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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2504
4 Νοεμβρίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 187062
Συμπληρωματικά μέτρα για τον καθορισμό διαδικασι−
ών και δικαιολογητικών, για τη χορήγηση κοινοτικής
ενίσχυσης στο καθεστώς ιδιωτικής αποθεματοποί−
ησης χοίρειου κρέατος, στα πλαίσια των Καν(ΕΚ)
1234/2007 και Καν(ΕΚ) 826/2008.
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ KAI
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 παρ. 1,2 & 3 του Ν.1338/83 «Εφαρμο−
γή του Κοινοτικού δικαίου» (Α’ 34), όπως τροποποιήθη−
κε με το άρθρο 6 του Ν.1440/1984 (Α’ 70) «Συμμετοχή
της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και
Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM»
καθώς και του άρθρού 3 του ιδίου ως άνω νόμου, όπως
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990
(Α΄ 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις».
β) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/1979 «Περί οργα−
νώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογή
της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευ−
ρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών
και οργανωτικών θεμάτων» (Α/280) σε συνδυασμό με
το άρθρο 33 του Ν. 2538/97 (Α/242) όπως τροποποιή−
θηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 33 Ν. 3147/2003
«Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων
αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων
και άλλες διατάξεις (Α/135).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε
ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ’ αριθμ. 63/2005 Π.Δ.
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα».
δ) Του Ν.2362/1995 (Α’247) «περί Δημόσιου Λογιστικού»

όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3871/2010.
ε) Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν.2637/1998 περί
«Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο−
τικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
και άλλες διατάξεις» (Α’ 200), όπως τροποποιήθηκαν και
συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 2732/99(Α’ 154)
και το άρθρο 24 του Ν. 2945/01 (Α’ 223) «Εθνικό Σύστημα
Προστασίας της Αγροτικής Δραστηριότητας» και το
άρθρο 29 παρ. 1−8 του Ν. 3147/03 (Α’ 135).
στ) Της αριθμ. 389578/2000 (Β΄ 1470) απόφασης του
Υπουργού Γεωργίας «περί έγκρισης Κανονισμού Δια−
δικασίας Πληρωμών του Οργανισμού Πληρωμών και
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού
και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που βα−
ρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών
Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ).
ζ) Της αριθμ. 271562/2002 (Β΄ 1042) απόφασης του
Υπουργού Γεωργίας «περί εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
ως Οργανισμού Πληρωμής.
η) Του Π.Δ.185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών κλπ.» (Α’ 213).
θ) Του Π.Δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωρ−
γίας» (Α/187) όπως ισχύει σήμερα.
ι) Της αριθμ. ΥΙ/2004 (ΦΕΚ 513/Β/2004) απόφαση του
Πρωθυπουργού “Μετονομασία του Υπουργείου Γεωργί−
ας σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων”.
ια) Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α’ 87).
ιβ) Το άρθρο 29 του νόμου 3147/03 (Α’ 135/5−9−03)
«Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης επίλυση ζητημάτων
αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων
και άλλες διατάξεις»
2. Τους Κανονισμούς
α) (Ε.Κ.) 1234/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση
κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος
κανονισμός ΚΟΑ) (L 299).
β) (Ε.Κ.) 826/2008 της Επιτροπής, για τη χορήγηση
κοινοτικής ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση
ορισμένων γεωργικών προϊόντων. (L 223).
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γ) (E.K.) 1290/2005 «Περί χρηματοδοτήσεως της Κοινής
Γεωργικής Πολιτικής» (L209).
δ) (ΕΚ) 885/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση των
λεπτομερειών εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του
Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία για την εκκαθά−
ριση των λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Εγγυήσεων
(L171).
ε) (ΕΟΚ) 2220/85 της Επιτροπής για την τροποποίηση
του Καν.(ΕΟΚ) αριθ. 1495/80 περί της θεσπίσεως εκτελε−
στικών διατάξεων ορισμένων ρυθμίσεων των άρθρων 1,
3 και 8 του Καν (ΕΟΚ) αριθ. 1224/80 του Συμβουλίου περί
της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων
στ) (ΕΚ) 796/2004 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπι−
ση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της πολ−
λαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του
ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου
που προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) αριθ.1782/2003 του
Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα
καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής
γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων κα−
θεστώτων στήριξης για τους γεωργούς
η) (ΕΚ) 1848/2006 της Επιτροπής σχετικά με τις πα−
ρατυπίες και την ανάκτηση των αχρεωστήτως κατα−
βληθέντων ποσών στα πλαίσια της χρηματοδότησης
της κοινής γεωργικής πολιτικής και της οργάνωσης
συστήματος πληροφόρησης στον τομέα αυτό καθώς
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 595/91
του Συμβουλίου.
θ) (ΕΚ) 853/2004 του Συμβουλίου για τον καθορισμό
ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προ−
έλευσης.
3. Tην με αριθ. πρωτ. 13694/18−2−2011, εισήγηση της
αρμόδιας Διεύθυνσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., περί «Συμπλη−
ρωματικών μέτρων για τον καθορισμό διαδικασιών και
δικαιολογητικών, για τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης
στην ιδιωτική αποθεματοποίηση χοιρείου κρέατος στα
πλαίσια των καν(ΕΚ) 1234/2007 και καν(ΕΚ) 826/2008».
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι−
κού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι οι δαπάνες που θα
προκληθούν από την καταβολή της εν λόγω ενίσχυσης
θα καλυφθούν εξ’ ολοκλήρου από κοινοτική χρηματο−
δότηση, μέσω του Ειδικού Λογαριασμού ΕΛΕΓΕΠ και
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
5. Την με αριθ. πρωτ. 149932/3−3−2011 εισήγηση της
Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ (Αξιοποίησης Προ−
ϊόντων Αυτής).
6. Το υπ’ αριθ. 65/2011 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 147/
τ.Α/27−06−2011) με θέμα «Διάσπαση του Υπουργείου Εσω−
τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη−
σης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής
Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώ−
νευση των Υπουργείων Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και
Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό
των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνί−
ας και στο Υπουργείο Παιδείας δια βίου Μάθησης και

Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς»,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται μέτρα που
ρυθμίζουν την διαδικασία, τα δικαιολογητικά καταβολής
της οικονομικής ενίσχυσης και τους ελέγχους καλής
εκτέλεσης και περάτωσης του έργου της ιδιωτικής απο−
θεματοποίησης χοιρείου κρέατος που αναλαμβάνονται
στα πλαίσια του άρθρου 37 του καν(ΕΚ)1234/2007 του
Συμβουλίου και του καν(ΕΚ)826/2008 της Επιτροπής.
Άρθρο 2
Δικαιούχοι ενίσχυσης −
Διαδικασία καθορισμού της ενίσχυσης
Δικαιούχοι προς υπαγωγή στο πρόγραμμα είναι φυσι−
κά ή νομικά πρόσωπα που υπόκεινται σε καθεστώς ΦΠΑ
και διαθέτουν για τους σκοπούς της αποθεματοποίησης
κατάλληλες ψυκτικές εγκαταστάσεις.
Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τις διαδικασίες
που προβλέπονται στο άρθρο 6 του Καν (ΕΚ) 826/2008
της Επιτροπής, είτε μέσω διαγωνισμού (άρθρο 3 της
παρούσας) είτε με καθορισμό αυτής εκ των προτέρων
(άρθρο 6 της παρούσας).
Οι ελάχιστες ποσότητες ανά σύμβαση και ανά προϊόν
καθορίζονται κάθε φορά στη σύμβαση που υπογράφει
ο αποθεματοποιητής με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Φορέας που επιθυμεί να λάβει ενίσχυση, υποβάλλει
είτε προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 10 παραγρ. 1 Καν
(ΕΚ)826/2008 της Επιτροπής, είτε αίτηση σύμφωνα με το
άρθρο 17 παραγρ. 1 του Καν(ΕΚ)826/2008 στην αρμόδια
Δ/νση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Δομοκού 5, Τ.Κ. 10445, Αθήνα).
Άρθρο 3
Προκήρυξη διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται στα πλαίσια της διαδι−
κασίας που προβλέπεται στο άρθρο 195 παραγρ. 2 του
καν(ΕΚ)1234/07 και διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο
9 σημεία 2 και 3 του καν(ΕΚ)826/2008 της Επιτροπής.
Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής των προσφορών
Οι φορείς που προτίθενται να συμμετάσχουν στον δι−
αγωνισμό υποβάλλουν γραπτή προσφορά (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
1α), με απόδειξη παραλαβής στην αρμόδια Δ/νση του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Δομοκού 5, Τ.Κ. 10445, Αθήνα).
Έγκυρες είναι οι προσφορές που πληρούν τους όρους
που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγρ. 2 σημεία α, β, γ,
δ, ε, στ, ζ, η, θ, και ι του καν(ΕΚ)826/08 της Επιτροπής.
Οι προσφορές δεν αποσύρονται, ούτε τροποποιούνται
μετά την υποβολή τους.
Η αρμόδια Δ/νση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε εξετάζει σύμφωνα
με το άρθρο 11 παραγρ. 1 και 2 του καν(ΕΚ)826/2008 της
Επιτροπής, τις προσφορές ως προς την εγκυρότητά
τους και σε περίπτωση που μια προσφορά κριθεί άκυρη
ενημερώνει τον διαγωνιζόμενο.
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Όλες οι έγκυρες προσφορές κοινοποιούνται στην
Επιτροπή από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ,
στα πλαίσια του άρθρου 12 του καν(ΕΚ)826/08 της Επι−
τροπής.
Άρθρο 5
Αποφάσεις επί των προσφορών
Η αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.:
• εκδίδει τις αποφάσεις επί των προσφορών στα πλαί−
σια του άρθρου 14 παραγρ. 1 και 2 του καν(ΕΚ)826/2008
της Επιτροπής.
• κοινοποιεί στους διαγωνιζομένους την έκβαση της
συμμετοχής τους, εντός προθεσμίας τριών εργάσι−
μων ημερών μετά τη δημοσίευση της απόφασης της
Επιτροπής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του υπερθεματιστή
δεν μεταβιβάζονται.
Άρθρο 6
Αίτηση για αποθεματοποίηση
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και Α.Π.Α. φροντίζει για την
ανάρτηση στο διαδίκτυο του σχετικού κοινοτικού κα−
νονισμού, ο οποίος ορίζει την ημερομηνία έναρξης
εφαρμογής του προγράμματος, και τον κοινοποιεί στις
Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των
οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων. Οι εν λόγω Δ/νσεις
ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο τους ενδιαφε−
ρόμενους, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια
Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Δομοκού 5, 10445 Αθήνα)
(Υπόδειγμα 1) για την ιδιωτική αποθεματοποίηση χοι−
ρείου κρέατος, η οποία συνοδεύεται από την εγγύηση
που αναφέρεται στο άρθρο 7 παραγρ. 2 της παρούσας
απόφασης.
Οι ελάχιστες ποσότητες ανά σύμβαση καθώς και η
χρονική περίοδος αποθεματοποιήσης ανά σύμβαση και
ανά προϊόν καθορίζονται από σχετικούς κοινοτικούς
κανονισμούς.
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων
ανακοινώνεται από την Ε.Ε. και κοινοποιείται άμεσα
στους ενδιαφερόμενους.
Άρθρο 7
Πρωτογενείς απαιτήσεις και εγγυήσεις
Οι πρωτογενείς απαιτήσεις κατά την έννοια του άρ−
θρου 20 παραγρ. 2 του καν(ΕΟΚ)2220/85 αναφέρονται
στα άρθρο 15 και 18 του καν(ΕΚ)826/2008 της Επιτρο−
πής.
Η Εγγυητική Επιστολή, αορίστου χρόνου, (Υπόδειγμα
11) για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης,
το ύψος της οποίας καθορίζεται βάσει του ισχύοντος
κανονισμού, κατατίθεται με την γραπτή προσφορά ή
την αίτηση συμμετοχής στο καθεστώς ιδιωτικής απο−
θεματοποίησης χοιρείου κρέατος.
Άρθρο 8
Συμβάσεις ιδιωτικής αποθεματοποίησης
Ο ενδιαφερόμενος ειδοποιείται εγγράφως από την
αρμόδια Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την υποβολή
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των παρακάτω δικαιολογητικών που αφορούν την υπο−
γραφή της σύμβασης του υποδείγματος 2:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του αποθεματοποιητή στην οποία
δηλώνει ότι είναι αποκλειστικός κάτοχος του προϊόντος,
διαθέτει αποθήκες – ψυκτικούς χώρους και αποδέχεται
τους όρους των σχετικών αποφάσεων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των σχετικών
Κανονισμών της Ε.Ε.
2. Παραστατικά που θα βεβαιώνουν τη διάθεση κατάλ−
ληλων ψυκτικών χώρων εκ μέρους του αποθεματοποιη−
τή (τίτλος ιδιοκτησίας, σύμβαση εκμίσθωσης κ.λ.π.)
Η σύμβαση συνάπτεται κατά κατηγορία προϊόντος
σύμφωνα με τους εκάστοτε κοινοτικούς κανονισμούς
και υπογράφεται μεταξύ του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
και του νομίμου εκπροσώπου του αποθεματοποιητή
εις τριπλούν. Ένα αντίγραφο διαβιβάζεται στον απο−
θεματοποιητή, ένα στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής του τόπου που βρίσκονται οι ψυκτι−
κές εγκαταστάσεις και ένα παραμένει στο αρχείο της
αρμόδιας Διεύθυνσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ένα φωτοαντί−
γραφο της σύμβασης διαβιβάζεται στη Δ/νση Ζωικής
Παραγωγής & ΑΠΑ.
Άρθρο 9
Προϋποθέσεις εισόδου στην αποθεματοποίηση
Κατά την ημέρα εισόδου στην ιδιωτική αποθεματο−
ποίηση, τα προς αποθεματοποίηση προϊόντα πρέπει να
προέρχονται από ζώα που έχουν εκτραφεί στην Κοι−
νότητα τους δύο τελευταίους μήνες και να διαθέτουν
το σήμα καταλληλότητας ή κατά περίπτωση το σήμα
αναγνώρισης που προβλέπεται στο τμήμα I του παραρ−
τήματος II του καν(ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και να πληρούν τις
προϋποθέσεις τις παραγράφου 1 του Παραρτήματος Ι
του Καν(ΕΚ) 826/2008 της Επιτροπής.
Η βεβαίωση παραμονής σε κοινοτικό έδαφος για του−
λάχιστον δύο μήνες εκδίδεται από τον κτηνίατρο της
Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 7 της παρούσας.
Άρθρο 10
Είσοδος στην αποθεματοποίηση
Η αποθεματοποίηση πραγματοποιείται ανά μεμονω−
μένη παρτίδα σε συγκεκριμένη ημερομηνία και στην
ψυκτική εγκατάσταση στα πλαίσια κάθε σύμβασης.
Οι εργασίες της εισόδου στην αποθεματοποίηση
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέσα στην
προβλεπόμενη προθεσμία του άρθρου 25 παράγραφος
του Καν(ΕΚ) 826/2008 της Επιτροπής.
Η συμβατική περίοδος ιδιωτικής αποθεματοποίησης
αρχίζει την επομένη της ημέρας αποθεματοποίησης
της τελευταίας παρτίδας κάθε σύμβασης.
Ο αποθεματοποιητής ειδοποιεί εγγράφως με τηλεο−
μοιοτυπία ή ηλεκτρονικά (Υπόδειγμα 3) τη Δ/νση Αγροτι−
κής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερει−
ακής Ενότητας και την αρμόδια Δ/νση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε,
τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την είσοδο
του χοιρείου κρέατος στην αποθεματοποίηση ανακοι−
νώνοντας τον τόπο, την ακριβή ημερομηνία της απο−
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θεματοποίησης, την κατηγορία και την ποσότητα της
συγκεκριμένης παρτίδας χοιρείου κρέατος.
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
οικείας Περιφερειακής Ενότητας αφού λάβει την ειδο−
ποίηση του αποθεματοποιητή για έναρξη της εισόδου
στην αποθεματοποίηση, μεριμνά για την παρουσία της
αρμόδιας επιτροπής ελέγχου (άρθρο 7 της παρούσης)
κατά τις εργασίες της εισόδου των προϊόντων σε απο−
θεματοποίηση.
Η αρμόδια επιτροπή ελέγχου προβαίνει στη σήμανση,
η οποία συνίσταται στην τοποθέτηση ειδικής καρτέλας,
σε κάθε τεμάχιο ή χαρτοκιβώτιο αποθεματοποιημένου
προϊόντος.
Επί της καρτέλας αναγράφονται οι παρακάτω εν−
δείξεις:
− Ο σχετικός Κοινοτικός Κανονισμός
− Ο αριθμός της σύμβασης
− Η κατηγορία του προϊόντος σύμφωνα με το σχετικό
Κοινοτικό Κανονισμό
− Το βάρος του τεμαχίου ή χαρτοκιβωτίου
− Ο αριθμός της συγκεκριμένης παρτίδας και η ημε−
ρομηνία της εισόδου στην αποθεματοποίηση
− Η ημερομηνία σφαγής
− Οι σφραγίδες των αρμοδίων εθνικών αρχών
Η κατηγοριοποίηση του κρέατος γίνεται βάσει του πι−
στοποιητικού σφαγής (Υπόδειγμα 13) και κατά περίπτω−
ση από τον κτηνίατρο της επιτροπής ελέγχου (άρθρο
7) εφόσον έχει ακολουθήσει περαιτέρω τεμαχισμός ή
αποστέωση του σφάγιου.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου εισόδου στην
αποθεματοποίηση, η επιτροπή ελέγχου εκδίδει την βε−
βαίωση εισόδου (Υπόδειγμα 7) υπογεγραμμένη από τα
μέλη της και θεωρεί τα βιβλία εισόδου−εξόδου ή τα
βιβλία αποθήκης.
Η βεβαίωση εισόδου επισυνάπτεται στα βιβλία απο−
θήκης μαζί με το πιστοποιητικό σφαγής που έχει ήδη
χορηγηθεί από τον ελεγκτή κτηνίατρο του σφαγείου.
Άρθρο 11
Έξοδος από την αποθεματοποίηση
Η έξοδος από την αποθεματοποίηση μπορεί να αρ−
χίσει την επομένη της τελευταίας ημέρας της συμβατι−
κής περιόδου αποθεματοποίησης και πραγματοποιείται
ανά ακέραιες παρτίδες αποθεματοποίησης και μόνο
για ποσότητα χοιρείου κρέατος που φέρει την ειδική
καρτέλα σήμανσης.
Για την έξοδο από την αποθεματοποίηση μικρότερων
ποσοτήτων από τις παρτίδες εισόδου, ο αποθεματοποι−
ητής αιτείται εγγράφως και λαμβάνει σχετική έγκριση
από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Η εν λόγω έγκριση
κοινοποιείται στην αρμόδια Δ/νση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Η αίτηση εξόδου (Υπόδειγμα 4) από την αποθεματο−
ποίηση διαβιβάζεται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας
και στην αρμόδια Δ/νση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε με τηλεομοι−
οτυπία ή ηλεκτρονικά, τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την

