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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Ιουλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2252.1.1/ 43945 /2020
Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του
άρθρου εξηκοστού δευτέρου της από 30.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), όπως
έχει κυρωθεί με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020
(Α ’86) για τη διασφάλιση της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών
και την ανάγκη ανάκτησης του ακτοπλοϊκού δικτύου για την περίοδο 11.07.2020 – 20.07.2020.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου εξηκοστού δεύτερου του μέρους ΙΒ της
από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας κορωνοϊού COVID-19
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις » (Α΄75), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86),
β) του άρθρου εξηκοστού έβδομου της από 13.04.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84),
γ) του 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), όπως ισχύει,
δ) του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις
θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή
Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 145), όπως ισχύει,
ε) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121),
ζ) της υπ’ αρ. 3332.2/03/13/21-08-2013 απόφασης του
Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Καθορισμός του τύπου
και των στοιχείων της δήλωσης δρομολόγησης πλοίου,
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του περιεχομένου αυτής και των εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτήν» (Β΄2129),
η) της υπ’ αρ. 2252.1.1/41958/2020/3-7-2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και
Επενδύσεων – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Συμπληρωματική Χρηματοδότηση συμβάσεων ανάθεσης
δημόσιας Υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δεύτερου
της από 30/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α’ 75) και επανακαθορισμός των δικαιούχων» (Β’ 2735),
θ) της υπ’ αρ. 2252.1.3.6/37959/20/19-06-2020 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
«Παράταση της περιόδου εφαρμογής του άρθρου εξηκοστού δευτέρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου ΠΝΠ 30.3.2020 (Α΄ 75) για τη διασφάλιση
της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης
νησιωτικών περιοχών» (Β’2492),
ι) της υπ’ αρ. 71769/αριθμός απόφασης 1359/08-072020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. (ΑΔΑ: 673Χ46ΜΤΛΡ-ΦΤ6).
2. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την αναγκαιότητα διασφάλισης της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών και
την ανάγκη ανάκτησης του ακτοπλοϊκού δικτύου προκειμένου τούτο να ανταποκριθεί στις συγκοινωνιακές
ανάγκες και να συμβάλει στην ομαλοποίηση της σύνδεσης των νησιών τόσο με την ηπειρωτική Ελλάδα, όσο και
μεταξύ τους, εξαιτίας των περιορισμών που εξακολουθούν να ισχύουν αναφορικά με τον επιτρεπόμενο αριθμό
μετακινήσεων πολιτών στα νησιά με πλοία σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση περί κανόνων τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,
δημόσιες Υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης
κοινού στο σύνολο της επικράτειας προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού Covid-19), όπως κάθε φορά
ισχύει, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας –
Επιλέξιμες γραμμές
1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις
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του άρθρου εξηκοστού δεύτερου του μέρους ΙΒ της από
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα
αντιμετώπισης της πανδημίας κορωνοϊού COVID-19
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄75), κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης νόμου, όπως κυρώθηκε με το
ν. 4684/2020 (Α’86).
2. Για τη σύναψη των συμβάσεων της παρ. 1 ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 2 έως
4 της παρούσας.
3. Στο Παράρτημα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας καθορίζονται οι δρομολογιακές γραμμές, η συχνότητα δρομολογίων και το ανάλογο ανά κατηγορία μίσθωμα, μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
4. Το κόστος των συμβάσεων της παρ. 1 βαρύνει το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Άρθρο 2
Έναρξη διαδικασίας – Δημοσίευση Πρόσκλησης
1. Η διαδικασία σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για συγκεκριμένη/ες γραμμή ή γραμμές,
από αυτές που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ
και ΙΙΙ θα εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσης, εφόσον διαπιστωθεί από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ότι συντρέχουν
οι ακόλουθες κατά περίπτωση προϋποθέσεις:
(α) Για την περίπτωση των γραμμών του Παραρτήματος Ι (ταχύπλοα), και συγκεκριμένα για την περίοδο από
1-05-2020 έως 30-06 -2020 διαπιστώνεται ποσοστό άνω
του 70% ανεκτέλεστα δρομολόγια.
(β) Για τις γραμμές του Παραρτήματος ΙΙ να υφίσταται
μια εκ των ακόλουθων περιπτώσεων: (i) Ουσιώδης μείωση μεταφορικού έργου. Ως μείωση νοείται η μείωση
της κίνησης επιβατών για την περίοδο 20-06-2020 έως
30-06-2020 κατά ποσοστό 30% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 για τις γραμμές μη υπόχρεες
σε εφαρμογή «Ηλεκτρονικών Συστημάτων Κράτησης
Θέσεων και Έκδοσης Εισιτηρίων και Αποδείξεων» (εφεξής ΗΣΚΘΕΕΑ), και για την περίοδο 01-06-2020 έως
30-06-2020 κατά ποσοστό 30% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 για τις υπόλοιπες γραμμές με
βάση τα στοιχεία όπως προκύπτουν από το ΗΣΚΘΕΕΑ
ή (ii) ουσιώδης μείωση του αριθμού δρομολογίων που
είχαν υποχρέωση εκτέλεσης, κατά ποσοστό 50% για το
χρονικό διάστημα 01-06-2020 έως 30-06-2020 σε σχέση
με τα εγκεκριμένα από την Υπηρεσία δρομολόγια έως
την 25-02-2020 για το ίδιο χρονικό διάστημα.
2. Εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες στην ως
άνω παρ. 1 προϋποθέσεις, το Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής δημοσιεύει στον ιστότοπο του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εφεξής η «Πρόσκληση») για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας
υπηρεσίας για συγκεκριμένο δρομολόγιο ή δρομολόγια
σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα IV της παρούσας. Η ως άνω Πρόσκληση υπογράφεται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Θαλασσίων
Συγκοινωνιών.
3. Ειδικά στην περίπτωση των γραμμών Περάματος –
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Παλουκίων, Πειραιά – Ρεθύμνου, Πειραιά - Πάρου - Νάξου - Ευδήλου και για τις γραμμές του Παραρτήματος
ΙΙΙ (με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης τροφοδοσίας των νησιών με ειδικά φορτία που δε δύναται να
μεταφερθούν με τα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία) για τη δημοσίευση
της Πρόσκλησης και τη σύναψη της σύμβασης ανάθεσης
δημόσιας υπηρεσίας, δεν θα απαιτείται η συνδρομή των
προϋποθέσεων που προβλέπονται στην περ. (α) και (β)
της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η δε Πρόσκληση θα
περιλαμβάνει υποχρεωτικά το σύνολο των δρομολογίων που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ για τις
συγκεκριμένες γραμμές.
Άρθρο 3
Δικαιούμενοι Συμμετοχής – Διαδικασία επιλογής
1. Δικαιούμενοι συμμετοχής για τη σύναψη σύμβασης
ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας απόφασης, είναι πλοιοκτήτες - πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων
υπό ελληνική σημαία ή σημαία κράτους – μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και κοινοπραξίες που αποτελούνται από τα ως άνω πρόσωπα (εφεξής οι «Δικαιούμενοι
Συμμετοχής»), οι οποίοι έχουν λάβει υποχρέωση εκτέλεσης δρομολογίων δρομολόγησης του άρθρου τέταρτου
και τέταρτου α’ του ν. 2932/2001 (Α’ 145) όπως ισχύει, στις
γραμμές των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας.
2. Οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 4 της παρούσας εντός 24 ωρών από τη δημοσίευση
της Πρόσκλησης.
3. Σε γραμμές των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ όπου έχουν
λάβει υποχρέωση εκτέλεσης δρομολογίων του άρθρου
τέταρτου και τέταρτου Α’ του ν. 2932/2001 (Α’ 145), όπως
ισχύει, περισσότεροι του ενός πλοιοκτητών, θα συνάπτονται συμβάσεις με τον καθένα πλοιοκτήτη ξεχωριστά
με υποχρέωση εκτέλεσης δρομολογίων κατά αναλογία του ανώτερου αριθμού των εγκεκριμένων από την
Υπηρεσία δρομολογίων την 25-02-2020 για την περίοδο
01-07-2020 έως 20-07-2020. Ο επιμερισμός των δρομολογίων θα πραγματοποιηθεί επί του συνολικού αριθμού
δρομολογίων που προβλέπονται ανά γραμμή στα Παραρτήματα I και II.
4. Η διαδικασία εξέτασης των δικαιολογητικών και των
προϋποθέσεων θα πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
5. Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας θα ολοκληρώνεται εντός 48 ωρών
από τη δημοσίευση της εκάστοτε Πρόσκλησης. Σχέδιο
της σύμβασης που θα συνάπτεται με τον ανάδοχο που
θα προκύψει από την ανωτέρω διαδικασία επιλογής,
παρατίθεται στο Παράρτημα V της παρούσας. Οι συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας
δεν υπάγονται σε προσυμβατικό έλεγχο, κατ’ εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου εξηκοστού δεύτερου της
από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπου
προβλέπεται ότι συνάπτονται κατά παρέκκλιση κάθε
διάταξης νόμου. Η διάρκεια των εν λόγω συμβάσεων
ορίζεται έως 20.07.2020.
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Άρθρο 4
Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά
1. Οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας, οφείλουν να
υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην εκάστοτε Πρόσκληση, τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
α) Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με συνημμένο
πίνακα δρομολογίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των
Παραρτημάτων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, με βάση το υπόδειγμα της Αίτησης
που παρατίθεται στο Παράρτημα VI,
β) Υπεύθυνη Δήλωση, δεόντως υπογεγραμμένη από
τον πλοιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας εταιρείας, στην οποία θα δηλώνεται ότι όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα και τα πιστοποιητικά του πλοίου
βρίσκονται σε ισχύ, όπως έχουν κατατεθεί στην αρμόδια
Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται
στο Παράρτημα VII.
Άρθρο 5
Εκπτώσεις - Κυρώσεις – Λύση Σύμβασης –
Ευχέρειες Διοίκησης
1. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων που
προβλέπονται στις συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας
υπηρεσίας της παρούσας, με αιτιολογημένη απόφαση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο
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ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου ενδέκατου του ν. 2932/2001 (Α΄145),
όπως ισχύει.
2. Η σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας λύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) με την πάροδο της συμφωνηθείσας διάρκειας αυτής
β) με καταγγελία από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη
γ) με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, και
δ) σε περίπτωση ανωτέρας βίας.
3. Σε περίπτωση διακοπής των δρομολογίων για τα
οποία έχει συναφθεί σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα ή σε περίπτωση μη προσέλευσης του πλοιοκτήτη/πλοιοκτήτριας
εταιρείας/κοινοπραξίας για την υπογραφή της σύμβασης
ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, και εφ’ όσον διαπιστώνεται η ύπαρξη επιτακτικών συγκοινωνιακών αναγκών, με
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
δύναται να προβαίνει σε απευθείας σύναψη σύμβασης
ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, χωρίς την τήρηση της
προβλεπόμενης στα άρθρα 2 έως 4 της παρούσας διαδικασίας, με πλοιοκτήτη ή πλοιοκτήτρια εταιρεία άλλου
πλοίου με τους ίδιους συμβατικούς όρους.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ Ȼ (ɈȰɍɉɅȿɃȰ)
ȴɆɃɀɃȿɃȳȻȰȾȸ ȳɆȰɀɀȸ –
ȴɆɃɀɃȿɃȳȻȰȾȵɇ ȰɅȰȻɈȸɇȵȻɇ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ ȳȻȰ ɈȸɁ ȴȻȰɅȻɇɈɏɇȸ
ɈɃɉ ȰɆȻȺɀɃɉ ɀȵȻɏɇȸɇ Ɉȸɇ ȾȻɁȸɇȸɇ
1. ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɇɉɆɃɇ-ɀɉȾɃɁɃɇ-ɅȰɆɃɇ-ɁȰɂɃɇȻɃɇ-ȺȸɆȰ ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȱ. ɈɃɅɃɇ ȴȻȵɂȰȳɏȳȸɇ
ȴȻȰȳɏɁȻɇɀɃɉ
Ȳ. ɅɆɃɇɌȵɆɃɀȵɁɃ ȰɅɃ
ɉ.Ɂ.Ȱ.Ɂ.Ʌ. ɀȻɇȺɏɀȰ ȰɁȰ
ȴɆɃɀɃȿɃȳȻɃ (MH
ɇɉɀɅȵɆȻȿȰɀȲȰɁɃɀȵɁɃɉ
(Ɍ.Ʌ.Ȱ. 24%)
50.000€

Ȱ. ȵȻȴɃɇ ȳɆȰɀɀȸɇ
Ȳ. ɈɉɅɃɇ ɅȿɃȻɃɉ

Ȱ. ȾɉɆȻȰ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ 1
(ɸʋɿɴɳʏɸʎ ɳʆʘ ʏʘʆ 1200)

ȵʋʏɳ (07) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʏɻʆ ɸɴɷʉʅɳɷɲ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ɅȵȻɆȰȻȰɇ
2. ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɇȵɆȻɌɃɇ-ɇȻɌɁɃɇ-ɀȸȿɃɇ ʃɲɿ
ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ.
Ʌʌʘɿʆɼ ɲʆɲʖʙʌɻʍɻ ɲʋʊ Ʌɸɿʌɲɿɳ.

