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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Οκτωβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 93651
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 88970/10-11-2021
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προκήρυξη δράσης “Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για
την απασχόληση 3400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της
απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής
Μακεδονίας και της Πελοποννήσου”» (Β’ 5347).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων
ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (Α’ 70).
2. Την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 2690/1999 «Κύρωση
Διοικητικής Διαδικασίας» (Α’ 45).
3. Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση
των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού
δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και
άλλες διατάξεις» (Α’ 75).
4. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες
διατάξεις» (Α’ 258).
5. Τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).
6. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
7. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297)
και άλλες διατάξεις» (Α’ 265) και ιδίως το άρθρο 47 αυτού.
8. Τον ν. 4430/2016 «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις»
(Α’ 205).

Αρ. Φύλλου 5226

9. Τον ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της
προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 137) και συγκεκριμένα
τα άρθρα 39 και 40.
10. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
11. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).
12. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» (Α’ 184).
13. Τους Κανονισμούς υπ’ αρ. 1303/2013 και 1304/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18.12.2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
(OJ ΕΕ L 352/24-12-2013).
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της
17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης
(Ο.J. EE L 187/1 της 26.6.2014) και ιδίως το άρθρο 22, τα
κεφάλαια Ι και ΙΙ και το παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ)
υπ’ αρ. 651/2014 της Επιτροπής (L187).
16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός
για την Προστασία Δεδομένων).
17. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
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18. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).
19. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168).
20. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α’ 181).
21. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
22. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών (Α’ 121).
23. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
24. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
25. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156).
26. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
27. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).
28. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών
Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).
29. Το π.δ. 11/2022 «Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)» (Α’ 25).
30. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
31. Την υπό στοιχεία 51875/07-05-2021 απόφαση του
Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).
32. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 107 της Συνθήκης για
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C262/01).
33. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
2007/C/272/05 για την αποτελεσματική εφαρμογή των
αποφάσεων της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη
διατάσσονται να ανακτήσουν παράνομες και ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις.
34. Την υπό στοιχεία C (2014)/10128 final/17.12.2014
Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 20142020» (Κωδικός CCI 2014GR05M9OP001).
35. Την υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ1217(1)/8-12-2015
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως
ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του
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κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α.
2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014»
(Β’ 2784).
36. Την υπ’ αρ. 11319/9-9-2016 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού περί
«Ορισμού του «Ο.Α.Ε.Δ. » ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση 2014-2020» (Β’ 3048).
37. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
“Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/ΕΥΘΥ/1020/
20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/
31.07.2015 (Β’ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του
Ε.Σ.Π.Α. 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων
συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Ε.Σ.Π.Α.
2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης πράξεων»” (Β’ 5968).
38. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11-6-2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος
Σημασίας» (Β’ 2417 και Β’ 3968).
39. Την υπ’ αρ. 58118/15-7-2016 απόφαση της Διοικήτριας του Ο.Α.Ε.Δ., με την οποία συστάθηκαν Γραφεία
Παρακολούθησης των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στα ΚΠΑ 2.
40. Tην υπ’ αρ. 635/8-3-2016 απόφαση του ΔΣ του
Ο.Α.Ε.Δ. «Νέος Κανονισμός Εκδίκασης Ενδικοφανών
Προσφυγών του Ο.Α.Ε.Δ.» (Β’ 1708).
41. Την υπ’ αρ. 353/7-2-2017 απόφαση του ΔΣ του
Ο.Α.Ε.Δ. «Ορισμός μελών στις Επιτροπές Εκδίκασης
Ενδικοφανών Προσφυγών (ΕΠ.ΕΚ.ΕΠ.) του Ο.Α.Ε.Δ.»
(Β’ 883).
42. Την υπ’ αρ. 2149/25-7-2017 απόφαση του ΔΣ του
Ο.Α.Ε.Δ. , με την οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε το Οργανόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. ως Ενδιάμεσου Φορέα
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 20142020» για τη διαχείριση Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων.
43. Την υπό στοιχεία 74391/ΕΥΚΕ 2634/13-07-2016
εγκύκλιο με θέμα «Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται
στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΑΔΑ: 604Ω4653Ο7-ΥΔ9).
44. Την υπό στοιχεία 8217/ΕΥΚΕ100/23-01-2018 εγκύκλιο με θέμα «Εναλλακτική λειτουργία Πληροφοριακού
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και προσαρμογή των διαδικασιών, ροών εργασίας και ρόλων στη
λειτουργία αυτή όσον αφορά στη διαχείριση δράσεων
κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο
2014- 2020» (ΑΔΑ: ΩΙΡ84691Ω2-ΕΑΞ).
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45. Το υπ’ αρ. 16581/11-2-2020 έγγραφο της Ειδικής
Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) της Εθνικής
Αρχής Συντονισμού Ε.Σ.Π.Α. της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Επενδύσεων και Ε.Σ.Π.Α. του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Εφαρμογή Κλίμακας Μοναδιαίου Κόστους για την αποζημίωση δαπανών της
δράσης "Προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για
την απασχόληση ανέργων/ΝΘΕ (Νέες Θέσεις Εργασίας)"
του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης",
προσαρμοσμένο στο άρθρο 48 του ν. 4670/2020 (Α’ 43).
46. Το υπ’ αρ. 15738/05-02-2021 έγγραφο της Ειδικής
Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) της Εθνικής
Αρχής Συντονισμού Ε.Σ.Π.Α. της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Επενδύσεων και Ε.Σ.Π.Α. του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Αναθεώρηση της Έκθεσης
τεκμηρίωσης κλίμακας μοναδιαίου κόστους της δράσης “Προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την
απασχόληση ανέργων/ΝΘΕ (Νέες Θέσεις Εργασίας)” του
Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρωπίνου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης"».
47. Το εγκεκριμένο έγγραφο εξειδίκευσης του ΕΠ
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», σύμφωνα με την υπ’ αρ.
41/16-7-2021 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης
του ΕΠ (ΑΔΑ: 9ΧΩΚ46ΜΤΛΡ-544).
48. Τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων
του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», όπως εγκρίθηκαν με
τη 12η απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του
ΕΠ (26-10-2016).
49. Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου
Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-2020 και ειδικότερα το εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχου πράξεων
κρατικών ενισχύσεων.
50. Την υπ’ αρ. 63701/8-6-2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: Ψ2Σ746ΜΤΛΡ-8ΓΑ).
51. Την υπό στοιχεία ΓΝ 108/2021 Γνωμοδότηση της
Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.
52. Το από 16-9-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥΔ
ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθησης» της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης
Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου περί
παροχής σύμφωνης γνώμης.
53. Την υπ’ αρ. 27295/435/4-3-2021 σύμφωνη γνώμη
της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) της
Εθνικής Αρχής Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Επενδύσεων και Ε.Σ.Π.Α. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
54. Το υπ’ αρ. 2050/21-05-2021 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ σχετικά με την δυνατότητα ένταξης της δράσης στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ με βάση την παράγραφο
5,12 της εγκυκλίου ΠΔΕ 2021 (έργα προς ένταξη σε προγράμματα των Προγραμματικών Περιόδων 2014-2020
και 2021-2027 με προσθήκη ειδικού όρου).
55. Την υπ’ αρ. 88970/5347/10.11.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Προκήρυξη δράσης «Ειδικό πρόγραμ-
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μα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση
3.400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις
που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου»»»(Β’ 5347), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 27302/22-3-2022 (Β’ 1390) όμοιά της.
56. Την υπ’ αρ. 15/2021 Δημόσια Πρόσκληση της
Δ.ΥΠ.Α. προς ιδιωτικές επιχειρήσεις για την υποβολή
αιτήσεων στο «Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3400 ανέργων, πρώην
εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω
της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής
Μακεδονίας και της Πελοποννήσου».
57. Την υπό στοιχεία 2/85154/ΔΠΓΚ/4-3-2022 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Αναπροσαρμογή ορίων της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4270/2014
«Καθορισμός δαπανών για τις οποίες δεν εφαρμόζονται
οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4270/2014 περί πολυετών υποχρεώσεων.» (Β’ 1137).
58. Το υπ’ αρ. 79789/09-08-2022 έγγραφο της ΕΥΔ Ε.Π.
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση».
59. Τις υπ’ αρ. 3343/61/15-6-2021 και 4193/82/28-7-2021,
5016/13-9-2022 αποφάσεις του ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α.
60. Την υπ’ αρ. 837235/22-09-2022 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
της Δ.ΥΠ.Α..
61. Τις υπ’ αρ. 807/21-09-2022 (ΑΔΑ: ΩΖΤΕ4691Ω25Θ9), υπ’ αρ. 1623/21-09-2022 (ΑΔΑ: 61Ω04691Ω2Φ6Μ), υπ’ αρ. 1223/21-09-2022 (ΑΔΑ: 9ΔΕΦ4691Ω2ΕΕΞ), υπ’ αρ. 125/15- 01-2022 (ΑΔΑ: ΡΚΘΤ4691Ω2-51Φ),
υπ’ αρ. 318/07-02-2022 (ΑΔΑ: 6ΓΠ94691Ω2-ΛΔΚ), υπ’ αρ.
563/09-03-2022 (ΑΔΑ: 6ΘΔΧ4691Ω2-Ω7Ρ), υπ’ αρ. 74/
11-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΤΩ4691Ω2-Ζ6Β), υπ’ αρ. 152/
18-01-2022 (ΑΔΑ: 6Ω2Ζ4691Ω2-Ε5Ι) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Δ.ΥΠ.Α..
62. Την υπ’ αρ. 88530/23-9-2022 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
63. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που προβλέπεται στην υπ’ αρ. 88970/5347/10.11.2021 κοινή
υπουργική απόφαση, όπως ισχύει. Από τις διατάξεις της
παρούσας τροποποιείται η πηγή χρηματοδότησης και η
προκαλούμενη δαπάνη της δράσης στον κρατικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό της Δ.ΥΠ.Α., συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Ε.Π. Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
και Διά Βίου Μάθηση» και θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Ε3341). Η εκτιμώμενη
συνολική δαπάνη, ύψους σαράντα οκτώ εκατομμυρίων
ευρώ (48.000.000€), που βαρύνει τον προϋπολογισμό
της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΑΕ 2493), είναι εντός των ορίων του προϋπολογισμού που τίθενται στο ισχύον Μ.Π.Δ.Σ. και ανακατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
-Για το έτος 2022: 9.000.000,00 ευρώ
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-Για το έτος 2023: 39.000.000,00 ευρώ, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση τηςυπ’ αρ. 88970/10-11-2021 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με
θέμα: Προκήρυξη δράσης “Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3400 ανέργων,
πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν
λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου”, ως εξής:
Άρθρο 1
Ταυτότητα της δράσης
1. Σκοπός της δράσης είναι η ανάσχεση των συνεπειών της ανεργίας λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου και
η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.
2. Αντικείμενο της δράσης είναι η δημιουργία 3.400
νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης με την
πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α..
Οι 3.400 θέσεις της δράσης κατανέμονται, ανά Περιφέρεια, ως εξής:
i. 2.600 θέσεις για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και
ii. 800 θέσεις για τους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης,
Γορτυνίας, Σπάρτης, Οιχαλίας και Καλαμάτας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
3. Η δράση υλοποιείται σε κύκλους ως εξής:
α) Ο πρώτος κύκλος αφορά στη δημιουργία 3.400 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.
β) Οι επόμενοι κύκλοι αφορούν στη δημιουργία των
υπολοίπων (εφόσον οι θέσεις δεν έχουν καλυφθεί) θέσεων
εργασίας, έως εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης και προκηρύσσονται με δελτίο τύπου.
Σε κάθε περίπτωση η περίοδος επιλεξιμότητας των
δαπανών ισχύει μέχρι 31-12-2023.
Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. (www.dypa.
gov.gr), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων (www.ependyseis.gr) και στην ιστοσελίδα
του Ε.Σ.Π.Α. (www.espa.gr).
4. Στοιχεία της δράσης
Κωδικός Πρόσκλησης
Δ.ΥΠ.Α._09/Α.Α.: 6291
στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Επιχειρησιακό
Δυναμικού, Εκπαίδευση και
Πρόγραμμα
Δια Βίου Μάθηση
«Ειδικό πρόγραμμα
επιχορήγησης
επιχειρήσεων για την
απασχόληση 3400 ανέργων,
πρώην εργαζομένων
Τίτλος και περιγραφή
στις επιχειρήσεις που
δράσης
επλήγησαν λόγω της
απολιγνιτοποίησης στις
Περιφέρειες της Δυτικής
Μακεδονίας και της
Πελοποννήσου»
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Γεωγραφικές ενότητες
υλοποίηση

Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας και οι
Δήμοι Μεγαλόπολης,
Τρίπολης, Γορτυνίας,
Οιχαλίας, Καλαμάτας και
Σπάρτης της Περιφέρειας
Πελοποννήσου.

Είδος παρεχόμενων
ενισχύσεων

Επιχορήγηση (Grant)

Καθεστώς ενίσχυσης

Κανονισμός de minimis
1407/2013 ή Κανονισμός
651/2014
ΕΚΤ
Δ.ΥΠ.Α.

Ταμείο
Ενδιάμεσος Φορέας
Συγχρηματοδοτούμενη
48.000.000 €
Δημόσια Δαπάνη

Άρθρο 2
Πλαίσιο Ένταξης - Χρηματοδότηση - Επιλέξιμες
περιοχές
1. Η δράση «Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της
απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου» συγχρηματοδοτείται
από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».
2. Η Δράση εμπίπτει:
α) Στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση προοπτικών απασχόλησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού».
β) Στον Θεματικό Στόχο 8 «Προώθηση της βιώσιμης
και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων».
γ) Στην Επενδυτική Προτεραιότητα 8i «Πρόσβαση των
ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που
βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της
αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού».
δ) Στον Ειδικό στόχο Ι «Πρόσβαση των ανέργων στην
απασχόληση, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους,
γυναίκες και ανέργους 30 έως 49 ετών, αύξηση του ποσοστού των καταρτισθέντων ανέργων που λαμβάνουν
πιστοποίηση, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους,
γυναίκες και ανέργους που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και βελτίωση ευκαιριών ένταξης
ή επανένταξης στην αγορά εργασίας ωφελούμενων της
εφαρμογής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
(ΚΕΑ)».
3. Η εκτιμώμενη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια
δαπάνη ανέρχεται σε 48.000.000,00 ευρώ και σε ετήσια
βάση κατανέμεται ως εξής:
-Για το έτος 2022: 9.000.000,00 ευρώ
-Για το έτος 2023: 39.000.000,00 ευρώ
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Στο πλαίσιο της παρούσας θα ενταχθούν πράξεις έως
το ύψος της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.
Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές για την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος ορίζονται οι περιοχές
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και οι Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας, Καλαμάτας
και Σπάρτης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
4. Για την παρακολούθηση της πράξης χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι δείκτες:
Α. Δείκτες εκροών:
-CΟ01: άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, με τιμή στόχο 3.400 άτομα (εκ των
οποίων 1.360 άνδρες και 2.040 γυναίκες)
-CΟ02: μακροχρόνια άνεργοι, με τιμή στόχο 2.040
άτομα (εκ των οποίων 816 άνδρες και 1.224 γυναίκες)
-Τ4850: άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, 30-44 ετών, με τιμή στόχο 1.360 άτομα
-Τ4854: άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με τιμή στόχο 2.040 άτομα.
-11309: ωφελούμενοι του ΚΕΑ που συμμετέχουν σε
δράσεις εργασιακής και κοινωνικής (επαν)- ένταξης, με
τιμή στόχο 272 άτομα.
Β. Δείκτες Αποτελέσματος
-CR06: Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας,
συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι
μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους.
-11308: Ωφελούμενοι του ΚΕΑ που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που
κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης
της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους.
5. Οι ενισχύσεις για την απασχόληση που προβλέπονται στην παρούσα δράση, χορηγούνται είτε βάσει του
Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1407/2013 (L 352) της Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de-minimis)
είτε βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Κανονισμού
(ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014 (L 187) της Επιτροπής. Το καθεστώς
ενίσχυσης επιλέγεται κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, από τον δυνητικά δικαιούχο στο πεδίο του
πίνακα δαπανών. Η επιχείρηση για κάθε κύκλο ξεχωριστά
επιλέγει στην αίτηση χρηματοδότησης το ίδιο καθεστώς
ενίσχυσης για όλες τις κατηγορίες δαπανών.
Α) Συγκεκριμένα για τις επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην παρ. 2 του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ)
υπ’ αρ. 651/2014, οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει του
Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de-minimis).
Τα μέτρα ενίσχυσης που πληρούν το σύνολο των
προϋποθέσεων που τίθενται στον εν λόγω Κανονισμό
θεωρείται ότι δεν πληρούν το κριτήριο της δυνητικής
νόθευσης του ανταγωνισμού, ως εκ τούτου δεν συνιστούν ενίσχυση με την έννοια της παρ. 1 του άρθρου
107 ΣΛΕΕ, συνεπώς δεν υπόκεινται στην υποχρέωση
κοινοποίησης που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 108 αυτής.
Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 1 του Κανονισμού, οι τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, της πρωτογενούς
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παραγωγής γεωργικών προϊόντων, της μεταποίησης και
εμπορίας γεωργικών προϊόντων, των εξαγωγών προς
τρίτες χώρες ή κράτη-μέλη και των ενισχύσεων για τις
οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών δεν
είναι επιλέξιμοι για ενισχύσεις βάσει του εν λόγω Κανονισμού. Όταν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε τομείς
οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Καν.
1407/2013 (παρ. 1 του άρθρου 1) και δραστηριοποιείται επίσης σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς οι
οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού
ή ασκεί άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του Κανονισμού, ο Κανονισμός εφαρμόζεται
σε ενισχύσεις χορηγούμενες στους τελευταίους αυτούς
τομείς ή δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζει, με κατάλληλα μέσα όπως ο διαχωρισμός των
δραστηριοτήτων, η υποχρέωση διακριτής λογιστικής
παρακολούθησης ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο
εφαρμογής του Κανονισμού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης
ήσσονος σημασίας που χορηγείται δυνάμει του Κανονισμού (παρ. 2 του άρθρο 1), εφόσον κατά την αίτηση
χρηματοδότησης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην
οποία αναφέρεται ρητά ότι το επιχορηγούμενο προσωπικό δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο
αντικείμενο εργασιών.
Ο Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 αναφέρεται σε «ενιαία
επιχείρηση».
Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες
σχέσεις μεταξύ τους:
α. μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης,
β. μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να
παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,
γ. μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει
συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού
αυτής της τελευταίας,
δ. μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης
επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει
συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω
επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου
των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. Οι
επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που
αναφέρονται στα ανωτέρω στοιχεία (α) έως (δ) με μία ή
περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης
ενιαία επιχείρηση.
Η ενίσχυση που χορηγείται σε μία επιχείρηση δυνάμει
του παρόντος προγράμματος αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de-minimis ενίσχυση έχει χορηγηθεί ή
θα χορηγηθεί, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των
200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης. Το συνολικό
ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται
σε μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα
των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών
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οικονομικών ετών. Εάν μια επιχείρηση εκτελεί οδικές
εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, και
ασκεί και άλλες δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το
ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ, θα μπορεί να ισχύει
το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ για την επιχείρηση,
με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σαφής διαχωρισμός
των δραστηριοτήτων της ή διάκριση των στοιχείων του
κόστους, ούτως ώστε η στήριξη που αναλογεί στη δραστηριότητα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών να
μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ και να μη χρησιμοποιείται ενίσχυση ήσσονος σημασίας για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.
Στον έλεγχο ορίων μεμονωμένων ενισχύσεων αθροίζονται οι ενισχύσεις που έχει λάβει η δικαιούχος επιχειρηματική μονάδα και όλες οι επιχειρήσεις που συνιστούν
με αυτήν «ενιαία επιχείρηση», κατά την έννοια της παρ. 2
του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013.
Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει
του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 μπορούν να σωρεύονται
με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει
του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 360/2012 της Επιτροπής μέχρι
το ανώτατο όριο που καθορίζεται στον εν λόγω Κανονισμό. Μπορούν να σωρεύονται με ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας που χορηγούνται βάσει άλλων Κανονισμών για
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας μέχρι το σχετικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 3 του
Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013.
Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο
χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η σώρευση αυτή
οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης
ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί
με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης
σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση
που έχει εκδώσει η Επιτροπή.
Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι
προηγούμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν
ήδη χορηγηθεί σε οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες
επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί
κατά πόσο η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας στη νέα
ή στην εξαγοράζουσα επιχείρηση υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που
είχαν χορηγηθεί νομίμως πριν από τη συγχώνευση ή την
εξαγορά παραμένουν νόμιμες.
Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες χωριστές επιχειρήσεις, η ενίσχυση ήσσονος
σημασίας που χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση
καταλογίζεται στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την
ενίσχυση, η οποία είναι κατά κανόνα η επιχείρηση
που ανέλαβε τις δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση ήσσονος σημασίας. Εάν ο εν
λόγω καταλογισμός δεν είναι δυνατός, οι ενισχύσεις
ήσσονος σημασίας πρέπει να κατανέμονται αναλογικά
με βάση τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων των
νέων επιχειρήσεων κατά την πραγματική ημερομηνία
της διάσπασης.
Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται μέσω υποβληθείσας
κατά την αίτηση χρηματοδότησης υπεύθυνης δήλωσης

Τεύχος B’ 5226/07.10.2022

εκ μέρους της δικαιούχου επιχείρησης στην οποία αναφέρεται οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας
έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του παραπάνω Κανονισμού ή άλλων Κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και
κατά το τρέχον οικονομικό έτος, σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013, καθώς
και μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης
Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ) του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του αρχείου
της Υπηρεσίας της Δ.ΥΠ.Α. (ΚΠΑ 2).
Ο δικαιούχος ενημερώνεται εγγράφως μέσω της εγκριτικής απόφασης από την υπηρεσία ΚΠΑ 2 της Δ.ΥΠ.Α. για
το ύψος του ποσού της ενίσχυσης (παρ. 1 του άρθρου 6
του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013), καθώς και ότι πρόκειται
για ενίσχυση ήσσονος σημασίας με ρητή παραπομπή
στον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (αναφέροντας τον τίτλο
και τα στοιχεία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης
νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης (παρ. 4
του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013).
Β) Για τις επιχειρήσεις που επιλέξουν να ενταχθούν
βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ)
651/2014, οι ενισχύσεις που χορηγούνται αφορούν σε οιεσδήποτε επιχειρήσεις μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο
μικρές επιχειρήσεις, έως και πέντε έτη μετά την καταχώρισή τους, οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης·
β) δεν έχουν ακόμη προβεί σε διανομή κερδών·
γ) δεν έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης.
Για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται
σε καταχώριση, η πενταετής περίοδος επιλεξιμότητας
μπορεί να θεωρηθεί ότι αρχίζει από τη στιγμή που η
επιχείρηση είτε αρχίζει την οικονομική της δραστηριότητα είτε καθίσταται υπόχρεη καταβολής φόρου για την
οικονομική της δραστηριότητα.
Ο έλεγχος επιλεξιμότητας μίας επιχείρησης για τα στοιχεία α) και γ) γίνεται μέσω του καταστατικού της επιχείρησης και του στοιχείου β) από τα φορολογικά έντυπα.
Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου του στοιχείου
γ), οι επιχειρήσεις που συστάθηκαν μέσω συγχώνευσης
επιχειρήσεων επιλέξιμων για ενίσχυση δυνάμει του παρόντος άρθρου θεωρούνται επίσης επιλέξιμες επιχειρήσεις,
έως και πέντε έτη μετά την ημερομηνία καταχώρισης της
παλαιότερης επιχείρησης που μετέχει στη συγχώνευση.
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 1 του παραρτήματος
Ι του Κανονισμού: «Επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα,
ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυταπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα,
καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων
που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα».
Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας
με τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014, συμβιβάζονται με την
εσωτερική αγορά κατά την έννοια της παρ. 2 ή 3 του
άρθρου 107 της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την
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υποχρέωση κοινοποίησης της παρ. 3 του άρθρου 108 της
Συνθήκης, εφόσον οι ενισχύσεις αυτές πληρούν όλες τις
προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Ι καθώς και του άρθρου
22 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.
Το ανώτερο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία νεοσύστατη επιχείρηση από την παρούσα δράση, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσόν των 800.000€
τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 22 του
Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, ιδίως των προϋποθέσεων
σώρευσης της παρ. 3γ αυτού.
Οι ενισχύσεις χωρίς προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες που απαλλάσσονται βάσει του άρθρου 22 του
Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, μπορούν να σωρευθούν με
οποιαδήποτε άλλη κρατική ενίσχυση με προσδιορίσιμες
επιλέξιμες δαπάνες. Οι ενισχύσεις χωρίς προσδιορίσιμες
επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να σωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις χωρίς προσδιορίσιμες
επιλέξιμες δαπάνες, μέχρι το υψηλότερο σχετικό όριο
συνολικής χρηματοδότησης που καθορίζεται με βάση
τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης από τον
Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 ή άλλο κανονισμό απαλλαγής
κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή. Οι κρατικές ενισχύσεις που τυγχάνουν απαλλαγής
δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 δεν σωρεύονται
με οποιεσδήποτε ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που
αφορούν τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, εάν η σώρευση
αυτή θα οδηγήσει σε υπέρβαση της έντασης ενίσχυσης
που προβλέπεται στο κεφάλαιο III του Κανονισμού.
Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται μέσω υποβληθείσας
κατά την αίτηση χρηματοδότησης υπεύθυνης δήλωσης εκ
μέρους της δικαιούχου επιχείρησης στην οποία αναφέρεται οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση έλαβε η οικεία επιχείρηση
βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Κανονισμού 651/2014.
Ο δικαιούχος ενημερώνεται εγγράφως μέσω της εγκριτικής απόφασης από την υπηρεσία ΚΠΑ 2 της Δ.ΥΠ.Α. για
το ύψος του ποσού της ενίσχυσης.
Ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης
νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.
Άρθρο 3
Φορέας υλοποίησης της δράσης
1. Η υποδοχή και αξιολόγηση των προτάσεων μέσω
του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησης των
ενταγμένων πράξεων στη δράση «Ειδικό πρόγραμμα
επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3400
ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που
επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου»,
υλοποιείται από τα ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α. σύμφωνα με τις
υπ’ αρ. 2505/57/24-7-2018 και 2149/51/25-7-2017 αποφάσεις του ΔΣ του Ο.Α.Ε.Δ. .
Άρθρο 4
Δικαιούχοι - Ωφελούμενοι - Όροι και
προϋποθέσεις συμμετοχής
4.1. Δικαιούχοι
1. Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και
γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτι-
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κή οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται
στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στους Δήμους
Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας, Καλαμάτας
και Σπάρτης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στη δράση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση
του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τελευταίου
τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης (ημερολογιακά). Εφόσον ο αριθμός
του προσωπικού κατά την ημερομηνία έναρξης του ελεγχόμενου τριμήνου είναι ίδιος και κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης -ανεξάρτητα εάν στο διάστημα
αυτό υπάρχουν μεταβολές του προσωπικού- είναι δυνατή η ένταξη της επιχείρησης στη δράση.
Η ανωτέρω προϋπόθεση περί μη μείωσης προσωπικού
θα πρέπει να τηρείται και για το χρονικό διάστημα από
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έως την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης της επιχείρησης
στη δράση.
3. Ως μείωση προσωπικού θεωρείται:
α. η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,
β. η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη
σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση,
γ. η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του
εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών
κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου,
δ. η οικειοθελής αποχώρηση που λογίζεται ως καταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του
ν. 4488/2017 (Α’ 137),
ε. η θέση εργαζόμενου σε διαθεσιμότητα,
στ. η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης από την εργασία του άρθρου 325 του Α.Κ.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση προκειμένου
να ενταχθεί στη δράση πρέπει να καλύψει τη μείωση
έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Εάν η επιχείρηση έχει προβεί σε μείωση προσωπικού
κατά το χρονικό διάστημα που έπεται της ημερομηνίας
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, δύναται να
ενταχθεί στη δράση εφόσον καλύψει τη μείωση έως την
ημερομηνία της αξιολόγησης της πρότασης.
4. Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση της πρότασης, ο αξιολογητής διαπιστώσει ότι υπάρχει μείωση
του προϋπάρχοντος προσωπικού προβαίνει στις κάτωθι
ενέργειες:
α. Έλεγχος στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η επιχείρηση έχει προβεί
σε πρόσληψη προσωπικού για την υποχρέωση κάλυψης
της μείωσης προσωπικού.
β. Ενημέρωση του δικαιούχου σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει πρόσληψη στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και
προσκόμισης αντίστοιχων δικαιολογητικών, ορίζοντας
σχετική προθεσμία.
5. Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού όταν συντελείται
κάποια από τις ακόλουθες ενέργειες:
α. η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης,
β. η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε
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σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση
για αξιόποινη πράξη που επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την εργασία του),
γ. η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου,
δ. η οικειοθελής αποχώρηση,
ε. η φυλάκιση και ο θάνατος,
στ. η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπών εργαζόμενων.
Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις οφείλουν να
προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όταν τους
ζητηθούν από τους αξιολογητές ή τον Προϊστάμενο του
ΚΠΑ2 κατά την αξιολόγηση.
4.2. Μη Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας των δικαιούχων
1. Δεν εντάσσονται στη δράση:
α. Επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί που
διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού
τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α’ 28) και του
ν. 3812/2009 (Α’ 234).
β. Επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του
ν. 4488/2017.
γ. Επιχειρήσεις που δεν τηρούν την αρχή της “Ισότητας
μεταξύ ανδρών και γυναικών και πρόληψης διακρίσεων”. Κατά την αξιολόγηση εξετάζεται αν προασπίζεται η
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπεται
κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού καθώς και στις περιπτώσεις
που απασχολούνται άτομα με αναπηρία, η εξασφάλιση
της προσβασιμότητας τους στους χώρους εργασίας.
δ. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί διαταγή
ανάκτησης κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή και του Δικαστηρίου, με την οποία
μία ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη.
ε. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς δεν είναι επιλέξιμες:
αα. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς
της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν
στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 104/2000 του Συμβουλίου,
ββ. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,
γγ. ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και
της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση
την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην
αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,
ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση
απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς
παραγωγούς.
στ. Επιχειρήσεις για ενισχύσεις που διευκολύνουν την
παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων, που εμπίπτουν στην απόφαση 2010/787/ΕΕ του
Συμβουλίου.
ζ. Επιχειρήσεις για ενισχύσεις για δραστηριότητες που
σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη
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μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις
εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία
δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που
σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα.
η. Επιχειρήσεις για ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως
όρος η υποχρέωση ή η κατά προτίμηση χρήση εγχώριων
αγαθών ή υπηρεσιών έναντι των εισαγόμενων.
Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς αα. έως και γγ. της περίπτωσης ε) και
δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους
από τους τομείς, οι οποίοι είναι επιλέξιμοι, η επιχείρηση
δύναται να ενταχθεί στη δράση, υπό την προϋπόθεση ότι
διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός
των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι
δραστηριότητες στους τομείς που δεν είναι επιλέξιμοι
δεν τυγχάνουν ενίσχυσης και εφόσον κατά την αίτηση
χρηματοδότησης υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση, στην
οποία θα αναφέρεται ρητά ότι το επιχορηγούμενο προσωπικό δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο
αντικείμενο εργασιών.
θ. Τα νυχτερινά κέντρα.
ι. Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής
υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου.
ια. Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό.
ιβ. Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την
έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
ιγ. Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που
στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες
εταιρείες.
ιδ. Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτά.
ιε. Κάθε οντότητα που δεν ασκεί τακτικά οικονομική
δραστηριότητα.
ιστ. Οι επιχειρήσεις με έδρα την οικία του εργοδότη
(ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, εμπορικοί
αντιπρόσωποι), οι οποίες δεν διαθέτουν διαμορφωμένο διακριτό επαγγελματικό χώρο για την απασχόληση
των ωφελουμένων, εκτός των επιχειρήσεων οι οποίες
λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους, απασχολούν
το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (όπως
υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι).
ιζ. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις οι
οποίες στον χώρο όπου θα απασχοληθεί το επιχορηγούμενο άτομο (έδρα ή υποκατάστημα) συστεγάζονται με
άλλη επιχείρηση.
ιη. Οι επιχειρήσεις που δημιουργηθήκαν μετά από
μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και
επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο
χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας. Ωστόσο,
οι εν λόγω επιχειρήσεις δύναται να ενταχθούν στη δράση μόνο εφόσον επιθυμούν να προσλάβουν επιπλέον
προσωπικό σε σχέση με αυτό που είχε η προηγούμενη.
ιθ. Οι επιχειρήσεις που έχουν επιλέξει να ενταχθούν οι
χορηγηθείσες ενισχύσεις στον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014,
εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του
άρθρου 22 αυτού.
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Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη δράση πρέπει να
τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
4.3. Ωφελούμενοι - Άνεργοι
1. Οι ωφελούμενοι άνεργοι κατά την υπόδειξή τους
από τα αρμόδια ΚΠΑ2, οφείλουν να:
α) Είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της
Δ.ΥΠ.Α. τουλάχιστον ένα μήνα κατά την υπόδειξή τους
στις επιχειρήσεις και
β) να είχαν απασχοληθεί οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1/1/2019 και μετά:
i. στον τομέα της ενέργειας (ΔΕΗ). Πρώην έκτακτο προσωπικό ΔΕΗ ή πρώην απασχολούμενοι σε εργολάβους
ΔΕΗ,
ii. στον τομέα των μεταφορών και χωματουργικών εργασιών που σχετίζονται με την εξόρυξη λιγνίτη,
iii. σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, της εστίασης
και στον τομέα του τουρισμού, καθώς και
iv. σε λοιπές επιχειρήσεις.
Για τις ανωτέρω κατηγορίες ανέργων κατά την υπόδειξή τους πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό
σχέδιο δράσης,
β. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους
μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα
διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη
εργασία, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί
η δράση.
2. Δεν μπορούν να υποδειχθούν ως άνεργοι σε επιχειρήσεις:
α. Άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την
ημερομηνία υπόδειξής τους στην επιχείρηση:
αα. είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην
ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την
αιτούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και
επαναλειτουργούν, στον ίδιο ή σε άλλο χώρο, με το ίδιο
αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους
εργοδότες ή εταίρους,
ββ. είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα
στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα (κύρια ή/και δευτερεύουσα),
γγ. είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή
ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική
σχέση με την υπαχθείσα επιχείρηση και
δδ. είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε
συγγενή α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον
εργοδότη.
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις εκτός του ελέγχου που
διενεργεί ο εργασιακός σύμβουλος αναζητούντων εργασία, οι άνεργοι προσκομίζουν στην Υπηρεσία σχετική
Υπεύθυνη Δήλωση κατά την υπόδειξή τους στην επιχείρηση.
β. Άτομα που προσελήφθησαν από την επιχείρηση
μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
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γ. Εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν αποκλειστικά,
από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την
6η πρωϊνή (λήξη ωραρίου) και
δ. Άτομα τα οποία:
αα. είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελώνεργαζομένων των φορέων Κ.ΑΛ.Ο.),
ββ. θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για
την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων
(ενδεικτικά επενδυτικό σχέδιο το οποίο επιχορηγεί το
μισθολογικό ή/και μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα
αυτά),
γγ. θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες,
προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον
εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης), και
δδ. δε θα απασχοληθούν με συμβάσεις μισθωτής εξαρτημένης εργασίας σύμφωνα με την κείμενη εργατική
νομοθεσία.
ε. Άτομα τα οποία:
αα. έχουν απασχοληθεί στις επιχειρήσεις της παρ. 4.1
του παρόντος άρθρου από την 17η/11/2021, ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και μετά.
ββ. που δεν έχουν απασχοληθεί καθόλου στις επιχειρήσεις της παρ. 4.1 του παρόντος άρθρου.
3. Οι ωφελούμενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι
αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα
μόνο από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ 2) όπου ανήκει
η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί
κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τις
επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 7.3 του άρθρου 7 της παρούσας.
Άρθρο 5
Επιλέξιμες δαπάνες - Προϋπολογισμός πράξεων
5.1. Επιλέξιμες δαπάνες
1. Η δράση περιλαμβάνει την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων εγγεγραμμένων στο
μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον
ένα μήνα κατά την υπόδειξή τους στις επιχειρήσεις. Οι
επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στη δράση από την ημερομηνία πρόσληψής του
και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, δεκαπέντε
(15) μηνών και δεκαοκτώ (18) μηνών ανάλογα με την
κατηγορία του ανέργου που προσλαμβάνεται, όπως περιγράφεται στην παρ. 5.2 του παρόντος άρθρου.
2. Η δράση υλοποιείται με εφαρμογή κλίμακας μοναδιαίου κόστους, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 15738/05-02-2021
έγγραφο της ΕΥΘΥ «Αναθεώρηση της Έκθεσης τεκμηρίωσης κλίμακας μοναδιαίου κόστους της δράσης“Προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την
απασχόληση ανέργων/ΝΘΕ (Νέες Θέσεις Εργασίας)”»,
βάσει του οποίου το μοναδιαίο κόστος ανά θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης (25 ασφαλιστικές ημέρες)
ανέρχεται στο ποσό των 933 ευρώ μηνιαίως και 11.196
ευρώ σε 12μηνη βάση.
3. Οι επιλέξιμες δαπάνες δίνονται με τη μορφή επιχορήγησης και αφορούν το μισθολογικό και μη μισθολογικό
κόστος του ωφελούμενου για την εκάστοτε διάρκεια της
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δράσης σύμφωνα με την παρ. 5.2 του παρόντος άρθρου
(για 12, 15, 18 μήνες πλήρους απασχόλησης), συμπεριλαμβάνοντας τις μηνιαίες μικτές αποδοχές, τις εργοδοτικές
ασφαλιστικές εισφορές καθώς και τα επιδόματα εορτών
Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα αδείας.
4. Η επιχορήγηση για την αποζημίωση δαπανών της
δράσης ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
από 75% έως 100% της ως άνω κλίμακας μοναδιαίου
κόστους. Συγκεκριμένα η επιχορήγηση ανά θέση εργασίας/ωφελούμενο ανέρχεται:
α. για τους ανέργους που απασχολούνταν στον τομέα της
ενέργειας (ΔΕΗ), πρώην έκτακτο προσωπικό ΔΕΗ ή πρώην
απασχολούμενοι σε εργολάβους ΔΕΗ, καθώς και στον τομέα των μεταφορών και των χωματουργικών εργασιών που
σχετίζονται με την εξόρυξη λιγνίτη, η ενίσχυση ανέρχεται σε
ποσό που αντιστοιχεί στο 100% του μοναδιαίου κόστους,
β. για τους άνεργους που απασχολούνταν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του χονδρικού
και λιανικού εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού
καθώς και σε λοιπές επιχειρήσεις η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί στο 75% του μοναδιαίου
κόστους. Αν οι άνεργοι της εν λόγω β κατηγορίας είναι:
i) ηλικίας 30-49 ετών, η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσό
που αντιστοιχεί στο 80% του μοναδιαίου κόστους.
ii) ηλικίας 50 ετών και άνω, η ενίσχυση ανέρχεται σε
ποσό που αντιστοιχεί στο 90% του μοναδιαίου κόστους
iii) μακροχρόνια άνεργοι, η ενίσχυση ανέρχεται σε
ποσό που αντιστοιχεί στο 90% του μοναδιαίου κόστους
iv) μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 50 ετών και άνω, η
ενίσχυση ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί στο 100%
του μοναδιαίου κόστους
v) γυναίκες, η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί στο 100% του μοναδιαίου κόστους.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω ποσά διαμορφώνεται και το
ποσό επιχορήγησης του κάθε ωφελούμενου σε μηνιαία
βάση ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει ως εξής:
Μηνιαίο
Ποσό
Ποσοστό
Κατηγορία ανέργου
επιχορήγησης επιχορήγησης
σε ευρώ
α. Άνεργοι
προερχόμενοι
από τον τομέα της
ενέργειας (ΔΕΗ),
100%
933,00
μεταφορών και των
χωματουργικών
εργασιών που
σχετίζονται με την
εξόρυξη λιγνίτη
β. Άνεργοι
προερχόμενοι
από επιχειρήσεις
του χονδρικούλιανικού εμπορίου,
75%
699,75
της εστίασης, του
τουρισμού και
λοιπές επιχειρήσεις
(πλην των παρακάτω
περιπτώσεων):

