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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Νοεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 88970
Προκήρυξη δράσης «Ειδικό πρόγραμμα 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».
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) και ιδίως τις παρ. 1 και 2.
2. Την παρ. 6 του άρθρου 10 του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).
3. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες
διατάξεις» (Α’ 258).
4. Τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).
5. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»
(Α’ 112).
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. 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις»
(Α’ 205).
8. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
9. Tον 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 προστα-
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σία 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).
10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 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).
11. 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 (L 352).
12. Το άρθρο 22, τα κεφάλαια Ι και ΙΙ και το παράρτημα
Ι του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014 της Επιτροπής
(L 187).
13. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133).
14. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).
15. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168).
16. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
17. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).
18. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
19. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών (Α΄ 121).
20. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
21. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
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22. Tο π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156).
23. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
24. Την υπό στοιχεία Υ 70/30-10-2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
25. Την υπ’ αρ. 51875/07-05-2021 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).
26. 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).
27. 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 διόρθωση σφάλματος).
28. Tην υπό στοιχεία 126829/EΥΘΥ1217(1)/8.12.2015
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών
από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22
του ν. 4314/2014» (Β’ 2784).
29. Tην υπ’ αρ. 58118/15-7-2016 απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ, με την οποία συστάθηκαν Γραφεία
Παρακολούθησης των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στα ΚΠΑ 2.
30. Tην υπ’ αρ. 2149/25-7-2017 απόφαση του Δ.Σ. του
ΟΑΕΔ, με την οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
το Οργανόγραμμα του ΟΑΕΔ ως Ενδιάμεσου Φορέα του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 20142020» για τη διαχείριση Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων.
31. Tην υπ’ αρ. 635/8-3-2016 απόφαση του Δ.Σ. του
ΟΑΕΔ «Νέος Κανονισμός Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών του ΟΑΕΔ» (Β’ 1708).
32. Την υπ’ αρ. 353/7-2-2017 απόφαση του Δ.Σ. του
ΟΑΕΔ «Ορισμός μελών στις Επιτροπές Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (ΕΠ.ΕΚ.ΕΠ.) του ΟΑΕΔ» (Β’ 883).
33. Tην 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: 604Ω4653Ο7ΥΔ9).
34. Tην υπό στοιχεία 8217/ΕΥΚΕ 100/23-01-2018 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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35. Tο υπ’ αρ. 16581/11-2-2020 έγγραφο της Ειδικής
Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) της Εθνικής
Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων, και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: 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)
“Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- ΕΦΚΑ)
και άλλες διατάξεις”.
36. Την υπ’ αρ. 63701/8-6-2021 (ΑΔΑ: Ψ2Σ746ΜΤΛΡ- 8ΓΑ)
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
37. 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 ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
38. Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου
Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-2020 και ειδικότερα το εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχου πράξεων
κρατικών ενισχύσεων.
39. Τις υπ’ αρ. 3343/61/15-6-2021 και 4193/82/
28-7-2021 αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.
40. Την υπό στοιχεία ΓΝ108/2021 γνωμοδότηση της
ΚΕΜΚΕ.
41. Την υπ’ αρ. 61343/30-7-2021 βεβαίωση δέσμευσης
πίστωσης, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
ΟΑΕΔ.
42. Τις υπ’ αρ. 962/30-7-2021 (ΑΔΑ: ΨΤΦΗ4691Ω2-ΧΚΓ)
και 674/29-7-2021(ΑΔΑ: Ω0ΧΡ4691Ω2-ΞΗΠ) αποφάσεις
αναλήψεις υποχρέωσης.
43. Την υπ’ αρ. 57419/2-8-2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
44. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους έως του ποσού των σαράντα οκτώ
εκατομμυρίων ευρώ (48.000.000€), η οποία θα βαρύνει
τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) (ΚΑΕ 2493) και θα καλυφθεί από
τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
Για το έτος 2021: 500.000,00 ευρώ
Για το έτος 2022: 19.000.000,00 ευρώ
Για το έτος 2023: 28.500.000,00 ευρώ,
αποφασίζουμε:
Την προκήρυξη της δράσης «Ειδικό πρόγραμμα 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»,
σύμφωνα με τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Ταυτότητα της δράσης
1. Σκοπός της δράσης είναι η ανάσχεση των συνεπειών της ανεργίας λόγω της απολιγνιτοποίησης στις
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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 του ΟΑΕΔ.
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 θέσεων εργασίας, έως εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης.
γ) Ο κάθε επόμενος κύκλος προκηρύσσεται μετά την
πάροδο 4 μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής
των αιτήσεων χρηματοδότησης του προηγούμενου κύκλου.
Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr)
και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων (www.ependyseis.gr).
Άρθρο 2
Αρμοδιότητες ΟΑΕΔ - Πλαίσιο ένταξης Χρηματοδότηση - Επιλέξιμες περιοχές
1. Υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση,
παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο του προγράμματος, ορίζεται ο ΟΑΕΔ. Η υποδοχή και αξιολόγηση των
προτάσεων καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων στη δράση υλοποιείται
από τα ΚΠΑ 2 (Γραφεία Απασχόλησης και Γραφεία Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης)
του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 2505/57/24-7-2018 και
2149/51/25-7-2017 αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού,
όπως ισχύουν μέσω του ΠΣΚΕ.
2. Για την υλοποίηση του προγράμματος προκαλείται
δαπάνη ύψους έως του ποσού των σαράντα οκτώ εκατομμυρίων ευρώ (48.000.000 €), η οποία θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) (ΚΑΕ 2493), θα καλυφθεί από τη
χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 63701/8-6-2021
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
Για το έτος 2021: 500.000,00 ευρώ
Για το έτος 2022: 19.000.000,00 ευρώ
Για το έτος 2023: 28.500.000,00 ευρώ.
3. 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.
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4. Οι ενισχύσεις για την απασχόληση που προβλέπονται στην παρούσα δράση, χορηγούνται είτε βάσει του
Κανονισμού (ΕΕ) 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 στον πεδίο
των πίνακα δαπανών.
Α) Συγκεκριμένα για τις επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην παρ. 2 του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ)
υπ’ αρ. 651/2014 χορηγούνται βάσει του Κανονισμού
(ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις
ήσσονος σημασίας (de-minimis).
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 στοιχεία (α) έως (δ) του πρώτου εδαφίου με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις
θεωρούνται, επίσης ενιαία επιχείρηση.
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.
Η ενίσχυση που θα χορηγηθεί σε μία επιχείρηση
βάσει της δράσης 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 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

68820

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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.
Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται μέσω υποβληθείσας
κατά την αίτηση χρηματοδότησης υπεύθυνης δήλωσης
εκ μέρους της δικαιούχου επιχείρησης στην οποία θα
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 Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (Β’ 2417/2020),
Ελέγχου σώρευσης των ενισχύσεων (de minimis) του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του αρχείου
της Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2).
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.
Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας
πρόσκλησης με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια της
παρ. 2 ή 3 του άρθρου 107 της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης της παρ. 3 του
άρθρου 108 της Συνθήκης, εφόσον οι ενισχύσεις αυτές
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (Ε.Ε.)
1407/2013.
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.
Στον έλεγχο ορίων μεμονωμένων ενισχύσεων
αθροίζονται οι ενισχύσεις που έχει λάβει η δικαιούχος
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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.
Ο δικαιούχος ενημερώνεται εγγράφως μέσω της εγκριτικής απόφασης από την υπηρεσία ΚΠΑ 2 του ΟΑΕΔ για
το ύψος του ποσού της ενίσχυσης (παρ. 1 του άρθρου 6
του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013).
Ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης
νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης (παρ. 4
του άρθρου 3 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 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, στο παράρτημα Ι, παρ. 1 του ανωτέρω Κανονισμού, ορίζεται ότι: “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
πρόσκλησης 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 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.
Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται μέσω υποβληθείσας
κατά την αίτηση χρηματοδότησης υπεύθυνης δήλωσης
εκ μέρους της δικαιούχου επιχείρησης στην οποία θα
αναφέρεται οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση έλαβε η οικεία
επιχείρηση βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.
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Ο δικαιούχος ενημερώνεται εγγράφως μέσω της εγκριτικής απόφασης από την υπηρεσία ΚΠΑ 2 του ΟΑΕΔ για
το ύψος του ποσού της ενίσχυσης.
Ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης
νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.
Άρθρο 3
Δικαιούχοι - Ωφελούμενοι Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
3.1 Δικαιούχοι
1. Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και
γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική 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 μέχρι 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
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σε πρόσληψη προσωπικού για την υποχρέωση κάλυψης
της μείωσης προσωπικού.
β. Ενημέρωση του δικαιούχου σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει πρόσληψη στο ΠΣ 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
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
ΚΠΑ 2 κατά την αξιολόγηση.
3.2. 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 διαδικασία ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασυμβίβαστης κρατικής ενίσχυσης με απόφαση της Επιτροπής.
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:
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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
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 α. έως και γ. 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 (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.
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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 δεν πληρούν τις προϋποθέσεις
της παρ. 2 του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014
εφόσον έχουν επιλέξει να ενταχθούν οι χορηγηθείσες
ενισχύσεις στον ανωτέρω Κανονισμό.
2. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη δράση πρέπει να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας
των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού
κινδύνου.
3.3 Ωφελούμενοι - Άνεργοι
1. Οι ωφελούμενοι άνεργοι κατά την υπόδειξή τους
από τα αρμόδια ΚΠΑ2, οφείλουν να:
α. είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των
ΚΠΑ2 που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας των Π.Ε.
Κοζάνης, Φλώρινας, καθώς και του ΚΠΑ2 Τρίπολης για
εγγεγραμμένους ανέργους του Δήμου Μεγαλόπολης,
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 εμπόριο, 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,
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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 εργασίας, 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.
γ. Εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν αποκλειστικά,
από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την
6η πρωινή (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. δεν θα απασχοληθούν με συμβάσεις μισθωτής
εξαρτημένης εργασίας σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία.
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. 6.3 του άρθρου 6 της παρούσας.
Άρθρο 4
Επιλέξιμες δαπάνες - Προϋπολογισμός πράξεων
4.1 Επιλέξιμες δαπάνες
1. Η δράση περιλαμβάνει την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων εγγεγραμμένων στο
μητρώο του ΟΑΕΔ 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,
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δεκαπέντε (15) μηνών και δεκαοκτώ (18) μηνών, ανάλογα
με την κατηγορία του ανέργου που προσλαμβάνεται,
όπως περιγράφεται στην παρ. 4.2 του παρόντος άρθρου.
2. Οι επιλέξιμες δαπάνες δίνονται με τη μορφή επιχορήγησης και αφορούν το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου για 12 μήνες πλήρους
απασχόλησης, συμπεριλαμβάνοντας τις μηνιαίες μικτές
αποδοχές, τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές καθώς
και τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και
επίδομα αδείας.
3. Η δράση θα υλοποιηθεί με εφαρμογή κλίμακας
μοναδιαίου κόστους, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 15738/
05-02-2021 έγγραφο της ΕΥΘΥ με τίτλο “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.
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 στο 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:
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Κατηγορία ανέργου

Ποσοστό
επιχορήγησης

Μηνιαίο Ποσό
επιχορήγησης

Άνεργοι προερχόμενοι από τον τομέα της ενέργειας (ΔΕΗ), μεταφορών
και των χωματουργικών εργασιών που σχετίζονται με την εξόρυξη λιγνίτη

100%

933,00

Άνεργοι προερχόμενοι από επιχειρήσεις του χονδρικού - λιανικού
εμπορίου, της εστίασης, του τουρισμού και λοιπές επιχειρήσεις

75%

699,75

Άνεργοι προερχόμενοι από επιχειρήσεις του χονδρικού - λιανικού
εμπορίου, της εστίασης, του τουρισμού και λοιπές επιχειρήσεις 30-49
ετών

80%

746,40

Μακροχρόνια Άνεργοι (άνω των 12 μηνών) προερχόμενοι από
επιχειρήσεις του χονδρικού- λιανικού εμπορίου, της εστίασης, του
τουρισμού και λοιπές επιχειρήσεις

90%

839,70

Άνεργοι προερχόμενοι από επιχειρήσεις του χονδρικού-λιανικού
εμπορίου, της εστίασης, του τουρισμού και λοιπές επιχειρήσεις 50 ετών
και άνω

90%

839,70

Μακροχρόνια Άνεργοι (άνω των 12 μηνών) προερχόμενοι από
επιχειρήσεις του χονδρικού- λιανικού εμπορίου, της εστίασης, του
τουρισμού και λοιπές επιχειρήσεις 50 ετών και άνω

100%

933,00

Άνεργες γυναίκες προερχόμενες από επιχειρήσεις του χονδρικού λιανικού εμπορίου, της εστίασης, του τουρισμού και λοιπές επιχειρήσεις

100%

933,00

Για κάθε ημέρα απασχόλησης που υπολείπεται των είκοσι πέντε (25) ημερών, το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, μειώνεται κατά 1/25.
4.2 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. 3.3 του άρθρου 3, σε δεκαοκτώ (18) μήνες
β) για τους ωφελούμενους της κατηγορίας iii της περ. β της υποπαρ. 1 της παρ. 3.3 του άρθρου 3, σε δεκαπέντε
(15) μήνες
γ) για τους ωφελούμενους της κατηγορίας iv της περ. β της υποπαρ. 1 της παρ. 3.3 του άρθρου 3, σε 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
Άνεργοι προερχόμενοι από τον τομέα της ενέργειας, μεταφορών
και των χωματουργικών εργασιών που σχετίζονται με την εξόρυξη
λιγνίτη
Άνεργοι προερχόμενοι από επιχειρήσεις του χονδρικού-λιανικού
εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού
Άνεργοι προερχόμενοι από επιχειρήσεις του χονδρικού-λιανικού
εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού, ηλικίας 30-49 ετών
Μακροχρόνια Άνεργοι (άνω των 12 μηνών) προερχόμενοι από
επιχειρήσεις του χονδρικού- λιανικού εμπορίου, της εστίασης και
του τουρισμού
Άνεργοι προερχόμενοι από επιχειρήσεις του χονδρικού-λιανικού
εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού, 50 ετών κι άνω
Μακροχρόνια Άνεργοι (άνω των 12 μηνών) προερχόμενοι από
επιχειρήσεις του χονδρικού- λιανικού εμπορίου, της εστίασης, του
τουρισμού και λοιπές επιχειρήσεις, 50 ετών και άνω

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ

16.794,00 = 18 ΜΗΝΕΣ x 933,00 (100%)
10.496,25 = 15 ΜΗΝΕΣ x 699,75 (75%)
11.196,00 = 15 ΜΗΝΕΣ x 746,40 (80%)
12.595,50 = 15 ΜΗΝΕΣ x 839,70 (90%)
12.595,50 = 15 ΜΗΝΕΣ x 839,70 (90%)
13.995,00 = 15 ΜΗΝΕΣ x 933,00 (100%)
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Άνεργες γυναίκες προερχόμενες επιχειρήσεις του χονδρικούλιανικού εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού
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13.995,00 = 15 ΜΗΝΕΣ x 933,00 (100%)

Άνεργοι προερχόμενοι από λοιπές επιχειρήσεις

8.397,00 = 12 ΜΗΝΕΣ x 699,75 (75%)

Άνεργοι προερχόμενοι από λοιπές επιχειρήσεις, ηλικίας 30-49 ετών

8.956,80 = 12 ΜΗΝΕΣ x 746,40 (80%)

Μακροχρόνια Άνεργοι (άνω των 12 μηνών) προερχόμενοι από
λοιπές επιχειρήσεις

10.076,40 = 12 ΜΗΝΕΣ x 839,70 (90%)

Άνεργοι προερχόμενοι από λοιπές επιχειρήσεις, 50 ετών και άνω

10.076,40 = 12 ΜΗΝΕΣ x 839,70 (90%)