30.000€

Ȱ. ȾɉɆȻȰ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ 2
(ɸʋɿɴɳʏɸʎ ɹʘʎ 1199)

ȵʋʏɳ (07) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʏɻʆ ɸɴɷʉʅɳɷɲ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ɅȵȻɆȰȻȰɇ
3. ɀȸȿɃɇ-ɇȻɌɁɃɇ-ɇȵɆȻɌɃɇ-ɅȵȻɆȰȻȰɇ ʃɲɿ
ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ.
Ȱʋʉɶɸʐʅɲʏɿʆɼ ɲʆɲʖʙʌɻʍɻ ɲʋʊ Ʌɸɿʌɲɿɳ.

30.000€

Ȱ. ȾɉɆȻȰ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ 2
(ɸʋɿɴɳʏɸʎ ɹʘʎ 1199)

ȵʋʏɳ (07) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʏɻʆ ɸɴɷʉʅɳɷɲ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ɅȵȻɆȰȻȰɇ
4. ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɅȰɆɃɇ-ɁȰɂɃɇ-ȾɃɉɌɃɁȸɇȻȾȰɈȰɅɃȿȰ ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

30.000 €

Ȱ. ȾɉɆȻȰ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ 2
(ɸʋɿɴɳʏɸʎ ɹʘʎ 1199)

ȵʋʏɳ (07) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʏɻʆ ɸɴɷʉʅɳɷɲ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ɅȵȻɆȰȻȰɇ
5. ȸɆȰȾȿȵȻɃ-ȺȸɆȰ-ȸɆȰȾȿȵȻɃ

30.000 €

ȵʋʏɳ (07) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʏɻʆ ɸɴɷʉʅɳɷɲ

Ȱ. ȾɉɆȻȰ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ 2
(ɸʋɿɴɳʏɸʎ ɹʘʎ 1199)

ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ȸɆȰȾȿȵȻɃ
6ɲ. ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɇȻɌɁɃɇ-ɀȸȿɃɇ-ɌɃȿȵȳȰɁȴɆɃɇȺȸɆȰ-ȰɀɃɆȳɃɇ-ȾɃɉɌɃɁȸɇȻ-ɁȰɂɃɇɀɉȾɃɁɃɇ-ɁȰɂɃɇ-ɅȰɆɃɇ-ɇȻɌɁɃɇ-ɀȸȿɃɇ

16.000 €

Ȱ. ȾɉɆȻȰ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ- Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ɉʋʉʖʌɹʘʍɻ ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻʎ ɷʑʉ (02) ʔʉʌɹʎ ʏɻʆ
ɸɴɷʉʅɳɷɲ ʍʏɻ ɇʀʃɿʆʉ
ɉʋʉʖʌɹʘʍɻ ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻʎ ɷʑʉ (02) ʔʉʌɹʎ ʏɻʆ
ɸɴɷʉʅɳɷɲ ʍʏɻʆ Ⱦʀʅʘʄʉ
ȵʋʏɳ (07) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʏɻʆ ɸɴɷʉʅɳɷɲ
Ʌʄʉʀʉ ɽɲ ɸʃʏɸʄɸʀ ɷʌʉʅʉʄʊɶɿʉ ʍʏɻ ɶʌɲʅʅɼ 6ɲ
ʃɲɿ ʏɻʆ ɸʋʉʅɹʆɻ ʍʏɻ ɶʌɲʅʅɼ 6ɴ ʅɸ ɲʔɸʏɼʌɿʉ
ʄɿʅɹʆɲ ʏɻ ɀɼʄʉ

16.000 €

Ȱ. ȾɉɆȻȰ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ- Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ɅȵȻɆȰȻȰɇ
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6ɴ. ɀȸȿɃɇ-ɇȻɌɁɃɇ-ɅȰɆɃɇ-ɁȰɂɃɇɀɉȾɃɁɃɇ-ɁȰɂɃɇ-ȾɃɉɌɃɁȸɇȻ-ȰɀɃɆȳɃɇȺȸɆȰ-ɌɃȿȵȳȰɁȴɆɃɇ-ɀȸȿɃɇ-ɇȻɌɁɃɇɅȵȻɆȰȻȰɇ
ɉʋʉʖʌɹʘʍɻ ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻʎ ɷʑʉ (02) ʔʉʌɹʎ ʏɻʆ
ɸɴɷʉʅɳɷɲ ʍʏɻ ɇʀʃɿʆʉ
ɉʋʉʖʌɹʘʍɻ ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻʎ ɷʑʉ (02) ʔʉʌɹʎ ʏɻʆ
ɸɴɷʉʅɳɷɲ ʍʏɻʆ Ⱦʀʅʘʄʉ
ȵʋʏɳ (07) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʏɻʆ ɸɴɷʉʅɳɷɲ
Ʌʄʉʀʉ ɽɲ ɸʃʏɸʄɸʀ ɷʌʉʅʉʄʊɶɿʉ ʍʏɻ ɶʌɲʅʅɼ 6ɴ
ʃɲɿ ʏɻʆ ɸʋʉʅɹʆɻ ʍʏɻ ɶʌɲʅʅɼ 6ɲ ʅɸ ɲʔɸʏɼʌɿʉ
ʄɿʅɹʆɲ ʏʉʆ Ʌɸɿʌɲɿɳ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ɀȸȿɃɇ
7ɲ. ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɅɃɆɃɇ-ɉȴɆȰ-ȵɆɀȻɃɁȸɇɅȵɈɇȵɇ-ɅɃɆɈɃ ɍȵȿȻ ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

1.800€

Ȱ. ȾɉɆȻȰ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ ɅȿɃȻɃ Ɉ/ɍ -ɉ/ȳ

ȴʑʉ (02) ɻʅɸʌɻʍʀʘʎ ɲʋʊ ȴɸʐʏɹʌɲ ɹʘʎ ʃɲɿ
Ʌɹʅʋʏɻ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ɅȵȻɆȰȻȰɇ
7ɴ. ɅȵȻɆȰȻȰ-ȰȻȳȻɁȰ-ȰȳȾȻɇɈɆȻ ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ
Ɉɹʍʍɸʌɲ (04) ɻʅɸʌɻʍʀʘʎ ɲʋʊ ȴɸʐʏɹʌɲ ɹʘʎ ʃɲɿ
Ʌɹʅʋʏɻ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ɅȵȻɆȰȻȰɇ
8. ȾȵɆȾɉɆȰ-ɅȰɂɃȻ ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

3.800€

ȵʋʏɳ (07) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʏɻʆ ɸɴɷʉʅɳɷɲ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ȾȵɆȾɉɆȰ
9.ȲɃȿɃɇ-ȲɃɆȵȻȵɇ ɇɅɃɆȰȴȵɇ ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȳ. ȵ/ȳ ɅȿɃȻɃ Ɉ/ɍ -ɉ/ȳ

3.800€

ȵʋʏɳ (07) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʏɻʆ ɸɴɷʉʅɳɷɲ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ȲɃȿɃɇ
10. ɇɉɆɃɇ-ɈȸɁɃɇ-ɀɉȾɃɁɃɇ-ɅȰɆɃɇ-ȻɃɇȺȸɆȰ ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȱ. ȾɉɆȻȰ ȳɆȰɀɀȸ

Ȱ. ȾɉɆȻȰ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ ɅȿɃȻɃ Ɉ/ɍ -ɉ/ȳ

12.500 €

Ȱ. ȾɉɆȻȰ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ- Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ȵʋʏɳ (07) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʏɻʆ ɸɴɷʉʅɳɷɲ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ɇɉɆɃɇ

28998
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ ȻȻ
ȴɆɃɀɃȿɃȳȻȰȾȸ ȳɆȰɀɀȸ –
ȴɆɃɀɃȿɃȳȻȰȾȵɇ ȰɅȰȻɈȸɇȵȻɇ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ ȳȻȰ ɈȸɁ ȴȻȰɅȻɇɈɏɇȸ
ɈɃɉ ȰɆȻȺɀɃɉ ɀȵȻɏɇȸɇ Ɉȸɇ ȾȻɁȸɇȸɇ
1.ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɅȰɆɃɇ-ɁȰɂɃɇ-ȺȸɆȰ ʃɲɿ
ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȱ. ɈɃɅɃɇ ȴȻȵɂȰȳɏȳȸɇ
ȴȻȰȳɏɁȻɇɀɃɉ
Ȳ. ɅɆɃɇɌȵɆɃɀȵɁɃ ȰɅɃ
ɉ.Ɂ.Ȱ.Ɂ.Ʌ. ɀȻɇȺɏɀȰ ȰɁȰ
ȴɆɃɀɃȿɃȳȻɃ (MH
ɇɉɀɅȵɆȻȿȰɀȲȰɁɃɀȵɁɃɉ
Ɍ.Ʌ.Ȱ. 24%)
30.000,00€

Ȱ. ȵȻȴɃɇ ȳɆȰɀɀȸɇ
Ȳ. ɈɉɅɃɇ ɅȿɃȻɃɉ

Ȱ. ȾɉɆȻȰ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ ɀȸ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ȴɹʃɲ (10) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ɅȵȻɆȰȻȰɇ
2.ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɇɉɆɃɇ-ɈȸɁɃɇ-ɀɉȾɃɁɃɇ ʃɲɿ
ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

30.000,00€

Ȱ. ȾɉɆȻȰ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ ɀȸ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ȵʆʆɹɲ (09) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ɅȵȻɆȰȻȰɇ
3.ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɀɉȾɃɁɃɇ-ȻȾȰɆȻȰ-ɇȰɀɃɇ ʃɲɿ
ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

30.000,00 €

Ȱ. ȾɉɆȻȰ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ ɀȸ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

Ɉɹʍʍɸʌɲ (04) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ɅȵȻɆȰȻȰɇ
4.ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɇɉɆɃɇ-ɅȰɈɀɃɇ-ȿȵɆɃɇ-ȾɏɇɆɃȴɃɇ
ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

30.000,00 €

Ȱ. ȾɉɆȻȰ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ ɀȸ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

Ɉɹʍʍɸʌɲ (04) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ɅȵȻɆȰȻȰɇ
5.ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɍȻɃɇ-ɀɉɈȻȿȸɁȸ ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

30.000,00 €

ȵʆʆɹɲ (09) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ɅȵȻɆȰȻȰɇ
6. ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɅȰɆɃɇ-ɁȰɂɃɇ-ȵɉȴȸȿɃɇ ʃɲɿ
ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȱ. ȾɉɆȻȰ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ ɀȸ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

30.000,00 €

Ȱ. ȾɉɆȻȰ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ ɀȸ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

Ɉʌʀɲ (03) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ɅȵȻɆȰȻȰɇ
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30.000,00 €

ȴʙɷɸʃɲ (12) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ

ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ɅȵȻɆȰȻȰɇ
8.ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɍȰɁȻȰ
ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ
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Ȱ. ȾɉɆȻȰ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ ɀȸ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

30.000,00 €

Ȱ. ȾɉɆȻȰ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ ɀȸ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ȴʙɷɸʃɲ (12) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ɅȵȻɆȰȻȰɇ
9.ȿȰɉɆȻɃ-ȾȵȰ ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

2.000,00 €

ȴɸʃɲʉʃʏʙ (18) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ

ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ȿȰɉɆȻɃ
10.ȿȰɉɆȻɃ-ȾɉȺɁɃɇ ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȳ. ȵ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ ɀȸ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