πραγματοποίηση της εξόδου ή την λήξη του μέγιστου
συμβατικού χρόνου αποθεματοποίησης.
Η επιτροπή ελέγχου, επιβλέπει την έξοδο του χοιρείου
κρέατος από την αποθεματοποίηση και εκδίδει τη Βεβαί−
ωση εξόδου (Υπόδειγμα 8), την οποία προσυπογράφει με
τον αποθεματοποιητή ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.
Επιπλέον συμπληρώνονται ανάλογα και τα βιβλία λο−
γιστικής αποθήκης και υπογράφονται από την αρμόδια
επιτροπή ελέγχου και τον αποθεματοποιητή.
Πριν από την έξοδο από την αποθεματοποίηση, ο απο−
θεματοποιητής δεν μπορεί να θέσει προς πώληση ή να
εκχωρήσει ή να αντικαταστήσει μέρος ή το σύνολο της
αποθεματοποιημένης ποσότητας χοιρείου κρέατος.
Σε περίπτωση που ο αποθεματοποιητής ακυρώσει
την έξοδο από την αποθεματοποίηση, υποχρεούται να
ενημερώσει εγγράφως και έγκαιρα τη Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας και την αρμόδια Δ/νση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Μετά τη λήξη περιόδου αποθεματοποίησης, ο αποθε−
ματοποιητής μπορεί να αποσύρει το σύνολο ή μέρος της
ποσότητας του αποθεματοποιημένου χοιρείου κρέατος
μιας συγκεκριμένης σύμβασης, σύμφωνα με τα προβλε−
πόμενα στο άρθρο 28 παράγρ. 3 του καν(ΕΚ) 826/2008
της Επιτροπής.
Άρθρο 12
Εγγυήσεις
Ο αποθεματοποιητής υποχρεούται να καταθέσει στον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πριν την υπογραφή της σύμβασης εγγυητι−
κή επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης
(Υπόδειγμα 11), αορίστου χρόνου, το ύψος της οποίας
καθορίζεται από τον εκάστοτε κοινοτικό κανονισμό, που
εκδίδεται προκειμένου να ορίσει την ημερομηνία έναρ−
ξης της αποθεματοποίησης, και η οποία αποδεσμεύεται
με την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής της
ενίσχυσης.
Άρθρο 13
Προκαταβολή της ενίσχυσης
1. Ο αποθεματοποιητής μπορεί να αιτηθεί μία και μόνο
προκαταβολή της ενίσχυσης, σύμφωνα με τη διαδικασία
του άρθρου 31 του Καν(ΕΚ) 826/2008 της Επιτροπής.
2. Η αίτηση προκαταβολής (Υπόδειγμα 5) συνοδεύεται
από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Εγγυητική επιστολή (Υπόδειγμα 12) που προβλέπεται
στο άρθρο 31 του Καν (ΕΚ) 826/2008 της Επιτροπής.
β. Πιστοποιητικό σφαγής που θα χορηγείται από τον
ελεγκτή κτηνίατρο του σφαγείου που εσφάγησαν τα
ζώα (Υπόδειγμα 13)
γ. Κατάσταση πληρωμής του δικαιούχου θεωρημένη
και υπογεγραμμένη από την αρμόδια επιτροπή ελέγ−
χου και τον Δ/ντη της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας
(Υπόδειγμα 6)
ε. Αντίγραφο της σύμβασης (Υπόδειγμα 2)
στ. Βεβαίωση τραπεζικού λογαριασμού
ζ. Φύλλο ελέγχου (Υπόδειγμα 10)
η. Φορολογική ενημερότητα
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θ. Παραστατικά έγγραφα της νόμιμης εκπροσώπησης
του συμβαλλομένου.
3. Η προκαταβολή δεν υπερβαίνει το ποσό ενίσχυ−
σης που αντιστοιχεί σε περίοδο αποθεματοποίησης η
οποία ορίζεται από τον εκάστοτε κοινοτικό κανονισμό.
Η εγγύηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 σημείο
α του παρόντος άρθρου, αποδεσμεύεται αμέσως μετά
την καταβολή του υπολοίπου της ενίσχυσης.
4. Η αίτηση προκαταβολής με όλα τα δικαιολογητικά
διαβιβάζεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
με ευθύνη της Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνι−
ατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας εντός 10
ημερών από την παραλαβή της.
Άρθρο 14
Καταβολή της ενίσχυσης
Η αρμόδια Δ/νση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καταβάλλει τη δι−
καιούμενη ενίσχυση ή το υπόλοιπο της ενίσχυσης στον
αποθεματοποιητή μετά από υποβολή σχετικής αίτησης
ενίσχυσης (Υπόδειγμα 5). Η αίτηση με όλα τα απαι−
τούμενα δικαιολογητικά κατατίθεται εντός της προθε−
σμίας που προβλέπεται στο άρθρο 30 παραγρ. 1 του
καν(ΕΚ)826/2008 της Επιτροπής, στη Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας.
Η αίτηση ενίσχυσης συνοδεύεται από τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α. Κατάσταση πληρωμής του δικαιούχου θεωρημένη
και υπογεγραμμένη από την Δ/νση Αγροτικής Οικονο−
μίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενό−
τητας (Υπόδειγμα 6).
β. Πιστοποιητικό σφαγής που θα χορηγείται από τον
ελεγκτή κτηνίατρο του σφαγείου που εσφάγησαν τα
ζώα (Υπόδειγμα 13).
γ. Αντίγραφο βεβαίωσης εισόδου στην αποθεματοποί−
ηση της αρμόδιας επιτροπής ελέγχου (Υπόδειγμα 7)
δ. Αντίγραφο βεβαίωσης εξόδου από την αποθεματο−
ποίηση της αρμόδιας επιτροπής ελέγχου (Υπόδειγμα 8).
ε. Αντίγραφο του βιβλίου λογιστικής αποθήκης
στ. Αντίγραφο της σύμβασης (Υπόδειγμα 2)
ζ. Πρακτικά ελέγχου της επιτροπής ελέγχου για τους
διενεργηθέντες ελέγχους.
η. Βεβαίωση τραπεζικού λογαριασμού
θ. Φορολογική ενημερότητα.
ι. Φύλλο ελέγχου (Υπόδειγμα 10 )
ια. Παραστατικά έγγραφα της νόμιμης εκπροσώπησης
του συμβαλλομένου.
Η καταβολή της ενίσχυσης ή του υπολοίπου της ενί−
σχυσης πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 32 του
Καν(ΕΚ) 826/2008 της Επιτροπής.
Η αίτηση ενίσχυσης με όλα τα δικαιολογητικά διαβι−
βάζεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με ευθύνη της Δ/νσης Αγρο−
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφε−
ρειακής Ενότητας εντός 30 ημερών από την παραλαβή
του φακέλου με τα δικαιολογητικά.
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Άρθρο 15
Oριμός Επιτροπής Ελέγχου
Συγκροτείται τριμελής επιτροπή ελέγχου, με απόφα−
ση του οικείου Περιφερειάρχη αποτελούμενη από τρεις
μόνιμους υπάλληλους της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας,
ένα γεωπόνο, ένα οικονομικό ή διοικητικό υπάλληλο και
ένα κτηνίατρο με τους αναπληρωτές τους.
Έργο της επιτροπής ελέγχου αποτελούν οι έλεγχοι
που προβλέπονται στο άρθρο 16 της παρούσας από−
φασης καθώς και η επίβλεψη των εργασιών εισόδου
και εξόδου του χοιρείου κρέατος στην ιδιωτική απο−
θεματοποίηση.
Η επιτροπή ελέγχου εκδίδει πρακτικό ελέγχου για
κάθε έλεγχο που διενεργεί. (Υπόδειγμα 9)
Άρθρο 16
Έλεγχοι
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αποθεματοποίησης
τόσο ο αποθεματοποιητής όσο και ο κάτοχος της ψυ−
κτικής εγκατάστασης οφείλει να επιτρέπει τη διεξαγωγή
ελέγχων στις αρμόδιες εθνικές αρχές και να παρέχει κάθε
δυνατή διευκόλυνση για την ομαλή εκτέλεση αυτών.
Για τη διενέργεια των ελέγχων ισχύουν οι διατάξεις
των άρθρων 36 και 37 του Καν (ΕΚ) 826/2008 της Επι−
τροπής.
Με την ολοκλήρωση των ελέγχων συντάσσεται από
την επιτροπή ελέγχου η έκθεση ελέγχου (πρακτικό
ελέγχου, Υπόδειγμα 9) που αναφέρεται άρθρο 37 του
Καν (ΕΚ) 826/2008 της Επιτροπής.
Άρθρο 17
Κυρώσεις
1) Η σύμβαση ακυρώνεται και η εγγύηση που αναφέρε−
ται, στον εκάστοτε κοινοτικό κανονισμό που εκδίδεται
προκειμένου να ορίσει την ημερομηνία έναρξης της
αποθεματοποίησης, καταπίπτει σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 23 του Καν. (ΕΟΚ) 2220/85 όταν δεν
πραγματοποιηθεί η αποθεματοποίηση της συμβατικής
ποσότητας, εντός προθεσμίας, που προβλέπεται στο
άρθρο 25 παρ. 1 του Καν(ΕΚ) 826/2008 της Επιτροπής.
2) Στην περίπτωση που ο αποθεματοποιητής, δεν ει−
δοποιήσει εγκαίρως τις αρμόδιες υπηρεσίες τις παρα−
γράφου ε του άρθρου 3, για την έναρξη των εργασιών
εξόδου του χοιρείου κρέατος από την αποθεματοποίηση
και οι αρμόδιες υπηρεσίες, θεωρήσουν ικανοποιητικές
τις προσκομισθείσες αποδείξεις, εντός της προθεσμίας
που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 29
του Καν(ΕΚ) 826/2008 της Επιτροπής, σχετικά με την
ημερομηνία εξόδου από την αποθεματοποίηση και τις
οικείες ποσότητες, η ενίσχυση μειώνεται σε ποσοστό
που ορίζεται από το ανωτέρω εδάφιο και καταβάλλεται
μόνο για την περίοδο για την οποία το συμβαλλόμενο
μέρος προσκομίζει στην αρμόδια αρχή ικανές αποδεί−
ξεις ότι το προϊόν έχει διατηρηθεί σε συμβατική απο−
θεματοποίηση.
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3) Όταν οι εν λόγω υπηρεσίες δεν κρίνουν ικανο−
ποιητικές τις προσκομισθείσες αποδείξεις σχετικά με
την ημερομηνία εξόδου από την αποθεματοποίηση δεν
καταβάλλεται ενίσχυση για την συγκεκριμένη σύμβαση
και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, καταπίπτει το σύνολο
της σχετικής εγγύησης.
4) Όταν η αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., διαπι−
στώσει ότι ένα έγγραφο, το οποίο υποβλήθηκε από τον
δικαιούχο της ενίσχυσης, παρέχει εσφαλμένες πληρο−
φορίες για την καταβολή της ενίσχυσης, ο δικαιούχος
αποκλείεται από τη διαδικασία χορήγησης ενίσχυσης
για το προϊόν που παρασχέθηκαν οι εσφαλμένες πλη−
ροφορίες και για περίοδο ενός έτους από τη στιγμή
της τελικής λήψης της διοικητικής απόφασης που δια−
πιστώνει την παρατυπία.
Ο αποκλεισμός δεν εφαρμόζεται, εάν ο αιτών αποδεί−
ξει πειστικά στην αρμόδια εθνική αρχή ότι οι εσφαλ−
μένες πληροφορίες οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε
έκδηλο σφάλμα.
5) Η αχρεωστήτως καταβληθείσα ενίσχυση ανακτά−
ται, προσαυξημένη με τόκους σύμφωνα με το άρθρο 28
του ν. 2520/1997, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και τους
κανόνες που καθορίζονται στο άρθρο 73 του καν (ΕΚ)
αριθ. 796/2004 της Επιτροπής.
Η εφαρμογή των διοικητικών κυρώσεων και η ανά−
κτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, πραγ−
ματοποιούνται με την επιφύλαξη της κοινοποίησης των
παρατυπιών στην Επιτροπή δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ)
1848/2006 της Επιτροπής.
6) Εάν κατά τους ελέγχους διαπιστωθεί ότι τα απο−
θεματοποιημένα προϊόντα δεν αντιστοιχούν στις απαι−

τήσεις ποιότητας που αναφέρονται στο Παράρτημα I
του καν(ΕΚ)826/2008 της Επιτροπής, η εγγύηση κατα−
πίπτει.
Άρθρο 18
Μείωση του ποσού ή αποκλεισμός από την πληρωμή
Ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 του Καν(ΕΚ)
826/2008 της Επιτροπής.
Άρθρο 19
Γενικές Διατάξεις
1. Τα Υποδείγματα (1−13) που παρατίθενται παρακάτω,
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας από−
φασης.
2. Η με αριθμ. πρωτ. 234768/23−5−2003 ΚΥΑ καταργεί−
ται με τη δημοσίευση της παρούσας.
Άρθρο 20
Λοιπές Διατάξεις
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια και λαμ−
βάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο για την εφαρμογή της
παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 1
(ǹȞȒțİȚ ıĲȘȞ ĮȡȚș. 187062/6-10-2011 ȀȊǹ)
ǹǿȉǾȈǾ
ȆȇȅȈ
(ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ)

ȅȆǼȀǼȆǼ
ǻ/ȃȈǾ ȂǾȋǹȃǿȈȂȍȃ ǹīȅȇǹȈ
ȉȂǾȂǹ ǹīȅȇǹȈ
ǻȠȝȠțȠȪ 5, 10445 ǹșȒȞĮ

(ǼʌȦȞȣȝȓĮ)

(ȉȘȜȑĳȦȞȠ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ)

(ȃȠȝȩȢ – ȆȩȜȘ – ȋȦȡȚȩ)

ĬǼȂǹ: «ȈȊȂȂǼȉȅȋǾ Ȉȉȅ ȆȇȅīȇǹȂȂǹ
ǿǻǿȍȉǿȀǾȈ ǹȆȅĬǼȂǹȉȅȆȅǿǾȈǾȈ
ȋȅǿȇǼǿȅȊ ȀȇǼǹȉȅȈ».
ȆĮȡĮțĮȜȫ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ ȝȠȣ
ıĲȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ȚįȚȦĲȚțȒȢ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȓȘıȘȢ
ȤȠȚȡİȓȠȣ țȡȑĮĲȠȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ țĮȞ(ǼȀ)
826/2008.
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ………………..