Τεύχος B’ 5226/07.10.2022

β. i. Άνεργοι
προερχόμενοι
από επιχειρήσεις
τουχονδρικού80%
746,40
λιανικού εμπορίου,
της εστίασης, του
τουρισμού και
λοιπές επιχειρήσεις
30-49 ετών
β. ii Άνεργοι
προερχόμενοι
από επιχειρήσεις
του χονδρικού90%
839,70
λιανικού εμπορίου,
της εστίασης, του
τουρισμού και
λοιπές επιχειρήσεις
50 ετών και άνω
β. iii. Μακροχρόνια
Άνεργοι (άνω
των 12 μηνών)
προερχόμενοι
από επιχειρήσεις
90%
839,70
του χονδρικούλιανικού εμπορίου,
της εστίασης, του
τουρισμού και
λοιπές επιχειρήσεις
β iv. Μακροχρόνια
Άνεργοι (άνω
των 12 μηνών)
προερχόμενοι
από επιχειρήσεις
100%
933,00
του χονδρικούλιανικού εμπορίου,
της εστίασης, του
τουρισμού και
λοιπές επιχειρήσεις
50 ετών και άνω
β v. Άνεργες γυναίκες
προερχόμενες
από επιχειρήσεις
του χονδρικού100%
933,00
λιανικού εμπορίου,
της εστίασης, του
τουρισμού και
λοιπές επιχειρήσεις
Για κάθε ημέρα απασχόλησης που υπολείπεται των
είκοσι πέντε (25) ημερών, το ανωτέρω μηνιαίο ποσό
επιχορήγησης, μειώνεται κατά 1/25.
5.2. Δημόσια Δαπάνη - Διάρκεια υλοποίησης
1. Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης της δράσης
ορίζεται:
α) για τους ωφελούμενους των κατηγοριών i και ii της
περ. β της υποπαρ. 1 της παρ. 4.3 του άρθρου 4 σε δεκαοκτώ (18) μήνες,
β) για τους ωφελούμενους της κατηγορίας iii της περ. β
της υποπαρ. 1 της παρ. 4.3 του άρθρου 4 σε δεκαπέντε
(15) μήνες,
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γ) για τους ωφελούμενους της κατηγορίας iv της περ. β
της υποπαραγράφου 1 της παρ. 4.3 του άρθρου 4 δώδεκα (12) μήνες.
Το ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση για κάθε ωφελούμενο ανάλογα με την κατηγορία
του ανέργου αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ
(€)

Α Άνεργοι προερχόμενοι από τον
τομέα της ενέργειας, μεταφορών 16.794,00 =
και των χωματουργικών εργασιών 18 ΜΗΝΕΣ Χ
933,00 (100%)
που σχετίζονται με την εξόρυξη
λιγνίτη
Β Άνεργοι προερχόμενοι από
επιχειρήσεις του χονδρικούλιανικού εμπορίου, της εστίασης
και του τουρισμού (πλην των
παρακάτω περιπτώσεων):

10.496,25 =
15 ΜΗΝΕΣ Χ
699,75 (75%)

Β i. Άνεργοι προερχόμενοι από
επιχειρήσεις του χονδρικούλιανικού εμπορίου, της εστίασης
και του τουρισμού, ηλικίας 30-49
ετών

11.196,00 =
15 ΜΗΝΕΣ Χ
746,40 (80%)

β ii Άνεργοι προερχόμενοι από
12.595,50 =
επιχειρήσεις του χονδρικού15 ΜΗΝΕΣ Χ
λιανικού εμπορίου, της εστίασης
839,70 (90%)
και του τουρισμού, 50 ετών κι άνω
β iiI Μακροχρόνια Άνεργοι (άνω
των 12 μηνών) προερχόμενοι
από επιχειρήσεις του χονδρικούλιανικού εμπορίου, της εστίασης
και του τουρισμού

12.595,50 =
15 ΜΗΝΕΣ Χ
839,70 (90%)

β Iv Μακροχρόνια Άνεργοι (άνω
των 12 μηνών) προερχόμενοι
από επιχειρήσεις του χονδρικούλιανικού εμπορίου, της εστίασης
και του τουρισμού, 50 ετών και
άνω

13.995,00 =
15 ΜΗΝΕΣ Χ
933,00 (100%)

β v Άνεργες γυναίκες
13.995,00 =
προερχόμενες επιχειρήσεις του
15 ΜΗΝΕΣ Χ
χονδρικού-λιανικού εμπορίου, της
933,00 (100%)
εστίασης και του τουρισμού
Άνεργοι προερχόμενοι από λοιπές 8.397,00 =
επιχειρήσεις (πλην των παρακάτω 12 ΜΗΝΕΣ Χ
699,75 (75%)
περιπτώσεων):
8.956,80 =
Άνεργοι προερχόμενοι από λοιπές
12 ΜΗΝΕΣ Χ
επιχειρήσεις, ηλικίας 30-49 ετών
746,40 (80%)
Μακροχρόνια Άνεργοι (άνω των
12 μηνών) προερχόμενοι από
λοιπές επιχειρήσεις

10.076,40 =
12 ΜΗΝΕΣ Χ
839,70 (90%)
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10.076,40 =
Άνεργοι προερχόμενοι από λοιπές
12 ΜΗΝΕΣ Χ
επιχειρήσεις, 50 ετών κι άνω
839,70 (90%)
Μακροχρόνια Άνεργοι (άνω των
12 μηνών) προερχόμενοι από
λοιπές επιχειρήσεις, 50 ετών και
άνω

11.196,00 =
12 ΜΗΝΕΣ Χ
933,00 (100%)

11.196,00 =
12 ΜΗΝΕΣ Χ
933,00 (100%)
2. α) Το ανώτερο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να
λάβει μία ενιαία επιχείρηση από την παρούσα δράση,
δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσόν των 200.000 € (ή
των 100.000 € όταν δραστηριοποιείται στον τομέα των
οδικών μεταφορών) τηρουμένων των προϋποθέσεων
σώρευσης του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013.
β) Το ανώτερο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία νεοσύστατη επιχείρηση από την παρούσα δράση, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσόν των 800.000€
τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 22 του
Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, ιδίως των προϋποθέσεων
σώρευσης της παρ. 3γ αυτού.
Άνεργες γυναίκες προερχόμενες
από λοιπές επιχειρήσεις

Άρθρο 6
Διαδικασία Υποβολής και παραλαβής αίτησης
χρηματοδότησης
1. Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis επιλέγοντας τη σχετική ένδειξη.
2. Επιχειρήσεις που διατηρούν υποκαταστήματα και
επιθυμούν να προσλάβουν άτομα για να απασχοληθούν
σε αυτά υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση για κάθε υποκατάστημα, εφόσον έχουν δημιουργήσει τους σχετικούς
κωδικούς πρόσβασης τόσο στη Δ.ΥΠ.Α. όσο και στο
ΠΣΚΕ πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
Υποβάλλεται μόνο μια αίτηση ανά έδρα ή/και υποκατάστημα ανά κύκλο προγράμματος.
Η επιχείρηση μπορεί να υποβάλει αίτηση και σε επόμενους κύκλους ανάλογα με τα όρια σώρευσης του καθεστώτος ενίσχυσης που επιλέγει.
3. Τα στάδια της διαδικασίας υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης είναι τα εξής:
α. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στη
δράση υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ.
κατόπιν σχετικής δημόσιας πρόσκλησης ή δελτίου τύπου.
β. Για τη σύνδεση χρήστη στο ΠΣΚΕ απαιτείται η χρήση
Web browser και η σύνδεση στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis προκειμένου να γίνει
εγγραφή στο σύστημα. Κατά την είσοδο στο σύστημα,
ζητείται η συμπλήρωση ζεύγους κωδικού πρόσβασης
και συνθηματικού που θα πρέπει να έχει προμηθευτεί ο
χρήστης κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής Αίτησης Απόδοσης Δικαιωμάτων Πρόσβασης.
γ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της
ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση (τόσο για την έδρα όσο και για
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τα υποκαταστήματα) να είναι εγγεγραμμένος χρήστης
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α., να διαθέτει
Αριθμό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και κωδικούς πρόσβασης σε
αυτό (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Η εγγραφή
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. γίνεται με χρήση κωδικών TAXISnet (εκτός ατομικής επιχείρησης ήδη
εγγεγραμμένων φυσικών προσώπων και υποκαταστημάτων επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής).
Σε περίπτωση ανάγκης επικαιροποίησης των στοιχείων τους, επιχειρήσεις που είναι ήδη εγγεγραμμένοι χρήστες στο πληροφοριακό σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. πρέπει να
επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α.
πριν την υποβολή της αίτησης.
Στην ανωτέρω περίπτωση, ο εργοδότης με υπεύθυνη δήλωση μέσω του gov.gr αποστέλλει την αλλαγή με
e-mail στο αρμόδιο ΚΠΑ 2. Στην περίπτωση αποστολής
e-mail, για τη διασφάλιση της εγκυρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών ή αιτημάτων, οι συναλλασσόμενοι θα πρέπει να αποστέλλουν μαζί και επικυρωμένη
υπεύθυνη δήλωση ή υπεύθυνη δήλωση που θα εκδίδουν
από τη σχετική ιστοσελίδα: https://www.gov.gr/ipiresies/
polites-kai-kathemeri noteta/upeuthune-delose-kaiexousiodotese/ekdoseupeuthunes-deloses.
Στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνεται ότι διαβιβάζεται
το συγκεκριμένο αίτημα ή/και τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά.
δ. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.1599/1986 όσον
αφορά τα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτή.
Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον
ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τις
προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Η επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία
της ηλεκτρονικής αίτησης με τα ζητούμενα στοιχεία.
Η αίτηση συνιστά εξουσιοδότηση προς τη Δ.ΥΠ.Α. για
τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα
Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) Δ.ΥΠ.Α., ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ
ΣΕΠΕ - Δ.ΥΠ.Α.- e-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, της ΑΑΔΕ, του e-ΕΦΚΑ, του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του Υπουργείου Εσωτερικών (όταν πρόκειται για πολίτες τρίτων
χωρών ή για ομογενείς).
ε. Τροποποιήσεις/διορθώσεις στα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων μπορούν να γίνουν μόνο για όσο
διάστημα η ηλεκτρονική αίτηση βρίσκεται σε κατάσταση «Σχέδιο/Draft» στο ΠΣΚΕ. Μετά την «Ηλεκτρονική
Υποβολή» της ηλεκτρονικής αίτησης στο ΠΣΚΕ δεν είναι
δυνατή οποιαδήποτε τροποποίηση/διόρθωση αυτής.
στ. Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης (στην οποία εμπεριέχεται η εντολή κενής
θέσης), οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν την ειδικότητα των
ατόμων που επιθυμούν να προσλάβουν, λοιπά επιθυμητά
προσόντα πρόσληψης (ξένες γλώσσες, προϋπηρεσία, γνώσεις Η/Υ), καθώς επίσης και την κατηγορία του ανέργου.
ζ. Επισυναπτόμενα έγγραφα: Επιπρόσθετα οι δυνητικά δικαιούχοι επισυνάπτουν στην ηλεκτρονική αί-
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τηση και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 σχετικά
α) είτε i. με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) και τη μη απασχόληση του επιχορηγούμενου προσωπικού στο εξαιρούμενο αντικείμενο
εργασιών του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙa), είτε ii. με τη σώρευση ενισχύσεων με βάση την
παρ. 3γ του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIb) και β) με τη μη ύπαρξη εκκρεμότητας
αναφορικά με διαδικασία ανάκτησης προηγούμενης
παράνομης και ασυμβίβαστης κρατικής ενίσχυσης από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το ΠΣΚΕ δέχεται αιτήσεις μέχρι την καθορισμένη κάθε
φορά ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
4. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από
τις επιχειρήσεις σύμφωνα με το «εγχειρίδιο υποβολής
πρότασης» που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α..
5. Το ΠΣΚΕ δίνει κωδικό έργου/πράξης και ημερομηνία
ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης.
6. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνονται διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευτεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων και να
αποφευχθούν οι κίνδυνοι απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.
7. Ο δικαιούχος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στην
ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη
όλων των έννομων προθεσμιών και συνεπειών.
8. Πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού
(ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός
για την Προστασία Δεδομένων)», του ν. 4624/2019 καθώς και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλίζονται όλες οι σχετικές προβλέψεις
για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και
την προστασία τόσο των εν λόγω δεδομένων όσο και
των δικαιωμάτων των υποκειμένων τους.
Άρθρο 7
Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης - Έγκριση
πράξεων
7.1. Όργανα αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης
Το Γραφείο ή Τμήμα Προγραμμάτων Ενεργητικών
Πολιτικών και Σύζευξης της αρμόδιας Υπηρεσίας ή σε
περίπτωση ΚΠΑ 2 με μειωμένη στελέχωση το αντίστοιχο
του αρμόδιου ΚΠΑ2 ή της Περιφερειακής Διεύθυνσης,
σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, είναι υπεύθυνα για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης αναφορικά με
την πληρότητα ή μη των όρων και προϋποθέσεων ένταξης στην ανωτέρω δράση. Αντίστοιχα, αρμόδιο όργανο
για την έκδοση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης
της αίτησης των δικαιούχων επιχειρήσεων είναι ο Προϊ-
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στάμενος της Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2) ή ο Προϊστάμενος της
Περιφερειακής Διεύθυνσης.
7.2. Κριτήρια αξιολόγησης - Διαδικασία Αξιολόγησης
1. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης των
δυνητικά δικαιούχων είναι άμεση. Η κάθε αίτηση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία
καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα ολοκλήρωσης/
οριστικοποίησης υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ.
2. Η αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του ΠΣΚΕ, σύμφωνα με την «Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Τεκμηρίωση Επιλογής Άμεσης
Αξιολόγησης για το «Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης
επιχειρήσεων για την απασχόληση 3400 ανέργων, πρώην
εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω
της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής
Μακεδονίας και της Πελοποννήσου» (Παράρτημα ΙV),
και περιλαμβάνει δύο (2) στάδια:
ΣΤΑΔΙΟ Α: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας
πρότασης,
ΣΤΑΔΙΟ Β: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά κριτήριο/
ομάδα κριτηρίων.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης ανατίθεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Δ.ΥΠ.Α. (ΚΠΑ
2) σε υπαλλήλους του Γραφείου ή Τμήματος Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης - αξιολογητές,
οι οποίοι εξετάζουν την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας (έλεγχος είδους επιχειρηματικής
δραστηριότητας, μείωση προσωπικού, έλεγχος σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας ο οποίος γίνεται
εντός του κράτους μέλους και τήρησης κανόνων περί
κρατικών ενισχύσεων, έλεγχος τυχόν εκκρεμών ανακτήσεων) και την τυχόν ύπαρξη αποκλίσεων ανάμεσα
στα στοιχεία της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης
και στα στοιχεία που εξάγονται από τα Πληροφοριακά
Συστήματα της Δ.ΥΠ.Α. (ΟΠΣ-Δ.ΥΠ.Α.), του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ Δ.ΥΠ.Α.- e-ΕΦΚΑ), της ΑΑΔΕ, του e-ΕΦΚΑ, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του Υπουργείου
Εσωτερικών (όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών
τρίτων χωρών και των ομογενών).
3. Οι αξιολογητές ορίζονται με σχετική απόφαση του
Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α.. Οι υπάλληλοι που εμπλέκονται
στην αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης όπως
και σε δραστηριότητες που αφορούν σε μετέπειτα στάδια επαλήθευσης και πληρωμών, υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων. Επιπρόσθετα, οι υπάλληλοι - αξιολογητές δεν διενεργούν κατά
την υλοποίηση της δράσης επιτόπιες ή και διοικητικές
επαληθεύσεις σε πράξεις που έχουν αξιολογήσει προκειμένου να διασφαλίζεται η διακριτότητα των ρόλων
και η αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.
4. Στον αξιολογητή εμφανίζονται στο ΠΣΚΕ όλα τα
στοιχεία της αίτησης τα οποία καταχωρήθηκαν από
τον δυνητικά δικαιούχο κατά το στάδιο υποβολής της
αίτησης χρηματοδότησης. Όλα τα πεδία της ενέργειας
αυτής δύναται να τροποποιηθούν από τον αξιολογητή
με βάση τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο δυνητικά
δικαιούχος.
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5. Η αξιολόγηση των σταδίων Α “Έλεγχος πληρότητας
και έλεγχος επιλεξιμότητας πρότασης” και Β “Αξιολόγηση
των προτάσεων ανά κριτήριο/ομάδα κριτηρίων” (Παράρτημα ΙV) γίνεται σε τυποποιημένο έντυπο αξιολόγησης, του οποίου οι ερωτήσεις έχουν ενσωματωθεί στο
ΠΣΚΕ. Ο αξιολογητής καλείται να συμπληρώσει όλες τις
ερωτήσεις, αξιολογεί το σύνολο των κριτηρίων του κάθε
σταδίου και εισάγει τη σχετική τιμή του κάθε κριτηρίου
(ναι/όχι/δεν απαιτείται).
6. Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης επιπλέον αξιολογείται και η υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 των
δυνητικά δικαιούχων της ενίσχυσης σχετικά είτε i. με
τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de
minimis) του Παραρτήματος ΙΙα της παρούσας, για τη
μη απασχόληση του επιχορηγούμενου προσωπικού σε
εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών είτε ii. με τη σώρευση ενισχύσεων της παρ. 3γ του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 αντίστοιχα (Παράρτημα ΙΙβ) και για
τη μη ύπαρξη εκκρεμότητας αναφορικά με διαδικασία
ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασυμβίβαστης κρατικής ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
7. Σε περίπτωση που στην υπεύθυνη δήλωση η επιχείρηση δηλώσει εκκρεμότητα ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναζητείται από
τον αξιολογητή και η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας, δεδομένου ότι τα τυχόν προς ανάκτηση ποσά
που έχουν βεβαιωθεί ταμειακώς στις αρμόδιες ΔΟΥ και
δεν έχουν καταβληθεί, εμφανίζονται στις βεβαιωμένες
οφειλές των επιχειρήσεων. Οι εν λόγω οφειλές είναι άμεσα απαιτητές και δεν δύνανται να υπαχθούν σε ρύθμιση
[άρθρο 22 του ν. 4002/2011 (Α’ 180)].
8. Στη συνέχεια ο αξιολογητής εισάγει στο ΠΣΚΕ τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης.
9. Μετά την οριστικοποίηση της αξιολόγησης από τον
αξιολογητή ακολουθεί η αξιολόγηση από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.
10. Ο Προϊστάμενος αποτελεί δευτεροβάθμιο όργανο
αξιολόγησης, ο οποίος εξετάζει και οριστικοποιεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και το φυσικό και οικονομικό
αντικείμενο της κάθε πρότασης. Έχοντας την τελική ευθύνη ελέγχου της αξιολόγησης μπορεί, όπου κρίνει σκόπιμο, να αλλάξει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και να
διαφοροποιήσει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
της πρότασης με κατάλληλη τεκμηρίωση.
11. Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής αξιολόγησης
των αιτήσεων χρηματοδότησης, ο Προϊστάμενος ή και
ο αξιολογητής μπορεί να ζητήσει εγγράφως την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων από
τους δυνητικά δικαιούχους με σκοπό την ολοκλήρωση
της αξιολόγησης της πρότασης, ορίζοντας προθεσμία
πέντε (5) εργάσιμων ημερών για την προσκόμιση των
δικαιολογητικών.
12. Μετά την οριστικοποίηση της αξιολόγησης και από
τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2), εκδίδεται η
σχετική απόφαση (εγκριτική ή απορριπτική).
13. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση της εγκριτικής ή
απορριπτικής απόφασης είναι ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ 2.
14. Για τα ΚΠΑ 2 με μειωμένη στελέχωση σε διοικητικό προσωπικό αρμόδια για την αξιολόγηση είναι το
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αντίστοιχο τμήμα της Περιφερειακής Διεύθυνσης ή του
αρμόδιου ΚΠΑ2 σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ. Η σχετική απόφαση έγκρισης ή απόρριψης εκδίδεται από τους
Προϊσταμένους των Περιφερειακών Διευθύνσεων ή των
ΚΠΑ 2 αντίστοιχα.
15. Στη συνέχεια το αρμόδιο τμήμα ή Γραφείο Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης ενημερώνει τον δικαιούχο καθώς και το Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών περιοχής αρμοδιότητας
του δικαιούχου σε περίπτωση εγκριτικής απόφασης.
16. Η αξιολόγηση διενεργείται βάσει μεθοδολογίας
και εγκεκριμένων κριτηρίων από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» σύμφωνα
με την απόφαση Νο 11/30-9-2016, όπως περιγράφονται
στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας.
7.3. Έγκριση
1. Στην εγκριτική απόφαση της πράξης προσδιορίζεται ο αριθμός των ατόμων, το ποσό της επιχορήγησης
ανά κατηγορία ωφελούμενου και το συνολικό ποσό της
επιχορήγησης, είτε α) λαμβάνοντας υπόψη τα ποσά που
έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην υπεύθυνη δήλωση ότι
έχει λάβει μέσα στην εξεταζόμενη χρονική περίοδο, δηλαδή για το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα έτη, και
έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis), είτε β) τα ποσά που έχει λάβει βάσει
του καθεστώτος ενίσχυσης της παρ. 3γ του άρθρου 22
του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.
2. Η υπόδειξη των ανέργων στις δικαιούχους επιχειρήσεις διενεργείται από τους εργασιακούς συμβούλους
των Υπηρεσιών (ΚΠΑ 2), μέσω συστατικού σημειώματος
και σύμφωνα με:
α. την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση - εντολή κενής θέσης
εργασίας από τη δικαιούχο επιχείρηση και
β. τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και
των προτάσεων που εμπεριέχονται στα ατομικά σχέδια
δράσης των προς υπόδειξη ανέργων.
γ. κατόπιν ελέγχου των προϋποθέσεων της παρ. 4.3
του άρθρου 4 της παρούσας.
Για τη διαπίστωση της κατηγορίας του ανέργου ο εργασιακός σύμβουλος προβαίνει επιπλέον και σε έρευνα σε
τρίτα πληροφορικά συστήματα όπως το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και
του e-ΕΦΚΑ. Όπου απαιτείται ο εργασιακός σύμβουλος
ανέργων αναζητά από τον προς υπόδειξη ωφελούμενο
άνεργο επιπλέον δικαιολογητικά.
Η υπόδειξη γίνεται από το ΚΠΑ 2, στην αρμοδιότητα
του οποίου ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημα στο
οποίο θα απασχοληθεί ο ωφελούμενος.
3. Ο εργασιακός σύμβουλος αναζητούντων εργασία
αναζητά εγγεγραμμένους ανέργους του ΚΠΑ 2 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αναρτημένης κενής θέσης
εργασίας και την κατηγορία ανέργου. Η επιλογή και
υπόδειξη των υποψηφίων, πραγματοποιείται κατά την
κρίση, την επαγγελματική ικανότητα και την εμπειρία
του εργασιακού συμβούλου, λαμβάνοντας υπόψη, κατά
προτεραιότητα, την συνάφεια του προφίλ του ανέργου
με την θέση, την ειδικότητα του, τα τυπικά του προσόντα,
τις δεξιότητες και την επαγγελματική του εμπειρία, ώστε
να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη σύζευξη.
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4. Είναι δυνατή η αλλαγή της κατηγορίας και της ειδικότητας στην αρχική τοποθέτηση, μετά την γνωμοδοτική ένταξης, εάν δεν είναι δυνατή η εύρεση ανέργου και
κατόπιν υποβολής αιτήματος τροποποίησης. Προϋπόθεση για την αλλαγή αυτή είναι ο προϋπολογισμός της
κατηγορίας της νέας θέσης να μην υπερβαίνει τον αρχικά
εγκριθέντα προϋπολογισμό της γνωμοδοτικής ένταξης.
5. Εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης, η επιχείρηση προβαίνει σε πρόσληψη
του ατόμου.
6. Είναι δυνατή η επιμήκυνση, της ως άνω προθεσμίας
για την υπόδειξη και την αναγγελία πρόσληψης κατά
τριάντα (30) ημέρες, μετά από αίτηση του εργοδότη και
ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.
Η αίτηση του εργοδότη για επιμήκυνση της ανωτέρω
διαδικασίας, δύναται να υποβληθεί οποτεδήποτε εντός
του 90 ήμερου (60 και 30 ημέρες επιμήκυνση).
7. Οι επιχειρήσεις για την έγκριση ή την απόρριψη της
αίτησής τους για επιμήκυνση της ανωτέρω διαδικασίας, ενημερώνονται με σχετική επιστολή του Γραφείου
Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών και Σύζευξης
της αρμόδιας Υπηρεσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση
(e- mail) την οποία δήλωσαν κατά την αίτησή τους.
8. Μετά την εισαγωγή της αναγγελίας πρόσληψης στο
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, ο ωφελούμενος που συμμετέχει στη δράση,
με ευθύνη της δικαιούχου επιχείρησης, πρέπει να συμπληρώσει στο ΠΣΚΕ το απογραφικό Δελτίο Εισόδου.
Στη συνέχεια τα στοιχεία αυτά μεταφέρονται στο ΟΠΣ
ΕΣΠΑ. Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί και
σε περίπτωση τυχόν αντικατάστασης.
9. Σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και ειδικότερα βάσει
του Κανονισμού 1303/2013 (σημείο δ της παρ. 2 του άρθρου 125) απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές η εγκατάσταση συστήματος εγγραφής και αποθήκευσης δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε πράξη τα οποία
είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση,
τη δημοσιονομική διαχείριση, την επαλήθευση και τον
λογιστικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για μεμονωμένους συμμετέχοντες όπου απαιτείται.
Η Δ.ΥΠ.Α. είναι υπεύθυνη για τη συλλογή και συγκέντρωση δεδομένων (microdata) που αφορούν στοιχεία
των ωφελουμένων που συμμετέχουν στη δράση. Ως εκ
τούτου οι ωφελούμενοι υποχρεούνται στη συμπλήρωση
των απαιτούμενων στοιχείων και δεδομένων στις σχετικές φόρμες (απογραφικά δελτία) κατά την είσοδο και
τη λήξη ή την αποχώρησή τους από τη δράση (έως 4
εβδομάδες από την ημερομηνία λήξεως).
Τα στατιστικά στοιχεία συλλέγονται μέσω των δελτίων
εισόδου και των δελτίων εξόδου, τα οποία είναι σύμφωνα
με τα απογραφικά δελτία του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.
10. Τα δελτία εισόδου και εξόδου συμπληρώνονται
μέσω του ΠΣΚΕ. Το δελτίο εισόδου πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή της ενίσχυσης του πρώτου διμήνου
απασχόλησης, με ευθύνη του δικαιούχου. Αντίστοιχα και
το δελτίο εξόδου πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι και
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή της
ενίσχυσης του τελευταίου διμήνου απασχόλησης. Σε δια-
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φορετική περίπτωση, δεν καταβάλλεται στην επιχείρηση
το ποσό της ενίσχυσης που αντιστοιχεί στο πρώτο ή το
τελευταίο δίμηνο απασχόλησης, αντίστοιχα.
11. Στην περίπτωση εξόδου του ωφελούμενου νωρίτερα από τη λήξη της δράσης, το δελτίο εξόδου συμπληρώνεται σε χρονικό διάστημα έως 4 εβδομάδες μετά
την αποχώρηση ή απόλυσή του, προκειμένου να καταβληθεί στην επιχείρηση το ποσό της επιχορήγησης που
αντιστοιχεί στο τελευταίο διάστημα απασχόλησής του.
12. Η Δ.ΥΠ.Α. είναι υπεύθυνη για την ηλεκτρονική αποθήκευση και παρακολούθηση δεδομένων σε επίπεδο
συμμετοχής μεμονωμένων ωφελούμενων (microdata),
παρακολούθησης των συμμετεχόντων και μετά το πέρας
της δράσης (follow-up).
7.4. Διαδικασία ενστάσεων/αντιρρήσεων
1. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαιούχων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης Δ.ΥΠ.Α., επιλύεται με απόφαση της οικείας Επιτροπής Εκδίκασης
Ενδικοφανών Προσφυγών [απόφαση Δ.Σ.: 635/8.3.2016
(Β’ 1708)].
2. Οι ενστάσεις κατά απόρριψης της αίτησης χρηματοδότησης, καθώς και οι αντιρρήσεις κατά απόρριψης
καταβολής ενίσχυσης, απένταξης κ.λπ., υποβάλλονται
ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
Κρατικών Ενισχύσεων, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση
των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το
κάθε φορά αρμόδιο ΚΠΑ 2, πλην των περιπτώσεων των
αντιρρήσεων κατά των προτεινόμενων δημοσιονομικών διορθώσεων, όπου ισχύει η προθεσμία των 15 ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπό στοιχεία 126829/
ΕΥΘΥ1217/08.12.2015 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις
και στην περίπτωση που η αίτηση χρηματοδότησης έχει
εγκριθεί με τροποποιημένα στοιχεία (όπως αριθμό εργαζομένων που δικαιούται η επιχείρηση).
3. Όλες οι ενστάσεις/αντιρρήσεις με τα τυχόν προσκομιζόμενα δικαιολογητικά εξετάζονται από την Επιτροπή
Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης στην αρμοδιότητα της οποίας
ανήκει το ΚΠΑ 2 του δικαιούχου όπου απασχολείται ο
ωφελούμενος, κατόπιν διαβίβασής τους από τα αρμόδια ΚΠΑ 2 με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι αποφάσεις επί των
ενστάσεων/αντιρρήσεων, οι οποίες είναι επαρκώς αιτιολογημένες και αναφέρουν αναλυτικά τις διατάξεις και
τους όρους της δράσης που παραβιάστηκαν εκδίδονται
από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών
μέσα σε τρεις (3) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής της ένστασης και κοινοποιούνται στους προσφεύγοντες. Η Γραμματεία της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μετά την εξέταση των ενστάσεων οφείλει να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της εγγράφως
ή με ηλεκτρονικό τρόπο τόσο στους προσφεύγοντες όσο
και στο Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών της αρμόδιας Υπηρεσίας.
Στην περίπτωση έγκρισης της ένστασης/αντίρρησης
του δικαιούχου από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών, εκδίδεται εγκριτική απόφαση από τον
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Προϊστάμενο του ΚΠΑ 2 ή της Περιφερειακής Διεύθυνσης για τα ΚΠΑ 2 με μειωμένη στελέχωση, σύμφωνα με
το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης/αντίρρησης παραμένει σε ισχύ η
απορριπτική απόφαση ή η εγκριτική απόφαση που είχε
αρχικά εκδοθεί.
Άρθρο 8
Διαδικασία υλοποίησης- Παρακολούθηση
πράξεων
8.1. Εξόφληση Δαπανών Υλοποίησης
Α) Υποβολή αίτησης για καταβολή ενίσχυσης
Εντός 90 ημερών από τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης, η επιχείρηση υποβάλλει αίτηση για καταβολή
της ενίσχυσης με τα σχετικά δικαιολογητικά μόνο με
ηλεκτρονική μορφή μέσω του ΠΣΚΕ προς το Γραφείο ή
Τμήμα Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών
Πολιτικών του αρμόδιου ΚΠΑ 2, όπου ανήκει η έδρα ή
το υποκατάστημα που απασχολείται ο επιχορηγούμενος
υπάλληλος.
Β) Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά τα οποία οφείλει να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό με
άλλο πρόσφορο μέσο (όπως κατάθεση στην Υπηρεσία
ή μέσω e-mail) είναι τα εξής:
I. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.) του επιχορηγούμενου προσωπικού της επιχείρησης (έδρα και
τυχόν υποκαταστήματα), συμπεριλαμβανομένων αυτών
που αφορούν σε δώρα εορτών (Χριστουγέννων, Πάσχα)
και επιδόματος αδείας.
II. Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών εργασίας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ (Έντυπο Ε4 - ετήσιος πίνακας κατάστασης προσωπικού) καθώς και το Ενιαίο Έντυπο Ε3 της πρόσληψης
του επιχορηγούμενου (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4
Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης). Τα έντυπα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αναζητούνται αυτόματα
από την αρμόδια Υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α. και δεν απαιτείται
να υποβληθούν από τον δικαιούχο.
III. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου
τραπέζης με λογαριασμό ΙΒΑΝ, στο οποίο εμφανίζεται η
επωνυμία της δικαιούχου επιχείρησης - εργοδότη (μόνο
κατά την πρώτη αίτηση καταβολής της ενίσχυσης).
IV. Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι τηρεί τους
όρους της δράσης και την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία και γενικότερα την κείμενη εθνική
και ενωσιακή νομοθεσία καθώς και τον Κανονισμό
1407/2013 ή τον Κανονισμό 651/2014 αντίστοιχα, για
το χρονικό διάστημα που αιτείται να ενισχυθεί.
Οι αρχικές και οι ενδιάμεσες πληρωμές καταβάλλονται
με την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες
γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής
ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων χωρίς όμως τον
όρο της παρακράτησης. Στις περιπτώσεις αυτές οι ενισχύσεις καταβάλλονται στους δικαιούχους, καθότι δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση
και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου
προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία.
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Κατά τον έλεγχο της αίτησης και των επισυναπτόμενων σε αυτή δικαιολογητικών, ο Προϊστάμενος ή και ο
υπάλληλος του Γραφείου Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης, μπορεί να ζητήσει εγγράφως την υποβολή
συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων από
τους δικαιούχους με σκοπό την καταβολή της ενίσχυσης.
Γ) Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών και ειδικά
στην ηλεκτρονική αίτηση για την καταβολή των τελικών πληρωμών των δικαιούχων, είναι υποχρεωτική η
προσκόμιση:
i) Υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη ότι έχει καταβάλει τη μισθοδοσία στον ωφελούμενο και έχει αποδώσει
ή ρυθμίσει τις νόμιμες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης,
τους φόρους μισθωτών υπηρεσιών και τυχόν άλλες νόμιμες κρατήσεις για το συνολικό διάστημα της επιχορήγησης.
ii) Φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1α του
άρθρου 32 του ν. 4314/2014.
Δ) Οι τελικές πληρωμές που καταβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 32
του ν. 4314/2014, ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού
καταβολής της ενίσχυσης, δύνανται να κατάσχονται,
συμψηφίζονται, παρακρατούνται ή αποδίδονται για
λογαριασμό του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο
ή τα ασφαλιστικά ταμεία, εφόσον υπάρχει ο όρος της
παρακράτησης στα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που προσκομίζει στην Υπηρεσία
ο δικαιούχος.
8.2. Παρακολούθηση πράξεων - Επαληθεύσεις - Πιστοποιήσεις
1. Σκοπός της παρακολούθησης των πράξεων είναι η
επιβεβαίωση της υλοποίησης του εγκεκριμένου φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων, σύμφωνα με
το χρονοδιάγραμμα και τους όρους υλοποίησης όπως
έχουν οριστεί στην εγκριτική απόφαση. Ο δικαιούχος
της ενίσχυσης κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης υποχρεούται στην υποβολή μέσω του ΠΣΚΕ, όλων
των στοιχείων που αφορούν τη δράση όπως είναι το
αίτημα καταβολής της ενίσχυσης και τυχόν αιτήματα
τροποποίησης.
2. Η παρακολούθηση των πράξεων των δικαιούχων
γίνεται μέσω επαληθεύσεων. Οι επαληθεύσεις είναι επιτόπιες ή και διοικητικές.
3. Κάθε αίτημα καταβολής ενίσχυσης ενεργοποιεί τις
διαδικασίες επαλήθευσης - πιστοποίησης. Το αίτημα για
καταβολή της ενίσχυσης υποβάλλεται από τον δικαιούχο ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ και συνοδεύεται από
τα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται αναλυτικά στην
παρ. 8.1. του παρόντος άρθρου.
4. Οι επαληθεύσεις της δράσης διενεργούνται από
υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 2/82850/0022/2013
(Υ.Ο.Δ.Δ. 487). Οι διοικητικές ή επιτόπιες επαληθεύσεις
διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται
στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Ε.Π (ΣΔΕ),
στην υπ’ αρ. 126829/ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, σύμφωνα προς τα άρθρα 21 του
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ν. 4314/2013 και των παρ. 4,5,6 του άρθρου 125 και του
άρθρου 71 του Κανονισμού 1303/2013.
5. Σύμφωνα με το άρθρο 29 «Διοικητική συνδρομή
Ο.Α.Ε.Δ. - Προστασία ελεγκτών Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 4144/2013:
“i. Οι πάσης φύσεως διοικητικές αρχές, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες
της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παρέχουν
κάθε αιτούμενη συνδρομή ιδιαίτερα με την παροχή στον
Ο.Α.Ε.Δ. μηχανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών
για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων του.
ii. Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούν υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. η ελεγκτική διαδικασία δεν
παρακωλύεται από τους ελεγχόμενους. Ενδεχόμενη παρακώλυση δύναται να αποτελέσει λόγο απένταξής τους
από τη δράση ή διακοπής της παροχής προς αυτούς. Οι
ελεγκτές του Ο.Α.Ε.Δ. δεν διώκονται και δεν ενάγονται
για γνώμη που διατύπωσαν ή πράξη που διενήργησαν
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους”».
6. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί επαληθεύσεις στην Δ.ΥΠ.Α. ως
προς την τήρηση των καθηκόντων του ως Ενδιάμεσου
Φορέα Διαχείρισης. Έλεγχοι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους σχετικούς κανονισμούς διενεργούνται από
την Αρχή Πιστοποίησης, την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ) καθώς
και τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.
7. Εφόσον διαπιστωθεί κατά την επιτόπια/διοικητική
επαλήθευση παράβαση των όρων και προϋποθέσεων της
δράσης κατά τη διάρκεια υλοποίησής της εκδίδεται σχετική
απόφαση (ενδεικτικά για ανάκληση, απόρριψη καταβολής
επιχορήγησης) από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου ΚΠΑ 2.
8. Οι ενστάσεις κατά απόρριψης της αίτησης χρηματοδότησης, καθώς και οι αντιρρήσεις κατά της απόρριψης
καταβολής ενίσχυσης, απένταξης κ.λπ., υποβάλλονται
ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
Κρατικών Ενισχύσεων, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση των
σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το κάθε
φορά αρμόδιο ΚΠΑ2.
9. Εάν κατά την επιτόπια/διοικητική επαλήθευση και
μετά την καταβολή οποιοδήποτε ποσού ενίσχυσης, διαπιστώνεται παρατυπία αυτή αναφέρεται στη σχετική
έκθεση επαλήθευσης που συμπληρώνεται από τους
ελεγκτές με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των
διατάξεων που παραβιάστηκαν. Ο δικαιούχος δύναται
να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, εντός δέκα πέντε
(15) ημερών από την παραλαβή από αυτόν της έκθεσης
επαλήθευσης σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπό στοιχεία
126829/ΕΥΘΥ1217/8.12.2015 απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, προβλέπεται η υποβολή αντιρρήσεων αναφορικά με την επιτόπια και τη
διοικητική επαλήθευση, μετά την παραλαβή -εκ μέρους
του δικαιούχου- της έκθεσης διοικητικής επαλήθευσης,
η οποία καταχωρείται στο ΠΣΚΕ.
8.2.1. Διενέργεια Επιτόπιας Επαλήθευσης φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου
1. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις πραγματοποιούνται από
υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α. στην έδρα ή στο υποκατάστημα
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της επιχείρησης όπου απασχολείται ο επιχορηγούμενος
υπάλληλος σε οποιαδήποτε στάδιο υλοποίησης της δράσης.
2. Συνιστάται η πρώτη επαλήθευση να διενεργείται
μετά την πρόσληψη του προς επιχορήγηση υπαλλήλου
και πριν το πρώτο αίτημα του δικαιούχου για καταβολή
ενίσχυσης προκειμένου να διαπιστώνεται η πληρότητα
των προϋποθέσεων υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα και η δεύτερη πριν τη λήξη του προγράμματος.
3. Επιπλέον επιτόπιες επαληθεύσεις πέραν των δύο,
δύνανται να διενεργηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος κατά την κρίση του Προϊσταμένου.
4. Η ανάθεση των επιτόπιων επαληθεύσεων σε ελεγκτές, γίνεται με απόφαση από τα αρμόδια Τμήματα
Ανθρώπινου Δυναμικού των οικείων Περιφερειακών
Διευθύνσεων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1952/39/15.7.2016
απόφαση του ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α.
5. Για τις επαληθεύσεις λαμβάνονται υπόψη το ισχύον νομικό, θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, η Δημόσια Πρόσκληση, η απόφαση ένταξης και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.
6. Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται η
Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης της Πράξης, ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος και ταυτόχρονα του επιδίδεται αντίγραφο της Έκθεσης. Το έντυπο της Έκθεσης
Επιτόπιας επαλήθευσης θα αποτελεί επισυναπτόμενο
έγγραφο στην Διοικητική επαλήθευση για την καταβολή
ενίσχυσης του διμήνου που θα έπεται χρονικά και θα
καταχωρείται στο ΠΣΚΕ.
7. Ειδικότερα, κατά την επιτόπια επαλήθευση ελέγχονται:
i. Η λειτουργία της επιχείρησης.
ii. Η παρουσία και η πραγματική απασχόληση του επιχορηγούμενου προσωπικού.
iii. Αν έχει αναρτηθεί η επίσημη αφίσα του συγχρηματοδοτούμενου έργου σε εμφανές σημείο της επιχείρησης.
8.2.2. Διοικητική Επαλήθευση - Πιστοποίηση
1. Μετά το αίτημα του δικαιούχου για καταβολή ενίσχυσης το Γραφείο ή Τμήμα Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών προβαίνει σε διοικητική
εξέταση των στοιχείων που έχουν υποβληθεί με το αίτημα του δικαιούχου. Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος της
αρμόδιας Υπηρεσίας προβαίνει στην έκδοση σχετικής
απόφασης. Η έκθεση διοικητικής επαλήθευσης/πιστοποίησης καταχωρείται στο ΠΣΚΕ. Ειδικότερα κατά τη
διοικητική επαλήθευση ελέγχονται τα εξής:
α. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.) του επιχορηγούμενου προσωπικού της επιχείρησης (έδρα και
τυχόν υποκαταστήματα).
β. Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών εργασίας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
(Έντυπο Ε4 - ετήσιος πίνακας κατάστασης προσωπικού)
καθώς και το Ενιαίο Έντυπο Ε3 της πρόσληψης του επιχορηγούμενου (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης). Τα
έντυπα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αναζητούνται αυτόματα από την
αρμόδια Υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α..
γ. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης με λογαριασμό ΙΒΑΝ, στο οποίο εμφανίζεται η
επωνυμία της δικαιούχου επιχείρησης - εργοδότη (μόνο
κατά την πρώτη αίτηση καταβολής της ενίσχυσης).
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δ. Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι τηρεί τους
όρους της δράσης και την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία και γενικότερα την κείμενη εθνική και
ενωσιακή νομοθεσία καθώς και τον Καν. 1407/2013 και
τον Καν. 651/2014 αντίστοιχα, για το χρονικό διάστημα
που αιτείται να ενισχυθεί.
2. Κατά τον έλεγχο της αίτησης και των επισυναπτόμενων σε αυτή δικαιολογητικών, ο Προϊστάμενος ή και
ο υπάλληλος του Γραφείου Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης, μπορεί να ζητήσει εγγράφως την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων από τους
δικαιούχους με σκοπό την καταβολή της επιχορήγησης.
3. Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών και ειδικά
στην ηλεκτρονική αίτηση για την καταβολή των τελικών
πληρωμών των δικαιούχων ελέγχονται τα κάτωθι:
α. Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι έχει καταβάλει
τη μισθοδοσία στον ωφελούμενο και έχει αποδώσει ή
ρυθμίσει τις νόμιμες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης,
τους φόρους μισθωτών υπηρεσιών και τυχόν άλλες νόμιμες κρατήσεις για το συνολικό διάστημα της επιχορήγησης,
β. Φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική ενημερότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1α του
άρθρου 32 του ν.4314/2014».
γ. Η συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου εισόδου εξόδου στο ΠΣΚΕ.
8.3. Καταβολή ενίσχυσης
1. Το Γραφείο Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών της αρμόδιας Υπηρεσίας (Κ.Π.Α.2),
ύστερα από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και
των δικαιολογητικών για την καταβολή της επιχορήγησης και μετά τον σχετικό διοικητικό έλεγχο προβαίνει
στην έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης για την καταβολή της ενίσχυσης.
2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λόγος απόρριψης
καταβολής του συγκεκριμένου ποσού επιχορήγησης
εξαιτίας υποβολής των δικαιολογητικών πέραν της προθεσμίας των 90 ημερών από τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης ή εξαιτίας της υποβολής ελλιπών δικαιολογητικών, τότε ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας
(ΚΠΑ 2) με απόφασή του προβαίνει στη μη καταβολή του
συγκεκριμένου ποσού. Είναι δυνατή η επιμήκυνση της
ως άνω προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημέρες, ύστερα
από αίτηση της επιχείρησης και έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2)
της Δ.ΥΠ.Α..
3. Η καταβολή του πρώτου και του τελευταίου διμήνου
συνδέεται με την συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων εισόδου-εξόδου των επιχορηγουμένων, σύμφωνα
και με τα οριζόμενα στην παρ. 7.3. του άρθρου 7 της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση η καταβολή της ενίσχυσης
θα έπεται της απόφασης ένταξης βάσει του ισχύοντος
κανονιστικού πλαισίου.
Άρθρο 9
Τροποποιήσεις δράσης
9.1 Διαδικασία Τροποποιήσεων
1. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος η
δικαιούχος επιχείρηση δύναται να υποβάλλει αιτήματα
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τροποποίησης με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του ΠΣΚΕ
προς το Γραφείο Παρακολούθησης Προγραμμάτων
Ενεργητικών Πολιτικών της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2).
Τα αιτήματα τροποποίησης γίνονται αποδεκτά εφόσον
τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις όπως ορίζονται
στην παρούσα και υπό την προϋπόθεση ότι οι μεταβολές
αυτές δεν επηρεάζουν τους στόχους του προγράμματος
και δεν διαφοροποιούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
Οι τροποποιήσεις αφορούν στα παρακάτω:
i. Αλλαγή νόμιμου εκπροσώπου.
ii. Αλλαγή νομικής μορφής.
iii. Μεταβολή επωνυμίας της επιχείρησης.
iv. Μεταβολή εταιρικής ή μετοχικής σύνθεσης.
v. Αλλαγή έδρας επιχείρησης ή υποκαταστήματος.
vi. Τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται για όλες τις ανωτέρω τυχόν
τροποποιήσεις, μέσω υποβολής της αντίστοιχης φόρμας
στο ΠΣΚΕ, να ενημερώσουν άμεσα το Γραφείο Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών της
αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2) της Δ.ΥΠ.Α., η οποία προβαίνει στις απαραίτητες, κατά περίπτωση, ενέργειες.
9.2. Παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της
δράσης
1. Είναι δυνατή η παράταση-επιμήκυνση του χρόνου
επιχορήγησης, χωρίς αύξηση στο ποσό επιχορήγησης,
κατά τριάντα (30) το πολύ ημέρες με ισόχρονη δέσμευση
της επιχείρησης, για μη απόλυση προσωπικού, σε περίπτωση: α) δικαιολογημένης ασθένειας επιχορηγούμενου
εργαζόμενου, β) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται
μετά από αίτηση του επιχορηγούμενου εργαζομένου.
Η παράταση-επιμήκυνση γίνεται μετά από ηλεκτρονική
αίτηση της επιχείρησης μέσω του ΠΣΚΕ και απόφαση του
Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2) Δ.ΥΠ.Α..
2. Σε περίπτωση αντικατάστασης επιχορηγούμενου μισθωτού μέσα στην προθεσμία των τριάντα (30) ημερών
(κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας) είναι
δυνατή η παράταση-επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης του εργοδότη κατά τριάντα (30) ημέρες για κάθε
άτομο που αντικαταστάθηκε, μετά από ηλεκτρονική
αίτηση του εργοδότη μέσω του ΠΣΚΕ, που υποβάλλεται πριν την ολοκλήρωση της δράσης και την έκδοση
απόφασης του αρμόδιου Προϊσταμένου του Γραφείου
Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας του (ΚΠΑ 2),
η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα δικαιούχο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).
9.3. Τροποποίηση/επικαιροποίηση απόφασης ένταξης
Η Απόφαση Ένταξης Πράξεων τροποποιείται στις εξής
περιπτώσεις:
- όταν υπάρχει αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού
- όταν ο συνολικός προϋπολογισμός των πράξεων
μειώνεται σε ποσοστό άνω του 20%.
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, που δεν επιφέρουν τις
παραπάνω αλλαγές (όπως παράταση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της Πράξης, αλλαγή στοιχείων του
Δικαιούχου: νομικής μορφής, επωνυμίας επιχείρησης),
η απόφαση Ένταξης επικαιροποιείται.
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Άρθρο 10
Υποχρεώσεις δικαιούχων - Κυρώσεις
1. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το
δεσμευόμενο προσωπικό (προϋπάρχον και επιχορηγούμενο) με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης καθ’ όλη
τη διάρκεια της δράσης.
2. Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της (προϋπάρχον και επιχορηγούμενο) πρέπει
να το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, για
να είναι δυνατή η συνέχιση της δράσης. Είναι δυνατή η
επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας, κατά τριάντα (30)
ημέρες, μετά από αίτηση του εργοδότη και απόφαση του
Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2).
3. Σε περίπτωση αντικατάστασης επιχορηγούμενου
εργαζόμενου πρέπει ο αντικαταστάτης να πληροί τις
προϋποθέσεις της δράσης σύμφωνα με την παρ. 4.3
του άρθρου 4 της παρούσας. Επίσης, ελέγχεται ότι έχει
συμπληρωθεί το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου/Εξόδου
του εργαζόμενου που αντικαταστάθηκε στο ΠΣΚΕ. Ο
αντικαταστάτης που προσλαμβάνεται πρέπει να είναι
της ίδιας κατηγορίας με τον αρχικά προσλαμβανόμενο
και να υποδεικνύεται από τους εργασιακούς συμβούλους
της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση αντικατάστασης του επιχορηγούμενου υπαλλήλου εφόσον η αρμόδια Υπηρεσία
δεν μπορεί να υποδείξει άνεργο της κατηγορίας με την
ειδικότητα του αρχικά προσλαμβανόμενου είναι δυνατή
η αντικατάσταση είτε α) με άνεργο της ίδιας κατηγορίας
με άλλη ειδικότητα είτε β) με άνεργο άλλης κατηγορίας
με την ίδια ή άλλη ειδικότητα.
4. Το ποσό επιχορήγησης μεταβάλλεται ανάλογα σε περίπτωση αντικατάστασης με άνεργο άλλης κατηγορίας.
5. Σχετικά με τη μείωση του προσωπικού (επιχορηγούμενου και δεσμευόμενου) κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 4
της παρούσας.
6. Στις περιπτώσεις:
α. Μη αντικατάστασης του προσωπικού, η δράση διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το
προσωπικό και δεν καταβάλλεται κανένα ποσό επιχορήγησης για τη θέση ή τις θέσεις που μειώθηκαν.
β. Αλλαγής του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη
σε μερική απασχόληση του δεσμευόμενου (μη επιχορηγούμενου) προσωπικού της, η επιχείρηση υποχρεούται
να προβεί στην πρόσληψη επιπλέον ατόμου προκειμένου να διατηρηθεί ο αριθμός δέσμευσης του προσωπικού της.
γ. Μη αντικατάστασης (επιχορηγούμενου ή μη) λόγω
έλλειψης ειδικότητας ή κατηγορίας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο
για τη θέση αυτή, από την ημερομηνία αποχώρησης του
εργαζόμενου χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη.
δ. Στράτευσης, ασθένειας, ανυπαίτιου κωλύματος (π.χ.
κυοφορίας- λοχείας), ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας που αφορά είτε στο επιχορηγούμενο άτομο
είτε και στο δεσμευόμενο μη επιχορηγούμενο προσωπικό, δεν απαιτείται αντικατάσταση, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται, υπό τον όρο ότι η επιχείρηση
θα προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία τα απαραίτητα
δικαιολογητικά.
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7. Εάν υπάρξει μείωση προσωπικού (επιχορηγούμενου
ή μη) εντός του μήνα που προηγείται της ημερομηνίας
ολοκλήρωσης της δράσης η επιχείρηση υποχρεούται
μέχρι τη λήξη της να προβεί σε αντικατάσταση.
8. Οι επιχειρήσεις δεν δεσμεύονται για τα άτομα που
τυχόν προσλάβουν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης μέχρι την
έκδοση εγκριτικής απόφασης, πλην της περίπτωσης που
η πρόσληψη καλύπτει την αντικατάσταση δεσμευόμενου
προσωπικού.
9. Τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας ισχύουν
και στην περίπτωση κενής θέσης δεσμευόμενου ή και
επιχορηγούμενου προσωπικού, η οποία δεν θεωρείται
μείωση προσωπικού.
10. Οι αποδοχές και η ασφάλιση των εργαζομένων
καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Είναι δυνατόν επιχορηγούμενος και μη
να πραγματοποιήσει κάτω των 25 ημερομισθίων στην
περίπτωση που ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο
του εργαζόμενου, επιχορηγούμενου και μη.
11. Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή των επιχορηγούμενων
ατόμων ταυτόχρονα και σε άλλα προγράμματα ή επενδυτικά σχέδια, στα οποία επιχορηγείται το μισθολογικό
και μη μισθολογικό κόστος.
12. Δεν είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια της δράσης οι
επιχορηγούμενοι να ασκούν ελεύθερο επάγγελμα.
Άρθρο 11
Διακοπή - Δημοσιονομική διόρθωση
1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή
όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση ισχύουν οι παρ. 7 και 8 του άρθρου 29 του ν. 1262/1982
(Α’ 70), για την απόδοση στην Δ.ΥΠ.Α. και συγκεκριμένα:
«7. Εργοδότες που οπωσδήποτε επιχορηγήθηκαν βάσει προγράμματος και παραβαίνουν τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από τις διατάξεις των προγραμμάτων
απασχόλησης για την πρόσληψη, τη διατήρηση και τη
μη απόλυση του υπόλοιπου προσωπικού και του προσωπικού που επιδοτείται και γενικά την εφαρμογή του κάθε
προγράμματος, έχουν την υποχρέωση της επιστροφής
του ανάλογου ποσού της επιχορήγησης, που έχουν λάβει από τον Ο.Α.Ε.Δ. και που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο
χρονικό διάστημα του συνολικού χρόνου απασχόλησης
(επιχορηγούμενης και μη) των μισθωτών που καθορίζει
το πρόγραμμα. 8. Η επιστροφή των ποσών γίνεται μέσα
σε 15 μέρες από τη σχετική πρόσκληση του Ο.Α.Ε.Δ. .
Σε περίπτωση μη επιστροφής αυτών μέσα στο χρονικό
αυτό διάστημα, συντάσσεται πράξη βεβαίωσης οφειλής
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ.
Η πράξη αυτή αποστέλλεται στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο για βεβαίωση και είσπραξη αυτών. Η είσπραξη των
παραπάνω εσόδων του Ο.Α.Ε.Δ. από τα Δημόσια Ταμεία
γίνεται ύστερα από την έκδοση και δημοσίευση του Δ/
τος που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 98
του ν.δ. 321/1969 «περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού.».
Επίσης, εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου
91 του ν.δ. 356/1974 και των άρθρων 98 και 136 του
ν. 4270/2014.
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2. Όσον αφορά στη δημοσιονομική διόρθωση εφαρμόζονται οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπό
στοιχεία 126829/EΥΘΥ 1217/8.12.2015 (Β’ 2784) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπό στοιχεία 11319/9.9.2016
(Β’ 3048) υπουργικής απόφασης. Αρμόδιο όργανο για την
έκδοση αποφάσεων δημοσιονομικής διόρθωσης είναι
το Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών
Απασχόλησης. Σε περίπτωση που προτείνεται δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση των ποσών που έχουν
καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόμως, σύμφωνα με
την παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014, το προς
ανάκτηση ποσό επιστρέφεται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής του μέχρι την έκδοση της απόφασης
δημοσιονομικής διόρθωσης. Το επιτόκιο που εφαρμόζεται είναι το επιτόκιο αναφοράς που ορίζεται για κάθε
ημερολογιακό έτος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
Ελλάδα και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο V του Κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής,
όπως ισχύει, και την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των
επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C14/06).
Άρθρο 12
Ολοκλήρωση πράξεων
1. Μετά τη λήξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, η οποία έχει καθοριστεί στην εγκριτική απόφαση
συντάσσεται η τελική διοικητική επαλήθευση η οποία
περιλαμβάνει συνολικό έλεγχο της πράξης και έχει ως
αποτέλεσμα την έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης
μέσω του ΠΣΚΕ.
2. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας κοινοποιεί μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τη βεβαίωση ολοκλήρωσης
πράξης στο δικαιούχο. Με τη Βεβαίωση αυτή:
i. Βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της υλοποίησης του
φυσικού αντικειμένου της Πράξης (τα παραδοτέα, η
επίτευξη της τιμής στόχου των δεικτών και των στόχων
της Πράξης).
ii. Βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του Δικαιούχου και αποτυπώνεται το τελικό αποτέλεσμα της επαλήθευσης δαπανών
(συνολική δαπάνη και αντιστοιχούσα δημόσια δαπάνη)
όλων των προηγούμενων ενδιάμεσων Αιτημάτων Πληρωμής καθώς και του τελικού Αιτήματος.
iii. Ορίζεται το τελικό καταβλητέο ποσό της δημόσιας
συνεισφοράς.
iv. Καθορίζεται το τελικό χρηματοδοτικό σχήμα της
Πράξης.
v. Διαπιστώνεται η τήρηση των υποχρεώσεων του Δικαιούχου που τίθενται στην απόφαση ένταξης Χρηματοδότησης και ειδικότερα δημοσιότητας προσβασιμότητας
ΑΜΕΑ εφόσον απαιτείται και υποβολής απαιτούμενων
στοιχείων (όπως απογραφικά δελτία εισόδου- εξόδου
ωφελουμένων).
vi. Διαπιστώνεται η συμμόρφωση του Δικαιούχου με
τυχόν συστάσεις προγενέστερων επαληθεύσεων/επιθεωρήσεων/ελέγχων που έχουν διενεργηθεί στην πράξη
(από ΕΥΔ/ΕΦ, Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, λοιπά
ελεγκτικά όργανα εθνικά ή της Ε.Ε.).
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3. Η αρμόδια Υπηρεσία κοινοποιεί τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πράξης στον δικαιούχο ηλεκτρονικά. Όλα τα
σχετικά έγγραφα και στοιχεία τεκμηρίωσης αρχειοθετούνται στον Φάκελο Πράξης.
Άρθρο 13
Υποχρεώσεις δικαιούχων που απορρέουν
από τους Κανονισμούς ΕΔΕΤ (Ευρωπαϊκά
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία)
Οι δικαιούχοι που θα ενταχθούν στην παρούσα δράση
είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους παρακάτω όρους:
1. Να τηρούν την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία
κατά την εκτέλεση της πράξης και κυρίως όσον αφορά
την αειφόρο ανάπτυξη, την ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα από
άτομα με αναπηρίες.
2. Να πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες,
για την ενημέρωση του ΠΣΚΕ με τα δεδομένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιούν, διασφαλίζοντας την
ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων
που υποβάλλουν στο ΠΣΚΕ.
3. Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη
τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο
δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα
έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., στην Αρχή Πιστοποίησης, στην Αρχή Ελέγχου, στην Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα στην έδρα
τους ή στο χώρο υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο
που αφορά την εκτέλεση της πράξης εφόσον ζητηθούν.
5. Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που
προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII του Καν. 1303/2013
και ειδικότερα:
α. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης υποχρεούνται να τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο της επιχείρησης αφίσα αναφορικά με τη συνδρομή του ταμείου
στην υλοποίηση του έργου.
β. Να ενημερώνουν το κοινό σχετικά με την στήριξη
που έχουν λάβει από το ΕΚΤ παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο τους, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της
πράξης, ανάλογης προς το επίπεδο της στήριξης, που
περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της
και επισημαίνουν τη χρηματοδοτική συνδρομή από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
γ. Να ενημερώνουν τους συμμετέχοντες στην πράξη
σχετικά με τη συγχρηματοδότηση της από το ΕΚΤ και την
υλοποίησή της στο πλαίσιο του Ε.Π. Η εν λόγω ενημέρωση
αναφέρεται σε κάθε έγγραφο που χρησιμοποιείται κατά
την υλοποίηση της πράξης ή παράγεται στο πλαίσιο αυτό.
δ. Να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στον κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί ο ΕΦ,
στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν.
1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: ονομασία του
δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημε-
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ρομηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία
πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη
ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας
παρέμβασης της πράξης.
6. Να τηρούν και να ενημερώνουν τον φάκελο της πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της
πράξης έως την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή της.
Όλα τα δικαιολογητικά τηρούνται από την επιχείρηση
καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης αλλά και στη συνέχεια
για τρία (3) χρόνια μετά τη λήξη του Ε.Π. και τίθενται στη
διάθεση των αρμόδιων οργάνων του Δημοσίου ή των
αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον
ζητηθεί σχετικός έλεγχος και σε κάθε περίπτωση για δέκα
(10) έτη μετά τη λήξη της τελευταίας ενίσχυσης.
7. Η Δ.ΥΠ.Α. διατηρεί το σύνολο των αρχείων υπό τη
μορφή είτε πρωτοτύπων είτε αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων
περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των
πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν
μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, επί 10 έτη από την λήξη
του καθεστώτος ενίσχυσης.
Τα ανωτέρω έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή είτε
πρωτοτύπων είτε αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων περιλαμβανομένων
των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική
μορφή όπως ορίζει το άρθρο 140 του Καν. 1303/2013
(διαθεσιμότητα εγγράφων).
Άρθρο 14
Πληροφόρηση
1. Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.
ependyseis.gr/mis). Η προθεσμία της ηλεκτρονικής
υποβολής των αιτήσεων του α’ κύκλου ορίστηκε στην
υπ’ αρ. 15/2021 Δημόσια Πρόσκληση, από 19-11- 2021
έως 14-9-2022.
2. Η έναρξη και λήξη κάθε επόμενου κύκλου δημοσιεύεται με σχετικό δελτίο τύπου στην ιστοσελίδα Δ.ΥΠ.Α.
(www.dypa.gov.gr), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων (www.ependyseis.gr/mis)
και του Ε.Σ.Π.Α. (www.espa.gr).
Η παρούσα δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ
και αναρτάται και στις προαναφερόμενες ιστοσελίδες.
3. Επίσης συντάσσεται Δελτίο Τύπου, για ενημέρωση
τόσο των επιχειρήσεων όσο και των ανέργων, το οποίο
αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. και αποστέλλεται
μέσω του Γραφείου Τύπου της Δ.ΥΠ.Α. στον ημερήσιο
τύπο.
4. Η Δ.ΥΠ.Α. υποχρεούται στην τήρηση των απαιτήσεων των κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας που
προσδιορίζονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, και όπως αυτοί
καθορίζονται στον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 (άρθρο 115117 και Παράρτημα ΧΙΙ) της Προγραμματικής Περιόδου
2014-2020.
5. Στο πλαίσιο της έρευνας/αξιολόγησης της δράσης,
οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι πρέπει να παρέχουν
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τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία
των προσωπικών δεδομένων τους, που τηρούνται για
τις ανάγκες υλοποίησης της δράσης, για τον σκοπό
εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την
αξιολόγηση της δράσης. Παράλληλα, πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του Καν. 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), του ν. 4624/2019, καθώς και τα όσα ορίζονται από
τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλίζονται
όλες οι σχετικές προβλέψεις για την επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων και την προστασία τόσο των εν
λόγω δεδομένων όσο και των δικαιωμάτων των υποκειμένων τους και να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση
προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των
Καν.1303/2013 και Καν.1304/2013.
6. Η Δ.ΥΠ.Α. αποστέλλει στην ΕΥΚΕ προς δημοσίευση
στον σχετικό ιστότοπο της Ε.Ε., συνοπτικές πληροφορίες υπό την τυποποιημένη μορφή που προβλέπεται στο
παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014. Με βάση
το άρθρο 11 του εν λόγω Κανονισμού, προκύπτει η υποχρέωση αποστολής περιληπτικής πληροφόρησης στην

Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός 20 ημερών από την έναρξη
ισχύος του μέτρου.
7. Η Δ.ΥΠ.Α. για τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, αποστέλλει στο
Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς δημοσίευση
στον σχετικό ιστότοπο της Ε.Ε., πληροφορίες για κάθε
χορήγηση μεμονωμένης ενίσχυσης που υπερβαίνει
τα 500.000 ευρώ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 εντός 6
μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.
Οι αναρτημένες στον σχετικό ιστότοπο πληροφορίες,
πρέπει να είναι διαθέσιμες για 10 οικονομικά έτη από
την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 9 του Κανονισμού
(ΕΕ) 651/2014.
Άρθρο 15
Τελικές Διατάξεις
Σε περίπτωση καθυστερήσεων λόγω τεχνικών προβλημάτων των πληροφοριακών συστημάτων, οι ανωτέρω προθεσμίες αναστέλλονται μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας τους.
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ɅȻɁȰȾȰɇ ȵɅȻȿȵɂȻɀɏɁ ɅȵɆȻɃɍɏɁ ȰɁȰ ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ ȾȰȻ ȴȸɀɃ
ɅȻɁȰȾȰɇ ȾɅȰ2 ɀȵ ɀȵȻɏɀȵɁȸ ɇɈȵȿȵɍɏɇȸ ɇȵ ȴȻɃȻȾȸɈȻȾɃ ɅɆɃɇɏɅȻȾɃ
ɉ.ȴ. Ɂ. 1599/1986 ɇɍȵɈȻȾȰ ɀȵ Ɉȸ ɇɏɆȵɉɇȸ ɈɏɁ ȵɁȻɇɍɉɇȵɏɁ ȸɇɇɃɁɃɇ
ɇȸɀȰɇȻȰɇ (DEMINIMIS)
ɉ.ȴ. Ɂ. 1599/1986 ɇɍȵɈȻȾȰ ɀȵ Ɉȸ ɇɏɆȵɉɇȸ ɈɏɁ ȵɁȻɇɍɉɇȵɏɁ Tȸɇ ɅȰɆ.2 ɈɃɉ
ȰɆȺɆɃɉ 22 ɈɃɉ ȾȰɁ.651/2014
ɀȵȺɃȴɃȿɃȳȻȰ ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ & ɈȵȾɀȸɆȻɏɇȸ ȵɅȻȿɃȳȸɇ Ȱɀȵɇȸɇ ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ V

ȰɆȺɆȰ 1 ȾȰȻ 2 ɈɃɉ ȾȰɁ.1407/2013

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ VI

ȰɅɃȳɆȰɌȻȾȰ ȴȵȿɈȻȰ

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ VII ɇɉɁɃɅɈȻȾɃ ȵɁɈɉɅɃ ɉɅɃȲɃȿȸɇ ȰȻɈȸɇȸɇ ɍɆȸɀȰɈɃȴɃɈȸɇȸɇ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ I
ɅȻɁȰȾȰɇ ȵɅȻȿȵɂȻɀɏɁ ɅȵɆȻɃɍɏɁ ȰɁȰ ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ ȾȰȻ ȴȸɀɃ
Ȱ/Ȱ

ȴȸɀɃɇ

ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ/ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ

1

ȳɆȵȲȵɁɏɁ

ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ ȳɆȵȲȵɁɏɁ/ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ ȴɉɈȻȾȸɇ ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ

2

ȴȵɇȾȰɈȸɇ

ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ ȳɆȵȲȵɁɏɁ/ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ ȴɉɈȻȾȸɇ ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ

3

ȾȰɇɈɃɆȻȰɇ

ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ ȾȰɇɈɃɆȻȰɇ/ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ ȴɉɈȻȾȸɇ ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ

4

ɁȵɇɈɃɆȻɃɉ

ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ ȾȰɇɈɃɆȻȰɇ/ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ ȴɉɈȻȾȸɇ ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ

5

ɃɆȵɇɈȻȴɃɇ

ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ ȾȰɇɈɃɆȻȰɇ/ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ ȴɉɈȻȾȸɇ ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ

6

ȲɃȽɃɉ

ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ ȾɃȷȰɁȸɇ/ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ ȴɉɈȻȾȸɇ ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ

7

ȵɃɆȴȰȻȰɇ

ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ ȾɃȷȰɁȸɇ/ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ ȴɉɈȻȾȸɇ ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ

8

ȾɃȷȰɁȸɇ

ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ ȾɃȷȰɁȸɇ/ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ ȴɉɈȻȾȸɇ ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ

9

ɇȵɆȲȻɏɁ

ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ ȾɃȷȰɁȸɇ/ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ ȴɉɈȻȾȸɇ ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ

10

ȲȵȿȲȵɁɈɃɉ

ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ ȾɃȷȰɁȸɇ/ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ ȴɉɈȻȾȸɇ ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ

11

ȰɀɉɁɈȰȻɃɉ

ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ ɌȿɏɆȻɁȰɇ/ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ ȴɉɈȻȾȸɇ ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ

12

ɅɆȵɇɅɏɁ

ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ ɌȿɏɆȻɁȰɇ/ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ ȴɉɈȻȾȸɇ ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ

13

ɌȿɏɆȻɁȰɇ

ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ ɌȿɏɆȻɁȰɇ/ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ ȴɉɈȻȾȸɇ ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ

14

ȳɃɆɈɉɁȻȰɇ

ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ ȰɆȾȰȴȻȰɇ/ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ ɅȵȿɃɅɃɁɁȸɇɃɉ

15

ɀȵȳȰȿɃɅɃȿȸɇ

ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ ȰɆȾȰȴȻȰɇ/ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ ɅȵȿɃɅɃɁɁȸɇɃɉ

16

ɈɆȻɅɃȿȸɇ

ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ ȰɆȾȰȴȻȰɇ/ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ ɅȵȿɃɅɃɁɁȸɇɃɉ

17

ɇɅȰɆɈȸɇ

ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ ȿȰȾɏɁȻȰɇ/ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ ɅȵȿɃɅɃɁɁȸɇɃɉ

18

ȾȰȿȰɀȰɈȰɇ

ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ ɀȵɇɇȸɁȻȰɇ/ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ ɅȵȿɃɅɃɁɁȸɇɃɉ

19

ɃȻɍȰȿȻȰɇ

ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ ɀȵɇɇȸɁȻȰɇ/ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ ɅȵȿɃɅɃɁɁȸɇɃɉ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ II
ɅȻɁȰȾȰɇ ȾɅȰ2
ʅɸ ʅɸɿʘʅɹʆɻ ʍʏɸʄɹʖʘʍɻ ʍɸ ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ Ʌʌʉʍʘʋɿʃʊ

Ȱ/Ȱ

ȳɆȰɌȵȻɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɏɁ
ȵɁȵɆȳȸɈȻȾɏɁ ɅɃȿȻɈȻȾɏɁ ȾȰȻ
ɇɉȷȵɉɂȸɇ - ȾɅȰ2

1

ɁȰɂɃɉ

2

ɅȰɆɃɉ

3

ȺȸɆȰɇ

4

ȻȾȰɆȻȰɇ

5

ɍɆɉɇɃɉɅɃȿȸɇ

6

ȺȰɇɃɉ

7

ɁȻȳɆȻɈȰɇ

8

ɇȻȴȸɆɃȾȰɇɈɆɃɉ

9

ȴȻȴɉɀɃɈȵȻɍɃɉ

10

ɇȰɅȵɇ

11

ȰȿȵɂȰɁȴɆȵȻȰɇ

12

ȰɀɉɁɈȰȻɃ

13

ȵȿȰɇɇɃɁȰɇ

14

ȰȿɀɉɆɃɉ

ɆɃȿɃɇ ȳɆȰɌȵȻɃɉ ȹ ɈɀȸɀȰɈɃɇ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɏɁ ȵɁȵɆȳȸɈȻȾɏɁ
ɅɃȿȻɈȻȾɏɁ ȾȰȻ ɇɉȷȵɉɂȸɇ ȳɆȰɌȵȻɃɉ ȰɅȰɇɍɃȿȸɇȸɇ, ʊʋʘʎ
ʋɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿ ʍʏʉ Ƀʌɶɲʆʊɶʌɲʅʅɲ ɃȰȵȴ ʘʎ ȵʆɷɿɳʅɸʍʉʎ Ɍʉʌɹɲʎ
ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʋʌɳʇɸʘʆ ʃʌɲʏɿʃʙʆ ɸʆɿʍʖʑʍɸʘʆ ȵɇɅȰ 2014-2020
(Ȱʋʊʔɲʍɻ ȴɇ: 2505/57/24.07.2018 ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ).
ȳɆȰɌȵȻɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɏɁ ȵɁȵɆȳȸɈȻȾɏɁ ɅɃȿȻɈȻȾɏɁ ȾȰȻ
ɇɉȷȵɉɂȸɇ ȾɅȰ2 ɅȰȿȿȸɁȸɇ
ȳɆȰɌȵȻɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɏɁ ȵɁȵɆȳȸɈȻȾɏɁ ɅɃȿȻɈȻȾɏɁ ȾȰȻ
ɇɉȷȵɉɂȸɇ ȾɅȰ2 ɅȰȿȿȸɁȸɇ
ȳɆȰɌȵȻɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɏɁ ȵɁȵɆȳȸɈȻȾɏɁ ɅɃȿȻɈȻȾɏɁ ȾȰȻ
ɇɉȷȵɉɂȸɇ ȾɅȰ2 ɅȰȿȿȸɁȸɇ
ȳɆȰɌȵȻɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɏɁ ȵɁȵɆȳȸɈȻȾɏɁ ɅɃȿȻɈȻȾɏɁ ȾȰȻ
ɇɉȷȵɉɂȸɇ ȾɅȰ2 Ȱȳ. ȰɁȰɆȳɉɆɏɁ
ȳɆȰɌȵȻɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɏɁ ȵɁȵɆȳȸɈȻȾɏɁ ɅɃȿȻɈȻȾɏɁ ȾȰȻ
ɇɉȷȵɉɂȸɇ ȾɅȰ2 ȵȿȵɉȺȵɆɃɉɅɃȿȸɇ
ȳɆȰɌȵȻɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɏɁ ȵɁȵɆȳȸɈȻȾɏɁ ɅɃȿȻɈȻȾɏɁ ȾȰȻ
ɇɉȷȵɉɂȸɇ ȾɅȰ2 ȾȰȲȰȿȰɇ
ȳɆȰɌȵȻɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɏɁ ȵɁȵɆȳȸɈȻȾɏɁ ɅɃȿȻɈȻȾɏɁ ȾȰȻ
ɇɉȷȵɉɂȸɇ ȾɅȰ2 ɇȵɆɆɏɁ
ȳɆȰɌȵȻɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɏɁ ȵɁȵɆȳȸɈȻȾɏɁ ɅɃȿȻɈȻȾɏɁ ȾȰȻ
ɇɉȷȵɉɂȸɇ ȾɅȰ2 ɇȵɆɆɏɁ
ȳɆȰɌȵȻɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɏɁ ȵɁȵɆȳȸɈȻȾɏɁ ɅɃȿȻɈȻȾɏɁ ȾȰȻ
ɇɉȷȵɉɂȸɇ ȾɅȰ2 ɃɆȵɇɈȻȰȴȰɇ
ȳɆȰɌȵȻɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɏɁ ȵɁȵɆȳȸɈȻȾɏɁ ɅɃȿȻɈȻȾɏɁ ȾȰȻ
ɇɉȷȵɉɂȸɇ ȾɅȰ2 ȾɃɀɃɈȸɁȸɇ
ȳɆȰɌȵȻɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɏɁ ȵɁȵɆȳȸɈȻȾɏɁ ɅɃȿȻɈȻȾɏɁ ȾȰȻ
ɇɉȷȵɉɂȸɇ ȾɅȰ2 ȲȵɆɃȻȰɇ
ȳɆȰɌȵȻɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɏɁ ȵɁȵɆȳȸɈȻȾɏɁ ɅɃȿȻɈȻȾɏɁ ȾȰȻ
ɇɉȷȵɉɂȸɇ ȾɅȰ2 ɌȿɏɆȻɁȰɇ
ȳɆȰɌȵȻɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɏɁ ȵɁȵɆȳȸɈȻȾɏɁ ɅɃȿȻɈȻȾɏɁ ȾȰȻ
ɇɉȷȵɉɂȸɇ ȾɅȰ2 ȿȰɆȻɇȰɇ
ȳɆȰɌȵȻɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɏɁ ȵɁȵɆȳȸɈȻȾɏɁ ɅɃȿȻɈȻȾɏɁ ȾȰȻ
ɇɉȷȵɉɂȸɇ ȾɅȰ2 ȲɃȿɃɉ
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15

ȾȰɆɅȵɁȸɇȻɃɉ

16

ȿȵɉȾȻɀɀȸɇ

17

ȾȻȰɈɃɉ

18

ȰɀɌȻɇɇȰɇ

19

ɅɈɃȿȵɀȰȻȴȰɇ

20

ɇȸɈȵȻȰɇ

21

ȻȵɆȰɅȵɈɆȰɇ

22

Ⱦɏɇ

23

ȿȰɉɆȻɃɉ

24

ȿȰȳȾȰȴȰ

25

ɍȻɃɉ

26

ȳɃɉɀȵɁȻɇɇȰɇ

27

ɁȰɃɉɇȰɇ

28

ȰɀȰȿȻȰȴȰɇ

39
30

ȰɆɍȰȳȳȵȿɃɉ
ȿȻȲȰȴȵȻȰɇ
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ȳɆȰɌȵȻɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɏɁ ȵɁȵɆȳȸɈȻȾɏɁ ɅɃȿȻɈȻȾɏɁ ȾȰȻ
ɇɉȷȵɉɂȸɇ ȾɅȰ2 ȿȰɀȻȰɇ
ȳɆȰɌȵȻɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɏɁ ȵɁȵɆȳȸɈȻȾɏɁ ɅɃȿȻɈȻȾɏɁ ȾȰȻ
ɇɉȷȵɉɂȸɇ ȾɅȰ2 ȾȵɆȾɉɆȰɇ
ȳɆȰɌȵȻɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɏɁ ȵɁȵɆȳȸɈȻȾɏɁ ɅɃȿȻɈȻȾɏɁ ȾȰȻ
ɇɉȷȵɉɂȸɇ ȾɅȰ2 ȾɃɆȻɁȺɃɉ
ȳɆȰɌȵȻɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɏɁ ȵɁȵɆȳȸɈȻȾɏɁ ɅɃȿȻɈȻȾɏɁ ȾȰȻ
ɇɉȷȵɉɂȸɇ ȾɅȰ2 ȿȰɀȻȰɇ
ȳɆȰɌȵȻɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɏɁ ȵɁȵɆȳȸɈȻȾɏɁ ɅɃȿȻɈȻȾɏɁ ȾȰȻ
ɇɉȷȵɉɂȸɇ ȾɅȰ2 ȾɃȷȰɁȸɇ
ȳɆȰɌȵȻɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɏɁ ȵɁȵɆȳȸɈȻȾɏɁ ɅɃȿȻɈȻȾɏɁ ȾȰȻ
ɇɉȷȵɉɂȸɇ ȾɅȰ2 ȰȿȻȾȰɆɁȰɇɇɃɉ
ȳɆȰɌȵȻɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɏɁ ȵɁȵɆȳȸɈȻȾɏɁ ɅɃȿȻɈȻȾɏɁ ȾȰȻ
ɇɉȷȵɉɂȸɇ ȾɅȰ2 ȰȿȻȾȰɆɁȰɇɇɃɉ
ȳɆȰɌȵȻɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɏɁ ȵɁȵɆȳȸɈȻȾɏɁ ɅɃȿȻɈȻȾɏɁ ȾȰȻ
ɇɉȷȵɉɂȸɇ ȾɅȰ2 ȰɀȰɆɃɉɇȻɃɉ
ȳɆȰɌȵȻɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɏɁ ȵɁȵɆȳȸɈȻȾɏɁ ɅɃȿȻɈȻȾɏɁ ȾȰȻ
ɇɉȷȵɉɂȸɇ ȾɅȰ2 ɅȵɆȻɇɈȵɆȻɃɉ
ȳɆȰɌȵȻɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɏɁ ȵɁȵɆȳȸɈȻȾɏɁ ɅɃȿȻɈȻȾɏɁ ȾȰȻ
ɇɉȷȵɉɂȸɇ ȾɅȰ2 ɁȵȰɅɃȿȸɇ
ȳɆȰɌȵȻɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɏɁ ȵɁȵɆȳȸɈȻȾɏɁ ɅɃȿȻɈȻȾɏɁ ȾȰȻ
ɇɉȷȵɉɂȸɇ ȾɅȰ2 ɅȵɆȻɇɈȵɆȻɃɉ
ȳɆȰɌȵȻɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɏɁ ȵɁȵɆȳȸɈȻȾɏɁ ɅɃȿȻɈȻȾɏɁ ȾȰȻ
ɇɉȷȵɉɂȸɇ ȾɅȰ2 ȾȻȿȾȻɇ
ȳɆȰɌȵȻɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɏɁ ȵɁȵɆȳȸɈȻȾɏɁ ɅɃȿȻɈȻȾɏɁ ȾȰȻ
ɇɉȷȵɉɂȸɇ ȾɅȰ2 ȲȵɆɃȻȰɇ
ȳɆȰɌȵȻɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɏɁ ȵɁȵɆȳȸɈȻȾɏɁ ɅɃȿȻɈȻȾɏɁ ȾȰȻ
ɇɉȷȵɉɂȸɇ ȾɅȰ2 ɅɉɆȳɃɉ
ȳɆȰɌȵȻɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɏɁ ȵɁȵɆȳȸɈȻȾɏɁ ɅɃȿȻɈȻȾɏɁ ȾȰȻ
ɇɉȷȵɉɂȸɇ ȾɅȰ2 ȰɀȰɆɃɉɇȻɃɉ
ȳɆȰɌȵȻɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɏɁ ȵɁȵɆȳȸɈȻȾɏɁ ɅɃȿȻɈȻȾɏɁ ȾȰȻ
ɇɉȷȵɉɂȸɇ ȾɅȰ2 ɁȵȰɇ ȻɏɁȻȰɇ

ɇɻʅɸʀʘʍɻ:
ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʏʉʐ ȾɅȰ2, ʉ Ʌʀʆɲʃɲʎ
ɲʆɲʋʌʉʍɲʌʅʊɺɸʏɲɿ ɲʆɲʄʊɶʘʎ, ʅɸ Ȱʋʊʔɲʍɻ ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑ ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ ʏɻʎ ȴ.ɉɅ.Ȱ..
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ IIIɲ
ɉʋɸʑɽʐʆɻ ȴɼʄʘʍɻ ʆ. 1599/1986
ȸ ȰȾɆȻȲȵȻȰ ɈɏɁ ɇɈɃȻɍȵȻɏɁ ɅɃɉ ɉɅɃȲȰȿȿɃɁɈȰȻ ɀȵ ȰɉɈȸ Ɉȸ ȴȸȿɏɇȸ ɀɅɃɆȵȻ ɁȰ ȵȿȵȳɍȺȵȻ ɀȵ ȲȰɇȸ ɈɃ
ȰɆɍȵȻɃ ȰȿȿɏɁ ɉɅȸɆȵɇȻɏɁ (ȰɆȺɆɃ 8 ɅȰɆ. 4 Ɂ. 1599/1986)
ɇɍȵɈȻȾȰ ɀȵ Ɉȸ ɇɏɆȵɉɇȸ ɈɏɁ ȵɁȻɇɍɉɇȵɏɁ ȸɇɇɃɁɃɇ ɇȸɀȰɇȻȰɇ
(DeMinimis)
(1)

ɅɆɃɇ :

ȴ.ɉɅ.Ȱ.

