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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Ιουνίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1600/163029
Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών
μέτρων για την εφαρμογή του μέτρου πρώιμης
συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ΄αρ. 1308/2013 για την περίοδο
2019- 2020.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. α) Την παρ. 2β του άρθρου 1 του ν.δ. 243/1969 «Περί
βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» (Α΄144).
β) Την παρ. 2 του άρθρου 62, την παρ. 46, και του προτελευταίου εδαφίου του άρθρου 64 του ν. 4235/2014
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
(Α΄32).
γ) Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98).
δ) Το π.δ. υπ’ αρ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
ε) Την υπ΄αρ. 243/14-01-2020 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή (Β’ 36).
2. Τους Κανονισμούς:
α) (ΕΚ) υπ΄αρ. 555/2008 της Επιτροπής (L 170) «για τη
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) υπ΄αρ. 1234/2007 του Συμβουλίου για την
κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες
χώρες, το δυναμικό παραγωγής και τους ελέγχους στον
αμπελοοινικό τομέα.
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β) (ΕΚ) υπ΄αρ. 202/2013 της Επιτροπής (L 67) σχετικά με
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ΄αρ. 555/2008
της Επιτροπής όσον αφορά την υποβολή προγραμμάτων
στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και το εμπόριο με
τρίτες χώρες.
γ) Κατ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2018/273 της
Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)
υπ΄αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης
αμπελοφυτεύσεων, το αμπελουργικό μητρώο, τα συνοδευτικά έγγραφα και την πιστοποίηση, τα βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις,
τις κοινοποιήσεις και τη δημοσίευση κοινοποιηθεισών
πληροφοριών, και τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)
υπ΄αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τους σχετικούς ελέγχους και
κυρώσεις, την τροποποίηση των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) υπ΄αρ. 555/2008, (ΕΚ) υπ΄αρ. 606/2009 και
(ΕΚ) υπ΄αρ. 607/2009 και την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) υπ΄αρ. 436/2009 της Επιτροπής και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 της Επιτροπής».
δ) (Ε.Ε.) υπ΄αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, (ΕΕ L 347) της 17ης Δεκεμβρίου
2013 «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών
(ΕΟΚ) υπ΄αρ. 922/72, (ΕΟΚ) υπ΄αρ. 234/79, (ΕΚ) υπ΄αρ.
1037/2001 και (ΕΚ) υπ΄αρ. 1234/2007 του Συμβουλίου».
ε) (Ε.Ε.) υπ΄αρ. 1303/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347) της 17ης Δεκεμβρίου 2013
περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ΄αρ. 1083/2006.
στ) υπ΄αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της (ΕΕ L 347) της 17ης Δεκεμβρίου
2013 «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και
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την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και
την κατάργηση των ΚΑΝ (ΕΟΚ) υπ΄αρ. 352/78, (ΕΚ) υπ΄αρ.
165/94, (ΕΚ) υπ΄αρ. 2799/98, (ΕΚ) υπ΄αρ. 814/2000, (ΕΚ)
υπ΄αρ. 1290/2005 και (ΕΚ) υπ΄αρ. 485/2008 του Συμβουλίου.
η) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 1150/2016 της
Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2016, (EL L 190) για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) υπ΄αρ.
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης
του αμπελοοινικού τομέα.
θ) Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 1149/2016
της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2016 (EL L 190) για τη
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) υπ΄αρ. 1308/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΚ) υπ΄αρ. 555/2008 της Επιτροπής.
ι) Την Κατευθυντήρια Οδηγία εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1150/2016 της Επιτροπής καθώς
και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1149/2016
της Επιτροπής.
κ) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 256/2017 της Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 2017 (EL L 38) σχετικά
με την τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ)
1150/2016 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) υπ΄αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά
προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα.
λ) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/600 της Επιτροπής της 30ής Απριλίου 2020 σχετικά με παρέκκλιση από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/892, τον
εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1150, τον εκτελεστικό
κανονισμό (ΕΕ) υπ΄αρ. 615/2014, τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/1368 και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ)
2017/39 της Επιτροπής όσον αφορά ορισμένα μέτρα για
την αντιμετώπιση της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία
COVID-19.
μ) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) (ΕΕ) 2020/532 της
Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2020 σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2020, από τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) υπ΄αρ. 809/2014, (ΕΕ) υπ΄αρ. 180/2014,
(ΕΕ) υπ΄αρ. 181/2014, (ΕΕ) 2017/892, (ΕΕ) 2016/1150,
(ΕΕ) 2018/274, (ΕΕ) 2017/39, (ΕΕ) 2015/1368 και (ΕΕ)
2016/1240 όσον αφορά ορισμένους διοικητικούς και
επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής
3. Το από 01-03-2019 κατατεθειμένο στη Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Εθνικό «Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023» σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ)
1308/2013 του Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύει.
4. Την υπ΄αρ. 2454/235853/20-09-2019 απόφαση του
Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ)
υπ΄αρ. 1308/2013, (Ε.Ε) υπ΄αρ. 2018/273 και (Ε.Ε) υπ΄αρ.
2018/274, σχετικά με τη διαχείριση του αμπελουργικού
δυναμικού» (Β΄ 3645).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
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φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού καθότι προβλέπεται μόνο ενωσιακή
συμμετοχή και ιδιωτική συμμετοχή, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ορισμός
Σύμφωνα με το άρθρο 47 του Καν. (Ε.Ε.) 1308/2013
ως «πρώιμη συγκομιδή» νοείται η ολική καταστροφή
ή απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη
ωριμάσει με επακόλουθο εκμηδενισμό της απόδοσης
της σχετικής έκτασης.
Η εγκατάλειψη εμπορεύσιμων σταφυλιών στο πρέμνο μετά το πέρας του κανονικού κύκλου παραγωγής
(μη συγκομιδή) δεν θεωρείται πρώιμη συγκομιδή.
Άρθρο 2
Σκοπός
Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την υλοποίηση του μέτρου της
πρώιμης συγκομιδής του προγράμματος στήριξης του
αμπελοοινικού τομέα για το οικονομικό έτος 2019-2020,
σύμφωνα με το άρθρο 47 του Καν. (Ε.Ε.) 1308/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής
«πρόγραμμα»). Ειδικότερα καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, η διαδικασία
αξιολόγησης, βαθμολόγησης και κατάταξης, οι διοικητικοί έλεγχοι, η διαδικασία έγκρισης καθώς και η διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης.
Άρθρο 3
Αρμόδιες αρχές
Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ως αρμόδιες αρχές ορίζονται:
1. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) είναι
αρμόδια για την εισήγηση έκδοσης υπουργικών αποφάσεων λεπτομερειών εφαρμογής του προγράμματος
και σχετικών εγκυκλίων. Επίσης, είναι αρμόδια για την
τελική κατάταξη των αιτήσεων στο σύνολο της χώρας μετά από αποστολή των απαραίτητων στοιχείων των
εν δυνάμει εγκεκριμένων αιτήσεων από τις αρμόδιες
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικήςκαι την κατανομή των διαθέσιμων κονδυλίων ανά παραγωγό. Τέλος, είναι αρμόδια για την παρακολούθηση
εφαρμογής του προγράμματος καθώς και την συλλογή
όλων των απαιτούμενων στοιχείων και την αποστολή
τους στην Ε.Ε.
2. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας
είναι αρμόδιες για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων,
την παραλαβή και την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων
αιτήσεων, για τη διενέργεια της εξέτασης των ενστάσεων,
για την αποστολή των απαραίτητων στοιχείων των εν
δυνάμει εγκεκριμένων αιτήσεων στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Υ.Π.Α.Α.Τ., για
τη διενέργεια των πρωτοβάθμιων επιτόπιων ελέγχων,
τον έλεγχο των φακέλων πληρωμής, την αναγνώριση
και εκκαθάριση των δαπανών καθώς και την ανάκτηση
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τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς και
για την επιβολή κυρώσεων.
3. Αρμόδια αρχή πληρωμών ορίζεται ο Οργανισμός
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) σύμφωνα
με το άρθρο 14 του ν. 2637/1198. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε είναι
επίσης αρμόδιος για τους δευτεροβάθμιους ελέγχους
και την καταβολή της ενίσχυσης.
Άρθρο 4
Στόχοι του Προγράμματος
1. Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται στο σύνολο της χώρας,
με στόχο την αποκατάσταση ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αμπελοοινική αγορά, ώστε
να αποφευχθεί η κρίση στην αγορά μέσω της στήριξης
των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, ώστε αυτές
να διατηρηθούν ή να καταστούν οικονομικά βιώσιμες.
2. Ποσοτικοποιημένος στόχος του προγράμματος είναι
η ένταξη εκμεταλλεύσεων με μέγεθος ίσο ή μεγαλύτερο
των 30 στρεμμάτων σε ποσοστό τουλάχιστον 70% των
εγκεκριμένων αιτήσεων.
Άρθρο 5
Δικαιούχοι
Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καν. (Ε.Ε) 2016/1149, δικαιούχοι της στήριξης του προγράμματος είναι Φυσικά ή
Νομικά πρόσωπα, Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών,
που καλλιεργούν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η
έδρα της εκμετάλλευσής τους δύναται να βρίσκεται σε
οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε..
Όπως ορίζεται στο σημείο 1(α) του άρθρου 2 του Κατ’
Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/273, κάθε φυσικό
ή νομικό πρόσωπο, ιδιοκτήτης, νόμιμος ενοικιαστής/
διαχειριστής τεμαχίου γης καλλιεργημένου με αμπέλι ή
αμπελώνα είναι εν δυνάμει δικαιούχος, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω πρόσωπα είναι κάτοχοι αμπελοτεμαχίων, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Αμπελουργικό
Μητρώο. Νοείται ότι ο ιδιοκτήτης, ενοικιαστής ή διαχειριστής του αμπελώνα πρέπει να είναι καταχωρημένος
στο Αμπελουργικό Μητρώο ως ο αμπελοκαλλιεργητής
του αμπελώνα μέχρι την ολοκλήρωση της εφαρμογής
του προγράμματος.
Άρθρο 6
Επιλέξιμες δράσεις
Επιλέξιμες δράσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα
θεωρούνται μόνο η χειρωνακτική ή η μηχανική απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει,
στο σύνολο της εκμετάλλευσης ή σε τμήμα αυτής υπό
την προϋπόθεση ότι η πρώιμη συγκομιδή πραγματοποιείται σε ολόκληρα αγροτεμάχια και ότι καμία ποσότητα
της συγκομιδής δεν έχει παραμείνει στον αμπελώνα
πέραν της ορισμένης στην παρούσα απόφαση καταληκτικής ημερομηνίας σύμφωνα με το άρθρο 15, έτσι
ώστε η παραγωγή του εν λόγω αμπελοτεμαχίου να είναι
μηδενική.
Άρθρο 7
Μη επιλέξιμες δράσεις
1. Η ολική καταστροφή ή η απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ακόμη ωριμάσει, με τη χρήση
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ζιζανιοκτόνων, ή και άλλων χημικών ουσιών δεν είναι
επιλέξιμη δράση.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του Καν.
(Ε.Ε) 2016/1149 σε περίπτωση πλήρους ή μερικής ζημίας των καλλιεργειών λόγω θεομηνίας, κατά την έννοια
του άρθρου 2 παράγραφος 9 του Καν. (ΕΕ) 702/2014,
ή δυσμενούς κλιματικού φαινομένου που μπορεί να
εξομοιωθεί με θεομηνία, κατά την έννοια του άρθρου
2 παράγραφος 16 του εν λόγω κανονισμού πριν την
ημερομηνία της πρώιμης συγκομιδής, δεν χορηγείται
στήριξη για πρώιμη συγκομιδή.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του Καν.
(Ε.Ε) 2016/1149 σε περίπτωση πλήρους ή ολικής ζημίας
μεταξύ της καταβολής της στήριξης πρώιμης συγκομιδής και της περιόδου συγκομιδής, δεν χορηγείται οικονομική αποζημίωση ασφάλισης της συγκομιδής για την
απώλεια εισοδήματος για την ήδη επιδοτούμενη έκταση.
Άρθρο 8
Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα
1. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται μόνο σε αμπελοτεμάχια
τα οποία πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) είναι φυτεμένα με τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που εμπεριέχονται στον Πίνακα 1 του άρθρου 9 της
παρούσας
β) είναι καταχωρισμένα στο Αμπελουργικό Μητρώο
γ) έχουν υποβληθεί από τους παραγωγούς γι’ αυτά
αλλά και για το σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης, δηλώσεις συγκομιδής ή και δηλώσεις παραγωγής σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία,
για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που
προηγούνται της περιόδου αίτησης στο πρόγραμμα
δ) έχει υποβληθεί γι’ αυτά Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης
για το τρέχον ημερολογιακό έτος
ε) έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από
τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις για το σύνολο της
αμπελουργικής εκμετάλλευσης
στ) το μέγεθος της φυτεμένης τους έκτασης είναι ίσο
ή μεγαλύτερο του ενός (1) στρέμματος, όπου φυτεμένη
έκταση αμπελώνα εννοείται η έκταση βάσει του άρθρου
44 του Καν. (Ε.Ε) 1150/2016
ζ) έχουν φυτευθεί πριν από το έτος 2017
2. Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κατ’ εξουσιοδότηση
Κανονισμού (Ε.Ε) 2016/1149 της Επιτροπής, δεν χορηγείται στήριξη για τους παραγωγούς με παράνομες φυτεύσεις και αμπελουργικές εκτάσεις που έχουν φυτευτεί
χωρίς την άδεια που αναφέρεται στα άρθρα 85α και 85β
του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 και στο άρθρο
71 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013, αντίστοιχα.
Άρθρο 9
Χρηματοδότηση του προγράμματος
1. Το συνολικό ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων του
προγράμματος της πρώιμης συγκομιδής για την περίοδο
2019-2020 καθορίζεται σύμφωνα με το «Εθνικό Πρόγραμμα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023»
σε 2.000.000. € .
2. Η στήριξη για την πρώιμη συγκομιδή χορηγείται
ως αποζημίωση με τη μορφή κατ’ αποκοπή ενίσχυσης.
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3. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του Καν.(ΕΕ) υπ΄αρ. 2020/592, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 47 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) υπ΄αρ. 1308/2013, η στήριξη που χορηγείται καλύπτει σε ποσοστό
60 % το σύνολο του άμεσου κόστους της καταστροφής ή της απομάκρυνσης των σταφυλιών και της απώλειας
εισοδήματος που προκύπτει από την εν λόγω καταστροφή ή απομάκρυνση και το ποσό αυτής υπολογίζεται με
βάση την έκταση και την φυτεμένη ποικιλία όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω Πίνακα 1.
4. Η στήριξη χορηγείται μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.
5. Η εθνική συμμετοχή στη χρηματοδότηση του προγράμματός είναι μηδενική.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Α/Α