4.000,00 €

ȴɸʃɲʏɹʍʍɸʌɲ (14) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ
ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ȿȰɉɆȻɃ
11.ɆȰɌȸɁȰ-ȰɁȴɆɃɇ-ɈȸɁɃɇ-ɀɉȾɃɁɃɇ ʃɲɿ
ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȱ. ȾɉɆȻȰ ȳɆȰɀɀȸ

Ȱ. ȾɉɆȻȰ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ ɀȸ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

20.000,00 €

Ȱ. ȾɉɆȻȰ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ ɀȸ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ȴʙɷɸʃɲ (12) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ɆȰɌȸɁȰ
12.ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɀȸȿɃɇ-ȺȸɆȰ-ɆȵȺɉɀɁɃ ʃɲɿ
ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

30.000,00 €

Ȱ. ȾɉɆȻȰ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ ɀȸ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ȴʑʉ (02) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ɅȵȻɆȰȻȰɇ
13.ȾȵɆȰɀɏɈȸ-ȿȻɀȵɁȰɇ ȺȰɇɃɉ
ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

3.000,00 €

Ȱ. ɈɃɅȻȾȸ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ ɀȸ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

Ɉʌɿɳʆʏɲ ɷʑʉ (32) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ

ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ȾȵɆȰɀɏɈȸ
14.ȲɃȿɃɇ-ȲɃɆȵȻȵɇ ɇɅɃɆȰȴȵɇ (ɇȾȻȰȺɃɇɇȾɃɅȵȿɃɇ-ȰȿɃɁɁȸɇɃɇ) ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

15.000,00 €

Ȱ. ɈɃɅȻȾȸ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ

ȴʙɷɸʃɲ (12) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ȲɃȿɃɇ

29000
15. ȳȿɉɌȰ-ȰȳȻɃȾȰɀɅɃɇ
ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

800,00€
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Ȱ. ɈɃɅȻȾȸ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ

ȵʀʃʉʍɿ (20) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ȳȿɉɌȰ
16. ɏɆɏɅɃɇ-ȵɆȵɈɆȻȰ ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

800,00 €

ȵʀʃʉʍɿ (20) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ

Ȱ. ɈɃɅȻȾȸ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ ɀȸ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ɏɆɏɅɃɇ
17. ȰȻȴȸɎɃɇ-ȰɆȾȻɈɇȰ
ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

800,00 €

Ȱ. ɈɃɅȻȾȸ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ ɀȸ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ȵʀʃʉʍɿ (20) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ȰȻȴȸɎɃɇ
18. ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ȰȻȳȻɁȰ ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

4.000,00 €

ȵʀʃʉʍɿ (20) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ ɲʋʊ ȴɸʐʏɹʌɲ ɹʘʎ ʃɲɿ
Ʌɹʅʋʏɻ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ɅȵȻɆȰȻȰɇ
19. ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ȰȻȳȻɁȰ-ɀȵȺȰɁȰ-ɅɃɆɃɇ ʃɲɿ
ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȱ. ȾɉɆȻȰ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ ɀȸ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

4.000,00 €

Ȱ. ȾɉɆȻȰ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ ɀȸ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ȵʋʏɳ (07) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ɅȵȻɆȰȻȰɇ
20. ȾȵɆȾɉɆȰ-ȸȳɃɉɀȵɁȻɈɇȰ ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

4.000,00 €

Ʌɸʆɼʆʏɲ ɹʇɿ (56) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ȾȵɆȾɉɆȰ
21. ȸȳɃɉɀȵɁȻɈɇȰ -ɅȰɂɃȻ ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȳ. ȵ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ ɀȸ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

4.000,00 €

Ɉɹʍʍɸʌɲ (04) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ȸȳɃɉɀȵɁȻɈɇȰ
22. ȾȰȿɉɀɁɃɇ-ɀȰɇɈȻɍȰɆȻ Ⱦɏ ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ
ȴɸʃɲɹʇɿ (16) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ȾȰȿɉɀɁɃɇ

Ȱ. ȾɉɆȻȰ ȳɆȰɀɀȸ

Ȱ. ȾɉɆȻȰ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ ɀȸ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

300,00 €

Ȱ. ɈɃɅȻȾȸ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ ɅȿɃȻɃ ɀȸ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ
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23. ȰɀɀɃɉȿȻȰɁȸ-ɈɆɉɅȸɈȸ ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

800,00 €

ȴʙɷɸʃɲ (12) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ

29001
Ȱ. ɈɃɅȻȾȸ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ ɀȸ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ȰɀɀɃɉȿȻȰɁȸ
24. ȾȰȿɉɀɁɃɇ-ɀȰɇɈȻɍȰɆȻ Ⱦɏ ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

800,00 €

ȵʆʆɹɲ (09) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ȾȰȿɉɀɁɃɇ
25. ɃɉɆȰɁɃɉɅɃȿȸ-ȿȻɀȵɁȵɇ ȰȳȻɃɉ ɃɆɃɉɇ ʃɲɿ
ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȱ. ɈɃɅȻȾȸ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ ɀȸ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

800,00 €

Ȱ. ɈɃɅȻȾȸ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ ɀȸ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ȵʀʃʉʍɿ ɹʆɲ (21) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ɃɉɆȰɁɃɉɅɃȿȸ
26. ɆȰɌȸɁȰ-ɀȰɆɀȰɆȻ ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

3.000,00 €

ȴʙɷɸʃɲ (12) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ɆȰɌȸɁȰ
27. Ⱦɉɀȸ-ɇȾɉɆɃɇ ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȳ. ȵ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ ɀȸ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

4.000,00 €

ȵʆʆɹɲ (09) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: Ⱦɉɀȸ
28. ɁȵȰɅɃȿȸ-ȾɉȺȸɆȰ ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

6.000,00 €

Ȱ.ɈɃɅȻȾȸ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ ɀȸ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

15.000,00 €

ȵʆʆɹɲ (09) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ȾɉȿȿȸɁȸ
30. ȾɉȿȿȸɁȸ-ɅɃɆɃɇ ȾȵɌȰȿȸɁȻȰɇ ʃɲɿ
ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȱ. ȾɉɆȻȰ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ ɀȸ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ȵʆʆɹɲ (09) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ɁȵȰɅɃȿȸ
29. ȾɉȿȿȸɁȸ-ȷȰȾɉɁȺɃɇ ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȱ. ȾɉɆȻȰ ȳɆȰɀɀȸ

Ȱ.ȾɉɆȻȰ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ ɀȸ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

15.000,00 €

Ȱ.ȾɉɆȻȰ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ ɀȸ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ȵʆʆɹɲ (09) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ȾɉȿȿȸɁȸ
31. ȰɇɈȰȾɃɇ-ȻȺȰȾȸ-ɇȰɀȸ ȾȵɌȰȿȿȸɁȻȰɇ ʃɲɿ
ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

4.000,00 €

Ȱ. ȾɉɆȻȰ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ ɀȸ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ȵʆʆɹɲ (09) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ

29002

ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ȰɇɈȰȾɃɇ
32. ɁɉȴɆȻ-ɀȵȳȰɁȸɇȻ ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

800,00 €

ȵʆʆɹɲ (09) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ɁɉȴɆȻ
33. ɆɃȴɃɇ-ɇɉɀȸ ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȱ.ɈɃɅȻȾȸ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ ɀȸ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

15.000,00 €

ȵʆʆɹɲ (09) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ɆɃȴɃɇ
34. ɅȵɆȰɀȰ-ɅȰȿɃɉȾȻȰ ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ
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Ȱ.ɈɃɅȻȾȸ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ ɀȸ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

700,00 €

ȵʆɸʆɼʆʏɲ (90) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ

Ȱ.ɈɃɅȻȾȸ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ ɀȸ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ɅȵɆȰɀȰ
35. ȿȸɂɃɉɆȻ-ȰɆȳɃɇɈɃȿȻ ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȱ.ɈɃɅȻȾȸ ȳɆȰɀɀȸ
300,00 €

ȵɴɷʉʅɼʆʏɲ (70) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ȿȸɂɃɉɆȻ
36. ȿȵɉȾȻɀȸ-ȸȳɃɉɀȵɁȻɈɇȰ ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȳ. ȵ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ ɀȸ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

800,00 €

ȴɸʃɲʏɹʍʍɸʌɲ (14) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ
ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ȿȵɉȾȻɀȸ
37. ɉȴɆȰ-ȵɆɀȻɃɁȸ ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȳ. ȵ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ ɀȸ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

400,00 €

ȵʀʃʉʍɿ (20) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ɉȴɆȰ
38. ɉȴɆȰ-ɀȵɈɃɍȻ ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

400,00 €

Ȱ.ɈɃɅȻȾȸ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ ɅȿɃȻɃ ɀȸ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

800,00 €

ȴʙɷɸʃɲ (12) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ɇɅȵɈɇȵɇ
40. ɅȵɆȰɀȰ ɀȵȳȰɆȻȴɃɇ-ɌȰɁȵɆɏɀȵɁȸ
ɇȰȿȰɀȻɁȰɇ ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȱ.ɈɃɅȻȾȸ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ ɅȿɃȻɃ ɀȸ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ȵʀʃʉʍɿ (20) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ɉȴɆȰ
39. ɇɅȵɈɇȵɇ-ȾɃɇɈA ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȱ.ɈɃɅȻȾȸ ȳɆȰɀɀȸ

Ȱ.ɈɃɅȻȾȸ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ ɀȸ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

300,00 €

Ȱ.ɈɃɅȻȾȸ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ ɀȸ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ȵʆɸʆɼʆʏɲ (90) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ
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ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ɅȵɆȰɀȰ ɀȵȳȰɆȻȴɃɇ
41. ɀɉȾɃɁɃɇ-ȴȸȿɃɇ ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

300,00 €

ȵʀʃʉʍɿ ɷʑʉ (22) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ɁȵɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ
ɀɉȾɃɁɃɉ
42. ɀȵȳȰȿɃɍɏɆȻ ȰȳȾȻɇɈɆȻɃɉ-ɇȾȰȿȰ
ȰȳȾȻɇɈɆȻɃɉ-ȰȻȳȻɁȰ ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

29003

Ȱ.ɈɃɅȻȾȸ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ ɅȿɃȻɃ ɀȸ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

300,00 €

Ȱ.ɈɃɅȻȾȸ ȳɆȰɀɀȸ
Ȳ. ȵ/ȳ ɅȿɃȻɃ ɀȸ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ȴʙɷɸʃɲ (12) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ɀȵȳȰȿɃɍɏɆȻ
ȰȳȾȻɇɈɆȻɃɉ

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ ȻȻȻ
ȴɆɃɀɃȿɃȳȻȰȾȸ ȳɆȰɀɀȸ –
ȴɆɃɀɃȿɃȳȻȰȾȵɇ ȰɅȰȻɈȸɇȵȻɇ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ ȳȻȰ ɈȸɁ ȴȻȰɅȻɇɈɏɇȸ
ɈɃɉ ȰɆȻȺɀɃɉ ɀȵȻɏɇȸɇ Ɉȸɇ ȾȻɁȸɇȸɇ
1. ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɍȻɃɇ-ɀɉɈȻȿȸɁȸ-ȿȸɀɁɃɇȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȱ. ɈɃɅɃɇ ȴȻȵɂȰȳɏȳȸɇ
ȴȻȰȳɏɁȻɇɀɃɉ
Ȳ. ɅɆɃɇɌȵɆɃɀȵɁɃ ȰɅɃ
ɉ.Ɂ.Ȱ.Ɂ.Ʌ. ɀȻɇȺɏɀȰ ȰɁȰ
ȴɆɃɀɃȿɃȳȻɃ (MH
ɇɉɀɅȵɆȻȿȰɀȲȰɁɃɀȵɁɃɉ
Ɍ.Ʌ.Ȱ. 24%)
8.000,00€