Μακροχρόνια Άνεργοι (άνω των 12 μηνών) προερχόμενοι από
λοιπές επιχειρήσεις, 50 ετών και άνω

11.196,00 = 12 ΜΗΝΕΣ x 933,00 (100%)

Άνεργες γυναίκες επιχειρήσεις προερχόμενες από λοιπές

11.196,00 = 12 ΜΗΝΕΣ x 933,00 (100%)

2. 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.
3. 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.
Άρθρο 5
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 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 στον ΟΑΕΔ όσο και στο ΠΣΚΕ
πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Υποβάλλεται μόνο μια αίτηση ανά έδρα ή/και υποκατάστημα
ανά κύκλο προγράμματος.
3. Τα στάδια της διαδικασίας υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης είναι τα εξής:
α. Μετά τη δημοσίευση της παρούσας και της δημόσιας πρόσκλησης οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση, υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης
στο ΠΣΚΕ.
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 τα
υποκαταστήματα) να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στο
πληροφοριακό σύστημα (portal) του ΟΑΕΔ και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (Ονομασία Χρήστη
και Συνθηματικό).
Επιχειρήσεις που είναι ήδη εγγεγραμμένοι χρήστες στο
πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ πρέπει να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ πριν την
υποβολή της αίτησης εφόσον απαιτείται, για επικαιροποίηση των στοιχείων τους.
Λόγω των περιορισμών της πανδημίας, ο δικαιούχος
εγγράφεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ με
χρήση κωδικών TAXISnet (εκτός ατομικής επιχείρησης
ήδη εγγεγραμμένων φυσικών προσώπων και υποκαταστημάτων επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής).
Στην περίπτωση της επικαιροποίησης στοιχείων (όπως
αλλαγή έδρας), ο εργοδότης με υπεύθυνη δήλωση μέσω
του gov.gr αποστέλλει την αλλαγή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στο αρμόδιο ΚΠΑ.
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-kaikathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/
ekdose-upeuthunes-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 στα 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
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της ηλεκτρονικής αίτησης με τα ζητούμενα στοιχεία. Η
αίτηση συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη
χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ
(ΠΣ ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ- ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, της Α.Α.Δ.Ε., του e-ΕΦΚΑ, του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του Υπουργείου Εσωτερικών (όσον αφορά στις περιπτώσεις των
πολιτών τρίτων χωρών και των ομογενών).
ε. Τροποποιήσεις/διορθώσεις στα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων μπορούν να γίνουν μόνο για όσο
διάστημα η ηλεκτρονική αίτηση βρίσκεται σε κατάσταση
«Προσωρινής Αποθήκευσης» στο ΠΣΚΕ. Μετά την «Οριστική 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 (όπως άνεργος 50 ετών και άνω, άνεργος 30-49
ετών, άνεργη γυναίκα).
ζ. Επισυναπτόμενα έγγραφα: Επιπρόσθετα οι δυνητικά δικαιούχοι επισυνάπτουν στην ηλεκτρονική αίτηση
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 ΙΙ α), είτε ii.
με τη σώρευση ενισχύσεων με βάση την παρ. 3γ του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI β)
και β) με τη μη ύπαρξη εκκρεμότητας αναφορικά με
διαδικασία ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και
ασυμβίβαστης κρατικής ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
4. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής της
ηλεκτρονικής αίτησης για τις θέσεις του 1ου κύκλου θα
οριστεί στην Δημόσια Πρόσκληση. Ο κάθε επόμενος κύκλος προκηρύσσεται μετά την πάροδο 4 μηνών από την
ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης του προηγούμενου κύκλου και μέχρι εξαντλήσεως
του προϋπολογισμού.
Το ΠΣΚΕ δέχεται αιτήσεις μέχρι την καθορισμένη από
την παρούσα ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων
χρηματοδότησης ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
5. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από
τις επιχειρήσεις σύμφωνα με το «εγχειρίδιο υποβολής
πρότασης» που αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.
6. Το ΠΣΚΕ δίνει κωδικό έργου/πράξης και ημερομηνία
ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης.
7. Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνουν διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να
επαληθευτεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων και
να αποφευχθούν οι κίνδυνοι απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.
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8. Ο δικαιούχος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα
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.
9. Πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού
(ΕΕ) 2016/679 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 6
Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης Έγκριση πράξεων
6.1 Όργανα αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης
Το Γραφείο Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας
ή το τμήμα Απασχόλησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης, σε περίπτωση ΚΠΑ 2 με μειωμένη στελέχωση, είναι
υπεύθυνα για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης αναφορικά με την πληρότητα ή μη των όρων
και προϋποθέσεων ένταξης στην ανωτέρω δράση, εντός
60 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης.
Αντίστοιχα, αρμόδιο όργανο για την έκδοση εγκριτικής
ή απορριπτικής απόφασης της αίτησης των δικαιούχων
επιχειρήσεων είναι ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας (ΚΠΑ
2) ή ο Προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης.
6.2 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, για το «Ειδικό πρόγραμμα
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»,
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 (ΚΠΑ 2)
ΟΑΕΔ σε υπαλλήλους του Γραφείου Απασχόλησης - αξιολογητές, οι οποίοι εξετάζουν την τήρηση των όρων
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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 του ΟΑΕΔ (ΟΠΣ-ΟΑΕΔ), του ΕΡΓΑΝΗ
(ΠΣ ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ- e-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, 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 του Οργανισμού. 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.
5. Η αξιολόγηση των σταδίων Α “Έλεγχος πληρότητας
και έλεγχος επιλεξιμότητας πρότασης” και Β “Αξιολόγηση
των προτάσεων ανά κριτήριο/ομάδα κριτηρίων” 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 εφαρμόζεται).
6. Kατά 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 ΙΙ 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 και για τη μη ύπαρξη εκκρεμότητας αναφορικά με διαδικασία ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασυμβίβαστης κρατικής ενίσχυσης
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
7. Σε περίπτωση εκκρεμότητας ανάκτησης κρατικών
ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναζητείται
και η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας, δεδομένου ότι τα τυχόν προς ανάκτηση ποσά που έχουν
βεβαιωθεί ταμειακώς στις αρμόδιες ΔΟΥ και δεν έχουν
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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 τμήμα
Απασχόλησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης ή το Γραφείο Απασχόλησης του αρμόδιου ΚΠΑ2 σύμφωνα με το
Παράρτημα Ι. 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 Απασχόλησης ενημερώνει τον δικαιούχο καθώς και το Γραφείο
Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης
περιοχής αρμοδιότητας του δικαιούχου σε περίπτωση
εγκριτικής απόφασης.
6.3 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
αναζητούντων εργασία των Υπηρεσιών (ΚΠΑ 2), μέσω
συστατικού σημειώματος και σύμφωνα με:
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α. Την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση - εντολή κενής θέσης εργασίας από τη δικαιούχο επιχείρηση και
β. τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης
βάσει των προτάσεων που εμπεριέχονται στα ατομικά
σχέδια δράσης των προς υπόδειξη ανέργων και
γ. κατόπιν ελέγχου των προϋποθέσεων της παρ. 3.3
του άρθρου 3 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
(εφεξής εργασιακός σύμβουλος) αναζητά εγγεγραμμένους ανέργους του ΚΠΑ 2 σύμφωνα με τις προδιαγραφές
της αναρτημένης κενής θέσης εργασίας και την κατηγορία ανέργου.
Ο εργασιακός σύμβουλος του ΚΠΑ 2, όπου ανήκει ο
δικαιούχος, αναζητά έως δέκα (10) ανέργους σύμφωνα
με τα αιτούμενα χαρακτηριστικά για τη θέση και την κατηγορία ανέργου, ενημερώνοντας σχετικά τον Προϊστάμενο, εξάγοντας σχετική λίστα δυνητικά ωφελουμένων.
Σε περίπτωση εύρεσης από τον εργασιακό σύμβουλο
περισσότερων ανέργων με τα αιτούμενα χαρακτηριστικά, ο εργασιακός σύμβουλος, κατατάσσει τους υποψήφιους λαμβάνοντας ως κριτήριο τον αριθμό των μηνών
της εγγεγραμμένης ανεργίας. Εάν υπάρξουν υποψήφιοι
με τον ίδιο χρόνο ανεργίας, προηγούνται οι άνεργοι με
την ένδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ).
Εφόσον ο δικαιούχος αιτηθεί για περισσότερες από μία
θέσεις της ίδιας ειδικότητας, ο εργασιακός σύμβουλος
θα αναζητήσει για την κάθε επιπλέον θέση το 60% του
αριθμού των ανέργων της αρχικής θέσης.
4. Ο εργασιακός σύμβουλος ενημερώνει όλους τους
ανέργους, με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ηλεκτρονική
αλληλογραφία, έγγραφη πρόσκληση καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία. Η έκδοση των συστατικών σημειωμάτων δύναται να υλοποιηθεί είτε ταυτοχρόνως είτε
με βάση τη σειρά προσέλευσης των υποψηφίων προς
υπόδειξη στην Υπηρεσία.
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,
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ενημερώνονται με σχετική επιστολή του Γραφείου Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας στη 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, θα πρέπει να
συμπληρώσει στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ
(e-services) το απογραφικό Δελτίο Εισόδου. Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί και σε περίπτωση
τυχόν αντικατάστασης.
9. Ο ΟΑΕΔ είναι υπεύθυνος 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.
10. Τα δελτία εισόδου και εξόδου συμπληρώνονται στο
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 διαφορετική
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. Ο ΟΑΕΔ είναι υπεύθυνος για την ηλεκτρονική αποθήκευση και παρακολούθηση δεδομένων σε επίπεδο
συμμετοχής μεμονωμένων ωφελούμενων (microdata),
παρακολούθησης των συμμετεχόντων και μετά το πέρας
της δράσης (follow-up).
6.4 Διαδικασία ενστάσεων και αντιρρήσεων
1. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαιούχων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ,
επιλύεται με απόφαση της οικείας Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών [Απόφαση Δ.Σ.: υπ’ αρ.
635/8.3.2016 (Β’ 1708)], όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
2. Οι ενστάσεις κατά απόρριψης της αίτησης χρηματοδότησης και οι αντιρρήσεις κατά αποφάσεων 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.
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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 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,
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 του δικαιούχου από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών, εκδίδεται εγκριτική απόφαση από τον Προϊστάμενο
του ΚΠΑ 2 ή της Περιφερειακής Διεύθυνσης για τα ΚΠΑ
2 με μειωμένη στελέχωση, σύμφωνα με το Παράρτημα
Ι της παρούσας. Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης
παραμένει σε ισχύ η απορριπτική απόφαση ή η εγκριτική
απόφαση που είχε αρχικά εκδοθεί.
Άρθρο 7
Διαδικασία υλοποίησης Παρακολούθηση πράξεων
7.1 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 σε
ηλεκτρονική μορφή μέσω του ΠΣΚΕ προς το Γραφείο
Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης
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 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 επιδόματα εορτών και 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).
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Τα έντυπα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αναζητούνται αυτόματα από
την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ 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, 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.
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.
δ) Οι τελικές πληρωμές που καταβάλλονται 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.
7.2 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
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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. 7.1 του παρόντος άρθρου.
4. Οι επαληθεύσεις της δράσης διενεργούνται από
υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
κοινή υπουργική απόφαση [υπ’ αρ. 2/82850/0022/2013
(ΥΟΔΔ 487)].
5. Σύμφωνα με το άρθρο 29 «Διοικητική συνδρομή
ΟΑΕΔ - Προστασία ελεγκτών ΟΑΕΔ» 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. 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.
7. Οι ενστάσεις κατά απόρριψης της αίτησης χρηματοδότησης, 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.
8. 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 δεκαπέντε (15) ημερών από
την παραλαβή από αυτόν της έκθεσης επαλήθευσης.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αντιρρήσεις και
για την επιτόπια και για τη διοικητική επαλήθευση προβλέπονται μετά την παραλαβή από τον δικαιούχο της
έκθεσης διοικητικής επαλήθευσης, η οποία είναι καταχωρημένη στο ΠΣΚΕ.
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7.2.1 Διενέργεια Επιτόπιας Επαλήθευσης φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου
1. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις πραγματοποιούνται από
υπαλλήλους του ΟΑΕΔ στην έδρα ή στο υποκατάστημα
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 στη δράση και η δεύτερη πριν τη λήξη της δράσης.
3. Επιπλέον επιτόπιες πέραν των δύο, δύνανται να διενεργηθούν κατά τη διάρκεια της δράσης κατά την κρίση
του Προϊσταμένου.
4. Η ανάθεση των επιτόπιων επαληθεύσεων σε ελεγκτές, γίνεται με απόφαση από τα αρμόδια Τμήματα Διοικητικών Υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1952/39/15-7- 2016
απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, όπως ισχύει.
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 έκθεση διοικητικής επαλήθευσης για την
καταβολή ενίσχυσης του διμήνου που θα έπεται χρονικά
και θα καταχωρείται στο ΠΣΚΕ.
7. Ειδικότερα κατά την επιτόπια επαλήθευση ελέγχονται:
α. Η λειτουργία της επιχείρησης.
β. Η παρουσία και η πραγματική απασχόληση του επιχορηγούμενου προσωπικού.
7.2.2 Διοικητική Επαλήθευση - Πιστοποίηση
1. Μετά το αίτημα του δικαιούχου για καταβολή ενίσχυσης, το Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών απασχόλησης 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 του ΟΑΕΔ.
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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).
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, 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. Η 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. Η φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική ενημερότητα (κατά την τελική πληρωμή). γ. Η συμπλήρωση
του απογραφικού δελτίου εισόδου - εξόδου στο ΠΣΚΕ.
7.3 Καταβολή ενίσχυσης
1. Το Γραφείο Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 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 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) του ΟΑΕΔ.
3. Η καταβολή του πρώτου και του τελευταίου διμήνου
συνδέεται με τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων
εισόδου-εξόδου των επιχορηγουμένων, σύμφωνα και με
τα οριζόμενα στην παρ. 6.3. του άρθρου 6 της παρούσας.
Σε κάθε περίπτωση η καταβολή της ενίσχυσης έπεται της
απόφασης ένταξης βάσει του ισχύοντος κανονιστικού
πλαισίου.
Άρθρο 8
Τροποποιήσεις δράσης
8.1 Διαδικασία τροποποιήσεων
1. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης η δικαιούχος επιχείρηση δύναται να υποβάλλει αιτήματα τρο-
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ποποίησης με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του ΠΣΚΕ προς
το Γραφείο Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας
του Οργανισμού (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 της δράσης και δεν διαφοροποιούν τα
κριτήρια επιλεξιμότητας.
2. Οι τροποποιήσεις αφορούν στα παρακάτω:
α. Αλλαγή νόμιμου εκπροσώπου.
β. Αλλαγή νομικής μορφής.
γ. Μεταβολή επωνυμίας της επιχείρησης.
δ. Μεταβολή εταιρικής ή μετοχικής σύνθεσης.
ε. Αλλαγή έδρας επιχείρησης ή υποκαταστήματος.
στ. 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 Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2)
του ΟΑΕΔ, η οποία προβαίνει στις απαραίτητες, κατά
περίπτωση, ενέργειες.
8.2 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) του ΟΑΕΔ.
2. Σε περίπτωση αντικατάστασης επιχορηγούμενου
μισθωτού μέσα στην προθεσμία των τριάντα (30) ημερών (όπως περιγράφεται στο άρθρο 9 - Υποχρεώσεις
δικαιούχων) 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
(ΚΠΑ2), η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα δικαιούχο
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).
8.3. Τροποποίηση/επικαιροποίηση απόφασης ένταξης
Σύμφωνα με το ΣΔΕ και τη Διαδικασία ΔΙ_2_ΚΕ: Επιλογή και έγκριση πράξης (πράξεις ΚΕ), η απόφαση ένταξης
πράξεων τροποποιείται στις εξής περιπτώσεις:
i. όταν υπάρχει αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού
ii. όταν ο συνολικός προϋπολογισμός των πράξεων
μειώνεται σε ποσοστό άνω του 20%.
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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.
Άρθρο 9
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. 3.3
του άρθρου 3 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. Για τη μείωση του προσωπικού (επιχορηγούμενου και
δεσμευόμενου) κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 3 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
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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.
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 3 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. Δεν είναι δυνατόν κατά τη
διάρκεια της δράσης οι επιχορηγούμενοι να ασκούν
ελευθέριο επάγγελμα.
Άρθρο 10
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 διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 29 του
ν. 1262/1982 (Α’ 70), όπως ισχύει, για την απόδοση στον
ΟΑΕΔ 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 ΟΑΕΔ 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 ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση μη επιστροφής
αυτών μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα, συντάσσεται
πράξη βεβαίωσης οφειλής με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΟΑΕΔ. Η πράξη αυτή αποστέλλεται στο
αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο για βεβαίωση και είσπραξη
αυτών. Η είσπραξη των παραπάνω εσόδων του ΟΑΕΔ
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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.
Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά αναζητούνται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους και
έως την επιστροφή τους, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης
της ΕΕ, όπως καθορίζεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση
της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου
καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C14/06).
Άρθρο 11
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:
α. Βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της υλοποίησης του
φυσικού αντικειμένου της πράξης (τα παραδοτέα, η
επίτευξη της τιμής στόχου των δεικτών και των στόχων
της πράξης).
β. 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.
γ. Ορίζεται το τελικό καταβλητέο ποσό της δημόσιας
συνεισφοράς.
δ. Καθορίζεται το τελικό χρηματοδοτικό σχήμα της
πράξης.
ε. Διαπιστώνεται η τήρηση των υποχρεώσεων του
Δικαιούχου που τίθενται στην απόφαση ένταξης Χρηματοδότησης και ειδικότερα προσβασιμότητας ΑΜΕΑ,
εφόσον απαιτείται, και υποβολής απαιτούμενων στοιχείων (όπως απογραφικά δελτία εισόδου-εξόδου ωφελουμένων).
στ. Διαπιστώνεται η συμμόρφωση του Δικαιούχου με
τυχόν συστάσεις προγενέστερων επαληθεύσεων/επιθεωρήσεων/ελέγχων που έχουν διενεργηθεί στην πράξη.
3. Η αρμόδια Υπηρεσία κοινοποιεί τη βεβαίωση Ολοκλήρωσης πράξης στον δικαιούχο ηλεκτρονικά. Όλα τα
σχετικά έγγραφα και στοιχεία τεκμηρίωσης αρχειοθετούνται στον φάκελο πράξης.
Άρθρο 12
Υποχρεώσεις Δικαιούχων
Οι δικαιούχοι που θα ενταχθούν στην παρούσα δράση
είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους παρακάτω όρους:
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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, 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 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 και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων 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.
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.
Άρθρο 13
Πληροφόρηση
1. Η ηλεκτρονική υποβολή θα γίνει στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.
ependyseis.gr/mis) και η ημερομηνία έναρξης και λήξης
της ηλεκτρονικής υποβολής του α’ κύκλου ορίζεται στη
δημόσια πρόσκληση.
2. Η έναρξη και λήξη κάθε επόμενου κύκλου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
(www.ependyseis.gr).
Η Δημόσια Πρόσκληση της δράσης δημοσιεύεται στο
Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτάται στην ιστοσελίδα
ΟΑΕΔ, και στην ιστοσελίδα https://www.ependyseis.gr.
3. Επίσης συντάσσεται Δελτίο Τύπου, για ενημέρωση
τόσο των επιχειρήσεων όσο και των ανέργων, το οποίο
αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και αποστέλλεται
μέσω του Γραφείου Τύπου του ΟΑΕΔ στον ημερήσιο τύπο.
4. 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 Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 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.
5. Ο ΟΑΕΔ 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
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μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, επί 10 έτη από την λήξη
του καθεστώτος ενίσχυσης.
6. Ο ΟΑΕΔ, 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.
7. Ο ΟΑΕΔ για τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν δυνάμει
του Κανονισμού ΕΕ 651/2014, αποστέλλει στην ΕΥΚΕ 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.
Άρθρο 14
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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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰɈȰ
ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ I
ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ IIɲ