(ȠįȩȢ – ĮȡȚșȝȩȢ – ĲĮȤ. ȀȦį.)

ȆȠıȩĲȘĲĮ ……………. ĲȩȞȠȚ
ǾȝȑȡİȢ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȓȘıȘȢ …………………

ǹĭȂ

ǹȇ. ȂǾȉȇȍȅȊ ȅȆǼȀǼȆǼ

(ȃȩȝȚȝȠȢ İțʌȡȩıȦʌȠȢ)

ȅ ǹǿȉȍȃ
(ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ – ȣʌȠȖȡĮĳȒ – ıĳȡĮȖȓįĮ)
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(ĮȞȒțİȚ ıĲȘȞ ĮȡȚș. 187062/6-10-2011 ĮʌȩĳĮıȘ)
ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 1Į

īȇǹȆȉǾ ȆȇȅȈĭȅȇǹ
īȚĮ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ıĲȠȞ ………………………….. įȚĮȖȦȞȚıȝȩ
ȖȚĮ ĲȘȞ ȚįȚȦĲȚțȒ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȤȠȚȡİȓȠȣ țȡȑĮĲȠȢ

*

(ȀĮȞ(ǼȀ)826/2008) țĮȚ țĮȞ(ǼȀ) ………………….
1.

ǵȞȠȝĮ:

2.

ǻ/ȞıȘ:

3.

ǹĭȂ:

4.

ȆİȡȓȠįȠȢ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȓȘıȘȢ:

5.

ȆȠıȩĲȘĲĮ ȤȠȚȡİȓȠȣ țȡȑĮĲȠȢ:

6.

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ȤȠȚȡİȓȠȣ țȡȑĮĲȠȢ:

7.

ǻ/ȞıȘ ĮʌȠșȘțİȣĲȚțȫȞ ȤȫȡȦȞ:

8.

ȆȠıȩ ĮȚĲȠȪȝİȞȘȢ İȞȓıȤȣıȘȢ ĮȞȐ ȝȠȞȐįĮ țĮȚ ȘȝȑȡĮ (ıİ € țĮȚ ȜİʌĲȐ, ȤȦȡȓȢ
ĭȆǹ):

9.

ǹȡȚșȝȩȢ İȖȖȣȘĲȚțȒȢ İʌȚıĲȠȜȒȢ țĮȚ ʌȠıȩ İȖȖȪȘıȘȢ:

ȅ ȞȩȝȚȝȠȢ İțʌȡȩıȦʌȠȢ ĲȠȣ İȝʌȠȡİȣȩȝİȞȠȣ

(ȈĳȡĮȖȓįĮ – ȊʌȠȖȡĮĳȒ - ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ)

* Ƞ țĮȞȠȞȚıȝȩȢ ʌȡȠțȒȡȣȟȘȢ ĲȠȣ įȚĮȖȦȞȚıȝȠȪ
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 2
(ǹȞȒțİȚ ıĲȘȞ ĮȡȚș.187062/6-10-2011 ȀȊǹ)
ȈȊȂǺǹȈǾ
īǿǹ ȉǾȃ ǿǻǿȍȉǿȀǾ ǹȆȅĬǼȂǹȉȅȆȅǿǾȈǾ ȋȅǿȇǼǿȅȊ ȀȇǼǹȉȅȈ
ȀĮȞ (ǼȀ)826/2008
ȈȒȝİȡĮ ………………………………., ıĲȘȞ ǹșȒȞĮ, ȠȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠȚ:
1. ȅ ȆȡȩİįȡȠȢ ĲȠȣ ȅȡȖĮȞȚıȝȠȪ ȆȜȘȡȦȝȫȞ ǼȜȑȖȤȠȣ ȀȠȚȞȠĲȚțȫȞ ǼȞȚıȤȪıİȦȞ
ȆȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıȝȠȪ țĮȚ ǼȖȖȣȒıİȦȞ (ȅ.Ȇ.Ǽ.Ȁ.Ǽ.Ȇ.Ǽ.), ʌȠȣ İįȡİȪİȚ ıĲȘȞ ǹșȒȞĮ, ȠįȩȢ
ǻȠȝȠțȠȪ 5 țĮȚ ıĲȠ İȟȒȢ șĮ ĮʌȠțĮȜİȓĲĮȚ «ǹȡȝȩįȚȠȢ ȅȡȖĮȞȚıȝȩȢ» țĮȚ
2.
ȅ / Ǿ ………………………………………………………….., ȞȩȝȚȝȠȢ
İțʌȡȩıȦʌȠȢ ĲȠȣ ………………………………………………. ıĲȠ İȟȒȢ țĮȜȠȪȝİȞȠȢ
«Ƞ ĮȞĲȚıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠȢ»
ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ıȣȝĳȫȞȘıĮȞ țĮȚ ıȣȞĮʌȠįȑȤĲȘțĮȞ ĲĮ İȟȒȢ:
ǱȡșȡȠ 1
ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ
1.1.
ȈĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĲȦȞ țĮȞ(ǼȀ)826/2008 ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ, ĲȘȢ ȀȊǹ ĮȡȚș.
………………………țĮȚ ĲȘȢ Ȋǹ ĮȡȚș……………. Ƞ ĮȞĲȚıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠȢ
ĮȞĮȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȚȒıİȚ țĮȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓ ĲȘ ıȣȝȕĮĲȚțȒ
ʌȠıȩĲȘĲĮ
ȤȠȚȡİȓȠȣ
țȡȑĮĲȠȢ
țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ
………………..,
ʌȠıȩĲȘĲĮȢ
………………………. ĲȩȞȦȞ, ıİ ȥȣțĲȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ʌȠȣ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ
…………………………(ʌȜȒȡȘȢ ĲĮȤȣįȡȠȝȚțȒ į/ȞıȘ)
țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ
ıȣȝȕĮĲȚțȒȢ ʌİȡȚȩįȠȣ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȓȘıȘȢ …………… ȘȝİȡȫȞ, ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ĲȠȣ
țĮȚ ȣʌ’ İȣșȪȞȘ ĲȠȣ, ȣʌȩ ıȣȞșȒțİȢ ʌȠȣ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ĲȠȣ ȩʌȦȢ ĮȣĲȐ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǿ ĲȠȣ
țĮȞ(ǼȀ)826/2008, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ĲȘȞ ȣʌȠțĮșȚıĲȐ Ȓ ȞĮ ĲȘ ȝİĲĮțȚȞİȓ Įʌȩ ȑȞĮ ȤȫȡȠ
ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ ıİ ȐȜȜȠ.
1.2. ȅ ĮȞĲȚıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠȢ İȓȞĮȚ ȑȞĮȞĲȚ ĲȠȣ ǹȡȝȩįȚȠȣ ȅȡȖĮȞȚıȝȠȪ Ƞ ȝȩȞȠȢ
ȣʌİȪșȣȞȠȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ țĮȚ Ƞ ȝȩȞȠȢ ıȣȞȠȝȚȜȘĲȒȢ ĮȣĲȠȪ.
ǱȡșȡȠ 2
ǿıȤȪȢ țĮȚ ǻȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ
Ǿ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ ĮȡȤȓȗİȚ ĲȘȞ İʌȠȝȑȞȘ Įʌȩ ĲȘȞ ȘȝȑȡĮ ȜȒȟȘȢ ĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ıĲȚȢ ȥȣțĲȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȚȘĲȒ, ĲȘȢ ĲİȜİȣĲĮȓĮȢ
ʌĮȡĲȓįĮȢ ĲȘȢ ıȣȝȕĮĲȚțȒȢ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ ȤȠȓȡİȚȠȣ țȡȑĮĲȠȢ, ĮȜȜȐ ȩȤȚ ĮȡȖȩĲİȡĮ Įʌȩ ĲȘȞ
28Ș ȘȝȑȡĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌȠȖȡĮĳȒ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ıȪȝȕĮıȘȢ.
Ǿ ȑȟȠįȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ ĮȡȤȓȗİȚ ĲȘȞ İʌȠȝȑȞȘ ĲȘȢ ĲİȜİȣĲĮȓĮȢ ȘȝȑȡĮȢ ĲȘȢ
ıȣȝȕĮĲȚțȒȢ ʌİȡȚȩįȠȣ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȓȘıȘȢ.
Ǿ įȚȐȡțİȚĮ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĮĳȠȡȐ ʌİȡȓȠįȠ ……………… ȘȝİȡȫȞ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
………………………………….
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ǱȡșȡȠ 3
ȊʌȠȤȡİȫıİȚȢ ĮȞĲȚıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠȣ
ȅ ĮȞĲȚıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠȢ ĮȞĮȜĮȝȕȐȞİȚ İʌȚʌȜȑȠȞ ĲȚȢ İȟȒȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ:
3.1. ȃĮ ĮȞĮțȠȚȞȫȞİȚ İȖȖȡȐĳȦȢ ĲȚȢ ȘȝİȡȠȝȘȞȓİȢ İȚıȩįȠȣ țĮȚ İȟȩįȠȣ Įʌȩ ĲȚȢ ȥȣțĲȚțȑȢ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮ ĲȦȞ
ʌȡȠȕȜİʌȠȝȑȞȦȞ İȜȑȖȤȦȞ.
3.2. ȃĮ ȝȘȞ ȣʌȠțĮĲĮıĲȒıİȚ Ȓ ȝİĲĮțȚȞȒıİȚ Įʌȩ ȝȓĮ ĮʌȠșȒțȘ ıİ ȐȜȜȘ ĲȠ ʌȡȠȢ
ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ ʌȡȠȧȩȞ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȓȘıȘȢ İțĲȩȢ
İȟĮȚȡİĲȚțȫȞ ʌİȡȚʌĲȫıİȦȞ țĮȚ ȝİĲȐ Įʌȩ ȑȖțȡȚıȘ Įʌȩ ĲȠȞ ȅ.Ȇ.Ǽ.Ȁ.Ǽ.Ȇ.Ǽ..
3.3. ȃĮ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȚİȓ ĲȠ ȤȠȓȡİȚȠ țȡȑĮȢ ĮȞȐ ʌĮȡĲȓįİȢ țĮȚ ıȪȝȕĮıȘ ȖȚĮ ĲȠȞ İȪțȠȜȠ
ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȦȞ țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ.
3.4.ȃĮ țĮșȚıĲȐ ĮȞĮȖȞȦȡȓıȚȝİȢ ĲȚȢ ȥȣțĲȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ, ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ĲĮ
ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȚȘȝȑȞĮ
ʌȡȠȧȩȞĲĮ
ĳȑȡȠȣȞ
ıȒȝĮȞıȘ
ȝİ
ĲȘȞ
ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȓȘıȘȢ, ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ ĲȘȢ ıȪȝȕĮıȘȢ țĮȚ ĲȠ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣȢ.
3.5.ȃĮ įȚĮĲȘȡİȓ ȜȠȖȚıĲȚțȒ ĮʌȠșȒțȘȢ, įȚĮșȑıȚȝȘ ıĲȘȞ ĮʌȠșȒțȘ, ĮȞȐ ĮȡȚșȝȩ ıȪȝȕĮıȘȢ
ȩʌȠȣ ȞĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ:
Į. Ș țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ʌȠȣ ĲȓșİȞĲĮȚ ıİ ȚįȚȦĲȚțȒ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ ĮȞȐ
ʌĮȡĲȓįĮ.
ȕ. ȠȚ ȘȝİȡȠȝȘȞȓİȢ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ İȟȩįȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ.
Ȗ. ȠȚ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ĮȞȐ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȚȘȝȑȞȘ ʌĮȡĲȓįĮ.
į. Ș ĲȠʌȠșİıȓĮ ĲȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ ıĲȠ ȤȫȡȠ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ.
3.6. ȃĮ įȚĮĲȘȡİȓ ĲĮ ȑȖȖȡĮĳĮ ĲȘȢ ȗȪȖȚıȘȢ ʌȠȣ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȒșȘțİ țĮĲȐ ĲȘ ȤȡȠȞȚțȒ
ıĲȚȖȝȒ ĲȘȢ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȓȘıȘȢ.
3.7. ȃĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ıĲȚȢ ĮȡȝȩįȚİȢ İʌȚĲȡȠʌȑȢ İȜȑȖȤȠȣ, ȞĮ İȜȑȖȤȠȣȞ ĮȞȐ ʌȐıĮ ıĲȚȖȝȒ ĲȘȞ
İțʌȜȒȡȦıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ ʌȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘ ıȪȝȕĮıȘ, ȞĮ ʌĮȡȑȤİȚ İȪțȠȜȘ
ʌȡȩıȕĮıȘ ıĲȠ ʌȡȠȧȩȞ țĮȚ ȞĮ țĮșȚıĲȐ įȚĮșȑıȚȝȠ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ ĲİțȝȘȡȓȦıȘȢ, ȖȚĮ
țȐșİ ıȪȝȕĮıȘ, İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȢ ĲȘȞ İʌĮȜȒșİȣıȘ ĲȦȞ İȟȒȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ:
Į. ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ ıȪȝȕĮıȘȢ
ȕ. ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ıĳĮȖȒȢ
Ȗ. ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȓȘıȘȢ
į. ĲȠȞ țȦįȚțȩ ĲȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ, ĲȠ ȕȐȡȠȢ țĮȚ ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ ĲȦȞ ıȣıțİȣĮıȝȑȞȦȞ ĲİȝĮȤȓȦȞ
İ. ĲȘȞ ʌĮȡȠȣıȓĮ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȤȫȡȠ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ țĮȚ ĲȘ įȚİȪșȣȞıȘ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ
ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ
ıĲ. ĲȘȞ ĮȞĮȝİȞȩȝİȞȘ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȜȒȟȘȢ ĲȘȢ ıȣȝȕĮĲȚțȒȢ ʌİȡȚȩįȠȣ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȓȘıȘȢ
țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ İȟȩįȠȣ Įʌȩ ĲȠ ȤȫȡȠ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ.
ǱȡșȡȠ 4
ǼȖȖȣȘĲȚțȑȢ İʌȚıĲȠȜȑȢ
īȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ İțʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȦȞ ȩȡȦȞ ĲȘȢ ıȪȝȕĮıȘȢ Ƞ ĮȞĲȚıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠȢ
țĮĲĮșȑĲİȚ İȖȖȣȘĲȚțȒ İʌȚıĲȠȜȒ (ȊʌȩįİȚȖȝĮ 11) ȓıȘ ȝİ ĲȠ 20% ĲȠȣ ʌȠıȠȪ ĲȘȢ
ĮȚĲȘșİȓıĮȢ İȞȓıȤȣıȘȢ.
Ǿ İȞ ȜȩȖȦ İȖȖȣȘĲȚțȒ İʌȚıĲȠȜȒ ĮʌȠįİıȝİȪİĲĮȚ ȝİĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮȕȠȜȒ ĲȘȢ İȞȓıȤȣıȘȢ ıĲȠ
įȚțĮȚȠȪȤȠ ĮȞĲȚıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠ.
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ǱȡșȡȠ 5
ȀĮĲĮȕȠȜȒ ĲȘȢ İȞȓıȤȣıȘȢ
ȅ ĮȞĲȚıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠȢ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İȚıʌȡȐȟİȚ ĲȘȞ İȞȓıȤȣıȘ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ İȞĲȩȢ
İȞİȞȒȞĲĮ (90) ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ ĲȘ ȜȒȟȘ ĲȘȢ ıȪȝȕĮıȘȢ, ĳȐțİȜȠ ȝİ ȩȜĮ ĲĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ
ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 6 ĲȘȢ ȀȊǹ ĮȡȚș. …………………., ıĲȘ ǻ/ȞıȘ
ǹȖȡȠĲȚțȒȢ ȅȚțȠȞȠȝȓĮȢ țĮȚ ȀĲȘȞȚĮĲȡȚțȒȢ ĲȘȢ ȠȚțİȓĮȢ ȆİȡȚĳȑȡİȚĮȢ.
ǱȡșȡȠ 6
ȀȣȡȫıİȚȢ
7.1.Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮʌȓıĲȦıȘȢ ıȠȕĮȡȫȞ ʌĮȡĮĲȣʌȚȫȞ ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ
ıȣȝȕĮĲȚțȫȞ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ įİȞ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ İȞȓıȤȣıȘ, Ș İȖȖȪȘıȘ țĮȜȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ
țĮĲĮʌȓʌĲİȚ țĮȚ Ƞ ĮȞĲȚıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠȢ ĮʌȠțȜİȓİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ȤȠȡȒȖȘıȘȢ
İȞȓıȤȣıȘȢ ȚįȚȦĲȚțȒȢ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȓȘıȘȢ ȖȚĮ ʌİȡȓȠįȠ İȞȩȢ ȑĲȠȣȢ.
7.2. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ƞ ĮȞĲȚıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠȢ ȜȪıİȚ ĲȘ ıȪȝȕĮıȘ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ
ĲȘȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ įİȞ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ İȞȓıȤȣıȘ țĮȚ ȠȚ ĲȣȤȩȞ İȖȖȣȒıİȚȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ
ʌȡȠıțȠȝȚıĲİȓ, țĮĲĮʌȓʌĲȠȣȞ.
ǱȡșȡȠ 7
ǹȡȝȩįȚĮ ǻȚțĮıĲȒȡȚĮ
ȀȐșİ įȚĮĳȠȡȐ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣ ĮȡȝȩįȚȠȣ ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪ țĮȚ ĲȠȣ ĮȞĲȚıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠȣ Ȓ țȐșİ
İȞȑȡȖİȚĮ ĲȠȣ İȞȩȢ ĲȦȞ ıȣȝȕĮȜȜȠȝȑȞȦȞ ȝİȡȫȞ țĮĲȐ ĲȠȣ ȐȜȜȠȣ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ȕĮıȓȗȠȞĲĮȚ
ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ıȪȝȕĮıȘ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ įİȞ ĮʌİĲȑȜİıĮȞ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ ĳȚȜȚțȠȪ
įȚĮțĮȞȠȞȚıȝȠȪ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ ıȣȝȕĮȜȜȠȝȑȞȦȞ ȝİȡȫȞ, ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȡȝȠįȚȩĲȘĲĮ
ĲȦȞ ǼȜȜȘȞȚțȫȞ ǻȚțĮıĲȘȡȓȦȞ.
īȚĮ ĲȠȞ ǹȡȝȩįȚȠ ȅȡȖĮȞȚıȝȩ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ
(ıĳȡĮȖȓįĮ – ȣʌȠȖȡĮĳȒ)