Ƀ – ȸ Ʉʆʉʅɲ:

ȵʋʙʆʐʅʉ:

Ʉʆʉʅɲ ʃɲɿ ȵʋʙʆʐʅʉ Ʌɲʏɹʌɲ:
Ʉʆʉʅɲ ʃɲɿ ȵʋʙʆʐʅʉ ɀɻʏɹʌɲʎ:
(2)

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɶɹʆʆɻʍɻʎ :
Ɉʊʋʉʎ ȳɹʆʆɻʍɻʎ:
Ȱʌɿɽʅʊʎ ȴɸʄʏʀʉʐ Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲʎ:

Ɉɻʄ:

Ɉʊʋʉʎ Ⱦɲʏʉɿʃʀɲʎ:

Ƀɷʊʎ:

Ȱʌɿɽ:
ɈȾ:
ȴ/ʆʍɻ ȸʄɸʃʏʌ.
Ȱʌ. Ɉɻʄɸʉʅʉɿʉʏʑʋʉʐ (Fax):
Ɉɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉʐ
(ȵmail):
(3)
ɀɸ ɲʏʉʅɿʃɼ ʅʉʐ ɸʐɽʑʆɻ ʃɲɿ ɶʆʘʌʀɺʉʆʏɲʎ ʏɿʎ ʃʐʌʙʍɸɿʎ , ʋʉʐ ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ʋɲʌ. 6 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 22 ʏʉʐ Ɂ.
1599/1986, ɷɻʄʙʆʘ ʊʏɿ: Ɉɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʋʉʐ ʍʐʆʉɷɸʑʉʐʆ ʏɻʆ ɲʀʏɻʍɻ ɸʀʆɲɿ ɲʄɻɽɼ.
Ȱ. ȸ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ …………………………………………………, ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʆʉʅʀʅʘʎ ɸʃʋʌʉʍʘʋʙ, ɻ ʉʋʉʀɲ ʐʋʉɴɳʄʄɸɿ ɲʀʏɻʍɻ
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʏʐʖʊʆ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ʅɸ ʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ɸʆɿɲʀɲ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ, ɹʖɸɿ ʄɳɴɸɿ ʃɲʏɳ ʏɲ ɷʑʉ
ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɲ ɹʏɻ ʃɲɿ ʃɲʏɳ ʏʉ ʏʌɹʖʉʆ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊ ɹʏʉʎ ʏɿʎ ʃɳʏʘɽɿ ɸʆɿʍʖʑʍɸɿʎ ɼʍʍʉʆʉʎ ʍɻʅɲʍʀɲʎ:
ȵɁȻɇɍɉɇȵȻɇ ȸɇɇɃɁɃɇ ɇȸɀȰɇȻȰɇ (DeMinimis)
ɅɃɉ ȵɍȵȻ ȿȰȲȵȻ ȸ ɅɆɃȾȵȻɈȰȻ ɁȰ ȿȰȲȵȻ ȸ ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸ
Ȱʔʉʌɳ ʍʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʋʉʐ ʐʋʉɴɳʄʄɸɿ ʏɻʆ ɲʀʏɻʍɻ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʐʖʊʆ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʅɸ ʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ɸʆɿɲʀɲ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ

ɃɁɃɀȰɇȻȰ
ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃ
ɇ

ɌɃɆȵȰɇ
ɍɃɆȸȳȸɇȸɇ
Ɉȸɇ
ȵɁȻɇɍɉɇȸɇ

ȰɆȻȺɀɃɇ
ɅɆɏɈɃȾɃȿȿɃɉ
& ȸɀȵɆ/ɁȻȰ
ȵȳȾɆȻɈȻȾȸɇ
ȰɅɃɌȰɇȸɇ

ȵȳȾɆȻȺȵɁ
ɅɃɇɃ
ȵɁȻɇɍɉɇȸɇ

ȾȰɈȰȲȿȸȺȵɁ
ɅɃɇɃ
ȵɁȻɇɍɉɇȸɇ

ȸɀȵɆ/ɁȻȰ
ȾȰɈȰȲɃȿȸɇ

ɈɆȵɍɃɉɇȰ
ɌȰɇȸ
ȵɂȵȿȻɂȸɇ
ɈɃɉ
ȵɆȳɃɉ*

ȰɌɀ
ȴȻȾȰȻɃɉɍɃɉ
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Ȳ. ȸ ɸʆʀʍʖʐʍɻ ɼʍʍʉʆʉʎ ʍɻʅɲʍʀɲʎ ʋʉʐ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ʆɲ ʄɳɴɸɿ ɻ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɲʋʊ ʏʉ “ȵɿɷɿʃʊ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ
ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻ 3400 ɲʆɹʌɶʘʆ, ʋʌʙɻʆ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ʍʏɿʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʋʉʐ ɸʋʄɼɶɻʍɲʆ ʄʊɶʘ ʏɻʎ ɲʋʉʄɿɶʆɿʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ʍʏɿʎ
Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɸʎ ʏɻʎ ȴʐʏɿʃɼʎ ɀɲʃɸɷʉʆʀɲʎ ʃɲɿ ʏɻʎ Ʌɸʄʉʋʉʆʆɼʍʉʐ” ɲɽʌʉɿɺʊʅɸʆɻ ʅɸ ɳʄʄɸʎ ɸʆɿʍʖʑʍɸɿʎ ɼʍʍʉʆʉʎ ʍɻʅɲʍʀɲʎ ʋʉʐ ɹʖɸɿ
ʄɳɴɸɿ ɻ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ (ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʉɿ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʋʉʐ ʍʐʆɿʍʏʉʑʆ ʅɸ ʏɻʆ ɲɿʏʉʑʍɲ ɸʆɿɲʀɲ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ) ʃɲʏɳ ʏɲ ɷʑʉ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɲ
ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳ ɹʏɻ ʃɲɿ ʏʉ ʏʌɹʖʉʆ ɹʏʉʎ ɷɸʆ ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿ ʏʉ ʋʉʍʊ ʏʘʆ 200.000 ɸʐʌʙ ɼ ʏʉ ʋʉʍʊ ʏʘʆ 100.000 ɸʐʌʙ ɸɳʆ ɲʆ ɻ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʍʏʉʆ ʏʉʅɹɲ ʏʘʆ ʉɷɿʃʙʆ ʅɸʏɲʔʉʌʙʆ. ɏʎ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʖʉʌɼɶɻʍɻʎ ʏɻʎ ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ ʆʉɸʀʏɲɿ ɻ
ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʏɻʎ ɸɶʃʌɿʏɿʃɼʎ ɲʋʊʔɲʍɻʎ.
ȳ. ȴɸʆ ɸʃʃʌɸʅɸʀ ɸɿʎ ɴɳʌʉʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻʎ ʋɲʌɳʆʉʅɻʎ ʃɲɿ ɲʍʐʅɴʀɴɲʍʏɻʎ ʃʌɲʏɿʃɼʎ
ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ.
ɇʏɻ ɷɼʄʘʍɻ ɽɲ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ɸʋʀʍɻʎ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɶɿɲ ʏɿʎ ɸʆɿʍʖʑʍɸɿʎ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʖʉʌɻɶɻɽɸʀ ɴɳʍɸɿ ʉɿʉʐɷɼʋʉʏɸ ɳʄʄʉʐ
ʃɲɽɸʍʏʙʏʉʎ ʋʉʐ ɷɸʆ ɸʅʋʀʋʏɸɿ ʍʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʋɸʌʀ ɸʆɿʍʖʑʍɸʘʆ ɼʍʍʉʆʉʎ ʍɻʅɲʍʀɲʎ (ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ, ʔʉʌɹɲʎ ɸʋɿɷʊʏɻʍɻʎ,
ʖʌʉʆʉʄʉɶʀɲ ɹʆʏɲʇɻʎ ʃɲɿ ʋʉʍʊ) ɶɿɲ ʏɿʎ ʀɷɿɸʎ ɸʋɿʄɹʇɿʅɸʎ ɷɲʋɳʆɸʎ.
ȴ. Ɉʉ ɸʋɿʖʉʌɻɶʉʑʅɸʆʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ɷɸʆ ɽɲ ɲʋɲʍʖʉʄɻɽɸʀ ʍʏʉ ɸʇɲɿʌʉʑʅɸʆʉ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ʏʉʐ Ⱦɲʆ. 1407/2013.

Ȱ/Ȱ

ȵɁȻɇɍɉɇȵȻɇ (ʋʄɻʆ DeMinimis) ȳȻȰ ɈȻɇ ɃɅɃȻȵɇ ȸ ȰȻɈɃɉɇȰ ȵɍȵȻ ȰɅɃȾɈȸɇȵȻ ȵɁɁɃɀɃ ȴȻȾȰȻɏɀȰ ɍɃɆȸȳȸɇȸɇ, ȲȰɇȵȻ
ɃɅɃȻɃɉȴȸɅɃɈȵ ȰȿȿɃɉ ȾȰȺȵɇɈɏɈɃɇ ȵɁȻɇɍɉɇȸɇ ȳȻȰ ɈȻɇ ȻȴȻȵɇ ȵɅȻȿȵɂȻɀȵɇ ȴȰɅȰɁȵɇ
(Ȱʔʉʌɳ ʍʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʋʉʐ ʐʋʉɴɳʄʄɸɿ ʏɻʆ ɲʀʏɻʍɻ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʍɸ ɲʐʏɹʎ ʋʉʐ ʍʐʆɿʍʏʉʑʆ ʅɸ ʏɻʆ ɲɿʏʉʑʍɲ ɸʆɿɲʀɲ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ)
ȰɆȻȺɀɃɇ
ɈɆȵɍɃɉɇȰ
ɌɃɆȵȰɇ
ɃɁɃɀȰɇȻȰ
ɅɆɏɈɃȾɃȿȿɃɉ ȵȳȾɆȻȺȵɁ ȾȰɈȰȲȿȸȺȵɁ ȸɀȵɆ/ɁȻȰ
ɌȰɇȸ
ɍɃɆȸȳȸɇȸɇ
ȰɌɀ
ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃ
ɅɃɇɃ
ɅɃɇɃ
ȾȰɈȰȲɃȿȸ ȵɂȵȿȻɂȸɇ
& ȸɀȵɆ/ɁȻȰ
Ɉȸɇ
ȴȻȾȰȻɃɉɍɃɉ
ɇ
ȵɁȻɇɍɉɇȸɇ ȵɁȻɇɍɉɇȸɇ
ɇ
ɈɃɉ
ȵȳȾɆȻɈȻȾȸɇ
ȵɁȻɇɍɉɇȸɇ
ȵɆȳɃɉ*
ȰɅɃɌȰɇȸɇ

ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɻ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ʄɳɴɸɿ ʃɲʅʀɲ ɸʆʀʍʖʐʍɻ, ɽɲ ʏʉ ɲʆɲɶʌɳʔɸɿ ʍʏɻʆ ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ.
(1) Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉ ʋʉʄʀʏɻ ɼ Ȱʌʖɼ ɼ ɻ ɉʋɻʌɸʍʀɲ ʏʉʐ ɷɻʅʊʍɿʉʐ ʏʉʅɹɲ, ʋʉʐ ɲʋɸʐɽʑʆɸʏɲɿ ɻ ɲʀʏɻʍɻ.
(2) Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʉʄʉɶʌɳʔʘʎ.
(3) «Ʉʋʉɿʉʎ ɸʆ ɶʆʙʍɸɿ ʏʉʐ ɷɻʄʙʆɸɿ ʗɸʐɷɼ ɶɸɶʉʆʊʏɲ ɼ ɲʌʆɸʀʏɲɿ ɼ ɲʋʉʃʌʑʋʏɸɿ ʏɲ ɲʄɻɽɿʆɳ ʅɸ ɹɶɶʌɲʔɻ ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ 8 ʏɿʅʘʌɸʀʏɲɿ ʅɸ ʔʐʄɳʃɿʍɻ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʏʌɿʙʆ ʅɻʆʙʆ. ȵɳʆ ʉ ʐʋɲʀʏɿʉʎ ɲʐʏʙʆ ʏʘʆ ʋʌɳʇɸʘʆ ʍʃʊʋɸʐɸ ʆɲ ʋʌʉʍʋʉʌʀʍɸɿ
ʍʏʉʆ ɸɲʐʏʊʆ ʏʉʐ ɼ ʍɸ ɳʄʄʉʆ ʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃʊ ʊʔɸʄʉʎ ɴʄɳʋʏʉʆʏɲʎ ʏʌʀʏʉʆ ɼ ʍʃʊʋɸʐɸ ʆɲ ɴʄɳʗɸɿ ɳʄʄʉʆ, ʏɿʅʘʌɸʀʏɲɿ ʅɸ ʃɳɽɸɿʌʇɻ
ʅɹʖʌɿ 10 ɸʏʙʆ.».
Hʅɸʌʉʅɻʆʀɲ: ……….
Ƀ/ȸ ȴɻʄ.
(ɉʋʉɶʌɲʔɼ)
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ IIȻɴ
ɉʋɸʑɽʐʆɻ ȴɼʄʘʍɻ ʆ. 1599/1986
ȸ ȰȾɆȻȲȵȻȰ ɈɏɁ ɇɈɃȻɍȵȻɏɁ ɅɃɉ ɉɅɃȲȰȿȿɃɁɈȰȻ ɀȵ ȰɉɈȸ Ɉȸ ȴȸȿɏɇȸ ɀɅɃɆȵȻ ɁȰ ȵȿȵȳɍȺȵȻ ɀȵ ȲȰɇȸ ɈɃ
ȰɆɍȵȻɃ ȰȿȿɏɁ ɉɅȸɆȵɇȻɏɁ (ȰɆȺɆɃ 8 ɅȰɆ. 4 Ɂ. 1599/1986)
ɇɍȵɈȻȾȰ ɀȵ Ɉȸ ɇɏɆȵɉɇȸ ɈɏɁ ȵɁȻɇɍɉɇȵɏɁ
(ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 22 ʏʉʐ Ⱦɲʆ.651/2014)
ȴ.ɉɅ.Ȱ.
(1)

ɅɆɃɇ :
Ƀ – ȸ Ʉʆʉʅɲ:
Ʉʆʉʅɲ ʃɲɿ ȵʋʙʆʐʅʉ Ʌɲʏɹʌɲ:
Ʉʆʉʅɲ ʃɲɿ ȵʋʙʆʐʅʉ ɀɻʏɹʌɲʎ:
(2)
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɶɹʆʆɻʍɻʎ :
Ɉʊʋʉʎ ȳɹʆʆɻʍɻʎ:
Ȱʌɿɽʅʊʎ ȴɸʄʏʀʉʐ Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲʎ:

ȵʋʙʆʐʅʉ:

Ɉɻʄ:

Ɉʊʋʉʎ Ⱦɲʏʉɿʃʀɲʎ:

Ƀɷʊʎ:

Ȱʌɿɽ:
ɈȾ:
ȴ/ʆʍɻ ȸʄɸʃʏʌ.
Ȱʌ. Ɉɻʄɸʉʅʉɿʉʏʑʋʉʐ (Fax):
Ɉɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉʐ
(ȵmail):
(3)
ɀɸ ɲʏʉʅɿʃɼ ʅʉʐ ɸʐɽʑʆɻ ʃɲɿ ɶʆʘʌʀɺʉʆʏɲʎ ʏɿʎ ʃʐʌʙʍɸɿʎ , ʋʉʐ ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ʋɲʌ. 6 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 22 ʏʉʐ Ɂ.
1599/1986, ɷɻʄʙʆʘ ʊʏɿ:
Ɉɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʋʉʐ ʍʐʆʉɷɸʑʉʐʆ ʏɻʆ ɲʀʏɻʍɻ ɸʀʆɲɿ ɲʄɻɽɼ.
Ȱ. ȸ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ …………………………………………………, ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʆʉʅʀʅʘʎ ɸʃʋʌʉʍʘʋʙ, ɻ ʉʋʉʀɲ ʐʋʉɴɳʄʄɸɿ ɲʀʏɻʍɻ
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʏʐʖʊʆ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ʅɸ ʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆɻ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ, ɹʖɸɿ ʄɳɴɸɿ ʏɿʎ ʃɳʏʘɽɿ
ɸʆɿʍʖʑʍɸɿʎ:
ȵɁȻɇɍɉɇȵȻɇ ɅɃɉ ȵɍȵȻ ȿȰȲȵȻ ȸ ɅɆɃȾȵȻɈȰȻ ɁȰ ȿȰȲȵȻ ȸ ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸ ɀȵ ɈɃ ȰɆȺɆɃ 22 ɈɃɉ ȾȰɁ.651/2014
Ȱʔʉʌɳ ʍʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʋʉʐ ʐʋʉɴɳʄʄɸɿ ʏɻʆ ɲʀʏɻʍɻ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʐʖʊʆ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʅɸ ʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆɻ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ

ɃɁɃɀȰɇȻȰ
ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃɇ

ɌɃɆȵȰɇ
ɍɃɆȸȳȸɇȸɇ
Ɉȸɇ
ȵɁȻɇɍɉɇȸɇ

ȰɆȻȺɀɃɇ
ɅɆɏɈɃȾɃȿȿɃɉ
& ȸɀȵɆ/ɁȻȰ
ȵȳȾɆȻɈȻȾȸɇ
ȰɅɃɌȰɇȸɇ

ȵȳȾɆȻȺȵɁ ɅɃɇɃ
ȵɁȻɇɍɉɇȸɇ

ȾȰɈȰȲȿȸȺȵɁ
ɅɃɇɃ
ȵɁȻɇɍɉɇȸɇ

ȸɀȵɆ/ɁȻȰ
ȾȰɈȰȲɃȿȸɇ

ɈɆȵɍɃɉɇȰ
ɌȰɇȸ
ȵɂȵȿȻɂȸɇ
ɈɃɉ ȵɆȳɃɉ*

ȰɌɀ
ȴȻȾȰȻɃɉɍɃɉ
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Ȳ. ȸ ɸʆʀʍʖʐʍɻ ʋʉʐ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ʆɲ ʄɳɴɸɿ ɻ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɲʋʊ ʏʉ “ȵɿɷɿʃʊ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻ
3400 ɲʆɹʌɶʘʆ, ʋʌʙɻʆ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ʍʏɿʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʋʉʐ ɸʋʄɼɶɻʍɲʆ ʄʊɶʘ ʏɻʎ ɲʋʉʄɿɶʆɿʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ʍʏɿʎ Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɸʎ ʏɻʎ ȴʐʏɿʃɼʎ
ɀɲʃɸɷʉʆʀɲʎ ʃɲɿ ʏɻʎ Ʌɸʄʉʋʉʆʆɼʍʉʐ” ɲɽʌʉɿɺʊʅɸʆɻ ʅɸ ɳʄʄɸʎ ɸʆɿʍʖʑʍɸɿʎ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ʄɳɴɸɿ ɻ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ (ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʉɿ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ
ʋʉʐ ʍʐʆɿʍʏʉʑʆ ʅɸ ʏɻʆ ɲɿʏʉʑʍɲ ʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆɻ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ) ʅɸ ʃɲɽɸʍʏʙʎ ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ ʏʉ ɲʌ. 22 ʏʉʐ Ⱦɲʆ. ȵȵ 651/2014, ɷɸʆ
ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿ ʏʉ ʋʉʍʊ ʏʘʆ 800.000 ɸʐʌʙ. ɏʎ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʖʉʌɼɶɻʍɻʎ ʏɻʎ ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ ʆʉɸʀʏɲɿ ɻ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʏɻʎ ɸɶʃʌɿʏɿʃɼʎ
ɲʋʊʔɲʍɻʎ.
ȳ. ȴɸʆ ɸʃʃʌɸʅɸʀ ɸɿʎ ɴɳʌʉʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻʎ ʋɲʌɳʆʉʅɻʎ ʃɲɿ ɲʍʐʅɴʀɴɲʍʏɻʎ ʃʌɲʏɿʃɼʎ
ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ.
ɇʏɻ ɷɼʄʘʍɻ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ɸʋʀʍɻʎ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɶɿɲ ʏɿʎ ɸʆɿʍʖʑʍɸɿʎ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʖʉʌɻɶɻɽɸʀ ɴɳʍɸɿ ʉɿʉʐɷɼʋʉʏɸ ɳʄʄʉʐ ʃɲɽɸʍʏʙʏʉʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ɸʅʋʀʋʏɸɿ ʍʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 22 ʏʉʐ Ⱦɲʆ.651/2014 (ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ, ʔʉʌɹɲʎ ɸʋɿɷʊʏɻʍɻʎ, ʖʌʉʆʉʄʉɶʀɲ ɹʆʏɲʇɻʎ
ʃɲɿ ʋʉʍʊ) ɶɿɲ ʏɿʎ ʀɷɿɸʎ ɸʋɿʄɹʇɿʅɸʎ ɷɲʋɳʆɸʎ.
ȵɁȻɇɍɉɇȵȻɇ (ʋʄɻʆ ɳʌɽʌʉʐ 22 ʏʉʐ Ⱦɲʆ.651/2014) ȳȻȰ ɈȻɇ ɃɅɃȻȵɇ ȸ ȰȻɈɃɉɇȰ ȵɍȵȻ ȰɅɃȾɈȸɇȵȻ ȵɁɁɃɀɃ ȴȻȾȰȻɏɀȰ
ɍɃɆȸȳȸɇȸɇ, ȲȰɇȵȻ ɃɅɃȻɃɉȴȸɅɃɈȵ ȰȿȿɃɉ ȾȰȺȵɇɈɏɈɃɇ ȵɁȻɇɍɉɇȸɇ ȳȻȰ ɈȻɇ ȻȴȻȵɇ ȵɅȻȿȵɂȻɀȵɇ ȴȰɅȰɁȵɇ
(Ȱʔʉʌɳ ʍʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʋʉʐ ʐʋʉɴɳʄʄɸɿ ʏɻʆ ɲʀʏɻʍɻ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʍɸ ɲʐʏɹʎ ʋʉʐ ʍʐʆɿʍʏʉʑʆ ʅɸ ʏɻʆ ɲɿʏʉʑʍɲ ʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆɻ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ)

Ȱ/Ȱ

ɃɁɃɀȰɇȻȰ
ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃ
ɇ

ɌɃɆȵȰɇ
ɍɃɆȸȳȸɇȸ
ɇ Ɉȸɇ
ȵɁȻɇɍɉɇȸɇ

ȰɆȻȺɀɃɇ
ɅɆɏɈɃȾɃȿȿɃɉ
& ȸɀȵɆ/ɁȻȰ
ȵȳȾɆȻɈȻȾȸɇ
ȰɅɃɌȰɇȸɇ

ȵȳȾɆȻȺȵɁ ȾȰɈȰȲȿȸȺȵɁ
ɅɃɇɃ
ɅɃɇɃ
ȵɁȻɇɍɉɇȸɇ
ȵɁȻɇɍɉɇȸɇ

ȸɀȵɆ/ɁȻȰ
ȾȰɈȰȲɃȿȸ
ɇ

ɈɆȵɍɃɉɇȰ
ɌȰɇȸ
ȵɂȵȿȻɂȸɇ
ɈɃɉ ȵɆȳɃɉ*

ȰɌɀ
ȴȻȾȰȻɃɉɍɃɉ

ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɻ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ʄɳɴɸɿ ʃɲʅʀɲ ɸʆʀʍʖʐʍɻ, ʏʉ ɲʆɲɶʌɳʔɸɿ ʍʏɻʆ ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ.
ȴ. ȸ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ɲʆɲʄɳɴɸɿ ʏɻ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ɳʄʄɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ.
ȵ. ȸ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ɲʃʊʅɻ ʋʌʉɴɸʀ ʍɸ ɷɿɲʆʉʅɼ ʃɸʌɷʙʆ.
ɇɈ. ȸ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ʍʐʍʏɲɽɸʀ ʅɹʍʘ ʍʐɶʖʙʆɸʐʍɻʎ.
(1) Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉ ʋʉʄʀʏɻ ɼ Ȱʌʖɼ ɼ ɻ ɉʋɻʌɸʍʀɲ ʏʉʐ ɷɻʅʊʍɿʉʐ ʏʉʅɹɲ, ʋʉʐ ɲʋɸʐɽʑʆɸʏɲɿ ɻ ɲʀʏɻʍɻ.
(2) Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʉʄʉɶʌɳʔʘʎ.
(3) «Ʉʋʉɿʉʎ ɸʆ ɶʆʙʍɸɿ ʏʉʐ ɷɻʄʙʆɸɿ ʗɸʐɷɼ ɶɸɶʉʆʊʏɲ ɼ ɲʌʆɸʀʏɲɿ ɼ ɲʋʉʃʌʑʋʏɸɿ ʏɲ ɲʄɻɽɿʆɳ ʅɸ ɹɶɶʌɲʔɻ
ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 8 ʏɿʅʘʌɸʀʏɲɿ ʅɸ ʔʐʄɳʃɿʍɻ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʏʌɿʙʆ ʅɻʆʙʆ. ȵɳʆ ʉ ʐʋɲʀʏɿʉʎ ɲʐʏʙʆ ʏʘʆ
ʋʌɳʇɸʘʆ ʍʃʊʋɸʐɸ ʆɲ ʋʌʉʍʋʉʌʀʍɸɿ ʍʏʉʆ ɸɲʐʏʊʆ ʏʉʐ ɼ ʍɸ ɳʄʄʉʆ ʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃʊ ʊʔɸʄʉʎ ɴʄɳʋʏʉʆʏɲʎ ʏʌʀʏʉʆ ɼ
ʍʃʊʋɸʐɸ ʆɲ ɴʄɳʗɸɿ ɳʄʄʉʆ, ʏɿʅʘʌɸʀʏɲɿ ʅɸ ʃɳɽɸɿʌʇɻ ʅɹʖʌɿ 10 ɸʏʙʆ.».
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ:……….
Ƀ/ȸ ȴɻʄ.
(ɉʋʉɶʌɲʔɼ)
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ ȻV
ɀȵȺɃȴɃȿɃȳȻȰ ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ & ɈȵȾɀȸɆȻɏɇȸ ȵɅȻȿɃȳȸɇ Ȱɀȵɇȸɇ ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ ȳȻȰ ɈɃ
ȵȻȴȻȾɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰ ȵɅȻɍɃɆȸȳȸɇȸɇ ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ ȳȻȰ ɈȸɁ ȰɅȰɇɍɃȿȸɇȸ 3.400 ȰɁȵɆȳɏɁ,
ɅɆɏȸɁ ȵɆȳȰȷɃɀȵɁɏɁ ɇɈȻɇ ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵȻɇ ɅɃɉ ȵɅȿȸȳȸɇȰɁ ȿɃȳɏ Ɉȸɇ ȰɅɃȿȻȳɁȻɈɃɅɃȻȸɇȸɇ
ɇɈȻɇ ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȵɇ Ɉȸɇ ȴɉɈȻȾȸɇ ɀȰȾȵȴɃɁȻȰɇ ȾȰȻ Ɉȸɇ ɅȵȿɃɅɃɁɁȸɇɃɉ
Ȳɳʍɸɿ ʏɻʎ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ȵɅɅȰ ȵʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻʎ ȵʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏʉʐ ȵɅ ȰɁȰȴ ȵȴȲɀ ɸʃɷʀɷɸʏɲɿ
ȴɻʅʊʍɿɲ Ʌʌʊʍʃʄɻʍɻ ɶɿɲ ʏɻʆ ʐʋʉɴʉʄɼ ɲɿʏɼʍɸʘʆ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ɷʐʆɻʏɿʃʉʑʎ
ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐʎ.
Ƀɿ ʐʋʉɴʄɻɽɸʀʍɸʎ ʋʌʉʏɳʍɸɿʎ ɲʇɿʉʄʉɶʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻ ȴ.ɉɅ.Ȱ. ʘʎ ȵɌ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɸʋɿʄɸɶʉʑʆ ʉɿ
ʋʌʉʏɳʍɸɿʎ / ʋʌɳʇɸɿʎ ʋʉʐ ɽɲ ɸʆʏɲʖɽʉʑʆ.
ȸ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ɲɿʏɼʍɸʘʆ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ / ɸʋɿʄʉɶɼʎ ʋʌɳʇɸʘʆ ʋʌʉʎ ɹʆʏɲʇɻ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʉʌɿɺʊʅɸʆɻ ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ ʍʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ ʃɲɿ ʏɲ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ ʃʌɿʏɼʌɿɲ ʏʉʐ ȵɅ:
1. ȵʋɿʄʉɶɼ ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʎ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ
ȸ ɸʋɿʄʉɶɼ ʏɻʎ ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʎ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ ɶʀʆɸʏɲɿ ʍʏʉ ʍʏɳɷɿʉ ʏɻʎ ɸʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻʎ ʏɻʎ ɷʌɳʍɻʎ ʃɲɿ
ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ, ʙʍʏɸ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ɶʆʘʍʏɼ ʍʏʉʐʎ ɷʐʆɻʏɿʃʉʑʎ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐʎ.
Ƀɿ ɴɲʍɿʃɹʎ ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɸʎ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ ɲʋʊ ʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ɶʀʆɸʏɲɿ ɸʋɿʄʉɶɼ ɸʀʆɲɿ ɻ ɳʅɸʍɻ
ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʃɲɿ ɻ ʍʐɶʃʌɿʏɿʃɼ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ.
ɇʏʉ ɸʆ ʄʊɶʘ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ɸʋɿʄɹʖɽɻʃɸ ɻ ɳʅɸʍɻ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ. Ⱦɳɽɸ ɲʀʏɻʍɻ ʋʉʐ ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ
ɲʇɿʉʄʉɶɸʀʏɲɿ ɳʅɸʍɲ ʖʘʌʀʎ ʆɲ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʆɲ ʋɲʌɹʄɽɸɿ ɻ ʋʌʉɽɸʍʅʀɲ ʐʋʉɴʉʄɼʎ. ȵʔʊʍʉʆ ɻ ɲʀʏɻʍɻ
ɿʃɲʆʉʋʉɿɸʀ ʏɲ ʃʌɿʏɼʌɿɲ ʋʉʐ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ Ʌʌʊʍʃʄɻʍɻ ʋʌʉʘɽɸʀʏɲɿ ɶɿɲ ɹʆʏɲʇɻ. ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ʋʉʄʄʙʆ ɷʐʆɻʏɿʃʙʆ ɷɿʃɲɿʉʑʖʘʆ, ɻ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏʘʆ ʐʋʉɴɲʄʄʉʅɹʆʘʆ ɲɿʏɼʍɸʘʆ ʍʐʆɸʖʀɺɸʏɲɿ, ʅɸ ʏɻ
ʍɸɿʌɳ ʏɻʎ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲʎ ʏʉʐ ʋʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐ ʐʋʉɴʉʄɼʎ, ʅɹʖʌɿ ʆɲ ɸʇɲʆʏʄɻɽɸʀ ʉ ɷɿɲɽɹʍɿʅʉʎ
ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ʏɻʎ Ʌʌʊʍʃʄɻʍɻʎ.
ȸ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ ʅɹɽʉɷʉʎ ɸʋɿʄɹʖɽɻʃɸ ɶɿɲ ʏʉ «ȵɿɷɿʃʊ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ
ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻ 3400 ɲʆɹʌɶʘʆ, ʋʌʙɻʆ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ʍʏɿʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʋʉʐ ɸʋʄɼɶɻʍɲʆ
ʄʊɶʘ ʏɻʎ ɲʋʉʄɿɶʆɿʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ʍʏɿʎ Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɸʎ ʏɻʎ ȴʐʏɿʃɼʎ ɀɲʃɸɷʉʆʀɲʎ ʃɲɿ ʏɻʎ
Ʌɸʄʉʋʉʆʆɼʍʉʐ» ɸʋɸɿɷɼ ʃɲʏɳ ʃɲʆʊʆɲ ɻ ɳʅɸʍɻ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ɸʀʆɲɿ ʏɲʖʑʏɸʌɻ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɸʃʋɸʌɲʀʘʍɻ ʏʘʆ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ʏɻʎ, ʃɲɿ ɸʋɿʏʌɹʋɸɿ ʍʏʉʐʎ ɷʐʆɻʏɿʃʉʑʎ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐʎ ʋʉʐ
ɷɿɲɽɹʏʉʐʆ ɸʏʉɿʅʊʏɻʏɲ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ʋʌʉʏɳʍɸʘʆ (ʃɲɿ ʋʄɻʌʉʑʆ ʏɿʎ ɸʄɳʖɿʍʏɸʎ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ʏɻʎ
ʋɲʌʉʑʍɲʎ) ʆɲ ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɻɽʉʑʆ ʖʘʌʀʎ ʍɻʅɲʆʏɿʃɹʎ ʃɲɽʐʍʏɸʌɼʍɸɿʎ, ɲʔʉʑ ʃɳɽɸ ʋʌʊʏɲʍɻ
ɲʇɿʉʄʉɶɸʀʏɲɿ ʅʊʄɿʎ ʐʋʉɴʄɻɽɸʀ.
ȵʋɿʋʄɹʉʆ ɸʃʏɿʅɼɽɻʃɸ ʊʏɿ ʉɿ ʋʊʌʉɿ ʋʉʐ ɷɿɲʏʀɽɸʆʏɲɿ ɶɿɲ ʏʉ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ɸʋɲʌʃʉʑʆ ɶɿɲ ʏɻ
ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻ ʏʘʆ ʋʌʉʏɳʍɸʘʆ ʋʉʐ ʏɸʄɿʃɳ ɽɲ ʐʋʉɴʄɻɽʉʑʆ.
2. ȴɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ ʏʘʆ ʋʌʉʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻ ʋʌʉʏɳʍɸʘʆ
ȸ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ ʏʘʆ ʋʌʉʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻ ʋʌɳʇɸʘʆ ɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿ ʍɸ ɷʑʉ ʍʏɳɷɿɲ:
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ɇɈȰȴȻɃ Ȱʚ: ȶʄɸɶʖʉʎ ʋʄɻʌʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ ɸʋɿʄɸʇɿʅʊʏɻʏɲʎ ʋʌʊʏɲʍɻʎ
ɇɈȰȴȻɃ Ȳʚ: Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏʘʆ ʋʌʉʏɳʍɸʘʆ ɲʆɳ ʃʌɿʏɼʌɿʉ / ʉʅɳɷɲ ʃʌɿʏɻʌʀʘʆ
ȸ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑʎ ɲʇɿʉʄʉɶɻʏɹʎ (ʐʋɲʄʄɼʄʉʐʎ ʏʉʐ ȴɉɅȰ), ɶɿɲ
ʏʉʐʎ ʉʋʉʀʉʐʎ ɷɿɲʍʔɲʄʀɺɸʏɲɿ, ʍɸ ʃɳɽɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ, ʊʏɿ:
ɲ) ɷɸʆ ʐʔʀʍʏɲʏɲɿ ʍʑɶʃʌʉʐʍɻ ʍʐʅʔɸʌʊʆʏʘʆ
ɴ) ɷɿɲɽɹʏʉʐʆ ʏɻʆ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɻ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ʏɻʎ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ.
Ⱦɲʏɳ ʏɻʆ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʃɲɿ ʍʏɻ ʔɳʍɻ ɸʄɹɶʖʉʐ ʋʄɻʌʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ ɸʋɿʄɸʇɿʅʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ ʋʌʊʏɲʍɻʎ
(ɇɈȰȴȻɃ Ȱ’), ʉ ɲʇɿʉʄʉɶɻʏɼʎ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ɺɻʏɼʍɸɿ ɸɶɶʌɳʔʘʎ ʏɻʆ ʐʋʉɴʉʄɼ ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʙʆ
ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʃɲɿ ɷɿɸʐʃʌɿʆʀʍɸʘʆ ɸʆɻʅɸʌʙʆʉʆʏɲʎ ʏʉʆ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉ. Ƀ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʎ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ʋʌʉʍʃʉʅʀʍɸɿ ʏɲ ɲɿʏɻɽɹʆʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɸʆʏʊʎ ʋɹʆʏɸ (5) ɸʌɶɳʍɿʅʘʆ ɻʅɸʌʙʆ ʋɹʌɲʆ ʏɻʎ ʉʋʉʀɲʎ ɻ
ʋʌʊʏɲʍɻ ɲʋʉʌʌʀʋʏɸʏɲɿ. ɇʏɻ ʍʐʆɹʖɸɿɲ ʃɲɿ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ʋʌʉʍʃʊʅɿʍɻ ʏʘʆ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʙʆ ɻ ʋʌʊʏɲʍɻ
ɲʇɿʉʄʉɶɸʀʏɲɿ ʅɸ ɴɳʍɻ ʃɲɿ ʏɲ ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ.
ɇʏɻ ʔɳʍɻ Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ ʏʘʆ ʋʌʉʏɳʍɸʘʆ ɲʆɳ ʃʌɿʏɼʌɿʉ ɼ ʃɲɿ ʉʅɳɷɲ ʃʌɿʏɻʌʀʘʆ (ɇɈȰȴȻɃ Ȳʚ) ʉ
ɲʇɿʉʄʉɶɻʏɼʎ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ɺɻʏɼʍɸɿ ɷɿɸʐʃʌɿʆʀʍɸɿʎ ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʏɻʆ ʃɲʄʑʏɸʌɻ ʃɲʏɲʆʊɻʍɻ ʏʉʐ
ʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ ʏɻʎ ʋʌʊʏɲʍɻʎ.
Ƀɿ ɷɿɸʐʃʌɿʆʀʍɸɿʎ ɸʀʆɲɿ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʋʉʐ ɺɻʏʉʑʆʏɲɿ ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʏɻʆ ʃɲʄʑʏɸʌɻ ʃɲʏɲʆʊɻʍɻ ʏʉʐ
ʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ ʏɻʎ ʋʌʊʏɲʍɻʎ.
ȸ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ ɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿ ɷɿɲɷʉʖɿʃɳ ɶɿɲ ʏɿʎ ɸʋɿʅɹʌʉʐʎ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ ʃʌɿʏɻʌʀʘʆ. ɇɸ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʅʀɲ ʋʌʊʏɲʍɻ ɲʋʉʃʄɸʀɸʏɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ ʅɿɲʎ
ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎ ʃʌɿʏɻʌʀʘʆ, ʉ ɲʇɿʉʄʉɶɻʏɼʎ ʋʌʉɴɲʀʆɸɿ ʍʏɻʆ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ʃɲʏɻɶʉʌɿʙʆ
ʃʌɿʏɻʌʀʘʆ ʙʍʏɸ ɻ ɲɿʏɿʉʄʉɶɻʅɹʆɻ ɲʋʊʌʌɿʗɻ ʏɻʎ ʋʌʊʏɲʍɻʎ ʆɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʃʌʀʍɻ ɶɿɲ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ
ʏɻʎ ʋʌʊʏɲʍɻʎ. ɀɿɲ ʏɹʏʉɿɲ ɸʋɿʄʉɶɼ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʖʌɼʍɿʅɻ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ʐʋʉɷɸɿʖɽʉʑʆ ʍʏʉʆ
ɷʐʆɻʏɿʃʊ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉ ʉɿ ɸʄʄɸʀʗɸɿʎ ʃɲɿ ɲɷʐʆɲʅʀɸʎ ʏɻʎ ʋʌʊʏɲʍɼʎ ʏʉʐ. Ɉʉ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʏɻʎ
ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɻ ʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻ ʃɳɽɸ ʃʌɿʏɻʌʀʉʐ ʃɲʏɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʍʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲʎ ʏʉ
Ɍʑʄʄʉ Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ ʏɻʎ Ʌʌɳʇɻʎ.
ɇɈȰȴȻɃ Ȱʚ: ȶʄɸɶʖʉʎ ʋʄɻʌʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ ɸʋɿʄɸʇɿʅʊʏɻʏɲʎ ʋʌʊʏɲʍɻʎ
Ɉʉ ɇʏɳɷɿʉ Ȱ’ ɹʖɸɿ ʍʏʊʖʉ ʆɲ ɷɿɲʍʔɲʄʀʍɸɿ, ɲʆɸʇɳʌʏɻʏɲ ɲʋʊ ʏɻ ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ ʏɻʎ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ
(ʍʐɶʃʌɿʏɿʃɼ ɼ ɳʅɸʍɻ), ʏɿʎ ɸʄɳʖɿʍʏɸʎ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ʋʉʐ ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ʃɲʆʉʆɿʍʏɿʃʊ ʋʄɲʀʍɿʉ
ʃɲɿ ʍʏɻ ʍʐʆɹʖɸɿɲ ɻ ʋʌʊʏɲʍɻ ʋʌʉʖʘʌɳɸɿ ʍʏʉ ɇʏɳɷɿʉ Ȳʚ ʏɻʎ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ. Ƀɿ ɲɿʏɼʍɸɿʎ
ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ ʅɹʍʘ ʏʉʐ ɅɇȾȵ ʅɸ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ɲʌʖɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ ʍʐʅɴɲʏʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ
ʋʌʊʏɲʍɻʎ ɲʋʊ ʏʉ ʍʑʍʏɻʅɲ, ʊʋʉʐ ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ɸɳʆ:
ȸ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ʏɻʎ ɲʀʏɻʍɻʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ ɸʀʆɲɿ ɸʆʏʊʎ ʏɻʎ ʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ ʋʉʐ ʏʀɽɸʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ.
ɇʏɻ ʍʐʆɹʖɸɿɲ ɸʇɸʏɳɺɸʏɲɿ:
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ɲ) ȵɳʆ ʉ ʔʉʌɹɲʎ ʋʉʐ ʐʋʉɴɳʄʄɸɿ ʏɻʆ ʋʌʊʏɲʍɻ ɸʅʋʀʋʏɸɿ ʍʏɿʎ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ ɷʐʆɻʏɿʃʙʆ ɷɿʃɲɿʉʑʖʘʆ
ʋʉʐ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ.
ɴ) ȵɳʆ ʉ ʔʉʌɹɲʎ ʋʉʐ ʐʋʉɴɳʄʄɸɿ ʏɻʆ ʋʌʊʏɲʍɻ ɹʖɸɿ ʏɻʆ ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲ ɸʃʏɹʄɸʍɻʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ. Ƀ
ɹʄɸɶʖʉʎ ɶʀʆɸʏɲɿ ʅɸ ɴɳʍɻ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻʎ (ʋ.ʖ. ʃɲʆʉʆɿʍʏɿʃɹʎ ɲʋʉʔɳʍɸɿʎ, ʃɲʏɲʍʏɲʏɿʃɳ
ʔʉʌɹʘʆ ʃʄʋ) ʋʉʐ ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ʍʐʆɻʅʅɹʆɲ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʐʋʉɴʉʄɼ ʏʉʐ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ
ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲ ʍʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ.
ɶ) ȸ ʏʐʋɿʃɼ ʋʄɻʌʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ʐʋʉɴɲʄʄʊʅɸʆɻʎ ʋʌʊʏɲʍɻʎ ʃɲɿ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ ɲʆ, ɶɿɲ ʏɻʆ ʐʋʉɴʉʄɼ
ʏɻʎ ʋʌʊʏɲʍɻʎ, ɲʃʉʄʉʐɽɼɽɻʃɸ ɻ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ, ɲʆ ʏɲ ʏʐʋʉʋʉɿɻʅɹʆɲ ɹʆʏʐʋɲ ɸʀʆɲɿ
ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɹʆɲ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆɲ ʍʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ.
ɷ) ȵɳʆ ɻ ʋɸʌʀʉɷʉʎ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏɻʎ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎ ʋʌʉʎ ʍʐɶʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻ ʋʌɳʇɻʎ ɸʅʋʀʋʏɸɿ
ɸʆʏʊʎ ʏɻʎ ʋɸʌɿʊɷʉʐ ɸʋɿʄɸʇɿʅʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ.
ɸ) ȵɳʆ ɻ Ʌʌɳʇɻ ɸʅʋʀʋʏɸɿ ʍʏʉʐʎ Ⱥɸʅɲʏɿʃʉʑʎ ɇʏʊʖʉʐʎ, ʏɿʎ ȵʋɸʆɷʐʏɿʃɹʎ Ʌʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɸʎ ʃɲɿ
ȵɿɷɿʃʉʑʎ ʍʏʊʖʉʐʎ ɼ/ ʃɲɿ ʍʏɲ ʋɸɷʀɲ ʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎ/ ɷʌɳʍɸɿʎ ʏɻʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ʋʌʊʍʃʄɻʍɻʎ.
ʍʏ) ȵɳʆ ɷɿɲʍʔɲʄʀɺɸʏɲɿ ɻ ʅɻ ɸʋɿʃɳʄʐʗɻ ʏʘʆ ʖʉʌɻɶʉʐʅɹʆʘʆ ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɼʍɸʘʆ ʅɸ ɳʄʄɲ
ȵʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃɳ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ ʃɲɿ ɳʄʄɲ ɸʐʌʘʋɲʁʃɳ ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃɳ ɸʌɶɲʄɸʀɲ.
ɅɆɃɋɅɃȺȵɇȸ ȳȻȰ ȵɅȻɈɉɍȸ ɃȿɃȾȿȸɆɏɇȸ ɈɃɉ ɇɈȰȴȻɃɉ Ȱʚ:
Ʉʄɲ ʏɲ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ʃʌɿʏɼʌɿɲ ʏʉʐ ɇʏɲɷʀʉʐ Ȱʚ, ɹʖʉʐʆ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɸʔɲʌʅʉɶɼ. ȸ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ
ɇʏɲɷʀʉʐ Ȱ, ɲʆɸʇɲʌʏɼʏʘʎ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏʉʎ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ ɽɸʏɿʃɼ ɼ ɲʌʆɻʏɿʃɼ ʍɻʅɲʏʉɷʉʏɸʀ ʏɻʆ
ɹʆɲʌʇɻ ʏʉʐ ʍʏɲɷʀʉʐ Ȳ ʏɻʎ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ ʏʘʆ ʋʌʉʏɳʍɸʘʆ.
ɇɈȰȴȻɃ Ȳʚ: Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏʘʆ ʋʌʉʏɳʍɸʘʆ ɲʆɳ ʉʅɳɷɲ ʃʌɿʏɻʌʀʘʆ (Ȱ)
Ⱦɲʏɳ ʏʉ ɇʏɳɷɿʉ Ȳʚ ɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿ ɻ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏʘʆ ʋʌʉʏɳʍɸʘʆ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʃʌɿʏɼʌɿɲ, ʏɲ ʉʋʉʀɲ
ɷɿɲʃʌʀʆʉʆʏɲɿ ʍɸ ʋɹʆʏɸ ɴɲʍɿʃɹʎ ʉʅɳɷɸʎ ʘʎ ɲʃʉʄʉʑɽʘʎ:
1ɻ ɃɀȰȴȰ ȾɆȻɈȸɆȻɏɁ : Ʌʄɻʌʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ʍɲʔɼʆɸɿɲ ʏɻʎ ʋʌɳʇɻʎ
Ⱦɲʏɳ ʏɻʆ ɸʇɹʏɲʍɻ ʏɻʎ ɸʆ ʄʊɶʘ ʉʅɳɷɲʎ ʃʌɿʏɻʌʀʘʆ ɲʇɿʉʄʉɶʉʑʆʏɲɿ:
x Ʌʄɻʌʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ʍɲʔɼʆɸɿɲ ʏʉʐ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐ ʏɻʎ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎ ʋʌɳʇɻʎ (Ȱ1) , ʊʍʉʆ