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ IIɴ

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ III

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ IV
ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ V

ɅȻɁȰȾȰɇ ȾɅȰ2 ɀȵ ɀȵȻɏɀȵɁȸ ɇɈȵȿȵɍɏɇȸ ɇȵ ȴȻɃȻȾȸɈȻȾɃ ɅɆɃɇɏɅȻȾɃ
ɉ.ȴ. Ɂ. 1599/1986
(DEMINIMIS)

ɇɍȵɈȻȾȰ ɀȵ Ɉȸ ɇɏɆȵɉɇȸ ɈɏɁ ȵɁȻɇɍɉɇȵɏɁ ȸɇɇɃɁɃɇ ɇȸɀȰɇȻȰɇ

ɉ.ȴ. Ɂ. 1599/1986 ɇɍȵɈȻȾȰ ɀȵ Ɉȸ ɇɏɆȵɉɇȸ ɈɏɁ ȵɁȻɇɍɉɇȵɏɁ Tȸɇ ɅȰɆ.2 ɈɃɉ ȰɆȺɆɃɉ 22
ɈɃɉ ȾȰɁ.651/2014
ɀɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ & ʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻ ɸʋɿʄʉɶɼʎ ɳʅɸʍɻʎ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ ɶɿɲ ʏʉ «ȵɿɷɿʃʊ
ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻ 3.400 ɲʆɹʌɶʘʆ, ʋʌʙɻʆ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ
ʍʏɿʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʋʉʐ ɸʋʄɼɶɻʍɲʆ ʄʊɶʘ ʏɻʎ ɲʋʉʄɿɶʆɿʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ʍʏɿʎ Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɸʎ ʏɻʎ ȴʐʏɿʃɼʎ
ɀɲʃɸɷʉʆʀɲʎ ʃɲɿ ʏɻʎ Ʌɸʄʉʋʉʆʆɼʍʉʐ»
ȰɅɃȳɆȰɌȻȾȰ ȴȵȿɈȻȰ
ɇɉɁɃɅɈȻȾɃ ȵɁɈɉɅɃ ɉɅɃȲɃȿȸɇ ȰȻɈȸɇȸɇ ɍɆȸɀȰɈɃȴɃɈȸɇȸɇ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ I
ɅȻɁȰȾȰɇ ȾɅȰ2 ɀȵ ɀȵȻɏɀȵɁȸ ɇɈȵȿȵɍɏɇȸ ɇȵ ȴȻɃȻȾȸɈȻȾɃ ɅɆɃɇɏɅȻȾɃ
ɆɃȿɃɇ ȳɆȰɌȵȻɃɉ ȰɅȰɇɍɃȿȸɇȸɇ (ʊʋʘʎ ʋɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿ ʍʏʉ
Ƀʌɶɲʆʊɶʌɲʅʅɲ ɃȰȵȴ ʘʎ ȵʆɷɿɳʅɸʍʉʎ Ɍʉʌɹɲʎ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ
ʋʌɳʇɸʘʆ ʃʌɲʏɿʃʙʆ ɸʆɿʍʖʑʍɸʘʆ ȵɇɅȰ 2014-2020-Ȱʋʊʔɲʍɻ ȴɇ
1952/39/15-07-2016)

Ȱ/Ȱ

ȳɆȰɌȵȻɃ ȰɅȰɇɍɃȿȸɇȸɇ ȾɅȰ2

1

ɁȰɂɃɉ

ɈɀȸɀȰ ȰɅȰɇɍɃȿȸɇȸɇ Ɉȸɇ ɅȵɆȻɌ. ȴ/Ɂɇȸɇ ȰɈɈȻȾȸɇ ȾȰȻ ɁȸɇɏɁ

2

ɅȰɆɃɉ

ɈɀȸɀȰ ȰɅȰɇɍɃȿȸɇȸɇ Ɉȸɇ ɅȵɆȻɌ. ȴ/Ɂɇȸɇ ȰɈɈȻȾȸɇ ȾȰȻ ɁȸɇɏɁ

3

ȺȸɆȰɇ

ɈɀȸɀȰ ȰɅȰɇɍɃȿȸɇȸɇ Ɉȸɇ ɅȵɆȻɌ. ȴ/Ɂɇȸɇ ȰɈɈȻȾȸɇ ȾȰȻ ɁȸɇɏɁ

4

ȻȾȰɆȻȰɇ

ȳɆȰɌȵȻɃ ȰɅȰɇɍɃȿȸɇȸɇ ȾɅȰ2 ɇȰɀɃɉ

5

ɍɆɉɇɃɉɅɃȿȸɇ

ȳɆȰɌȵȻɃ ȰɅȰɇɍɃȿȸɇȸɇ ȾɅȰ2 ȵȿȵɉȺȵɆɃɉɅɃȿȸɇ

6

ȺȰɇɃɉ

ȳɆȰɌȵȻɃ ȰɅȰɇɍɃȿȸɇȸɇ ȾɅȰ2 ȾȰȲȰȿȰɇ

7

ɁȻȳɆȻɈȰɇ

ȳɆȰɌȵȻɃ ȰɅȰɇɍɃȿȸɇȸɇ ȾɅȰ2 ɇȵɆɆɏɁ

8

ɇȻȴȸɆɃȾȰɇɈɆɃɉ

ȳɆȰɌȵȻɃ ȰɅȰɇɍɃȿȸɇȸɇ ȾɅȰ2 ɇȵɆɆɏɁ

9

ȴȻȴɉɀɃɈȵȻɍɃɉ

ȳɆȰɌȵȻɃ ȰɅȰɇɍɃȿȸɇȸɇ ȾɅȰ2 ɃɆȵɇɈȻȰȴȰɇ

10

ɇȰɅɏɁ

ȳɆȰɌȵȻɃ ȰɅȰɇɍɃȿȸɇȸɇ ȾɅȰ2 ȾɃɀɃɈȸɁȸɇ

11

ȰȿȵɂȰɁȴɆȵȻȰɇ

ȳɆȰɌȵȻɃ ȰɅȰɇɍɃȿȸɇȸɇ ȾɅȰ2 ȲȵɆɃȻȰɇ

12

ȰɀɉɁɈȰȻɃɉ

ȳɆȰɌȵȻɃ ȰɅȰɇɍɃȿȸɇȸɇ ȾɅȰ2 ɌȿɏɆȻɁȰɇ

13

ȵȿȰɇɇɃɁȰɇ

ȳɆȰɌȵȻɃ ȰɅȰɇɍɃȿȸɇȸɇ ȾɅȰ2 ȿȰɆȻɇȰɇ

14

ȰȿɀɉɆɃɉ

ȳɆȰɌȵȻɃ ȰɅȰɇɍɃȿȸɇȸɇ ȾɅȰ2 ȲɃȿɃɉ

15

ȾȰɆɅȵɁȸɇȻɃɉ

ȳɆȰɌȵȻɃ ȰɅȰɇɍɃȿȸɇȸɇ ȾɅȰ2 ȿȰɀȻȰɇ

16

ȿȵɉȾȻɀɀȸɇ

ȳɆȰɌȵȻɃ ȰɅȰɇɍɃȿȸɇȸɇ ȾɅȰ2 ȾȵɆȾɉɆȰɇ

17

ȾȻȰɈɃɉ

ȳɆȰɌȵȻɃ ȰɅȰɇɍɃȿȸɇȸɇ ȾɅȰ2 ȾɃɆȻɁȺɃɉ

18

ȰɀɌȻɇɇȰɇ

ȳɆȰɌȵȻɃ ȰɅȰɇɍɃȿȸɇȸɇ ȾɅȰ2 ȿȰɀȻȰɇ

19

ȷȰȾɉɁȺɃɉ

ɈɀȸɀȰ
ȰɅȰɇɍɃȿȸɇȸɇ
ɅȵȿɃɅɃɁɁȸɇɃɉ

20

ɁȰɉɅȰȾɈɃɉ

ȳɆȰɌȵȻɃ ȰɅȰɇɍɃȿȸɇȸɇ ȾɅȰ2 ɀȵɇɃȿɃȳȳȻɃɉ

21

ɇȸɈȵȻȰɇ

ȳɆȰɌȵȻɃ ȰɅȰɇɍɃȿȸɇȸɇ ȾɅȰ2 ȰȿȻȾȰɆɁȰɇɇɃɉ

Ɉȸɇ

ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸɇ

ȴ/Ɂɇȸɇ
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22

ȻȵɆȰɅȵɈɆȰɇ

ȳɆȰɌȵȻɃ ȰɅȰɇɍɃȿȸɇȸɇ ȾɅȰ2 ȰȿȻȾȰɆɁȰɇɇɃɉ

23

Ⱦɏ

ɈɀȸɀȰ ȰɅȰɇɍɃȿȸɇȸɇ Ɉȸɇ ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸɇ ȴ/Ɂɇȸɇ ȰɈɈȻȾȸɇ ȾȰȻ
ɁȸɇɏɁ

24

ȿȰɉɆȻɃɉ

ȳɆȰɌȵȻɃ ȰɅȰɇɍɃȿȸɇȸɇ ȾɅȰ 2 ɅȰȿȿȸɁȸɇ

25

ȿȰȳȾȰȴȰ

ȳɆȰɌȵȻɃ ȰɅȰɇɍɃȿȸɇȸɇ ȾɅȰ2 ɁȵȰɅɃȿȸɇ

26

ȳɃɉɀȵɁȻɇɇȰɇ

ȳɆȰɌȵȻɃ ȰɅȰɇɍɃȿȸɇȸɇ ȾɅȰ2 ȾȻȿȾȻɇ

27

ɁȰɃɉɇȰɇ

ȳɆȰɌȵȻɃ ȰɅȰɇɍɃȿȸɇȸɇ ȾɅȰ2 ȲȵɆɃȻȰɇ

28

ȰɀȰȿȻȰȴȰɇ

ȳɆȰɌȵȻɃ ȰɅȰɇɍɃȿȸɇȸɇ ȾɅȰ2 ɅɉɆȳɃɉ

29

ȰȳȻɃɉ ɁȻȾɃȿȰɃɉ

ȳɆȰɌȵȻɃ ȰɅȰɇɍɃȿȸɇȸɇ ȾɅȰ2 ȰȿȻȾȰɆɁȰɇɇɃɉ

ɇɻʅɸʀʘʍɻ: ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʏʉʐ ȾɅȰ2, ʉ ɲʆʘʏɹʌʘ Ʌʀʆɲʃɲʎ ɲʆɲʋʌʉʍɲʌʅʊɺɸʏɲɿ
ɲʆɲʄʊɶʘʎ, ʅɸ ɲʋʊʔɲʍɻ ȴɇ ʏʉʐ ɃȰȵȴ.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ IIɲ
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
(De Minimis)

ɅɆɃɇ(1):

ɃȰȵȴ

Ƀ – ȸ Ʉʆʉʅɲ:

ȵʋʙʆʐʅʉ:

Ʉʆʉʅɲ ʃɲɿ ȵʋʙʆʐʅʉ Ʌɲʏɹʌɲ:
Ʉʆʉʅɲ ʃɲɿ ȵʋʙʆʐʅʉ ɀɻʏɹʌɲʎ:
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɶɹʆʆɻʍɻʎ(2):
Ɉʊʋʉʎ ȳɹʆʆɻʍɻʎ:
Ȱʌɿɽʅʊʎ ȴɸʄʏʀʉʐ Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲʎ:
Ɉʊʋʉʎ Ⱦɲʏʉɿʃʀɲʎ:

Ɉɻʄ:
Ƀɷʊʎ:

Ȱʌɿɽ:
ɈȾ:
ȴ/ʆʍɻ ȸʄɸʃʏʌ.
Ɉɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉʐ
Ȱʌ. Ɉɻʄɸʉʅʉɿʉʏʑʋʉʐ (Fax):
(ȵmail):
ɀɸ ɲʏʉʅɿʃɼ ʅʉʐ ɸʐɽʑʆɻ ʃɲɿ ɶʆʘʌʀɺʉʆʏɲʎ ʏɿʎ ʃʐʌʙʍɸɿʎ (3), 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
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

Τεύχος B’ 5347/17.11.2021

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

68839

Ȳ. ȸ ɸʆʀʍʖʐʍɻ ɼʍʍʉʆʉʎ ʍɻʅɲʍʀɲʎ ʋʉʐ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ʆɲ ʄɳɴɸɿ ɻ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɲʋʊ ʏʉ “ȵɿɷɿʃʊ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻʎ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻ 3.400 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
ɌȰɇȸ
ɅɆɏɈɃȾɃȿȿɃɉ ȵȳȾɆȻȺȵɁ ȾȰɈȰȲȿȸȺȵɁ
ɃɁɃɀȰɇȻȰ
ɍɃɆȸȳȸɇȸɇ
ȸɀȵɆ/ɁȻȰ
ȰɌɀ
ɅɃɇɃ
ɅɃɇɃ
ȵɂȵȿȻɂȸɇ
& ȸɀȵɆ/ɁȻȰ
ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃɇ
Ɉȸɇ
ȴȻȾȰȻɃɉɍɃɉ
ȾȰɈȰȲɃȿȸɇ
ȵȳȾɆȻɈȻȾȸɇ
ȵɁȻɇɍɉɇȸɇ
ȵɁȻɇɍɉɇȸɇ
ɈɃɉ
ȵɁȻɇɍɉɇȸɇ
ȰɅɃɌȰɇȸɇ
ȵɆȳɃɉ*

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.».

