʉɲʌʖɸʀʉʏʉʐɁȰȻ ɃɍȻ 



ɇʐʆɻʅʅɹʆɲ: 
1.ʍʐɶʃɸʆʏʌʘʏɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɻɽɸɿʍʙʆɷɲʋɲʆʙʆ(ʐʋʊɷɸɿɶʅɲ3)
2.ɲʆʏʀɶʌɲʔʉɲʋʊʔɲʍɻʎɉʋʉʐʌɶʉʑȰɶʌʉʏɿʃɼʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎ&Ɉʌʉʔʀʅʘʆʊʋʉʐʉʌʀɺɸʏɲɿɻɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻ
ʅɸʏʉʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʋʉʍʊ
3. ɲʆʏʀɶʌɲʔʉʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎʅɸʏɲʇʑʏʉʐɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐȰɶʌʉʏɿʃɼʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎ&Ɉʌʉʔʀʅʘʆʃɲɿʏʉʐ
ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐʔʉʌɹɲ
4. ɲʆʏʀɶʌɲʔʉʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎʅɸʏɲʇʑʏʉʐɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐʔʉʌɹɲʃɲɿʏʉʐɲʆɲɷʊʖʉʐ(ɳʏʉʅʉɼɸʏɲɿʌɸʀɲ)
5. ʖʌʉʆʉɷɿɳɶʌɲʅʅɲɸʌɶɲʍɿʙʆ
6.ɹʃɽɸʍɻʋɸʋʌɲɶʅɹʆʘʆʏʉʐɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐʔʉʌɹɲ,ʐʋʉɶɸɶʌɲʅʅɹʆɻɲʋʊʏʉʆʆʊʅɿʅʉɸʃʋʌʊʍʘʋʊʏʉʐ
7.ʋʌɲʃʏɿʃʊɸʄɹɶʖʉʐ(ʐʋʊɷɸɿɶʅɲ1)
8.ʐʋɸʑɽʐʆɻɷɼʄʘʍɻʆ.1599/86ʏʉʐʔʉʌɹɲʊʏɿɷɸʆɸʋʘʔɸʄɸʀʏɲɿɳʄʄɻʎȵɽʆɿʃɼʎɼȾʉɿʆʉʏɿʃɼʎʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎʃɲɿ
ɷɸʆɹʖɸɿʐʋʉɴɳʄʄɸɿʍʖɸʏɿʃɼɲʀʏɻʍɻ
9.ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɼʃɲɿɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɼɸʆɻʅɸʌʊʏɻʏɲ
10.ɲʆɲʄʐʏɿʃɹʎʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎɷɲʋɲʆʙʆ


 Ƀʆʊʅɿʅʉʎɸʃʋʌʊʍʘʋʉʎʏʉʐʔʉʌɹɲ


 (ʐʋʉɶʌɲʔɼ–ʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ–ʍʔʌɲɶʀɷɲ)





























ɇʑʆʉʄʉ 


ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ












Ʌʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ
(ʍɸȵʐʌʙ)

ȶɶʃʌɿʍɻ












Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɻɽɸʀʍɸʎ
ȴɲʋɳʆɸʎ
(ʍɸȵʐʌʙ)


Ȱʌɿɽʅ.Ʌʌʘʏ.ɃɅȵȾȵɅȵ…………………….

Ȱʆɲɶʆʘʌʀɺɸʏɲɿʃɲɿɸʃʃɲɽɲʌʀɺɸʏɲɿɶɿɲ…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….ȵʐʌʙ
ɃɸʄɸɶʃʏɼʎȰ 


ɃȵʄɸɶʃʏɼʎȲ 


ɃɅʌʉʁʍʏɳʅɸʆʉʎ








ɲ/ɲ

Ʌʌʊʏɲʍɻ
Ʌʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ
Ɍʉʌɹɲ
(ʍɸȵʐʌʙ)


















ȵʃʃɲɽɲʌɿʍɽɸʀʍɸʎ
ȴɲʋɳʆɸʎ
(ʍɸȵʐʌʙ)



Ƀȴɿʃɲɿʉʑʖʉʎ 












ȵɽʆɿʃɼ
ɇʐʅʅɸʏʉʖɼ
(ʍɸȵʐʌʙ)

(ʐʋʉɶʌɲʔɼ–ʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ–ʍʔʌɲɶʀɷɲ)












ɇʐʅʅɸʏʉʖɼ
ȵȳɈɅȵ
(ʍɸȵʐʌʙ)

Ɍʉʌɹɲʎ……………………………….…………….
ȰɌɀ……………………………………………….. 







ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ:
Ʉʆʉʅɲɉʋɸʐɽʑʆʉʐ:………………………………








Ȱ.Ʌ.…………
Ⱥɹʍɻ:.……………………………………………… 


Ɉɻʄɹʔʘʆʉ:…………………………………………







Ʌʌʉʎ:ʏʉʆɃɅȵȾȵɅȵ
FAX:………….………………………………….….. 








ȴʉʅʉʃʉʑ5
 








ɈȾ10445Ȱɽɼʆɲ
Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲɴɸʄʏʀʘʍɻʎʏʘʆʍʐʆɽɻʃʙʆʋɲʌɲɶʘɶɼʎʃɲɿɸʅʋʉʌʀɲʎʏʘʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʏɻʎʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎɹʏʉʐʎ……………
ȴʌɳʍɻ1.2:«ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊɷʀʃʏʐʉʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ–Melinet»{Ⱦɲʆ(ȵȾ)1234/2007}

ɇʐɶʃɸʆʏʌʘʏɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻʋʄɻʌʘʅɼʎɷɲʋɲʆʙʆʋɸʌɿʊɷʉʐɲʋʊ……………..ɹʘʎ………..……..



(ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ4)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

24449

24450

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

24451

ȰȻɈȸɇȸ(ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ1)
ɶɿɲʍʐʆɹʖɿʍɻɸʌɸʐʆɻʏɿʃʉʑʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ

Ɍʉʌɹɲʎ:…………………………………………………………….
Ʉʆʉʅɲɉʋɸʐɽʑʆʉʐ:……………………………………………….
Ⱥɹʍɻ:……………………………………………………………….
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ:…………………………………………………………
fax:………………………………………………………………….
eͲmail:………………………………………………………………










ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ:………………………..
Ȱʌ.ʋʌʘʏ:…………………………….

Ʌʌʉʎ:ʏʉɉʋʉʐʌɶɸʀʉȰɶʌ.Ȱʆɳʋʏ.&Ɉʌʉʔʀʅʘʆ
ȴ/ʆʍɻȷʘɿʃɼʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎ&ȰɅȰ
Ɉʅɼʅɲɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ–ɇɻʌʉʏʌʉʔʀɲʎ
Ȳɸʌɲʆɺɹʌʉʐ46,ɈȾ10176Ȱɽɼʆɲ



1.

2.
3.

4.


Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲɴɸʄʏʀʘʍɻʎʏɻʎʏʘʆʍʐʆɽɻʃʙʆʋɲʌɲɶʘɶɼʎʃɲɿɸʅʋʉʌʀɲʎʏʘʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʏɻʎʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ
ɹʏʉʐʎ………..{Ⱦɲʆ(ȵȾ)1234/2007}–ȴʌɳʍɻ6.1«ȵʔɲʌʅʉʍʅɹʆɻȶʌɸʐʆɲ»

Ɉʀʏʄʉʎʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ(ʊʋʘʎɲʌʖɿʃɳɸɶʃʌʀɽɻʃɸ):………………………………………………………………………
……………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………….
ȴɿɳʌʃɸɿɲʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ:…………..ɹʏɻ
ɇʐʆɸʌɶɳʏɸʎ(ʉʆʉʅɲʍʏɿʃɳ):…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
ɇʐʆɸʌɶɲɺʊʅɸʆɲɿɷʌʑʅɲʏɲ:…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

5. ɇʐʆʉʄɿʃɳɸɶʃʌɿɽɸʀʍɲɷɲʋɳʆɻɶɿɲʏɻʆʐʄʉʋʉʀɻʍɻʏʉʐʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ:…………………………ȵʐʌʙ
6. ȵɶʃʌɿɽɸʀʍɲɷɲʋɳʆɻɶɿɲʏʉɹʏʉʎ2012:……………………………ȵʐʌʙ
7. ȵʃʃɲɽɲʌɿʍɽɸʀʍɲɷɲʋɳʆɻɹʏʉʐʎ2012:……………………………ȵʐʌʙ
8. Ȱɿʏʉʑʅɸʆɻʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻɶɿɲʏʉɹʏʉʎ2013:…………………………ȵʐʌʙ

ȵʀʅɲɿɸʆɼʅɸʌʉʎ/ɻɶɿɲʏɿʎʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎʅʉʐʃɲɿʏʉʐʎʊʌʉʐʎɸʆʀʍʖʐʍɻʎʏɻʎɸʆʄʊɶʘɷʌɳʍɻʎ: 





ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ:………………………….