īȚĮ ĲȠȞ ĮȞĲȚıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ
(ıĳȡĮȖȓįĮ – ȣʌȠȖȡĮĳȒ)
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 3
(ǹȞȒțİȚ ıĲȘȞ ĮȡȚș. 187062/6-10-2011 ȀȊǹ)
ǹǿȉǾȈǾ
ȆȇȅȈ
(ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ)

(ǼʌȦȞȣȝȓĮ)

(ȉȘȜȑĳȦȞȠ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ)

(ȃȠȝȩȢ – ȆȩȜȘ – ȋȦȡȚȩ)

(ȠįȩȢ – ĮȡȚșȝȩȢ – ĲĮȤ. ȀȦį.)

ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ ……………………………
ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾ ǼȃȅȉǾȉǹ ………….
……………………………………………..
ǻ/ȃȈǾ ǹīȇȅȉǿȀǾȈ ȅǿȀȅȃȅȂǿǹȈ
& ȀȉǾȃǿǹȉȇǿȀǾȈ
ĬǼȂǹ: «ǼǿȈȅǻȅȈ ȋȅǿȇǼǿȅȊ ȀȇǼǹȉȅȈ
ȈȉǾȃ ǿǻǿȍȉǿȀǾ ǹȆȅĬǼȂǹȉȅȆȅǿǾȈǾ»
(țĮȞ(ǼȀ)826/2008)
ȆĮȡĮțĮȜȫ ȩʌȦȢ ʌĮȡİȣȡİșİȓĲİ ıĲȠ ȤȫȡȠ ĲȦȞ
ȥȣțĲȚțȫȞ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ
……………
…………………………. (ʌȜȒȡȘȢ į/ȞıȘ) ȖȚĮ
ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ İȚıȩįȠȣ ȤȠȚȡİȓȠȣ țȡȑĮĲȠȢ ıĲȘȞ
ǿįȚȦĲȚțȒ ǹʌȠșİȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ.
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ: ………………..
ǺȐȡȠȢ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ: ……………..…ĲȩȞȠȚ

ǹĭȂ

(ȃȩȝȚȝȠȢ İțʌȡȩıȦʌȠȢ)

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ıĳĮȖȒȢ: …………………
ǹȡȚșȝȩȢ țĮȚ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ıȪȝȕĮıȘȢ:….….
……………………
ǹȡȚșȝȩȢ ʌĮȡĲȓįĮȢ: ……………………..
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ İȚıȩįȠȣ ıĲȘȞ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ:
…………………

ȅ ǹȆȅĬǼȂǹȉȅȆȅǿǾȉǾȈ
(ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ – ȣʌȠȖȡĮĳȒ – ıĳȡĮȖȓįĮ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

36543

ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 4
(ǹȞȒțİȚ ıĲȘȞ ĮȡȚș. 187062-6-10-2011 ȀȊǹ)
ǹǿȉǾȈǾ
ȆȇȅȈ
(ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ)

(ǼʌȦȞȣȝȓĮ)

(ȉȘȜȑĳȦȞȠ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ)

(ȃȠȝȩȢ – ȆȩȜȘ – ȋȦȡȚȩ)

(ȠįȩȢ – ĮȡȚșȝȩȢ – ĲĮȤ. ȀȦį.)

ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ ……………………………
ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾ ǼȃȅȉǾȉǹ ………….
……………………………………………..
ǻ/ȃȈǾ ǹīȇȅȉǿȀǾȈ ȅǿȀȅȃȅȂǿǹȈ
& ȀȉǾȃǿǹȉȇǿȀǾȈ
ĬǼȂǹ: «ǼȄȅǻȅȈ ȋȅǿȇǼǿȅȊ ȀȇǼǹȉȅȈ
ǹȆȅ ȉǾȃ ǿǻǿȍȉǿȀǾ ǹȆȅĬǼȂǹȉȅȆȅǿǾȈǾ»
(țĮȞ(ǼȀ)826/2008)
ȆĮȡĮțĮȜȫ ȩʌȦȢ ʌĮȡİȣȡİșİȓĲİ ıĲȠ ȤȫȡȠ ĲȦȞ
ȥȣțĲȚțȫȞ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ
……………
…………………………. (ʌȜȒȡȘȢ į/ȞıȘ) ȖȚĮ ĲȠȞ
ȑȜİȖȤȠ İȟȩįȠȣ ȤȠȚȡİȓȠȣ țȡȑĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ
ǿįȚȦĲȚțȒ ǹʌȠșİȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ.
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ: ………………..
ǺȐȡȠȢ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ: ……………..…ĲȩȞȠȚ

ǹĭȂ

(ȃȩȝȚȝȠȢ İțʌȡȩıȦʌȠȢ)

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ıĳĮȖȒȢ: …………………
ǹȡȚșȝȩȢ
țĮȚ
ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ
……………………

ıȪȝȕĮıȘȢ:….

ǹȡȚșȝȩȢ ʌĮȡĲȓįĮȢ: ……………………..
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ İȚıȩįȠȣ ıĲȘȞ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ:
………………………………………………..

ȅ ǹȆȅĬǼȂǹȉȅȆȅǿǾȉǾȈ
(ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ – ȣʌȠȖȡĮĳȒ – ıĳȡĮȖȓįĮ)
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 5
(ǹȞȒțİȚ ıĲȘȞ ĮȡȚș.187062/6-10-2011 ȀȊǹ)
ǹǿȉǾȈǾ
ȆȇȅȈ
(ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ)

ȅȆǼȀǼȆǼ
ǻ/ȃȈǾ ȂǾȋǹȃǿȈȂȍȃ ǹīȅȇǹȈ ȉȂǾȂǹ
ǹīȅȇǹȈ
ǻȠȝȠțȠȪ 5, 10445 ǹșȒȞĮ

(ǼʌȦȞȣȝȓĮ)

(ȉȘȜȑĳȦȞȠ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ)

(ȃȠȝȩȢ – ȆȩȜȘ – ȋȦȡȚȩ)

ĬǼȂǹ: «ȋȅȇǾīǾȈǾ ǼȃǿȈȋȊȈǾȈ
īǿǹ ǿǻǿȍȉǿȀǾ ǹȆȅĬǼȂǹȉȅȆȅǿǾȈǾ
ȋȅǿȇǼǿȅȊ ȀȇǼǹȉȅȈ»
(țĮȞ(ǼȀ)826/2008)
ȆĮȡĮțĮȜȫ ȩʌȦȢ ȝȠȣ ȤȠȡȘȖȒıİĲİ İȞȓıȤȣıȘ
ȪȥȠȣȢ ……………. € ȖȚĮ ĲȘȞ ǿįȚȦĲȚțȒ
ǹʌȠșİȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȤȠȚȡİȓȠȣ țȡȑĮĲȠȢ.
ǹȡȚșȝȩȢ țĮȚ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ıȪȝȕĮıȘȢ: ………
……………………………………………….

(ȠįȩȢ – ĮȡȚșȝȩȢ – ĲĮȤ. ȀȦį.)

ȈȣȞȠȜȚțȩȢ ĮȡȚșȝȩȢ ʌĮȡĲȓįȦȞ: ………………
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ………………..
ȆȠıȩĲȘĲĮ ……………. ĲȩȞȠȚ

ǹĭȂ

ǹȇ. ȂǾȉȇȍȅȊ ȅȆǼȀǼȆǼ

(ȉȡȐʌİȗĮ– ǹȡ. ȁȠȖ/ıȝȠȪ)

(ȃȩȝȚȝȠȢ İțʌȡȩıȦʌȠȢ)

ǾȝȑȡİȢ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȓȘıȘȢ …………………
Ǿ
İȞȓıȤȣıȘ
ĮĳȠȡȐ
…………………
……..………………………(ʌȡȠțĮĲĮȕȠȜȒ
ĲȘȢ İȞȓıȤȣıȘȢ, țĮĲĮȕȠȜȒ ȣʌȠȜȠȓʌȠȣ ĲȘȢ
İȞȓıȤȣıȘȢ, țĮĲĮȕȠȜȒ İȞȓıȤȣıȘȢ)
ȈȣȞȘȝȝȑȞĮ ıĮȢ țĮĲĮșȑĲȦ ʌȜȒȡȘ ĳȐțİȜȠ Ƞ
įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȀȊǹ ĮȡȚș.
………………………….

ȅ ǹǿȉȍȃ
(ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ – ȣʌȠȖȡĮĳȒ – ıĳȡĮȖȓįĮ)

ǼȃǿȈȋȊȈǾ/ȉȅȃȅ Ȁǹǿ ȆǼȇǿȅǻȅ
ǹȆȅĬǼȂǹȉȅȆȅǿǾȈǾȈ
(€)

Ǿ ǼȆǿȉȇȅȆǾ ǼȁǼīȋȅȊ
(ȣʌȠȖȡĮĳȒ – ıĳȡĮȖȓįĮ)

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ:

ȈȊȃȅȁǿȀǾ ǼȃǿȈȋȊȈǾ
(€)

ĬǼȍȇǼǿȉǹǿ
ȅ ǻ/ȃȉǾȈ ǹīȇȅȉǿȀǾȈ ȅǿȀȅȃȅȂǿǹȈ Ȁǹǿ ȀȉǾȃǿǹȉȇǿȀǾȈ

ǺǼǺǹǿȍȃǼȉǹǿ ȅȉǿ ǼȋȅȊȃ ǻǿǼȃǼȇīǾĬǼǿ ȅȁȅǿ ȅǿ ȆȇȅǺȁǼȆȅȂǼȃȅǿ ǼȁǼīȋȅǿ Ȁǹǿ
ǼȋǼǿ ǻǿǹȆǿȈȉȍĬǼǿ ȅȉǿ Ǿ ȈȊȃȅȁǿȀǾ ǼȃǿȈȋȊȈǾ ǹȃȉǹȆȅȀȇǿȃǼȉǹǿ Ȉȉȅ ȊȌȅȈ
ȉǾȈ ǹǿȉȅȊȂǼȃǾȈ ǻǹȆǹȃǾȈ.

ȆȅȈȅȉǾȉǹ ǹȆȅĬǼȂǹȉȅȆȅǿǾȂǼȃȅȊ
ȋȅǿȇǼǿȅȊ ȀȇǼǹȉȅȈ
(ȉȅȃȅǿ)

ǻǿǹȇȀǼǿǹ ǹȆȅĬǼȂǹȉȅȆȅǿǾȈǾȈ (…………… ǾȂǼȇǼȈ): ……… …………….

ǹȇǿĬȂȅȈ Ȁǹǿ ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ ȈȊȂǺǹȈǾȈ: …………………..………………….

ǹȇ. Ȇȇȍȉ. ǻǹǹ: …………………………………………

ǹ.ĭ.Ȃ: …………………………………………………..

Aȇ. ȂǾȉȇȍȅȊ ȅȆǼȀǼȆǼ: …………………………..

ǼȆȍȃȊȂǿǹ ǹȆȅĬǼȂǹȉȅȆȅǿǾȉǾ: …………………………………………………..

ȀǹȉǹȈȉǹȈǾ ȆȁǾȇȍȂǾȈ ǻǿȀǹǿȅȊȋȅȊ

ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 6
(ĮȞȒțİȚ ıĲȘȞ ĮȡȚș. 187062/6-10-2011 ȀȊǹ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 7
(ǹȞȒțİȚ ıĲȘȞ ĮȡȚș. 187062/6-10-2011 ȀȊǹ)
ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ ………………
ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾ ǼȃȅȉǾȉǹ ……………………
ǻ/ȃȈǾ ǹīȇȅȉǿȀǾȈ ȅǿȀȅȃȅȂǿǹȈ & ȀȉǾȃǿǹȉȇǿȀǾȈ

ǺİȕĮȓȦıȘ İȚıȩįȠȣ ıİ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ
ȋȠȚȡİȓȠȣ țȡȑĮĲȠȢ

ǶıĲİȡĮ Įʌȩ İʌȚĲȩʌȚȠ ȑȜİȖȤȠ, ʌȠȣ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȒıĮȝİ ıĲȚȢ ……………….
(ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ), ȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ Ș ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȦȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
1. ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȚȘĲȒ :……………………………………………
2. ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȓȘıȘȢ (İʌȦȞȣȝȓĮ, į/ȞıȘ) : ………..……………
…………………………………..………………………………………………
3. ǺȐȡȠȢ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ : …………..
4. ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ȤȠȚȡİȓȠȣ țȡȑĮĲȠȢ: …… ….…..…….
5. ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ İȚıȩįȠȣ ıĲȘȞ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ ………………………… ….….
6. ǹȡ. ıȪȝȕĮıȘȢ țĮȚ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ……..……. ..…………….
7. ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ıĳĮȖȒȢ : …………………
8. Ǿ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȠıȩĲȘĲĮ ʌȠȣ İȜȑȖȤșȘțİ țĮȚ ıȘȝȐȞșȘțİ, ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞİĲĮȚ ıĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ǿ ĲȠȣ țĮȞ. (ǼȀ) 826/2008.

Ǿ ǼȆǿȉȇȅȆǾ ǼȁǼīȋȅȊ
1. …………………………………….
2. …………………………………….
3. …………………………………….
(ȊʌȠȖȡĮĳȒ & ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 8
(ǹȞȒțİȚ ıĲȘȞ ĮȡȚș. 187062/6-10-2011 ȀȊǹ)
ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ ………………
ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾ ǼȃȅȉǾȉǹ ……………………
ǻ/ȃȈǾ ǹīȇȅȉǿȀǾȈ ȅǿȀȅȃȅȂǿǹȈ & ȀȉǾȃǿǹȉȇǿȀǾȈ

ǺİȕĮȓȦıȘ İȟȩįȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ
ȋȠȚȡİȓȠȣ țȡȑĮĲȠȢ

ǶıĲİȡĮ Įʌȩ İʌȚĲȩʌȚȠ ȑȜİȖȤȠ ıĲȚȢ ………………… (ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ), ʌȠȣ
ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȒıĮȝİ ıĲȚȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȚȘĲȒ
……………………………………………………………………… (ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ)
ȕİȕĮȚȫȞȠȣȝİ ĲĮ İȟȒȢ:
1. ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ

ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȓȘıȘȢ

(İʌȦȞȣȝȓĮ,

į/ȞıȘ)

……………

……………………………………………………………………………….….
2. ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ : …………………….
3. ǺȐȡȠȢ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ :…………………………………
4. ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ İȚıȩįȠȣ ıĲȘȞ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ :………………………….….….
5. ǹȡȚșȝȩȢ țĮȚ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ıȪȝȕĮıȘȢ : …………………………………….….…
6. ǹȡȚșȝȩȢ ʌĮȡĲȓįȦȞ: ……………………………………………………………..
7. ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ İȟȩįȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ : ..……………………….……
8. ǾȝȑȡİȢ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȓȘıȘȢ : …………………………………………………...
9. Ǿ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȠıȩĲȘĲĮ

İȜȑȖȤșȘțİ țĮȚ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞİĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ǿ ĲȠȣ țĮȞ. (ǼȀ) 826/2008.