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ: ……….
Ƀ/ȸ ȴɻʄ.
(ɉʋʉɶʌɲʔɼ)
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ II ɴ
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)
ɅɆɃɇ(1):

ɃȰȵȴ

Ƀ – ȸ Ʉʆʉʅɲ:

ȵʋʙʆʐʅʉ:

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

Ɉɻʄ:

Ɉʊʋʉʎ Ⱦɲʏʉɿʃʀɲʎ:

Ƀɷʊʎ:

Ȱʌɿɽ:
ɈȾ:
ȴ/ʆʍɻ ȸʄɸʃʏʌ.
Ɉɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉʐ
Ȱʌ. Ɉɻʄɸʉʅʉɿʉʏʑʋʉʐ (Fax):
(ȵmail):
ɀɸ ɲʏʉʅɿʃɼ ʅʉʐ ɸʐɽʑʆɻ ʃɲɿ ɶʆʘʌʀɺʉʆʏɲʎ ʏɿʎ ʃʐʌʙʍɸɿʎ (3), 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
3.400 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 ɽɲ 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
ɃɁɃɀȰɇȻȰ
/ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃ
ɇ
Ȱ

ɌɃɆȵȰɇ
ɍɃɆȸȳȸɇȸɇ
Ɉȸɇ
ȵɁȻɇɍɉɇȸɇ

ȰɆȻȺɀɃɇ
ɅɆɏɈɃȾɃȿȿɃɉ
& ȸɀȵɆ/ɁȻȰ
ȵȳȾɆȻɈȻȾȸɇ
ȰɅɃɌȰɇȸɇ

ȵȳȾɆȻȺȵɁ ȾȰɈȰȲȿȸȺȵɁ
ɅɃɇɃ
ɅɃɇɃ
ȵɁȻɇɍɉɇȸɇ
ȵɁȻɇɍɉɇȸɇ

ȸɀȵɆ/ɁȻȰ
ȾȰɈȰȲɃȿȸɇ

ɈɆȵɍɃɉɇȰ
ɌȰɇȸ
ȵɂȵȿȻɂȸɇ
ɈɃɉ
ȵɆȳɃɉ*

ȰɌɀ
ȴȻȾȰȻɃɉɍɃɉ

ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɻ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ʄɳɴɸɿ ʃɲʅʀɲ ɸʆʀʍʖʐʍɻ, ɽɲ 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 ȻȻȻ
ɀɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ & ʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻ ɸʋɿʄʉɶɼʎ ɳʅɸʍɻʎ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ ɶɿɲ ʏʉ «ȵɿɷɿʃʊ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ
ɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻ 3.400 ɲʆɹʌɶʘʆ, ʋʌʙɻʆ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ʍʏɿʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʋʉʐ
ɸʋʄɼɶɻʍɲʆ ʄʊɶʘ ʏɻʎ ɲʋʉʄɿɶʆɿʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ʍʏɿʎ Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɸʎ ʏɻʎ ȴʐʏɿʃɼʎ ɀɲʃɸɷʉʆʀɲʎ ʃɲɿ ʏɻʎ Ʌɸʄʉʋʉʆʆɼʍʉʐ»
Ƀɿ ʐʋʉɴʄɻɽɸʀʍɸʎ ʋʌʉʏɳʍɸɿʎ ɲʇɿʉʄʉɶʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ɃȰȵȴ 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 ʃʌɿʏɼʌɿɲ ʋʉʐ ʋɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʋɲʌɲʃɳʏʘ:
1. ȵʋɿʄʉɶɼ ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʎ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ
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 ʋɲʌʉʑʍɲ 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 ʋɲʌʉʑʍɲʎ.
ȸ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ ʅɹɽʉɷʉʎ ɸʋɿʄɹʖɽɻʃɸ ɶɿɲ ʏʉ “ȵɿɷɿʃʊ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻ 3.400 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:
ɇɈȰȴȻɃ Ȱʚ: ȶʄɸɶʖʉʎ ʋʄɻʌʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ ɸʋɿʄɸʇɿʅʊʏɻʏɲʎ ʋʌʊʏɲʍɻʎ
ɇɈȰȴȻɃ Ȳʚ: Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏʘʆ ʋʌʉʏɳʍɸʘʆ ɲʆɳ ʃʌɿʏɼʌɿʉ / ʉʅɳɷɲ ʃʌɿʏɻʌʀʘʆ
ȸ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑʎ ɲʇɿʉʄʉɶɻʏɹʎ (ʐʋɲʄʄɼʄʉʐʎ ʏʉʐ ɃȰȵȴ), 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 ȴɻʅʊʍɿɲ Ʌʌʊʍʃʄɻʍɻ
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:
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ȸ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ʏɻʎ ɲʀʏɻʍɻʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ ɸʀʆɲɿ ɸʆʏʊʎ ʏɻʎ ʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ ʋʉʐ ʏʀɽɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ.
ɇʏɻ ʍʐʆɹʖɸɿɲ ɸʇɸʏɳɺɸʏɲɿ:
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 ɇʏʊʖʉʐʎ, ʏɿʎ 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 ɼ ɸɽʆɿʃɳ 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:
1.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,
ɷ) ʍʏɲ ʅɹʏʌɲ ɷɻʅʉʍɿʊʏɻʏɲʎ/ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ʏɻʎ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎ ʋʌɳʇɻʎ (ʃɲʏɲʄʄɻʄʊʏɻʏɲ ɷʌɳʍɸʘʆ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ,
ɲʆɳʄʉɶɻʎ ɹʃʏɲʍɻʎ ʅɸ ʏɻʆ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ ʋʌɳʇɻ).
2.Ʌʄɻʌʊʏɻʏɲ ʐʋʉɴɲʄʄʊʅɸʆɻʎ ʋʌʊʏɲʍɻʎ (Ȱ2)
Ȱʇɿʉʄʉɶɸʀʏɲɿ ɲʆ ʐʋʉɴʄɼɽɻʃɸ ɻ ʏʐʋʉʋʉɿɻʅɹʆɻ ɲʀʏɻʍɻ
3.Ɉɼʌɻʍɻ ɴɲʍɿʃʙʆ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸʘʆ (Ȱ3)
Ȱʇɿʉʄʉɶɸʀʏɲɿ ɸɳʆ ʉ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʎ ʏɻʌɸʀ ʏɿʎ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ʐʋɲɶʘɶɼʎ ʊʋʘʎ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ ʃɲɿ ʍʏɻ
ȴɻʅʊʍɿɲ Ʌʌʊʍʃʄɻʍɻ. 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 ɸʀʏɸ 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.
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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.
4.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.
-Ɉʉ ʃʌɿʏɼʌɿʉ ɲʐʏʊ ɸʀʆɲɿ ɷʐɲɷɿʃʊ (ʆɲɿ/ ʊʖɿ).
2ɻɃɀȰȴȰ ȾɆȻɈȸɆȻɏɁ: ȵʆʍʘʅɳʏʘʍɻ ʉʌɿɺʊʆʏɿʘʆ ʋʉʄɿʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ʏɼʌɻʍɻ ɽɸʍʅɿʃʉʑ ʋʄɲɿʍʀʉʐ (Ȳ)
1. 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).
2. 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.
3. 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).
4. 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:
Â ɇʏɻʆ ʋʌɳʇɻ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʊʄɸʎ ʉɿ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ, ʙʍʏɸ ʆɲ ɸʇɲʍʔɲʄʀɺɸʏɲɿ ɻ ʋʌʉʍɴɲʍɿʅʊʏɻʏɲ ʍʏɲ ȰʅɸȰ
ɼ ɻ ɸʆʍʘʅɳʏʘʍɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʙʆ ʋʌʉʍɲʌʅʉʍʅɹʆʘʆ ʍʏɿʎ ɲʆɳɶʃɸʎ ʏʘʆ ȰʅɸȰ.
Â 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.
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 ȾɉȰ.
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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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ IV
ȰɅɃȳɆȰɌȻȾȰ ȴȵȿɈȻȰ
ȰɅɃȳɆȰɌȻȾɃ ȴȵȿɈȻɃ ȵȻɇɃѐɃɉ
ɅɆɃɈɉɅɃ ȰɅɃȳɆȰɌȻȾɃ ȴȵȿɈȻɃ ɇɉɀɀȵɈȵɍɃɁɈёɁ
ɇʏʉɿʖɸʀɲ ȴɸʄʏʀʉʐ
Ⱦёѐ. ɅɆȰɂȸɇ ɃɅɇ (MIS):
ȰȰ ѐɸʄʏʀʉʐ (*):

Ⱦʘɷ. ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ ɃɅɇ (*):

ȸʅ/ʆʀɲ ɇʐʅʋʄɼʌʘʍɻʎ (*):

Ⱦʘɷ. ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ (ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ѐɿʃɲɿʉʑʖʉʐ):

Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ (ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏɻʎ Ʌʌɳʇɻʎ) :

ɇʏʉɿʖɸʀɲ ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ:
ȰɀȾȰ :
ȰɌɀ :
Ȱʌɿɽʅʊʎ Ⱦɳʌʏɲʎ Ȱʆɸʌɶʀɲʎ :
ȱʄʄʉ ID :
ȸʅ/ʆʀɲ ȳɹʆʆɻʍɻʎ :
Ɍʑʄʉ :
ѐ/ʆʍɻ ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ :
Ɉɲʖ. Ⱦʙɷɿʃɲʎ ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ :
ɇʏʉɿʖɸʀɲ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ (ʏɻʄɹʔʘʆʉ/email):
ȸʅ/ʆʀɲ ȵɿʍʊɷʉʐ ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ:
ȸʄɿʃʀɲ ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ (*):
ȸʅ/ʆʀɲ ɹʆɲʌʇɻʎ ʋʌʊʍʔɲʏʉʐ ɷɿɲʍʏɼʅɲʏʉʎ ɲʆɸʌɶʀɲʎ:
ɀɼʆɸʎ ʍʐʆɸʖʊʅɸʆɻʎ ɲʆɸʌɶʀɲʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ (*):
* ʏɲ ʋɸɷʀɲ ʐʋʉʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʍʑʍʏɻʅɲ

Ȱ. Ⱦɲɽɸʍʏʙʎ ȵʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ȵʀʍʉɷʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ
Ȱ1

Ȱ1.1

Ȱ1.2
Ȱ2
Ȱ2.1
Ȱ2.1.1
Ȱ2.1.2
Ȱ2.1.3

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ȵʌʘʏɼʅɲʏʉʎ
ȵʀʅɲɿ ɸɶɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉʎ/ɻ ɳʆɸʌɶʉʎ/ɻ ʍʏʉʆ ɃȰȵѐ ʅɸ ʃɳʌʏɲ ɲʆɸʌɶʀɲʎ ʍɸ ɿʍʖʑ
(ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʉɿ ɸʋʉʖɿʃɳ ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉɿ ɶɿɲ ʏʉ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ʋʉʐ ɷɸʆ
ɸʌɶɳɺʉʆʏɲɿ)
ȵʀʅɲɿ 25 ɸʏʙʆ ʃɲɿ ɳʆʘ ʃɲɿ ɸɶɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉʎ/ɻ ɳʆɸʌɶʉʎ/ɻ ʍʏʉʆ ɃȰȵѐ ʅɸ ʃɳʌʏɲ
ɲʆɸʌɶʀɲʎ ʍɸ ɿʍʖʑ ʃɲɿ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ɲʆɸʌɶʀɲʎ ʋɳʆʘ ɲʋʊ ɷʙɷɸʃɲ (12) ʍʐʆɸʖɸʀʎʅɼʆɸʎ ;
(>12 ʅɼʆɸʎ)
ȵʀʅɲɿ ʃɳʏʘ ʏʘʆ 25 ɸʏʙʆ ʃɲɿ ɸɶɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉʎ/ɻ ɳʆɸʌɶʉʎ/ɻ ʍʏʉʆ ɃȰȵѐ ʅɸ ʃɳʌʏɲ
ɲʆɸʌɶʀɲʎ ʍɸ ɿʍʖʑ ʃɲɿ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ɲʆɸʌɶʀɲʎ ʋɳʆʘ ɲʋʊ ɹʇɿ (6) ʍʐʆɸʖɸʀʎʅɼʆɸʎ; (> 6
ʅɼʆɸʎ)
ȵʀʅɲɿ ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʎ/ʆɻ ɼ ɲʐʏʉɲʋɲʍʖʉʄʉʑʅɸʆʉʎ/ʆɻ
Ȱʋɲʍʖʉʄʉʑʅɲɿ ʍʏʉʆ ɿɷɿʘʏɿʃʊ ʏʉʅɹɲ :
Ȱʋɲʍʖʉʄʉʑʅɲɿ ʅɸ ʍʑʅɴɲʍɻ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʋʄɼʌʉʐʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ ʃɲɿ ɲʉʌʀʍʏʉʐ
ʖʌʊʆʉʐ
Ȱʋɲʍʖʉʄʉʑʅɲɿ ʅɸ ʍʑʅɴɲʍɻ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʋʄɼʌʉʐʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ ʃɲɿ ʉʌɿʍʅɹʆʉʐ
ʖʌʊʆʉʐ (ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ɻ ɸʋʉʖɿʃɼ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻ)
Ȱʋɲʍʖʉʄʉʑʅɲɿ ʅɸ ʍʑʅɴɲʍɻ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸʌɿʃɼʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ ʃɲɿ ɲʉʌʀʍʏʉʐʖʌʊʆʉʐ

Ȱ2.1.5

Ȱʋɲʍʖʉʄʉʑʅɲɿ ʅɸ ʍʑʅɴɲʍɻ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸʌɿʃɼʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ ʃɲɿ ʉʌɿʍʅɹʆʉʐ
ʖʌʊʆʉʐ (ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ɻ ɸʋʉʖɿʃɼ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻ)
Ȱʋɲʍʖʉʄʉʑʅɲɿ ʅɸ ɸʃ ʋɸʌɿʏʌʉʋɼʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻ

Ȱ2.1.6

Ȱʋɲʍʖʉʄʉʑʅɲɿ ɲʅɸɿɴʊʅɸʆʉʎ/ɻ ʅɸ ɸʌɶʊʍɻʅʉ

Ȱ2.1.4

Ȱ2.2

Ȱʋɲʍʖʉʄʉʑʅɲɿ ʍʏʉ ɷɻʅʊʍɿʉ ʏʉʅɹɲ (ɁɅѐѐ ʃɲɿ ɁɅȻѐ)

Ȱ2.2.1

Ȱʋɲʍʖʉʄʉʑʅɸʆʉʎ ʅɸ ʍʑʅɴɲʍɻ ɿɷɿʘʏɿʃʉʑ ɷɿʃɲʀʉʐ ɲʉʌʀʍʏʉʐ ʖʌʊʆʉʐ

Ȱ2.2.2

Ȱʋɲʍʖʉʄʉʑʅɲɿ ʅɸ ʍʑʅɴɲʍɻ ɿɷɿʘʏɿʃʉʑ ɷɿʃɲʀʉʐ ʉʌɿʍʅɹʆʉʐ ʖʌʊʆʉʐ

Ȱ2.2.3

Ȱʋɲʍʖʉʄʉʑʅɲɿ ʘʎ ɀʊʆɿʅʉʎ ѐɻʅʊʍɿʉʎ ɉʋɳʄʄɻʄʉʎ

Ȱ2.3

Ȱʋɳʆʏɻʍɻ

ȵʀʅɲɿ ɲʐʏʉɲʋɲʍʖʉʄʉʑʅɸʆʉʎ/ɻ

(ȵʋɸʇɼɶɻʍɻ : ɲ) ʊʍʉɿ ɹʖʉʐʆ ɷɿʃɼ ʏʉʐʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɲʆɸʇɲʌʏɼʏʘʎ ɲʋʊ ʏʉ ɸɳʆ ɹʖʉʐʆ ɼ ɷɸʆ ɹʖʉʐʆ ʋʘʄɼʍɸɿʎ, ʋɲʌɸʖʊʅɸʆɸʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɼ ʃɹʌɷɻ (ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ɷɻʄ. ʃɲɿ ʉɿ
ɸʄɸʑɽɸʌʉɿ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏʀɸʎ ʋʉʐ ɷɸʆ ɲʍʃʉʑʆ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ), ɴ) ɳʏʉʅɲ ʋʉʐ ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ʍɸ ʔɳʍɻ ɹʆɲʌʇɻʎ ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏʉʎ (ʋ.ʖ ɹʖʉʐʆ ʋɲʌɲɶɶɸʀʄɸɿ ɼ ɲɶʉʌɳʍɸɿ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ) ʃɲɿ ɶ)
ʊʍʉɿ ɸʌɶɳɺʉʆʏɲɿ ʍɸ ʉɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃɼ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʃɲɿ ɲʅɸʀɴʉʆʏɲɿ ɼ ʊʍʉɿ ɸʌɶɳɺʉʆʏɲɿ ʍɸ ʉɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃɼ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʃɲɿ ɷɸʆ ɲʅɸʀɴʉʆʏɲɿ ɲʄʄɳ ɺʉʐʆ ʅɲɺʀ
ʍʏʉ ʀɷɿʉ ʆʉɿʃʉʃʐʌɿʊ – ɷɻʄ. ʍʐʅɴʉɻɽʉʑʆʏɲ ʅɹʄɻ ʉɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃʙʆ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ)
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Ȱ2.4
Ȱ3
Ȱ3.1
Ȱ3.1.1
Ȱ3.1.2
Ȱ3.2

Τεύχος B’ 5347/17.11.2021

ɇʖɹʍɻ ɸʌɶɲʍʀɲʎ (ɳʄʄɻ)ʋʉʐ ɷɸʆ ɸʅʋʀʋʏɸɿ ʍɸ ʃɲʅʀɲ ɲʋʊ ʏɿʎ ʋɲʌɲʋɳʆʘ.
ѐɸʆ ɲʆɼʃʘ ʍɸ ʃɲʅʀɲ ɲʋʊ ʏɿʎ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ (ѐɸʆ ɸʀʅɲɿ ʉʑʏɸ
ɸɶɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉʎ ɳʆɸʌɶʉʎ ʍʏʉʆ ɃȰȵѐ ʉʑʏɸ
ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʎ/ɲʐʏʉɲʋɲʍʖʉʄʉʑʅɸʆʉʎ)
ѐɸʆ ɸʀʅɲɿ ɸɶɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉʎ/ʆɻ ʍʏʉʆ ɃȰȵѐ, ʉʑʏɸ ɸʌɶɳɺʉʅɲɿ, ɲʄʄɳ ɲʆɲɺɻʏʙɸʌɶɲʍʀɲ
ʃɲɿ ɸʀʅɲɿ ɳʅɸʍɲ ɷɿɲɽɹʍɿʅʉʎ ʆɲ ɸʌɶɲʍʏʙ
ȵʀʅɲɿ 25 ɸʏʙʆ ʃɲɿ ɳʆʘ ʃɲɿ ʋʌɿʆ ʏɻʆ ɸʀʍʉɷʊ ʅʉʐ ʍʏʉ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ɲʆɲɺɻʏʉʑʍɲ
ɸʌɶɲʍʀɲ ʋɳʆʘ ɲʋʊ ɷʙɷɸʃɲ (12) ʍʐʆɸʖɸʀʎ ʅɼʆɸʎ (>12 ʅɼʆɸʎ)
ȵʀʅɲɿ ʃɳʏʘ ʏʘʆ 25 ɸʏʙʆ ʃɲɿ ʋʌɿʆ ʏɻʆ ɸʀʍʉɷʊ ʅʉʐ ʍʏʉ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲɲʆɲɺɻʏʉʑʍɲ
ɸʌɶɲʍʀɲ ʋɳʆʘ ɲʋʊ ɹʇɿ (6) ʍʐʆɸʖɸʀʎ ʅɼʆɸʎ (>6 ʅɼʆɸʎ)
ѐɸʆ ɸʌɶɳɺʉʅɲɿ, ɷɸʆ ɸʀʅɲɿ ɸɶɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉʎ ɳʆɸʌɶʉʎ , ɷɸʆ ɲʆɲɺɻʏʙ ɸʌɶɲʍʀɲ

Ȳ. Ⱦɲɽɸʍʏʙʎ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ȵʀʍʉɷʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ
Ȳ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ȵʌʘʏɼʅɲʏʉʎ
ɇʐʅʅɸʏɹʖɸʏɸ ʍɸ ʃɳʋʉɿʉ (ɳʄʄʉ) ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻʎ ɼ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɼ ɷɿɲɴʀʉʐ
ʅɳɽɻʍɻʎ, ɸʋɿɷʉʏʉʑʅɸʆʉ ɼ ʅɻ; Ȱʆ ʆɲɿ, ʍɻʅɸɿʙʍʏɸ ʍɸ ʋʉɿɲ ɲʋʊ ʏɿʎ ʋɲʌɲʃɳʏʘ
ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ ɲʆɼʃɸʏɸ:

Ȱʋɳʆʏɻʍɻ

ȵʋɸʇɼɶɻʍɻ1: ȸ ɸʌʙʏɻʍɻ ɲʔʉʌɳ ʏɻ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍɲʎ ʍɸ ʃɳʋʉɿʉ (ɳʄʄʉ) ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻʎ ɼ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɼ ɷɿɲ ɴʀʉʐ ʅɳɽɻʍɻʎ ʏɻ ʖʌʉʆɿʃɼ ʍʏɿɶʅɼ ʃɲʏɳ ʏɻʆɸʀʍʉɷʊ ʍɲʎ
ʍɸ ɲʐʏɼ ʏɻʆ ʋʌɳʇɻ ʏʉʐ ȵȾɈ .
ȵʋɸʇɼɶɻʍɻ 2: ȸ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍɸ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻʎ ɼ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɼ ɷɿɲ ɴʀʉʐ ʅɳɽɻʍɻʎ ɸʆʆʉɸʀ ʅɲɽɻʏɹʎ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ ɴɲɽʅʀɷʘʆ, ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ
ʏʘʆ ʍʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆ ʍɸ ɇʖʉʄɸʀɲ ѐɸʑʏɸʌɻʎ ȵʐʃɲɿʌʀɲʎ, ȳɸʆɿʃɳ ʃɲɿ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ ȿʑʃɸɿɲ, ʍʋʉʐɷɲʍʏɹʎ ʍɸ ɇʖʉʄɹʎ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʎ ʋʉʐ ʋɲʌɹʖʉʐʆ ɲʌʖɿʃɼ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻ ʍʏʉʐʎ ɲʋʊʔʉɿʏʉʐʎ ʏɻʎ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʎ ʏʐʋɿʃɼʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ, ʍʋʉʐɷɲʍʏɹʎ ʃɲɿ ʋʌɲʃʏɿʃɳ ɲʍʃʉʑʅɸʆʉʐʎ ʍɸ Ȼʆʍʏɿʏʉʑʏɲ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʎ,
ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎ ʍɸ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ Ⱦɹʆʏʌʘʆ ѐɿɲ Ȳʀʉʐ ɀɳɽɻʍɻʎ ʋʉʐ ʋɲʌɹʖʉʐʆ ʍʐʆɸʖɿɺʊʅɸʆɻ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻ, ɶɸʆɿʃɼ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ɸʆɻʄʀʃʘʆ, ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊ
ʋʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʊ ʃɲɿ ɷɿɲ ɴʀʉʐ ʍʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼ, ʍʋʉʐɷɲʍʏɹʎ Ⱦʉʄʄɸɶʀʘʆ, ʍʋʉʐɷɲʍʏɹʎ ʃɲɿ ʋʌɲʃʏɿʃɳ ɲʍʃʉʑʅɸʆʉʐʎ
ɇʖʉʄʙʆ ʋʉʐ ɸʋʉʋʏɸʑʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɲ ɉʋʉʐʌɶɸʀɲ Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ, Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎ, Ɉʉʐʌɿʍʅʉʑ ʃʄʋ, ʔʉɿʏɻʏɹʎ ʏʌɿʏʉɴɳɽʅɿɲʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʋʄɼʌʉʐʎ ʔʉʀʏɻʍɻʎ

Ȳ1

Ȳ2

Ȳ3
Ȳ4

Mɲɽɻʏɼʎ/ʏʌɿɲ ʋʌʘʏʉɴɳɽʅɿɲʎ ɼ ɷɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ (ѐɻʅʉʏɿʃʊ,
ȳʐʅʆɳʍɿʉ, ȿʑʃɸɿʉ. ɇʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʏɲ ɇʖʉʄɸʀɲ ѐɸʑʏɸʌɻʎ ȵʐʃɲɿʌʀɲʎ)
ɇʋʉʐɷɲʍʏɼʎ/ʏʌɿɲ ʍɸ ɇʖʉʄɼ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʎ (ɇȵȾ ɼ ȵɇȾ) ɼ
ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ ɇʖʉʄɼ ɀɲɽɻʏɸʀɲʎ (ȵɅȰɇ) ɼ ʍɸ ȻȵȾ ɼ ʍɸ Ⱦʉʄʄɹɶɿʉ ɼ ʍɸ ɇʖʉʄɹʎ
ʋʉʐ ɸʋʉʋʏɸʑʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ɳʄʄɲ ɉʋʉʐʌɶɸʀɲ ɸʃʏʊʎ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ,
ʊʋʘʎ ʋ.ʖ. ɻ Ɂɲʐʏɿʃɼ Ȱʃɲɷɻʅʀɲ, Ɉʉʐʌɿʍʏɿʃɹʎ ɇʖʉʄɹʎ ʃʄʋ
ɇʐʅʅɸʏɹʖʘʆ/ʉʐʍɲ ʍɸ ʃɳʋʉɿʉ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ʍʐʆɸʖɿɺʊʅɸʆɻʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ
ʃɲʏɳʌʏɿʍɻʎ (ʋ.ʖ ȾȵȾ)
ȵʀʅɲɿ Ɍʉɿʏɻʏɼʎ/ʏʌɿɲ ʏʌɿʏʉɴɳɽʅɿɲʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʋʄɼʌʉʐʎ ʔʉʀʏɻʍɻʎ

Ȳ5

ɇʐʅʅɸʏɹʖʘ ʍɸ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ʋʌɲʃʏɿʃɼʎ ɳʍʃɻʍɻʎ ʅɸ ɲʅʉɿɴɼ(ʘʎ ʔʉɿʏɻʏɼʎ
ʏʌɿʏʉɴɳɽʅɿɲʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ, ʍʋʉʐɷɲʍʏɼʎ ȻȵȾ, ʏʉʐʌɿʍʏɿʃʙʆ ʍʖʉʄʙʆ, Ȱʃɲɷɻʅʀɲʎ
ȵʅʋʉʌɿʃʉʑ Ɂɲʐʏɿʃʉʑ ʃʏʄ)

Ȳ6

ɀɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʊʎ Ɍʉɿʏɻʏɼʎ/ʏʌɿɲ ɼ ʐʋʉʗɼʔɿʉʎ/ɿɲ ѐɿɷɳʃʏʘʌ

ȳ. ɀʉʌʔʘʏɿʃʊ ȵʋʀʋɸɷʉ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ȵʀʍʉɷʉ
ɇɻʅɸɿʙʍʏɸ ʍɸ ʋʉɿɲ ɲʋʊ ʏɿʎ ʋɲʌɲʃɳʏʘ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ ɲʆɼʃɸʏɸ (ʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ ʋʉʐ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀ ʍʏʉ ɲʆʙʏɸʌʉ ɸʋʀʋɸɷʉ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʋʉʐ ɹʖɸʏɸ)
Ⱦʘɷɿʃʊʎ
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ȵʌʘʏɼʅɲʏʉʎ
Ȱʋɳʆʏɻʍɻ
ȳ1

ѐɸʆ ɹʖʘ ɲʋʉʔʉɿʏɼʍɸɿ ɲʋʊ ʏʉ ɷɻʅʉʏɿʃʊ ʍʖʉʄɸʀʉ

ȳ2

Ȱʋʊʔʉɿʏʉʎ/ɻ ѐɻʅʉʏɿʃʉʑ ɇʖʉʄɸʀʉʐ

ȳ3

Ȱʋʊʔʉɿʏʉʎ/ɻ ȳʐʅʆɲʍʀʉʐ ɼ ɇѐȵ (ɇʖʉʄɸʀɲ ѐɸʑʏɸʌɻʎ ȵʐʃɲɿʌʀɲʎ)