Ȱ. ȵȻȴɃɇ ȳɆȰɀɀȸɇ

8.000,00€

Ɍ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ

8.000,00€

Ɍ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ

8.000,00 €

Ɍ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ

Ȳ. ɈɉɅɃɇ ɅȿɃȻɃɉ

Ɍ/ȳ-Ƀ/ȳ ɅȿɃȻɃ

ȶʆɲ (01) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿʉ ʏɻʆ ɸɴɷʉʅɳɷɲ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ɅȵȻɆȰȻȰɇ
2. ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɀɉȾɃɁɃɇ-Ⱦɏɇ-ɆɃȴɃɇ ʃɲɿ
ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ ɼ (ɷɿɲɺ) ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɍȰɁȻȰ
ȶʆɲ (01) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿʉ ʏɻʆ ɸɴɷʉʅɳɷɲ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ɅȵȻɆȰȻȰɇ
3.ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɅȰɆɃɇ-ɁȰɂɃɇ-ȻɃɇ-ȺȸɆȰ-ɇɉɆɃɇɈȸɁɃɇ-ɀɉȾɃɁɃɇ-ȻȾȰɆȻȰ-ɇȰɀɃɇ (ɸʀʏɸ
ʉʄʊʃʄɻʌɻ ɸʀʏɸ ʏʅɼʅɲ ɲʐʏɼʎ) ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ
ȶʆɲ (01) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿʉ ʏɻʆ ɸɴɷʉʅɳɷɲ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ɅȵȻɆȰȻȰɇ
4.ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɇȰɀɃɇ-Ⱦɏɇ-ɆɃȴɃɇ ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ
ȶʆɲ (01) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿʉ ʏɻʆ ɸɴɷʉʅɳɷɲ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇ ȿȻɀȵɁȰɇ: ɅȵȻɆȰȻȰɇ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

29004
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ IV

ȵȿȿȸɁȻȾȸ ȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ
ɉɅɃɉɆȳȵȻɃ ɁȰɉɈȻȿȻȰɇ ȾȰȻ
ɁȸɇȻɏɈȻȾȸɇ ɅɃȿȻɈȻȾȸɇ
ȰɆɍȸȳȵȻɃ ȿȻɀȵɁȻȾɃɉ ɇɏɀȰɈɃɇ ȵȿȿȸɁȻȾȸɇ ȰȾɈɃɌɉȿȰȾȸɇ
ȾȿȰȴɃɇ ɁȰɉɈȻȿȻȰɇ
ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ ȺȰȿȰɇɇȻɏɁ ɇɉȳȾɃȻɁɏɁȻɏɁ
ɈɀȸɀȰ Ȳʚ
Ɉɲʖ. ȴ/ʆʍɻ
Ɉɲʖ. Ⱦʙɷɿʃɲʎ
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ
e-mail

Ʌɸɿʌɲɿɳʎ,

Ȱʋʌɿʄʀʉʐ 2020

Ȱʌɿɽ. Ʌʌʘʏ.: 2252.1.1 /

/20

: Ȱʃʏɼ Ȳɲʍɿʄɸɿɳɷɻ (Ʌʑʄɸʎ ȵ1-ȵ2)
: 185 10 Ʌɸɿʌɲɿɳʎ
: 2131371254 / 2131374252
: dths@hcg.gr

ȺȵɀȰ: Ʌʌʊʍʃʄɻʍɻ ȵʃɷɼʄʘʍɻʎ ȵʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ ɶɿɲ ʍʑʆɲʗɻ ʍʑʅɴɲʍɻʎ ɲʆɳɽɸʍɻʎ ɷɻʅʊʍɿɲʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ ɸʇɻʃʉʍʏʉʑ ɷɸʐʏɹʌʉʐ ʏɻʎ Ʌʌɳʇɻʎ Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃʉʑ Ʌɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ 30.3.2020 (Ȱʚ 75) ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʏɻ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻ
ʏɻʎ ɽɲʄɳʍʍɿɲʎ ʍʐɶʃʉɿʆʘʆɿɲʃɼʎ ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ ʆɻʍɿʘʏɿʃʙʆ ʋɸʌɿʉʖʙʆ ʃɲɿ ʏɻʆ ɲʆɳɶʃɻ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ ʏʉʐ
ɲʃʏʉʋʄʉʁʃʉʑ ɷɿʃʏʑʉʐ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɸʌʀʉɷʉ
ɹʘʎ 20.07.2020, ɶɿɲ ʏɻ ɷʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃɼ ɶʌɲʅʅɼ
«………………………..» ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ɇʖɸʏ:
ɲ)Ɉʉ ɳʌɽʌʉ ɸʇɻʃʉʍʏʊ ɷɸʑʏɸʌʉ ʏʉʐ ʅɹʌʉʐʎ ȻȲ ʏɻʎ ɲʋʊ 30.3.2020 Ʌʌɳʇɻʎ Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃʉʑ Ʌɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ «ɀɹʏʌɲ
ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ ʏɻʎ ʋɲʆɷɻʅʀɲʎ ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ COVID-19 ʃɲɿ ɳʄʄɸʎ ʃɲʏɸʋɸʀɶʉʐʍɸʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ » (Ȱʚ75)
ɴ) ȸ ɲʌɿɽ.ʋʌʘʏ. 2252.1.1/…………… /2020/…..-……-2020 Ⱦʉɿʆɼ Ȱʋʊʔɲʍɻ ɉʋʉʐʌɶʙʆ Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ – Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ʃɲɿ
ȵʋɸʆɷʑʍɸʘʆ – Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎ ʃɲɿ Ɂɻʍɿʘʏɿʃɼʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ «ɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻ ʍʐʅɴɳʍɸʘʆ ɲʆɳɽɸʍɻʎ ɷɻʅʊʍɿɲʎ ɉʋɻʌɸʍʀɲʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
ɸʇɻʃʉʍʏʉʑ ɷɸʑʏɸʌʉʐ ʏɻʎ Ʌʌɳʇɻʎ Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃʉʑ Ʌɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ ʏɻʎ 30/03/2020 (Ȱʚ 75)» (………)
ɶ) ȸ ʐʋ’ ɲʌɿɽʅ. 2252.1.1/………/20/.…-04-20 ɲʋʊʔɲʍɻ ɉɁȰɁɅ/Ȱ.ȿɇ-ȵȿ.ȰȾɈ/ȴȺɇ Ȳʚ «ɇʐʅɴɳʍɸɿʎ ɲʆɳɽɸʍɻʎ ɷɻʅʊʍɿɲʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ɸʇɻʃʉʍʏʉʑ ɷɸʐʏɹʌʉʐ ʏɻʎ Ʌʌɳʇɻʎ Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃʉʑ Ʌɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ ɅɁɅ 30.3.2020 (Ȱʚ 75) ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʏɻ
ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏɻʎ ɽɲʄɳʍʍɿɲʎ ʍʐɶʃʉɿʆʘʆɿɲʃɼʎ ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ ʆɻʍɿʘʏɿʃʙʆ ʋɸʌɿʉʖʙʆ ʃɲɿ ʏɻʆ ɲʆɳɶʃɻ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ ʏʉʐ ɲʃʏʉʋʄʉʁʃʉʑ
ɷɿʃʏʑʉʐ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɸʌʀʉɷʉ ɹʘʎ 20.07.2020» (ȰȴȰ: …………………….)
ɷ)Ɉɲ ɏ.Ʌ: …………………. ʍɼʅɲʏɲ ȿɿʅɸʆɿʃʙʆ Ȱʌʖʙʆ …….. ……… …… «ɇɈɃȻɍȵȻȰ ȾȻɁȸɇȸɇ ȵɅȻȲȰɈɏɁ ȾȰȻ ɃɍȸɀȰɈɏɁ» ʃɲɿ
ʏʉ ɲʌɿɽ.ʋʌʘʏ. ……………… Ɍ.ȵ.ɇ. ɉɁȰɁɅ/Ȱ.ȿɇ-ȵȿ.ȰȾɈ/ȴȸȴȵɅ ȳʚ
ɸ)Ɉʉ ɶɸɶʉʆʊʎ ʊʏɿ ʊʏɿ ʍʐʆʏʌɹʖʉʐʆ ʍʘʌɸʐʏɿʃɳ ʉɿ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 2 ʏɻʎ ʐʋ’ ɲʌɿɽʅ. 2252.1.1/………/20/.…-0720 ɲʋʊʔɲʍɻʎ ɉɁȰɁɅ/Ȱ.ȿɇ-ȵȿ.ȰȾɈ/ȴȺɇ Ȳʚ

1.ɇɲʎ ɶʆʘʌʀɺʉʐʅɸ ʊʏɿ ʏʉ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎ ʃɲɿ Ɂɻʍɿʘʏɿʃɼʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ, ɷʐʆɳʅɸɿ ʏʘʆ (ɲ), (ɴ) ʃɲɿ (ɶ)
ʍʖɸʏɿʃʙʆ, ɶɿɲ ʄʊɶʉʐʎ ʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ, ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎ ʃɲɿ ɸɷɲʔɿʃɼʎ ʍʐʆʉʖɼʎ ʃɲɿ ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʏɻ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏɻʎ ɽɲʄɳʍʍɿɲʎ
ʍʐɶʃʉɿʆʘʆɿɲʃɼʎ ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ ʆɻʍɿʘʏɿʃʙʆ ʋɸʌɿʉʖʙʆ ʃɲɿ ʏɻʆ ɲʆɳɶʃɻ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ ʏʉʐ ɲʃʏʉʋʄʉʁʃʉʑ ɷɿʃʏʑʉʐ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʋɸʌʀʉɷʉ ɹʘʎ 20.07.2020, ʋʌʉʏʀɽɸʏɲɿ ʆɲ ʋʌʉɴɸʀ ʍʏɻ ʍʑʆɲʗɻ ʍʑʅɴɲʍɻʎ ɲʆɳɽɸʍɻʎ ɷɻʅʊʍɿɲʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɲʃʏʉʋʄʉʁʃɼ ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻ ʏɻʎ ɷʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃɼʎ ɶʌɲʅʅɼʎ:
«…………………………….. ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ,
ʅɸ ʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ……….. (…….) ɷʌʉʅʉʄʉɶʀʘʆ ʏɻʆ ɸɴɷʉʅɳɷɲ ɶɿɲ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ɲʋʊ ……… ɹʘʎ ʃɲɿ ………..,
ɹʆɲʆʏɿ ʅɿʍɽʙʅɲʏʉʎ ……………………. ɸʐʌʙ (€ ………..), ɲʆɳ ʋʄɼʌɸʎ ɷʌʉʅʉʄʊɶɿʉ, ʅɻ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ ʏʉʐ Ɍ.Ʌ.Ȱ.
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2.Ⱦɲʄʉʑʆʏɲɿ ʉɿ ɷɿʃɲɿʉʑʅɸʆʉɿ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ, ʊʋʘʎ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ɳʌɽʌʉ 3 ʏɻʎ (ɶ) ʍʖɸʏɿʃɼʎ, ɻ ʉʋʉʀɲ
ɸʋɿʍʐʆɳʋʏɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ ʃɲɿ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉ ʅɹʌʉʎ ɲʐʏɼʎ, ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ ɸʋɿɽʐʅʉʑʆ ʆɲ ʍʐʅʅɸʏɳʍʖʉʐʆ ʍʏɻ
ɷɿɲɶʘʆɿʍʏɿʃɼ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɶɿɲ ʏɻ ʍʑʆɲʗɻ ʍʑʅɴɲʍɻʎ ɲʆɳɽɸʍɻʎ ɷɻʅʊʍɿɲʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʃʏʉʋʄʉʁʃɼ
ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻ ʏɻʎ ʘʎ ɳʆʘ ɶʌɲʅʅɼʎ, ʆɲ ʐʋʉɴɳʄʉʐʆ ʍʏɻʆ ɉʋɻʌɸʍʀɲ ʅɲʎ ʅɹʖʌɿ ʏɻʆ ….. Ȼʉʐʄʀʉʐ 2020 ʃɲɿ ʙʌɲ …..,
Ȱʀʏɻʍɻ ȵʃɷɼʄʘʍɻʎ ȵʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ ʍʐʆʉɷɸʐʊʅɸʆɻ ɲʋʊ ʊʄɲ ʏɲ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲ ʍʏʉ ɳʌɽʌʉ 4 ʏɻʎ (ɶ) ʍʖɸʏɿʃɼʎ
ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ.
3.Ɉʉ ɸʀɷʉʎ ʏʉʐ ʋʌʉʍʔɸʌʊʅɸʆʉʐ ʋʄʉʀʉʐ ɲʆɳ ɷʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃɼ ɶʌɲʅʅɼ, ʊʋʘʎ ɸʋʀʍɻʎ ɻ ʋʌʉɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆɻ
ʍʐʖʆʊʏɻʏɲ ɷʌʉʅʉʄʉɶʀʘʆ ʃɲɿ ʏʉ ʅʀʍɽʘʅɲ ɲʆɳ ʋʄɼʌɸʎ ɷʌʉʅʉʄʊɶɿʉ, ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɲ Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏɲ Ȼ,ȻȻ ʃɲɿ ȻȻȻ ʏɻʎ (ɶ)
ʍʖɸʏɿʃɼʎ.
4. Ⱦɲʏɳ ʏɲ ʄʉɿʋɳ ɿʍʖʑʉʐʆ ʏɲ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲ ʍʏɻ (ɶ) ʍʖɸʏɿʃɼ.