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΕΥΡΩ /ΣΤΡΕΜΜΑ

1

Σαββατιανό B, Savvatiano B

176,50

2

Ροδίτης Rs, Roditis Rs

322,00

3

Aγιωργίτικο Ν, Αgiorgitiko Ν

306,50

4

Λιάτικο N, Liatiko N

161,00

5

Ξινόμαυρο N, Xinomavro N

234,50

6

Ασύρτικο Β, Assyrtiko B

136,50

7

Μοσχάτο Αμβούργου Ν, Moschato Amvourgou N

400,00

8

Cabernet Sauvignon N

248,00

9

Μοσχάτο άσπρο Β, Moschato aspro Β

231,00

10

Merlot N

248,00

11

Κοτσιφάλι Ν, Kotsifali N

215,00

12

Syrah N

277,00

13

Ρωμέικο Ν, Romeiko N

271,00

14

Μοσχοφίλερο Ν, Moschofilero Ν

310,00

15

Φωκιανό Ν, Fokiano N

134,00

16

Μανδηλαριά Ν, Mandilaria N

160,00

17

Sauvignon Blanc B

247,00

18

Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β, Moschato Alexandrias B

257,00

19

Chardonnay B

248,00

20

Μαλαγουζιά Β, Malagousia B

270,00

21

Φιλέρι Rs, Fileri Rs

218,0

22

Βηλάνα Β, Vilana B

300,00

23

Σκιαδόπουλο Β, Skiadopoulo B

221,00

24

Σουλτανίνα Β, Soultanina B

262,00

Άρθρο 10
Κριτήρια επιλεξιμότητας αίτησης
1. Η επιλεξιμότητα των αιτήσεων εξετάζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
α) η υποβολή της αίτησης έχει γίνει εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων
β) η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
γ) το/τα αμπελοτεμάχια πληρεί/ούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ένταξη στο εν λόγω πρόγραμμα
σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.
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Άρθρο 11
Κριτήρια προτεραιότητας και απόδοση βαθμολογίας
1. Στην περίπτωση που το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης του συνόλου των εγκεκριμένων αιτήσεων ξεπερνά
τα διαθέσιμα κονδύλια του προγράμματος, τότε για την κατανομή των κονδυλίων εφαρμόζονται τα αντικειμενικά
και μη μεροληπτικά κριτήρια προτεραιότητας του παρακάτω Πίνακα 2.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Α/Α

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΟΜΑΔΑ 1

Αμπελοτεμάχια που είναι φυτεμένα με τις ποικιλίες:
1.1 Ροδίτης Rs, Roditis Rs
1.2 Μοσχάτο άσπρο Β, Moschato aspro Β
1.3 Aγιωργίτικο Ν, Αgiorgitiko Ν
1.4.Μοσχοφίλερο Ν, Moschofilero Ν
1.5 Merlot N
1.6. Σαββατιανό B, Savvatiano B
1.7 Ξινόμαυρο N, Xinomavro N
1.8 Μοσχάτο Αμβούργου Ν, Moschato Amvourgou N
1.9 Μοσχάτο Αλεξανδρείας Β, Moschato Alexandrias B,
1.10 Ρωμέικο Ν, Romeiko N

100

ΟΜΑΔΑ 2

Αμπελοτεμάχια που είναι φυτεμένα με τις ποικιλίες:
2.1 Μανδηλαριά Ν, Mandilaria N
2.2 Syrah N
2.3 Chardonnay B
2.4 Sauvignon Blanc B
2.5 Κοτσιφάλι Ν, Kotsifali N
2.6 Λιάτικο N, Liatiko N
2.7 Βηλάνα Β, Vilana B

70

ΟΜΑΔΑ 3

Αμπελοτεμάχια που είναι φυτεμένα με τις ποικιλίες:
Μαλαγουζιά Β, Malagousia B
Ασύρτικο Β, Assyrtiko B
Φωκιανό Ν, Fokiano N
Σουλτανίνα Β, Soultanina B
Σκιαδόπουλο Β, Skiadopoulo B
Φιλέρι Rs, Fileri Rs
Cabernet Sauvignon N

40

2. Για την απόδοση της συνολικής βαθμολογίας της αίτησης ανά Περιφερειακή Ενότητα υπολογίζεται η επιμέρους
βαθμολογία του κάθε αμπελοτεμαχίου και το άθροισμα αυτό διαιρείται με τη συνολική εγκριθείσα αμπελουργική
έκταση.
Ο παρακάτω πίνακας είναι ενδεικτικός στη μεθοδολογία υπολογισμού της συνολικής βαθμολογίας της αίτησης.
Παράδειγμα 1:
Αρ.
Αίτησης

Έκταση
Κωδικός
αμπελοτεμαχίου
Αμπελοτεμαχίου
(στρ.)
Ποικιλία

001

α/α 1

2

ΡΟΔΙΤΗ

100

200

α/α 2

5

ΚΟΤΣΙΦΑΛΙ

70

350

α/α 3

4

ΑΣΥΡΤΙΚΟ

40

160

ΣΥΝΟΛΟ

11 στρ.

Συντελεστής
Βαθμολογία
Συμμόρφωσης αμπελοτεμαχίου

710

Συνολική
Βαθμολογία
αίτησης
710/11

64,54
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Στην περίπτωση όπου ο αιτών έχει υποβάλλει αιτήσεις σε περισσότερες από μία Π.Ε της χώρας, τότε η βαθμολογία προκύπτει από το σύνολο των αιτήσεων του κατόπιν επεξεργασίας των επιμέρους στοιχείων αυτών από τη
Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων.
Ο παρακάτω πίνακας είναι ενδεικτικός στη μεθοδολογία υπολογισμού της συνολικής βαθμολογίας της αίτησης.
Παράδειγμα 2:

3. Η κατανομή των κονδυλίων γίνεται με βάση την κατάταξη των εγκεκριμένων αιτήσεων κατά φθίνουσα σειρά
βάση βαθμολογίας σε σύνολο χώρας ανά παραγωγό (ΑΦΜ παραγωγού) και επιλέγονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα οι αιτήσεις με τις υψηλότερες βαθμολογίες μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.
4. Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα κονδύλια εξαντληθούν για μια θέση της κατάταξης στην οποία πολλές αιτήσεις
έχουν ισοβαθμήσει, χορηγείται προτεραιότητα σε παραγωγούς με βάση την συνολική εγκριθείσα έκταση στο εν
λόγω μέτρο κατά φθίνουσα σειρά μεγέθους.
5. Για οποιοδήποτε αμπελοτεμάχιο το οποίο είναι φυτεμένο με δύο ή περισσότερες ποικιλίες, το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση την ποικιλία με το χαμηλότερο ποσό ενίσχυσης, ανεξαρτήτου έκτασης που καταλαμβάνει
και ισχύει για όλη την έκταση του επιλέξιμου αμπελοτεμαχίου.
Άρθρο 12
Υποβολή αιτήσεων
1. Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1, το οποίο
συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά της
παραγράφου 2, στις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής από τις 22 έως
τις 30 Ιουνίου 2020.
2. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα κάτωθι
απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι:
α) Αντίγραφο αμπελουργικού μητρώου
β) Αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης του έτους
2020, στην οποία είναι καταγεγραμμένα τα εν δυνάμει
επιλέξιμα αμπελοτεμάχια προς οικονομική στήριξη.
γ) Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
δ) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της
φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου
όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου - παραγωγού.
ε) Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης,
με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.
3. Στην περίπτωση που ο αιτών κατέχει αμπελοτεμάχια
σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, τότε
προβαίνει σε ξεχωριστές αιτήσεις ανά Π.Ε.
4. Με την υποβολή της αίτησης στήριξης, ο εν δυνάμει
δικαιούχος αποδέχεται ότι τα στοιχεία του θα δημοσιο-

ποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 111 του Κανονισμού
(EE) υπ΄αρ. 1306/2013 και ενδέχεται να αποτελέσουν
αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και
διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Χώρας. Σε
κάθε περίπτωση τηρούνται οι κείμενες διατάξεις περί
προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Άρθρο 13
Έλεγχος των αιτήσεων στήριξης
και κατάταξη αυτών
1. Ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής έως την 10η Ιουλίου 2020,
είναι λεπτομερής και πραγματοποιείται στο 100% των
υποβληθεισών αιτήσεων στήριξης.
2. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας ανά Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) της χώρας, μετά την υποβολή των αιτήσεων
ένταξης στο πρόγραμμα, πραγματοποιούν τον διοικητικό
έλεγχο των αιτήσεων, προβαίνουν σε απόδοση βαθμολογίας αυτών σύμφωνα με τα κριτήρια προτεραιότητας
του άρθρου 11 της παρούσας, συμπληρώνοντας το Υπόδειγμα 2.
3. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου της αίτησης δύναται
να διορθωθούν προφανή λάθη με την προσκόμιση των
απαραίτητων δικαιολογητικών, προκειμένου να ολοκλη-
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ρωθεί ο έλεγχος της αίτησης εντός των προβλεπόμενων
ημερομηνιών.
4. Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Καν. (Ε.Ε) 2018/273
της Επιτροπής, οι αιτούντες στο εν λόγω πρόγραμμα
ελέγχονται για την υποβολή των απαιτούμενων δηλώσεων (αποθεμάτων, παραγωγής, συγκομιδής) για το οικονομικό έτος υποβολής της αίτησης από την αρμόδια
Δ.Α.Ο.Κ και:
α) σε περιπτώσεις σοβαρής ή επανειλημμένης μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση υποβολής τους εντός των
προθεσμιών, η εν λόγω επιχείρηση δεν εντάσσεται στο
πρόγραμμα.
β) σε περιπτώσεις που οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στις δηλώσεις κρίνονται ελλιπείς ή ανακριβείς και
αυτές είναι ουσιώδους σημασίας για την ορθή εφαρμογή του προγράμματος, ήτοι επιβολή προστίμου κατά το
χρόνο εξέτασης της αίτησης ένταξης ή πριν την πληρωμή
ενταγμένου στο πρόγραμμα επενδυτικού σχεδίου, τότε
η καταβλητέα ενίσχυση μειώνεται μέχρι 10% ανάλογα
με τη βαρύτητα της διαπραχθείσας παράβασης όπως
προκύπτει από το ύψος του επιβληθέντος προστίμου
(Παράρτημα Ι).
Στις προαναφερθείσες περιπτώσεις του σημείου β),
η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ κατόπιν των αποτελεσμάτων ελέγχου και των επιβληθέντων προστίμων σύμφωνα με τον
ν. 4235/2014, οφείλει να υπολογίσει το ποσό μείωσης της
ενίσχυσης σύμφωνα με τον Πίνακα του Παραρτήματος Ι
και να ξεκινήσει τις διαδικασίες για ανάκτηση του εν
λόγω ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από τον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις περιπτώσεις που έχει προηγηθεί η
πληρωμή του δικαιούχου ενημερώνοντας σχετικά την
Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του
ΥΠ.Α.Α.Τ.
5. Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου, οι
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/
Αγροτικής Οικονομίας συμπληρώνουν αναλυτικό πίνακα
με τους απορριπτόμενους και τους επιλέξιμους παραγωγούς με φθίνουσα σειρά βάσει βαθμολογίας, με τις
ποικιλίες, τις εκτάσεις και το ύψος επιδότησης ανά αγροτεμάχιο, ανά αίτηση σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3. Για
την ενημέρωση των αιτούντων παραγωγών αναρτάται
πίνακας στην υπηρεσία σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3α.
6. Οι αιτούντες ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο
μέσο από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για την απόρριψη της αίτησης τους
καθώς και για τους λόγους απόρριψής τους.
Άρθρο 14
Ενστάσεις
1. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση
στην σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2690/1999 στην
αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου της
αίτησης, συμπληρώνοντας το Υπόδειγμα 4 και επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το αργότερο έως
τις 14 Ιουλίου 2020.
2. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής έως τις
17 Ιουλίου 2020 και τα αποτελέσματα εμπεριέχονται
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στην τελική κατάσταση των εν δυνάμει επιλέξιμων αιτήσεων της Π.Ε. και αποστέλλονται ηλεκτρονικά με τη
μορφή του Υποδείγματος 5 στη Διεύθυνση Αξιοποίησης
και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ. συνοδευόμενα
υποχρεωτικά από διαβιβαστική επιστολή στην οποία
αναγράφονται τα βασικά στοιχεία του συνόλου των αιτήσεων (αριθμός αιτήσεων, αριθμός στρεμμάτων και
ποσό ενίσχυσης) το αργότερο έως την 20η Ιουλίου 2020.
3. Σε κάθε περίπτωση απόρριψης της ένστασης ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται εγγράφως από την αρμόδια
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για
τους λόγους απόρριψής της.
Άρθρο 15
Τελική Έγκριση των δικαιούχων
1. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου
των ενστάσεων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και την αποστολή των
αποτελεσμάτων προβαίνει σε οριστική κατάταξη των
αιτήσεων βάση φθίνουσας σειράς βαθμολογίας, για το
σύνολο των εν δυνάμει εγκεκριμένων αιτήσεων της χώρας έως την 22η Ιουλίου 2020.
2. Η οριστική κατάταξη των αιτήσεων αναρτάται στην
επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ με βάση τον αριθμό
πρωτοκόλλου της αίτησης, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για την τελική τους βαθμολογία
και το ποσό έγκρισης της οικονομικής ενίσχυσης.
3. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής στη συνέχεια προβαίνουν στην έκδοση
αποφάσεων ένταξης στο πρόγραμμα πρώιμης συγκομιδής για κάθε αποδεκτή αίτηση που περιλαμβάνεται
στην οριστική κατάταξη σύμφωνα με το Υπόδειγμα 6.
Άρθρο 16
Διενέργεια της πρώιμης συγκομιδής
και υποβολή αίτησης πληρωμής
1. Η διενέργεια της πρώιμης συγκομιδής από τους
τελικούς δικαιούχους του προγράμματος δύναται να
πραγματοποιηθεί ως εξής:
α) για τις αμπελοοινικές περιοχές του Αιγαίου και της
Κρήτης έως τις 31 Ιουλίου 2020
β) για τις υπόλοιπες αμπελοοινικές περιοχές της χώρας
έως τις 14 Αυγούστου 2020
2. Οι δικαιούχοι του Μέτρου ενημερώνουν εγγράφως
τις αρμόδιες Δ.Α.Ο.Κ. για την ημερομηνία εκτέλεσης της
πρώιμης συγκομιδής και υποβάλλουν αίτηση πληρωμής
στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής σύμφωνα με το Υπόδειγμα 7 το αργότερο
εντός τριών (3) ημερών από τις ως άνω αναφερόμενες
ημερομηνίες, αντίστοιχα.
3. Οι Δ.Α.Ο.Κ. οφείλουν να προβούν σε επιτόπιο έλεγχο
για την ορθότητα εφαρμογής εντός τριών (3) ημερών
από την ημερομηνία ενημέρωσης.
Άρθρο 17
Ορισμός πρωτοβάθμιας επιτροπής ελέγχου
1. Για τον έλεγχο της ακρίβειας των αιτήσεων και των
δικαιολογητικών καθώς και για τους επιτόπιους ελέγ-
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χους με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας ορίζεται, τριμελής επιτροπή
(αμπελοοινικού τομέα) αποτελούμενη από α) ένα γεωπόνο Π.Ε ή τεχνολόγο Τ.Ε, β) από ένα τοπογράφο Π.Ε ή
τεχνολόγο Τ.Ε και γ) ένα εξειδικευμένο υπάλληλο που
διαθέτει τη γνώση και εμπειρία για διενέργεια ελέγχων.
Σε περίπτωση αδυναμίας ορισμού τοπογράφου, ορίζεται
γεωπόνος Π.Ε ή τεχνολόγος Τ.Ε ο οποίος διαθέτει γνώσεις
ελέγχου χαρτογραφικών στοιχείων.
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο αρμόδιος για τα
αμπελοοινικά θέματα γεωπόνος Π.Ε ή Τ.Ε της Δ/νσης
Αγροτικής και Κτηνιατρικής Οικονομίας/Αγροτικής Oικονομίας.
2. Για την έγκαιρη πραγματοποίηση των επιτόπιων
ελέγχων ο Αντιπεριφερειάρχης έχει τη δυνατότητα να
ορίζει περισσότερες της μιας επιτροπές με ανάλογη
σύνθεση.
3. Σε περιπτώσεις εξαιρετικών περιστάσεων, οι επιτόπιοι έλεγχοι δύνανται να πραγματοποιούνται από
διμελές κλιμάκιο ελέγχου το οποίο ορίζεται από τον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Οικονομίας/Αγροτικής Oικονομίας και αποτελείται
από υπαλλήλους της τριμελούς επιτροπής της παρ. 1
του παρόντος άρθρου.
4. Για την εξέταση των ενστάσεων, συνίσταται σε
κάθε Περιφερειακή Ενότητα με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, τριμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται
από υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής / Αγροτικής Oικονομίας εξαιρουμένων των
ελεγκτών που διεξήγαγαν τον πρωτοβάθμιο έλεγχο στην
συγκεκριμένη περίπτωση και εκ των οποίων ένας τουλάχιστον είναι γεωπόνος.
Άρθρο 18
Πρωτοβάθμιος επιτόπιος έλεγχος
1. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται στο 100% των
αμπελοτεμαχίων των εγκεκριμένων αιτήσεων μετά από
τον διοικητικό έλεγχο, από την αρμόδια επιτροπή του
άρθρου 17, κατόπιν της υποβολής της αίτησης πληρωμής του δικαιούχου και της έγγραφης ενημέρωσης της
αρμόδιας Δ.Α.Ο.Κ. όπως προβλέπεται στην παράγραφο
2 του άρθρου 16 της παρούσας, σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί αρμοδίως,
σε συμφωνία με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία,
προκειμένου να είναι δυνατή η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων τους στο Αμπελουργικό Μητρώο, το αργότερο έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2020 συμπληρώνοντας το
σχετικό προεκτυπωμένο πρακτικό επιτοπίου ελέγχου
από το αμπελουργικό μητρώο.
Για τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων κρίνεται απαραίτητος ο ορισμός της φυτεμένης έκτασης αμπελώνα
σύμφωνα με το άρθρο 44 του Καν. (Ε.Ε) 1150/2016, όπου
ο αμπελώνας ορίζεται από την εξωτερική περίμετρο των
στελεχών αμπέλου με την προσθήκη ενός ενδιάμεσου
χώρου το πλάτος του οποίου αντιστοιχεί στο ήμισυ της
απόστασης μεταξύ των γραμμών.
2. Η ειδοποίηση των κατόχων των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων πραγματοποιείται εντός περιορισμένου
χρόνου, υπό τον όρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός
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του ελέγχου, τηλεφωνικά ή και με γραπτή ειδοποίηση,
κατ’ ανώτατο όριο 24 ώρες πριν από την προβλεπόμενη
ημερομηνία ελέγχου, με εξαίρεση δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, προκειμένου ο ίδιος να παρίσταται
κατά τον έλεγχο. Σε περίπτωση αδυναμίας εμφάνισης
του παραγωγού κατά τον έλεγχο, μπορεί να παραστεί
αντιπρόσωπος στον οποίο θα του έχει χορηγήσει εξουσιοδότηση.
3. Σε περίπτωση άρνησης ελέγχου η αίτηση πληρωμής
απορρίπτεται δίχως δικαίωμα εκ νέου υποβολής.
Άρθρο 19
Διαδικασία πληρωμής
1. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Oικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας μετά την ολοκλήρωση των
διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων προβαίνουν στην
αναγνώριση και εκκαθάριση δαπάνης συντάσσοντας και
αποστέλλοντας τους σχετικούς φακέλους πληρωμής με
τα σχετικά συνημμένα Υποδείγματα εκ των οποίων το
Υπόδειγμα 8 θα πρέπει να συμπληρωθεί αφενός για την
κάθε αίτηση ξεχωριστά με τη μορφή Αναλυτικού Πίνακα,
αφετέρου ως Συγκεντρωτικός Πίνακας για το σύνολο
των αιτήσεων, στο Τμήμα Προγραμμάτων Φορέων της
Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) το αργότερο μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2020 (ημερομηνία
πρωτοκόλλου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).
2. Το Υπόδειγμα 8 αποστέλλεται και στη Διεύθυνση
Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Υπ.Α.Α.Τ.
3. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων βάση των στοιχείων του ανωτέρου σημείου 2,
προβαίνει σε εξαγωγή των γεωχωρικών στοιχείων των
αμπελοτεμαχίων και αποστολή αυτών στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
για τη διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων.
4. Η οριστική πληρωμή καταβάλλεται από τον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό
των δικαιούχων, το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου του
έτους υποβολής της αίτησης πληρωμής.
Άρθρο 20
Πολλαπλή Συμμόρφωση - Έλεγχοι και μειώσεις
Στο πλαίσιο της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, οι γεωργοί οφείλουν να τηρούν στην εκμετάλλευσή τους τις
Κανονιστικές Απαιτήσεις Διαχείρισης και τις απαιτήσεις
της Καλής Γεωργικής και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης,
που αναφέρονται στα άρθρα 93 και 94 του Καν. (ΕΕ)
1306/2013 και εξειδικεύονται στην υπουργική απόφαση υπ΄ αρ. 1793/74062/2.7.2015 (Β΄1468), όπως τροποποιημένη ισχύει. Για το λόγο αυτό διεξάγονται επιτόπιοι
έλεγχοι Πολλαπλής Συμμόρφωσης, τουλάχιστον στο 1%
των δικαιούχων του μέτρου, οι οποίοι περιλαμβάνονται
στο δείγμα ελέγχου Πολλαπλής Συμμόρφωσης που εξάγεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων, Τμήμα Πολλαπλής Συμμόρφωσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Το ποσοστό
μείωσης που προκύπτει από τους ελέγχους Πολλαπλής
Συμμόρφωσης, λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της
πληρωμής του έτους ενίσχυσης για το οποίο διενεργήθηκε ο έλεγχος. Εφόσον έχει καταβληθεί η ενίσχυση για
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το συγκεκριμένο έτος πριν την οριστικοποίηση του ποσοστού μείωσης, και υπάρχουν ευρήματα από τα οποία
προκύπτει επιστροφή της ενίσχυσης, τότε εφαρμόζεται
η διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών ή ο συμψηφισμός τους από τυχόν με τις άλλες
ενισχύσεις που καταβάλλονται θα καταβάλλονταν στους
δικαιούχους για το επόμενο έτος.
Άρθρο 21
Διασταυρωτικοί έλεγχοι διπλής χρηματοδότησης
Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση
του εν λόγω μέτρου και της οικονομικής αποζημίωσης
για ασφάλιση συγκομιδής λόγω απώλειας εισοδήματος
που χορηγείται μέσω του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), διενεργούνται διασταυρωτικοί έλεγχοι μεταξύ των εγκεκριμένων για πληρωμή
αιτήσεων στο εν λόγω πρόγραμμα και των στοιχείων
των αιτούντων για οικονομική αποζημίωση ασφάλισης
συγκομιδής λόγω απώλειας εισοδήματος του ΕΛ.Γ.Α.
Αναφορικά με τον ανωτέρω διασταυρωτικό έλεγχο,
αποστέλλεται από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ, αρχείο με τις επιδοτούμενες εκτάσεις από το εν λόγω πρόγραμμα στον ΕΛ.Γ.Α. έτσι
ώστε να εξαιρεθούν από πιθανή οικονομική αποζημίωση
ασφάλισης συγκομιδής λόγω απώλειας εισοδήματος.
Άρθρο 22
Δευτεροβάθμιος έλεγχος
Δύναται η διεξαγωγή δευτεροβάθμιων έλεγχων τουλάχιστον σε ποσοστό 5% των αιτήσεων πληρωμής από
τον αρμόδιο φορέα πληρωμών (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε).
Άρθρο 23
Υποχρεώσεις των δικαιούχων
Οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης καθώς και
οι υποχρεώσεις των δικαιούχων κατά την υλοποίηση του
μέτρου είναι:
α) Να υλοποιήσουν το μέτρο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην απόφαση ένταξης
β) Να μην προβούν σε μεταβολή του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος ή σε άλλη τροποποίηση των στοιχείων των
ενταγμένων στο πρόγραμμα αμπελοτεμαχίων τους, καθ’
όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, εκτός
των περιπτώσεων ανωτέρας βίας.
γ) Να μη συγκομίσουν σταφυλική παραγωγή από το/
τα εγκεκριμένα αμπελοτεμάχια ενώ θα πρέπει να υποβληθεί για τα συγκεκριμένα τεμάχια Δήλωση Συγκομιδής
με μηδενική παραγωγή και αιτιολογία την ένταξη στο
πρόγραμμα Πρώιμου Τρύγου.
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Άρθρο 24
Αποκλεισμοί και ανακτήσεις
1. Η αίτηση στήριξης απορρίπτεται ή, στην περίπτωση
που έχει ήδη χορηγηθεί κοινοτική ενίσχυση, ανακτάται
εξ’ ολοκλήρου όταν δεν πληρούνται:
α) τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 10 της παρούσας απόφασης.
β) άλλες υποχρεώσεις, που προβλέπονται από διατάξεις της ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας.
2. Οι ίδιες συνέπειες επέρχονται και εάν διαπιστωθεί
ότι ο δικαιούχος δηλώνει ψευδή στοιχεία με σκοπό να
λάβει ενίσχυση.
3. Δεν επιβάλλονται ανακτήσεις όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε σφάλμα της αρμόδιας
ή άλλης αρχής και το σφάλμα αυτό δεν μπορούσε, κατά
τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, να εντοπιστεί από το
υπόχρεο προς συμμόρφωση πρόσωπο.
4. Η αίτηση πληρωμής απορρίπτεται σε περίπτωση
που ο δικαιούχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του εμποδίζει τη διενέργεια οποιουδήποτε σχετικού ελέγχου, με
εξαίρεση τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
5. Η αίτηση πληρωμής απορρίπτεται εάν ο δικαιούχος
δεν έχει εφαρμόσει το μέτρο σε ποσοστό 100% του/των
επιλέξιμου/ων αμπελοτεμαχίου/ων.
6. Τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων εξετάζει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Άρθρο 25
Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων
1. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο του δευτεροβάθμιου
ελέγχου του άρθρου 21 διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος
δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 22 της παρούσας, τότε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε
προχωρά σε διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 2520/1997
(Α΄ 173), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο οποιονδήποτε άλλων
έλεγχων διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δεν έχει τηρήσει
τις υποχρεώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τα
εγκεκριμένα αμπελοτεμάχια τότε η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής προχωρά σε
διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Άρθρο 26
Υποδείγματα
Για την εφαρμογή της παρούσας προσαρτώνται το Παραρτήμα Ι καθώς και τα δεκαπέντε (15) Υποδείγματα τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
και τα οποία έχουν ως εξής:
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿ
ȆȓȞĮțĮȢ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ȝİȓȦıȘȢ ĲȘȢ İʌȚįȩĲȘıȘȢ
ȆȠıȩ ʌȡȠıĲȓȝȠȣ ʌȠȣ ȣʌȠȕȜȒșȘțİ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠȞ
ȆȠıȠıĲȩ ȝİȓȦıȘȢ ĲȘȢ
ȃ. 4235/14
țĮĲĮȕȜȘĲȑĮȢ İȞȓıȤȣıȘȢ
Įʌȩ 5.000 € ȑȦȢ 10.000 €
2%
Įʌȩ 10.001 € ȑȦȢ 30.000 €
5%
Įʌȩ 30.001 € ȑȦȢ 50.000 €
10%
ȊȆȅǻǼǿīȂǹȉǹ:
x ǹȓĲȘıȘ-ȊʌİȪșȣȞȘ ǻȒȜȦıȘ ȑȞĲĮȟȘȢ (ȊʌȩįİȚȖȝĮ 1)
x ȆȡĮțĲȚțȩ ȆȡȦĲȠȕȐșȝȚȠȣ ǻȚȠȚțȘĲȚțȠȪ ǼȜȑȖȤȠȣ (ȊʌȩįİȚȖȝĮ 2)
x ǹȞĮȜȣĲȚțȩȢ ȆȓȞĮțĮȢ ǹȚĲȒıİȦȞ ȝİ ıİȚȡȐ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ (ȊʌȩįİȚȖȝĮ 3)
x ǹȞĮȜȣĲȚțȩȢ ȆȓȞĮțĮȢ ǹȚĲȒıİȦȞ ȝİ ıİȚȡȐ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȐȡĲȘıȘ (ȊʌȩįİȚȖȝĮ 3Į)
x ǯǼȞıĲĮıȘ (ȊʌȩįİȚȖȝĮ 4)
x ǹȞĮȜȣĲȚțȩȢ ȆȓȞĮțĮȢ ǹȚĲȒıİȦȞ ȝİ ıİȚȡȐ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ ĮȞȐ Ȇ.Ǽ (ȊʌȩįİȚȖȝĮ 5)
x ǹʌȩĳĮıȘ ǯǼȖțȡȚıȘȢ (ȊʌȩįİȚȖȝĮ 6)
x ǹȓĲȘıȘ ȆȜȘȡȦȝȒȢ (ȊʌȩįİȚȖȝĮ 7)
x ǹȞĮȜȣĲȚțȩȢ/ȈȣȖțİȞĲȡȦĲȚțȩȢ ȆȓȞĮțĮȢ įȚțĮȚȠȪȤȦȞ İȞȓıȤȣıȘȢ (ȊʌȩįİȚȖȝĮ 8)
x ǹȓĲȘıȘ ĲȘȢ ǻ/ȞıȘȢ ǹȖȡȠĲȚțȒȢ ȅȚțȠȞȠȝȓĮȢ & ȀĲȘȞȚĮĲȡȚțȒȢ/ǹȖȡȠĲȚțȒȢ ȅȚțȠȞȠȝȓĮȢ
ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȅȆǼȀǼȆǼ ȖȚĮ țĮĲĮȕȠȜȒ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ İȞȓıȤȣıȘȢ (ȊʌȩįİȚȖȝĮ 9 )
x ǺİȕĮȓȦıȘ ǹȞĲȚʌİȡȚĳİȡİȚȐȡȤȘ (ȊʌȩįİȚȖȝĮ 10)
x ǹȞȐțĲȘıȘ ĮȤȡİȦıĲȒĲȦȢ țĮĲĮȕȜȘșȑȞĲȦȞ ʌȠıȫȞ(ȊʌȩįİȚȖȝĮ 11)
x ǲțșİıȘ ǼȜȑȖȤȠȣ ʌȡȠȢ ǹȞĲȚʌİȡȚĳİȡİȚȐȡȤȘ ʌȠȣ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ İʌȚıĲȡȠĳȒ ĮȤȡİȦıĲȒĲȦȢ țĮĲĮȕȜȘșȑȞĲȦȞ
ʌȠıȫȞ Įʌȩ ĲȠȞ/ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȩ (ȊʌȩįİȚȖȝĮ 12)
x ǼȚıȘȖȘĲȚțȒ ȑțșİıȘ ʌȡȠȢ ǹȞĲȚʌİȡȚĳİȡİȚȐȡȤȘ ȖȚĮ ȑțįȠıȘ ĮʌȩĳĮıȘȢ İʌȚıĲȡȠĳȒȢ ĮȤȡİȦıĲȒĲȦȢ
țĮĲĮȕȜȘșȑȞĲȠȢ ʌȠıȠȪ Įʌȩ ĲȠȞ/ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȩ (ȊʌȩįİȚȖȝĮ 13)
x ǹʌȩĳĮıȘ ǹȞĲȚʌİȡȚĳİȡİȚȐȡȤȘ ȖȚĮ İȓıʌȡĮȟȘ ĮȤȡİȦıĲȒĲȦȢ țĮĲĮȕȜȘșȑȞĲȠȢ ȤȡȘȝĮĲȚțȠȪ ʌȠıȠȪ
(ȊʌȩįİȚȖȝĮ 14)
x ȆİȡȚȜȘʌĲȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ȕİȕĮȓȦıȘȢ İʌȚıĲȡȠĳȒȢ ȠȚț. İȞȚıȤȪıİȦȞ – İʌȚįȠĲȒıİȦȞ ȣʌȑȡ Ǽ.ȁ.Ǽ.īǼ.Ȇ.
(ȊʌȩįİȚȖȝĮ 15)
x ȋȡȘȝĮĲȚțȩȢ țĮĲȐȜȠȖȠȢ İʌȚıĲȡȠĳȒȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ – İʌȚįȠĲȒıİȦȞ (ȊʌȩįİȚȖȝĮ 16)
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 1
ǹǿȉǾȈǾ-ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȍȈǾ

«ǹȓĲȘıȘ-ǻȒȜȦıȘ ȑȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ʌȡȫȚȝȘȢ ıȣȖțȠȝȚįȒȢ ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ ȕȐıİȚ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 47 ĲȠȣ ȀĮȞ.(ǼE) ĮȡȚș. 1308/2013».
ȆȇȅȈ:
ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾ ǼȃȅȉǾȉǹ………………………..
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ ǹīȇȅȉǿȀǾȈ OIKONOMIǹȈ & ȀȉǾȃǿǹȉȇǿȀǾȈ/
ȅǿȀȅȃȅȂǿǹȈ……………………………………………………….