 













ɃɁʊʅɿʅʉʎɸʃʋʌʊʍʘʋʉʎ

 


















(ʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ,ʐʋʉɶʌɲʔɼ,ʍʔʌɲɶʀɷɲ)

ɇʐʆɻʅʅɹʆɲ:
1.ɲʆɲʄʐʏɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻʋɸʋʌɲɶʅɹʆʘʆʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʐɹʏʉʐʎ(ʅɹʖʌɿ31/08/2012)
2.ɲʆɲʄʐʏɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʘʆɷɲʋɲʆʙʆͲʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ(ʐʋʊɷɸɿɶʅɲ2)
3.ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʊʎɸʌɶɲʍɿʙʆ(ʖʌʉʆʉɷɿɳɶʌɲʅʅɲ–ʋɸʌɿɶʌɲʔɼʔɳʍɸʘʆ–ʋɲʌɲɷʉʏɹʉʐʄɿʃʊɲʆɳʔɳʍɻʃɲɿʍʐʆʉʄɿʃɳ)
4.ɲʋʊʔɲʍɻʉʌɿʍʅʉʑʏʉʐʐʋɸʑɽʐʆʉʐʏʉʐɹʌɶʉʐʃɲɿʏʉʐɲʌʅʊɷɿʉʐɶɿɲʏɻʆʐʋʉɶʌɲʔɼʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎʃɲɿʊʄʘʆʏʘʆʍʖɸʏɿʃʙʆ
ɸɶɶʌɳʔʘʆ
5.ʐʋɸʑɽʐʆɻɷɼʄʘʍɻʏʉʐʆ.1599/86ʊʏɿɻʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻɷʌɳʍɻɷɸʆɹʖɸɿʋʌʉʏɲɽɸʀɼʉʌɿʍʏɿʃɳʐʋɲʖɽɸʀɶɿɲɸʆʀʍʖʐʍɻ–
ɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻʍɸɳʄʄʉʋʌʊɶʌɲʅʅɲ
6.ɲʋʉɷɸɿʃʏɿʃɳ(ɲʋʊʔɲʍɻ,ʍʑʅɴɲʍɻ,ʃʄʋ)ʍʑʆɲʗɻʎʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ,ʍʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʏʉɸʌɸʐʆɻʏɿʃʊʋʌʊɶʌɲʅʅɲɽɲɷɿɸʇɲʖɽɸʀ
ɲʋʊʉʅɳɷɲʔʉʌɹʘʆ

24452

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ2)


Ɍʉʌɹɲʎ:…………………………………………………………….
Ʉʆʉʅɲɉʋɸʐɽʑʆʉʐ:……………………………………………….
Ⱥɹʍɻ:……………………………………………………………….
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ:…………………………………………………………
fax:………………………………………………………………….
eͲmail:………………………………………………………………










ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ:………………………..
Ȱʌ.ʋʌʘʏ:…………………………….

Ʌʌʉʎ:ʏʉɉʋʉʐʌɶɸʀʉȰɶʌ.Ȱʆɳʋʏ.&Ɉʌʉʔʀʅʘʆ
ȴ/ʆʍɻȷʘɿʃɼʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎ&ȰɅȰ
Ɉʅɼʅɲɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ–ɇɻʌʉʏʌʉʔʀɲʎ
Ȳɸʌɲʆɺɹʌʉʐ46,ɈȾ10176Ȱɽɼʆɲ


ȰɁȰȿɉɈȻȾȸȾȰɈȰɇɈȰɇȸɅɆɃȲȿȵɅɃɀȵɁɏɁȴȰɅȰɁɏɁ
ɶɿɲʏɻʆʐʄʉʋʉʀɻʍɻɸʌɸʐʆɻʏɿʃʉʑʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎʅɸʏʀʏʄʉ:
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………

ɅɃɇɃ(ʍɸȵʐʌʙ)
2012
2013

ȴȰɅȰɁȵɇ
ɲ)Ʌʌʉʅɼɽɸɿɲɲʆɲʄʘʍʀʅʘʆ(ɲʆɲʔɹʌɸʏɸɲʆɲʄʐʏɿʃɳ)





¾ ɲʆʏɿɷʌɲʍʏɼʌɿɲ





¾ ɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɳʐʄɿʃɳ(ɶɳʆʏɿɲ,ʃʄʋ)