ȳ4

ȳ5

ȳ6

Ȱʋʊʔʉɿʏʉʎ/ɻ ɇʖʉʄʙʆ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʎ (ɇ.ȵ.Ⱦ.), ʏʘʆ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʙʆ
ɇʖʉʄʙʆ Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʎ (ȵ.ɇ.Ⱦ.) ɼ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʙʆ ɇʖʉʄʙʆ ɀɲɽɻʏɸʀɲʎ (ȵɅȰ.ɇ.) ʏʉʐ
Ƀ.Ȱ.ȵ.ѐ., ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ Ȼ.ȵ.Ⱦ.ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻ ʅɹʖʌɿ ɷʑʉ
ɸʇɲʅɼʆʘʆ ɼ Ɉɸʖʆɿʃʙʆ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʙʆ ɇʖʉʄʙʆ ʏʉʐ ɉʋ. Ʌɲɿɷɸʀɲʎ &
Ⱥʌɻʍʃɸʐʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɸʇʉʅʉɿʉʑʅɸʆʘʆ ʅɸ ɲʐʏɹʎ ʍʖʉʄʙʆ ɳʄʄʘʆ ɉʋʉʐʌɶɸʀʘʆ
.Ȱʋʊʔʉɿʏʉʎ/ɻ ȿʐʃɸʀʉʐ (ȳɸʆɿʃʉʑ ɼ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑ) ɼ ʃɳʏʉʖʉʎ ʋʏʐʖʀʉʐ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ, ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻʎ, ʋʉʐ ʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿ
ʍʏʉʐʎ ɲʋʉʔʉʀʏʉʐʎ ʏɻʎ ȳʚ Ɉɳʇɻʎ ʏʘʆ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʙʆ ȿʐʃɸʀʘʆ (ȵɅȰ.ȿ.) ʅɸʏɳ
ɲʋʊ ɸʆɷʉʍʖʉʄɿʃɹʎ ɸʇɸʏɳʍɸɿʎ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɴɸɴɲɿʙʍɸʘʆ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎ
ʅɸʏɲʄʐʃɸɿɲʃʉʑ ɹʏʉʐʎ ʅɲɽɻʏɸʀɲʎ ʏʘʆ ȵɅȰ.ȿ. ɼ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎ
ʅɸʏɲɷɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲʎ ʅɻ - ʏʌɿʏʉɴɳɽʅɿɲʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ (ȻȵȾ)
Ⱦɳʏʉʖʉʎ ʋʏʐʖʀʉʐ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ, ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻʎ,ʋʉʐ
ʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ʍʏʉʐʎ ɲʋʉʔʉʀʏʉʐʎ ʏɻʎ Ɉɳʇɻʎ ɀɲɽɻʏɸʀɲʎ ʏʘʆ ȵɅȰ.ȿ., ʅɸʏɳɲʋʊ
ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ɼ ɷɿʋʄʙʅɲʏʉʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ, ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʃɲɿ
ʃɲʏɳʌʏɿʍɻʎ, ʋʉʐ ʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ʍʏʉʐʎ ɲʋʉʔʉʀʏʉʐʎ Ȼ.ȵ.Ⱦ. ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ɼ
ɷɿʋʄʙʅɲʏʉʎ/ʋʏʐʖʀʉʐ ɲʆʙʏɸʌɻʎ ʍʖʉʄɼʎ (ʏʌɿʏʉɴɳɽʅɿɲʎ ɲʆʙʏɸʌɻʎ ʃɲɿ ʊʖɿ
ɲʆʙʏɲʏɻʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ) ɼ ɿɷɿʘʏɿʃʉʑ Ⱦʉʄʄɸɶʀʉʐ ɼ ɇʖʉʄʙʆʋʉʐ ɸʋʉʋʏɸʑʉʆʏɲɿ ɲʋʊ
ɳʄʄɲ ɉʋʉʐʌɶɸʀɲ (Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ, Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎ, Ɉʉʐʌɿʍʅʉʑʃʄʋ)
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ȳ7

Ȱʋʊʔʉɿʏʉʎ/ɻ ȰȵȻ/ɈȵȻ

ȳ8

Ⱦɳʏʉʖʉʎ ɀɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʉʑ ѐɿʋʄʙʅɲʏʉʎ

ȳ9

Ⱦɳʏʉʖʉʎ ѐɿɷɲʃʏʉʌɿʃʉʑ ѐɿʋʄʙʅɲʏʉʎ

68847

ѐ. ȵɿɷɿʃɹʎ ɼ ɸʐɳʄʘʏɸʎ ʃʉɿʆʘʆɿʃɹʎ ʉʅɳɷɸʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ȵʀʍʉɷʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ

ѐ5

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ȵʌʘʏɼʅɲʏʉʎ
ȶʖɸɿ ɶɸʆʆɻɽɸʀ ɹʆɲʎ ɼ ʃɲɿ ʉɿ ɷʑʉ ɶʉʆɸʀʎ ʍɲʎ ʍʏʉ ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ (ʍɸ ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸʖʙʌɲ,
ɸʆʏʊʎ ɼ ɸʃʏʊʎ ʏɻʎ ȵȵ).;
ɀʉʐʍʉʐʄʅɲʆɿʃɼ ɀɸɿʉʆʊʏɻʏɲ ʏɻʎ Ⱥʌɳʃɻʎ

ѐ6

Ɇʉʅɳ

ѐ4

Ȱʋɳʆʏɻʍɻ

ȵʋɸʇɼɶɻʍɻ : Ɉʍɿɶɶɳʆʉɿ ʋʉʐ ʉʅɿʄʉʑʆ ʏɻ ɶʄʙʍʍɲ Ɇʉʅɲʆʀ, ɷɿɲɴɿʉʑʆ ɸʆʏʊʎ ʏʘʆ ɶɸʘɶʌɲʔɿʃʙʆ ʉʌʀʘʆ ʏɻʎ ɸʄʄɻʆɿʃɼʎ ɸʋɿʃʌɳʏɸɿɲʎ ʃɲɿ ɸʀʆɲɿ ʋʉʄʀʏɸʎ ʏɻʎ ȵȵ)

ѐ7

Mɸʏɲʆɳʍʏɸʎ

ȵʋɸʇɼɶɻʍɻ : ɀɸʏɲʆɳʍʏɻʎ ɸʀʆɲɿ ʉ ɲʄʄʉɷɲʋʊʎ ʋʉʐ ɷɿɲʅɹʆɸɿ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ ʆʊʅɿʅɲ, ɶɿɲ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ɳʆʘ ʏʉʐ ɹʏʉʐʎ ʅɸ ɳɷɸɿɲ ɷɿɲʅʉʆɼʎ ʋʉʐ ʏʉʐ ʋɲʌɹʖɸɿ ʋʌʊʍɴɲʍɻ ʍʏɻʆ ɲɶʉʌɳ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɲ ʅɹʄɻ ʏɻʎ ʉɿʃʉɶɹʆɸɿɳʎ ʏʉʐ, ɲʆɸʇɲʌʏɼʏʘʎ ɿɽɲɶɹʆɸɿɲʎ, ʋʉʐ ɷɿɲʅɹʆʉʐʆ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ ʅɸ ɳɷɸɿɲ ɷɿɲʅʉʆɼʎ ʘʎ ʍʐʆʏɻʌʉʑʅɸʆɲ ʅɹʄɻ)

ѐ8

Ʌʌʊʍʔʐɶɸʎ /ѐɿʃɲɿʉʑʖʉɿ ɸʋɿʃʉʐʌɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ /ɲɿʏʉʑʆʏɸʎ ɳʍʐʄʉ ɼ
ɲɿʏʉʑʆʏɸʎ ɷɿɸɽʆɼ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ/ɲʍʐʆʊɷɸʐʏʉɿ ɲʆɼʄɿʃʉɿ

ȵʋɸʇɼɶɻʍɻ : Ʌʌʊʍʔʐɶɸʎ ɸʀʆɲɿ ʉɿ Ȱʄʄʉɷɲʋʉʀ ɼ ɲʆɿɽɲɶɸʆɸʀʎ ʋʉʐ ʏʉʐʎ ɹʖɸɿ ʖʉʌɻɶɻɽɸʀ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʅʊɷɿɲ ɸʄʄɻʆɿʃɼ ɲʌʖɼ ʃɲɽɸʍʏʙʎ ʋʌʊʍʔʐɶɲ ɼ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐ ɸʋɿʃʉʐʌɿʃɼʎ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ, ɷɻʄ. ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻ ɳɷɸɿɲ ɷɿɲʅʉʆɼʎ. Ȱɿʏʉʑʆʏɸʎ ɳʍʐʄʉ ɼ ɲɿʏʉʑʆʏɸʎ ɷɿɸɽʆɼ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ: Ȱʄʄʉɷɲʋʉʀ ɼ ɲʆɿɽɲɶɸʆɸʀʎ ʋʉʐ ʏʉʐʎ ɹʖɸɿ ɷʉɽɸʀ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʅʊɷɿɲ ɸʄʄɻʆɿʃɼ ɲʌʖɼ
«ɷɸʄʏʀʉ ɲɿʏɼʍɲʆʏʉʎ ɳʍʐʄʉ ɲʄʄʉɷɲʋʉʑ» ɼ ««ɷɸʄʏʀʉ ɲɿʏʉʑʆʏʉʎ ɷɿɸɽʆɼ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ» Ȱʍʐʆʊɷɸʐʏʉɿ ɲʆɼʄɿʃʉɿ ȵʀʆɲɿ ʏɲ ʋʌʊʍʘʋɲ ɻʄɿʃʀɲʎ ʃɳʏʘ ʏʘʆ 18 ɸʏʙʆ, ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʔɽɳʆʉʐʆ
ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ, ʖʘʌʀʎ ʆɲ ʍʐʆʉɷɸʑʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ɸʆɼʄɿʃɲ ʐʋɸʑɽʐʆʉ ɶɿɲ ʏɻ ʔʌʉʆʏʀɷɲ ʏʉʐʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ɸʄʄɻʆɿʃɼ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ ɼ
ʋʌɲʃʏɿʃɼ ʃɲɿ ɶɿɲ ʊʍʉ ʖʌʊʆʉ ʃɲʆɹʆɲʎ ʐʋɸʑɽʐʆʉʎ ɸʆɼʄɿʃɲʎ ɷɸʆ ɲʍʃɸʀ ʍʏɻʆ ʋʌɳʇɻ ʏɻʆ ɸʋɿʅɹʄɸɿɳ ʏʉʐʎ ɼ ʉɿ ɲʆɼʄɿʃʉɿ ʋʉʐ ɸɶʃɲʏɲʄɸʀʋʉʆʏɲɿ ɲʍʐʆʊɷɸʐʏʉɿ ʅɸʏɳ ʏɻʆɸʀʍʉɷʊ
ʏʉʐʎ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ.

ѐ9

Ȱʋɸʇɲʌʏɻʅɹʆɲ ɳʏʉʅɲ / ɳʏʉʅɲ ʐʋʊ ɲʋɸʇɳʌʏɻʍɻ

ȵʋɸʇɼɶɻʍɻ: Ɉɲ ɳʏʉʅɲ ʋʌʙɻʆ ʖʌɼʍʏɸʎ ɸʇɲʌʏɻʍɿʉɶʊʆʘʆ ʉʐʍɿʙʆ, ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʉʄʉʃʄɻʌʙʍɸɿ ʅɸ ɸʋɿʏʐʖʀɲ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ ʃɲʏɳ ʆʊʅʉ ɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃʊ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ʍʘʅɲʏɿʃɼʎ ʃɲɿ ʗʐʖɿʃɼʎ
ɲʋɸʇɳʌʏɻʍɻʎ

ѐ10

Ɍʐʄɲʃɿʍʅɹʆʉɿ /Ȱʋʉʔʐʄɲʃɿʍʅɹʆʉɿ/Ȱʆɼʄɿʃʉɿ ʋɲʌɲɴɳʏɸʎ

ȵʋɸʇɼɶɻʍɻ: Ɍʐʄɲʃɿʍʅɹʆʉɿ : ʏɲ ɳʏʉʅɲ ʋʉʐ ɸʃʏʀʉʐʆ ʋʉɿʆɹʎ ɼ ʅɹʏʌɲ ʋʉʐ ʍʐʆɸʋɳɶʉʆʏɲɿ ʍʏɹʌɻʍɻ ʏɻʎ ɸʄɸʐɽɸʌʀɲʎ ʏʉʐʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ɲʋʊʔɲʍɻ ʋʉɿʆɿʃɼʎ ɷɿʃɲʍʏɿʃɼʎ ɲʌʖɼʎ. Ƀɿ
ɲʋʉʔʐʄɲʃɿʍʅɹʆʉɿ ɸʀʆɲɿ ʏɲ ɳʏʉʅɲ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɲʋʉʔʐʄɲʃɿʍʏɼʌɿʉ. Ȱʆɼʄɿʃʉɿ ʋɲʌɲɴɳʏɸʎ ɽɸʘʌʉʑʆʏɲɿ ʊʍʉɿ ɲʆɼʃʉʐʆ ʍʏɻʆ ɻʄɿʃɿɲʃɼ ʉʅɳɷɲ 13-18 ɸʏʙʆ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ɹʖʉʐʆ ɸʋɿɴʄɻɽɸʀ
ɲʋʊ ʏɲ ѐɿʃɲʍʏɼʌɿɲ ɲʆɻʄʀʃʘʆ ɲʆɲʅʉʌʔʘʏɿʃɳ ɼ ɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃɳ ʅɹʏʌɲ ɼ, ɶɿɲ ʏɻʆ ɻʄɿʃɿɲʃɼ ʉʅɳɷɲ 15-18 ɸʏʙʆ, ʏʉ ʅɹʏʌʉ ʏʉʐ ʋʉɿʆɿʃʉʑ ʍʘʔʌʉʆɿʍʅʉʑ ɇʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʃɲɿ
ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ɸʋɿɴʉʄɼʎ ɲʆɲʅʉʌʔʘʏɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ ɲʋʊ Ȱʆɲʃʌɿʏɼ ɼ ȵɿʍɲɶɶɸʄɹɲ, ʊʏɲʆ ɲʐʏʊʎ ɲʋɹʖɸɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɳʍʃɻʍɻ ʋʉɿʆɿʃɼʎ
ɷʀʘʇɻʎ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ɸɿʍɲɶʘɶɼʎ ɲʆɻʄʀʃʘʆ ʍɸ ʀɷʌʐʅɲ )

ѐ11

ȱʏʉʅɲ ʅɸ Ȱʆɲʋɻʌʀɲ ʅɸ ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ɲʋʊ ʏʉ Ⱦɹʆʏʌʉ ɅɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎȰʆɲʋɻʌʀɲʎ
(Ⱦȵ.Ʌ.Ȱ.)