ɲʔʉʌɳ:
ɲ) ʍʏɻ ʍɲʔɼ ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏʉʐ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐ ʅɸ ɲʆɲʔʉʌɳ ʍʏɲ ɴɲʍɿʃɳ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ ʏɻʎ
ʋʌɳʇɻʎ (ʋ.ʖ. ʍʏʊʖʉʎ ʏɻʎ ʋʌɳʇɻʎ, ʉʅɳɷɲ-ʍʏʊʖʉʎ/ʘʔɸʄʉʑʅɸʆʉɿ, ɷʌɳʍɸɿʎ / ʐʋʉɷʌɳʍɸɿʎ),
ɴ) ʍʏɻ ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ, ɻ ʉʋʉʀɲ ɽɲ ɲʆɲʔɹʌɸɿ ʊʄɸʎ ʏɿʎ ɲʆɲɶʃɲʀɸʎ
ɸʌɶɲʍʀɸʎ/ʋʌʉʅɼɽɸɿɸʎ/ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʏʉʐ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐ (ɸʋɿʄʉɶɼ
ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʎ ʃɲɿ ɲʆɳʄʐʍɻ ʏɻʎ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏɻʎ ʋʌɳʇɻʎ ɼ ʏʘʆ ɸʋɿʅɹʌʉʐʎ ʐʋʉɹʌɶʘʆ ɲʐʏɼʎ,
ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɸʎ ɸʆɹʌɶɸɿɸʎ, ʖʌʉʆɿʃɼ ɲʄʄɻʄʉʐʖʀɲ ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ),
ɶ) ʍʏɻʆ ɲʋʉʏʑʋʘʍɻ ʏʘʆ ʋɲʌɲɷʉʏɹʘʆ ʏɻʎ ʋʌɳʇɻʎ,
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ɷ) ʍʏɲ ʅɹʏʌɲ ɷɻʅʉʍɿʊʏɻʏɲʎ/ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ʏɻʎ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎ ʋʌɳʇɻʎ (ʃɲʏɲʄʄɻʄʊʏɻʏɲ ɷʌɳʍɸʘʆ
ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ, ɲʆɳʄʉɶɻʎ ɹʃʏɲʍɻʎ ʅɸ ʏɻʆ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ ʋʌɳʇɻ).
x Ʌʄɻʌʊʏɻʏɲ ʐʋʉɴɲʄʄʊʅɸʆɻʎ ʋʌʊʏɲʍɻʎ (Ȱ2)

Ȱʇɿʉʄʉɶɸʀʏɲɿ ɲʆ ʐʋʉɴʄɼɽɻʃɸ ɻ ʏʐʋʉʋʉɿɻʅɹʆɻ ɲʀʏɻʍɻ
x Ɉɼʌɻʍɻ ɴɲʍɿʃʙʆ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸʘʆ (Ȱ3)

Ȱʇɿʉʄʉɶɸʀʏɲɿ ɸɳʆ ʉ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʎ ʏɻʌɸʀ ʏɿʎ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ʐʋɲɶʘɶɼʎ ʊʋʘʎ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ
ʋɲʌʉʑʍɲ. Ɉɲ ʃʌɿʏɼʌɿɲ ɸʋɿʄɸʇɿʅʊʏɻʏɲʎ ʋʉʐ ɸʇɸʏɳɺʉʆʏɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʆ ʄʊɶʘ ʋʌɳʇɻ ɸʀʆɲɿ:
ɲ) ȸ ʅɻ ʅɸʏɲɴʉʄɼ ʏʉʐ ʋʌʉʒʋɳʌʖʉʆʏʉʎ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʋʉʐ ʋʌʉɹʌʖɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻ ʅɸʀʘʍɼ ʏʉʐ ʋʌɿʆ
ʏɻʆ ʐʋʉɴʉʄɼ ʏɻʎ ɲʀʏɻʍɻʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ.
ɴ) Ɉʉ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ, ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɷɸʆ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʍʏɿʎ ɸʇɲɿʌɹʍɸɿʎ
ʋʉʐ ʉʌʀɺɸɿ ɻ ʋɲʌʉʑʍɲ.
ɶ) ȸ ɶɸʘɶʌɲʔɿʃɼ ʏʉʋʉɽɸʍʀɲ ʏʉʐ ʏʊʋʉʐ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ɼ ʏʉʐ ʏʐʖʊʆ
ʐʋʉʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ ʏɻʎ ʊʋʉʐ ɽɲ ɲʋɲʍʖʉʄɻɽɸʀ ʉ ʘʔɸʄʉʑʅɸʆʉʎ ɳʆɸʌɶʉʎ.
ɷ) Ɉʉ ʑʗʉʎ ʏʘʆ ʃʌɲʏɿʃʙʆ ɸʆɿʍʖʑʍɸʘʆ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ʄɳɴɸɿ ɻ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ de minimis,
ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɷɸʆ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʇɸʋɸʌʆɳ ʏʉ ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʏʘʆ 200.000 €, ɼ ʏʉ ʋʉʍʊ ʏʘʆ 100.000 ɸʐʌʙ
ɲʆ ɻ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʍʏʉʆ ʏʉʅɹɲ ʏʘʆ ʉɷɿʃʙʆ ʅɸʏɲʔʉʌʙʆ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʆ
Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊ 1407/2013 ʏɻʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ, ɸʀʏɸ ʅɸ ʏʉ ɳʌɽʌʉ 22 ʏʉʐ Ⱦɲʆ.651/2014 ɷɸʆ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ʇɸʋɸʌʆɳ ʏʉ ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʏʘʆ 800.000€.
ɸ) Ɉʉ ɶɸɶʉʆʊʎ ʊʏɿ ɸʃʃʌɸʅɸʀ ɲʆɳʃʏɻʍɻ ʃʌɲʏɿʃʙʆ ɸʆɿʍʖʑʍɸʘʆ.
ʍʏ) Ɉʉ ɶɸɶʉʆʊʎ ʊʏɿ ʃɲʄʑʋʏʉʆʏɲɿ ʉɿ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ɸʋɿʄɸʇɿʅʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ ɷʌɳʍɻʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ɷɲʋɲʆʙʆ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ʉʌɿɺʊʅɸʆɲ ʍʏʉ ʃɲɽɸʍʏʙʎ ʃʌɲʏɿʃʙʆ ɸʆɿʍʖʑʍɸʘʆ ʋʉʐ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʃɳɽɸ ʔʉʌɳ.
ȵʋɿʄɸʇɿʅʊʏɻʏɲ ʋɸʌɿʊɷʉʐ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ (Ȱ4)
ȵʇɸʏɳɺɸʏɲɿ ɲʆ ɻ ʋɸʌʀʉɷʉʎ ʏɻʎ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎ ʋʌʉʎ ʍʐɶʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻ ʋʌɳʇɻʎ ɸʅʋʀʋʏɸɿ ɸʆʏʊʎ
ʏɻʎ ʋɸʌɿʊɷʉʐ ɸʋɿʄɸʇɿʅʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʏʉʐ ʖʌʉʆɿʃʉʑ ɷɿɲʍʏɼʅɲʏʉʎ ɿʍʖʑʉʎ ʏʉʐ
ʃɲɽɸʍʏʙʏʉʎ ʃʌɲʏɿʃʙʆ ɸʆɿʍʖʑʍɸʘʆ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ɸʋɿʄɸɶɸʀ ʃɳɽɸ ʔʉʌɳ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌɳʇɻ.
x

-Ɉʉ ʃʌɿʏɼʌɿʉ ɲʐʏʊ ɸʀʆɲɿ ɷʐɲɷɿʃʊ (ʆɲɿ/ ʊʖɿ).
2ɻɃɀȰȴȰ ȾɆȻɈȸɆȻɏɁ: ȵʆʍʘʅɳʏʘʍɻ ʉʌɿɺʊʆʏɿʘʆ ʋʉʄɿʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ʏɼʌɻʍɻ ɽɸʍʅɿʃʉʑ ʋʄɲɿʍʀʉʐ (Ȳ)
x Ɉɼʌɻʍɻ ɸɽʆɿʃʙʆ ʃɲɿ ʃʉɿʆʉʏɿʃʙʆ ʃɲʆʊʆʘʆ (Ȳ1).
ȵʇɸʏɳɺɸʏɲɿ ɸɳʆ ʉ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʎ ɹʖɸɿ ʏɻʌɼʍɸɿ ʅɹʖʌɿ ʏɻ ʍʏɿɶʅɼ ʏɻʎ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ʏɻʎ ɲʀʏɻʍɻʎ
ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ ʏʉʐʎ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɿʍʖʑʉʆʏɸʎ ɸɽʆɿʃʉʑʎ ʃɲɿ ʃʉɿʆʉʏɿʃʉʑʎ ʃɲʆʊʆɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ ʋʌɳʇɻ.
-Ɉʉ ʃʌɿʏɼʌɿʉ ɸʀʆɲɿ ɷʐɲɷɿʃʊ (ʆɲɿ/ʊʖɿ).
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ɇʐʅɴɲʏʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ʋʌɳʇɻʎ ʅɸ ʏʉʐʎ ʃɲʆʊʆɸʎ ʏʉʐ ɲʆʏɲɶʘʆɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʏʘʆ ʃʌɲʏɿʃʙʆ
ɸʆɿʍʖʑʍɸʘʆ (Ȳ2). ȵʇɸʏɳɺɸʏɲɿ, ɸʔʊʍʉʆ ɻ ʋʌɳʇɻ ɸʆɹʖɸɿ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʃʌɲʏɿʃʙʆ ɸʆɿʍʖʑʍɸʘʆ, ɻ
ʍʐʅɴɲʏʊʏɻʏɳ ʏɻʎ ʅɸ ʏʉ ʃɲʆʉʆɿʍʏɿʃʊ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʘʆ ʃʌɲʏɿʃʙʆ ɸʆɿʍʖʑʍɸʘʆ.
-Ɉʉ ʃʌɿʏɼʌɿʉ ɸʀʆɲɿ ɷʐɲɷɿʃʊ (ʆɲɿ/ʊʖɿ) ɼ ɷɸʆ ɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿ.

x

x Ʌʌʉɲɶʘɶɼ ʏɻʎ ɿʍʊʏɻʏɲʎ ʅɸʏɲʇʑ ɲʆɷʌʙʆ ʃɲɿ ɶʐʆɲɿʃʙʆ ʃɲɿ ʏɻʎ ʅɻ ɷɿɳʃʌɿʍɻʎ (Ȳ3).
ȵʇɸʏɳɺɸʏɲɿ ɸɳʆ ɻ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ ʋʌɳʇɻ ʋʌʉɲʍʋʀɺɸɿ ʏɻʆ ɿʍʊʏɻʏɲ ʅɸʏɲʇʑ ɲʆɷʌʙʆ ʃɲɿ ɶʐʆɲɿʃʙʆ
ʃɲɿ ɲʋʉʏʌɹʋɸɿ ʃɳɽɸ ɷɿɳʃʌɿʍɻ ʄʊɶʘ ʔʑʄʉʐ, ʔʐʄɼʎ, ɸɽʆʉʏɿʃɼʎ ʃɲʏɲɶʘɶɼʎ, ɽʌɻʍʃɸʀɲʎ,
ʋɸʋʉɿɽɼʍɸʘʆ, ɲʆɲʋɻʌʀɲʎ, ɻʄɿʃʀɲʎ, ɶɸʆɸʏɼʍɿʉʐ ʋʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʉʑ.
-Ɉʉ ʃʌɿʏɼʌɿʉ ɸʀʆɲɿ ɷʐɲɷɿʃʊ (ʆɲɿ/ʊʖɿ).
x ȵʇɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏɻʎ ʋʌʉʍɴɲʍɿʅʊʏɻʏɲʎ ʏʘʆ ɲʏʊʅʘʆ ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɲ (Ȳ4).
ȵʇɸʏɳɺɸʏɲɿ ʋʙʎ ɻ ʋʌɳʇɻ ɷɿɲʍʔɲʄʀɺɸɿ ʏɻʆ ʋʌʉʍɴɲʍɿʅʊʏɻʏɲ ʏʘʆ ɲʏʊʅʘʆ ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɲ ɼ ɲʆ
ɸʆʍʘʅɲʏʙʆɸɿ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɸʎ ʋʌʉʍɲʌʅʉʍʅɹʆɸʎ ʍʏɿʎ ɲʆɳɶʃɸʎ ʏʘʆ ȰʅɸȰ. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʃɲʏɳ ʏɻʆ
ʉʋʉʀɲ ʅʀɲ ʋʌɳʇɻ ɹʖɸɿ ɼɷɻ ʍʐʅɴɲʍɿʉʋʉɿɻɽɸʀ ʃɲɿ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ɶʀʆɸɿ ʋʌʊɴʄɸʗɻ ɶɿɲ ʏɲ ȰʅɸȰ,
ɸʔʊʍʉʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻ ʔʑʍɻ ʏɻʎ ʋʌɳʇɻʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ʃɸʀʅɸʆɻ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ, ɻ ɽɸʏɿʃɼ
ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʏɸʃʅɻʌɿʙʆɸʏɲɿ ʅɸ ʏɻ ɷɹʍʅɸʐʍɻ ʏʉʐ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐ ʊʏɿ ɽɲ ɲʆɲʄɳɴɸɿ
ʊʄɸʎ ʏɿʎ ɷɲʋɳʆɸʎ ʋʌʉʍɲʌʅʉɶɼʎ ɶɿɲ ɸʇɲʍʔɳʄɿʍɻ ʋʌʉʍɴɲʍɿʅʊʏɻʏɲʎ ɶɿɲ ȰʅɸȰ ʅɸ ɷɿʃɳ ʏʉʐ
ɹʇʉɷɲ.
ȵɿɷɿʃɳ ɶɿɲ ʏʉ ɸʆ ʄʊɶʘ ʃʌɿʏɼʌɿʉ ɷɿɸʐʃʌɿʆʀɺɸʏɲɿ ʊʏɿ ɻ ɽɸʏɿʃɼ ɲʋɳʆʏɻʍɻ («ɁȰȻ») ʃɲʄʑʋʏɸɿ ʏɿʎ
ɲʃʊʄʉʐɽɸʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ:
i. ɇʏɻʆ ʋʌɳʇɻ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʊʄɸʎ ʉɿ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ,
ʙʍʏɸ ʆɲ ɸʇɲʍʔɲʄʀɺɸʏɲɿ ɻ
ʋʌʉʍɴɲʍɿʅʊʏɻʏɲ ʍʏɲ ȰʅɸȰ ɼ ɻ ɸʆʍʘʅɳʏʘʍɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʙʆ ʋʌʉʍɲʌʅʉʍʅɹʆʘʆ ʍʏɿʎ
ɲʆɳɶʃɸʎ ʏʘʆ ȰʅɸȰ.
ii. ȴɸʆ ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʇɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏɻʎ ʋʌʉʍɴɲʍɿʅʊʏɻʏɲʎ ʍʏɲ ȰʅɸȰ,

ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ ʏɻ ʔʑʍɻ ʏɻʎ ʋʌɳʇɻʎ ɴɳʍɸɿ ʏɻʎ ʉʋʉʀɲʎ ɷɸʆ ʃʘʄʑɸʏɲɿ ɼ ɷɸʆ
ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɻ ʋʌʉʍɴɲʍɿʅʊʏɻʏɲ ʍʏɲ ȰʅɸȰ.
-Ɉʉ ʃʌɿʏɼʌɿʉ ɸʀʆɲɿ ɷʐɲɷɿʃʊ (ʆɲɿ/ʊʖɿ).
3ɻɃɀȰȴȰ ȾɆȻɈȸɆȻɏɁ: ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ ʋʌɳʇɻʎ (ȳ)
Ʌʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɲʇɿʉʄʉɶɻɽɸʀ ɻ ʍʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ ʅɿɲʎ ʋʌɳʇɻʎ ɲʐʏɼ ɸʇɸʏɳɺɸʏɲɿ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɳ ʏɻʎ (ȳ1):
ȵʇɸʏɳɺɸʏɲɿ ɻ ʍʐʅɴʉʄɼ ʏɻʎ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎ ʋʌɳʇɻʎ ʍʏɻʆ ɸʋʀʏɸʐʇɻ ʏʘʆ ʍʏʊʖʘʆ ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ
ɷɸɿʃʏʙʆ, ʊʋʘʎ ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ.
-Ɉʉ ʃʌɿʏɼʌɿʉ ɲʇɿʉʄʉɶɸʀʏɲɿ ʅɸ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ: ʐʗɻʄɼ, ʅɹʍɻ, ʖɲʅɻʄɼ. ȸ ɸʋɿʄʉɶɼ
ʉʋʉɿɲʍɷɼʋʉʏɸ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ɽɸʏɿʃɼ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ.
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ȸ ɴɲɽʅʉʄʊɶɻʍɻ ʍʏʉ ʃʌɿʏɼʌɿʉ ɲʐʏʊ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ɲʋʊ ʏʉ ʋɻʄʀʃʉ ʏʉʐ ɲʌɿɽʅʉʑ ʏʘʆ ɲʏʊʅʘʆ ʋʉʐ
ɲɿʏɸʀʏɲɿ ʉ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʎ ʋʌʉʎ ʏʉʆ ɲʌɿɽʅʊ ʏʘʆ ɲʏʊʅʘʆ ʋʉʐ ɷɿʃɲɿʉʑʏɲɿ ʆɲ ʋʌʉʍʄɳɴɸɿ ʍʏo ʋʄɲʀʍɿʉ
ʏɻʎ ʋʌɳʇɻʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ.
ȸ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲ ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺɸʏɲɿ ʘʎ ʐʗɻʄɼ ɸʔʊʍʉʆ ʏʉ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʃʐʅɲʀʆɸʏɲɿ 0,71 1,00, ʘʎ ʅɹʍɻ ɸʔʊʍʉʆ ʏʉ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʃʐʅɲʀʆɸʏɲɿ 0,31-0,70 ʃɲɿ ʘʎ ʖɲʅɻʄɼ ʊʏɲʆ ʃʐʅɲʀʆɸʏɲɿ
0,01-0,30.
ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʌʆɻʏɿʃɼʎ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ ʍɸ ʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸ ɲʋʊ ʏɲ ɷʐʉ ʍʏɳɷɿɲ (ʋʌʉɲʆɲʔɸʌɽɹʆʏɲ
ɇʏɳɷɿɲ Ȱ ʃɲɿ Ȳ) ɻ ʋʌʊʏɲʍɻ ɲʋʉʌʌʀʋʏɸʏɲɿ ʃɲɿ ɸʆɻʅɸʌʙʆɸʏɲɿ ʍʖɸʏɿʃɳ ʉ ɷʐʆɻʏɿʃʊʎ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʎ.
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ȁ_1: ȁǿȈȉǹ ǼȄǼȉǹȈǾȈ ȆȁǾȇȅȉǾȉǹȈ ȈȉȅǿȋǼǿȍȃ ȆȇǹȄǼȍȃ ȀȇǹȉǿȀȍȃ ǼȃǿȈȋȊȈǼȍȃ ȃĬǼ -ǻȊȆǹ
ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǿǹȀȅ ȆȇȅīȇǹȂȂǹ: ǹȃǹȆȉȊȄǾ ǹȃĬȇȍȆǿȃȅȊ ǻȊȃǹȂǿȀȅȊ, ǼȀȆǹǿǻǼȊȈǾ Ȁǹǿ ǻǿǹ ǺǿȅȊ ȂǹĬǾȈǾ
ǹȄȅȃǹȈ ȆȇȅȉǼȇǹǿȅȉǾȉǹȈ: 2
ǼȆǼȃǻȊȉǿȀǾ ȆȇȅȉǼȇǹǿȅȉǾȉǹ:8i-ȆȡȩıȕĮıȘ ĲȦȞ ĮĲȩȝȦȞ ʌȠȣ ĮȞĮȗȘĲȠȪȞ İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲȦȞ ȝȘ İȞİȡȖȫȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȐ ĮĲȩȝȦȞ ıĲȘȞ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ ȝĮțȡȠȤȡȩȞȚĮ ĮȞȑȡȖȦȞ
țĮȚ ĲȦȞ ĮĲȩȝȦȞ ʌȠȣ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȝİȖȐȜȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘȝĮ İțĲȩȢ ĲȘȢ ĮȖȠȡȐȢ İȡȖĮıȓĮȢ, ȝİĲĮȟȪ ȐȜȜȦȞ ȝȑıȦ ĲȠʌȚțȫȞ ʌȡȦĲȠȕȠȣȜȚȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ
ȀȍǻǿȀȅȈ ȆȇȅȈȀȁǾȈǾȈ:
ȉǿȉȁȅȈ ȆȇȅȉǼǿȃȅȂǼȃǾȈ ȆȇǹȄǾȈ: “ǼȚįȚțȩ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ İʌȚȤȠȡȒȖȘıȘȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ 3400 ĮȞȑȡȖȦȞ, ʌȡȫȘȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ ıĲȚȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ ʌȠȣ İʌȜȒȖȘıĮȞ ȜȩȖȦ ĲȘȢ
ĮʌȠȜȚȖȞȚĲȠʌȠȓȘıȘȢ ıĲȚȢ ȆİȡȚĳȑȡİȚİȢ ĲȘȢ ǻȣĲȚțȒȢ ȂĮțİįȠȞȓĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ȆİȜȠʌȠȞȞȒıȠȣ”.
ȈǾȂǼǿǹ ǼȁǼīȋȅȊ
ǹ/
ǹ

1

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ

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

ȉȚȝȒ
ǼȟİȚįȓțİȣıȘ
ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ İȐȞ Ƞ ĳȠȡȑĮȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ĲȘȞ ʌȡȩĲĮıȘ
ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȩıțȜȘıȘ

ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ İȐȞ o ĳȠȡȑĮȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ĲȘȞ ʌȡȩĲĮıȘ ȑȤİȚ
ĲȘȞ ĮȡȝȠįȚȩĲȘĲĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ
2

ȃǹǿ

İȝʌȓʌĲİȚ ıĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ įȣȞȘĲȚțȫȞ įȚțĮȚȠȪȤȦȞ ʌȠȣ

ȅ ĳȠȡȑĮȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ĲȘȞ ʌȡȩĲĮıȘ ȑȤİȚ ĲȘȞ ĮȡȝȠįȚȩĲȘĲĮ

ȕȐıȘ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲİțȝȘȡȓȦıȘȢ (ʌ.Ȥ. țĮȞȠȞȚıĲȚțȑȢ ĮʌȠĳȐıİȚȢ,

İțĲȑȜİıȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ȖȚĮ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ĲȘȞ ʌȡȩĲĮıȘ

țĮĲĮıĲĮĲȚțȐ ĳȠȡȑȦȞ țȜʌ) ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıȣȞȘȝȝȑȞĮ
țĮĲȐ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȠȣ ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ țĮȚ ĲĮ ȠʌȠȓĮ

ȅȋǿ
ȃǹǿ

ȅȋǿ

ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȩıțȜȘıȘ
ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ ĮȞ, ȖȚĮ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȘȢ ʌȡȩĲĮıȘȢ,
ĮțȠȜȠȣșȒșȘțİ Ș İȖțİțȡȚȝȑȞȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ, ĮȞ ĲĮ

ȃǹǿ

ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞĮ ȑȞĲȣʌĮ İȓȞĮȚ ıȣȝʌȜȘȡȦȝȑȞĮ țĮȚ ȑȤȠȣȞ
İʌȚıȣȞĮĳșİȓ ȩȜĮ ĲĮ ıȣȞȠįİȣĲȚțȐ ȑȖȖȡĮĳĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ

ȅȋǿ

ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȘ ıȤİĲȚțȒ ʌȡȩıțȜȘıȘ țĮȚ İȚįȚțȩĲİȡĮ
3

ȉȣʌȚțȒ ȆȜȘȡȩĲȘĲĮ ȣʌȠȕĮȜȜȩȝİȞȘȢ ʌȡȩĲĮıȘȢ
ȃǹǿ
Ǿ ĮȓĲȘıȘ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ ʌȡȐȟȘȢ, ȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȘ Įʌȩ ĲȠ
ȞȩȝȚȝȠ İțʌȡȩıȦʌȠ ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ
OXI

ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ İȐȞ Ș ʌİȡȓȠįȠȢ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȘȢ
ʌȡȐȟȘȢ İȝʌȓʌĲİȚ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ İʌȚȜİȟȚȝȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ
4

ȆİȡȓȠįȠȢ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȘȢ ʌȡȐȟȘȢ

ȃǹǿ

ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ, ıİ ıȤȑıȘ țȐșİ ĳȠȡȐ ȝİ ĲȘȞ ʌİȡȓȠįȠ ȚıȤȪȠȢ
ĲȠȣ țĮȞȠȞȚıȝȠȪ țȡĮĲȚțȫȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ ʌȠȣ ȑȤİȚ İʌȚȜİȖİȓ ȖȚĮ
ȑȞĲĮȟȘ țĮȚ İĳĮȡȝȠȖȒ, İțĲȩȢ İȐȞ ıĲȘȞ ʌȡȩıțȜȘıȘ ȠȡȓȗİĲĮȚ

ȅȋǿ

įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ ʌȡȠșİıȝȓĮ
ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ ȠĲȚ įİȞ ȑȤİȚ ʌİȡĮȚȦșİȓ ĲȠ ĳȣıȚțȩ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ ĲȘȢ
ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȘȢ ʌȡȐȟȘȢ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ʌȠȣ Ƞ
įȣȞȘĲȚțȩȢ įȚțĮȚȠȪȤȠȢ ȣʌȑȕĮȜİ ĲȘȞ ĮȓĲȘıȘ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ,

ȃǹǿ

ıİ ıȤȑıȘ țȐșİ ĳȠȡȐ ȝİ ĲȠȞ ȚıȤȪȠȞĲĮ țĮȞȠȞȚıȝȩ țȡĮĲȚțȫȞ
İȞȚıȤȪıİȦȞ ʌȠȣ ȑȤİȚ İʌȚȜİȖİȓ ȞĮ İȞĲĮȤșİȚ Ș țȐșİ ʌȡȐȟȘ.
5

ȂȘ ʌİȡĮȓȦıȘ ĲȠȣ ĳȣıȚțȠȪ ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȠȣ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ

ȉȠȞȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȀĮȞ. 1303/2013, ȐȡșȡȠ 65,
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 6: «ȅȚ ʌȡȐȟİȚȢ įİȞ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ ȖȚĮ
ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ Įʌȩ ĲĮ ǼǻǼȉ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ
ʌİȡĮĲȦșİȓ ĳȣıȚțȐ Ȓ İțĲİȜİıĲİȓ ʌȜȒȡȦȢ ʌȡȚȞ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ Ƞ

ȅȋǿ

įȚțĮȚȠȪȤȠȢ ıĲȘ įȚĮȤİȚȡȚıĲȚțȒ ĮȡȤȒ ĲȘȞ ĮȓĲȘıȘ
ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ ȕȐıİȚ ĲȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ, ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĮȞ Ƞ
įȚțĮȚȠȪȤȠȢ ȑȤİȚ İțĲİȜȑıİȚ ȩȜİȢ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ ʌȜȘȡȦȝȑȢ».
6

7

Ǿ ȆȡȐȟȘ İȝʌȓʌĲİȚ ıĲȠȣȢ ĬİȝĮĲȚțȠȪȢ ȈĲȩȤȠȣȢ, ĲȚȢ ǼʌİȞįȣĲȚțȑȢ

ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ İĮȞ Ș ȆȡȐȟȘ İȝʌȓʌĲİȚ ıĲȠȣȢ ĬİȝĮĲȚțȠȪȢ ȈĲȩȤȠȣȢ,

ȆȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲİȢ țĮȚ ĲȠȣȢ ǼȚįȚțȠȪȢ ıĲȩȤȠȣȢ ĲȘȢ ȆȡȩıțȜȘıȘȢ

ĲȚȢ ǼʌİȞįȣĲȚțȑȢ ȆȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲİȢ țĮȚ ǼȚįȚțȠȪȢ ıĲȩȤȠȣȢ Ȓ/ țĮȚ

ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȠȣ ǼʌȚȤ. ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ

ıĲĮ ʌİįȓĮ ʌĮȡȑȝȕĮıȘȢ/ įȡȐıİȚȢ ĲȘȢ ȆȡȩıțȜȘıȘȢ.

ȂȘ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȦȞ ȤȠȡȘȖȠȣȝȑȞȦȞ ȤȡȘȝĮĲȠįȠĲȒıİȦȞ ȝİ ȐȜȜĮ

ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ İȐȞ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ȝȘ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȦȞ

ǼʌȚȤİȚȡȘıȚĮțȐ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮ țĮȚ ȐȜȜĮ İȣȡȦʌĮȧțȐ

ȤȠȡȘȖȠȣȝȑȞȦȞ ȤȡȘȝĮĲȠįȠĲȒıİȦȞ ȝİ ȐȜȜĮ ǼʌȚȤİȚȡȘıȚĮțȐ

ȃǹǿ
ȅȋǿ
ȃǹǿ

ǹȚĲȚȠȜȩȖȘıȘ/ȆĮȡĮĲȘȡȒı
İȚȢ
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ȤȡȘȝĮĲȠįȠĲȚțȐ İȡȖĮȜİȓĮ

Τεύχος B’ 5226/07.10.2022

ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮ Ȓ İȐȞ Ƞ ıȣȞįȣĮıȝȩȢ İʌȚȤȠȡȘȖȒıİȦȞ ȖȚĮ ĲȚȢ
ȓįİȢ İʌȚȜȑȟȚȝİȢ įĮʌȐȞİȢ įİȞ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ȕȐıȘ ĲȚȢ İĳĮȡȝȠıĲȑİȢ

ȅȋǿ

ȠįȘȖȓİȢ.
ȃǹǿ

8

ȊʌȠȕȠȜȒ ĮʌȠĳȐıİȦȞ ĲȦȞ ĮȡȝȩįȚȦȞ Ȓ țĮȚ ıȣȜȜȠȖȚțȫȞ ȠȡȖȐȞȦȞ
ĲȠȣ įȚțĮȚȠȪȤȠȣ Ȓ ȐȜȜȦȞ ĮȡȝȩįȚȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ

ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ İȐȞ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ĮʌȠĳȐıİȚȢ ĲȦȞ ĮȡȝȩįȚȦȞ Ȓ țĮȚ

ȅȋǿ

ıȣȜȜȠȖȚțȫȞ ȠȡȖȐȞȦȞ ĲȠȣ įȚțĮȚȠȪȤȠȣ Ȓ ȐȜȜȦȞ ĮȡȝȩįȚȦȞ
ȠȡȖȐȞȦȞ, ȩʌȠȣ ĮȣĲȩ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ıȤİĲȚțȒ ȞȠȝȠșİıȓĮ.