Ǿ ǼȆǿȉȇȅȆǾ ǼȁǼīȋȅȊ
1. …………………………………….
2. …………………………………….
3. …………………………………….
(ȊʌȠȖȡĮĳȒ & ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 9
(ǹȞȒțİȚ ıĲȘȞ ĮȡȚș. 187062/6-10-2011 ȀȊǹ)
ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ ………………
ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾ ǼȃȅȉǾȉǹ ……………………
ǻ/ȃȈǾ ǹīȇȅȉǿȀǾȈ ȅǿȀȅȃȅȂǿǹȈ & ȀȉǾȃǿǹȉȇǿȀǾȈ

ȆȡĮțĲȚțȩ ǼȜȑȖȤȠȣ
ǶıĲİȡĮ Įʌȩ İʌȚĲȩʌȚȠ ȑȜİȖȤȠ, ʌȠȣ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȒıĮȝİ ıĲȚȢ ȥȣțĲȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ
ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȚȘĲȒ …………………………………….……………………………. (İʌȦȞȣȝȓĮ),
……………………………………………, țĮĲȐ ĲȘȞ ……………………..

(ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ)

ȕİȕĮȚȫȞȠȣȝİ ĲĮ İȟȒȢ:
1. ȌȣțĲȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ (İʌȦȞȣȝȓĮ, į/ȞıȘ) ………………………….………………..
………………………………………………………………………………...…………
2. ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ȤȠȓȡİȚȠȣ țȡȑĮĲȠȢ: ………………………………
3. ǺȐȡȠȢ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ : ………… (ĲȩȞȠȚ) ……….….. (ĮȡȚș ĲİȝĮȤȓȦȞ)
4. ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ İȚıȩįȠȣ ıĲȘȞ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ : …………….…
5. ǹȡȚșȝȩȢ țĮȚ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ıȪȝȕĮıȘȢ : ………………………….
6. ǹȡȚșȝȩȢ ʌĮȡĲȓįȦȞ ıȪȝȕĮıȘȢ: …………………………………
7. ȅ İȞ ȜȩȖȦ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȚȘĲȒȢ ĲȒȡȘıİ ȝȑȤȡȚ ıĲȚȖȝȒȢ ĲȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ
Įʌȩ ĲȘȞ İȞ ȜȩȖȦ ıȪȝȕĮıȘ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȓȘıȘȢ : ………………...……………………....
8. ǱȜȜİȢ ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ : …………………..………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
..…………………………………………………………………………………………..
Ǿ ǼȆǿȉȇȅȆǾ ǼȁǼīȋȅȊ

ȅ ǹȆȅĬǼȂǹȉȅȆȅǿǾȉǾȈ

1. ……………………………………….
2. ……………………………………….
3. ……………………………………….
(ȣʌȠȖȡĮĳȒ & ıĳȡĮȖȓįĮ)
(ȣʌȠȖȡĮĳȑȢ & ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 10
ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ ……………………………………………
(ǹȞȒțİȚ ıĲȘȞ ĮȡȚș. 187062/6-10-2011 ȀȊǹ)
ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾ ǼȃȅȉǾȉǹ ……………………………
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ ǹīȇȅȉǿȀǾȈ ȅǿȀȅȃȅȂǿǹȈ & ȀȉǾȃǿǹȉȇǿȀǾȈ ……………………….

ĭȊȁȁȅ ǼȁǼīȋȅȊ
(Ȁǹȃ(ǼȀ)826/2008)

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ǹǿȉǾȈǾ
ǼȂȆȇȅĬǼȈȂǾ
ǹȃȉǿīȇǹĭȅ ȈȊȂǺǹȈǾȈ
ȀǹȉǹȈȉǹȈǾ ȆȁǾȇȍȂǾȈ
ǺǼǺǹǿȍȈǾ ȉȇǹȆǼǽǿȀȅȊ ȁȅīǹȇǿǹȈȂȅȊ
ǺǼǺǹǿȍȈǾ ǼǿȈȅǻȅȊ ȈȉǾȃ ǹȆȅĬǼȂǹȉȅȆȅǿǾȈǾ
ǺǼǺǹǿȍȈǾ ǼȄȅǻȅȊ ǹȆǵ ȉǾȃ ǹȆȅĬǼȂǹȉȅȆȅǿǾȈǾ
ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀǹ ȈĭǹīǾȈ
ȆȇǹȀȉǿȀǹ ǼȆǿȉȇȅȆǾȈ ǼȁǼīȋȅȊ
ǹȃȉǿīȇǹĭȅ ǺǿǺȁǿȅȊ ȁȅīǿȈȉǿȀǾȈ ǹȆȅĬǾȀǾȈ
ȆǹȇǹȈȉǹȉǿȀǹ Ǽīīȇǹĭǹ ȃȅȂǿȂǾȈ ǼȀȆȇȅȈȍȆǾȈǾȈ
ĭȅȇȅȁȅīǿȀǾ ǼȃǾȂǼȇȅȉǾȉǹ
ǼīīȊǾȉǿȀǾ ǼȆǿȈȉȅȁǾ - ǼȁǼīȋȅȈ
(ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȡȠțĮĲĮȕȠȜȒȢ)
ǺǼǺǹǿȍȃǼȉǹǿ
ȅȉǿ ȅǿ ȆǹȇǹȆǹȃȍ ǼȁǼīȋȅǿ ǻǿǼȄǾȋĬǾȈǹȃ ȀǹȃȅȃǿȀǹ Ȁǹǿ ȈȊȂĭȍȃǹ ȂǼ ȉǿȈ
ǿȈȋȊȅȊȈǼȈ ȀȅǿȃȅȉǿȀǼȈ Ȁǹǿ ǼĬȃǿȀǼȈ ǻǿǹȉǹȄǼǿȈ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ: ……………………..
Ǿ ǼȆǿȉȇȅȆǾ ǼȁǼīȋȅȊ
(ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ & ȣʌȠȖȡĮĳȒ)
………………………………
………………………………
………………………………

ȅ ǻǿǼȊĬȊȃȉǾȈ ǹīȇȅȉǿȀǾȈ ȅǿȀȅȃȅȂǿǹȈ &
ȀȉǾȃǿǹȉȇǿȀǾȈ

36550
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 11
(ǹȞȒțİȚ ıĲȘȞ ĮȡȚș. 187062/6-10-2011 ȀȊǹ)
ǼīīȊǾȈǾ ȀǹȁǾȈ ǼȀȉǼȁǼȈǾȈ
ȆȇȅȈ: ȅ.Ȇ.Ǽ.Ȁ.Ǽ.Ȇ.Ǽ.
(ǹȡȝȩįȚĮ ǼșȞȚțȒ ǹȡȤȒ)
Ǿ ȣʌȠȖȡȐĳȠȣıĮ ……………………………………(ǼʌȦȞȣȝȓĮ țĮȚ įȚİȪșȣȞıȘ ĲȘȢ ĲȡȐʌİȗĮȢ),
ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ıĮȢ ȕİȕĮȚȫȞȠȣȝİ ȩĲȚ İȖȖȣȫȝİșĮ ȐȞİȣ ȩȡȦȞ țĮȚ İȚȢ ȠȜȩțȜȘȡȠȞ, ȑȞĮȞĲȚ ĲȠȣ
ȅ.Ȇ.Ǽ.Ȁ.Ǽ.Ȇ.Ǽ., ȖȚĮ ĮȩȡȚıĲȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘȝĮ țĮȚ ĮȝİĲȐțȜȘĲĮ, ĲȘȞ țĮȜȒ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ
ıȣȝȕȐıİȦȢ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ȣʌȠȖȡĮĳİȓ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣ ȅ.Ȇ.Ǽ.Ȁ.Ǽ.Ȇ.Ǽ. țĮȚ ĲȠȣ ……………
…………(ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ / įȚİȪșȣȞıȘ/ǹĭȂ) - ıĲȠ İȟȒȢ țĮȜȠȪȝİȞȠȣ «Ƞ
ĮȞĲȚıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠȢ», ȝȑȤȡȚ ʌȠıȠȪ [……………..] İȣȡȫ (ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ: İȣȡȫ
……………………………..…), ȓıȠȣ ʌȡȠȢ ………% ĲȘȢ ĮȚĲȘșİȓıĮȢ İȞȓıȤȣıȘȢ (țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ
Įʌȩ ĲȠȞ İțȐıĲȠĲİ ıȤİĲȚțȩ ȀȠȚȞȠĲȚțȩ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ) ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĲȦȞ țĮȞ(ǼȀ)826/2008 ĲȘȢ
ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ țĮȚ țĮȞ(ǼȀ)………… ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ȚįȚȦĲȚțȒ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ
ȤȠȚȡİȓȠȣ țȡȑĮĲȠȢ, ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 4 ĲȘȢ ıȣȝȕȐıİȦȢ.
ǼȐȞ Ș ĮȡȝȩįȚĮ İșȞȚțȒ ĮȡȤȒ İȚįȠʌȠȚȒıİȚ ȩĲȚ Ƞ ĮȞĲȚıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠȢ įİȞ ȑȤİȚ ȖȚĮ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ
ȜȩȖȠ İțʌȜȘȡȫıİȚ İʌĮțȡȚȕȫȢ ĲȚȢ ıȣȝȕĮĲȚțȑȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ĲȠȣ, Ș ĲȡȐʌİȗĮ ĮȞĮȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȘȞ
ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ țĮĲĮȕȐȜİȚ ĮȝȑıȦȢ ĮȞĲȓ ĲȠȣ ĮȞĲȚıȣȝȕĮȜȜȠȝȑȞȠȣ, ıĲȠȞ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ʌȠȣ șĮ
ȠȡȓıİȚ Ș ĮȡȝȩįȚĮ İșȞȚțȒ ĮȡȤȒ, ĲȠ ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞȠ ʌȠıȩ ıİ ʌȡȫĲȘ ȖȡĮʌĲȒ ȗȒĲȘıȘ ĲȘȢ
ĮȡȝȩįȚĮȢ İșȞȚțȒȢ ĮȡȤȒȢ (ȝİ ıȣıĲȘȝȑȞȘ ĲĮȤȣįȡȠȝȚțȒ İʌȚıĲȠȜȒ, ȝİ ĮʌȩįİȚȟȘ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ).
Ǿ ĲȡȐʌİȗĮ ʌĮȡĮȚĲİȓĲĮȚ ĲȘȢ İȞıĲȐıİȦȢ įȚȗȒıİȦȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȠȣ įȚțĮȚȫȝĮĲȠȢ ȐȡȞȘıȘȢ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȤȒȢ, İʌȓıȤİıȘȢ, ĮȝĳȚıȕȒĲȘıȘȢ Ȓ ıȣȝȥȘĳȚıȝȠȪ țĮȚ ʌĮȡĮȚĲİȓĲĮȚ İʌȓıȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȓțȜȘıȘ
ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĲȠȣ ĮȞĲȚıȣȝȕĮȜȜȠȝȑȞȠȣ ȑȞĮȞĲȚ ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ İșȞȚțȒȢ ĮȡȤȒȢ įȣȞȐȝİȚ
ĲȘȢ ıȣȝȕȐıİȦȢ Ȓ ıİ ıȣȞȐĳİȚĮ ȝİ ĮȣĲȒ, Ȓ ȖȚĮ țȐșİ ȐȜȜȠ ȜȩȖȠ.
Ǿ ĲȡȐʌİȗĮ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮʌĮȜȜĮȖİȓ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ İȖȖȪȘıȘ ȝȩȞȠ ȝİ ĲȘ ȖȡĮʌĲȒ ıȣȞĮȓȞİıȘ
ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ İșȞȚțȒȢ ĮȡȤȒȢ țĮȚ įİȞ įȚțĮȚȠȪĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠȕİȓ ıİ ʌĮȡĮțĮĲĮșȒțȘ ĲȠȣ ʌȠıȠȪ ȤȦȡȓȢ
ĲȘ ıȣȝĳȦȞȓĮ ĲȘȢ.
ȅȚ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ȣʌȑȤİȚ Ș ĲȡȐʌİȗĮ įȣȞȐȝİȚ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ İȖȖȣȒıİȦȢ įİȞ șȓȖȠȞĲĮȚ
Įʌȩ ĲȚȢ İȞįİȤȩȝİȞİȢ ȡȣșȝȓıİȚȢ Ȓ ıȣȝĳȦȞȓİȢ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ıȣȞȐʌĲİȚ Ș ĮȡȝȩįȚĮ İșȞȚțȒ ĮȡȤȒ ȝİ
ĲȠȞ ĮȞĲȚıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ĲȠȣ ĲİȜİȣĲĮȓȠȣ įȣȞȐȝİȚ ĲȘȢ
ıȣȝȕȐıİȦȢ.
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ İȖȖȪȘıȘ ĮȡȤȓȗİȚ ȞĮ ȚıȤȪİȚ ĲȘȞ ȘȝȑȡĮ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ ĲȘȢ ıȣȝȕȐıİȦȢ. ȁȒȖİȚ ȝİ ĲȘȞ
İʌȚıĲȡȠĳȒ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ İȖȖȡȐĳȠȣ, Ș ȠʌȠȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȘșİȓ İȞĲȩȢ [30] ȘȝİȡȫȞ
Įʌȩ ĲȘ įȚįȡȐıȘ ĲȘȢ ĲİȜȚțȒȢ ʌȜȘȡȦȝȒȢ, ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ ıȪȝȕĮıȘ.
[ȉȩʌȠȢ/ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ]
__________________