ȵʋɸʇɼɶɻʍɻ: ɇʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ Ɂ.4331/2015, ʏʉ Ⱦȵ.Ʌ.Ȱ. ɸʇɲʍʔɲʄʀɺɸɿ ɸʆɿɲʀɲ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼ ʃʌʀʍɻ ɶɿɲ ʏʉʆ ʃɲɽʉʌɿʍʅʊ ʏʉʐ ɴɲɽʅʉʑ ɲʆɲʋɻʌʀɲʎ ʏʘʆ ɲʍʔɲʄɿʍʅɹʆʘʆ ʊʄʘʆ ʏʘʆ
ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃʙʆ ʔʉʌɹʘʆ, ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ ʏʉʐ ѐɻʅʉʍʀʉʐ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ɲʆɲʍʔɳʄɿʍʏʘʆ, ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʉʋʉʀʉʐʎ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ ɲʆɲʋɻʌʀɲʎ)

ѐ12
ѐ13

ȱʏʉʅɲ ʅɸ Ȱʆɲʋɻʌʀɲ ʖʘʌʀʎ ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ɲʋʊ ʏʉ Ⱦɹʆʏʌʉ Ʌɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ
Ȱʆɲʋɻʌʀɲʎ (Ⱦȵ.Ʌ.Ȱ.)
ȱʍʏɸɶʉɿ ɼ ɳʏʉʅɲ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɸʀ ɲʋʊ ʏɻ ʍʏɹɶɲʍɻ

ȵʋɸʇɼɶɻʍɻ: Ɉɲ ɳʏʉʅɲ ʋʉʐ ɷɿɲʅɹʆʉʐʆ ʆʊʅɿʅɲ ʍʏɻ ʖʙʌɲ, ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʍʏɸʌʉʑʆʏɲɿ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ ɼ ɹʖʉʐʆ ɸʋɿʍʔɲʄɼ ʋʌʊʍɴɲʍɻ ʍɸ ɸʋɲʌʃɼ ɿɷɿʊʃʏɻʏɻ, ɸʆʉɿʃɿɲɺʊʅɸʆɻ ɼ
ʋɲʌɲʖʘʌɻʅɹʆɻ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ʋʉʐ ʋʄɻʌʉʀ ʏɿʎ ɲʆɲɶʃɲʀɸʎ ʏɸʖʆɿʃɹʎ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ ʃɲɿ ɷɿɲɽɹʏɸɿ ʏɿʎ ɴɲʍɿʃɹʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʑɷʌɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉɷʊʏɻʍɻʎ.
ɇʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ɿɷʀʘʎ ɲʐʏʉʀ ʋʉʐ ɷɿɲɴɿʉʑʆ ʍʏʉ ɷʌʊʅʉ, ʍɸ ʇɸʆʙʆɸʎ, ɲʐʏʉʀ ʋʉʐ ʔɿʄʉʇɸʆʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊ ɲʆɳɶʃɻ ʋʌʉʍʘʌɿʆɳ ʍɸ ɿɷʌʑʅɲʏɲ ɼ ɳʄʄɸʎ ʃʄɸɿʍʏɹʎ ɷʉʅɹʎ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ
ɲʐʏʉʀ ʋʉʐ ɷɿɲɴɿʉʑʆ ʍɸ ɲʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ʃɲʏɲʄʑʅɲʏɲ . ɇʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ɸʋʀʍɻʎ ʉɿ ɶʐʆɲʀʃɸʎ ʋʉʐ ʔɿʄʉʇɸʆʉʑʆʏɲɿ ʍɸ ʇɸʆʙʆɸʎ ɶʐʆɲɿʃʙʆ ɽʐʅɳʏʘʆ ɴʀɲʎ ʃɲɿ
ʉɿ ɸʆɼʄɿʃɸʎ ʋʉʐ ʔɿʄʉʇɸʆʉʑʆʏɲɿ ʍɸ ѐʉʅɹʎ Ʌɲɿɷɿʃɼʎ Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ ɷɸʆ ʍʋʉʐɷɳɺʉʐʆ

ѐ14

ѐɿʃɲɿʉʑʖʉɿ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃʉʑ ȵɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎ Ȱʄʄɻʄɸɶɶʑɻʎ

ȵʋɸʇɼɶɻʍɻ: Ɉɲ ɳʏʉʅɲ ʋʉʐ ʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ʏʉ ɸʆ ʄʊɶʘ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ʍʏɻ ɴɳʍɻ ʏʘʆ ʊʌʘʆ ʃɲɿ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸʘʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏɻʎ ɿʍʖʑʉʐʍɲʎ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ [Ɂ.4389/2016 (ɌȵȾ 94Ȱ), ȾɉȰ ѐ23/
ʉɿʃ.30299/ 2377/2016 (ɌȵȾ 208Ȳ)]
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ȰɅɃȳɆȰɌȻȾɃ ȴȵȿɈȻɃ ȵɂɃѐɃɉ
ɅɆɃɈɉɅɃ ȰɅɃȳɆȰɌȻȾɃ ȴȵȿɈȻɃ ɇɉɀɀȵɈȵɍɃɁɈёɁ
ɇʏʉɿʖɸʀɲ ȴɸʄʏʀʉʐ
Ⱦёѐ. ɅɆȰɂȸɇ ɃɅɇ (MIS):
ȰȰ ѐɸʄʏʀʉʐ (*):
ȸʅ/ʆʀɲ ɇʐʅʋʄɼʌʘʍɻʎ (*):

Ⱦʘɷ. ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ ɃɅɇ (*):
Ⱦʘɷ. ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ (ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ѐɿʃɲɿʉʑʖʉʐ):

ɇʏʉɿʖɸʀɲ ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ
ȰɀȾȰ :
ȰɌɀ :
ȱʄʄʉ ID :
ȸʅ/ʆʀɲ ȵʇʊɷʉʐ ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ:
Ƀ/ɻ ɇʐʅʅɸʏɹʖʘʆ/ʉʐʍɲ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɸ ʏɻʆ Ʌʌɳʇɻ; (ɁȰȻ/ɃɍȻ)

Ȱ. Ⱦɲɽɸʍʏʙʎ ȵʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ȶʇʉɷʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ
Ȱ1
Ȱ2
Ȱ2.0
Ȱ2.1
Ȱ2.1.1
Ȱ2.1.2
Ȱ2.1.3

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ȵʌʘʏɼʅɲʏʉʎ
ȵʀʅɲɿ ɸɶɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉʎ/ɻ ɳʆɸʌɶʉʎ/ɻ ʍʏʉʆ ɃȰȵѐ ʅɸ ʃɳʌʏɲ ɲʆɸʌɶʀɲʎ ʍɸ ɿʍʖʑ
(ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʉɿ ɸʋʉʖɿʃɳ ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉɿ ɶɿɲ ʏʉ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ʋʉʐ ɷɸʆ
ɸʌɶɳɺʉʆʏɲɿ)
ȵʀʅɲɿ ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʎ/ʆɻ ɼ ɲʐʏʉɲʋɲʍʖʉʄʉʑʅɸʆʉʎ/ʆɻ
Ȱʆ ɹʖɸʏɸ ɲʋɲʆʏɼʍɸɿ ɁȰȻ ʍʏɻʆ ɸʌʙʏɻʍɻ Ȱ2 , ɻ ɽɹʍɻ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ ʋʉʐ
ʃɲʏɹʖɸʏɸ ʍʐɶʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɸʀʏɲɿ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ʏʉʐ ȵɇɅȰ?
Ȱʋɲʍʖʉʄʉʑʅɲɿ ʍʏʉʆ ɿɷɿʘʏɿʃʊ ʏʉʅɹɲ :
Ȱʋɲʍʖʉʄʉʑʅɲɿ ʅɸ ʍʑʅɴɲʍɻ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʋʄɼʌʉʐʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ ʃɲɿ ɲʉʌʀʍʏʉʐ
ʖʌʊʆʉʐ
Ȱʋɲʍʖʉʄʉʑʅɲɿ ʅɸ ʍʑʅɴɲʍɻ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʋʄɼʌʉʐʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ ʃɲɿ ʉʌɿʍʅɹʆʉʐ
ʖʌʊʆʉʐ (ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ɻ ɸʋʉʖɿʃɼ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻ)
Ȱʋɲʍʖʉʄʉʑʅɲɿ ʅɸ ʍʑʅɴɲʍɻ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸʌɿʃɼʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ ʃɲɿ ɲʉʌʀʍʏʉʐʖʌʊʆʉʐ

Ȱ2.1.5

Ȱʋɲʍʖʉʄʉʑʅɲɿ ʅɸ ʍʑʅɴɲʍɻ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸʌɿʃɼʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ ʃɲɿ ʉʌɿʍʅɹʆʉʐ
ʖʌʊʆʉʐ (ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ɻ ɸʋʉʖɿʃɼ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻ)
Ȱʋɲʍʖʉʄʉʑʅɲɿ ʅɸ ɸʃ ʋɸʌɿʏʌʉʋɼʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻ

Ȱ2.1.6

Ȱʋɲʍʖʉʄʉʑʅɲɿ ɲʅɸɿɴʊʅɸʆʉʎ/ɻ ʅɸ ɸʌɶʊʍɻʅʉ

Ȱ2.1.4

Ȱ2.2

Ȱʋɲʍʖʉʄʉʑʅɲɿ ʍʏʉ ɷɻʅʊʍɿʉ ʏʉʅɹɲ (ɁɅѐѐ ʃɲɿ ɁɅȻѐ)

Ȱ2.2.1

Ȱʋɲʍʖʉʄʉʑʅɸʆʉʎ ʅɸ ʍʑʅɴɲʍɻ ɿɷɿʘʏɿʃʉʑ ɷɿʃɲʀʉʐ ɲʉʌʀʍʏʉʐ ʖʌʊʆʉʐ

Ȱ2.2.2

Ȱʋɲʍʖʉʄʉʑʅɲɿ ʅɸ ʍʑʅɴɲʍɻ ɿɷɿʘʏɿʃʉʑ ɷɿʃɲʀʉʐ ʉʌɿʍʅɹʆʉʐ ʖʌʊʆʉʐ

Ȱ2.2.3

Ȱʋɲʍʖʉʄʉʑʅɲɿ ʘʎ ɀʊʆɿʅʉʎ ѐɻʅʊʍɿʉʎ ɉʋɳʄʄɻʄʉʎ

Ȱ2.3

Ȱʋɳʆʏɻʍɻ

ȵʀʅɲɿ ɲʐʏʉɲʋɲʍʖʉʄʉʑʅɸʆʉʎ/ɻ

ȵʋɸʇɼɶɻʍɻ : ɲ) ʊʍʉɿ ɹʖʉʐʆ ɷɿʃɼ ʏʉʐʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɲʆɸʇɲʌʏɼʏʘʎ ɲʋʊ ʏʉ ɸɳʆ ɹʖʉʐʆ ɼ ɷɸʆ ɹʖʉʐʆ ʋʘʄɼʍɸɿʎ, ʋɲʌɸʖʊʅɸʆɸʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɼ ʃɹʌɷɻ (ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ɷɻʄ. ʃɲɿ ʉɿ
ɸʄɸʑɽɸʌʉɿ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏʀɸʎ ʋʉʐ ɷɸʆ ɲʍʃʉʑʆ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ), ɴ) ɳʏʉʅɲ ʋʉʐ ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ʍɸ ʔɳʍɻ ɹʆɲʌʇɻʎ ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏʉʎ (ʋ.ʖ ɹʖʉʐʆ ʋɲʌɲɶɶɸʀʄɸɿ ɼ ɲɶʉʌɳʍɸɿ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ) ʃɲɿ ɶ)
ʊʍʉɿ ɸʌɶɳɺʉʆʏɲɿ ʍɸ ʉɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃɼ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʃɲɿ ɲʅɸʀɴʉʆʏɲɿ ɼ ʊʍʉɿ ɸʌɶɳɺʉʆʏɲɿ ʍɸ ʉɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃɼ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʃɲɿ ɷɸʆ ɲʅɸʀɴʉʆʏɲɿ ɲʄʄɳ ɺʉʐʆ ʅɲɺʀ
ʍʏʉ ʀɷɿʉ ʆʉɿʃʉʃʐʌɿʊ – ɷɻʄ. ʍʐʅɴʉɻɽʉʑʆʏɲ ʅɹʄɻ ʉɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃʙʆ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ

Ȱ2.4
Ȱ3
Ȱ3.1
Ȱ3.2

ɇʖɹʍɻ ɸʌɶɲʍʀɲʎ (ɳʄʄɻ)ʋʉʐ ɷɸʆ ɸʅʋʀʋʏɸɿ ʍɸ ʃɲʅʀɲ ɲʋʊ ʏɿʎ ʋɲʌɲʋɳʆʘ.
ѐɸʆ ɲʆɼʃʘ ʍɸ ʃɲʅʀɲ ɲʋʊ ʏɿʎ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ (ѐɸʆ ɸʀʅɲɿ ʉʑʏɸ
ɸɶɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉʎ ɳʆɸʌɶʉʎ ʍʏʉʆ ɃȰȵѐ ʉʑʏɸ
ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʎ/ɲʐʏʉɲʋɲʍʖʉʄʉʑʅɸʆʉʎ)
ѐɸʆ ɸʀʅɲɿ ɸɶɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉʎ/ʆɻ ʍʏʉʆ ɃȰȵѐ, ʉʑʏɸ ɸʌɶɳɺʉʅɲɿ, ɲʄʄɳ ɲʆɲɺɻʏʙɸʌɶɲʍʀɲ
ʃɲɿ ɸʀʅɲɿ ɳʅɸʍɲ ɷɿɲɽɹʍɿʅʉʎ ʆɲ ɸʌɶɲʍʏʙ
ѐɸʆ ɸʌɶɳɺʉʅɲɿ, ɷɸʆ ɸʀʅɲɿ ɸɶɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉʎ ɳʆɸʌɶʉʎ , ɷɸʆ ɲʆɲɺɻʏʙ ɸʌɶɲʍʀɲ

Ȳ. Ⱦɲɽɸʍʏʙʎ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ȶʇʉɷʉ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ
Ȳ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ȵʌʘʏɼʅɲʏʉʎ
ɇʐʅʅɸʏɹʖɸʏɸ ʍɸ ʃɳʋʉɿʉ (ɳʄʄʉ) ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻʎ ɼ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɼ ɷɿɲɴʀʉʐ
ʅɳɽɻʍɻʎ, ɸʋɿɷʉʏʉʑʅɸʆʉ ɼ ʅɻ; Ȱʆ ʆɲɿ, ʍɻʅɸɿʙʍʏɸ ʍɸ ʋʉɿɲ ɲʋʊ ʏɿʎ ʋɲʌɲʃɳʏʘ
ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ ɲʆɼʃɸʏɸ:

Ȱʋɳʆʏɻʍɻ

ȵʋɸʇɼɶɻʍɻ 1 :ɇʏʉ ɲʋʉɶʌɲʔɿʃʊ ѐɸʄʏʀʉ ȵɂɃѐɃɉ ɻ ɸʌʙʏɻʍɻ ɲʔʉʌɳ ʏɻ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍɲʎ ʍɸ ʃɳʋʉɿʉ (ɳʄʄʉ) ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻʎ ɼ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɼ ɷɿɲ ɴʀʉʐ ʅɳɽɻʍɻʎ
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ʏɻ ʖʌʉʆɿʃɼ ʍʏɿɶʅɼ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɹʇʉɷʊ ʍɲʎ/ʄɼʇɻ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ ʍɲʎ ɲʋʊ ɲʐʏɼ ʏɻʆ ʋʌɳʇɻ ʏʉʐ ȵȾɈ ʃɲɿ ɹʘʎ ʃɲɿ 1 ʅɼʆɲ (4 ɸɴɷʉʅɳɷɸʎ) ʅɸʏɳ. ȵʋɸʇɼɶɻʍɻ 2: H
ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍɸ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻʎ ɼ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɼ ɷɿɲ ɴʀʉʐ ʅɳɽɻʍɻʎ ɸʆʆʉɸʀ ʅɲɽɻʏɹʎ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ ɴɲɽʅʀɷʘʆ,
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ʍʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆ ʍɸ ɇʖʉʄɸʀɲ ѐɸʑʏɸʌɻʎ ȵʐʃɲɿʌʀɲʎ, ȳɸʆɿʃɳ ʃɲɿ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ ȿʑʃɸɿɲ, ʍʋʉʐɷɲʍʏɹʎ ʍɸ ɇʖʉʄɹʎ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʎ ʋʉʐ
ʋɲʌɹʖʉʐʆ ɲʌʖɿʃɼ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻ ʍʏʉʐʎ ɲʋʊʔʉɿʏʉʐʎ ʏɻʎ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʎ ʏʐʋɿʃɼʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ, ʍʋʉʐɷɲʍʏɹʎ ʃɲɿ ʋʌɲʃʏɿʃɳ ɲʍʃʉʑʅɸʆʉʐʎ ʍɸ Ȼʆʍʏɿʏʉʑʏɲ
ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʎ, ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎ ʍɸ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ Ⱦɹʆʏʌʘʆ ѐɿɲ Ȳʀʉʐ ɀɳɽɻʍɻʎ ʋʉʐ ʋɲʌɹʖʉʐʆ ʍʐʆɸʖɿɺʊʅɸʆɻ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻ, ɶɸʆɿʃɼ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ
ɸʆɻʄʀʃʘʆ, ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊ ʋʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʊ ʃɲɿ ɷɿɲ ɴʀʉʐ ʍʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼ, ʍʋʉʐɷɲʍʏɹʎ Ⱦʉʄʄɸɶʀʘʆ, ʍʋʉʐɷɲʍʏɹʎ ʃɲɿ ʋʌɲʃʏɿʃɳ ɲʍʃʉʑʅɸʆʉʐʎ ɇʖʉʄʙʆ ʋʉʐ ɸʋʉʋʏɸʑʉʆʏɲɿ ɲʋʊ
ʏɲ ɉʋʉʐʌɶɸʀɲ Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ, Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎ, Ɉʉʐʌɿʍʅʉʑ ʃʄʋ, ʔʉɿʏɻʏɹʎ ʏʌɿʏʉɴɳɽʅɿɲʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʋʄɼʌʉʐʎ ʔʉʀʏɻʍɻʎ

Ȳ0

Ɉʉ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɼ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻʎ ɼ ɷɿɲ ɴʀʉʐ ʅɳɽɻʍɻʎ ʍʏʉ ʉʋʉʀʉ
ʍʐʅʅɸʏɹʖɸʏɸ, ʍʐɶʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɸʀʏɲɿ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ʏʉʐ ȵɇɅȰ?