ǹȇǿĬȂ. Ȇȇȍȉ……………………………..
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ……………………………
(ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ǻ.ǹ.ȅ.Ȁ.)

ȈȉȅǿȋǼǿǹ
ǹǿȉȅȊȃȉȅȈ:ǼȆȍȃȊȂȅ:……………………………………………………………ȅȃȅȂǹ…………………………………
ȅȃȅȂǹ ȆǹȉȇȅȈ:……………………………………………………
ȅȃȅȂǹ ȂǾȉȇȅȈ…………………………………….………………
ǳ ǼȆȍȃȊȂǿǹ ȃȅȂǿȀȅȊ ȆȇȅȈȍȆȅȊ:……………………………………………………………………………………
Ǽǻȇǹ:……………………………………………………………………………………..………………………………………
ǻǾȂȅȉǿȀȅ ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹ / ȀȅǿȃȅȉǾȉǹ:..….……………………………………………………………………………
ȆȅȁǾ:…………………………ȅǻȅȈ…………………………ǹȇǿĬȂ…………………….ȉȀ…..………………………………………
…
ȉǾȁǼĭȍȃȅ:…………………………………………
FAX………………………………………….…………………………………………..
ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ ǻ/ȃȈǾ (e-mail address):…………………………………………………………….…….
Aǻȉ …………………………………………… ǹĭȂ: …………………………………………………….
ǹȇǿĬȂȅȈ ȉȇǹȆǼǽǿȀȅȊ ȁȅīǹȇǿǹȈȂȅȊ:……………………..…….………… ……………………………....
ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹ ȉȇǹȆǼǽǾȈ:……………………………………………………………………………………… ……………..
ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȃȅȂǿȂȅȊ ǼȀȆȇȅȈȍȆȅȊ:
ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ:……………………………………………………..
ȅȃȅȂǹ ȆǹȉȇȅȈ:……………………………………………….
ǹȇǿĬ.ǻǼȁȉ.ȉǹȊȉȅȉǾȉǹȈ……………………………………….ǹĭȂ:……………………………………………………………………
ȆȅȁǾ:…………………………ȅǻȅȈ:………………………………ǹȇǿĬȂ:…………………ȉȀ:………………………………………
ȉǾȁǼĭȍȃȅ:…………………………………………FAX:………………………………………… …… …………………………...
ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ ǻ/ȃȈǾ (e-mail address):………………………………………………………………………………

.

ȆĮȡĮțĮȜȫ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ ȑȞĲĮȟȒȢ ȝȠȣ ıĲȠ ȆȡȩȖȡĮȝȝĮ «ȆȡȫȚȝȘȢ ıȣȖțȠȝȚįȒȢ» ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓȠįȠ 20192020, ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 47 ĲȠȣ ȀĮȞ.(ǼE) ĮȡȚș. 1308/2013 ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ
ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ıȣȞȘȝȝȑȞȠ ʌȓȞĮțĮ.
īȚĮ ĲȠȞ ȜȩȖȠ ĮȣĲȩ įȘȜȫȞȦ ȣʌİȪșȣȞĮ ȩĲȚ, ʌȜȘȡȫ ĲȚȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ȖȚĮ ĲȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ țĮȚ ĮȞĮȜĮȝȕȐȞȦ
ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ ȣȜȠʌȠȚȒıȦ ĲȘȞ ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ/ țĮĲĮıĲȡȠĳȒ ĲȦȞ ıĲĮĳȣȜȚȫȞ Įʌȩ ĲĮ ĮȝʌİȜȠĲİȝȐȤȚĮ ʌȠȣ șĮ
İȖțȡȚșȠȪȞ ıȪȝĳȦȞĮ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȠȣ İȞ ȜȩȖȦ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ.

ĬǼȍȇǼǿȉǹǿ ȉȅ īȃǾȈǿȅ ȉǾȈ ȊȆȅīȇǹĭǾȈ Ȁǹǿ
ǺǼǺǹǿȍȃǼȉǹǿ ȉȅ ȃȅȂǿȂȅ ȉǾȈ ǼȀȆȇȅȈȍȆǾȈǾȈ(*2)
(ıĳȡĮȖȓįĮ-ȣʌȠȖȡĮĳȒ)

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ…………………………
ȅ /Ǿ ǹǿȉȍȃ /ȅȊȈǹ
______________________________
(ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ- ȣʌȠȖȡĮĳȒ)

(*2)ǻȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȘ İțʌȡȠıȫʌȘıȘȢ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

25858

Τεύχος B’ 2594/26.06.2020

ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 1

ǹȃǹȁȊȉǿȀȅȈ ȆǿȃǹȀǹȈ ȈȉȅǿȋǼǿȍȃ ǹȂȆǼȁȅȉǼȂǹȋǿȍȃ

ǹ/ǹ

ȀȍǻǿȀȅȈ
ǹȂȆǼȁȅȉǼȂǹȋǿȅȊ
ǹȂȆǼȁȅȊȇīǿȀȅȊ
ȂǾȉȇȍȅȊ (Ȉȉȇ.)

ȆǼȇǿȅȋǾ

ȆȅǿȀǿȁǿǹ

ǼȀȉǹȈǾ
ǹȂȆǼȁȅȉǼ
ȂǹȋǿȅȊ

ǼȀȉǹȈǾ
ȆȅǿȀǿȁǿǹȈ*
(Ȉȉȇ.)

ȀȍǻǿȀȅȈ
ȉǼȂǹȋǿȅȊ
ǼȃǿǹǿǹȈ ǼȃǿȈȋȊȈǾȈ

(Ȉȉȇ.)

ȅǿȀȅȃȅȂǿȀǾ
ǼȃǿȈȋȊȈǾ
ǼȊȇȍ/Ȉȉȇ.

Ȇ /ǿ ǺȀȊȎȄ /ȆȋȉǺ

(ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ- ȣʌȠȖȡĮĳȒ)

* ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ıİ ȑȞĮ ĮȝʌİȜȠĲİȝȐȤȚȠ İȓȞĮȚ ĳȣĲİȝȑȞİȢ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ Įʌȩ ȝȚĮ ʌȠȚțȚȜȓĮ
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ ȖȚĮ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĮȝʌİȜȠĲİȝȐȤȚȠ ĲȠ ȠʌȠȓȠ İȓȞĮȚ ĳȣĲİȝȑȞȠ ȝİ įȪȠ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ʌȠȚțȚȜȓİȢ, ĲȠ ȪȥȠȢ
ĲȘȢ İȞȓıȤȣıȘȢ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ ȝİ ȕȐıȘ ĲȘȞ ʌȠȚțȚȜȓĮ ȝİ ĲȠ ȤĮȝȘȜȩĲİȡȠ ʌȠıȩ İȞȓıȤȣıȘȢ, ĮȞİȟĮȡĲȒĲȠȣ ȑțĲĮıȘȢ ʌȠȣ
țĮĲĮȜĮȝȕȐȞİȚ țĮȚ ȚıȤȪİȚ ȖȚĮ ȩȜȘ ĲȘȞ ȑțĲĮıȘ ĲȠȣ İʌȚȜȑȟȚȝȠȣ ĮȝʌİȜȠĲİȝĮȤȓȠȣ.
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*
*ȈȘȝİȚȫȞİĲĮȚ țĮĲȩʌȚȞ İȜȑȖȤȠȣ,
ĮȞ Ș ĮȓĲȘıȘ İȓȞĮȚ İʌȚȜȑȟȚȝȘ Ȓ ȩȤȚ.
ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾ ǼȃȅȉǾȉǹ: …………………………………………….
ǻ.ǹ.ȅ.Ȁ.:……………………………………………………………………
ǹȂȆǼȁȅȊȇīǿȀǾ ȆǼȇǿȅǻȅȈ : …………………………………………

ȆȇǹȀȉǿȀȅ ȆȇȍȉȅǺǹĬȂǿȅȊ ǻǿȅǿȀǾȉǿȀȅȊ ǼȁǼīȋȅȊ ǹǿȉǾȈǾȈ
Ȉȉȅ ȆȇȅīȇǹȂȂǹ ȆȇȍǿȂǾȈ ȈȊīȀȅȂǿǻǾȈ
ȈȒȝİȡĮ …………………..Ș ǼʌȚĲȡȠʌȒ, Ș ȠʌȠȓĮ ıȣȞİıĲȒșȘ ȝİ ĲȘȞ ȣʌǯ ĮȡȚș. ………………….ĮʌȩĳĮıȘ ĲȠȣ
……………………...………,ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȘ Įʌȩ
ĲȠȣȢ:………………………………...…………………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……………………………………………………….
ıİ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣ ȀĮȞ.(ǼȀ) ĮȡȚșȝ. 1308/2013 ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ, țĮȚ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ĮȡȚș. …………
…………Ȋ.ǹ. ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȓȘıİ įȚȠȚțȘĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ ıĲȘȞ ĮȓĲȘıȘ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ȝİ ĮȡȚș. ȆȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ ……/ ../..
țĮȚ ıĲȠȚȤİȓĮ:
ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ…………………………………….……ȆǹȉȇȍȃȊȂȅ……………………………
ǹ.ĭ.Ȃ…………………………………………………………ǻ.ȅ.Ȋ…………………………………………
ǻǾȂȅȈ/ȀȅǿȃȅȉǾȉǹ: ………………………………………………………………………
ȃǹǿ
ǿ. ǼȁǼīȋȅȈ ȀȇǿȉǾȇǿȍȃ ǼȆǿȁǼȄǿȂȅȉǾȉǹȈ (ǹȇĬȇȅ 10 ȉǾȈ Ȋ.ǹ):
ǹ) Ǿ ǹǿȉǾȈǾ Ǽǿȃǹǿ ǼȂȆȇȅĬǼȈȂǾ
Ǻ) Ǿ ǹǿȉǾȈǾ ȈȊȃȅǻǼȊǼȉǹǿ ǹȆȅ ȅȁǹ ȉǹ ǹȆǹȇǹǿȉǾȉǹ ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀǹ
ī) ǿȈȋȊȅȊȃ ȅȁǼȈ ȅǿ ǹȆǹȇǹǿȉǾȉǼȈ ȆȇȅȏȆȅĬǼȈǼǿȈ ȉȅȊ ǹȇĬȇȅȊ 8 īǿǹ ȉȅ/ȉǹ ǹȂȆǼȁȅȉǹȂǹȋǿȅ/ǹ

ǿǿ. ǼȁǼīȋȅȈ ǹȆǹȇǹǿȉǾȉȍȃ ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀȍȃ (țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ):
1.

ǻȒȜȦıȘ ĮȝʌİȜȠțĮȜȜȚȑȡȖİȚĮȢ (İțĲȣʌȦȝȑȞȘ Įʌȩ ĲȠ ǹȝʌ. ȂȘĲȡȫȠ)

2.

ǻȘȜȫıİȚȢ ıȣȖțȠȝȚįȒȢ ȖȚĮ ĲȚȢ įȪȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĮȝʌİȜȠȣȡȖȚțȑȢ ʌİȡȚȩįȠȣȢ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ ĲȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ
ȑȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ.

3.

ǻȒȜȦıȘ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĲȘȢ İȞȚĮȓĮȢ İȞȓıȤȣıȘȢ

4.

ĭȦĲȠĲȣʌȓĮ ĲȦȞ įȪȠ ȩȥİȦȞ ĲȘȢ ĮıĲȣȞȠȝȚțȒȢ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ

5.

ĭȦĲȠĲȣʌȓĮ ĲȠȣ İțțĮșĮȡȚıĲȚțȠȪ ĲȘȢ İĳȠȡȓĮȢ Ȓ ĲȘȢ ĳȠȡȠȜȠȖȚțȒȢ įȒȜȦıȘȢ

6.

ĭȦĲȠĲȣʌȓĮ ĲȘȢ 1ȘȢ ıİȜȓįĮȢ ĲȠȣ ȕȚȕȜȚĮȡȓȠȣ ĲȡĮʌȑȗȘȢ ȝİ ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ ĲȡĮʌİȗȚțȠȪ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ.

ǿǿǿ. ǼȁǼīȋȅȈ ǹȆǹȇǹǿȉǾȉȍȃ ȆȇȅȏȆȅĬǼȈǼȍȃ
1. ȅȚ İțĲȐıİȚȢ İȓȞĮȚ ĳȣĲİȝȑȞİȢ ȝİ ĲȚȢ ȠȚȞȠʌȠȚȒıȚȝİȢ ʌȠȚțȚȜȓİȢ ĲȠȣ ȆȓȞĮțĮ 1 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 9 ĲȘȢ Ȋ.ǹ
2. ȅȚ İțĲȐıİȚȢ İȓȞĮȚ țĮĲĮȤȦȡȚıȝȑȞİȢ ıĲȠ ĮȝʌİȜȠȣȡȖȚțȩ ȝȘĲȡȫȠ

ȅȋǿ
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3. īȚĮ ĲȚȢ İȞ ȜȩȖȦ İțĲȐıİȚȢ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ȠȚ įȘȜȫıİȚȢ ıȣȖțȠȝȚįȒȢ Ȓ țĮȚ įȘȜȫıİȚȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĲȦȞ įȪȠ
ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȦȞ İĲȫȞ
4. īȚĮ ĲȚȢ İȞ ȜȩȖȦ İțĲȐıİȚȢ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ǹȓĲȘıȘ ǼȞȚĮȓĮȢ ǼȞȓıȤȣıȘȢ ȖȚĮ ĲȠ ĲȡȑȤȠȞ ȘȝİȡȠȜȠȖȚĮțȩ ȑĲȠȢ
5. ǯǼȤȠȣȞ ĲȘȡȘșİȓ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ ĲȚȢ İșȞȚțȑȢ țĮȚ țȠȚȞȠĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȖȚĮ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ ĮȝʌİȜȠȣȡȖȚțȒȢ
İțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ
6. ȉȠ ȝȑȖİșȠȢ ĲȘȢ ĳȣĲİȝȑȞȘȢ ȑțĲĮıȘȢ İȓȞĮȚ  1 ıĲȡȑȝȝĮĲȠȢ
7. ȉȠ/ĲĮ ĮȝʌİȜȠĲİȝȐȤȚĮ ȑȤİȚ/İȤȠȣȞ ĳȣĲİȣșİȓ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȠ ȑĲȠȢ 2017

ǿV. ȆȇǹīȂǹȉȅȆȅǿǾĬǾȀǼ ǻǿǹȈȉǹȊȇȍȈǾ:
1.