¾ ɷɸʀɶʅɲʏɲ





¾ ʄʉɿʋɳɲʆɲʄʙʍɿʅɲ









¾ ʊʌɶɲʆɲ





¾ ʅɿʃʌʉɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ









¾ ʏʉʐʅʊʆɿʅʉʐʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ





¾ ʏʉʐɹʃʏɲʃʏʉʐʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ





¾ ʏʘʆɸʅʋɸɿʌʉɶʆʘʅʊʆʘʆʃɿɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʙʆʍʐʆɸʌɶɲʏʙʆ





ɷ)Ʌɲʌʉʖɼʐʋɻʌɸʍɿʙʆ(ɲʆɲʔɹʌɸʏɸɲʆɲʄʐʏɿʃɳ)





ɸ)Ȱʋʌʊɴʄɸʋʏɲɹʇʉɷɲ(ʅɹʖʌɿ5%ʏʉʐʍʐʆʉʄɿʃʉʑʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʃɲɿʅɹʖʌɿ1.





ʍʏ)Ʌɲʌɲʃʌɳʏɻʍɻʐʋɹʌʔʉʌɹɲ(ʅɹʖʌɿ5%ʏʉʐʍʐʆʉʄɿʃʉʑʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ)





ɇɉɁɃȿɃ:



ɴ)Ʌʌʉʅɼɽɸɿɲʅɿʃʌʉɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ(ɲʆɲʔɹʌɸʏɸɲʆɲʄʐʏɿʃɳ)

ɶ)Ƀɷʉɿʋʉʌɿʃɳʃɿɸʃʏʊʎɹɷʌɲʎɲʋʉɺɻʅɿʙʍɸɿʎ(ɲʆɲʔɹʌɸʏɸɲʆɲʄʐʏɿʃɳ)

ȳȵɁȻȾɃɇɉɁɃȿɃ:





ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ:………………………….






 













ɃɁʊʅɿʅʉʎɸʃʋʌʊʍʘʋʉʎ

 


















(ʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ,ʐʋʉɶʌɲʔɼ,ʍʔʌɲɶʀɷɲ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

24453

24454

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

(ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ4)

Ɍʉʌɹɲʎ:…………………………………………………………….
Ʉʆʉʅɲɉʋɸʐɽʑʆʉʐ:……………………………………………….
Ⱥɹʍɻ:……………………………………………………………….
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ:…………………………………………………………
fax:………………………………………………………………….
eͲmail:………………………………………………………………

























ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ:………………………..
Ȱʌ.ʋʌʘʏ:…………………………….

Ʌʌʉʎ:ʏʉʆɃɅȵȾȵɅȵ
ȴ/ʆʍɻȱʅɸʍʘʆȵʆɿʍʖʑʍɸʘʆ&Ȱɶʉʌɳʎ
ɈʅɼʅɲɅʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆɌʉʌɹʘʆ
ȴʉʅʉʃʉʑ5–ɈȾ10445
 Ȱɽɼʆɲ





Ⱦʉɿʆ:ʏʉɉʋʉʐʌɶɸʀʉȰɶʌ.Ȱʆɳʋʏ.&Ɉʌʉʔʀʅʘʆ
ȴ/ʆʍɻȷʘɿʃɼʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎ&ȰɅȰ
Ɉʅɼʅɲɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ–ɇɻʌʉʏʌʉʔʀɲʎ
Ȳɸʌɲʆɺɹʌʉʐ46,ɈȾ10176Ȱɽɼʆɲ
(ʖʘʌʀʎʏɲʍʐʆɻʅʅɹʆɲɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ)




ȰȻɈȸɇȸȳȻȰɈɆȻɀȸɁȻȰȻȰɅȿȸɆɏɀȸȸʚȵɂɃɌȿȸɇȸ
ɶɿɲʏɻʆʐʄʉʋʉʀɻʍɻɸʌɸʐʆɻʏɿʃʉʑʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎʅɸʏʀʏʄʉ:
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………

ɇʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏɻʎ ɲʌɿɽʅ. ………………………………………………………. ȾɉȰ ʃɲɿ ʏɻʎ ɲʌɿɽʅ.
………………………………………………….…….. ɲʋʊʔɲʍɻʎ ʏʉʐ ɉʋȰȰɈ ɶɿɲ ʏɻʆ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʏʉʐ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ
ɴɸʄʏʀʘʍɻʎ ʏʘʆ ʍʐʆɽɻʃʙʆ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʃɲɿ ɸʅʋʉʌʀɲʎ ʏʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʏɻʎ ʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ ɹʏʉʐʎ ……... ʃɲɿ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ ȴʌɳʍɻʎ 6.1 «ȵʔɲʌʅʉʍʅɹʆɻ ȶʌɸʐʆɲ», ʍɲʎ ʐʋʉɴɳʄʄʉʐʅɸ ʍʐʆɻʅʅɹʆɲ
ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ ʋʄɻʌʘʅɼʎ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɻɽɸɿʍʙʆ ɷɲʋɲʆʙʆ ʃɲɿ ʋɲʌɲʃɲʄʉʑʅɸ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɲʏɲɴʉʄɼ ʏʉʐ ʋʉʍʉʑ
ʏʘʆ………………………………….€
ȲɳʍɸɿʏʉʐȾɌȲ&ɇʐʋʉʖʌɸʉʑʅɲɿʆɲʏɻʌʙʏɲʋʌʘʏʊʏʐʋɲʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃɳʍʏʉɲʌʖɸʀʉʏʉʐɁȰȻ ɃɍȻ 




ɃɁʊʅɿʅʉʎȵʃʋʌʊʍʘʋʉʎ


(ʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ,ʐʋʉɶʌɲʔɼ,ʍʔʌɲɶʀɷɲ)

ɇʐʆɻʅʅɹʆɲ:
1.ɇʐɶʃɸʆʏʌʘʏɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɻɽɸɿʍʙʆɷɲʋɲʆʙʆ(ʐʋʊɷɸɿɶʅɲ5)
2.Ȱʆɲʄʐʏɿʃɹʎʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎɶɿɲʃɳɽɸʃɲʏɻɶʉʌʀɲɸʋɿʄɹʇɿʅɻʎɷɲʋɳʆɻʎ
3.Ɍʉʌʉʄʉɶɿʃɼʃɲɿɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɼɸʆɻʅɸʌʊʏɻʏɲ
4.Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉʏɻʎɲʌɿɽʅ…………………………………………..ɲʋʊʔɲʍɻʎʏʉʐɉʋȰȰɈ
5.Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉʏɻʎʐʋʉɶʌɲʔɸʀʍɲʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
6.Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉʏɻʎʐʋʉɶʌɲʔɸʀʍɲʎʍʑʅɴɲʍɻʎʅɸʏʉʆɸʇʘʏɸʌɿʃʊɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʊʍʐʆɸʌɶɳʏɻ
7.ȶʃɽɸʍɻʋɸʋʌɲɶʅɹʆʘʆʔʉʌɹɲ,ʐʋʉɶɸɶʌɲʅʅɹʆɻɲʋʊʏʉʆʆʊʅɿʅʉɸʃʋʌʊʍʘʋʊʏʉʐ
8.Ʌʌɲʃʏɿʃʊɸʄɹɶʖʉʐ(ʐʋʊɷɸɿɶʅɲ3)
9.ɉʋɸʑɽʐʆɻɷɼʄʘʍɻʆ.1599/86ʏʉʐʔʉʌɹɲʊʏɿɷɸʆɸʋʘʔɸʄɸʀʏɲɿɳʄʄɻʎɸɽʆɿʃɼʎɼʃʉɿʆʉʏɿʃɼʎʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎɶɿɲ
ʋɲʌʊʅʉɿɲɷʌɳʍɻɼɷɸʆɹʖɸɿʐʋʉɴɳʄʄɸɿʍʖɸʏɿʃɼɲʀʏɻʍɻ
10. Ʌɲʌɲʍʏɲʏɿʃɳɷɲʋɲʆʙʆ



 
















Ƀȴɿʃɲɿʉʑʖʉʎ 

(ʍɸȵʐʌʙ)

ȵɽʆɿʃɼ
ɇʐʅʅɸʏʉʖɼ

Ʌʌʉʎ:ʏʉʆɃɅȵȾȵɅȵ
ȴʉʅʉʃʉʑ5–ɈȾ10445
Ȱɽɼʆɲ


ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ:………………………..
Ȱʌ.ʋʌʘʏ:…………………………….

ɈʀʏʄʉʎȵʌɸʐʆɻʏɿʃʉʑɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ:…………………………………………………..…………………………………………………………………………………

ɇʐɶʃɸʆʏʌʘʏɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻʋʄɻʌʘʅɼʎɷɲʋɲʆʙʆʋɸʌɿʊɷʉʐɲʋʊ……………..ɹʘʎ………..……..