Ƀ ȴɿɸʐɽʐʆʏɼʎ ʏɻʎ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ Ⱥɲʄɲʍʍʀʘʆ
ɇʐɶʃʉɿʆʘʆɿʙʆ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ V
ɇɉɀȲȰɇȸ
ȰɁȰȺȵɇȸɇ ȴȸɀɃɇȻȰɇ ɉɅȸɆȵɇȻȰɇ
ȳȻȰ ɈȸɁ ȵɂɉɅȸɆȵɈȸɇȸ ɈHɇ ȴɆɃɀɃȿɃȳȻȰȾȸɇ ȳɆȰɀɀȸɇ
« …………………………….»
ɇɼʅɸʌɲ ɻʅɹʌɲ ……………… ʏɻʆ ……. ʏʉʐ ʅɼʆɲ ……………………… ʏʉʐ ɹʏʉʐʎ 2020, ʍʏʉ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎ ʃɲɿ
Ɂɻʍɿʘʏɿʃɼʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ, ʉɿ ʐʋʉɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉɿ: (1) ………………………………., ɉʋʉʐʌɶʊʎ Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎ ʃɲɿ Ɂɻʍɿʘʏɿʃɼʎ
Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ ʋʉʐ ɸʃʋʌʉʍʘʋɸʀ ʅɸ ʏɻʆ ɿɷɿʊʏɻʏɳ ʏʉʐ ɲʐʏɼ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʃɸʀʅɸʆɸʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ, ʏʉ ȵʄʄɻʆɿʃʊ ȴɻʅʊʍɿʉ,
ʃɲɿ (2) ……………………………… ʏʉʐ ……………… (Ȱ.ȴ.Ɉ. ……………), ʆʊʅɿʅʉʎ ɸʃʋʌʊʍʘʋʉʎ ʏɻʎ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ ……………….,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ..............................., ɸʆɸʌɶʉʑʆʏɸʎ ʍɸ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ ʐʋ’ ɲʌɿɽʅ. 2252.1.1/…………/……-……-2020
«Ȱʋʉɷʉʖɼ Ʌʌɲʃʏɿʃʉʑ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ ʃɲɿ Ⱦɲʏɲʃʑʌʘʍɻ Ȱʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ Ʌʌʊʍʃʄɻʍɻʎ ȵʃɷɼʄʘʍɻʎ ȵʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ ɶɿɲ ʏɻʆ
ȵʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻ ȴʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃɼʎ ȳʌɲʅʅɼʎ ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʏɻ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏɻʎ ɽɲʄɳʍʍɿɲʎ ʍʐɶʃʉɿʆʘʆɿɲʃɼʎ ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ
ʆɻʍɿʘʏɿʃʙʆ ʋɸʌɿʉʖʙʆ ʃɲɿ ʏɻʆ ɲʆɳɶʃɻ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ ʏʉʐ ɲʃʏʉʋʄʉʁʃʉʑ ɷɿʃʏʑʉʐ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɸʌʀʉɷʉ ɹʘʎ 20.07.2020 ”
(ȰȴȰ: ………………), ʅɸ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʃɲʏɲʃʐʌʙɽɻʃɸ ʍʏʉ ɷɸʑʏɸʌʉ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʍʐʅɴɲʄʄʊʅɸʆʉʐʎ ʏʉ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʏɻʎ
Ʌʌʊʍʃʄɻʍɻʎ ȵʃɷɼʄʘʍɻʎ ȵʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ ʏɻʎ ʐʋ'ɲʌɿɽʅ. ...................... ɲʋʊʔɲʍɻʎ ɉɁȰɁɅ/Ȱ.ȿɇ-ȵȿ.ȰȾɈ/ȴȺɇ
“ɇʐʅɴɳʍɸɿʎ ɲʆɳɽɸʍɻʎ ɷɻʅʊʍɿɲʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ɸʇɻʃʉʍʏʉʑ ɷɸʐʏɹʌʉʐ ʏɻʎ Ʌʌɳʇɻʎ Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃʉʑ
Ʌɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ ʏɻʎ 30.3.2020 (Ȱʚ 75) ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏɻʎ ɸʄɳʖɿʍʏɻʎ ɽɲʄɳʍʍɿɲʎ ʍʐɶʃʉɿʆʘʆɿɲʃɼʎ ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ
ʆɻʍɿʘʏɿʃʙʆ ʋɸʌɿʉʖʙʆ”, ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻ ʏɻʎ ɷʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃɼʎ ɶʌɲʅʅɼʎ «….......................…….......….» ʃɲɿ
ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ, ʍʐʅʔʙʆɻʍɲʆ ʃɲɿ ʍʐʆɲʋʉɷɹʖɽɻʃɲʆ ʏɲ ʋɲʌɲʃɳʏʘ:
Ƀ ʋʌʙʏʉʎ ʏʘʆ ʍʐʅɴɲʄʄʉʅɹʆʘʆ ………………………, ʐʋʊ ʏɻʆ ɿɷɿʊʏɻʏɲ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶʉʑ Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎ ʃɲɿ Ɂɻʍɿʘʏɿʃɼʎ
Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ, ɹʖʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ɸʇɻʃʉʍʏʉʑ ɷɸʑʏɸʌʉʐ ʏɻʎ ɲʋʊ 30.03.2020 Ʌʌɳʇɻʎ
Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃʉʑ Ʌɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ (Ȱ’ 75), ʏɻʎ ʐʋ’ ɲʌɿɽ. 2252.1.1/…………../2020/….-07-2020 ʃʉɿʆɼʎ ɲʋʊʔɲʍɻʎ ʏʘʆ
ɉʋʉʐʌɶʙʆ Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ – Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ʃɲɿ ȵʋɸʆɷʑʍɸʘʆ – Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎ ʃɲɿ Ɂɻʍɿʘʏɿʃɼʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ «ɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻ
ʍʐʅɴɳʍɸʘʆ ɲʆɳɽɸʍɻʎ ɷɻʅʊʍɿɲʎ ɉʋɻʌɸʍʀɲʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ɸʇɻʃʉʍʏʉʑ ɷɸʑʏɸʌʉʐ ʏɻʎ Ʌʌɳʇɻʎ Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃʉʑ
Ʌɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ ʏɻʎ 30/03/2020 (Ȱʚ 75)» (Ȳ’ ………..) ʃɲɿ ʏɻʎ ʐʋ’ ɲʌɿɽ. 2252.1.1/…………../20/…..-07-2020 ɲʋʊʔɲʍɻʎ
ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶʉʑ Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎ ʃɲɿ Ɂɻʍɿʘʏɿʃɼʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ ........................... (Ȳ …….....), ɲʆɲɽɹʏɸɿ ʍʏʉʆ ɷɸʑʏɸʌʉ ʏʘʆ
ʍʐʅɴɲʄʄʉʅɹʆʘʆ, ʉʆʉʅɲɺʊʅɸʆʉ ʍʏʉ ɸʇɼʎ «ɲʆɳɷʉʖʉ», ʏɻʆ ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻ ʏɻʎ ɷʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃɼʎ ɶʌɲʅʅɼʎ
«………………..............…….» ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ, ʅɸ ʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ……….. ɷʌʉʅʉʄʉɶʀʉʐ/ʘʆ ʏɻʆ ɸɴɷʉʅɳɷɲ, ɲʆʏʀ
ʅɿʍɽʙʅɲʏʉʎ …………………............. ɸʐʌʙ (........... €), ɲʆɳ ʋʄɼʌɸʎ ɷʌʉʅʉʄʊɶɿʉ, ʅɸ ʏʉ ʋʄʉʀʉ ………………….....…., ʅɻ
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ ʏʉʐ Ɍ.Ʌ.Ȱ., ɶɿɲ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ɲʋʊ ʏɻʆ .................. ʅɹʖʌɿ ʏɻʆ 20/07/2020, ʅɸ ʏʉʐʎ
ʋɲʌɲʃɳʏʘ ʊʌʉʐʎ ʃɲɿ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ, ʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ʉ ɲʆɳɷʉʖʉʎ ɲʋʉɷɹʖɸʏɲɿ ɲʆɸʋɿʔʑʄɲʃʏɲ.
ȸ ʍʑʅɴɲʍɻ ɲʐʏɼ ɷɿɹʋɸʏɲɿ ɲʋʊ:
ɲ) ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ɸʇɻʃʉʍʏʉʑ ɷɸʑʏɸʌʉʐ ʏɻʎ ɲʋʊ 30.03.2020 Ʌʌɳʇɻʎ Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃʉʑ Ʌɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ
(Ȱ’ 75),
ɴ) ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ʆ.2932/2001 (Ȱʚ 145) «ȵʄɸʑɽɸʌɻ ʋɲʌʉʖɼ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʍʏɿʎ ɽɲʄɳʍʍɿɸʎ ɸʆɷʉʅɸʏɲʔʉʌɹʎ –
ɇʑʍʏɲʍɻ ȳɸʆɿʃɼʎ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎ ȿɿʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ȿɿʅɸʆɿʃɼʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ – ɀɸʏɲʏʌʉʋɼ ȿɿʅɸʆɿʃʙʆ Ɉɲʅɸʀʘʆ ʍɸ Ȱʆʙʆʐʅɸʎ
ȵʏɲɿʌɸʀɸʎ ʃɲɿ ɳʄʄɸʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ», ʊʋʘʎ ʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʃɲɿ ɿʍʖʑɸɿ, ʍʏʉ ʅɹʏʌʉ ʋʉʐ ɷɸʆ ɹʌʖʉʆʏɲɿ ʍɸ ɲʆʏʀɽɸʍɻ ʅɸ ʏɿʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ʘʎ ɳʆʘ ɲʋʊ 30.03.2020 Ʌʌɳʇɻʎ Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃʉʑ Ʌɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ ʃɲɿ ʏʘʆ ɸʃɷʉɽɹʆʏʘʆ ʃɲʏ’
ɸʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻ ɲʐʏɼʎ ʃɲʆʉʆɿʍʏɿʃʙʆ ʋʌɳʇɸʘʆ, ʋʉʐ ʐʋɸʌɿʍʖʑʉʐʆ ʃɳɽɸ ɳʄʄɻʎ ɷɿɳʏɲʇɻʎ ʆʊʅʉʐ ʍɸ ʊ, ʏɿ ɲʔʉʌɳ ʏʉ
ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ,
ɶ) ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ʐʋ'ɲʌɿɽʅ. ʐʋ’ ɲʌɿɽ. 2252.1.1/…………../2020/……-07-2020 ʃʉɿʆɼʎ ɲʋʊʔɲʍɻʎ ʏʘʆ
ɉʋʉʐʌɶʙʆ Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ – Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ʃɲɿ ȵʋɸʆɷʑʍɸʘʆ – Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎ ʃɲɿ Ɂɻʍɿʘʏɿʃɼʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ «ɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻ
ʍʐʅɴɳʍɸʘʆ ɲʆɳɽɸʍɻʎ ɷɻʅʊʍɿɲʎ ɉʋɻʌɸʍʀɲʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ɸʇɻʃʉʍʏʉʑ ɷɸʑʏɸʌʉʐ ʏɻʎ Ʌʌɳʇɻʎ Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃʉʑ
Ʌɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ ʏɻʎ 30/03/2020 (Ȱʚ 75)» (Ȳ’ ………….),
ɷ) ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ʐʋ’ ɲʌɿɽʅ. 2252.1.1/………/20/.…-04-20 ɲʋʊʔɲʍɻʎ ɉɁȰɁɅ/Ȱ.ȿɇ-ȵȿ.ȰȾɈ/ȴȺɇ Ȳʚ
«ɇʐʅɴɳʍɸɿʎ ɲʆɳɽɸʍɻʎ ɷɻʅʊʍɿɲʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ɸʇɻʃʉʍʏʉʑ ɷɸʐʏɹʌʉʐ ʏɻʎ Ʌʌɳʇɻʎ Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃʉʑ
Ʌɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ ɅɁɅ 30.3.2020 (Ȱʚ 75) ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʏɻ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏɻʎ ɽɲʄɳʍʍɿɲʎ ʍʐɶʃʉɿʆʘʆɿɲʃɼʎ ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ
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ʆɻʍɿʘʏɿʃʙʆ ʋɸʌɿʉʖʙʆ ʃɲɿ ʏɻʆ ɲʆɳɶʃɻ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ ʏʉʐ ɲʃʏʉʋʄʉʁʃʉʑ ɷɿʃʏʑʉʐ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɸʌʀʉɷʉ ɹʘʎ 20.07.2020»
(ȰȴȰ: …………………….)
ɸ) ʏʉʐʎ ʊʌʉʐʎ ʏɻʎ ɲʋʊ ........... Ʌʌʊʍʃʄɻʍɻʎ ȵʃɷɼʄʘʍɻʎ ȵʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ (ȰȴȰ: ........)
ʍʏ) ʏɻʆ ʐʋ’ɲʌɿɽʅ. 2252.1.1/…………/……-……-2020 «Ȱʋʉɷʉʖɼ Ʌʌɲʃʏɿʃʉʑ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ ʃɲɿ Ⱦɲʏɲʃʑʌʘʍɻ
Ȱʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ Ʌʌʊʍʃʄɻʍɻʎ ȵʃɷɼʄʘʍɻʎ ȵʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ȵʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻ ȴʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃɼʎ ȳʌɲʅʅɼʎ ʅɸ ʍʃʉʋʊ
ʏɻ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏɻʎ ɽɲʄɳʍʍɿɲʎ ʍʐɶʃʉɿʆʘʆɿɲʃɼʎ ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ ʆɻʍɿʘʏɿʃʙʆ ʋɸʌɿʉʖʙʆ ʃɲɿ ʏɻʆ ɲʆɳɶʃɻ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ
ʏʉʐ ɲʃʏʉʋʄʉʁʃʉʑ ɷɿʃʏʑʉʐ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɸʌʀʉɷʉ ɹʘʎ 20.07.2020 ” (ȰȴȰ: ………………)
Ʉʄʉɿ ʉɿ ɲʆʘʏɹʌʘ ʊʌʉɿ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ ʃɲɿ ʊʌʉʐʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ʍʐʅɴɳʍɸʘʎ ɽɸʘʌʉʐʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ɲʋʉʔɳʍɸʘʆ
ɲʐʏʙʆ ʘʎ ɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉ ʍʙʅɲ ʏɻʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ɲʐʏɼʎ.
Ȼ. ɉɅɃɍɆȵɏɇȵȻɇ ȰɁȰȴɃɍɃɉ
Ƀ ɲʆɳɷʉʖʉʎ ʐʋʉʖʌɸʉʑʏɲɿ:
ɲ) ʆɲ ɸʇɲʍʔɲʄʀɺɸɿ ʊʏɿ ʏʉ/ʏɲ ʋʄʉʀʉ/ɲ ʏʉʐ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏʘʆ ɷʌʉʅʉʄʉɶʀʘʆ ɷɿɲɽɹʏɸɿ/ʉʐʆ ʃɲɿ ɸʀʆɲɿ ʍɸ
ɿʍʖʑ ʊʄɲ ʏɲ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ ɲʋʊ ʏɿʎ ɿʍʖʑʉʐʍɸʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʆɲʐʏɿʄɿɲʃɳ ɹɶɶʌɲʔɲ, ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ ʃɲɿ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏʉʐ ɽɲʄɳʍʍɿʉʐ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ, ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʃʄɳʍɻʎ ɲʋʊ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉ ʆɻʉɶʆʙʅʉʆɲ, ʊʏɿ ʋʄɻʌʉʑʆ
ʏɿʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʏɻʎ ɿʍʖʑʉʐʍɲʎ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ ʍʏɲ ɽɹʅɲʏɲ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ, ʐɶɿɸɿʆɼʎ - ɸʆɷɿɲʀʏɻʍɻʎ ɸʋɿɴɲʏʙʆ ʃɲɿ
ʋʄɻʌʙʅɲʏʉʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʊʏɿ ɻ ʍʑʆɽɸʍɻ ʃɲɿ ʉɿ ʊʌʉɿ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʋʄɻʌʙʅɲʏʉʎ ɸʀʆɲɿ ʍʑʅʔʘʆʉɿ ʅɸ ʏɻʆ ɸʃɳʍʏʉʏɸ
ɿʍʖʑʉʐʍɲ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ,
ɴ) Ɂɲ ʋɲʌɹʖɸɿ ʏɿʎ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɸʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ʐʋ’ ɲʌɿɽʅ.3324.1/01/13/15-07-2013 ɲʋʊʔɲʍɻ ɉʋʉʐʌɶʉʑ
Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎ ʃɲɿ Ȱɿɶɲʀʉʐ (Ȳʚ1728), ʊʋʘʎ ʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʅɸ ʏɿʎ ʐʋ’ ɲʌɿɽʅ.3324.1/01/14/29-04-2014 (Ȳʚ1129) ʃɲɿ
2252.2.12/01/15/02-07-2015 (Ȳʚ1557) ɲʋʉʔɳʍɸɿʎ, ɸʃʋʏʙʍɸɿʎ ʍʏɿʎ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ ʋʌʉʍʙʋʘʆ ʃɲɿ ʉʖɻʅɳʏʘʆ, ɸʋʀ ʏʉʐ
ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɿʍʖʑʉʆʏʉʎ ʆɲʑʄʉʐ,
ɶ) ʆɲ ʏɻʌɸʀ ʏɿʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ʋʉʐ ɲʋʉʌʌɹʉʐʆ ɲʋʊ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎ,
ʃʉɿʆʘʆɿʃʉɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɼʎ ʃɲɿ ɸʌɶɲʏɿʃɼʎ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɽɸʍʋɿʍɽɸʀ ʅɹʍʘ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ ʏɻʎ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ ʏɻʎ
ȵʐʌʘʋɲʁʃɼʎ ȶʆʘʍɻʎ, ʏɻʎ ɸɽʆɿʃɼʎ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ, ʍʐʄʄʉɶɿʃʙʆ ʍʐʅɴɳʍɸʘʆ ɼ ʏʘʆ ɷɿɸɽʆʙʆ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑ
ʃɲɿ ʃʉɿʆʘʆɿʃʉʑ ɷɿʃɲʀʉʐ,
ɷ) ʍʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏɻʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɿʍʖʑʉʐʍɲʎ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ ʋɸʌʀ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ʏɲʖʐɷʌʉʅɿʃʙʆ ɲʋʉʍʏʉʄʙʆ –
ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʘʆ,
ɸ) ʆɲ ʋɲʌɹʖɸɿ ʅɸ ʏʉ ʋʄʉʀʉ ʏʉʐ ʍʏɿʎ ʘʎ ɳʆʘ ɷʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɶʌɲʅʅɹʎ, ɸʔ’ ʊʍʉʆ ɷɸʆ ʐʋɳʌʖɸɿ ɳʄʄʉʎ
ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃʊʎ ʏʌʊʋʉʎ, ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʅɸʏɲʔʉʌʙʆ ɸʋɿʃɿʆɷʑʆʘʆ ɼ ʉʖʄɻʌʙʆ ʔʉʌʏʀʘʆ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɺʙʆʏʘʆ ɺʙʘʆ, ʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸ ʏɿʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɿʍʖʑʉʐʍɸʎ ʋɸʌʀ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ɲʐʏʙʆ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ,
ʍʏ) ʍʏɻʆ ʃɲʏɲɴʉʄɼ ʏʘʆ ʔʊʌʘʆ, ʏɸʄʙʆ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ɸʋɿɴɲʌʑʆʍɸʘʆ ʐʋɹʌ ʏʉʐ ȴɻʅʉʍʀʉʐ ʃɲɿ ʐʋɹʌ ʏʌʀʏʘʆ ʊʋʘʎ
ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɿʍʖʑʉʐʆ,
ɺ) ʆɲ ɸʃʏɸʄɸʀ ʊʄɲ ʏɲ ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ, ɲʆɸʄʄɿʋʙʎ, ʋʄɼʌɻ ʃɲɿ ʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆɲ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʍʖɸʏɿʃɹʎ
ɲʋʉʔɳʍɸɿʎ ʃɲɽʉʌɿʍʅʉʑ ɷʌʉʅʉʄʉɶʀʘʆ ʏɻʎ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ Ⱥɲʄɲʍʍʀʘʆ ɇʐɶʃʉɿʆʘʆɿʙʆ.
ȻȻ. ȴɆɃɀɃȿɃȳȻȰ ɅȿɃȻɏɁ- ɈɆɃɅɃɅɃȻȸɇȸ ȰɉɈɏɁ- ȰȾȻɁȸɇȻȰ
1. Ɉɲ ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻ ʏʘʆ ʘʎ ɳʆʘ ɷʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃʙʆ ɶʌɲʅʅʙʆ ɽɲ ɸʃʏɸʄʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ
ʋʄʉʀʉ …..........………… ..... ....... ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʆ ɸʋɿʍʐʆɲʋʏʊʅɸʆʉ ʍʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ ʋʀʆɲʃɲ ɷʌʉʅʉʄʉɶʀʘʆ, ʉ ʉʋʉʀʉʎ
ɲʋʉʏɸʄɸʀ ɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉ ʅɹʌʉʎ ʏɻʎ.
2. ȸ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏʘʆ ɷʌʉʅʉʄʉɶʀʘʆ ʏʉʐ ɸʋɿʍʐʆɲʋʏʊʅɸʆʉʐ ʋʀʆɲʃɲ ɸʀʆɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɶɿɲ ʏʉʆ ɲʆɳɷʉʖʉ.
ɀɸʏɲɴʉʄɼ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʍʖɸʏɿʃɼ ɹɶʃʌɿʍɻ ʏʉʐ ɲʌʅʊɷɿʉʐ ʉʌɶɳʆʉʐ ʏʉʐ ɉɁȰɁɅ, ʃɲʏɳ ʏɲ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲ ʍʏɿʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ʆ. 2932/2001, ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ. ȱʌʆɻʍɻ ʏɻʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻʎ ʏʘʆ ɷʌʉʅʉʄʉɶʀʘʆ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ɲʋʊ ʏʉʆ
ʋʄʉɿʉʃʏɼʏɻ, ɸʋɿʔɹʌɸɿ ɹʃʋʏʘʍɻ ɲʐʏʉʑ ɲʋʊ ʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ ʍʑʅɴɲʍɻ ʃɲɿ ɲʋʊ ʃɳɽɸ ɷɿʃɲʀʘʅɳ ʏʉʐ ʋʉʐ ɲʋʉʌʌɹɸɿ ɲʋʊ
ɲʐʏɼʆ.
3. Ƀɿ ʋʄʉʀɲʌʖʉɿ ʏʘʆ ʋʄʉʀʘʆ ʐʋʉʖʌɸʉʑʆʏɲɿ ʆɲ ɸʃʏɸʄʉʑʆ ɹʃʏɲʃʏɸʎ ʋʌʉʍɸɶɶʀʍɸɿʎ ɶɿɲ ɸʋɸʀɶʉʆʏɸʎ ʃʉɿʆʘʆɿʃʉʑʎ
ʄʊɶʉʐʎ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʍʖɸʏɿʃɼ ɸʆʏʉʄɼ ʏʉʐ ɲʌʅʊɷɿʉʐ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʉʌɶɳʆʉʐ.
ȻȻȻ. ɀȻɇȺɏɀȰɈȰ
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1. Ɉɲ ʅɿʍɽʙʅɲʏɲ ʃɲʏɲɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ʅɸʏɳ ʏɻ ʄɼʇɻ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ ʃɲɿ ɸʔʊʍʉʆ ɹʖʉʐʆ ʐʋʉɴʄɻɽɸʀ ʍʏɻʆ ɲʌʅʊɷɿɲ
ʐʋɻʌɸʍʀɲ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎ ʃɲɿ Ɂɻʍɿʘʏɿʃɼʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ ʊʄɲ ʏɲ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ. ȳɿɲ ʏɻʆ
ʃɲʏɲɴʉʄɼ ʏʘʆ ʅɿʍɽʘʅɳʏʘʆ, ʉ ɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉʎ ʐʋʉɴɳʄʄɸɿ ɲʀʏɻʍɻ ʋʌʉʎ ʏɻ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ Ⱥɲʄɲʍʍʀʘʆ ɇʐɶʃʉɿʆʘʆɿʙʆ
ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎ ʃɲɿ Ɂɻʍɿʘʏɿʃɼʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ, ʍʐʆʉɷɸʐʊʅɸʆɻ ɲʋʊ ʏɲ ʋɲʌɲʃɳʏʘ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ:
ɲ) ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ ʏʘʆ ɷʌʉʅʉʄʉɶʀʘʆ ʋʉʐ ɸʃʏɸʄɹʍɽɻʃɲʆ ʃɲʏɳ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ʍɸ ʏʌʀɲ (03) ɲʆʏʀɶʌɲʔɲ ɽɸʘʌɻʅɹʆɻ ɲʋʊ ʏɻʆ ȿɿʅɸʆɿʃɼ Ȱʌʖɼ,
ɴ) ʏɿʅʉʄʊɶɿʉ ʋɲʌʉʖɼʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ,
ɶ) ʃʐʌʘʅɹʆʉ ɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ʏʉʐ ɻʅɸʌʉʄʉɶʀʉʐ ɶɹʔʐʌɲʎ ʋʄʉʀʉʐ ʍʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ɸʅʔɲʀʆɸʏɲɿ ʏʉ ʋʄɼʌɸʎ ɷʌʉʅʉʄʊɶɿʉ
ʋʉʐ ɸʃʏɸʄɹʍɽɻʃɸ, ʍɸ ɷʑʉ (02) ɲʆʏʀɶʌɲʔɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏʘʆ ʏɲʇɿɷɿʙʆ ʏɻʎ ɶʌɲʅʅɼʎ,
ɷ) ɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ʏɻʎ ʋʌʉʍʘʌɿʆɼʎ ɼ ɸʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɼʎ ɷɼʄʘʍɻʎ ʏʉʐ Ɍ.Ʌ.Ȱ. ʋʉʐ ʃɲʏɲʏʀɽɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ɲʌʅʊɷɿɲ ȴ.Ƀ.ɉ.
Ȱʋɲʌɲʀʏɻʏɻ ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ɶɿɲ ʏɻʆ ʐʋʉɴʉʄɼ ʏɻʎ ʋʌʉɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆɻʎ ɲʀʏɻʍɻʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉ, ɸʀʆɲɿ ɻ
ʃɲʏɳɽɸʍɻ ʏʉʐ ʍʐʆʊʄʉʐ ʏʘʆ ɲʆʘʏɹʌʘ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʙʆ. Ȱʀʏɻʍɻ ʋʉʐ ɷɸʆ ʍʐʆʉɷɸʑɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɲ ʘʎ ɳʆʘ
ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ, ɽɲ ɸʋɿʍʏʌɹʔɸʏɲɿ ʅɸ ʏɲ ʍʐʆɻʅʅɹʆɲ.
2. ɀɸʏɳ ʏʉʆ ɲʌʖɿʃʊ ɹʄɸɶʖʉ, ɲʋʊ ʏɻ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ Ⱥɲʄɲʍʍʀʘʆ ɇʐɶʃʉɿʆʘʆɿʙʆ, ɷɿɲɴɿɴɳɺʉʆʏɲɿ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ɲʌʅʊɷɿɲ
Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃɼ ɉʋɻʌɸʍʀɲ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ʋʌʉʖʘʌɼʍɸɿ ʍʏɻʆ ɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻ ʏɻʎ ɷɲʋɳʆɻʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ʋʄɻʌʘʅɼʎ,
ɲʀʏɻʍɻ ʅɸ ʏɲ ʘʎ ɳʆʘ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ, ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɲʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʉʐ ɲʆɲɷʊʖʉʐ ʋʄʉɿʉʃʏɼʏɻ
/ʋʄʉɿʉʃʏɼʏʌɿɲʎ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ, ɻ ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ, ɻ ɲʌʅʊɷɿɲ ȴ.Ƀ.ɉ., ʏʉ ʍʐʆʉʄɿʃʊ ʋʉʍʊ ʏɻʎ ɷɲʋɳʆɻʎ, ʏʉ ʃɲɽɲʌʊ ʋʄɻʌʘʏɹʉ
ʋʉʍʊ ʅɸ ɲʆɳʄʐʍɻ ʏʘʆ ʍʖɸʏɿʃʙʆ ʃʌɲʏɼʍɸʘʆ, ɲʌɿɽʅʊ ʏʌɲʋɸɺɿʃʉʑ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ ʍɸ ʅʉʌʔɼ IBAN ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ
ʋʌʊʍʔɲʏɻ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɼ ʃɲɿ ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɼ ɸʆɻʅɸʌʊʏɻʏɲ. ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɸʃʖʙʌɻʍɻʎ ɼ ʃɲʏɳʍʖɸʍɻʎ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɻ
ɲʆɲɶɶɸʄʀɲ ɸʃʖʙʌɻʍɻʎ ɼ ʏʉ ʃɲʏɲʍʖɸʏɼʌɿʉ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ ʏɻʌʉʑʅɸʆʘʆ ʏʘʆ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ʋʉʐ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ɳʌɽʌʉ 95
ʏʉʐ Ɂ.2362/1995, ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ. ɇɸ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɼ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ɉʋɸʑɽʐʆɻ ȴɼʄʘʍɻ ʅɻ
ɸʃʖʙʌɻʍɻʎ/ɸʆɸʖʐʌʀɲʍɻʎ.
ȻV. ɅȵɆȻȾɃɅȸ ɀȻɇȺɏɀȰɈɏɁ
1. ȵɳʆ ʏʉ ʋʄʉʀʉ ɶɿɲ ʄʊɶʉʐʎ ɷʐʍʅɸʆʙʆ ʃɲɿʌɿʃʙʆ ʍʐʆɽɻʃʙʆ ɷɸʆ ʋʌʉʍɸɶɶʀʍɸɿ ʍɸ ʄɿʅɳʆɿ ʏɻʎ ɷʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃɼʎ
ɶʌɲʅʅɼʎ ʍɸ ʊ, ʏɿ ɲʔʉʌɳ ʏʉ ʅɿʍɽʉʑʅɸʆʉ ʏʅɼʅɲ, ɲʄʄɳ ʋʌʉʍɸɶɶʀʍɸɿ ʍʏʉ ʋʄɻʍɿɹʍʏɸʌʉ ɲʍʔɲʄɹʍʏɸʌʉ ʄɿʅɳʆɿ ɼ ʊʌʅʉ ɶɿɲ
ʏɻʆ ɲʋʉɸʋɿɴʀɴɲʍɻ ʏʘʆ ɸʋɿɴɲʏʙʆ, ʏʊʏɸ, ʃɲɿ ɸʔ’ ʊʍʉʆ ʐʋɳʌʖɸɿ ʖɸʌʍɲʀɲ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ ʅɸ ʏʉ ʄɿʅɳʆɿ ʏʉʐ ʅɿʍɽʉʑʅɸʆʉʐ
ʏʅɼʅɲʏʉʎ ʏɻʎ ɷʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃɼʎ ɶʌɲʅʅɼʎ ʋʉʐ ɷɸʆ ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɸ ʏʉ ʋʄʉʀʉ, ɷɸʆ ɽɲ ɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿ ʋɸʌɿʃʉʋɼ ʅɿʍɽʙʅɲʏʉʎ.
2. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʏʉ ʋʄʉʀʉ ɷɸʆ ʃɲʏɲʋʄɸʑʍɸɿ ʍɸ ʄɿʅɳʆɿ ʏʉʐ ʅɿʍɽʉʑʅɸʆʉʐ ʏʅɼʅɲʏʉʎ ʏɻʎ ɶʌɲʅʅɼʎ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɲʋʉɸʋɿɴʀɴɲʍɻ ɸʋɿɴɲʏʙʆ ʃɲɿ ʉʖɻʅɳʏʘʆ, (ʋʄɻʆ ʏɻʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʎ ʏɻʎ ɲʆʘʏɹʌʘ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ), ɶɿɲ ʉʋʉɿʉʆɷɼʋʉʏɸ
ʄʊɶʉ, ɶʀʆɸʏɲɿ ʋɸʌɿʃʉʋɼ ʅɿʍɽʙʅɲʏʉʎ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɲ ʅʀʄɿɲ ʋʉʐ ɷɸʆ ɷɿɲʆʑɽɻʃɲʆ ʃɲɿ ʏɻʆ ɲʆɲʄʉɶʉʑʍɲ ʃɲʏɳ ʅʀʄɿ ʏɿʅɼ.
ȸ ɸʄɳʖɿʍʏɻ ɷɿɸʆɸʌɶʉʑʅɸʆɻ ʋɸʌɿʃʉʋɼ ɲʋʊ ʏɻ ʅɻ ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻ ʍɸ ʄɿʅɳʆɿ ʏɻʎ ɶʌɲʅʅɼʎ, ɸʀʆɲɿ ɻ ɲʆɲʄʉɶʉʑʍɲ ʍɸ
ɷɹʃɲ (10) ʆɲʐʏɿʃɳ ʅʀʄɿɲ ɲʋʉɺɻʅʀʘʍɻ, ɸʔ’ ʊʍʉʆ ɻ ɷɿɲʔʉʌɳ ʏɻʎ ɷɿɲʆʐɽɸʀʍɲʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ʐʋʉʖʌɸʉʑʅɸʆɻ ɷɿɲɷʌʉʅɼ ɸʀʆɲɿ
ʅɿʃʌʊʏɸʌɻ ɼ ʀʍɻ ʅɸ ɷɹʃɲ (10) ʆɲʐʏɿʃɳ ʅʀʄɿɲ.
V. ȵȾɅɈɏɇȸ ȰɁȰȴɃɍɃɉ - ȾɉɆɏɇȵȻɇ
1. ɇɸ ʃɳɽɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɹʃʋʏʘʍɻʎ ʏʉʐ ɲʆɲɷʊʖʉʐ, ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ɸʋɿɴʄɻɽɸʀ ʉ ʋʌʉʍʘʌɿʆʊʎ ʏʉʐ ɲʋʉʃʄɸɿʍʅʊʎ ɲʋʊ
ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ʍʐʅɴɳʍɸʘʆ ʋɲʌɲʖʙʌɻʍɻʎ ʋʉʐ ɸʅʋʀʋʏʉʐʆ ʍʏʉ ʋɸɷʀʉ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏʉʐ ʆ. 4413/2016 ʃɲʏɳ ʏɲ
ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲ ʍʏʉ ɳʌɽʌʉ 42 ɲʐʏʉʑ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ʊɶɷʉʉʐ ʏʉʐ ʆ. 2932/2001 (Ȱʚ145) ʅɸ ʏɻʆ
ɸʋɿʔʑʄɲʇɻ ʏɻʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ɸʆɷɹʃɲʏʉʐ ʏʉʐ ʆ. 2932/2001 (Ȱʚ145), ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ.
2. ɇɸ ʃɳɽɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲɽɹʏɻʍɻʎ ʏʘʆ ʍʐʅɴɲʏɿʃʙʆ ʏʉʐ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ, ʉ ɲʆɳɷʉʖʉʎ, ʐʋʊʃɸɿʏɲɿ ʃɲɿ ʍɸ ʏʐʖʊʆ
ʃʐʌʙʍɸɿʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ʆ.2932/2001 (Ȱʚ 145), ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ.
VI. Ȼɇɍɉɇ ɇɉɀȲȰɇȸɇ
ȸ ʋɲʌʉʑʍɲ ʍʑʅɴɲʍɻ ɿʍʖʑɸɿ ɶɿɲ ʏʉ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ɲʋʊ ............. ʅɹʖʌɿ ʏɻʆ 20/074/2020.
VII. ȿɃȻɅɃȻ ɃɆɃȻ
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1. Ⱦɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʅɿʍɽʘʏɿʃɼʎ ʋɸʌɿʊɷʉʐ ʃɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ʍʐʆɲʀʆɸʍɻ ʏʘʆ ɲʆɲɷʊʖʘʆ, ʉ ɉʋʉʐʌɶʊʎ Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎ
ʃɲɿ Ɂɻʍɿʘʏɿʃɼʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʋʌʉɴɲʀʆɸɿ ʍʏɿʎ ɲʆɲɶʃɲʀɸʎ ɲʋʊ ʏɿʎ ʋɸʌɿʍʏɳʍɸɿʎ ʃɳɽɸ ʔʉʌɳ ʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸɿʎ, ɶɿɲ
ʏɻʆ ɸʆʉʋʉʀɻʍɻ ʉʌɿʍʅɹʆʘʆ ɶʌɲʅʅʙʆ ɼ ʏɻʆ ʋʌʉʍɽɼʃɻ ɼ ʏɻʆ ɲʔɲʀʌɸʍɻ ʄɿʅɹʆʘʆ ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻʎ, ɸʔ’ ʊʍʉʆ ɲʋʊ ɲʐʏʊ ɷɸʆ
ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ɸʋɿʋʌʊʍɽɸʏɻ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼ ɸʋɿɴɳʌʐʆʍɻ ɶɿɲ ʏʉ ȴɻʅʊʍɿʉ ʃɲɿ ɸʋɿʏʐɶʖɳʆɸʏɲɿ ʃɲʄʑʏɸʌɻ ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻ ʏʘʆ
ʍʐɶʃʉɿʆʘʆɿɲʃʙʆ ɲʆɲɶʃʙʆ.
2. Ⱦɳɽɸ ɷɿɲʔʉʌɳ ʋʉʐ ɲʋʉʌʌɹɸɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ, ʍʐʅʔʘʆɸʀʏɲɿ ʊʏɿ ɽɲ ʐʋɳɶɸʏɲɿ ʍʏɻʆ
ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲ ʏʘʆ ȴɿʃɲʍʏɻʌʀʘʆ ʏʉʐ Ʌɸɿʌɲɿɳ.
Ƀ ɷɸʑʏɸʌʉʎ ʏʘʆ ʍʐʅɴɲʄʄʉʅɹʆʘʆ «ɲʆɳɷʉʖʉʎ» ʍʐʅʔʘʆɸʀ ʃɲɿ ɲʋʉɷɹʖɸʏɲɿ ʋʄɼʌʘʎ ʏɲ ʘʎ ɳʆʘ
ɷɿɲʄɲʅɴɲʆʊʅɸʆɲ.
ȸ ʍʑʅɴɲʍɻ ɲʐʏɼ ɲʔʉʑ ɷɿɲɴɳʍɽɻʃɸ ʃɲɿ ɴɸɴɲɿʙɽɻʃɸ, ʐʋʉɶʌɳʔɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʍʐʅɴɲʄʄʊʅɸʆʉʐʎ ʍɸ ʏʌʀɲ (03)
ʋʌʘʏʊʏʐʋɲ, ɸʃ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ, ʏɲ ɷʑʉ (02) ɽɲ ʃɲʏɲʏɸɽʉʑʆ ʍʏɿʎ ɲʌʅʊɷɿɸʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎ ʃɲɿ
Ɂɻʍɿʘʏɿʃɼʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ ʃɲɿ ʏʉ ʏʌʀʏʉ ɽɲ ʄɳɴɸɿ ʉ «ɲʆɳɷʉʖʉʎ».