ȉȍȃ ȆȇȅȈȍȆǿȀȍȃ Ȁǹǿ ǹȁĭǹȇǿĬȂǾȉǿȀȍȃ (ȋǹȇȉȅīȇǹĭǿȀȅ ȊȆȅǺǹĬȇȅ, ȊȆǹȇȄǾ ǹīȇȅȉǼȂǹȋǿȍȃ) ȈȉȅǿȋǼǿȍȃ
ȉǾȈ ǹȆȅǺȁǾĬǼǿȈǹȈ ǹǿȉǾȈǾȈ ȂǼ ȉǹ ǹȃȉǿȈȉȅǿȋǹ ȉȅȊ ǹȂȆǼȁȅȊȇīǿȀȅȊ ȂǾȉȇȍȅȊ

2.

ȉȍȃ ȆȇȅȈȍȆǿȀȍȃ Ȁǹǿ ǹȁĭǹȇǿĬȂǾȉǿȀȍȃ ȈȉȅǿȋǼǿȍȃ ȉǾȈ ȊȆȅǺȁǾĬǼǿȈǹȈ ǹǿȉǾȈǾȈ ȂǼ ȉǹ ǹȃȉǿȈȉȅǿȋǹ ȉȅȊ
ȆȁǾȇȅĭȅȇǿǹȀȅȊ ȈȊȈȉǾȂǹȉȅȈ ǹǿȉǾȈǼȍȃ ǼȃǿǹǿǹȈ ǼȃǿȈȋȊȈǾȈ

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ:………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

V. ǺǹĬȂȅȁȅīǿǹ ǹǿȉǾȈǾȈ

ǹ/ǹ
ȀȦįȚțȩȢ
ǹȝʌİȜȠĲİȝĮȤȓȠȣ

ǲțĲĮıȘ
ĮȝʌİȜȠĲİȝĮȤȓȠȣ
(ıĲȡ.)

ȆȠȚțȚȜȓĮ

ȈȣȞĲİȜİıĲȒȢ
ȈȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ

ȈȊȃȅȁȅ

ȅǿ ǼȁǼīȀȉǼȈ

ǺĮșȝȠȜȠȖȓĮ
ĮȝʌİȜȠĲİȝĮȤȓȠȣ

ȈȣȞȠȜȚțȒ
ǺĮșȝȠȜȠȖȓĮ
ĮȓĲȘıȘȢ
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ǼȃȈȉǹȈǾ
ȆȇȅȈ:
ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾ ǼȃȅȉǾȉǹ………………………..
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ ǹīȇȅȉǿȀǾȈ OIKONOMIǹȈ & ȀȉǾȃǿǹȉȇǿȀǾȈ/
ȅǿȀȅȃȅȂǿǹȈ……………………………………………………….

ǹȇǿĬȂ. Ȇȇȍȉ……………………………..
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ……………………………
(ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ǻ.ǹ.ȅ.Ȁ.)

ȈȉȅǿȋǼǿǹ
ǹǿȉȅȊȃȉȅȈ:ǼȆȍȃȊȂȅ:……………………………………………………………ȅȃȅȂǹ……………………………
ȅȃȅȂǹ ȆǹȉȇȅȈ:……………………………………………………
ȅȃȅȂǹ ȂǾȉȇȅȈ…………………………………….………………
ǳ ǼȆȍȃȊȂǿǹ ȃȅȂǿȀȅȊ ȆȇȅȈȍȆȅȊ:……………………………………………………………………………………
Ǽǻȇǹ:……………………………………………………………………………………..………………………………………
ǻǾȂȅȉǿȀȅ ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹ / ȀȅǿȃȅȉǾȉǹ:..….……………………………………………………………………………
ȆȅȁǾ:…………………………ȅǻȅȈ…………………………ǹȇǿĬȂ…………………….ȉȀ…..…………………………
ȉǾȁǼĭȍȃȅ:…………………………………………
FAX………………………………………….…………………………………………..
ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ ǻ/ȃȈǾ (e-mail address):…………………………………………………………….…….
Aǻȉ …………………………………………… ǹĭȂ: …………………………………………………….
ǹȇǿĬȂȅȈ ȉȇǹȆǼǽǿȀȅȊ ȁȅīǹȇǿǹȈȂȅȊ:……………………..…….………… ……………………………....
ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹ
ȉȇǹȆǼǽǾȈ:………………………………………………………………………………………
……………..
ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȃȅȂǿȂȅȊ ǼȀȆȇȅȈȍȆȅȊ:
ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ:…………………………………………………
ȅȃȅȂǹ ȆǹȉȇȅȈ:……………………………………………….
ǹȇǿĬ.ǻǼȁȉ.ȉǹȊȉȅȉǾȉǹȈ……………………………………….ǹĭȂ:………………………………………………………
ȆȅȁǾ:…………………………ȅǻȅȈ:………………………………ǹȇǿĬȂ:…………………ȉȀ:…………………………
ȉǾȁǼĭȍȃȅ:…………………………………………FAX:………………………………………… ……
ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ ǻ/ȃȈǾ (e-mail address):………………………………………………………………………………

ȊʌİȪșȣȞĮ įȘȜȫȞȦ ȩĲȚ ȑȤȦ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ǹȝʌİȜȠȣȡȖȚțȒ ȆİȡȓȠįȠ 2019-2020 ȝİ .ǹȡ. ȆȡȦĲ.
………..………………………… ıĲȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ĲȘȢ ȆȡȫȚȝȘȢ ȈȣȖțȠȝȚįȒȢ ȕȐıİȚ ĲȠȣ ȀĮȞ. (ǼǼ)
1308/2013 ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȀĮȞ. (ǼǼ) 1149/2016 țĮȚ ĲȠȣ
ȀĮȞ. (ǼǼ) 1150/2016 ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ.
ȁǺȀ ȋȇȆǻǺȂȂȎ ǽȄȉȊǺȉǿ Ȏȉ ȁǺȊȎȊǽȈȎ:

…………………………………………………………………………………………………………………………

............................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĬǼȍȇǼǿȉǹǿ ȉȅ īȃǾȈǿȅ ȉǾȈ ȊȆȅīȇǹĭǾȈ Ȁǹǿ
ǺǼǺǹǿȍȃǼȉǹǿ ȉȅ ȃȅȂǿȂȅ ȉǾȈ ǼȀȆȇȅȈȍȆǾȈǾȈ(*2)
(ıĳȡĮȖȓįĮ-ȣʌȠȖȡĮĳȒ)

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ:…………………
ȅ /Ǿ ǹǿȉȍȃ /ȅȊȈǹ

(ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ- ȣʌȠȖȡĮĳȒ)

**ǻȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȘ İțʌȡȠıȫʌȘıȘ
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ǹȃǹȁȊȉǿȀȅȈ ȆǿȃǹȀǹȈ ǹǿȉǾȈǼȍȃ ǹȃǹ ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾ ǼȃȅȉǾȉǹ īǿǹ ȉȅ ȆȇȅīȇǹȂȂǹ
ȆȇȍȎȂǾȈ ȈȊīȀȅȂǿǻǾȈ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ:………….
ȅǿ ǼȁǼīȀȉǼȈ

(ȊȆȅīȇǹĭǾ)

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ:…………….
ȅ ǻǿǼȊĬȊȃȉǾȈ ǹīȇȅȉǿȀǾȈ
ȅǿȀȅȃȅȂǿǹȈ & ȀȉǾȃǿǹȉȇǿȀǾȈ

(ȈĭȇǹīǴǻǹ-ȊȆȅīȇǹĭǾ)
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ǹȆȅĭǹȈǾ ǼīȀȇǿȈǾȈ
ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾ ǼȃȅȉǾȉǹ
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ ǹīȇȅȉǿȀǾȈ ȅǿȀȅȃȅȂǿǹȈ &
ȀȉǾȃǿǹȉȇǿȀǾȈ/ ȅǿȀȅȃȅȂǿǹȈ
……………………………………

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ:
ǹȡȚș. ȆȡȦĲ.:
ȆȇȅȈ : «ț …………………………………….. »
ȉĮȤ. ǻ/ȞıȘ:
ȉĮȤ. ȀȦį. :

ĬȑȝĮ :«ǲȖțȡȚıȘ ȑȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ʌȡȫȚȝȘȢ ıȣȖțȠȝȚįȒȢ ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ ȕȐıİȚ ĲȠȣ ȀĮȞ. (ǼǼ)
1308/2013 ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ».
ǹȆȅĭǹȈǾ
ȅ ǻǿǼȊĬȊȃȉǾȈ ǹīȇȅȉǿȀǾȈ ȅǿȀȅȃȅȂǿǹȈ &
ȀȉǾȃǿǹȉȇǿȀǾȈ/ȅǿȀȅȃȅȂǿǹȈ

1.
2.
3.

ǲȤȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ :
ȉȠ ȐȡșȡȠ 47 ĲȠȣ ȀĮȞ (ǼǼ) ĮȡȚș. 1308/2013.
ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȝİ ĮȡȚș. ………………….. Ȋ.ǹ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖȠȪ ǹȖȡȠĲȚțȒȢ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ țĮȚ
ȉȡȠĳȓȝȦȞ.
ȉȘȞ ȝİ ĮȡȚș. …………………………….ĮȓĲȘıȘ ȑȞĲĮȟȘȢ ĲȠȣ ĮȞĲȚıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠȣ (İĲĮȚȡȚțȒ İʌȦȞȣȝȓĮ/
ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ).

ǹȆȅĭǹȈǿǽǼǿ
ȉȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĮȓĲȘıȘȢ ȑȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ʌȡȫȚȝȘȢ ıȣȖțȠȝȚįȒȢ ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ ȕȐıİȚ ĲȦȞ ȀĮȞ. (ǼǼ)
1308/2013 ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ, (ǼǼ) 1149/2016 țĮȚ 1150/2016 ĲȘȢ
ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ȩʌȦȢ țȐșİ ĳȠȡȐ ȚıȤȪȠȣȞ, ĲȠȣ ĮȞĲȚıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠȣ ț. …………………………(İĲĮȚȡȚțȒ İʌȦȞȣȝȓĮ/
ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ) ĲȠȣ ……… ……………….. (ʌĮĲȡȫȞȣȝȠ), ȑįȡĮ/ țĮĲȠȓțȠȣ …………….…, ȝİ ǹ.ĭ.Ȃ
…………….., ǻ.ȅ.Ȋ … …………….., ǹȡȚșȝȩ ǻİȜĲȓȠȣ ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ (ǹ.ǻ.ȉ.) ............…………., Ƞ ȠʌȠȓȠȢ
ȞȩȝȚȝĮ İțʌȡȠıȦʌİȓĲĮȚ Įʌȩ ………………………….. (ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ), ȝİ ǹ.ĭ.Ȃ ……………..,
ǻ.ȅ.Ȋ………………., ǹȡȚșȝȩ ǻİȜĲȓȠȣ ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ (ǹ.ǻ.ȉ.) ……………….
ȅ ĮȞĲȚıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠȢ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ İțĲİȜȑıİȚ ĲȘȞ ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ ĲȘȢ ıĲĮĳȣȜȚțȒȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ıĲĮ
ĮȝʌİȜȠĲİȝȐȤȚĮ ʌȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ țĮĲȦĲȑȡȦ, ĲȠ ĮȡȖȩĲİȡȠ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ ……………………… 2020.

ǹ/
ǹ

ȀȍǻǿȀȅȈ
ǹȂȆǼȁȅȉǼȂǹȋǿȅȊ
ǹȂȆǼȁȅȊȇīǿȀȅȊ
ȂǾȉȇȍȅȊ (Ȉȉȇ.)

ȆǼȇǿȅȋǾ

ȆȅǿȀǿȁǿǹ

ǼȀȉǹȈǾ
ǹȂȆǼȁȅȉǼȂǹȋǿȅȊ

ǼȀȉǹȈǾ ȆȅǿȀǿȁǿǹȈ

ȅǿȀȅȃȅȂǿȀǾ
ǼȃǿȈȋȊȈǾ

(Ȉȉȇ.)
(Ȉȉȇ.)

ǼȊȇȍ/Ȉȉȇ.

ȅ ǻIEȊĬȊȃȉǾȈ ǹīȇȅȉǿȀǾȈ ȅǿȀȅȃȅȂǿǹȈ &
ȀȉǾȃǿǹȉȇǿȀǾȈ/ȅǿȀȅȃȅȂǿǹȈ

(ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ, ȊȆȅīȇǹĭǾ, Ȉĭȇǹīǿǻǹ ȉǾȈ ǻ.ǹ.ȅ.
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ǹǿȉǾȈǾ ȆȁǾȇȍȂǾȈ
«ǹȓĲȘıȘ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢ ʌȡȫȚȝȘȢ ıȣȖțȠȝȚįȒȢ țĮȚ ĮȓĲȘıȘ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ İȞȓıȤȣıȘȢ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ ıĲȠ
ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ʌȡȐıȚȞȠȣ ĲȡȪȖȠȣ ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ ȕȐıİȚ ĲȠȣ ȀĮȞ.(ǼǼ) ĮȡȚș.1308/2013 ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ
ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ»
ȆȇȅȈ:
ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾ ǼȃȅȉǾȉǹ………………………..
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ ǹīȇȅȉǿȀǾȈ OIKONOMIǹȈ & ȀȉǾȃǿǹȉȇǿȀǾȈ/
ȅǿȀȅȃȅȂǿǹȈ……………………………………………………….

ǹȇǿĬȂ. Ȇȇȍȉ……………………………..
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ……………………………
(ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ǻ.ǹ.ȅ.Ȁ.)