Ʌʌʊʏɲʍɻ
Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɻɽɸʀʍɸʎ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍɽɸʀʍɸʎ
ɇʐʅʅɸʏʉʖɼ
ȶɶʃʌɿʍɻ
ɲ/ɲ ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ
Ʌʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ
ȴɲʋɳʆɸʎ
ȴɲʋɳʆɸʎ
ȵȳɈɅȵ
Ɍʉʌɹɲ
Ʌʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ
(ʍɸȵʐʌʙ)
(ʍɸȵʐʌʙ)
(ʍɸȵʐʌʙ)
(ʍɸȵʐʌʙ)
(ʍɸȵʐʌʙ)

























































ɇʑʆʉʄʉ 





Ȱʌɿɽʅ.Ʌʌʘʏ.…………………….

Ȱʆɲɶʆʘʌʀɺɸʏɲɿʃɲɿɸʃʃɲɽɲʌʀɺɸʏɲɿɶɿɲ…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….ȵʐʌʙ
ɃɸʄɸɶʃʏɼʎȰ 


ɃȵʄɸɶʃʏɼʎȲ 


ɃɅʌʉʁʍʏɳʅɸʆʉʎ




 












ɉʋʉɶʌɲʔɼ:
 












Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ:

Ɍʉʌɹɲʎ:…………………………………………………………….
Ʉʆʉʅɲɉʋɸʐɽʑʆʉʐ:……………………………………………….
Ⱥɹʍɻ:……………………………………………………………….
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ:…………………………………………………………
fax:………………………………………………………………….
eͲmail:………………………………………………………………






(ƶƲƱƦƧƫƥƮƣ 5)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

24457

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ƷƱƳƧƣƴ: ƧƭƥƱ – ƦƩƮƩƵƳƣ
ƥƧƯƫƬƩ Ʀ/ƯƴƩ ƣƥƳƱƵƫƬƩƴ ƧƳƧƶƯƣƴ
ƫƯƴƵƫƵƱƶƵƱ ƬƵƩƯƫƣƵƳƫƬƺƯ ƧƳƧƶƯƺƯ ƣƪƩƯƺƯ
ƴƶƯƧƳƥƣƨƱƮƧƯƱƫ ƧƳƧƶƯƩƵƫƬƱƫ ƷƱƳƧƫƴ: ǂ) ƫƯƴƵƫƵƱƶƵƱ ƮƧƴƱƥƧƫƣƬƺƯ ƦƣƴƫƬƺƯ
ƱƫƬƱƴƶƴƵƩƮƣƵƺƯ&ƵƧƸƯƱƭƱƥƫƣƴ ƦƣƴƫƬƺƯ
ƲƳƱƻƱƯƵƺƯ ƵƩƴ ƥƧƯƫƬƩƴ Ʀ/ƯƴƩƴ ƣƥƳ. ƧƳƧƶƯƣƴ
ƵƱƶ ƧƭƥƱ – ƦƩƮƩƵƳƣ ǋǂǊ
ǃ) ƧƳƥƣƴƵƩƳƫƱ ƮƧƭƫƴƴƱƬƱƮƫƣƴ – ƴƩƳƱƵƳƱƷƫƣƴ
ƵƱƶ ƣƳƫƴƵƱƵƧƭƧƫƱƶ ƲƣƯƧƲƫƴƵƩƮƫƱƶ ƪƧƴ/ƬƩƴ
ƶƲƧƶƪƶƯƱƴ ƲƳƱƥƳƣƮƮƣƵƱƴ: ƥƱƶƯƣƳƩ ƴƱƷƫƣ

ƣƯƣƭƶƵƫƬƩ ƬƣƵƣƴƵƣƴƩ ƲƳƱƤƭƧƲƱƮƧƯƺƯ ƦƣƲƣƯƺƯ
ǂǑǝ 01/09/2012 ƾǚǓ ǋǂǊ 31/08/2013 ǄǊǂ Ǖǈǎ ǖǌǐǑǐǀǈǔǈ ǆǒǆǖǎǈǕǊǋǐǞ ǑǒǐǄǒƽǍǍǂǕǐǓ Ǎǆ ǕǀǕǌǐ:
«ƴǕǐǊǘǆǊǐǉƾǕǈǔǈ ǍǐǎǕƾǌǐǖ ǑǒǝǄǎǚǔǈǓ ǕǈǓ ǍǆǌǊǕǐƾǋǋǒǊǔǈǓ
Ǖǚǎ ǍǆǌǊǕǐǄǝǎǚǎ ǆǎǕǝǍǚǎ ǑǆǞǋǈǓ ǋǂǊ ǆǌƽǕǈǓ»
ƲƱƴƱ
(ǔǆ Ƨǖǒǟ)