ǻǼȃ
ǹȆǹǿȉǼǿȉǹǿ

ȆȇȅȏȆȅĬǼȈǾ īǿǹ ĬǼȉǿȀǾ ǹȄǿȅȁȅīǾȈǾ:
Ǿ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ȈĲĮįȓȠȣ ǹ', ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲȠȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ (șİĲȚțȒ Ȓ ĮȡȞȘĲȚțȒ)ıȘȝĮĲȠįȠĲİȓ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȠȣ ȈĲĮįȓȠȣ Ǻ' ĲȘȢ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȦȞ ʌȡȠĲȐıİȦȞ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȡȞȘĲȚțȒȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ Įʌȩ ĲĮ įȪȠ ıĲȐįȚĮ ǹ Ȓ Ǻ Ș ʌȡȩĲĮıȘ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ țĮȚ
İȞȘȝİȡȫȞİĲĮȚ ıȤİĲȚțȐ Ƞ įȣȞȘĲȚțȩȢ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȢ.

ǼȀȆȁǾȇȍȈǾ
ȆȁǾȇȅȉǾȉǹȈ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑȞĮȡȟȘȢ
İȟȑĲĮıȘȢ ʌĮȡĮįİțĲȠȪ
ʌȡȩĲĮıȘȢ:
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ
ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȫȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ:
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢ
İȟȑĲĮıȘȢ ʌĮȡĮįİțĲȠȪ
ʌȡȩĲĮıȘȢ:

ȃǹǿ

ȀȇǿȉǾȇǿȍȃ

ȊʌȠȖȡĮĳȒ

ȅȋǿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ȿ_2: ɌɉȿȿɃ ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ ɅɆȰɂȵɏɁ ȾɆȰɈȻȾɏɁ ȵɁȻɇɍɉɇȵɏɁ Ɂȵȵ -ȴɉɅȰ
ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȻȰȾɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰ: ȰɁȰɅɈɉɂȸ ȰɁȺɆɏɅȻɁɃɉ ȴɉɁȰɀȻȾɃɉ, ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸ ȾȰȻ ȴȻȰ ȲȻɃɉ ɀȰȺȸɇȸ
ȰɂɃɁȰɇ ɅɆɃɈȵɆȰȻɃɈȸɈȰɇ: 2
ƪƴƪƱƩƸƷƭƮƬ ƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƧ: 8i-ƴǏǗıǃĮıǆ

Ĳǔǌ ĮĲǗǋǔǌ ȺǎǑ ĮǌĮǅǆĲǎǘǌ İǏǄĮıǁĮ ǉĮǈ Ĳǔǌ ǋǆ İǌİǏǄǙǌ ǎǈǉǎǌǎǋǈǉƾ ĮĲǗǋǔǌ ıĲǆǌ ĮȺĮıǒǗǊǆıǆ, ıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǔǌ Ĳǔǌ ǋĮǉǏǎǒǏǗǌǈĮ ĮǌƿǏǄǔǌ
ǉĮǈ Ĳǔǌ ĮĲǗǋǔǌ ȺǎǑ ǃǏǁıǉǎǌĲĮǈ ǄǈĮ ǋİǄƾǊǎ ǒǏǎǌǈǉǗ įǈƾıĲǆǋĮ İǉĲǗǐ Ĳǆǐ ĮǄǎǏƾǐ İǏǄĮıǁĮǐ, ǋİĲĮǍǘ ƾǊǊǔǌ ǋƿıǔ ĲǎȺǈǉǙǌ ȺǏǔĲǎǃǎǑǊǈǙǌ ǄǈĮ Ĳǆǌ ĮȺĮıǒǗǊǆıǆ

ȾɏȴȻȾɃɇ ɅɆɃɇȾȿȸɇȸɇ:

ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸ ɇȵ ȵɅȻɅȵȴɃ ȾȰɈȸȳɃɆȻȰɇ ȾɆȻɈȸɆȻɏɁ
ɃɀȰȴȰ ȾɆȻɈȸɆȻɏɁ
Ȱ/Ȱ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ʃʌɿʏɻʌʀʉʐ

Ȳ1

Ɉɼʌɻʍɻ ɸɽʆɿʃʙʆ ʃɲɿ ʃʉɿʆʉʏɿʃʙʆ
ʃɲʆʊʆʘʆ

Ȳ2

Ȳ3

Ȳ4

ɇʐʅɴɲʏʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ʋʌɳʇɻʎ ʅɸ ʏʉʐʎ
ʃɲʆʊʆɸʎ ʏʉʐ ɲʆʏɲɶʘʆɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʏʘʆ
ʃʌɲʏɿʃʙʆ ɸʆɿʍʖʑʍɸʘʆ.

Ʌʌʉɲɶʘɶɼ ʏɻʎ ɿʍʊʏɻʏɲʎ ʏʘʆ ʅɸʏɲʇʑ
ɲʆɷʌʙʆ ʃɲɿ ɶʐʆɲɿʃʙʆ ʃɲɿ ʏɻʎ ʅɻ
ɷɿɳʃʌɿʍɻʎ.

ȵʇɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏɻʎ ʋʌʉʍɴɲʍɿʅʊʏɻʏɲʎ ʏʘʆ
ɲʏʊʅʘʆ ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɲ.

Ȳ. ȵʆʍʘʅɳʏʘʍɻ ʉʌɿɺʊʆʏɿʘʆ ʋʉʄɿʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ʏɼʌɻʍɻ ɽɸʍʅɿʃʉʑ ʋʄɲɿʍʀʉʐ
Ʌɸɷʀʉ
ɈȴɅ

ȵʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻ ʃʌɿʏɻʌʀʉʐ

Ɉɿʅɼ

ȵʃʋʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ ʃʌɿʏɻʌʀʉʐ

ɁȰȻ

ɇɸ ɲʆʏʀɽɸʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ

ɃɍȻ

ȵʇɸʏɳɺɸʏɲɿ ɸɳʆ ɻ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ ʋʌɳʇɻ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʍɲʔɸʀʎ ʃɲɿ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎ
ɷɸʍʅɸʑʍɸɿʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ɸɽʆɿʃʙʆ ʃɲɿ ʃʉɿʆʉʏɿʃʙʆ ʃɲʆʊʆʘʆ ʋɸʌʀ
ɷɻʅʉʍɿʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ ʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎ

ȵʇɸʏɳɺɸʏɲɿ ɸʔʊʍʉʆ ɻ ʋʌɳʇɻ ɸʆɹʖɸɿ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʃʌɲʏɿʃʙʆ ɸʆɿʍʖʑʍɸʘʆ, ɻ ʍʐʅɴɲʏʊʏɻʏɳ
ʏɻʎ ʅɸ ʏʉ ʃɲʆʉʆɿʍʏɿʃʊ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʘʆ ʃʌɲʏɿʃʙʆ ɸʆɿʍʖʑʍɸʘʆ (Ⱦɲʆ.1407/2013 &
Ⱦɲʆ.651/2014). ȿɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ ʊʏɿ ɻ ɹʆʆʉɿɲ ʏɻʎ ʃʌɲʏɿʃɼʎ ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ ɸʀʆɲɿ ʅɿɲ ȵʃʋʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ ʃʌɿʏɻʌʀʉʐ
ɲʆʏɿʃɸɿʅɸʆɿʃɼ ʃɲɿ ʆʉʅɿʃɼ ɹʆʆʉɿɲ ʋʉʐ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ɲʋɸʐɽɸʀɲʎ ɲʋʊ ʏɻ ɇʐʆɽɼʃɻ, ʃɲɿ
ɸʌʅɻʆɸʑɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ȴɿʃɲʍʏɼʌɿʉ ʏɻʎ ȵʐʌʘʋɲʁʃɼʎ ȶʆʘʍɻʎ, ɷʀʆʉʆʏɲɿ ʃɲʏɸʐɽʑʆʍɸɿʎ/
ʉɷɻɶʀɸʎ (ɴʄɹʋɸ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ ȻȻȻ) ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏʉʐ ʃʌɿʏɻʌʀʉʐ ʏɻʎ ʍʐʅɴɲʏʊʏɻʏɲʎ
ʏɻʎ ʋʌɳʇɻʎ ʅɸ ʏʉʐʎ ʃɲʆʊʆɸʎ ʏʉʐ ɲʆʏɲɶʘʆɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʏʘʆ ʃʌɲʏɿʃʙʆ ɸʆɿʍʖʑʍɸʘʆ,
ɇɸ ɲʆʏʀɽɸʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻ ʆʉʅʉʄʉɶʀɲ ʏɻʎ ȵȵ ʃɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ɸʋɿʔʑʄɲʇɻ ʏɻʎ ɸʌʅɻʆɸʀɲʎ ʏʉʐ
ȴɿʃɲʍʏɻʌʀʉʐ ʏɻʎ ȵʐʌʘʋɲʁʃɼʎ ȶʆʘʍɻʎ.

ɁȰȻ

ɃɍȻ

ȵʃʋʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ ʃʌɿʏɻʌʀʉʐ

ɁȰȻ

ɇɸ ɲʆʏʀɽɸʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ

ɃɍȻ

ȵʃʋʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ ʃʌɿʏɻʌʀʉʐ

ɁȰȻ

ɇɸ ɲʆʏʀɽɸʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ

ɃɍȻ

ȵʇɸʏɳɺɸʏɲɿ ɸɳʆ ɻ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ ʋʌɳʇɻ ʋʌʉɲʍʋʀɺɸɿ ʏɻʆ ɿʍʊʏɻʏɲ ʅɸʏɲʇʑ ɲʆɷʌʙʆ ʃɲɿ
ɶʐʆɲɿʃʙʆ ʃɲɿ ɲʋʉʏʌɹʋɸɿ ʃɳɽɸ ɷɿɳʃʌɿʍɻ ʄʊɶʘ ʔʑʄʉʐ, ʔʐʄɼʎ, ɸɽʆʉʏɿʃɼʎ ʃɲʏɲɶʘɶɼʎ,
ɽʌɻʍʃɸʀɲʎ, ʋɸʋʉɿɽɼʍɸʘʆ, ɲʆɲʋɻʌʀɲʎ, ɻʄɿʃʀɲʎ, ɶɸʆɸʏɼʍɿʉʐ ʋʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʉʑ.

ȵʇɸʏɳɺɸʏɲɿ ʍʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʋʉʐ ɲʋɲʍʖʉʄʉʑʆʏɲɿ ɳʏʉʅɲ ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɲ, ɻ ɸʇɲʍʔɳʄɿʍɻ
ʏɻʎ ʋʌʉʍɴɲʍɿʅʊʏɻʏɳʎ ʏʉʐʎ ʍʏʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ

ƴƵƳƽƴƳĬƪƶƬ ĬƪƷƭƮƬƶ ƧƲƭƳƯƳīƬƶƬƶ
Ƭ ƴǏƾǍǆ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ ǊĮǋǃƾǌİǈ ǇİĲǈǉǀ Ĳǈǋǀ "ƱƧƭ" ǀ "ƩƪƱ ƪĭƧƵưƳƫƪƷƧƭ" ıİ ǗǊĮ ĲĮ ǉǏǈĲǀǏǈĮ Ĳǆǐ ƮĮĲǆǄǎǏǁĮǐ ƨ.

ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ

Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻ

ȵȾɅȿȸɆɏɇȸ ȾɆȻɈȸɆȻɏɁ
ɃɀȰȴȰɇ Ȳ

ɁȰȻ
ɃɍȻ

Ȱɿʏɿʉʄʊɶɻʍɻ
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Ư_2: ĭƸƯƯƳ ƧƲƭƳƯƳīƬƶƬƶ ƴƵƧƲƪƻƱ ƮƵƧƷƭƮƻƱ ƪƱƭƶƹƸƶƪƻƱ Ʊƪƪ -ƩƸƴƧ
ƪƴƭƹƪƭƵƬƶƭƧƮƳ ƴƵƳīƵƧưưƧ: ƧƱƧƴƷƸƲƬ ƧƱĬƵƻƴƭƱƳƸ ƩƸƱƧưƭƮƳƸ, ƪƮƴƧƭƩƪƸƶƬ ƮƧƭ ƩƭƧ ƨƭƳƸ ưƧĬƬƶƬ
ƧƲƳƱƧƶ ƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƧƶ:
ƪƴƪƱƩƸƷƭƮƬ ƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƧ:8i-ƴǏǗıǃĮıǆ

Ĳǔǌ ĮĲǗǋǔǌ ȺǎǑ ĮǌĮǅǆĲǎǘǌ İǏǄĮıǁĮ ǉĮǈ Ĳǔǌ ǋǆ İǌİǏǄǙǌ ǎǈǉǎǌǎǋǈǉƾ ĮĲǗǋǔǌ ıĲǆǌ ĮȺĮıǒǗǊǆıǆ, ıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǔǌ Ĳǔǌ ǋĮǉǏǎǒǏǗǌǈĮ ĮǌƿǏǄǔǌ ǉĮǈ Ĳǔǌ
ĮĲǗǋǔǌ ȺǎǑ ǃǏǁıǉǎǌĲĮǈ ǄǈĮ ǋİǄƾǊǎ ǒǏǎǌǈǉǗ įǈƾıĲǆǋĮ İǉĲǗǐ Ĳǆǐ ĮǄǎǏƾǐ İǏǄĮıǁĮǐ, ǋİĲĮǍǘ ƾǊǊǔǌ ǋƿıǔ ĲǎȺǈǉǙǌ ȺǏǔĲǎǃǎǑǊǈǙǌ ǄǈĮ Ĳǆǌ ĮȺĮıǒǗǊǆıǆ

ƮƻƩƭƮƳƶ ƴƵƳƶƮƯƬƶƬƶ:

ƧƲƭƳƯƳīƬƶƬ ƶƪ ƪƴƭƴƪƩƳ ƮƧƷƬīƳƵƭƧƶ ƮƵƭƷƬƵƭƻƱ
ƳưƧƩƧ ƮƵƭƷƬƵƭƻƱ
Ƨ/Ƨ

ƴİǏǈǄǏĮĳǀ ǉǏǈĲǆǏǁǎǑ

ī. ƶƮƳƴƭưƳƷƬƷƧ ƴƵƧƲƬƶ
ƴİįǁǎ
ƷƩƴ

ƪǍİǈįǁǉİǑıǆ ǉǏǈĲǆǏǁǎǑ

ƮĮĲƾıĲĮıǆ

Ʒǈǋǀ

ƨĮǇǋǗǐ

ƸǓǆǊǀ

0,71-1,00

ưƿıǆ

0,31-0,70

ƹĮǋǆǊǀ

0,01-0,30

ƪǍİĲƾǅİĲĮǈ ǆ ıǑǋǃǎǊǀ Ĳǆǐ ȺǏǎĲİǈǌǗǋİǌǆǐ ȺǏƾǍǆǐ ıĲǆǌ İȺǁĲİǑǍǆ Ĳǔǌ ıĲǗǒǔǌ
ȺǎǑ ƿǒǎǑǌ ĲİǇİǁ ıİ İȺǁȺİįǎ įİǈǉĲǙǌ, ǗȺǔǐ ȺǏǎıįǈǎǏǁǅǎǌĲĮǈ ıĲǆǌ ƴǏǗıǉǊǆıǆ.
ī1

ƧȺǎĲİǊİıǋĮĲǈǉǗĲǆĲĮ:

ƱƧƭ
ƪƮƴƯƬƵƻƶƬ ƮƵƭƷƬƵƭƻƱ
ƳưƧƩƧƶ ī
Ƴƹƭ

ƴƧƵƧƷƬƵƬƶƪƭƶ:

ƧǈĲǈǎǊǗǄǆıǆ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ V
ȰɆȺɆɃ 1 ȾȰȻ 2 ɈɃɉ ȾȰɁ.1407/2013
ȱʌɽʌʉ 1 Ʌɸɷʀʉ ȵʔɲʌʅʉɶɼʎ
1. Ƀ ʋɲʌʙʆ ʃɲʆʉʆɿʍʅʊʎ ɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿ ʍʏɿʎ ɸʆɿʍʖʑʍɸɿʎ ʋʉʐ ʖʉʌɻɶʉʑʆʏɲɿ ʍɸ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʍɸ ʊʄʉʐʎ ʏʉʐʎ
ʏʉʅɸʀʎ, ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ:
ɲ) ɸʆɿʍʖʑʍɸɿʎ ʋʌʉʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʋʉʐ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍʏʉʐʎ ʏʉʅɸʀʎ ʏɻʎ ɲʄɿɸʀɲʎ ʃɲɿ ʏɻʎ
ʐɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ, ʋʉʐ ɸʅʋʀʋʏʉʐʆ ʍʏʉʆ ʃɲʆʉʆɿʍʅʊ (ȵȾ) ɲʌɿɽ. 104/2000 ʏʉʐ ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ (1)ʞ
ɴ) ɸʆɿʍʖʑʍɸɿʎ ʋʉʐ ʖʉʌɻɶʉʑʆʏɲɿ ʍɸ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʋʉʐ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋʌʘʏʉɶɸʆɼ ʋɲʌɲɶʘɶɼ
ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆʞ
ɶ) ɸʆɿʍʖʑʍɸɿʎ ʋʉʐ ʖʉʌɻɶʉʑʆʏɲɿ ʍɸ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʋʉʐ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍʏʉʆ ʏʉʅɹɲ ʏɻʎ ʅɸʏɲʋʉʀɻʍɻʎ
ʃɲɿ ʏɻʎ ɸʅʋʉʌʀɲʎ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ, ʍʏɿʎ ɲʃʊʄʉʐɽɸʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ:
i) ʊʋʉʐ ʏʉ ʋʉʍʊ ʏɻʎ ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ ʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɻʆ ʏɿʅɼ ɼ ʏɻʆ ʋʉʍʊʏɻʏɲ ʏɹʏʉɿʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʋʉʐ
ʋʘʄʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊ ʋʌʘʏʉɶɸʆɸʀʎ ʋɲʌɲɶʘɶʉʑʎ ɼ ɷɿɲʏʀɽɸʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ɲɶʉʌɳ ɲʋʊ ʏɿʎ ʉɿʃɸʀɸʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ,
ii) ʊʋʉʐ ɻ ɸʆʀʍʖʐʍɻ ʍʐʆʉɷɸʑɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻ ɲʋʊɷʉʍɼʎ ʏɻʎ ɸʆ ʅɹʌɸɿ ɼ ɸʇ ʉʄʉʃʄɼʌʉʐ ʍɸ
ʋʌʘʏʉɶɸʆɸʀʎ ʋɲʌɲɶʘɶʉʑʎʞ
ɷ) ɸʆɿʍʖʑʍɸɿʎ ɶɿɲ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ɸʇɲɶʘɶɹʎ ʋʌʉʎ ʏʌʀʏɸʎ ʖʙʌɸʎ ɼ ʋʌʉʎ ʃʌɳʏɻ ʅɹʄɻ,
ɿɷʀʘʎ ɷɸ ɸʆɿʍʖʑʍɸɿʎ ʋʉʐ ʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿ ɳʅɸʍɲ ʅɸ ʏɿʎ ɸʇɲɶʊʅɸʆɸʎ ʋʉʍʊʏɻʏɸʎ, ʅɸ ʏɻ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ʃɲɿ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɷɿʃʏʑʉʐ ɷɿɲʆʉʅɼʎ ɼ ʅɸ ɳʄʄɸʎ ʏʌɹʖʉʐʍɸʎ ɷɲʋɳʆɸʎ ʋʉʐ ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ɸʇɲɶʘɶɿʃɼ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʞ
ɸ) ɸʆɿʍʖʑʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ʏʀɽɸʏɲɿ ʘʎ ʊʌʉʎ ɻ ʖʌɼʍɻ ɸɶʖʙʌɿʘʆ ɲɶɲɽʙʆ ɲʆʏʀ ʏʘʆ ɸɿʍɲɶʊʅɸʆʘʆ.
2. ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ʋʉʐ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍʏʉʐʎ ʏʉʅɸʀʎ ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍʏɲ
ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɲ), ɴ) ɼ ɶ) ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ 1 ʃɲɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ɸʋʀʍɻʎ ʍɸ ɹʆɲʆ ɼ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉʐʎ ɲʋʊ
ʏʉʐʎ ʏʉʅɸʀʎ ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ ɸʅʋʀʋʏʉʐʆ ʍʏʉ ʋɸɷʀʉ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ɼ ɲʍʃʉʑʆ ɳʄʄɸʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ ɸʅʋʀʋʏʉʐʆ ʍʏʉ ʋɸɷʀʉ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ, ʉ ʋɲʌʙʆ ʃɲʆʉʆɿʍʅʊʎ
ɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿ ʍɸ ɸʆɿʍʖʑʍɸɿʎ ʖʉʌɻɶʉʑʅɸʆɸʎ ʍʏʉʐʎ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉʐʎ ɲʐʏʉʑʎ ʏʉʅɸʀʎ ɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ, ʐʋʊ ʏɻʆ
ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ʊʏɿ ʏɲ ʉɿʃɸʀɲ ʃʌɳʏɻ ʅɹʄɻ ɷɿɲʍʔɲʄʀɺʉʐʆ, ʅɸ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ʅɹʍɲ, ʊʋʘʎ ʉ ɷɿɲʖʘʌɿʍʅʊʎ ʏʘʆ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ ɼ ɻ ɷɿɳʃʌɿʍɻ ʏʉʐ ʃʊʍʏʉʐʎ, ʊʏɿ ʉɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʏʉʐʎ ʏʉʅɸʀʎ ʋʉʐ ɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ
ʋɸɷʀʉ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ɷɸʆ ʏʐɶʖɳʆʉʐʆ ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ ɼʍʍʉʆʉʎ ʍɻʅɲʍʀɲʎ ʋʉʐ
ʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ɷʐʆɳʅɸɿ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ.
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ȱʌɽʌʉ 2 Ƀʌɿʍʅʉʀ
1. ȳɿɲ ʏʉʐʎ ʍʃʉʋʉʑʎ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ʆʉʉʑʆʏɲɿ ʘʎ:
ɲ) «ɶɸʘʌɶɿʃɳ ʋʌʉʁʊʆʏɲ» ʏɲ ʋʌʉʁʊʆʏɲ ʋʉʐ ɲʋɲʌɿɽʅʉʑʆʏɲɿ ʍʏʉ ʋɲʌɳʌʏɻʅɲ I ʏɻʎ ɇʐʆɽɼʃɻʎ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ
ʏɲ ʋʌʉʁʊʆʏɲ ɲʄɿɸʀɲʎ ʃɲɿ ʐɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ ʋʉʐ ɸʅʋʀʋʏʉʐʆ ʍʏʉ ʋɸɷʀʉ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏʉʐ ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ (ȵȾ)
ɲʌɿɽ. 104/2000ʞ
ɴ) «ʅɸʏɲʋʉʀɻʍɻ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ» ʃɳɽɸ ɸʋɹʅɴɲʍɻ ɸʋʀ ɶɸʘʌɶɿʃʉʑ ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ
ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ɸʋʀʍɻʎ ɶɸʘʌɶɿʃʊ ʋʌʉʁʊʆ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ ɸʌɶɲʍʀɸʎ ɸʆʏʊʎ ʏɻʎ ɶɸʘʌɶɿʃɼʎ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ ʋʉʐ
ɸʀʆɲɿ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉɸʏʉɿʅɲʍʀɲ ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ɺʘɿʃɼʎ ɼ ʔʐʏɿʃɼʎ ʋʌʉɹʄɸʐʍɻʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʙʏɻ ʏʉʐ
ʋʙʄɻʍɻʞ
ɶ) «ɸʅʋʉʌʀɲ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ» ɻ ʃɲʏʉʖɼ ɼ ɻ ɹʃɽɸʍɻ ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʏɻʆ ʋʙʄɻʍɻ, ʏɻʆ ʋʌʉʍʔʉʌɳ ʋʌʉʎ
ʋʙʄɻʍɻ, ʏɻʆ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ɼ ʉʋʉɿʉʆɷɼʋʉʏɸ ɳʄʄʉʆ ʏʌʊʋʉ ɷɿɳɽɸʍɻʎ ʍʏɻʆ ɲɶʉʌɳ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɻʆ ʋʌʙʏɻ
ʋʙʄɻʍɻ ɲʋʊ ʅɹʌʉʐʎ ʋʌʘʏʉɶɸʆʉʑʎ ʋɲʌɲɶʘɶʉʑ ʍɸ ʅɸʏɲʋʘʄɻʏɹʎ ɼ ʅɸʏɲʋʉɿɻʏɿʃɹʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʃɲɿ ʃɳɽɸ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ɻ ʉʋʉʀɲ ʋʌʉɸʏʉɿʅɳɺɸɿ ʏʉ ʋʌʉʁʊʆ ɶɿɲ ʅɿɲ ʏɹʏʉɿɲ ʋʌʙʏɻ ʋʙʄɻʍɻʞ ɻ ʋʙʄɻʍɻ ɲʋʊ ʅɹʌʉʐʎ
ʋʌʘʏʉɶɸʆʉʑʎ ʋɲʌɲɶʘɶʉʑ ʋʌʉʎ ʏɸʄɿʃʉʑʎ ʃɲʏɲʆɲʄʘʏɹʎ ʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ʘʎ ɸʅʋʉʌʀɲ ɲʆ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʍɸ
ʖʘʌɿʍʏʊ ʃɲɿ ɸɿɷɿʃʊ ɶɿɲ ʏʉʆ ʍʃʉʋʊ ɲʐʏʊ ʖʙʌʉ.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ VI
ȰɅɃȳɆȰɌȻȾȰ ȴȵȿɈȻȰ
ȰɅɃȳɆȰɌȻȾɃ ѐȵȿɈȻɃ ȵȻɇɃȴɃɉ
ȾёѐȻȾɃɇ ɅɆɃɈɉɅɃɉ: 14 - ɅɆɃɈɉɅɃ ȰɅɃȳɆȰɌȻȾɃ ѐȵȿɈȻɃ ɇɉɀɀȵɈȵɍɃɁɈёɁ

ȈĲȠȚȤİȓĮ ¨İȜĲȓȠȣ
Ȁ¨. ȆȇǹȄǾȈ ȅȆȈ (MIS):
ǹǹ ¨İȜĲȓȠȣ (*):

ȀȦį. ȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮ ȅȆȈ (*):

Ǿȝ/ȞȓĮ ȈȣȝʌȜȒȡȦıȘȢ (*):

ȀȦį. ȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮ (ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ¨ȚțĮȚȠȪȤȠȣ):

ȆİȡȚĳȑȡİȚĮ (ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ ȆȡȐȟȘȢ) :

ȈĲȠȚȤİȓĮ ȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ:
ǹȂȀǹ :
ǹĭȂ :
ǹȡȚșȝȩȢ ȀȐȡĲĮȢ ǹȞİȡȖȓĮȢ :
ǱȜȜȠ ID :
Ǿȝ/ȞȓĮ īȑȞȞȘıȘȢ :
ĭȪȜȠ :
¨/ȞıȘ ȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮ :
ȉĮȤ. ȀȫįȚțĮȢ ȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮ :
ȈĲȠȚȤİȓĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ ȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮ (ĲȘȜȑĳȦȞȠ/email):
Ǿȝ/ȞȓĮ ǼȚıȩįȠȣ ȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮ:
ǾȜȚțȓĮ ȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İȓıȠįȠ (*):
Ǿȝ/ȞȓĮ ȑȞĮȡȟȘȢ ʌȡȩıĳĮĲȠȣ įȚĮıĲȒȝĮĲȠȢ ĮȞİȡȖȓĮȢ:
ȂȒȞİȢ ıȣȞİȤȩȝİȞȘȢ ĮȞİȡȖȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȓıȠįȠ (*):
* ĲĮ ʌİįȓĮ ȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

ǹ. ȀĮșİıĲȫȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ǼȓıȠįȠ
ȀȦįȚțȩȢ

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ ǼȡȦĲȒȝĮĲȠȢ
ǼȓȝĮȚ İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ/Ș ȐȞİȡȖȠȢ/Ș ıĲȠȞ ȅǹǼ¨ ȝİ țȐȡĲĮ ĮȞİȡȖȓĮȢ ıİ ȚıȤȪ

ǹ1

(ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ İʌȠȤȚțȐ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ ȖȚĮ ĲȠ įȚȐıĲȘȝĮ ʌȠȣ įİȞ
İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ)
ǼȓȝĮȚ 25 İĲȫȞ țĮȚ ȐȞȦ țĮȚ İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ/Ș ȐȞİȡȖȠȢ/Ș ıĲȠȞ ȅǹǼ¨ ȝİ țȐȡĲĮ

ǹ1.1

ĮȞİȡȖȓĮȢ ıİ ȚıȤȪ țĮȚ įȚȐıĲȘȝĮ ĮȞİȡȖȓĮȢ ʌȐȞȦ Įʌȩ įȫįİțĮ (12) ıȣȞİȤİȓȢȝȒȞİȢ ;
(>12 ȝȒȞİȢ)
ǼȓȝĮȚ țȐĲȦ ĲȦȞ 25 İĲȫȞ țĮȚ İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ/Ș ȐȞİȡȖȠȢ/Ș ıĲȠȞ ȅǹǼ¨ ȝİ țȐȡĲĮ

ǹ1.2

ĮȞİȡȖȓĮȢ ıİ ȚıȤȪ țĮȚ įȚȐıĲȘȝĮ ĮȞİȡȖȓĮȢ ʌȐȞȦ Įʌȩ ȑȟȚ (6) ıȣȞİȤİȓȢȝȒȞİȢ; (> 6

ǹʌȐȞĲȘıȘ
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ȝȒȞİȢ)

ǹ2
ǹ2.1
ǹ2.1.1
ǹ2.1.2
ǹ2.1.3
ǹ2.1.4

ǼȓȝĮȚ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȢ/ȞȘ Ȓ ĮȣĲȠĮʌĮıȤȠȜȠȪȝİȞȠȢ/ȞȘ
ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝĮȚ ıĲȠȞ ȚįȚȦĲȚțȩ ĲȠȝȑĮ :
ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝĮȚ ȝİ ıȪȝȕĮıȘ İȡȖĮıȓĮȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ țĮȚ ĮȠȡȓıĲȠȣȤȡȩȞȠȣ
ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝĮȚ ȝİ ıȪȝȕĮıȘ İȡȖĮıȓĮȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ țĮȚ ȠȡȚıȝȑȞȠȣȤȡȩȞȠȣ
(ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ Ș İʌȠȤȚțȒ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ)
ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝĮȚ ȝİ ıȪȝȕĮıȘ İȡȖĮıȓĮȢ ȝİȡȚțȒȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ țĮȚ ĮȠȡȓıĲȠȣȤȡȩȞȠȣ
ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝĮȚ ȝİ ıȪȝȕĮıȘ İȡȖĮıȓĮȢ ȝİȡȚțȒȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ țĮȚ ȠȡȚıȝȑȞȠȣȤȡȩȞȠȣ
(ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ Ș İʌȠȤȚțȒ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ)

ǹ2.1.5

ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝĮȚ ȝİ İț ʌİȡȚĲȡȠʌȒȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ

ǹ2.1.6

ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝĮȚ ĮȝİȚȕȩȝİȞȠȢ/Ș ȝİ İȡȖȩıȘȝȠ

ǹ2.2

ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝĮȚ ıĲȠ įȘȝȩıȚȠ ĲȠȝȑĮ (ȃȆ¨¨ țĮȚ ȃȆǿ¨)

ǹ2.2.1

ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝİȞȠȢ ȝİ ıȪȝȕĮıȘ ȚįȚȦĲȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ ĮȠȡȓıĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ

ǹ2.2.2

ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝĮȚ ȝİ ıȪȝȕĮıȘ ȚįȚȦĲȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ ȠȡȚıȝȑȞȠȣ ȤȡȩȞȠȣ

ǹ2.2.3

ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝĮȚ ȦȢ ȂȩȞȚȝȠȢ ¨ȘȝȩıȚȠȢ ȊʌȐȜȜȘȜȠȢ

ǹ2.3

ǼȓȝĮȚ ĮȣĲȠĮʌĮıȤȠȜȠȪȝİȞȠȢ/Ș

(ǼʌİȟȒȖȘıȘ : Į) ȩıȠȚ ȑȤȠȣȞ įȚțȒ ĲȠȣȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘ ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ Įʌȩ ĲȠ İȐȞ ȑȤȠȣȞ Ȓ įİȞ ȑȤȠȣȞ ʌȦȜȒıİȚȢ, ʌĮȡİȤȩȝİȞİȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ Ȓ țȑȡįȘ (ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ įȘȜ. țĮȚ ȠȚ İȜİȪșİȡȠȚ
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȓİȢ ʌȠȣ įİȞ ĮıțȠȪȞ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ), ȕ) ȐĲȠȝĮ ʌȠȣ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ĳȐıȘ ȑȞĮȡȟȘȢ İʌĮȖȖȑȜȝĮĲȠȢ (ʌ.Ȥ ȑȤȠȣȞ ʌĮȡĮȖȖİȓȜİȚ Ȓ ĮȖȠȡȐıİȚ İȟȠʌȜȚıȝȩ) țĮȚ Ȗ) ȩıȠȚ
İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ ıİ ȠȚțȠȖİȞİȚĮțȒ İʌȚȤİȓȡȘıȘ țĮȚ ĮȝİȓȕȠȞĲĮȚ Ȓ ȩıȠȚ İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ ıİ ȠȚțȠȖİȞİȚĮțȒ İʌȚȤİȓȡȘıȘ țĮȚ įİȞ ĮȝİȓȕȠȞĲĮȚ ĮȜȜȐ ȗȠȣȞ ȝĮȗȓ ıĲȠ ȓįȚȠ ȞȠȚțȠțȣȡȚȩ – įȘȜ.
ıȣȝȕȠȘșȠȪȞĲĮ ȝȑȜȘ ȠȚțȠȖİȞİȚĮțȫȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ)

ǹ2.4

ȈȤȑıȘ İȡȖĮıȓĮȢ (ȐȜȜȘ)ʌȠȣ įİȞ İȝʌȓʌĲİȚ ıİ țĮȝȓĮ Įʌȩ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ.
¨İȞ ĮȞȒțȦ ıİ țĮȝȓĮ Įʌȩ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ (¨İȞ İȓȝĮȚ ȠȪĲİ

ǹ3

İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ ȐȞİȡȖȠȢ ıĲȠȞ ȅǹǼ¨ ȠȪĲİ
İȡȖĮȗȩȝİȞȠȢ/ĮȣĲȠĮʌĮıȤȠȜȠȪȝİȞȠȢ)

ǹ3.1

¨İȞ İȓȝĮȚ İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ/ȞȘ ıĲȠȞ ȅǹǼ¨, ȠȪĲİ İȡȖȐȗȠȝĮȚ, ĮȜȜȐ ĮȞĮȗȘĲȫİȡȖĮıȓĮ
țĮȚ İȓȝĮȚ ȐȝİıĮ įȚĮșȑıȚȝȠȢ ȞĮ İȡȖĮıĲȫ

ǹ3.1.1
ǹ3.1.2
ǹ3.2

ǼȓȝĮȚ 25 İĲȫȞ țĮȚ ȐȞȦ țĮȚ ʌȡȚȞ ĲȘȞ İȓıȠįȩ ȝȠȣ ıĲȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ĮȞĮȗȘĲȠȪıĮİȡȖĮıȓĮ
ʌȐȞȦ Įʌȩ įȫįİțĮ (12) ıȣȞİȤİȓȢ ȝȒȞİȢ (>12 ȝȒȞİȢ)
ǼȓȝĮȚ țȐĲȦ ĲȦȞ 25 İĲȫȞ țĮȚ ʌȡȚȞ ĲȘȞ İȓıȠįȩ ȝȠȣ ıĲȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮĮȞĮȗȘĲȠȪıĮ
İȡȖĮıȓĮ ʌȐȞȦ Įʌȩ ȑȟȚ (6) ıȣȞİȤİȓȢ ȝȒȞİȢ (>6 ȝȒȞİȢ)
¨İȞ İȡȖȐȗȠȝĮȚ, įİȞ İȓȝĮȚ İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ ȐȞİȡȖȠȢ , įİȞ ĮȞĮȗȘĲȫ İȡȖĮıȓĮ

Ǻ. ȀĮșİıĲȫȢ ǼțʌĮȓįİȣıȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ǼȓıȠįȠ
ȀȦįȚțȩȢ

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ ǼȡȦĲȒȝĮĲȠȢ

ǹʌȐȞĲȘıȘ

ȈȣȝȝİĲȑȤİĲİ ıİ țȐʌȠȚȠ (ȐȜȜȠ) ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ țĮĲȐȡĲȚıȘȢ Ȓ İțʌĮȓįİȣıȘȢ Ȓ įȚĮȕȓȠȣ
Ǻ

ȝȐșȘıȘȢ, İʌȚįȠĲȠȪȝİȞȠ Ȓ ȝȘ; ǹȞ ȞĮȚ, ıȘȝİȚȫıĲİ ıİ ʌȠȚĮ Įʌȩ ĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ
țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ĮȞȒțİĲİ:

ǼʌİȟȒȖȘıȘ1: Ǿ İȡȫĲȘıȘ ĮĳȠȡȐ ĲȘ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ıĮȢ ıİ țȐʌȠȚȠ (ȐȜȜȠ) ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ țĮĲȐȡĲȚıȘȢ Ȓ İțʌĮȓįİȣıȘȢ Ȓ įȚĮ ȕȓȠȣ ȝȐșȘıȘȢ ĲȘ ȤȡȠȞȚțȒ ıĲȚȖȝȒ țĮĲȐ ĲȘȞİȓıȠįȩ ıĮȢ ıİ
ĮȣĲȒ ĲȘȞ ʌȡȐȟȘ ĲȠȣ ǼȀȉ .
ǼʌİȟȒȖȘıȘ 2: Ǿ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ıİ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ țĮĲȐȡĲȚıȘȢ Ȓ İțʌĮȓįİȣıȘȢ Ȓ įȚĮ ȕȓȠȣ ȝȐșȘıȘȢ İȞȞȠİȓ ȝĮșȘĲȑȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ İțʌĮȚįİȣĲȚțȫȞ ȕĮșȝȓįȦȞ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ
ıȣȝȝİĲİȤȩȞĲȦȞ ıİ ȈȤȠȜİȓĮ ¨İȪĲİȡȘȢ ǼȣțĮȚȡȓĮȢ, īİȞȚțȐ țĮȚ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȐ ȁȪțİȚĮ, ıʌȠȣįĮıĲȑȢ ıİ ȈȤȠȜȑȢ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ ȀĮĲȐȡĲȚıȘȢ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ĮȡȤȚțȒ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ
țĮĲȐȡĲȚıȘ ıĲȠȣȢ ĮʌȩĳȠȚĲȠȣȢ ĲȘȢ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒȢ ĲȣʌȚțȒȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ, ıʌȠȣįĮıĲȑȢ țĮȚ ʌȡĮțĲȚțȐ ĮıțȠȪȝİȞȠȣȢ ıİ ǿȞıĲȚĲȠȪĲĮ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ ȀĮĲȐȡĲȚıȘȢ, ıȣȝȝİĲȑȤȠȞĲİȢ ıİ
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ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮ ȀȑȞĲȡȦȞ ¨ȚĮ ǺȓȠȣ ȂȐșȘıȘȢ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ıȣȞİȤȚȗȩȝİȞȘ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ țĮĲȐȡĲȚıȘ, ȖİȞȚțȒ İțʌĮȓįİȣıȘ İȞȘȜȓțȦȞ, İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȩ ʌȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıȝȩ țĮȚ įȚĮ ȕȓȠȣ
ıȣȝȕȠȣȜİȣĲȚțȒ, ıʌȠȣįĮıĲȑȢ ȀȠȜȜİȖȓȦȞ, ıʌȠȣįĮıĲȑȢ țĮȚ ʌȡĮțĲȚțȐ ĮıțȠȪȝİȞȠȣȢ ȈȤȠȜȫȞ ʌȠȣ İʌȠʌĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ȊʌȠȣȡȖİȓĮ ȆȠȜȚĲȚıȝȠȪ, ȃĮȣĲȚȜȓĮȢ, ȉȠȣȡȚıȝȠȪ țȜʌ,
ĳȠȚĲȘĲȑȢ ĲȡȚĲȠȕȐșȝȚĮȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ĳȠȓĲȘıȘȢ

Ǻ1

MĮșȘĲȒȢ/ĲȡȚĮ ʌȡȦĲȠȕȐșȝȚĮȢ Ȓ įİȣĲİȡȠȕȐșȝȚĮȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ (¨ȘȝȠĲȚțȩ,
īȣȝȞȐıȚȠ, ȁȪțİȚȠ. ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ĲĮ ȈȤȠȜİȓĮ ¨İȪĲİȡȘȢ ǼȣțĮȚȡȓĮȢ)
ȈʌȠȣįĮıĲȒȢ/ĲȡȚĮ ıİ ȈȤȠȜȒ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ ȀĮĲȐȡĲȚıȘȢ (ȈǼȀ Ȓ ǼȈȀ) Ȓ

Ǻ2

ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ ȈȤȠȜȒ ȂĮșȘĲİȓĮȢ (ǼȆǹȈ) Ȓ ıİ ǿǼȀ Ȓ ıİ ȀȠȜȜȑȖȚȠ Ȓ ıİ
ȈȤȠȜȑȢ ʌȠȣ İʌȠʌĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȐȜȜĮ ȊʌȠȣȡȖİȓĮ İțĲȩȢ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ
ȆĮȚįİȓĮȢ, ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. Ș ȃĮȣĲȚțȒ ǹțĮįȘȝȓĮ, ȉȠȣȡȚıĲȚțȑȢ ȈȤȠȜȑȢ țȜʌ

Ǻ3
Ǻ4

ȈȣȝȝİĲȑȤȦȞ/ȠȣıĮ ıİ țȐʌȠȚȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ıȣȞİȤȚȗȩȝİȞȘȢ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ
țĮĲȐȡĲȚıȘȢ (ʌ.Ȥ ȀǼȀ)
ǼȓȝĮȚ ĭȠȚĲȘĲȒȢ/ĲȡȚĮ ĲȡȚĲȠȕȐșȝȚĮȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ĳȠȓĲȘıȘȢ
ȈȣȝȝİĲȑȤȦ ıİ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ʌȡĮțĲȚțȒȢ ȐıțȘıȘȢ ȝİ ĮȝȠȚȕȒ(ȦȢ ĳȠȚĲȘĲȒȢ

Ǻ5

ĲȡȚĲȠȕȐșȝȚĮȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ, ıʌȠȣįĮıĲȒȢ ǿǼȀ, ĲȠȣȡȚıĲȚțȫȞ ıȤȠȜȫȞ, ǹțĮįȘȝȓĮȢ

Ǻ6

ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȩȢ ĭȠȚĲȘĲȒȢ/ĲȡȚĮ Ȓ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ/ȚĮ ¨ȚįȐțĲȦȡ

ǼȝʌȠȡȚțȠȪ ȃĮȣĲȚțȠȪ țĲȜ)

ī. ȂȠȡĳȦĲȚțȩ ǼʌȓʌİįȠ țĮĲȐ ĲȘȞ ǼȓıȠįȠ
ȈȘȝİȚȫıĲİ ıİ ʌȠȚĮ Įʌȩ ĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ĮȞȒțİĲİ (ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȠ ĮȞȫĲİȡȠ İʌȓʌİįȠ İțʌĮȓįİȣıȘȢ ʌȠȣ ȑȤİĲİ)
ȀȦįȚțȩȢ

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ ǼȡȦĲȒȝĮĲȠȢ

ī1

¨İȞ ȑȤȦ ĮʌȠĳȠȚĲȒıİȚ Įʌȩ ĲȠ įȘȝȠĲȚțȩ ıȤȠȜİȓȠ

ī2

ǹʌȩĳȠȚĲȠȢ/Ș ¨ȘȝȠĲȚțȠȪ ȈȤȠȜİȓȠȣ

ī3

ǹʌȩĳȠȚĲȠȢ/Ș īȣȝȞĮıȓȠȣ Ȓ Ȉ¨Ǽ (ȈȤȠȜİȓĮ ¨İȪĲİȡȘȢ ǼȣțĮȚȡȓĮȢ)
ǹʌȩĳȠȚĲȠȢ/Ș ȈȤȠȜȫȞ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ ȀĮĲȐȡĲȚıȘȢ (Ȉ.Ǽ.Ȁ.), ĲȦȞ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȫȞ
ȈȤȠȜȫȞ ȀĮĲȐȡĲȚıȘȢ (Ǽ.Ȉ.Ȁ.) Ȓ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȫȞ ȈȤȠȜȫȞ ȂĮșȘĲİȓĮȢ (ǼȆǹ.Ȉ.)