ȈȉȅǿȋǼǿǹ
ǹǿȉȅȊȃȉȅȈ:ǼȆȍȃȊȂȅ:……………………………………………………………ȅȃȅȂǹ………………………
ȅȃȅȂǹ ȆǹȉȇȅȈ:……………………………………………………
ȅȃȅȂǹ ȂǾȉȇȅȈ…………………………………….………………
ǳ ǼȆȍȃȊȂǿǹ ȃȅȂǿȀȅȊ ȆȇȅȈȍȆȅȊ:………………………………………………………………………………
Ǽǻȇǹ:……………………………………………………………………………………..………………………………
ǻǾȂȅȉǿȀȅ ǻǿǹȂǼȇǿȈȂǹ / ȀȅǿȃȅȉǾȉǹ:..….………………………………………………………………………
ȆȅȁǾ:…………………………ȅǻȅȈ…………………………ǹȇǿĬȂ…………………….ȉȀ…..…………………
ȉǾȁǼĭȍȃȅ:…………………………………………
FAX………………………………………….…………………………………………..
ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ ǻ/ȃȈǾ (e-mail address):…………………………………………………………….…….
Aǻȉ …………………………………………… ǹĭȂ: …………………………………………………….
ǹȇǿĬȂȅȈ ȉȇǹȆǼǽǿȀȅȊ ȁȅīǹȇǿǹȈȂȅȊ:……………………..…….………… ……………………………....
ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹ ȉȇǹȆǼǽǾȈ:………………………………………………………………………………………
ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȃȅȂǿȂȅȊ ǼȀȆȇȅȈȍȆȅȊ:
ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ:……………………………………………………..
ȅȃȅȂǹ ȆǹȉȇȅȈ:……………………………………
ǹȇǿĬ.ǻǼȁȉ.ȉǹȊȉȅȉǾȉǹȈ…………………………….ǹĭȂ:…………………………………………………………
ȆȅȁǾ:…………………………ȅǻȅȈ:………………………………ǹȇǿĬȂ:…………………ȉȀ:…………………
ȉǾȁǼĭȍȃȅ:…………………………………………FAX:………………………………………… ……
ǾȁǼȀȉȇȅȃǿȀǾ ǻ/ȃȈǾ (e-mail address):………………………………………………………………………………
Ȉİ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȘȢ ȝİ ĮȡȚș. ……………………………ĮʌȩĳĮıȘȢ ȑȖțȡȚıȘȢ ȑȞĲĮȟȘȢ ıĲȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ʌȡȫȚȝȘȢ ıȣȖțȠȝȚįȒȢ
ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȠȣ ȀĮȞ.(ǼǼ) ĮȡȚș.1308/2013 ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ıĮȢ
ȣʌȠȕȐȜȦ ĮȓĲȘıȘ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢ ʌȡȐıȚȞȠȣ ĲȡȪȖȠȣ țĮȚ ĮȓĲȘıȘ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ İȞȓıȤȣıȘȢ.
ĬǼȍȇǼǿȉǹǿ ȉȅ īȃǾȈǿȅ ȉǾȈ ȊȆȅīȇǹĭǾȈ Ȁǹǿ
ǺǼǺǹǿȍȃǼȉǹǿ ȉȅ ȃȅȂǿȂȅ ȉǾȈ ǼȀȆȇȅȈȍȆǾȈǾȈ(*2)
(ıĳȡĮȖȓįĮ-ȣʌȠȖȡĮĳȒ)

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ……………
ȅ /Ǿ ǹǿȉȍȃ /ȅȊȈǹ

______________________________
(ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ- ȣʌȠȖȡĮĳȒ)

**ǻȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȘ İțʌȡȠıȫʌȘıȘ
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ǹȃǹȁȊȉǿȀȅȈ/ȈȊīȀǼȃȉȇȍȉǿȀȅȈ ȆǿȃǹȀǹȈ ǻǿȀǹǿȅȊȋȅȊ/ȍȃ ǼȃǿȈȋȊȈǾȈ
ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾȈ ǼȃȅȉǾȉǹȈ Ȉȉȅ ȆȇȅīȇǹȂȂǹ ȆȇȍǿȂǾȈ ȈȊīȀȅȂǿǻǾȈ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ:………….
ȅǿ ǼȁǼīȀȉǼȈ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ:…………….
ȅ ǻǿǼȊĬȊȃȉǾȈ ǹīȇȅȉǿȀǾȈ
ȅǿȀȅȃȅȂǿǹȈ & ȀȉǾȃǿǹȉȇǿȀǾȈ

(ȈĭȇǹīǴǻǹ-ȊȆȅīȇǹĭǾ)

(ȊȆȅīȇǹĭǾ)
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ǺȀȊǿȉǿ
ǽȂȂǿȄȀȁǿ ǼǿȃȆȁȈǺȊȀǺ
ȇǽȈȀĮǽȈǽȀǺȁǿ ǽȄȆȊǿȊǺ…………………..…
ǼȀǽȋĭȋȄȉǿ ǺĬȈȆȊȀȁǿȉ ȆȀȁȆȄȆȃȀǺȉ &
ȁȊǿȄȀǺȊȈȀȁǿȉ…………………………………
Ȋįȥ. Ǽ/ȟĲș:
Ȋįȥ. ȁȬİțȜįȣ:
e-mail:
ȊșȝȒĴȧȟȡ:
Fax:
ȇȝșȢȡĴȡȢȔıȣ:
ĭȒȞį «…………………………………………….
ĲȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ĲȘȢ ʌȡȫȚȝȘȢ ıȣȖțȠȝȚįȒȢ
ȕȐıİȚ ĲȦȞ ȀĮȞ.(Ǽ.Ǽ.) 1308/2013 ĲȠȣ
ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ
țĮȚ ĲȦȞ ȀĮȞ.(Ǽ.Ǽ) (Ǽ.Ǽ.) 1149/2016 țĮȚ
1150/2016 ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ – ǹȝʌİȜȠȠȚȞȚțȒȢ
ȆİȡȚȩįȠȣ ʌȜȘȡȦȝȒȢ 20…../20…..».

ǺȢ. ȇȢȧĳ.:
ǿȞıȢȡȞșȟȔį :
ȇȈȆȉ:
Ȇ.ȇ.ǽ.ȁ.ǽ.ȇ.ǽ.
1. ǻȚİȪșȣȞıȘ ǯǹȝİıȦȞ ǼȞȓıȤȣıİȦȞ & ǹȖȠȡȐȢ
ȉȝȒȝĮ ȆȡȠȖȡĮȝȝȐĲȦȞ ĭȠȡȑȦȞ
2. ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȆȜȘȡȦȝȫȞ
ǹȖȡȠĲȚțȫȞ
ǼȞȚıȤȪıİȦȞ
ȉȝȒȝĮ ȁȠȖȚıĲȘȡȓȠȣ ȆȜȘȡȦȝȫȞ
ǻȠȝȠțȠȪ 5, 10445 ǹșȒȞĮ

ȈĮȢ ȣʌȠȕȐȜȜȠȣȝİ ĲĮ țȐĲȦșȚ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ
ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ıİ ……….(ıȣȞȠȜȚțȩȢ ĮȡȚșȝȩȢ)
įȚțĮȚȠȪȤȦȞ:
1) ȈȣȖțİȞĲȡȦĲȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ȝİ ĮȡȚșȝȠȪȢ
İțĲȣʌȫıİȦȞ:………………șİȦȡȘȝȑȞȘ
țĮȚ
ıĳȡĮȖȚıȝȑȞȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ ĮȡȝȠįȓȠȣȢ ȣʌĮȜȜȒȜȠȣȢ.
2) ǹȞĮȜȣĲȚțȑȢ țĮĲĮıĲȐıİȚȢ ȝİ ĮȡȚșȝȠȪȢ
İțĲȣʌȫıİȦȞ:………………įİȩȞĲȦȢ șİȦȡȘȝȑȞİȢ
țĮȚ ıĳȡĮȖȚıȝȑȞİȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ ĮȡȝȠįȓȠȣȢ
ȣʌĮȜȜȒȜȠȣȢ.
3) ǻİȩȞĲȦȢ șİȦȡȘȝȑȞȠ țĮȚ ıĳȡĮȖȚıȝȑȞȠ
ȆȡĮțĲȚțȩ ǻȚȠȚțȘĲȚțȠȪ ǼȜȑȖȤȠȣ
4) ǻİȩȞĲȦȢ șİȦȡȘȝȑȞȠ țĮȚ ıĳȡĮȖȚıȝȑȞȠ
ȆȡĮțĲȚțȩ ǼʌȚĲȠʌȓȠȣ ǼȜȑȖȤȠȣ
5) ǺİȕĮȓȦıȘ ǹȞĲȚʌİȡȚĳİȡİȚȐȡȤȘ.
ȆĮȡĮțĮȜȠȪȝİ ȖȚĮ ĲȚȢ įȚțȑȢ ıĮȢ İȞȑȡȖİȚİȢ.
Ȇ ǼȀǽȋĭȋȄȊǿȉ ǺĬȈȆȊȀȁǿȉ
ȆȀȁȆȄȆȃȀǺȉ & ȁȊǿȄȀǺȊȈȀȁǿȉ

(ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ, ȊʌȠȖȡĮĳȒ, ȈĳȡĮȖȓįĮ ĲȘȢ ǻ.ǹ.ȅ.Ȁ.)
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ȇǽȈȀĮǽȈǽȀǺȁǿ ǽȄȆȊǿȊǺ ………………………………………….
ǼȀǽȋĭȋȄȉǿ ǺĬȈȆȊȀȁǿȉ ȆȀȁȆȄȆȃȀǺȉ & ȁȊǿȄȀǺȊȈȀȁǿȉ…………………………..
ȊȃǿȃǺ
: ……………………………..
ȇȝșȢȡĴȡȢȔıȣ : …………
ǿȞıȢȡȞșȟȔį: ……………
Ȋįȥ. Ǽ/ȟĲș
: ……………………………..
ǺȢțȚ.ȇȢȧĳ.:
ȊșȝȒĴȧȟȡ
: ………………………….
ȇȈȆȉ: Ȇ.ȇ.ǽ.ȁ.ǽ.ȇ.ǽ.
ǼțıȫȚȤȟĲș ǲȞıĲȧȟ ǽȟțĲȥȫĲıȧȟ & ǺȗȡȢȑȣ
ȊȞȓȞį ȇȢȡȗȢįȞȞȑĳȧȟ ĮȡȢȒȧȟ
ǻȠȝȠțȠȪ 5
ȉ.Ȁ 10445, ǹșȒȞĮ
ǻǽǻǺȀȎȉǿ
Ȇ ǺȄȊȀȇǽȈȀĮǽȈǽȀǺȈȌǿȉ ……………………
ǲȤȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ:
1. TȘȞ ȝİ ĮȡȚș. 394555/23-10-2000 Ȁ.Ȋ.ǹ «ʌİȡȓ ĮȞȐșİıȘȢ ĮȡȝȠįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȠȣ ȅ.Ȇ.Ǽ.Ȁ.Ǽ.Ȇ.Ǽ. ıĲȚȢ
ȆİȡȚĳİȡİȚĮțȑȢ ǼȞȩĲȘĲİȢ ĲȘȢ ȤȫȡĮȢ» ȩʌȦȢ ıȣȝʌȜȘȡȫșȘțİ, ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ țĮȚ ȚıȤȪİȚ,
2. ȉȘȞ ȝİ ĮȡȚș. ………………………………..Ȋ.ǹ.
3. …………………………………………(*)
ǺİȕĮȚȫȞİȚ ȩĲȚ, ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȒșȘțĮȞ ȩȜȠȚ ȠȚ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ ĲȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ʌȡȫȚȝȘȢ ıȣȖțȠȝȚįȒȢ
ĮȝʌİȜȠȠȚȞȚțȒȢ ʌİȡȚȩįȠȣ 2019-2020, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ țİȓȝİȞİȢ țȠȚȞȠĲȚțȑȢ țĮȚ İșȞȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ.
Ǿ İȞ ȜȩȖȦ ȕİȕĮȓȦıȘ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȠȞ ıȣȖțİȞĲȡȦĲȚțȩ ʌȓȞĮțĮ ʌȜȘȡȦȝȒȢ ȝİ ……. ĮȡȚșȝȠȪȢ İțĲȪʌȦıȘȢ:
Ȇ ǺȄȊȀȇǽȈȀĮǽȈǽȀǺȈȌǿȉ

(ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ, ȣʌȠȖȡĮĳȒ, ıĳȡĮȖȓįĮ ĲȘȢ ǻ.ǹ.ȅ.Ȁ.)

(*)ȆȡȠıĲȓșİĲĮȚ ıȘȝİȓȠ 3, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮȡȝȩįȚȠȢ ȡ ǺȟĳțʍıȢțĴıȢıțȑȢȥșȣ țĮȚ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ș ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ĮʌȩĳĮıȘ ʌȠȣ
ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ ĮȞȐșİıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣʌȠȖȡĮĳȒ ĲȘȢ ȕİȕĮȓȦıȘȢ Įʌȩ ĲȠȞ ǺȟĳțʍıȢțĴıȢıțȑȢȥș. ǽțİȑȝȝȧȣ İțįȗȢȑĴıĳįț Ȝįț ʍįȢįȞȒȟȡȤȟ ĳį
İȫȡ (2) ĲșȞıȔį Ĳĳį Ȓȥȡȟĳįȣ ȤʍȪȦș.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

25870

Τεύχος B’ 2594/26.06.2020

ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 11

ǽȂȂǿȄȀȁǿ ǼǿȃȆȁȈǺȊȀǺ
ȇıȢțĴıȢıțįȜȓ ǽȟȪĳșĳį ……………..
Ǽ.Ǻ.Ȇ.ȁ. ……………………………………..
ȊȞȓȞį:……………………………….……..
Ȋįȥ. Ǽ/ȟĲș …………….………………

ȃǽ ǺȇȆǼǽȀȅǿ
ȇȈȆȉ: ǽȟİțįĴıȢȪȞıȟȡ (ǺĮȃ: ………………….)
ȁȆȀȄ.: Ȇ.ȇ.ǽ.ȁ.ǽ.ȇ.ǽ.
1. ǼțıȫȚȤȟĲș ȇȝșȢȧȞȬȟ ǺȗȢȡĳțȜȬȟ ǽȟțĲȥȫĲıȧȟ
į) ȊȞȓȞį ȇįȢįȜȡȝȡȫȚșĲșȣ ǺȥȢıȧĲĳȓĳȧȣ
ȇȡĲȬȟ
ȁįĳįȖȝșȚȒȟĳȧȟ
Ȗ) ȊȞȓȞį ȂȡȗțĲĳșȢȔȡȤ ȇȝșȢȧȞȬȟ
2. ǼțıȫȚȤȟĲș ǰǺȞıĲȧȟ ǽȟțĲȥȫĲıȧȟ & ǺȗȡȢȑȣ
ȊȞȓȞį ȇȢȡȗȢįȞȞȑĳȧȟ ĮȡȢȒȧȟ
ǻȠȝȠțȠȪ 5, ȉ.Ȁ 10445 ǹșȒȞĮ

ĭǽȃǺ: «ǺȟȑȜĳșĲș įȥȢıȧĲĳȓĳȧȣ ȜįĳįȖȝșȚȒȟĳȧȟ ʍȡĲȬȟ»
ȈĮȢ İȞȘȝİȡȫȞȠȣȝİ ȩĲȚ ȝİ ĲȘȞ ȣʌ’ ĮȡȚș. ……………………ĮʌȩĳĮıȘ ȑȖțȡȚıȘȢ, İȞĲĮȤșȒțĮĲİ ıĲȠ
ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ĲȘȢ ʌȡȫȚȝȘȢ ıȣȖțȠȝȚįȒȢ ĮȝʌİȜȠȠȚȞȚțȒȢ ʌİȡȚȩįȠȣ 2019-2020 ȖȚĮ ĮȡȚșȝȠȪ ĲİȝĮȤȓȠȣ/
ȦȞ………………., ȑțĲĮıȘȢ ………….. ıĲȡ.
ǹʌȩ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ȝĮȢ, ıİ İȞȚıȤȪıİȚȢ ʌȠȣ ıĮȢ ȤȠȡȘȖȒșȘțĮȞ ȝİ İȞĲȠȜȒ
ʌȜȘȡȦȝȒȢ………………..įȚĮʌȚıĲȫșȘțİ ȩĲȚ įİȞ ĲȘȡȒıĮĲİ ĲȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ ĲȘȞ
ȑȞĲĮȟȒ ıĮȢ ıĲȠ İȞ ȜȩȖȦ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȠȝȑȞȦȞ ʌȡȠșİıȝȚȫȞ (ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ĮȞĮȜȣĲȚțȐ
ȠȚ ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ ĲȠȣ İȜȑȖȤȠȣ). …………………………………………………………………...
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌȠįȠȤȒȢ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ İȜȑȖȤȠȣ, ʌĮȡĮțĮȜȠȪȝİ ȩʌȦȢ țĮĲĮșȑıİĲİ İȞĲȩȢ 30
ȘȝİȡȫȞ:
ȉȠ ʌȠıȩ ĲȦȞ ………………(ʌ.Ȥ 7.000 €), ıĲȠ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ıĲȘȞ ȉȡȐʌİȗĮ ȆǼǿȇǹǿȍȈ țĮȚ ıĲȠ
ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ȣʌȑȡ Ǽ.ȁ.Ǽ.īǼ.Ȇ.ȃȠ 6445030050014 (IBAN GR3001710170006445030050014)
ȂİĲȐ ĲȘȞ ʌȜȘȡȦȝȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȝĮȢ ʌȡȠıțȠȝȓıİĲİ ĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ȖȡĮȝȝȐĲȚȠ İȓıʌȡĮȟȘȢ ĲȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ.
ǼȚįȐȜȜȦȢ, ʌĮȡĮțĮȜȠȪȝİ ȩʌȦȢ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ ȞĮ ȝĮȢ ȣʌȠȕȐȜȜİĲİ İȖȖȡȐĳȦȢ ĲȚȢ
ĲȣȤȩȞ ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ - ĮȞĲȚȡȡȒıİȚȢ ıĮȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȘ İʌȚıĲȡȠĳȒȢ ȤȡȘȝȐĲȦȞ Ȓ ȝȘ țĮĲȐșİıȘȢ ȑȖȖȡĮĳȘȢ ĮȞĲȓȡȡȘıȘȢ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ȐȜȜȘ
İȚįȠʌȠȓȘıȘ șĮ ĮțȠȜȠȣșȘșİȓ Ș ȑțįȠıȘ ĮʌȩĳĮıȘȢ ȑȞĲȠțȘȢ İʌȚıĲȡȠĳȒȢ ĲȠȣ ʌȠıȠȪ – ȝİ ʌȡȩȕȜİȥȘ
ȕİȕĮȓȦıȘȢ ĲȠȣ ʌȠıȠȪ ĮȣĲȠȪ ıĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĳȠȡȠȜȠȖȓĮ İȚıȠįȒȝĮĲȠȢ ıĮȢ ǻ.ȅ.Ȋ
ʌȡȠıĮȣȟȘȝȑȞȠ ȝİ ĲȠȣȢ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠȣȢ ĲȩțȠȣȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 28 ĲȠȣ ȃȩȝȠȣ
2520/1997(ĭ.Ǽ.Ȁ 173/Ĳ ǹ’ / 1997), ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ țĮȚ ȚıȤȪİȚ.
ǹȡȝȩįȚȠȢ įȚțĮıĲȚțȩȢ İʌȚȝİȜȘĲȒȢ Ȓ ĮȡȝȩįȚȠ įȘȝȩıȚȠ ȩȡȖĮȞȠ ȞĮ İʌȚįȫıİȚ ȞȩȝȚȝĮ ĲȠ ʌĮȡȩȞ ʌȡȠȢ
İțİȓȞȠȞ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ ĮʌİȣșȪȞİĲĮȚ, ʌȡȠȢ ȖȞȫıȘ ĲȠȣ țĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ ȞȩȝȚȝİȢ ıȣȞȑʌİȚİȢ.