ƦƣƲƣƯƧƴ

4.700

ǂ) ƲǒǐǍƿǉǆǊǂ ǂǎǂǌǚǔǀǍǚǎ (ǂǎǂǗƾǒǆǕǆ ǂǎǂǌǖǕǊǋƽ)
¾ ǂǎǕǊǅǒǂǔǕƿǒǊǂ (ǄǊǂ ǂǎǂǌǞǔǆǊǓ ǘǟǍǂǕǐǓ, ǘǖǍǐǞ ǅƾǎǕǒǚǎ ǋǂǊ ǍǆǌǊǐǞ)

3.000

¾ ǖǌǊǋƽ ǄǊǂ Ǖǂ ǍǆǌǊǔǔǐǔǍƿǎǈ (ǍƾǌǊ, ǄǞǒǈ)

800

¾ ǌǐǊǑƽ ǂǎǂǌǟǔǊǍǂ ǆǒǄǂǔǕǈǒǀǐǖ

900
2.100

ǃ) ƲǒǐǍƿǉǆǊǂ ǍǊǋǒǐǆǏǐǑǌǊǔǍǐǞ (ǂǎǂǗƾǒǆǕǆ ǂǎǂǌǖǕǊǋƽ)

-

¾ ǝǒǄǂǎǂ
¾ ǍǊǋǒǐǆǏǐǑǌǊǔǍǝǓ : ǆǏǚǕ. ǔǋǌǈǒǝǓ ǅǀǔǋǐǓ, ǔǖǔǋǆǖƿ ǙǖǘǒǐǞ ǗǚǕǊǔǍǐǞ,
ǔǖǔǋǆǖƿ ǍǆǕǂǗǐǒƽǓ ǗǊǂǌǊǅǀǚǎ ǔǆ ǖǄǒǝ ƽǇǚǕǐ

2.100
-

¾ ǑǂǕǟǍǂǕǂ, ǃƽǔǆǊǓ, ǋǌǑ
Ǆ) ƱǅǐǊǑǐǒǊǋƽ ǋǊ ǆǋǕǝǓ ƾǅǒǂǓ ǂǑǐǇǈǍǊǟǔǆǊǓ (ǂǎǂǗƾǒǆǕǆ ǂǎǂǌǖǕǊǋƽ)

1.000

¾ Ǖǐǖ ǍǝǎǊǍǐǖ ǑǒǐǔǚǑǊǋǐǞ

500

¾ Ǖǐǖ ƾǋǕǂǋǕǐǖ ǑǒǐǔǚǑǊǋǐǞ

500

¾ Ǖǚǎ ǆǍǑǆǊǒǐǄǎǚǍǝǎǚǎ ǋǊ ǆǑǊǔǕǈǍǐǎǊǋǟǎ ǔǖǎǆǒǄǂǕǟǎ
ǅ) Ʋǂǒǐǘƿ ǖǑǈǒǆǔǊǟǎ : ǔǞǎǂǙǈ ǔǞǍǃǂǔǈǓ ǄǊǂ Ǖǈǎ ǂǎƽǌǖǔǈ 120 ǅǆǊǄǍƽǕǚǎ
ǗǖǕǊǋǐǞ ǘǖǍǐǞ ǂǑǝ ǑǆǞǋǂ - ƾǌǂǕǂ
ǆ) ƣǑǒǝǃǌǆǑǕǂ ƾǏǐǅǂ (ǍƾǘǒǊ 5% Ǖǐǖ ǔǖǎǐǌǊǋǐǞ ǑǒǐǜǑǐǌǐǄǊǔǍǐǞ ǋǂǊ ǍƾǘǒǊ 1.500€)
ǔǕ) ƲǂǒǂǋǒƽǕǈǔǈ ǖǑƾǒ Ǘǐǒƾǂ (ǍƾǘǒǊ 5% Ǖǐǖ ǔǖǎǐǌǊǋǐǞ ǑǒǐǜǑǐǌǐǄǊǔǍǐǞ)
ƴƶƯƱƭƱ:

11.000
700
1.000
20.500

24458

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ƷƱƳƧƣƴ: ƣƳƫƴƵƱƵƧƭƧƫƱ ƲƣƯƧƲƫƴƵƩƮƫƱ ƪƧƴƴƣƭƱƯƫƬƩƴ
ƥƧƺƲƱƯƫƬƩ ƴƸƱƭƩ
ƵƱƮƧƣƴ ƱƲƺƳƱƬƩƲƧƶƵƫƬƺƯ Ƭƣƫ ƣƮƲƧƭƱƶ
ƧƳƥƣƴƵƩƳƫƱ ƮƧƭƫƴƴƱƬƱƮƫƣƴ - ƴƩƳƱƵƳƱƷƫƣƴ
ƴƶƯƧƳƥƣƨƱƮƧƯƱƫ ƧƳƧƶƯƩƵƫƬƱƫ ƷƱƳƧƫƴ: ƶƲƧƶƪƶƯƱƴ ƲƳƱƥƳƣƮƮƣƵƱƴ: ƣƯƦƳƧƣƴ ƪƳƣƴƶƤƱƶƭƱƶ