ī4

ĲȠȣ ȅ.ǹ.Ǽ.¨., ȝİĲȐ Įʌȩ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ, țĮșȫȢ țĮȚ ǿ.Ǽ.Ȁ.ȝİĲȐ Įʌȩ țĮĲȐȡĲȚıȘ ȝȑȤȡȚ
įȪȠ İȟĮȝȒȞȦȞ Ȓ ȉİȤȞȚțȫȞ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȫȞ ȈȤȠȜȫȞ ĲȠȣ Ȋʌ. ȆĮȚįİȓĮȢ &
ĬȡȘıțİȣȝȐĲȦȞ țĮȚ İȟȠȝȠȚȠȪȝİȞȦȞ ȝİ ĮȣĲȑȢ ıȤȠȜȫȞ ȐȜȜȦȞ ȊʌȠȣȡȖİȓȦȞ
ǹʌȩĳȠȚĲȠȢ/Ș ȁȣțİȓȠȣ (īİȞȚțȠȪ Ȓ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȠȪ) Ȓ țȐĲȠȤȠȢ ʌĲȣȤȓȠȣ
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ, İțʌĮȓįİȣıȘȢ țĮȚ țĮĲȐȡĲȚıȘȢ, ʌȠȣ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚıĲȠȣȢ

ī5

ĮʌȠĳȠȓĲȠȣȢ ĲȘȢ īǯ ȉȐȟȘȢ ĲȦȞ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȫȞ ȁȣțİȓȦȞ (ǼȆǹ.ȁ.) ȝİĲȐ Įʌȩ
İȞįȠıȤȠȜȚțȑȢ İȟİĲȐıİȚȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ȕİȕĮȚȫıİȦȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢ ȝİĲĮȜȣțİȚĮțȠȪ
ȑĲȠȣȢ ȝĮșȘĲİȓĮȢ ĲȦȞ ǼȆǹ.ȁ. Ȓ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢ ȝİĲĮįİȣĲİȡȠȕȐșȝȚĮȢ ȝȘ ĲȡȚĲȠȕȐșȝȚĮȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ (ǿǼȀ)
ȀȐĲȠȤȠȢ ʌĲȣȤȓȠȣ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ, İțʌĮȓįİȣıȘȢ țĮȚ țĮĲȐȡĲȚıȘȢ,ʌȠȣ
ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ıĲȠȣȢ ĮʌȠĳȠȓĲȠȣȢ ĲȘȢ ȉȐȟȘȢ ȂĮșȘĲİȓĮȢ ĲȦȞ ǼȆǹ.ȁ., ȝİĲȐĮʌȩ
ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ Ȓ įȚʌȜȫȝĮĲȠȢ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ, İțʌĮȓįİȣıȘȢ țĮȚ

ī6

țĮĲȐȡĲȚıȘȢ, ʌȠȣ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ıĲȠȣȢ ĮʌȠĳȠȓĲȠȣȢ ǿ.Ǽ.Ȁ. ȝİĲȐ Įʌȩ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ Ȓ
įȚʌȜȫȝĮĲȠȢ/ʌĲȣȤȓȠȣ ĮȞȫĲİȡȘȢ ıȤȠȜȒȢ (ĲȡȚĲȠȕȐșȝȚĮȢ ĮȞȫĲİȡȘȢ țĮȚ ȩȤȚ ĮȞȫĲĮĲȘȢ
İțʌĮȓįİȣıȘȢ) Ȓ ȚįȚȦĲȚțȠȪ ȀȠȜȜİȖȓȠȣ Ȓ ȈȤȠȜȫȞʌȠȣ İʌȠʌĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȐȜȜĮ
ȊʌȠȣȡȖİȓĮ (ȆȠȜȚĲȚıȝȠȪ, ȃĮȣĲȚȜȓĮȢ, ȉȠȣȡȚıȝȠȪ, țȜʌ)
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ī7

ǹʌȩĳȠȚĲȠȢ/Ș ǹǼǿ/ȉǼǿ

ī8

ȀȐĲȠȤȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȠȪ ¨ȚʌȜȫȝĮĲȠȢ

ī9

ȀȐĲȠȤȠȢ ¨ȚįĮțĲȠȡȚțȠȪ ¨ȚʌȜȫȝĮĲȠȢ
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¨. ǼȚįȚțȑȢ Ȓ İȣȐȜȦĲİȢ țȠȚȞȦȞȚțȑȢ ȠȝȐįİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ǼȓıȠįȠ
ȀȦįȚțȩȢ
¨4

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ ǼȡȦĲȒȝĮĲȠȢ

ǹʌȐȞĲȘıȘ

EȤİȚ ȖİȞȞȘșİȓ ȑȞĮȢ Ȓ țĮȚ ȠȚ įȪȠ ȖȠȞİȓȢ ıĮȢ ıĲȠ İȟȦĲİȡȚțȩ (ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİȤȫȡĮ,
İȞĲȩȢ Ȓ İțĲȩȢ ĲȘȢ ǼǼ).;

¨5

ȂȠȣıȠȣȜȝĮȞȚțȒ ȂİȚȠȞȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ĬȡȐțȘȢ

¨6

ȇȠȝȐ

ǼʌİȟȒȖȘıȘ : ȉıȚȖȖȐȞȠȚ ʌȠȣ ȠȝȚȜȠȪȞ ĲȘ ȖȜȫııĮ ȇȠȝĮȞȓ, įȚĮȕȚȠȪȞ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȖİȦȖȡĮĳȚțȫȞ ȠȡȓȦȞ ĲȘȢ İȜȜȘȞȚțȒȢ İʌȚțȡȐĲİȚĮȢ țĮȚ İȓȞĮȚ ʌȠȜȓĲİȢ ĲȘȢ ǼǼ)

¨7

MİĲĮȞȐıĲİȢ

ǼʌİȟȒȖȘıȘ : ȂİĲĮȞȐıĲȘȢ İȓȞĮȚ Ƞ ĮȜȜȠįĮʌȩȢ ʌȠȣ įȚĮȝȑȞİȚ ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ ȞȩȝȚȝĮ, ȖȚĮ įȚȐıĲȘȝĮ ȐȞȦ ĲȠȣ ȑĲȠȣȢ ȝİ ȐįİȚĮ įȚĮȝȠȞȒȢ ʌȠȣ ĲȠȣ ʌĮȡȑȤİȚ ʌȡȩıȕĮıȘ ıĲȘȞ ĮȖȠȡȐ İȡȖĮıȓĮȢ,
țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ȝȑȜȘ ĲȘȢ ȠȚțȠȖȑȞİȚȐȢ ĲȠȣ, ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ȚșĮȖȑȞİȚĮȢ, ʌȠȣ įȚĮȝȑȞȠȣȞ ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ ȝİ ȐįİȚĮ įȚĮȝȠȞȒȢ ȦȢ ıȣȞĲȘȡȠȪȝİȞĮ ȝȑȜȘ)

¨8

ȆȡȩıĳȣȖİȢ /¨ȚțĮȚȠȪȤȠȚ İʌȚțȠȣȡȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ /ĮȚĲȠȪȞĲİȢ ȐıȣȜȠ Ȓ
ĮȚĲȠȪȞĲİȢ įȚİșȞȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ/ĮıȣȞȩįİȣĲȠȚ ĮȞȒȜȚțȠȚ

ǼʌİȟȒȖȘıȘ : ȆȡȩıĳȣȖİȢ İȓȞĮȚ ȠȚ ǹȜȜȠįĮʌȠȓ Ȓ ĮȞȚșĮȖİȞİȓȢ ʌȠȣ ĲȠȣȢ ȑȤİȚ ȤȠȡȘȖȘșİȓ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ İȜȜȘȞȚțȒ ĮȡȤȒ țĮșİıĲȫȢ ʌȡȩıĳȣȖĮ Ȓ įȚțĮȚȠȪȤȠȣ İʌȚțȠȣȡȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ,
įȘȜ. ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ȐįİȚĮ įȚĮȝȠȞȒȢ. ǹȚĲȠȪȞĲİȢ ȐıȣȜȠ Ȓ ĮȚĲȠȪȞĲİȢ įȚİșȞȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ: ǹȜȜȠįĮʌȠȓ Ȓ ĮȞȚșĮȖİȞİȓȢ ʌȠȣ ĲȠȣȢ ȑȤİȚ įȠșİȓ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ İȜȜȘȞȚțȒ ĮȡȤȒ «įİȜĲȓȠ ĮȚĲȒıĮȞĲȠȢ
ȐıȣȜȠ ĮȜȜȠįĮʌȠȪ» Ȓ ««įİȜĲȓȠ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ įȚİșȞȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ» ǹıȣȞȩįİȣĲȠȚ ĮȞȒȜȚțȠȚ ǼȓȞĮȚ ĲĮ ʌȡȩıȦʌĮ ȘȜȚțȓĮȢ țȐĲȦ ĲȦȞ 18 İĲȫȞ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĳșȐȞȠȣȞ ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ
ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȞȒȜȚțĮ ȣʌİȪșȣȞȠ ȖȚĮ ĲȘ ĳȡȠȞĲȓįĮ ĲȠȣȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ ȞȠȝȠșİıȓĮ Ȓ ʌȡĮțĲȚțȒ țĮȚ ȖȚĮ ȩıȠ ȤȡȩȞȠ țĮȞȑȞĮȢ ȣʌİȪșȣȞȠȢ İȞȒȜȚțĮȢ įİȞ Įıțİȓ ıĲȘȞ
ʌȡȐȟȘ ĲȘȞ İʌȚȝȑȜİȚȐ ĲȠȣȢ Ȓ ȠȚ ĮȞȒȜȚțȠȚ ʌȠȣ İȖțĮĲĮȜİȓʌȠȞĲĮȚ ĮıȣȞȩįİȣĲȠȚ ȝİĲȐ ĲȘȞİȓıȠįȩ ĲȠȣȢ ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ.

¨9

ǹʌİȟĮȡĲȘȝȑȞĮ ȐĲȠȝĮ / ȐĲȠȝĮ ȣʌȩ ĮʌİȟȐȡĲȘıȘ

ǼʌİȟȒȖȘıȘ: ȉĮ ȐĲȠȝĮ ʌȡȫȘȞ ȤȡȒıĲİȢ İȟĮȡĲȘıȚȠȖȩȞȦȞ ȠȣıȚȫȞ, ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȫıİȚ ȝİ İʌȚĲȣȤȓĮ İȖțİțȡȚȝȑȞȠ țĮĲȐ ȞȩȝȠ șİȡĮʌİȣĲȚțȩ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ıȦȝĮĲȚțȒȢ țĮȚ ȥȣȤȚțȒȢ
ĮʌİȟȐȡĲȘıȘȢ

¨10

ĭȣȜĮțȚıȝȑȞȠȚ /ǹʌȠĳȣȜĮțȚıȝȑȞȠȚ/ǹȞȒȜȚțȠȚ ʌĮȡĮȕȐĲİȢ

ǼʌİȟȒȖȘıȘ: ĭȣȜĮțȚıȝȑȞȠȚ : ĲĮ ȐĲȠȝĮ ʌȠȣ İțĲȓȠȣȞ ʌȠȚȞȑȢ Ȓ ȝȑĲȡĮ ʌȠȣ ıȣȞİʌȐȖȠȞĲĮȚ ıĲȑȡȘıȘ ĲȘȢ İȜİȣșİȡȓĮȢ ĲȠȣȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĮʌȩĳĮıȘ ʌȠȚȞȚțȒȢ įȚțĮıĲȚțȒȢ ĮȡȤȒȢ. ȅȚ
ĮʌȠĳȣȜĮțȚıȝȑȞȠȚ İȓȞĮȚ ĲĮ ȐĲȠȝĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠĳȣȜĮțȚıĲȒȡȚȠ. ǹȞȒȜȚțȠȚ ʌĮȡĮȕȐĲİȢ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ȩıȠȚ ĮȞȒțȠȣȞ ıĲȘȞ ȘȜȚțȚĮțȒ ȠȝȐįĮ 13-18 İĲȫȞ țĮȚ ĲȠȣȢ ȑȤȠȣȞ İʌȚȕȜȘșİȓ Įʌȩ
ĲĮ ¨ȚțĮıĲȒȡȚĮ ĮȞȘȜȓțȦȞ ĮȞĮȝȠȡĳȦĲȚțȐ Ȓ șİȡĮʌİȣĲȚțȐ ȝȑĲȡĮ Ȓ, ȖȚĮ ĲȘȞ ȘȜȚțȚĮțȒ ȠȝȐįĮ 15-18 İĲȫȞ, ĲȠ ȝȑĲȡȠ ĲȠȣ ʌȠȚȞȚțȠȪ ıȦĳȡȠȞȚıȝȠȪ ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ İʌȚȕȠȜȒȢ ĮȞĮȝȠȡĳȦĲȚțȫȞ ȝȑĲȡȦȞ Įʌȩ ǹȞĮțȡȚĲȒ Ȓ ǼȚıĮȖȖİȜȑĮ, ȩĲĮȞ ĮȣĲȩȢ ĮʌȑȤİȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȐıțȘıȘ ʌȠȚȞȚțȒȢ įȓȦȟȘȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ İȚıĮȖȦȖȒȢ ĮȞȘȜȓțȦȞ ıİ
ȓįȡȣȝĮ )

¨11

ǱĲȠȝĮ ȝİ ǹȞĮʌȘȡȓĮ ȝİ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ Įʌȩ ĲȠ ȀȑȞĲȡȠ ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢǹȞĮʌȘȡȓĮȢ
(ȀǼ.Ȇ.ǹ.)

ǼʌİȟȒȖȘıȘ: ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȃ.4331/2015, ĲȠ ȀǼ.Ȇ.ǹ. İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ İȞȚĮȓĮ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒ țȡȓıȘ ȖȚĮ ĲȠȞ țĮșȠȡȚıȝȩ ĲȠȣ ȕĮșȝȠȪ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ĲȦȞ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȦȞ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
ĮıĳĮȜȚıĲȚțȫȞ ĳȠȡȑȦȞ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣ ĲȠȣ ¨ȘȝȠıȓȠȣ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĮȞĮıĳȐȜȚıĲȦȞ, ȖȚĮ ĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ)

¨12
¨13

ǱĲȠȝĮ ȝİ ǹȞĮʌȘȡȓĮ ȤȦȡȓȢ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ Įʌȩ ĲȠ ȀȑȞĲȡȠ ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ
ǹȞĮʌȘȡȓĮȢ (ȀǼ.Ȇ.ǹ.)
ǱıĲİȖȠȚ Ȓ ȐĲȠȝĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠțȜİȚıĲİȓ Įʌȩ ĲȘ ıĲȑȖĮıȘ

ǼʌİȟȒȖȘıȘ: ȉĮ ȐĲȠȝĮ ʌȠȣ įȚĮȝȑȞȠȣȞ ȞȩȝȚȝĮ ıĲȘ ȤȫȡĮ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ıĲİȡȠȪȞĲĮȚ ʌȡȩıȕĮıȘȢ Ȓ ȑȤȠȣȞ İʌȚıĳĮȜȒ ʌȡȩıȕĮıȘ ıİ İʌĮȡțȒ ȚįȚȩțĲȘĲȘ, İȞȠȚțȚĮȗȩȝİȞȘ Ȓ ʌĮȡĮȤȦȡȘȝȑȞȘ
țĮĲȠȚțȓĮ ʌȠȣ ʌȜȘȡȠȓ ĲȚȢ ĮȞĮȖțĮȓİȢ ĲİȤȞȚțȑȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ įȚĮșȑĲİȚ ĲȚȢ ȕĮıȚțȑȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ ȪįȡİȣıȘȢ țĮȚ ȘȜİțĲȡȠįȩĲȘıȘȢ.
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȚįȓȦȢ ĮȣĲȠȓ ʌȠȣ įȚĮȕȚȠȪȞ ıĲȠ įȡȩȝȠ, ıİ ȟİȞȫȞİȢ, ĮȣĲȠȓ ʌȠȣ ĳȚȜȠȟİȞȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĮȞȐȖțȘ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ ıİ ȚįȡȪȝĮĲĮ Ȓ ȐȜȜİȢ țȜİȚıĲȑȢ įȠȝȑȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĮȣĲȠȓ
ʌȠȣ įȚĮȕȚȠȪȞ ıİ ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ țĮĲĮȜȪȝĮĲĮ . ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ ȖȣȞĮȓțİȢ ʌȠȣ ĳȚȜȠȟİȞȠȪȞĲĮȚ ıİ ȟİȞȫȞİȢ ȖȣȞĮȚțȫȞ șȣȝȐĲȦȞ ȕȓĮȢ țĮȚ ȠȚ İȞȒȜȚțİȢ ʌȠȣ ĳȚȜȠȟİȞȠȪȞĲĮȚ
ıİ ¨ȠȝȑȢ ȆĮȚįȚțȒȢ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ įİȞ ıʌȠȣįȐȗȠȣȞ

¨14

¨ȚțĮȚȠȪȤȠȚ ȀȠȚȞȦȞȚțȠȪ ǼȚıȠįȒȝĮĲȠȢ ǹȜȜȘȜİȖȖȪȘȢ

ǼʌİȟȒȖȘıȘ: ȉĮ ȐĲȠȝĮ ʌȠȣ ȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ İȚıȩįȘȝĮ ıĲȘ ȕȐıȘ ĲȦȞ ȩȡȦȞ țĮȚ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȦȞ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȘȢ ȚıȤȪȠȣıĮȢ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ [ȃ.4389/2016 (ĭǼȀ 94ǹ), ȀȊǹ ¨23/
ȠȚț.30299/ 2377/2016 (ĭǼȀ 208Ǻ)]

Τεύχος B’ 5226/07.10.2022

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

53817

ȰɅɃȳɆȰɌȻȾɃ ѐȵȿɈȻɃ ȵɂɃѐɃɉ
ȾёѐȻȾɃɇ ɅɆɃɈɉɅɃɉ: 14 - ɅɆɃɈɉɅɃ ȰɅɃȳɆȰɌȻȾɃ ѐȵȿɈȻɃ ɇɉɀɀȵɈȵɍɃɁɈёɁ

ȈĲȠȚȤİȓĮ ¨İȜĲȓȠȣ
Ȁ¨. ȆȇǹȄǾȈ ȅȆȈ (MIS):
ǹǹ ¨İȜĲȓȠȣ (*):

ȀȦį. ȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮ ȅȆȈ (*):

Ǿȝ/ȞȓĮ ȈȣȝʌȜȒȡȦıȘȢ (*):

ȀȦį. ȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮ (ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ¨ȚțĮȚȠȪȤȠȣ):

ȈĲȠȚȤİȓĮ ȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮ
ǹȂȀǹ :
ǹĭȂ :
ǱȜȜȠ ID :
Ǿȝ/ȞȓĮ ǼȟȩįȠȣ ȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮ:
ȅ/Ș ȈȣȝȝİĲȑȤȦȞ/ȠȣıĮ ȠȜȠțȜȒȡȦıİ ĲȘȞ ȆȡȐȟȘ; (ȃǹǿ/ȅȋǿ)

ǹ. ȀĮșİıĲȫȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ǲȟȠįȠ
ȀȦįȚțȩȢ

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ ǼȡȦĲȒȝĮĲȠȢ

ǹʌȐȞĲȘıȘ

ǼȓȝĮȚ İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ/Ș ȐȞİȡȖȠȢ/Ș ıĲȠȞ ȅǹǼ¨ ȝİ țȐȡĲĮ ĮȞİȡȖȓĮȢ ıİ ȚıȤȪ
ǹ1

(ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ İʌȠȤȚțȐ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ ȖȚĮ ĲȠ įȚȐıĲȘȝĮ ʌȠȣ įİȞ
İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ)

ǹ2
ǹ2.0

ǼȓȝĮȚ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȢ/ȞȘ Ȓ ĮȣĲȠĮʌĮıȤȠȜȠȪȝİȞȠȢ/ȞȘ
ǹȞ ȑȤİĲİ ĮʌĮȞĲȒıİȚ ȃǹǿ ıĲȘȞ İȡȫĲȘıȘ ǹ2 , Ș șȑıȘ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ ʌȠȣ
țĮĲȑȤİĲİ ıȣȖȤȡȘȝĮĲȠįȠĲİȓĲĮȚ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ĲȠȣ ǼȈȆǹ?

ǹ2.1
ǹ2.1.1
ǹ2.1.2
ǹ2.1.3
ǹ2.1.4

ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝĮȚ ıĲȠȞ ȚįȚȦĲȚțȩ ĲȠȝȑĮ :
ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝĮȚ ȝİ ıȪȝȕĮıȘ İȡȖĮıȓĮȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ țĮȚ ĮȠȡȓıĲȠȣȤȡȩȞȠȣ
ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝĮȚ ȝİ ıȪȝȕĮıȘ İȡȖĮıȓĮȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ țĮȚ ȠȡȚıȝȑȞȠȣȤȡȩȞȠȣ
(ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ Ș İʌȠȤȚțȒ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ)
ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝĮȚ ȝİ ıȪȝȕĮıȘ İȡȖĮıȓĮȢ ȝİȡȚțȒȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ țĮȚ ĮȠȡȓıĲȠȣȤȡȩȞȠȣ
ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝĮȚ ȝİ ıȪȝȕĮıȘ İȡȖĮıȓĮȢ ȝİȡȚțȒȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ țĮȚ ȠȡȚıȝȑȞȠȣȤȡȩȞȠȣ
(ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ Ș İʌȠȤȚțȒ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ)

ǹ2.1.5

ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝĮȚ ȝİ İț ʌİȡȚĲȡȠʌȒȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ

ǹ2.1.6

ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝĮȚ ĮȝİȚȕȩȝİȞȠȢ/Ș ȝİ İȡȖȩıȘȝȠ

ǹ2.2

ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝĮȚ ıĲȠ įȘȝȩıȚȠ ĲȠȝȑĮ (ȃȆ¨¨ țĮȚ ȃȆǿ¨)

ǹ2.2.1

ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝİȞȠȢ ȝİ ıȪȝȕĮıȘ ȚįȚȦĲȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ ĮȠȡȓıĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ

ǹ2.2.2

ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝĮȚ ȝİ ıȪȝȕĮıȘ ȚįȚȦĲȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ ȠȡȚıȝȑȞȠȣ ȤȡȩȞȠȣ

ǹ2.2.3

ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝĮȚ ȦȢ ȂȩȞȚȝȠȢ ¨ȘȝȩıȚȠȢ ȊʌȐȜȜȘȜȠȢ

ǹ2.3

ǼȓȝĮȚ ĮȣĲȠĮʌĮıȤȠȜȠȪȝİȞȠȢ/Ș

ǼʌİȟȒȖȘıȘ : Į) ȩıȠȚ ȑȤȠȣȞ įȚțȒ ĲȠȣȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘ ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ Įʌȩ ĲȠ İȐȞ ȑȤȠȣȞ Ȓ įİȞ ȑȤȠȣȞ ʌȦȜȒıİȚȢ, ʌĮȡİȤȩȝİȞİȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ Ȓ țȑȡįȘ (ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ įȘȜ. țĮȚ ȠȚ İȜİȪșİȡȠȚ
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȓİȢ ʌȠȣ įİȞ ĮıțȠȪȞ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ), ȕ) ȐĲȠȝĮ ʌȠȣ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ĳȐıȘ ȑȞĮȡȟȘȢ İʌĮȖȖȑȜȝĮĲȠȢ (ʌ.Ȥ ȑȤȠȣȞ ʌĮȡĮȖȖİȓȜİȚ Ȓ ĮȖȠȡȐıİȚ İȟȠʌȜȚıȝȩ) țĮȚ Ȗ) ȩıȠȚ
İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ ıİ ȠȚțȠȖİȞİȚĮțȒ İʌȚȤİȓȡȘıȘ țĮȚ ĮȝİȓȕȠȞĲĮȚ Ȓ ȩıȠȚ İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ ıİ ȠȚțȠȖİȞİȚĮțȒ İʌȚȤİȓȡȘıȘ țĮȚ įİȞ ĮȝİȓȕȠȞĲĮȚ ĮȜȜȐ ȗȠȣȞ ȝĮȗȓ ıĲȠ ȓįȚȠ ȞȠȚțȠțȣȡȚȩ – įȘȜ.
ıȣȝȕȠȘșȠȪȞĲĮ ȝȑȜȘ ȠȚțȠȖİȞİȚĮțȫȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ

ǹ2.4

ȈȤȑıȘ İȡȖĮıȓĮȢ (ȐȜȜȘ)ʌȠȣ įİȞ İȝʌȓʌĲİȚ ıİ țĮȝȓĮ Įʌȩ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ.
¨İȞ ĮȞȒțȦ ıİ țĮȝȓĮ Įʌȩ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ (¨İȞ İȓȝĮȚ ȠȪĲİ

ǹ3

İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ ȐȞİȡȖȠȢ ıĲȠȞ ȅǹǼ¨ ȠȪĲİ
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İȡȖĮȗȩȝİȞȠȢ/ĮȣĲȠĮʌĮıȤȠȜȠȪȝİȞȠȢ)

ǹ3.1

¨İȞ İȓȝĮȚ İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ/ȞȘ ıĲȠȞ ȅǹǼ¨, ȠȪĲİ İȡȖȐȗȠȝĮȚ, ĮȜȜȐ ĮȞĮȗȘĲȫİȡȖĮıȓĮ
țĮȚ İȓȝĮȚ ȐȝİıĮ įȚĮșȑıȚȝȠȢ ȞĮ İȡȖĮıĲȫ

ǹ3.2

¨İȞ İȡȖȐȗȠȝĮȚ, įİȞ İȓȝĮȚ İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ ȐȞİȡȖȠȢ , įİȞ ĮȞĮȗȘĲȫ İȡȖĮıȓĮ

Ǻ. ȀĮșİıĲȫȢ ǼțʌĮȓįİȣıȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ǲȟȠįȠ
ȀȦįȚțȩȢ

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ ǼȡȦĲȒȝĮĲȠȢ

ǹʌȐȞĲȘıȘ

ȈȣȝȝİĲȑȤİĲİ ıİ țȐʌȠȚȠ (ȐȜȜȠ) ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ țĮĲȐȡĲȚıȘȢ Ȓ İțʌĮȓįİȣıȘȢ Ȓ įȚĮȕȓȠȣ
Ǻ

ȝȐșȘıȘȢ, İʌȚįȠĲȠȪȝİȞȠ Ȓ ȝȘ; ǹȞ ȞĮȚ, ıȘȝİȚȫıĲİ ıİ ʌȠȚĮ Įʌȩ ĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ
țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ĮȞȒțİĲİ:

ǼʌİȟȒȖȘıȘ 1 :ȈĲȠ ĮʌȠȖȡĮĳȚțȩ ¨İȜĲȓȠ ǼȄȅ¨ȅȊ Ș İȡȫĲȘıȘ ĮĳȠȡȐ ĲȘ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ıĮȢ ıİ țȐʌȠȚȠ (ȐȜȜȠ) ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ țĮĲȐȡĲȚıȘȢ Ȓ İțʌĮȓįİȣıȘȢ Ȓ įȚĮ ȕȓȠȣ ȝȐșȘıȘȢ
ĲȘ ȤȡȠȞȚțȒ ıĲȚȖȝȒ ȝİĲȐ ĲȘȞ ȑȟȠįȩ ıĮȢ/ȜȒȟȘ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ ıĮȢ Įʌȩ ĮȣĲȒ ĲȘȞ ʌȡȐȟȘ ĲȠȣ ǼȀȉ țĮȚ ȑȦȢ țĮȚ 1 ȝȒȞĮ (4 İȕįȠȝȐįİȢ) ȝİĲȐ.
ǼʌİȟȒȖȘıȘ 2: H ıȣȝȝİĲȠȤȒ ıİ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ țĮĲȐȡĲȚıȘȢ Ȓ İțʌĮȓįİȣıȘȢ Ȓ įȚĮ ȕȓȠȣ ȝȐșȘıȘȢ İȞȞȠİȓ ȝĮșȘĲȑȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ İțʌĮȚįİȣĲȚțȫȞ ȕĮșȝȓįȦȞ,
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ ıȣȝȝİĲİȤȩȞĲȦȞ ıİ ȈȤȠȜİȓĮ ¨İȪĲİȡȘȢ ǼȣțĮȚȡȓĮȢ, īİȞȚțȐ țĮȚ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȐ ȁȪțİȚĮ, ıʌȠȣįĮıĲȑȢ ıİ ȈȤȠȜȑȢ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ
ȀĮĲȐȡĲȚıȘȢ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ĮȡȤȚțȒ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ țĮĲȐȡĲȚıȘ ıĲȠȣȢ ĮʌȩĳȠȚĲȠȣȢ ĲȘȢ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒȢ ĲȣʌȚțȒȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ, ıʌȠȣįĮıĲȑȢ țĮȚ ʌȡĮțĲȚțȐ
ĮıțȠȪȝİȞȠȣȢ ıİ ǿȞıĲȚĲȠȪĲĮ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ ȀĮĲȐȡĲȚıȘȢ, ıȣȝȝİĲȑȤȠȞĲİȢ ıİ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮ ȀȑȞĲȡȦȞ ¨ȚĮ ǺȓȠȣ ȂȐșȘıȘȢ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ıȣȞİȤȚȗȩȝİȞȘ
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ țĮĲȐȡĲȚıȘ, ȖİȞȚțȒ İțʌĮȓįİȣıȘ İȞȘȜȓțȦȞ, İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȩ ʌȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıȝȩ țĮȚ įȚĮ ȕȓȠȣ ıȣȝȕȠȣȜİȣĲȚțȒ, ıʌȠȣįĮıĲȑȢ ȀȠȜȜİȖȓȦȞ, ıʌȠȣįĮıĲȑȢ
țĮȚ ʌȡĮțĲȚțȐ ĮıțȠȪȝİȞȠȣȢ ȈȤȠȜȫȞ ʌȠȣ İʌȠʌĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ȊʌȠȣȡȖİȓĮ ȆȠȜȚĲȚıȝȠȪ, ȃĮȣĲȚȜȓĮȢ, ȉȠȣȡȚıȝȠȪ țȜʌ, ĳȠȚĲȘĲȑȢ ĲȡȚĲȠȕȐșȝȚĮȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ
ʌȜȒȡȠȣȢ ĳȠȓĲȘıȘȢ

Ǻ0

ȉȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ İțʌĮȓįİȣıȘȢ Ȓ țĮĲȐȡĲȚıȘȢ Ȓ įȚĮ ȕȓȠȣ ȝȐșȘıȘȢ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ
ıȣȝȝİĲȑȤİĲİ, ıȣȖȤȡȘȝĮĲȠįȠĲİȓĲĮȚ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ĲȠȣ ǼȈȆǹ?