__________________

[ȊʌȠȖȡĮĳȒ/ǿįȚȩĲȘĲĮ]

[ȊʌȠȖȡĮĳȒ/ǿįȚȩĲȘĲĮ]
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(ǹȞȒțİȚ ıĲȘȞ ĮȡȚș. 187062/6-10-2011 ȀȊǹ)
ǼīīȊǾȈǾ ȆȇȅȀǹȉǹǺȅȁǾȈ ǹȅȇǿȈȉȅȊ ȋȇȅȃȅȊ
ȆȇȅȈ: ȅ.Ȇ.Ǽ.Ȁ.Ǽ.Ȇ.Ǽ.
(ǹȡȝȩįȚĮ ǼșȞȚțȒ ǹȡȤȒ)
Ǿ ȣʌȠȖȡȐĳȠȣıĮ ……………………………(ǼʌȦȞȣȝȓĮ țĮȚ įȚİȪșȣȞıȘ ĲȘȢ ĲȡȐʌİȗĮȢ),
İțʌȡȠıȦʌȠȪȝİȞȘ Įʌȩ ……………………., įİȩȞĲȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠȪĲȠ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠ/Ș,
ǻȘȜȫȞİȚ ȩĲȚ İȖȖȣȐĲĮȚ İȚȢ ȠȜȩțȜȘȡȠȞ ȖȚĮ ĲȠȞ ………………………………………
(ĮȞĲȚıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠȢ, ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ/ǻȚİȪșȣȞıȘ/ǹĭȂ), ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ Ș ȑįȡĮ
İȣȡȓıțİĲĮȚ
ıĲ.………...………………(ʌȜȒȡȘȢ
ǻ/ȞıȘ),
ĲȠ
ʌȠıȩ
ĲȦȞ
İȣȡȫ……….………€ , (ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ) ………………………………………….. İȣȡȫ
ĲȠ ȠʌȠȓȠ ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȪİȚ ĲȠ …….% ĲȘȢ ʌȡȠțĮĲĮȕȠȜȒȢ ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ ȐȡșȡȠ
31 ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 1 ĲȠȣ ȀĮȞ(ǼȀ) 826/2008 ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ, ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȠ țĮșİıĲȫȢ
ȚįȚȦĲȚțȒȢ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȓȘıȘȢ ȤȠȚȡİȓȠȣ țȡȑĮĲȠȢ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȑȢ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘ ıȪȝȕĮıȘ
ĮȡȚș. ………………..….....… ʌȠȣ ȣʌȠȖȡȐĳȘțİ ıĲȚȢ ......…...
ǹȞĮȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ țĮĲĮȕȐȜİȚ, ȝİĲȐ Įʌȩ ĮȓĲȘıȘ ĲȠȣ ȅ.Ȇ.Ǽ.Ȁ.Ǽ.Ȇ.Ǽ.
țĮȚ ȤȦȡȓȢ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȞĮȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ʌȜȘȡȦȝȒȢ ȖȚĮ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ȜȩȖȠ, İȚȢ ȤİȓȡĮȢ ĲȠȣ
ȅ.Ȇ.Ǽ.Ȁ.Ǽ.Ȇ.Ǽ., ĲȠ ʌȠıȩ ĲȘȢ ȦȢ ȐȞȦ İȖȖȣȒıİȦȢ, ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȚȢ ȩʌȠȚİȢ ȑȞĮȞĲȚ
ĲȠȪĲȠȣ ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ ĲȠȣ ….................................................… (ĮȞĲȚıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠȢ).
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ İȖȖȪȘıȘ ʌȡȠțĮĲĮȕȠȜȒȢ, ʌĮȡȐȖİȚ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȜȒȥȘ ĲȘȢ
ʌȡȠțĮĲĮȕȠȜȒȢ ʌȠȣ șĮ țĮĲĮȕȐȜİȚ Ƞ ȅ.Ȇ.Ǽ.Ȁ.Ǽ.Ȇ.Ǽ. ıĲȠȞ ĮȞĲȚıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠ țĮȚ șĮ
ĮʌȠįİıȝİȣșİȓ ȝİ ĮʌĮȜȜĮțĲȚțȒ İʌȚıĲȠȜȒ ĲȠȣ ȅ.Ȇ.Ǽ.Ȁ.Ǽ.Ȇ.Ǽ.
ȉȠ ʌȡȦĲȩĲȣʌȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ İȖȖȪȘıȘȢ șĮ ȝĮȢ İʌȚıĲȡĮĳİȓ.

ȉȩʌȠȢ…………………, (ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ)………….
__________________

__________________

[ȊʌȠȖȡĮĳȒ/ǿįȚȩĲȘĲĮ]

[ȊʌȠȖȡĮĳȒ/ǿįȚȩĲȘĲĮ]
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ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅ ȈĭǹīǾȈ
(ȕȐıİȚ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 6 ĲȘȢ ȀȊǹ 187062/6-10-2011 ȖȚĮ ĲȘȞ ȚįȚȦĲȚțȒ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȚȒıȘ
ȤȠȚȡİȓȠȣ țȡȑĮĲȠȢ)
1. ȈĲȠȚȤİȓĮ țĮĲȩȤȠȣ ȗȫȦȞ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ țĮĲȩȤȠȣ ȗȫȦȞ
ǻ/ȞıȘ țĮĲȩȤȠȣ ȗȫȦȞ
ȉȘȜȑĳȦȞȠ
ĭĮȟ
2. ȈĲȠȚȤİȓĮ ıĳĮȖȒȢ
ȀȦįȚțȩȢ ĮȡȚșȝȩȢ ıĳĮȖİȓȠȣ
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȈĳĮȖȒȢ
ȀĮĲȘȖȠȡȚȠʌȠȓȘıȘ ıĳȐȖȚȠȣ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ĲȠȞ İțȐıĲȠĲİ țĮȞȠȞȚıȝȩ
ǹȡȚșȝȩȢ ȗȫȦȞ
ǺȐȡȠȢ ȗȫȦȞ
Ȃİ ĲȠ ʌĮȡȩȞ ȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ ĲȠ țȡȑĮȢ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞİĲĮȚ ıĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ȣȖȚİȚȞȒȢ, ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ İȝʌȠȡȓĮȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǿ ĲȠȣ
ȀĮȞ (ǼȀ) 826/2008:
1. ȆȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ȗȫĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İțĲȡĮĳİȓ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ
țĲȘȞȚĮĲȡȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ
2. ǻȚĮșȑĲȠȣȞ ĲȠ ıȒȝĮ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮȢ Ȓ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȠ ĲȝȒȝĮ ǿ ĲȠȣ ʌĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ǿǿ ĲȠȣ țĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼȀ) ĮȡȚș.
853/2004 ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ
3. ǼȓȞĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖȝȑȞȠ Įʌȩ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌȠȣ ĲȠ țĮșȚıĲȠȪȞ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȠ ȖȚĮ
ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ȝİĲĮȖİȞȑıĲİȡȘ ȤȡȒıȘ
4. ǻİȞ ʌȡȠȑȡȤİĲĮȚ Įʌȩ ȗȫĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȠįȘȖȘșİȓ ıĲȠ ıĳĮȖİȓȠ ȜȩȖȦ ȑțĲĮțĲȦȞ
ȝȑĲȡȦȞ
5. ȉȓșİĲĮȚ ıİ ĮʌȩșİȝĮ ȞȦʌȩ țĮȚ ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲİȥȣȖȝȑȞȠ.
ȉĮ ȗȫĮ ȑȤȠȣȞ ȠįȘȖȘșİȓ ıĲȠ ıĳĮȖİȓȠ ĲȠ ʌȠȜȪ įȑțĮ ȘȝȑȡİȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ĮʌȠșİȝĮĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ țĮȚ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȕİȕĮȓȦıȘ ʌĮȡĮȝȠȞȒȢ ıĲȠ
ȑįĮĳȠȢ ĲȘȢ Ǽ.Ǽ. ȖȚĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȪȠ ȝȒȞİȢ.

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ …../……./20…

ȅ İʌȓıȘȝȠȢ țĲȘȞȓĮĲȡȠȢ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02025040411110024*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