ƣƯƣƭƶƵƫƬƩ ƬƣƵƣƴƵƣƴƩ ƲƳƱƤƭƧƲƱƮƧƯƺƯ ƦƣƲƣƯƺƯ
ǂǑǝ 01/09/2012 ƾǚǓ ǋǂǊ 31/08/2013 ǄǊǂ Ǖǈǎ ǖǌǐǑǐǀǈǔǈ ǆǒǆǖǎǈǕǊǋǐǞ ǑǒǐǄǒƽǍǍǂǕǐǓ Ǎǆ ǕǀǕǌǐ:
«ƵǂǖǕǐǑǐǀǈǔǈ Ǖǐǖ ƧǌǌǈǎǊǋǐǞ ǃǂǔǊǌǊǋǐǞ ǑǐǌǕǐǞ ǋǂǊ ǄǞǒǈǓ
ƬǂǉǐǒǊǔǍǝǓ ǑǐǊǐǕǊǋǟǎ ǋǒǊǕǈǒǀǚǎ»
ƲƱƴƱ
(ǔǆ Ƨǖǒǟ)

ƦƣƲƣƯƧƴ

18.000

ǂ) ƲǒǐǍƿǉǆǊǂ ǂǎǂǌǚǔǀǍǚǎ (ǂǎǂǗƾǒǆǕǆ ǂǎǂǌǖǕǊǋƽ)
¾ ǂǎǕǊǅǒǂǔǕƿǒǊǂ

7.000

¾ ǆǒǄǂǔǕǈǒǊǂǋƽ ǖǌǊǋƽ

4.000

¾ ǅǆǀǄǍǂǕǂ

2.000

¾ ǌǐǊǑƽ ǂǎǂǌǟǔǊǍǂ

5.000
13.000

ǃ) ƲǒǐǍƿǉǆǊǂ ǍǊǋǒǐǆǏǐǑǌǊǔǍǐǞ (ǂǎǂǗƾǒǆǕǆ ǂǎǂǌǖǕǊǋƽ)
¾ ǝǒǄǂǎǂ

6.000

¾ ǍǊǋǒǐǆǏǐǑǌǊǔǍǝǓ

7.000
1.225

Ǆ) ƱǅǐǊǑǐǒǊǋƽ ǋǊ ǆǋǕǝǓ ƾǅǒǂǓ ǂǑǐǇǈǍǊǟǔǆǊǓ (ǂǎǂǗƾǒǆǕǆ ǂǎǂǌǖǕǊǋƽ)
¾ Ǖǐǖ ǍǝǎǊǍǐǖ ǑǒǐǔǚǑǊǋǐǞ

1.225

¾ Ǖǐǖ ƾǋǕǂǋǕǐǖ ǑǒǐǔǚǑǊǋǐǞ

-

¾ Ǖǚǎ ǆǍǑǆǊǒǐǄǎǚǍǝǎǚǎ ǋǊ ǆǑǊǔǕǈǍǐǎǊǋǟǎ ǔǖǎǆǒǄǂǕǟǎ

-

ǅ) Ʋǂǒǐǘƿ ǖǑǈǒǆǔǊǟǎ (ǂǎǂǗƾǒǆǕǆ ǂǎǂǌǖǕǊǋƽ)
ǆ) ƣǑǒǝǃǌǆǑǕǂ ƾǏǐǅǂ (ǍƾǘǒǊ 5% Ǖǐǖ ǔǖǎǐǌǊǋǐǞ ǑǒǐǜǑǐǌǐǄǊǔǍǐǞ ǋǂǊ ǍƾǘǒǊ 1.500€)

1.500

ǔǕ) ƲǂǒǂǋǒƽǕǈǔǈ ǖǑƾǒ Ǘǐǒƾǂ (ǍƾǘǒǊ 5% Ǖǐǖ ǔǖǎǐǌǊǋǐǞ ǑǒǐǜǑǐǌǐǄǊǔǍǐǞ)

1.775

ƴƶƯƱƭƱ:

35.500

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Ιουλίου 2013
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