ǼʌİȟȒȖȘıȘ: ȃĮ ĮʌĮȞĲȘșİȓ Įʌȩ ȩıȠȣȢ ȑȤȠȣȞ ĮʌĮȞĲȒıİȚ ȃǹǿ ıİ țȐʌȠȚĮ Įʌȩ ĲȚȢ İȡȦĲȒıİȚȢ Ǻ1- Ǻ6

Ǻ1

MĮșȘĲȒȢ/ĲȡȚĮ ʌȡȦĲȠȕȐșȝȚĮȢ Ȓ įİȣĲİȡȠȕȐșȝȚĮȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ (¨ȘȝȠĲȚțȩ,
īȣȝȞȐıȚȠ, ȁȪțİȚȠ. ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ĲĮ ȈȤȠȜİȓĮ ¨İȪĲİȡȘȢ ǼȣțĮȚȡȓĮȢ)
ȈʌȠȣįĮıĲȒȢ/ĲȡȚĮ ıİ ȈȤȠȜȒ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ ȀĮĲȐȡĲȚıȘȢ (ȈǼȀ Ȓ ǼȈȀ) Ȓ

Ǻ2

ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ ȈȤȠȜȒ ȂĮșȘĲİȓĮȢ (ǼȆǹȈ) Ȓ ıİ ǿǼȀ Ȓ ıİ ȀȠȜȜȑȖȚȠ Ȓ ıİ
ȈȤȠȜȑȢ ʌȠȣ İʌȠʌĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȐȜȜĮ ȊʌȠȣȡȖİȓĮ İțĲȩȢ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ
ȆĮȚįİȓĮȢ, ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. Ș ȃĮȣĲȚțȒ ǹțĮįȘȝȓĮ, ȉȠȣȡȚıĲȚțȑȢ ȈȤȠȜȑȢ țȜʌ

Ǻ3
Ǻ4

ȈȣȝȝİĲȑȤȦȞ/ȠȣıĮ ıİ țȐʌȠȚȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ıȣȞİȤȚȗȩȝİȞȘȢ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ
țĮĲȐȡĲȚıȘȢ (ʌ.Ȥ ȀǼȀ)
ǼȓȝĮȚ ĭȠȚĲȘĲȒȢ/ĲȡȚĮ ĲȡȚĲȠȕȐșȝȚĮȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ĳȠȓĲȘıȘȢ
ȈȣȝȝİĲȑȤȦȞ/ȠȣıĮ ıİ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ʌȡĮțĲȚțȒȢ ȐıțȘıȘȢ Ȓ ȝĮșȘĲİȓĮȢ ȝİ ĮȝȠȚȕȒ

Ǻ5

(ȦȢ ĳȠȚĲȘĲȒȢ ĲȡȚĲȠȕȐșȝȚĮȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ, ıʌȠȣįĮıĲȒȢ ǿǼȀ, ǼȆǹȈ,ĲȠȣȡȚıĲȚțȫȞ
ıȤȠȜȫȞ, AțĮįȘȝȓĮȢ ǼȝʌȠȡȚțȠȪ ȃĮȣĲȚțȠȪ țȜʌ)

Ǻ6

ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȩȢ ĭȠȚĲȘĲȒȢ/ĲȡȚĮ Ȓ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ/ȚĮ ¨ȚįȐțĲȦȡ

Ǽ. ǹʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĲȘȢ ȆȡȐȟȘȢ
ȀȦįȚțȩȢ
Ǽ1

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ ǼȡȦĲȒȝĮĲȠȢ
ǹʌȠțĲȒșȘțİ İȟİȚįȓțİȣıȘ ȝİĲȐ ĲȘȞ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ıĮȢ ıĲȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ (ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ,
įȓʌȜȦȝĮ, ʌĲȣȤȓȠ țȠț)

ǹʌȐȞĲȘıȘ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ VII
ɇɉɁɃɅɈȻȾɃ ȵɁɈɉɅɃ ɉɅɃȲɃȿȸɇ ȰȻɈȸɇȸɇ ɍɆȸɀȰɈɃȴɃɈȸɇȸɇ
ȵʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃʊ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ Ȱʆɳʋʏʐʇɻ Ȱʆɽʌʘʋʀʆʉʐ ȴʐʆɲʅɿʃʉʑ, ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ʃɲɿ ȴɿɳ Ȳʀʉʐ ɀɳɽɻʍɻ
ȵɅ ȰɁȰȴ ȵȴȲɀ- ȱʇʉʆɲʎ 02
ȵɿɷɿʃʊ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻ 3400 ɲʆɹʌɶʘʆ, ʋʌʙɻʆ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ʍʏɿʎ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʋʉʐ ɸʋʄɼɶɻʍɲʆ ʄʊɶʘ ʏɻʎ ɲʋʉʄɿɶʆɿʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ʍʏɿʎ Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɸʎ ʏɻʎ ȴʐʏɿʃɼʎ ɀɲʃɸɷʉʆʀɲʎ ʃɲɿ ʏɻʎ
Ʌɸʄʉʋʉʆʆɼʍʉʐ

ȵɁɈɉɅɃ ɉɅɃȲɃȿȸɇ ȰȻɈȸɇȸɇ ɍɆȸɀȰɈɃȴɃɈȸɇȸɇ
Ɍʊʌʅɲ ɉʋʉɴʉʄɼʎ (ɸʆɷɸɿʃʏɿʃɼ)
Ⱦʘɷɿʃʊʎ ʋʌɳʇɻʎ:
ȴɿʃɲɿʉʑʖʉʎ
1. ȳȵɁȻȾȰ ɇɈɃȻɍȵȻȰ ȴȻȾȰȻɃɉɍɃɉ
ȵʀɷʉʎ Ɍʉʌɹɲ
ȳȵɁȻȾȰ ɇɈɃȻɍȵȻȰ
ȵʀɷʉʎ ȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
Ȱ.Ɍ.ɀ.
V.A.T. (ɸʃʏʊʎ ȵʄʄɳɷʉʎ)
ȵʋʘʆʐʅʀɲ ȴɿʃɲɿʉʑʖʉʐ
ȵʋʘʆʐʅʀɲ ȴɿʃɲɿʉʑʖʉʐ (Ȱɶɶʄɿʃɳ)
¨ȵʅʔɳʆɿʍɻ Ƀʆʉʅɲʍʀɲʎ Ɍʉʌɹɲ ʍʏɲ
"ȵʋɿʍʐʆɲʋʏʊʅɸʆɲ ȶɶɶʌɲʔɲ"
ɇʐʆʉʋʏɿʃɼ Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ȴɿʃɲɿʉʑʖʉʐ Ɍʉʌɹɲ
ȴɿɲʃʌɿʏɿʃʊʎ Ɉʀʏʄʉʎ ȴɿʃɲɿʉʑʖʉʐ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɹʆɲʌʇɻʎ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
(Ȳɳʍɸɿ ɹʆɲʌʇɻʎ ɲʋʊ ȴɃɉ)
Ɂʉʅɿʃɼ ɀʉʌʔɼ
ȴ.Ƀ.ɉ.
Ȱʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ
ȵʀɷʉʎ Ȳɿɴʄʀʘʆ
Ⱦʑʌɿɲ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ȵʌɸʐʆɻʏɿʃʉʑ Ɍʉʌɹɲ
ɀɹɶɸɽʉʎ ȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ – Ɍʉʌɹɲ
ȵʋʘʆʐʅʀɲ Ⱦʑʌɿʉʐ Ɍʉʌɹɲ ʍʏʉʆ ʉʋʉʀʉ ɲʆɼʃɸɿ
ȸ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɸʀʆɲɿ ɸʇʘʖʙʌɿɲ (offshore)
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ȸ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɸʀʆɲɿ Franchise
ȸ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɸʀʆɲɿ ɸɿʍɻɶʅɹʆɻ ʍʏʉ
ɍʌɻʅɲʏɿʍʏɼʌɿʉ
ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ ȵȴɆȰɇ (ɇɉɀɌɏɁȰ ɀȵ ɈȸɁ NUTS Level II Ⱦʘɷɿʃʉʋʉʀɻʍɻ)
ɍʙʌɲ
ȴɻʅʉʏɿʃɼ – Ɉʉʋɿʃɼ Ⱦʉɿʆʊʏɻʏɲ
Ƀɷʊʎ – Ȱʌɿɽʅʊʎ
Ɉʉʋʉɽɸʍʀɲ
Ɉɲʖ. Ⱦʘɷɿʃʊʎ
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ
Ȼʍʏʉʖʙʌʉʎ (Website)
ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ (e-mail)
Fax

2. ɇɈɃȻɍȵȻȰ ȵȾɅɆɃɇɏɅɏɁ
ȳȵɁȻȾȰ ɇɈɃȻɍȵȻȰ
ȴɿʃɲɿʉʑʖʉʎ
Ɂʊʅɿʅʉʎ ȵʃʋʌʊʍʘʋʉʎ
ɉʋɸʑɽʐʆʉʎ ȶʌɶʉʐ
ȵʋʙʆʐʅʉ
Ʉʆʉʅɲ
Ȱ.Ɍ.ɀ.
Ⱥɹʍɻ ʍʏʉ Ɍʉʌɹɲ
ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ
ɍʙʌɲ

ȵȿȿȰȴȰ

ȴɻʅʉʏɿʃɼ – Ɉʉʋɿʃɼ Ⱦʉɿʆʊʏɻʏɲ
Ƀɷʊʎ – Ȱʌɿɽʅʊʎ
Ɉɲʖ. Ⱦʘɷɿʃʊʎ
Ɉʉʋʉɽɸʍʀɲ
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ (ɇʏɲɽɸʌʊ)
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ (Ⱦɿʆɻʏʊ)
Fax
e-mail

Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ
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3. ɇɈɃȻɍȵȻȰ ɀȵɈɃɍɏɁ ȹ ȵɈȰȻɆɏɁ ɈɃɉ ɌɃɆȵȰ/ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸ
ȳȵɁȻȾȰ ɇɈɃȻɍȵȻȰ
ȴɿʃɲɿʉʑʖʉʎ
ȵʀɷʉʎ Ʌʌʉʍʙʋʉʐ (ɀɸʏʊʖʉʐ)
ɀɹʏʉʖʉʎ ɸʃʏʊʎ ȵʄʄɳɷɲʎ
Ȱ.Ɍ.ɀ. ɀɸʏʊʖʉʐ
V.A.T.
ȴ.Ƀ.ɉ.
Ʌʉʍʉʍʏʊ ɇʐʅʅɸʏʉʖɼʎ (%)
Ⱥɹʍɻ ȵʏɲʀʌʉʐ ɼ ɀɸʏʊʖʉʐ ʍʏʉʆ Ɍʉʌɹɲ
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ ɼ ȵʋʘʆʐʅʀɲ
A.ȴ.Ɉ./ ȴɿɲɴɲʏɼʌɿʉ
ȶʏʉʎ ȼɷʌʐʍɻʎ ȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ

Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ Ɂʊʅɿʅʉʐ ȵʃʋʌʊʍʘʋʉʐ
Ȱ.Ɍ.ɀ. Ɂʉʅʀʅʉʐ ȵʃʋʌʉʍʙʋʉʐ
Ⱥɹʍɻ ȵʏɲʀʌʉʐ ɼ ɀɸʏʊʖʉʐ ʍʏʉʆ Ɍʉʌɹɲ
ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ
ɍʙʌɲ ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ / ȴɿɲʅʉʆɼʎ
ȴɻʅʉʏɿʃɼ – Ɉʉʋɿʃɼ Ⱦʉɿʆʊʏɻʏɲ
Ƀɷʊʎ – Ȱʌɿɽʅʊʎ
Ɉɲʖ. Ⱦʘɷɿʃʊʎ
Ɉʉʋʉɽɸʍʀɲ
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ (ɇʏɲɽɸʌʊ)
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ (Ⱦɿʆɻʏʊ)
Ȼʍʏʉʖʙʌʉʎ (Website)
ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ (e-mail)

4. ȾɏȴȻȾɃɇ ȰɇȾȸɇȸɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ (Ⱦ.Ȱ.ȴ) ɀȵ ȲȰɇȸ ɈɃɁ ɃɅɃȻɃ ȺȰ ȾȰɈȰɈȰɍȺȵȻ ȸ ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸ
ɇɈȸɁ ȰɁɈȻɇɈɃȻɍȸ ȾȰɈȸȳɃɆȻȰ
ȴɿʃɲɿʉʑʖʉʎ
Ⱦʑʌɿʉʎ Ⱦ.Ȱ.ȴ.
Ⱦ.Ȱ.ȴ. ȵʋɹʆɷʐʍɻʎ
Ⱦ.Ȱ.ȴ.
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ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ȵʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɻʎ

5. ɇɈɃȻɍȵȻȰ ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɇ ɅɃɉ ȰɂȻɃȿɃȳɃɉɁɈȰȻ
----------------6. ɇɉȳȾȵɁɈɆɏɈȻȾȰ ɇɈɃȻɍȵȻȰ ɀȵȳȵȺɃɉɇ ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɇ (ɇʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
ʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʍʐʆɸʌɶɲɺʊʅɸʆʘʆ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʆ ʉʌɿʍʅʊ ʏʘʆ ɀɀȵ.)
----------------7.

ɇɈɃȻɍȵȻȰ

ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ

ɇɈȻɇ

ɃɅɃȻȵɇ

ɇɉɀɀȵɈȵɍɃɉɁ

ɃȻ

ȵɈȰȻɆɃȻ/

ɀȵɈɃɍɃȻ

(ɇɉɀɅȵɆȻȿȰɀȲȰɁɃɀȵɁɏɁ ɈɏɁ OFFSHORE)
----------------8. ȵɁȻȰȻȵɇ ɀȵ ɈȸɁ ȰȻɈɃɉɇȰ ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵȻɇ (ɇʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʏʘʆ offshore)
----------------9. ɇɈɃȻɍȵȻȰ ɇɏɆȵɉɇȸɇ ȾɆȰɈȻȾɏɁ ȵɁȻɇɍɉɇȵɏɁ (DE MINIMIS) Ɉȸɇ ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɇ
----------------10. ɇɈɃȻɍȵȻȰ ɇɏɆȵɉɇȸɇ ȾɆȰɈȻȾɏɁ ȵɁȻɇɍɉɇȵɏɁ ɀȸ ȸɇɇɃɁɃɇ ɇȸɀȰɇȻȰɇ Ɉȸɇ ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɇ (ȳȰȾ
651/2014)
----------------11. ȵɁȻɇɍɉɇȵȻɇ DE MINIMIS ɇȵ ȵɁȻȰȻȵɇ ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵȻɇ
----------------12. ɀȸ ȵɁȻɇɍɉɇȵȻɇ DE MINIMIS ɇȵ ɇɉɁȴȵȴȵɀȵɁȵɇ ȾȰȻ ɇɉɁȵɆȳȰȷɃɀȵɁȵɇ ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵȻɇ (ȳȰȾ 651/2014)
----------------13. ɇɈɃȻɍȵȻȰ ȵɅȵɁȴɉɇȸɇ

Ɉʀʏʄʉʎ Ʌʌɳʇɻʎ
Ɉʀʏʄʉʎ Ʌʌɳʇɻʎ (Ȱɶɶʄɿʃɳ)
ȵʀɷʉʎ ȵʋɹʆɷʐʍɻʎ
ȴɿɳʌʃɸɿɲ ʍɸ ʅɼʆɸʎ

14. ȲȰɇȻȾȰ ɇɈɃȻɍȵȻȰ ɈɃɅɃɉ ɉȿɃɅɃȻȸɇȸɇ ȵɆȳɃɉ

ȴɿʃɲɿʉʑʖʉʎ
ȴɻʅʉʏɿʃɼ-Ɉʉʋɿʃɼ Ⱦʉɿʆʊʏɻʏɲ
Ɉʉʋʉɽɸʍʀɲ
Ƀɷʊʎ – Ȱʌɿɽʅʊʎ
Ɉɲʖ. Ⱦʘɷɿʃʊʎ
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ (ɇʏɲɽɸʌʊ)
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Ɉɻʄɹʔʘʆʉ (Ⱦɿʆɻʏʊ)
Fax
e-mail
Ȱʌɿɽʅʊʎ ɀɻʏʌʙʉʐ ȴɉɅȰ

15. ɈȸɆȸɇȸ ȵȺɁȻȾɏɁ ȾȰȻ ȵɁɏɇȻȰȾɏɁ ȾȰɁɃɁɏɁ (ȾɆȻɈȸɆȻȰ ȰɅɃȾȿȵȻɇɀɃɉ)

Ɉɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ɸɽʆɿʃʙʆ ʃɲɿ ɸʆʘʍɿɲʃʙʆ ʃɲʆʊʆʘʆ ɶɿɲ ʏɻ ɷɻʅʉʍɿʊʏɻʏɲ, ʏɻʆ ʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻ ʃɲɿ ʏɻ ɷɿɳʖʐʍɻ
ʏʘʆ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ
1. Ƀ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʎ ɷɸʍʅɸʑɸʏɲɿ ʊʏɿ ʏʉ ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʊ
ʍʖɹɷɿʉ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʍɲʔɸʀʎ ʃɲɿ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎ
ɷɸʍʅɸʑʍɸɿʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ɸɽʆɿʃʙʆ ʃɲɿ
ɸʆʘʍɿɲʃʙʆ ʃɲʆʊʆʘʆ ʋɸʌʀ ɷɻʅʉʍɿʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ
ʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎ
2. Ƀ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʎ ɷɸʍʅɸʑɸʏɲɿ ʆɲ ʏɻʌɼʍɸɿ ʏʉʐʎ ɸɽʆɿʃʉʑʎ
ʃɲɿ ɸʆʘʍɿɲʃʉʑʎ ʃɲʆʊʆɸʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʏɿʎ ʃʌɲʏɿʃɹʎ
ɸʆɿʍʖʑʍɸɿʎ ʃɲʏɳ ʏʉ ʍʏɳɷɿʉ ʏɻʎ ʋʌʊʍʃʄɻʍɻʎ, ʏɻʎ
ɲʋʊʔɲʍɻʎ ɹʆʏɲʇɻʎ ʃɲɿ ʋɿɽɲʆʙʆ ʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸʘʆ
ɲʐʏɼʎ;
ɃɆȻȷɃɁɈȻȵɇ ɅɃȿȻɈȻȾȵɇ
3.1 ɉɅȰɆɍɃɉɁ ɉɅɃȴɃɀȵɇ ȴȻȵɉȾɃȿɉɁɇȸɇ (ȾɈȻɆȻȰȾȵɇ
ȸ Ȱȿȿȵɇ ȰɁȰȿɃȳȰ ɈȻ ȰɅȰȻɈȵȻɈȰȻ) ɅɆɃɇȲȰɇȸɇ ɈɏɁ
ȰɀȵȰ, ȸ ȵɌɃɇɃɁ ȴȵɁ ɉɅȰɆɍɃɉɁ ɅɆɃȾȵȻɈȰȻ ɁȰ
ȴȸɀȻɃɉɆȳȸȺɃɉɁ;
3.2 ȵȻȴɃɇ ɉɌȻɇɈȰɀȵɁȸɇ ɉɅɃȴɃɀȸɇ ȰʅɸȰ ɅɃɉ
ȴȻȰȺȵɈȵȻ ȸ ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸ ȹ ɅɃɉ ɅɆɃȾȵȻɈȰȻ ɁȰ
ȴȸɀȻɃɉɆȳȸȺȵȻ (Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ)
3.3 ȸ ɅɆȰɂȸ ɇɉɁȵȾɈȻɀȰ ȾȰȻ ɅɆɃȰɇɅȻȷȵȻ ɈȸɁ ȰɆɍȸ
Ɉȸɇ ȻɇɃɈȸɈȰɇ ɀȵɈȰɂɉ ȰɁȴɆɏɁ ȾȰȻ ȳɉɁȰȻȾɏɁ;
3.4 ȸ ɅɆȰɂȸ ȰɅɃɈɆȵɅȵȻ ȾȰȺȵ ȴȻȰȾɆȻɇȸ ȿɃȳɏ ɌɉȿɃɉ,
Ɍɉȿȸɇ, ȵȺɁɃɈȻȾȸɇ ȾȰɈȰȳɏȳȸɇ, ȺɆȸɇȾȵȻȰɇ,
ɅȵɅɃȻȺȸɇȵɏɁ, ȰɁȰɅȸɆȻȰɇ, ȸȿȻȾȻȰɇ, ȳȵɁȵɈȸɇȻɃɉ
ɅɆɃɇȰɁȰɈɃȿȻɇɀɃɉ;
3.5 ȸ ɅɆȰɂȸ ɇȵȲȵɈȰȻ ɈȸɁ ȰɆɍȸ Ɉȸɇ ȰȵȻɌɃɆɃɉ
ȰɁȰɅɈɉɂȸɇ ȾȰȻ ȴȻȰɇɌȰȿȻȷȵȻ ɈȸɁ ɅɆɃɏȺȸɇȸ ɈɏɁ
ȰɅȰȻɈȸɇȵɏɁ ɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾȸɇ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ,
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ȰɅɃȴɃɇȸɇ ɅɃɆɏɁ, ɀȵɈɆȻȰɇɀɃɉ ȾȿȻɀȰɈȻȾȸɇ
ȰȿȿȰȳȸɇ ȾȰȻ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ ȲȻɃɅɃȻȾȻȿɃɈȸɈȰɇ, ɃɅɃɉ
ȵɌȰɆɀɃȷȵɈȰȻ;

16. ɇɉɁɈɃɀȸ ɅȵɆȻȳɆȰɌȸ ȵɅȵɁȴɉɈȻȾɃɉ ɇɍȵȴȻɃɉ

1

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏɻʎ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎ ɸʋɹʆɷʐʍɻʎ Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐ

2 ȵʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃɼ ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏɻʎ ɸʋɹʆɷʐʍɻʎ ɇʑʆʏʉʅɻ ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ
3 ɀɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ ɹʌɶʉʐ
4 Ȱʆɲʅɸʆʊʅɸʆɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ
5 ɇʏʊʖʉɿ ʏɻʎ ɸʋɹʆɷʐʍɻʎ
6 ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ʃɲɿ
ɷɻʅʉʍɿʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ ɸʋɹʆɷʐʍɻʎ
7 Ⱦʌɿʍɿʅʊʏɻʏɲ ɸʋɹʆɷʐʍɻʎ
8 Ʌʌʉʍʏɿɽɹʅɸʆɻ ɲʇʀɲ ɸʋɹʆɷʐʍɻʎ
9 Ɉʌʊʋʉɿ ɸʋʀʏɸʐʇɻʎ ʍʏʊʖʘʆ ɸʋɹʆɷʐʍɻʎ
10 Ȱʆɲʅɸʆʊʅɸʆɲ ʉʔɹʄɻ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʋɹʆɷʐʍɻ

17. ȰȴȵȻȰ ȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰɇ
----------------18. ȵɅȻɅȿȵɃɁ ɇɈɃȻɍȵȻȰ
1 .ɇʐʆʉʄɿʃʊʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ɲʋɲʍʖʉʄʉʑʅɸʆʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ʏɻʎ
ɲʀʏɻʍɻʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ
2. ɀɸ ʋʄɼʌɻ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻ
3. ɀɸ ʅɸʌɿʃɼ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻ
4. ɀɸ ɳʄʄɸʎ ʅʉʌʔɹʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ (ɸʃ ʋɸʌɿʏʌʉʋɼʎ,
ʘʌʉʅʀʍɽɿʉɿ, ɻʅɸʌʉʅʀʍɽɿʉɿ ʃʄʋ.)
5. Ʌʄɼɽʉʎ ʘʔɸʄʉʑʅɸʆʘʆ ʋʄɼʌʉʐʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ ʋʉʐ
ɽɲ ɸʆʏɲʖɽʉʑʆ ʍʏʉ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ

19. ȵʆʊʏɻʏɸʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ

1. Ɉʀʏʄʉʎ-Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ɲɿʏʉʑʅɸʆɻʎ ɽɹʍɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
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2. Ⱦʘɷɿʃʊʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ
3. Ȱʌɿɽʅʊʎ ɽɹʍɸʘʆ
4. Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ ʏʉʐ ʘʔɸʄʉʑʅɸʆʉʐ –ɲʆɹʌɶʉʐ
5. ȵʄɳʖɿʍʏʉ ɸʋʀʋɸɷʉ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ
6. ȵʄɳʖɿʍʏɻ Ȱʋɲɿʏʉʑʅɸʆɻ ȵʅʋɸɿʌʀɲ
ȳʆʙʍɻ ɂɹʆɻʎ ȳʄʙʍʍɲʎ
Ȱɶɶʄɿʃɳ
ȳɲʄʄɿʃɳ
ȳɸʌʅɲʆɿʃɳ
ȱʄʄɻ ȳʄʙʍʍɲ
ȳʆʙʍɻ ɉʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ
Web design
ȴʀʃʏʐɲ ȸ/ɉ
Logistics – Ʌʌʉʅɼɽɸɿɸʎ – Ȱʋʉɽɼʃɻ
ȳɸʆɿʃɼ ɍʌɼʍɻ ɉʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ
ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ ʃɲɿ
ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɸʎ
Ʌʉʄʐʅɹʍɲ
ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ Ɏɻʔɿɲʃɼʎ ȵɿʃʊʆɲʎ
ȵʔɲʌʅʉɶɹʎ ȳʌɲʔɸʀʉʐ
ȿɸɿʏʉʐʌɶɿʃɳ ɇʐʍʏɼʅɲʏɲ
Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʊʎ
ȱʄʄʉ
Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ
Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ- ɇɻʅɸɿʙʍɸɿʎ

20.

ɅȰɆȰȴɃɈȵȰ

----------------21.

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ I

----------------22.

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ II

----------------23.

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ III
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24. ȰɁȰȿɉɇȸ Ɉȸɇ ȵɅȵɁȴɉɈȻȾȸɇ ɅɆȰɂȸɇ (ȵɆȳɃɉ) ȾȰɈȰ ȾȰɈȸȳɃɆȻȰ ȵɅȻȿȵɂȻɀȸɇ ȴȰɅȰɁȸɇ

ȴɿʃɲɿʉʑʖʉʎ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ ȵʋɿʄɹʇɿʅɻʎ ȴɲʋɳʆɻʎ
Kɲɽɸʍʏʙʎ ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ
Ⱦ.Ȱ.ȴ.
Ɉʊʋʉʎ ɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ
ȵʀɷʉʎ ɷɲʋɳʆɻʎ
ȶʆʏɲʍɻ ȵʆʀʍʖʐʍɻʎ (%)
ȵʋɿʄɹʇɿʅʉ ʋʉʍʊ (€)
ɀɻ ȵʋɿʄɹʇɿʅʉ ʋʉʍʊ (€)
Ʌʉʍʊ Ɍ.Ʌ.Ȱ.
ȴɻʅʊʍɿɲ ȴɲʋɳʆɻ (€)
Ɉɿʅɼ ɀʉʆɳɷɲʎ
Ⱦʊʍʏʉʎ ɀʉʆɳɷɲʎ
Ʌʉʍʊʏɻʏɲ ɇʐʆʉʄɿʃɼ
Ʌʉʍʊʏɻʏɲ ɸʋɿʄɹʇɿʅɻ
Ɉɸʃʅɻʌʀʘʍɻ

25. ɇɉȳȾȵɁɈɆɏɈȻȾɃɇ ɅȻɁȰȾȰɇ ȴȰɅȰɁɏɁ

Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ ȴɲʋɳʆɻʎ
ȱʆɸʌɶʉɿ ʋʌʉɸʌʖʊʅɸʆʉɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ʏʉʅɹɲ
ʏɻʎ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ, ʅɸʏɲʔʉʌʙʆ ʃɲɿ ʏʘʆ
ʖʘʅɲʏʉʐʌɶɿʃʙʆ

ɸʌɶɲʍɿʙʆ

ʋʉʐ

ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ɸʇʊʌʐʇɻ ʄɿɶʆʀʏɻ (18
ʅɼʆɸʎ – 100%)
ȱʆɸʌɶʉɿ

ʋʌʉɸʌʖʊʅɸʆʉɿ

ɲʋʊ

ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʏʉʐ ʖʉʆɷʌɿʃʉʑ-ʄɿɲʆɿʃʉʑ
ɸʅʋʉʌʀʉʐ, ʏɻʎ ɸʍʏʀɲʍɻʎ ʃɲɿ ʏʉʐ
ʏʉʐʌɿʍʅʉʑ (15 ʅɼʆɸʎ – 75%)
ȱʆɸʌɶʉɿ

ʋʌʉɸʌʖʊʅɸʆʉɿ

ɲʋʊ

ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʏʉʐ ʖʉʆɷʌɿʃʉʑ-ʄɿɲʆɿʃʉʑ

ɇʐʆʉʄɿʃʊ

ɀɻ ȵʋɿʄɹʇɿʅʉ

ȵʋɿʄɹʇɿʅʉ

ȴɻʅʊʍɿɲ ȴɲʋɳʆɻ

Ⱦʊʍʏʉʎ(€)

Ⱦʊʍʏʉʎ(€)

Ⱦʊʍʏʉʎ(€)

(€)
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ɸʅʋʉʌʀʉʐ, ʏɻʎ ɸʍʏʀɲʍɻʎ ʃɲɿ ʏʉʐ
ʏʉʐʌɿʍʅʉʑ, ɻʄɿʃʀɲʎ 30-49 ɸʏʙʆ (15
ʅɼʆɸʎ – 80%)
ɀɲʃʌʉʖʌʊʆɿɲ ȱʆɸʌɶʉɿ (ɳʆʘ ʏʘʆ 12
ʅɻʆʙʆ)

ʋʌʉɸʌʖʊʅɸʆʉɿ

ɲʋʊ

ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʏʉʐ ʖʉʆɷʌɿʃʉʑ-ʄɿɲʆɿʃʉʑ
ɸʅʋʉʌʀʉʐ, ʏɻʎ ɸʍʏʀɲʍɻʎ ʃɲɿ ʏʉʐ
ʏʉʐʌɿʍʅʉʑ (15 ʅɼʆɸʎ – 90%)
ȱʆɸʌɶʉɿ ʋʌʉɸʌʖʊʅɸʆʉɿ ɲʋʊ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʏʉʐ ʖʉʆɷʌɿʃʉʑ-ʄɿɲʆɿʃʉʑ
ɸʅʋʉʌʀʉʐ, ʏɻʎ ɸʍʏʀɲʍɻʎ ʃɲɿ ʏʉʐ
ʏʉʐʌɿʍʅʉʑ, 50 ɸʏʙʆ ʃɿ ɳʆʘ (15 ʅɼʆɸʎ –
90%)
ɀɲʃʌʉʖʌʊʆɿɲ ȱʆɸʌɶʉɿ (ɳʆʘ ʏʘʆ 12
ʅɻʆʙʆ)

ʋʌʉɸʌʖʊʅɸʆʉɿ

ɲʋʊ

ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʏʉʐ ʖʉʆɷʌɿʃʉʑ-ʄɿɲʆɿʃʉʑ
ɸʅʋʉʌʀʉʐ, ʏɻʎ ɸʍʏʀɲʍɻʎ ʃɲɿ ʏʉʐ
ʏʉʐʌɿʍʅʉʑ , 50 ɸʏʙʆ ʃɲɿ ɳʆʘ (15
ʅɼʆɸʎ – 100%)
ȱʆɸʌɶɸʎ

ɶʐʆɲʀʃɸʎ

ʋʌʉɸʌʖʊʅɸʆɸʎ

ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʏʉʐ ʖʉʆɷʌɿʃʉʑ-ʄɿɲʆɿʃʉʑ
ɸʅʋʉʌʀʉʐ, ʏɻʎ ɸʍʏʀɲʍɻʎ ʃɲɿ ʏʉʐ
ʏʉʐʌɿʍʅʉʑ (15 ʅɼʆɸʎ – 100%)
ȱʆɸʌɶʉɿ ʋʌʉɸʌʖʊʅɸʆʉɿ ɲʋʊ ʄʉɿʋɹʎ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ (12 ʅɼʆɸʎ – 75%)
ȱʆɸʌɶʉɿ ʋʌʉɸʌʖʊʅɸʆʉɿ ɲʋʊ ʄʉɿʋɹʎ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ, ɻʄɿʃʀɲʎ 30-49 ɸʏʙʆ (12
ʅɼʆɸʎ – 80%)
ɀɲʃʌʉʖʌʊʆɿɲ ȱʆɸʌɶʉɿ (ɳʆʘ ʏʘʆ 12
ʅɻʆʙʆ) ʋʌʉɸʌʖʊʅɸʆʉɿ ɲʋʊ ʄʉɿʋɹʎ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ (12 ʅɼʆɸʎ – 90%)
ȱʆɸʌɶʉɿ ʋʌʉɸʌʖʊʅɸʆʉɿ ɲʋʊ ʄʉɿʋɹʎ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ, 50 ɸʏʙʆ ʃɿ ɳʆʘ (12
ʅɼʆɸʎ – 90%)
ɀɲʃʌʉʖʌʊʆɿɲ ȱʆɸʌɶʉɿ (ɳʆʘ ʏʘʆ 12
ʅɻʆʙʆ) ʋʌʉɸʌʖʊʅɸʆʉɿ ɲʋʊ ʄʉɿʋɹʎ
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ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ, 50 ɸʏʙʆ ʃɲɿ ɳʆʘ (12
ʅɼʆɸʎ – 100%)
ȱʆɸʌɶɸʎ ɶʐʆɲʀʃɸʎ ʋʌʉɸʌʖʊʅɸʆɸʎ ɲʋʊ
ʄʉɿʋɹʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ (12 ʅɼʆɸʎ –
100%)
ɇʐʆʉʄɿʃɳ

26. ɇɈɃȻɍȵȻȰ ȻȴȻɏɈȻȾȸɇ ɇɉɀɀȵɈɃɍȸɇ
----------------27. ɍɆȸɀȰɈɃȴɃɈȻȾɃ ɇɍȸɀȰ
ɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻ

Ʌʉʍʊ (€)

Ȱ. Ȼɷɿʘʏɿʃɼ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ (Ȱ1+Ȱ2)
A1. ȼɷɿɲ ʃɸʔɳʄɲɿɲ
A2. ȴɳʆɸɿɲ
Ȳ. Ȱɿʏʉʑʅɸʆɻ ȵʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻ
ȳ. ȵʋɿʖʉʌɻɶʉʑʅɸʆʉʎ Ʌʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ
ȴ. ɀɻ ȵʋɿʖʉʌɻɶʉʑʅɸʆʉʎ Ʌʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ
ɇʐʆʉʄɿʃʊʎ Ʌʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ (ȳ+ȴ)
28. ȴɸʀʃʏɸʎ
Ɉɿʅɼ
CO01- ȱʆɸʌɶʉɿ, ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʏʘʆ
ʅɲʃʌʉʖʌʊʆɿɲ ɲʆɹʌɶʘʆ
CO02- ɀɲʃʌʉʖʌʊʆɿɲ ɳʆɸʌɶʉɿ
T4850- ȱʆɸʌɶʉɿ, ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʏʘʆ
ʅɲʃʌʉʖʌʊʆɿɲ ɲʆɹʌɶʘʆ, 30-44 ɸʏʙʆ
T4854- ȱʆɸʌɶʉɿ ʋʉʐ ɷɸʆ ɹʖʉʐʆ ɸʆʏɲʖɽɸʀ ʍʏɻʆ
ʏʌɿʏʉɴɳɽʅɿɲ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ
11309- ɏʔɸʄʉʑʅɸʆʉɿ ȾȵȰ ʋʉʐ ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆ ʍɸ
ɷʌɳʍɸɿʎ ɸʌɶɲʍɿɲʃɼʎ ʃɲɿ ʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ
(ɸʋɲʆ)ɹʆʏɲʇɻʎ
CR06- ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎ ʋʉʐ ʃɲʏɹʖʉʐʆ ɽɹʍɻ
ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ, ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆɻʎ ʏɻʎ
ɲʐʏʉɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ, ɸʆʏʊʎ ɹʇɿ ʅɻʆʙʆ ɲʋʊ ʏɻ ʄɼʇɻ
ʏɻʎ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ ʏʉʐʎ
11308 – ɏʔɸʄʉʑʅɸʆʉɿ ʏʉʐ ȾȵȰ ʋʉʐ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍɸ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻ ɸʌɶɲʍʀɲʎ,

ȱʆɷʌɸʎ

ȳʐʆɲʀʃɸʎ
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ʋʉʐ ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆ ʍɸ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ / ʃɲʏɳʌʏɿʍɻ,
ʋʉʐ ɲʋʉʃʏʉʑʆ ɸʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻ, ʋʉʐ ʃɲʏɹʖʉʐʆ ɽɹʍɻ
ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ, ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆɻʎ ʏɻʎ
ɲʐʏʉɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ, ɲʅɹʍʘʎ ʅɸʏɳ ʏɻ ʄɼʇɻ ʏɻʎ
ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ ʏʉʐʎ.
29. ȰɅɃȴɃɍȸ ɄɆɏɁ ȾȰȻ ɅɆɃɋɅɃȺȵɇȵɏɁ
O ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʎ ɲʋʉɷɹʖɸʏɲɿ ʊʏɿ ʏɲ ʅɻʆʑʅɲʏɲ ʋʉʐ ɽɲ ɲʋʉʍʏɹʄʄʉʆʏɲɿ ʅɹʍʘ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ
ʏɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉʐ ʃɲɿ ʍʏɻ ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ e-mail ʋʉʐ ɹʖɸɿ ɷɻʄʙʍɸɿ ɸʋɹʖʉʐʆ ɽɹʍɻ ʃʉɿʆʉʋʉʀɻʍɻʎ ʃɲɿ
ʍʐʆɸʋɳɶʉʆʏɲɿ ʏɻʆ ɹʆɲʌʇɻ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ɹʆʆʉʅʘʆ ʋʌʉɽɸʍʅɿʙʆ ʃɲɿ ʍʐʆɸʋɸɿʙʆ. ȸ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼ ɲʀʏɻʍɻ
ɸʋɹʖɸɿ ɽɹʍɻ ʐʋɸʑɽʐʆɻʎ ɷɼʄʘʍɻʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ɳʌɽʌʉ 8 ʏʉʐ Ɂ.1599/1986 ʊʍʉʆ ɲʔʉʌɳ ʏɲ
ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍɸ ɲʐʏɼ.
ȸ ɲʆɲʃʌʀɴɸɿɲ ʏʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʋʉʐ ɷɻʄʙʆʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉ ʍʏɻʆ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼ ɲʀʏɻʍɻ
ɸʋɿʍʑʌɸɿ ʏɿʎ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɸʎ ʋʉɿʆɿʃɹʎ ʃɲɿ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɹʎ ʃʐʌʙʍɸɿʎ.
ȸ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʔɹʌɸɿ ʏɻʆ ɸʐɽʑʆɻ ʏɻʎ ʋʄɼʌʉʐʎ ʃɲɿ ʉʌɽɼʎ ʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻʎ ʏɻʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎ ɲʀʏɻʍɻʎ.
ȵɿɷɿʃʊʏɸʌɲ, ʐʋʉʖʌɸʉʑʏɲɿ ʆɲ ʍʐʅʋʄɻʌʙʍɸɿ ʏɲ ʍʖɸʏɿʃɳ ʋɸɷʀɲ ʏɻʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎ ɲʀʏɻʍɻʎ ʅɸ ʏɲ
ɺɻʏʉʑʅɸʆɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ. ȸ ɲʀʏɻʍɻ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ ʍʐʆɿʍʏɳ ɸʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻ ʋʌʉʎ ʏʉʆ ȴɉɅȰ ɶɿɲ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʃɲɿ
ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʏʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʏɻʎ ɲʋʊ ʏɲ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃɳ ɇʐʍʏɼʅɲʏɲ (Ʌ.ɇ.) ʏʉʐ ȴɉɅȰ, ʏʉʐ ȵɆȳȰɁȸ (Ʌɇ
ɇȵɅȵ – ȴɉɅȰ- e-ȵɌȾȰ) ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ ȵʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃʙʆ ɉʋʉɽɹʍɸʘʆ, ʏɻʎ Ȱ.Ȱ.ȴ.ȵ., ʏʉʐ eȵɌȾȰ ʃɲɿ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ ȵʍʘʏɸʌɿʃʙʆ (ʊʍʉʆ ɲʔʉʌɳ ʍʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʏʘʆ ʋʉʄɿʏʙʆ ʏʌʀʏʘʆ ʖʘʌʙʆ
ʃɲɿ ʏʘʆ ʉʅʉɶɸʆʙʆ).
Ɉʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸɿʎ /ɷɿʉʌɽʙʍɸɿʎ ʍʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʘʆ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ɲɿʏɼʍɸʘʆ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ɶʀʆʉʐʆ ʅʊʆʉ ɶɿɲ
ʊʍʉ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ɻ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼ ɲʀʏɻʍɻ ɴʌʀʍʃɸʏɲɿ ʍɸ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ «Ʌʌʉʍʘʌɿʆɼʎ Ȱʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ» ʍʏʉ
Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʊ ɇʑʍʏɻʅɲ Ⱦʌɲʏɿʃʙʆ ȵʆɿʍʖʑʍɸʘʆ (ɅɇȾȵ). ɀɸʏɳ ʏɻʆ «Ƀʌɿʍʏɿʃɼ ɉʋʉɴʉʄɼ» ʏɻʎ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎ ɲʀʏɻʍɻʎ ʍʏʉ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʊ ɇʑʍʏɻʅɲ Ⱦʌɲʏɿʃʙʆ ȵʆɿʍʖʑʍɸʘʆ (ɅɇȾȵ) ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏɼ
ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ/ɷɿʊʌɽʘʍɻ ɲʐʏɼʎ.
Ƀ ɷʐʆɻʏɿʃʊʎ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʎ ɷɻʄʙʆɸɿ ʐʋɸʑɽʐʆɲ ʊʏɿ ɷɸʆ ɹʖʉʐʆ ɸʋɿɴʄɻɽɸʀ ʍɸ ɴɳʌʉʎ ʏʉʐ ʅɹʍɲ ʍɸ ʖʌʉʆɿʃʊ
ɷɿɳʍʏɻʅɲ ɷʑʉ (2) ɸʏʙʆ ʋʌɿʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʄɼʇɻʎ ʏɻʎ ʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ɲʀʏɻʍɻʎ
ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ: i) ʏʌɸɿʎ (3) ʋʌɳʇɸɿʎ ɸʋɿɴʉʄɼʎ ʋʌʉʍʏʀʅʉʐ ɲʋʊ ʏɲ ɲʌʅʊɷɿɲ ɸʄɸɶʃʏɿʃɳ ʊʌɶɲʆɲ ʏʉʐ
ɇʙʅɲʏʉʎ ȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ ȵʌɶɲʍʀɲʎ (ɇȵɅȵ) ɶɿɲ ʋɲʌɲɴɳʍɸɿʎ ʏɻʎ ɸʌɶɲʏɿʃɼʎ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ ʋʉʐ
ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺʉʆʏɲɿ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ɲʌɿɽʅ. 80016/31-8-2022 (Ȳʚ4629) ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶʉʑ
ȵʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃʙʆ ɉʋʉɽɹʍɸʘʆ, ʘʎ «ʐʗɻʄɼʎ» ɼ «ʋʉʄʑ ʐʗɻʄɼʎ» ʍʉɴɲʌʊʏɻʏɲʎ, ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ
ʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆ ɲɽʌʉɿʍʏɿʃɳ ɲʋʊ ʏʌɸɿʎ (3) ɷɿɸʆɸʌɶɻɽɹʆʏɸʎ ɸʄɹɶʖʉʐʎ, ɼ ii) ɷʑʉ (2) ʋʌɳʇɸɿʎ ɸʋɿɴʉʄɼʎ
ʋʌʉʍʏʀʅʉʐ ɲʋʊ ʏɲ ɲʌʅʊɷɿɲ ɸʄɸɶʃʏɿʃɳ ʊʌɶɲʆɲ ʏʉʐ ɇȵɅȵ ɼ ʏʉʐ ȵʆɿɲʀʉʐ Ɍʉʌɹɲ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɼʎ Ȱʍʔɳʄɿʍɻʎ
(ȵɌȾȰ) ɶɿɲ ʋɲʌɲɴɳʍɸɿʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ɲɷɼʄʘʏɻ ɸʌɶɲʍʀɲ, ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆ ɲɽʌʉɿʍʏɿʃɳ ɲʋʊ ɷʑʉ
(2) ɷɿɸʆɸʌɶɻɽɹʆʏɸʎ ɸʄɹɶʖʉʐʎ.
Ȱʋʉɷɹʖʉʅɲɿ ʊʄʉʐʎ ʏʉʐʎ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ʊʌʉʐʎ
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ɉʋɸʑɽʐʆɻ ȴɼʄʘʍɻ ɇʙʌɸʐʍɻʎ
30. ɇʐʆɻʅʅɹʆɲ ȶɶɶʌɲʔɲ
Ȱʌʖɸʀʉ

ɀɹɶɸɽʉʎ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ

ɇʖʊʄɿɲ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ :
ɉʋʉɶʌɲʔɼ
ɇʔʌɲɶʀɷɲ

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2022
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

Υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02052260710220060*