ȵʋɸʇɼɶɻʍɻ: Ɂɲ ɲʋɲʆʏɻɽɸʀ ɲʋʊ ʊʍʉʐʎ ɹʖʉʐʆ ɲʋɲʆʏɼʍɸɿ ɁȰȻ ʍɸ ʃɳʋʉɿɲ ɲʋʊ ʏɿʎ ɸʌʘʏɼʍɸɿʎ Ȳ1- Ȳ6

Ȳ1

Ȳ2

Ȳ3
Ȳ4
Ȳ5
Ȳ6

Mɲɽɻʏɼʎ/ʏʌɿɲ ʋʌʘʏʉɴɳɽʅɿɲʎ ɼ ɷɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ (ѐɻʅʉʏɿʃʊ,
ȳʐʅʆɳʍɿʉ, ȿʑʃɸɿʉ. ɇʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʏɲ ɇʖʉʄɸʀɲ ѐɸʑʏɸʌɻʎ ȵʐʃɲɿʌʀɲʎ)
ɇʋʉʐɷɲʍʏɼʎ/ʏʌɿɲ ʍɸ ɇʖʉʄɼ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʎ (ɇȵȾ ɼ ȵɇȾ) ɼ
ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ ɇʖʉʄɼ ɀɲɽɻʏɸʀɲʎ (ȵɅȰɇ) ɼ ʍɸ ȻȵȾ ɼ ʍɸ Ⱦʉʄʄɹɶɿʉ ɼ ʍɸ ɇʖʉʄɹʎ
ʋʉʐ ɸʋʉʋʏɸʑʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ɳʄʄɲ ɉʋʉʐʌɶɸʀɲ ɸʃʏʊʎ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ,
ʊʋʘʎ ʋ.ʖ. ɻ Ɂɲʐʏɿʃɼ Ȱʃɲɷɻʅʀɲ, Ɉʉʐʌɿʍʏɿʃɹʎ ɇʖʉʄɹʎ ʃʄʋ
ɇʐʅʅɸʏɹʖʘʆ/ʉʐʍɲ ʍɸ ʃɳʋʉɿʉ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ʍʐʆɸʖɿɺʊʅɸʆɻʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ
ʃɲʏɳʌʏɿʍɻʎ (ʋ.ʖ ȾȵȾ)
ȵʀʅɲɿ Ɍʉɿʏɻʏɼʎ/ʏʌɿɲ ʏʌɿʏʉɴɳɽʅɿɲʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʋʄɼʌʉʐʎ ʔʉʀʏɻʍɻʎ
ɇʐʅʅɸʏɹʖʘʆ/ʉʐʍɲ ʍɸ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ʋʌɲʃʏɿʃɼʎ ɳʍʃɻʍɻʎ ɼ ʅɲɽɻʏɸʀɲʎ ʅɸ ɲʅʉɿɴɼ
(ʘʎ ʔʉɿʏɻʏɼʎ ʏʌɿʏʉɴɳɽʅɿɲʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ, ʍʋʉʐɷɲʍʏɼʎ ȻȵȾ, ȵɅȰɇ,ʏʉʐʌɿʍʏɿʃʙʆ
ʍʖʉʄʙʆ, Aʃɲɷɻʅʀɲʎ ȵʅʋʉʌɿʃʉʑ Ɂɲʐʏɿʃʉʑ ʃʄʋ)
ɀɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʊʎ Ɍʉɿʏɻʏɼʎ/ʏʌɿɲ ɼ ʐʋʉʗɼʔɿʉʎ/ɿɲ ѐɿɷɳʃʏʘʌ

ȵ. Ȱʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ʏɻʎ Ʌʌɳʇɻʎ
Ⱦʘɷɿʃʊʎ
ȵ1

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ȵʌʘʏɼʅɲʏʉʎ
Ȱʋʉʃʏɼɽɻʃɸ ɸʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍɲʎ ʍʏʉ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ
(ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ, ɷʀʋʄʘʅɲ, ʋʏʐʖʀʉ ʃʉʃ)

Ȱʋɳʆʏɻʍɻ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ V
ɇɉɁɃɅɈȻȾɃ ȵɁɈɉɅɃ ɉɅɃȲɃȿȸɇ ȰȻɈȸɇȸɇ ɍɆȸɀȰɈɃȴɃɈȸɇȸɇ
«ȵɿɷɿʃʊ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻ 3.400 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)
1. ȳȵɁȻȾȰ ɇɈɃȻɍȵȻȰ ȴȻȾȰȻɃɉɍɃɉ ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɇ
ȵʀɷʉʎ Ɍʉʌɹɲ
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)
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
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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
ɍʙʌɲ
ȴɻʅʉʏɿʃɼ – Ɉʉʋɿʃɼ Ⱦʉɿʆʊʏɻʏɲ
Ƀɷʊʎ – Ȱʌɿɽʅʊʎ
Ɉɲʖ. Ⱦʘɷɿʃʊʎ
Ɉʉʋʉɽɸʍʀɲ
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ (ɇʏɲɽɸʌʊ)
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ (Ⱦɿʆɻʏʊ)
Fax
e-mail

ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ
ȵȿȿȰȴȰ

Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ

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
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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.Ȱȴ
Ⱦ.Ȱ.ȴ ȵʋɹʆɷʐʍɻʎ
ȾȰȴ
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 (DEMINIMIS) 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
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14. ȲȰɇȻȾȰ ɇɈɃȻɍȵȻȰ ɈɃɅɃɉ ɉȿɃɅɃȻȸɇȸɇ ȵɆȳɃɉ
ȴɿʃɲɿʉʑʖʉʎ
ȴɻʅʉʏɿʃɼ-Ɉʉʋɿʃɼ Ⱦʉɿʆʊʏɻʏɲ
Ɉʉʋʉɽɸʍʀɲ
Ƀɷʊʎ – Ȱʌɿɽʅʊʎ
Ɉɲʖ. Ⱦʘɷɿʃʊʎ
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ (ɇʏɲɽɸʌʊ)
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ (Ⱦɿʆɻʏʊ)
Fax
e-mail
Ȱʌɿɽʅʊʎ ɀɻʏʌʙʉʐ ɃȰȵȴ
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 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, ȰɅɃȴɃɇȸɇ
ɅɃɆɏɁ, ɀȵɈɆȻȰɇɀɃɉ ȾȿȻɀȰɈȻȾȸɇ ȰȿȿȰȳȸɇ ȾȰȻ
ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ ȲȻɃɅɃȻȾȻȿɃɈȸɈȰɇ, ɃɅɃɉ ȵɌȰɆɀɃȷȵɈȰȻ;
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16. ɇɉɁɈɃɀȸ ɅȵɆȻȳɆȰɌȸ ȵɅȵɁȴɉɈȻȾɃɉ ɇɍȵȴȻɃɉ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏɻʎ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎ ɸʋɹʆɷʐʍɻʎ Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐ
ȵʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃɼ ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏɻʎ ɸʋɹʆɷʐʍɻʎ ɇʑʆʏʉʅɻ ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ
ɀɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ ɹʌɶʉʐ
Ȱʆɲʅɸʆʊʅɸʆɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ
ɇʏʊʖʉɿ ʏɻʎ ɸʋɹʆɷʐʍɻʎ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ʃɲɿ
ɷɻʅʉʍɿʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ ɸʋɹʆɷʐʍɻʎ
Ⱦʌɿʍɿʅʊʏɻʏɲ ɸʋɹʆɷʐʍɻʎ
Ʌʌʉʍʏɿɽɹʅɸʆɻ ɲʇʀɲ ɸʋɹʆɷʐʍɻʎ
Ɉʌʊʋʉɿ ɸʋʀʏɸʐʇɻʎ ʍʏʊʖʘʆ ɸʋɹʆɷʐʍɻʎ
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
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
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ȳɸʆɿʃɼ ɍʌɼʍɻ ɉʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ
ȴʀʃʏʐɲ ȸ/ɉ
Logistics – Ʌʌʉʅɼɽɸɿɸʎ – Ȱʋʉɽɼʃɻ
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

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

68855

68856

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

25. ɇɉȳȾȵɁɈɆɏɈȻȾɃɇ ɅȻɁȰȾȰɇ ȴȰɅȰɁɏɁ
ɇʐʆʉʄɿʃʊ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ ȴɲʋɳʆɻʎ
Ⱦʊʍʏʉʎ(€)
ȱʆɸʌɶʉɿ ʋʌʉɸʌʖʊʅɸʆʉɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ʏʉʅɹɲ ʏɻʎ
ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ,
ʅɸʏɲʔʉʌʙʆ
ʃɲɿ
ʏʘʆ
ʖʘʅɲʏʉʐʌɶɿʃʙʆ
ɸʌɶɲʍɿʙʆ
ʋʉʐ
ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ɸʇʊʌʐʇɻ ʄɿɶʆʀʏɻ
ȱʆɸʌɶʉɿ ʋʌʉɸʌʖʊʅɸʆʉɿ ɲʋʊ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ
ʏʉʐ ʖʉʆɷʌɿʃʉʑ-ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ, ʏɻʎ
ɸʍʏʀɲʍɻʎ ʃɲɿ ʏʉʐ ʏʉʐʌɿʍʅʉʑ
ȱʆɸʌɶʉɿ ʋʌʉɸʌʖʊʅɸʆʉɿ ɲʋʊ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ
ʏʉʐ ʖʉʆɷʌɿʃʉʑ-ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ, ʏɻʎ
ɸʍʏʀɲʍɻʎ ʃɲɿ ʏʉʐ ʏʉʐʌɿʍʅʉʑ, ɻʄɿʃʀɲʎ 3049 ɸʏʙʆ
ɀɲʃʌʉʖʌʊʆɿɲ ȱʆɸʌɶʉɿ (ɳʆʘ ʏʘʆ 12
ʅɻʆʙʆ) ʋʌʉɸʌʖʊʅɸʆʉɿ ɲʋʊ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ
ʏʉʐ ʖʉʆɷʌɿʃʉʑ-ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ, ʏɻʎ
ɸʍʏʀɲʍɻʎ ʃɲɿ ʏʉʐ ʏʉʐʌɿʍʅʉʑ
ȱʆɸʌɶʉɿ ʋʌʉɸʌʖʊʅɸʆʉɿ ɲʋʊ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ
ʏʉʐ ʖʉʆɷʌɿʃʉʑ-ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ, ʏɻʎ
ɸʍʏʀɲʍɻʎ ʃɲɿ ʏʉʐ ʏʉʐʌɿʍʅʉʑ, 50 ɸʏʙʆ ʃɿ
ɳʆʘ
ɀɲʃʌʉʖʌʊʆɿɲ ȱʆɸʌɶʉɿ (ɳʆʘ ʏʘʆ 12
ʅɻʆʙʆ) ʋʌʉɸʌʖʊʅɸʆʉɿ ɲʋʊ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ
ʏʉʐ ʖʉʆɷʌɿʃʉʑ-ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ, ʏɻʎ
ɸʍʏʀɲʍɻʎ, ʏʉʐ ʏʉʐʌɿʍʅʉʑ
ʃɲɿ ʄʉɿʋɹʎ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ, 50 ɸʏʙʆ ʃɲɿ ɳʆʘ
ȱʆɸʌɶɸʎ
ɶʐʆɲʀʃɸʎ
ʋʌʉɸʌʖʊʅɸʆɸʎ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʏʉʐ ʖʉʆɷʌɿʃʉʑ-ʄɿɲʆɿʃʉʑ
ɸʅʋʉʌʀʉʐ, ʏɻʎ ɸʍʏʀɲʍɻʎ ʃɲɿ ʏʉʐ
ʏʉʐʌɿʍʅʉʑ
ȱʆɸʌɶʉɿ ʋʌʉɸʌʖʊʅɸʆʉɿ ɲʋʊ ʄʉɿʋɹʎ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ
ȱʆɸʌɶʉɿ ʋʌʉɸʌʖʊʅɸʆʉɿ ɲʋʊ ʄʉɿʋɹʎ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ, ɻʄɿʃʀɲʎ 30-49 ɸʏʙʆ
ɀɲʃʌʉʖʌʊʆɿɲ ȱʆɸʌɶʉɿ (ɳʆʘ ʏʘʆ 12
ʅɻʆʙʆ) ʋʌʉɸʌʖʊʅɸʆʉɿ ɲʋʊ ʄʉɿʋɹʎ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ
ȱʆɸʌɶʉɿ ʋʌʉɸʌʖʊʅɸʆʉɿ ɲʋʊ ʄʉɿʋɹʎ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ, 50 ɸʏʙʆ ʃɿ ɳʆʘ
ɀɲʃʌʉʖʌʊʆɿɲ ȱʆɸʌɶʉɿ (ɳʆʘ ʏʘʆ 12
ʅɻʆʙʆ) ʋʌʉɸʌʖʊʅɸʆʉɿ ɲʋʊ ʄʉɿʋɹʎ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ, 50 ɸʏʙʆ ʃɲɿ ɳʆʘ
ȱʆɸʌɶɸʎ ɶʐʆɲʀʃɸʎ ʋʌʉɸʌʖʊʅɸʆɸʎ ɲʋʊ
ʄʉɿʋɹʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ
ɇʐʆʉʄɿʃɳ

26. ɇɈɃȻɍȵȻȰ ȻȴȻɏɈȻȾȸɇ ɇɉɀɀȵɈɃɍȸɇ
-----------------

ɀɻ ȵʋɿʄɹʇɿʅʉ ȵʋɿʄɹʇɿʅʉ
Ⱦʊʍʏʉʎ(€)
Ⱦʊʍʏʉʎ(€)

Τεύχος B’ 5347/17.11.2021

ȴɻʅʊʍɿɲ ȴɲʋɳʆɻ (€)

Τεύχος B’ 5347/17.11.2021
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27. ɍɆȸɀȰɈɃȴɃɈȻȾɃ ɇɍȸɀȰ
ɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻ

Ʌʉʍʊ (€)

% ʏʉʐ ʍʐʆʉʄɿʃʉʑ ʋ/ʐ

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. ȴȵȻȾɈȵɇ
Ɉɿʅɼ

ȱʆɷʌɸʎ

ȳʐʆɲʀʃɸʎ

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
29. ȰɅɃȴɃɍȸ OɆɏɁ 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 ɃȰȵȴ ɶɿɲ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʃɲɿ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʏʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʏɻʎ
ɲʋʊ ʏɲ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃɳ ɇʐʍʏɼʅɲʏɲ (Ʌ.ɇ.) ʏʉʐ ɃȰȵȴ, ʏʉʐ ȵɆȳȰɁȸ (Ʌɇ ɇȵɅȵ – ɃȰȵȴ- e-ȵɌȾȰ) ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ
ȵʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃʙʆ ɉʋʉɽɹʍɸʘʆ, ʏɻʎ Ȱ.Ȱ.ȴ.ȵ., ʏʉʐ e-ȵɌȾȰ 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
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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 ʐʋʉʐʌɶɿʃɼ ɲʋʊʔɲʍɻ
60201/ȴ7.1422/2019 (Ȳʚ 4997), ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ, 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
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, 10 Νοεμβρίου 2021
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 ιστοσελίδα 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.

*02053471711210044*