ɃȻ ɇɉɀȲȰȿȿɃɀȵɁɃȻ
Ƀ ɉɅɃɉɆȳɃɇ

ȻɏȰɁɁȸɇ ɅȿȰȾȻɏɈȰȾȸɇ

Ƀ ȰɁȰȴɃɍɃɇ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ VI
ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ ȰȻɈȸɇȸɇ ȵȾȴȸȿɏɇȸɇ ȵɁȴȻȰɌȵɆɃɁɈɃɇ
ɇɸ ʅɸɿʉɷʉʏɿʃʊ ɷɿɲɶʘʆɿʍʅʊ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻ ɷʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃʙʆ ɶʌɲʅʅʙʆ ʅɸ ʍʑʆɲʗɻ ʍʑʅɴɲʍɻʎ ɼ ʍʐʅɴɳʍɸʘʆ ɲʆɳɽɸʍɻʎ
ɷɻʅʊʍɿɲʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ.
Ʌʌʉʎ: ɉɅɃɉɆȳȵȻɃ ɁȰɉɈȻȿȻȰɇ ȾȰȻ ɁȸɇȻɏɈȻȾȸɇ ɅɃȿȻɈȻȾȸɇ
ɶɿɲ ʏʉʆ ɷɿɲɶʘʆɿʍʅʊ ʏɻʎ _____________ ʅɸ ɲʌ. Ʌʌʘʏ ______________

Ɉʊʋʉʎ: ______________
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ: _________

ɇʏʉɿʖɸʀɲ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ/ Ʌʄʉɿʉʃʏɼʏɻ / Ⱦʉɿʆʉʋʌɲʇʀɲʎ
ȵʋʘʆʐʅʀɲ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ/
Ʌʄʉɿʉʃʏɼʏɻʎ/Ⱦʉɿʆʉʋʌɲʇʀɲ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ
ɇʏɲɽ:
Ɉɻʄɹʔʘʆɲ
ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ
Ⱦɿʆ:
ɇʏʉɿʖɸʀɲ ʆʉʅʀʅʘʆ ɸʃʋʌʉʍʙʋʘʆ
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ

ɌȰɂ
e-mail
Ⱥɹʍɻ

Ʌɲʌɲʃɲʄʙ ʊʋʘʎ ʃɳʆɸʏɸ ɷɸʃʏɼ ʏɻ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʅɲʎ ʍʏʉʆ ɲʆʘʏɹʌʘ ɷɿɲɶʘʆɿʍʅʊ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɲʌɲʃɳʏʘ ɷʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃɼ ɶʌɲʅʅɼ:

Ȱ/Ȱ ȳʌɲʅʅɼʎ
(ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ
ʋʌʉʃɼʌʐʇɻ)

ȴʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃɼ ɶʌɲʅʅɼ
(ʆɲ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʊʄɲ ʏɲ ʍʃɹʄɻ ʏɻʎ ɶʌɲʅʅɼʎ)

ʅɸ ʏʉ/ɲ ʋɲʌɲʃɳʏʘ ʋʄʉʀʉ/ɲ:

Ʉʆʉʅɲ ʋʄʉʀʉʐ

ȵʏɲɿʌɸʀɲ/ ʋʄʉɿʉʃʏɼʏɻʎ

ȶɶɶʌɲʔɲ ʋʉʐ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʋɿʍʐʆɳʋʏʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ɲʀʏɻʍɻ
xȵɴɷʉʅɲɷɿɲʀʉʎ ʋʀʆɲʃɲʎ ɷʌʉʅʉʄʉɶʀʘʆ

ɉʋʉɶʌɲʔɹʎ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ VȻI
ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ ɉɅȵɉȺɉɁȸɇ ȴȸȿɏɇȸɇ
ɇɸ ʅɸɿʉɷʉʏɿʃʊ ɷɿɲɶʘʆɿʍʅʊ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻ ɷʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃʙʆ ɶʌɲʅʅʙʆ ʅɸ ʍʑʆɲʗɻ ʍʑʅɴɲʍɻʎ ɼ ʍʐʅɴɳʍɸʘʆ ɲʆɳɽɸʍɻʎ
ɷɻʅʊʍɿɲʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ.

ɉɅȵɉȺɉɁȸ ȴȸȿɏɇȸ
(ɳʌɽʌʉ 8 Ɂ.1599/1986)

ȸ ɲʃʌʀɴɸɿɲ ʏʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʋʉʐ ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ʅɸ ɲʐʏɼ ʏɻ ɷɼʄʘʍɻ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɸʄɸɶʖɽɸʀ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏʉ ɲʌʖɸʀʉ ɳʄʄʘʆ
ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ (ɳʌɽʌʉ 8 ʋɲʌ. 4 Ɂ. 1599/1986)
ɅɆɃɇ :
Ƀ – ȸ Ʉʆʉʅɲ:

ȵʋʙʆʐʅʉ:

Ʉʆʉʅɲ ʃɲɿ ȵʋʙʆʐʅʉ Ʌɲʏɹʌɲ:
Ʉʆʉʅɲ ʃɲɿ ȵʋʙʆʐʅʉ ɀɻʏɹʌɲʎ:
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɶɹʆʆɻʍɻʎ:

Ɉʊʋʉʎ ȳɹʆʆɻʍɻʎ:

Ȱʌɿɽʅʊʎ ȴɸʄʏʀʉʐ Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲʎ:
Ɉʊʋʉʎ Ⱦɲʏʉɿʃʀɲʎ:

Ƀɷʊʎ:

Ȱʌɿɽ:

ɈȾ:

Ɉɻʄɹʔʘʆʉ:
ɌȰɂ:
ȵmail:
ɀɸ ɲʏʉʅɿʃɼ ʅʉʐ ɸʐɽʑʆɻ ʃɲɿ ɶʆʘʌʀɺʉʆʏɲʎ ʏɿʎ ʃʐʌʙʍɸɿʎ (1), ʋʉʐ ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ʋɲʌ. 6 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 22 ʏʉʐ Ɂ. 1599/1986,
ʘʎ(2)......
ɷɻʄʙʆʘ ʊʏɿ:

Ʉʄɲ ʏɲ ʆʉʅɿʅʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ɹɶɶʌɲʔɲ ʏɻʎ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ ʃɲɿ ʏɲ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ʏʉʐ ʋʄʉʀʉʐ ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ʍɸ ɿʍʖʑ ʊʋʘʎ ɹʖʉʐʆ ʃɲʏɲʏɸɽɸʀ
ʍʏɻʆ ɲʌʅʊɷɿɲ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ ʏʉʐ ɉɅɃɉɆȳȵȻɃɉ ɁȰɉɈȻȿȻȰɇ ȾȰȻ ɁȸɇȻɏɈȻȾȸɇ ɅɃȿȻɈȻȾȸɇ.
Ȱʋʉɷɹʖʉʅɲɿ ɲʆɸʋɿʔʑʄɲʖʏɲ ʏʉʐʎ ʊʌʉʐʎ ʏɻʎ ʅɸ ɲʌ.ʋʌʘʏ: ___________________________________Ʌʌʊʍʃʄɻʍɻʎ ȵʃɷɼʄʘʍɻʎ
ȵʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ ʏʉʐ ɉɅɃɉɆȳȵȻɃɉ ɁȰɉɈȻȿȻȰɇ ȾȰȻ ɁȸɇȻɏɈȻȾȸɇ ɅɃȿȻɈȻȾȸɇ ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ ɽɲ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ ʃɲɿ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ ɲʆɳɽɸʍɻʎ
ɷɻʅʊʍɿɲʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ
(1)«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.
(2)Ɂɲ ɲʆɲɶʌɲʔɸʀ ɻ ɿɷɿʊʏɻʏɲ ʏʉʐ ʐʋʉɶʌɳʔʉʆʏɲ (ʋ.ʖ ʋʌʊɸɷʌʉʎ, ʆʊʅɿʅʉʎ ɸʃʋʌʊʍʘʋʉʎ ʃ.ʄ.ʋ) ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʉ ʊʆʉʅɲ ʏʉʐ ʋʄʉɿʉʃʏɼʏɻ ɼ ʏɻʎ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ ʋʉʐ
ɸʃʋʌʉʍʘʋɸʀ.
(3)Ɂɲ ɲʆɲɶʌɲʔɸʀ ɻ ʋɸʌʀʉɷʉʎ ʘʎ ɲʐʏɼ ʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍʏʉ ɸɷɳʔɿʉ ɷ ʏɻʎ ʋɲʌɶ. 6 ʏʉʐ Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ Ȼ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ.

Ⱥɸʙʌɻʍɻ ʏʉʐ ɶʆɻʍʀʉʐ ʏɻʎ ʐʋʉɶʌɲʔɼʎ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ:

……….20……

Ƀ/ȸ ȴɻʄʙʆ/ʉʑʍɲ
(4) (ɉʋʉɶʌɲʔɼ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 9 Ιουλίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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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.

*02028511307200020*