ȅ ǻǿǼȊĬȊȃȉǾȈ AīȇȅȉǿȀǾȈ
ȅǿȀȅȃȅȂǿǹȈ & ȀȉǾȃǿǹȉȇǿȀǾȈ

(ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ, ȊʌȠȖȡĮĳȒ, ȈĳȡĮȖȓįĮ ĲȘȢ ǻ.ǹ.ȅ.Ȁ)
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EȂȂHNIKH ǼǿȃȆȁȈǺȊȀǺ
ȇǽȈȀĮǽȈǽȀǺȁǿ ǽȄȆȊǿȊǺ……………………………..
ǼȀǽȋĭȋȄȉǿ
AĬȈȆȊȀȁǿȉ
ȆȀȁȆȄȆȃȀǺȉ
&
ȁȊǿȄȀǺȊȈȀȁǿȉ……………………………………
ȊȃǿȃǺ …………………………
ȊǺȌ. Ǽ/Ȅȉǿ :
Ȋ.ȁ. :
ȇȂǿȈȆĮȆȈȀǽȉ:
ȊǿȂ. – FAX :

….-…… - 20…
ǺȢ. ȇȢȧĳ :
ȇȈȆȉ:

ĬȢįĴıȔȡ ǺȟĳțʍıȢțĴıȢıțȑȢȥș………..

ȁȆȀȄ: Ȇ.ȇ.ǽ.ȁ.ǽ.ȇ.ǽ.
ǼțıȫȚȤȟĲș ǲȞıĲȧȟ ǽȟțĲȥȫĲıȧȟ Ȝįț ǺȗȡȢȑȣ
ȊȞȓȞį ȇȢȡȗȢįȞȞȑĳȧȟ ĮȡȢȒȧȟ
ǻȠȝȠțȠȪ 5, ȉ.Ȁ 10445 ǹĬǾȃǹ

ǼȀĬǼȈǾ ǼȁǼīȋȅȊ
ĭǽȃǺ: «ǽʍțĲĳȢȡĴȓ įȥȢıȧĲĳȓĳȧȣ ȜįĳįȖȝșȚȒȟĳȧȟ ʍȡĲȬȟ ĳȡȤ/ ĳșȣ ʍįȢįȗȧȗȡȫ
……………….. ǺĮȃ : …………..Ǽ.Ȇ.ȋ………..»

Ȝ.

ǲȤȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ:
(Į) ȉȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȠȣ Ȁǹȃ(ǼȀ) ……. …………….ȩʌȦȢ ȑȤȠȣȞ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘșİȓ țĮȚ ȚıȤȪȠȣȞ.
(ȕ) ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ȝİ ĮȡȚș.………….ȊʌȠȣȡȖȚțȒȢ ǹʌȩĳĮıȘȢ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȠ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ĲȘȢ ʌȡȫȚȝȘȢ ıȣȖțȠȝȚįȒȢ ȕȐıİȚ ĲȦȞ Ȁǹȃ
(ǼǼ) 1308/2013 ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȦȞ Ȁǹȃ (ǼǼ) 1149/2016 țĮȚ 1150/2016 ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ.
(Ȗ) ȉȠ ȐȡșȡȠ 28 ĲȠȣ ȃ. 2520/1.9.97 «ǼʌȚıĲȡȠĳȑȢ ĮȤȡİȦıĲȒĲȦȢ țĮĲĮȕȜȘșȑȞĲȦȞ», ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 2 ĲȠȣ ȃ. 2732/30.7.99 țĮȚ ĲȠ ȐȡșȡȠ
23 ĲȠȣ ȃ. 2945/01 (ĭ.Ǽ.Ȁ. ǹ 223/8.10.01).
(į) ȉȘȞ ȣʌ’ ĮȡȚșȝ.252806/04-09-06 (ĭǼȀ 1371/14-09-06 Ĳ.Ǻ’) ĮʌȩĳĮıȘ ȊʌȠȣȡȖȠȪ ǹȖȡȠĲȚțȒȢ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ & ȉȡȠĳȓȝȦȞ «ȂİĲĮȕȓȕĮıȘ ǹȡȝȠįȚȩĲȘĲĮȢ ʌȡȠȢ
ȑțįȠıȘ ĮʌȠĳȐıİȦȞ ĮȞĮȗȒĲȘıȘȢ ʌĮȡĮȞȩȝȦȢ Ȓ ĮȤȡİȦıĲȒĲȦȢ țĮĲĮȕȜȘșȑȞĲȦȞ ȤȡȘȝĮĲȚțȫȞ ʌȠıȫȞ țĮȚ İʌȚȕȠȜȒȢ țȣȡȫıİȦȞ»
(İ)…………………………………………………………………………………………….

ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ĮȞȦĲȑȡȦ ıȤİĲȚțȑȢ, ıĮȢ ȣʌȠȕȐȜȜȠȣȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ǲțșİıȘ ǼȜȑȖȤȠȣ ʌȠȣ ĮĳȠȡȐ İʌȚıĲȡȠĳȒ ĮȤȡİȦıĲȒĲȦȢ
țĮĲĮȕȜȘșȑȞĲȦȞ ʌȠıȫȞ Įʌȩ ĲȠȞ/ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȩ ț…………………….
ǹʌȩ įȚİȞİȡȖȘșȑȞĲĮ ȑȜİȖȤȠ ʌȠȣ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȓȘıİ Ș ȊʌȘȡİıȓĮ ȝĮȢ, ıİ İȞȚıȤȪıİȚȢ ʌȠȣ ȑȜĮȕİ Ƞ/ Ș ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ț. ……….. ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĲȠȣ
ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ĲȘȢ ʌȡȫȚȝȘȢ ıȣȖțȠȝȚįȒȢ ȕȐıİȚ ĲȦȞ Ȁǹȃ (ǼǼ) 1308/2013 ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȦȞ
Ȁǹȃ (ǼǼ) 1149/2016 țĮȚ 1150/2016 ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ įȚĮʌȚıĲȫșȘțĮȞ ĲĮ İȟȒȢ:……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ȃİ ĲȠ ȣʌǯ ĮȡȚșȝ. ……….. ȑȖȖȡĮĳȠ ȝĮȢ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ ĲȠȣ / ĲȘȢ İʌȚįȩșȘțİ ĲȘȞ …………….,
țĮȜȑıĮȝİ ĲȠȞ/ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȩ ț.
…………………. ȞĮ țĮĲĮșȑıİȚ ĲȠ ʌȠıȩ ĲȦȞ ……………………………..€( ʌ.Ȥ. 5.445,26€) ıĲȠ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ıĲȘȞ ȉȡȐʌİȗĮ ȆǼǿȇǹǿȍȈ țĮȚ
ıĲȠ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ȣʌȑȡ Ǽ.ȁ.Ǽ.īǼ.Ȇ. ȃȠ 6445030050014 (IBAN GR3001710170006445030050014) ʌȠȣ ĲȘȡİȓ Ƞ ȅ.Ȇ.Ǽ.Ȁ.Ǽ.Ȇ.Ǽ.. Ȉİ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İĳǯ ȩıȠȞ įİȞ ıȣȝĳȦȞİȓ ȝİ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĲȠȣ İȜȑȖȤȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıțȠȝȓıİȚ ıĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ ȝĮȢ
ȑȖȖȡĮĳİȢ ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ țĮȚ ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ .
ǲʌİȚĲĮ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ țĮȚ ĮĳȠȪ ʌĮȡȒȜșİ Ș ʌȡȠșİıȝȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ȑȞıĲĮıȘȢ İț ȝȑȡȠȣȢ ĲȠȣ/ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ, ʌȡȠȤȦȡȒıĮȝİ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚıĲȡȠĳȒ ĲȦȞ ĮȤȡİȦıĲȒĲȦȢ țĮĲĮȕȜȘșȑȞĲȦȞ ʌȠıȫȞ.
ȅȚ ĲȩțȠȚ ȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ İʌȚĲȩțȚȠ ȓıȠ ȝİ ĲȠ ȝȚıȩ (1/2) ĲȠȣ İʌȚĲȠțȓȠȣ ĲȦȞ İȞĲȩțȦȞ ȖȡĮȝȝĮĲȓȦȞ ĲȠȣ ǻȘȝȠıȓȠȣ İĲȒıȚĮȢ
įȚȐȡțİȚĮȢ, (ʌ.Ȥ. 3,53 % : 2 = 1,765 %) țĮȚ ȖȚĮ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘȝĮ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȩȝİȞȘ ĲȘȢ İʌȓįȠıȘȢ ıĲȠȞ / ıĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȩ ĲȘȢ
ʌȡȩıțȜȘıȘȢ ȝİ ĲȠ ȣʌǯ ĮȡȚșȝ. ……………..… ȑȖȖȡĮĳȩ ȝĮȢ, įȘȜ. Įʌȩ …………….ȝȑȤȡȚ ……………
ȉȠ ʌȠıȩȞ ĲȦȞ ĲȩțȦȞ ĮȞȑȡȤİĲĮȚ ıİ (ʌ.Ȥ.5.445,26 * 1,765 * 60 Șȝ.) : (100 * 360) = 16,02 €.
ȅ/ Ǿ Ȝ. …… ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚıĲȡȑȥİȚ ȦȢ ĮȤȡİȦıĲȒĲȦȢ țĮĲĮȕȜȘșȑȞ ĲȠ ʌȠıȩ ĲȦȞ 5.445,26€ ʌȡȠıĮȣȟȘȝȑȞȠ țĮĲȐ ĲȠȣȢ ĲȩțȠȣȢ 16,02 €.
ǼʌȠȝȑȞȦȢ ĲȠ ʌȠıȩ ʌȡȠȢ İʌȚıĲȡȠĳȒ İȓȞĮȚ: ʌ.Ȥ. 5.445,26 + 16,02 = 5.461,28 € (ʌȑȞĲİ ȤȚȜȚȐįȦȞ ĲİĲȡĮțȠıȓȦȞ İȟȒȞĲĮ İȞȩȢ İȣȡȫ țĮȚ
İȓțȠıȚ ȠțĲȫ ȜİʌĲȫȞ).
Ȇ ǼȀǽȋĭȋȄȊǿȉ AĬȈȆȊȀȁǿȉ
ȆȀȁȆȄȆȃȀǺȉ & ȁȊǿȄȀǺȊȈȀȁǿȉ

(ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ, ȊʌȠȖȡĮĳȒ, ȈĳȡĮȖȓįĮ ĲȘȢ ǻ.ǹ.ȅ.Ȁ)
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ǽȂȂǿȄȀȁǿ ǼǿȃȆȁȈǺȊȀǺ
ȇǽȈȀĮǽȈǽȀǺȁǿ ǽȄȆȊǿȊǺ
……………………………………..
……………………………………..
ȊǺȌ. Ǽ/Ȅȉǿ :
Ȋ.ȁ. :
ȇȂǿȈȆĮȆȈȀǽȉ:
ȊǿȂ. – FAX :
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ǺȢțȚȞ. ȇȢȧĳ.

ǽȀȉǿĬǿȊȀȁǿ ǽȁĭǽȉǿ
ȇȈȆȉ ȊȆȄ ǺȄȊȀȇǽȈȀĮǽȈǽȀǺȈȌǿ…………
ĭǽȃǺ:

ǳȜİȡĲș įʍȪĴįĲșȣ ıʍțĲĳȢȡĴȓȣ įȥȢıȧĲĳȓĳȧȣ ȜįĳįȖȝșȚȒȟĳȡȣ ʍȡĲȡȫ įʍȪ ĳȡȟ
/ĳșȟ ʍįȢįȗȧȗȪ Ȝ. ………………………………………………...
ȈȤİĲ: Ǿ ȣʌ’ ĮȡȚșȝ. ………………………..ǲțșİıȘ ǼȜȑȖȤȠȣ
ȈȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȠ ʌĮȡĮʌȐȞȦ șȑȝĮ țĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĳșȟ Ȥʍǰ įȢțȚȞ…….. ȒȜȚıĲș ıȝȒȗȥȡȤ, İȚıȘȖȠȪȝĮıĲİ ĲȘȞ
İȓıʌȡĮȟȘ Įʌȩ ĲȠȞ/ ĲȘȞ ț. ………… ȝİ ǹĭȂ : ……..ĲȦȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ ȤȡȘȝĮĲȚțȫȞ ʌȠıȫȞ, ȖȚĮ ȠȚțȠȞȠȝȚțȑȢ
İȞȚıȤȪıİȚȢ ʌȠȣ ȑȜĮȕİ ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĲȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ʌȡȫȚȝȘȢ ıȣȖțȠȝȚįȒȢ ȕȐıİȚ ĲȦȞ Ȁǹȃ (ǼǼ) 1308/2013
ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȦȞ Ȁǹȃ(Ǽ.Ǽ) 1149/2016 țĮȚ 1150/2016 ĲȘȢ
ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ.
ȀǼĭǹȁǹǿȅ 5.445,26 €
ȆȅǿȃǾ

…….…….»( ȝȩȞȠ İĳȩıȠȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ʌȠȚȞȒ Įʌȩ ĲȠ țĮșİıĲȫȢ)

ȉȅȀȅǿ

16,02

€

ȈȊȃȅȁȅ 5.461,28 €
ȅȚ ĲȩțȠȚ ȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ İʌȚĲȩțȚȠ ȓıȠ ȝİ ĲȠ ȝȚıȩ (1/2) ĲȠȣ İʌȚĲȠțȓȠȣ ĲȦȞ İȞĲȩțȦȞ ȖȡĮȝȝĮĲȓȦȞ ĲȠȣ
ǻȘȝȠıȓȠȣ İĲȒıȚĮȢ įȚȐȡțİȚĮȢ, (ʌ.Ȥ. 3,53 % : 2 = 1,765 %) țĮȚ ȖȚĮ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘȝĮ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȩȝİȞȘ
ĲȘȢ İʌȓįȠıȘȢ ıĲȠȞ İʌİȞįȣĲȒ ĲȘȢ ʌȡȩıțȜȘıȘȢ ȝİ ĲȠ ȣʌǯ ĮȡȚșȝ. …………………. ȑȖȖȡĮĳȩ ȝĮȢ, įȘȜ.
Įʌȩ ………..ȝȑȤȡȚ …..
ȉȠ ʌȠıȩȞ ĲȦȞ ĲȩțȦȞ ĮȞȑȡȤİĲĮȚ ıİ [ʌ.Ȥ. 5.445,26 * 1,765 * 60 șȞȒȢıȣ) : (100 * 360) = 16,02 €]
ǼʌȠȝȑȞȦȢ ĲȠ ʌȠıȩ ʌȡȠȢ İʌȚıĲȡȠĳȒ İȓȞĮȚ: (ʌ.Ȥ.5.445,26 + 16,02 = 5.461,28 € ) (ʌȑȞĲİ ȤȚȜȚȐįȦȞ
ĲİĲȡĮțȠıȓȦȞ İȟȒȞĲĮ İȞȩȢ İȣȡȫ țĮȚ İȓțȠıȚ ȠțĲȫ ȜİʌĲȫȞ.
ǹʌȩ ĲȠ ĲİȜȚțȩ ʌȠıȩ ʌȜȘȡȦȝȒȢ ĲȠ 20% ȞĮ ʌĮȡĮțȡĮĲȘșİȓ ȦȢ ȑıȠįȠ ĲȘȢ ȤȫȡĮȢ İĳȩıȠȞ ıȣȞĲȡȑȤȠȣȞ ȠȚ
ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 32 § 2 Ȁǹȃ(ǼȀ) 1290/051.

Ȇ ǼȀǽȋĭȋȄȊǿȉ AĬȈȆȊȀȁǿȉ ȆȀȁȆȄȆȃȀǺȉ & ȁȊǿȄȀǺȊȈȀȁǿȉ

(ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ, ȊʌȠȖȡĮĳȒ, ȈĳȡĮȖȓįĮ ĲȘȢ ǻ.ǹ.ȅ.Ȁ.)
1

ȉȠ 20% ʌĮȡĮțȡĮĲİȓĲĮȚ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ İțĲȩȢ İȐȞ ĲĮ ĮȤȡİȦıĲȒĲȦȢ țĮĲĮȕȜȘșȑȞĲĮ ʌȠıȐ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ ȝİ ʌĮȡĮĲȣʌȓİȢ Ȓ
ĮȝȑȜİȚĮ ʌȠȣ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮʌȠįȠșȠȪȞ ıİ ȣʌȘȡİıȓİȢ ĲȠȣ țȡȐĲȠȣȢ- ȝȑȜȠȣȢ.
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ȋȇȆǼǽȀĬȃǺ 14

ǽȂȂǿȄȀȁǿ ǼǿȃȆȁȈǺȊȀǺ
ȇǽȈȀĮǽȈǽȀǺȁǿ ǽȄȆȊǿȊǺ
Ȋįȥ. Ǽ/ȟĲș: ……………………………………….
Ȋįȥ. ȁȧİ. : ……………………………………….

25873

…../ …./ 20….
ǺȢțȚȞ.ȇȢȧĳ.:
ȇȈȆȉ : «Ȝ…………………. »
ȁȆȀȄ.: ȍȈ Ȇ.ǻ.

ĭȒȞį : «ǽȔĲʍȢįȠș įȥȢıȧĲĳȓĳȧȣ ȜįĳįȖȝșȚȒȟĳȡȣ ȥȢșȞįĳțȜȡȫ ʍȡĲȡȫ».
ǺȇȆĮǺȉǿ
Ȇ ǺȄȊȀȇǽȈȀĮǽȈǽȀǺȈȌǿȉ
ǲȤȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ :
1. ȉȠȞ ȃ. 992/79 «Ȇİȡȓ ȠȡȖȐȞȦıȘȢ ĲȦȞ ǻȚȠȚțȘĲȚțȫȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȘȢ ȈȣȞșȒțȘȢ ȆȡȠıȤȫȡȘıȘȢ ĲȘȢ
ǼȜȜȐįȠȢ ıĲȚȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȑȢ ȀȠȚȞȩĲȘĲİȢ țĮȚ ȡȪșȝȚıȘȢ ıȣȞĮĳȫȞ șİıȝȚțȫȞ țĮȚ ȠȡȖĮȞȦĲȚțȫȞ șİȝȐĲȦȞ».
2. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȇ.ǻ 63/2005 «ȀȦįȚțȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ȃȠȝȠșİıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȀȣȕȑȡȞȘıȘ & ĲĮ ȀȣȕİȡȞȘĲȚțȐ ǵȡȖĮȞĮ»
(ĭ.Ǽ.Ȁ. ’ 98 ȉ.ǹǯ22-04-05)
3. ȉȠ Ȇ.ǻ. 402/88 «Ȇİȡȓ ȅȡȖĮȞȚıȝȠȪ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ īİȦȡȖȓĮȢ» ȩʌȦȢ ıȣȝʌȜȘȡȫșȘțİ țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ ȝİ ĲȠ Ȇ.ǻ.
385/94.
4. ȉȘȞ ȣʌǯ ĮȡȚșȝ. 282966/09-07-2007 Ȁ.Ȋ.ǹ. (Ǻǯ1205)« ǲȖțȡȚıȘ ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ ǻȚĮįȚțĮıȓĮȢ ȆȜȘȡȦȝȫȞ ĲȠȣ
ȃ.Ȇ.ǿ.ǻ. ȝİ ĲȘȞ İʌȦȞȣȝȓĮ ȅȡȖĮȞȚıȝȩȢ ȆȜȘȡȦȝȫȞ țĮȚ ǼȜȑȖȤȠȣ ȀȠȚȞȠĲȚțȫȞ ǼȞȚıȤȪıİȦȞ ȆȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıȝȠȪ țĮȚ
ǼȖȖȣȒıİȦȞ (ȅ.Ȇ.Ǽ.Ȁ.Ǽ.Ȇ.Ǽ.) ĲȦȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ ʌȠȣ ȕĮȡȪȞȠȣȞ ĲȠȞ ǼȚįȚțȩ ȁȠȖĮȡȚĮıȝȩ ǼȖȖȣȒıİȦȞ īİȦȡȖȚțȫȞ
ȆȡȠȧȩȞĲȦȞ (Ǽ.ȁ.Ǽ.ī.Ǽ.Ȇ.)»
5. ȉȘȞ ȣʌǯ ĮȡȚșȝ.379286/2001 (ĭ.Ǽ.Ȁ. 111/02-8-2001) ĮʌȩĳĮıȘ ȩʌȦȢ ıȣȝʌȜȘȡȫșȘțİ ȝİ ĲȘȞ ȣʌǯ ĮȡȚșȝ.
271562/2002 (ĭ.Ǽ.Ȁ 1042 08/08/02) ĮʌȩĳĮıȘ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖȠȪ īİȦȡȖȓĮȢ «Ȇİȡȓ İȖțȡȓıİȦȢ ĲȠȣ ȅ.Ȇ.Ǽ.Ȁ.Ǽ.Ȇ.Ǽ.
ȦȢ ȅȡȖĮȞȚıȝȠȪ ȆȜȘȡȦȝȫȞ».
6. ȉȘȞ ȣʌǯ ĮȡȚșȝ.227200/15-02-02 (ĭǼȀ 215/ 22/-02-2002) ĮʌȩĳĮıȘ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖȠȪ īİȦȡȖȓĮȢ «ǹȡȝȠįȚȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ
ǻȚİȣșȪȞıİȦȞ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ īİȦȡȖȓĮȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ țĮĲȐȡȖȘıȘ ĲȘȢ īǼǻǿǻǹīǼȆ»
7. ȉȘȞ ȣʌ’ ĮȡȚșȝ. 394555/23-10-2000 ȀȊǹ ʌİȡȓ ĮȞȐșİıȘȢ ĮȡȝȠįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȠȣ ȅȆǼȀǼȆǼ ıĲȚȢ ȃȠȝĮȡȤȚĮțȑȢ
ǹȣĲȠįȚȠȚțȒıİȚȢ ĲȘȢ ȤȫȡĮȢ ȐȡșȡȠ 1 ʌĮȡ.4 ȩʌȦȢ ıȣȝʌȜȘȡȫșȘțİ țĮȚ ȚıȤȪİȚ ȝİ ĲȘȞ ȣʌ’ĮȡȚșȝ.247410/11-08-03
ȀȊǹ Ȑȡșȡ.1& 2
8. ȉȠ ȐȡșȡȠ 28 ĲȠȣ ȃ. 2520/1.9.97 «İʌȚıĲȡȠĳȑȢ ĮȤȡİȦıĲȒĲȦȢ țĮĲĮȕȜȘșȑȞĲȦȞ», ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 2
ĲȠȣ ȃ. 2732/30.7.99 țĮȚ ĲȠ ȐȡșȡȠ 23 ĲȠȣ ȃ. 2945/01 (ĭ.Ǽ.Ȁ. ǹ 223/8.10.01).
9. ȉȘȞ ȣʌ’ ĮȡȚșȝ.252806/04-09-06 (ĭǼȀ 1371/14-09-06 Ĳ.Ǻ’) ĮʌȩĳĮıȘ ȊʌȠȣȡȖȠȪ ǹȖȡȠĲȚțȒȢ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ & ȉȡȠĳȓȝȦȞ
«ȂİĲĮȕȓȕĮıȘ ǹȡȝȠįȚȩĲȘĲĮȢ ʌȡȠȢ ȑțįȠıȘ ĮʌȠĳȐıİȦȞ ĮȞĮȗȒĲȘıȘȢ ʌĮȡĮȞȩȝȦȢ Ȓ ĮȤȡİȦıĲȒĲȦȢ
țĮĲĮȕȜȘșȑȞĲȦȞ ȤȡȘȝĮĲȚțȫȞ ʌȠıȫȞ țĮȚ İʌȚȕȠȜȒȢ țȣȡȫıİȦȞ»
10. ȉȘȞ ȣʌǯ ĮȡȚș. ……………………………….. Ȋ.ǹ. ȖȚĮ ĲȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ĲȘȢ ʌȡȫȚȝȘȢ ıȣȖțȠȝȚįȒȢ ȕȐıİȚ ĲȦȞ Ȁǹȃ (ǼǼ)
1308/2013 ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȦȞ Ȁǹȃ(Ǽ.Ǽ) 1149/2016 țĮȚ 1150/2016
ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ.
11. ȉȠ ȣʌ’ ĮȡȚșȝ. … ȑȖȖȡĮĳȠ ĲȘȢ ǻ.ǹ.ȅ.Ȁ. ……… ʌȡȠȢ ĲȠȞ ʌĮȡĮȖȦȖȩ ………………..ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘ İʌȚıĲȡȠĳȒ Ȓ ĲȘ
įȚĮĲȪʌȦıȘ ȑȖȖȡĮĳȦȞ ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȦȞ İʌȓ ĲȠȣ ĮȤȡİȦıĲȒĲȦȢ țĮĲĮȕȜȘșȑȞĲȠȢ ʌȠıȠȪ.
12. ȉȘȞ ……………… ĮʌȐȞĲȘıȘ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ȝİ ĲȚȢ ȑȖȖȡĮĳİȢ ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ ĲȠȣ ıĲȠ ĮȞȦĲȑȡȦ ıȤİĲȚțȩ.
13. ȉȘȞ ȣʌ’ ĮȡȚșȝ…… ȑțșİıȘ İȜȑȖȤȠȣ ………..ĲȘȢ ǻȚİȪșȣȞıȘȢ ǹȖȡȠĲȚțȒȢ ȅȚțȠȞȠȝȓĮȢ & ȀĲȘȞȚĮĲȡȚțȒȢ
………………………………….
14. ȉȘȞ ȣʌ’ ĮȡȚșȝ. …..…..İȚıȘȖȘĲȚțȒ ȑțșİıȘ ĲȘȢ ǻȚİȪșȣȞıȘȢ ǹȖȡȠĲȚțȒȢ ȅȚțȠȞȠȝȓĮȢ & ȀĲȘȞȚĮĲȡȚțȒȢ ………..
…………….ʌȡȠȢ ĲȠȞ ț. ǹȞĲȚʌİȡȚĳİȡİȚȐȡȤȘ
ǹʌȩ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ȩĲȚ Ƞ țȠȢ/ țĮ …………………………..İȚıȑʌȡĮȟİ ȦȢ ĮȤȡİȦıĲȒĲȦȢ ĲȠ ʌȠıȩ ĲȦȞ
………………………..€ ȖȚĮ ĲȠ ȑĲȠȢ/ ȑĲȘ………….
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ǺȇȆĮǺȉȀǾȆȋȃǽ
ȉȘȞ ĮȞȐțĲȘıȘ Įʌȩ ĲȠȞ ț. ………………………ȝİ ǹ.ĭ.Ȃ …………………..ǻ.ȅ.Ȋ …………………….ȦȢ ĮȤȡİȦıĲȒĲȦȢ
țĮĲĮȕȜȘșȑȞĲĮ, ȖȚĮ ȠȚțȠȞȠȝȚțȑȢ İȞȚıȤȪıİȚȢ ʌȠȣ İȚıȑʌȡĮȟİ ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĲȠȣ țĮșİıĲȫĲȠȢ …… ȖȚĮ ĲȠ ȑĲȠȢ … ĲȦȞ
ʌĮȡĮțȐĲȦ ȤȡȘȝĮĲȚțȫȞ ʌȠıȫȞ :
ȀǼĭǹȁǹǿȅ …………ǼȊȇȍ
ȆȅǿȃǾ
…….…….»( ȝȩȞȠ İĳȩıȠȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ʌȠȚȞȒ Įʌȩ ĲȠ țĮșİıĲȫȢ)
ȉȅȀȅǿ
.…………»
ȈȊȃȅȁȅ ………… »
ȉȠ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌȠıȩ ĲȦȞ …….. Ǽȣȡȫ ʌȡȠıĮȣȟȐȞİĲĮȚ ȝİ ĲȠȣȢ ĮȞĮȜȠȖȠȪȞĲİȢ ĲȩțȠȣȢ1 ……. Ǽȣȡȫ ȖȚĮ ĲȘȞ ȤȡȠȞȚțȒ ʌİȡȓȠįȠ
Įʌȩ ……. ȝȑȤȡȚ țĮȚ ĲȘȞ ………. țĮȚ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ İʌȚĲȩțȚȠ ȓıȠ ʌȡȠȢ ĲȠ ȝȚıȩ ĲȠȣ İʌȚĲȠțȓȠȣ ĲȦȞ İȞĲȩțȦȞ ȖȡĮȝȝĮĲȓȦȞ ĲȠȣ
ǻȘȝȠıȓȠȣ İĲȒıȚĮȢ įȚȐȡțİȚĮȢ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȚıȤȪİȚ țĮĲȐ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ ʌȡȠȢ İʌȚıĲȡȠĳȒ (ȃ.2945/2001 ȐȡșȡȠ 23
ʌĮȡ. 28).2
ȉȠ ʌȠıȩ ĲȦȞ ………………….€, ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮĲĮȕȜȘșİȓ ȝȑıĮ ıİ ȑȞĮ ȝȒȞĮ (30 ȘȝȑȡİȢ) Įʌȩ ĲȘȞ ȜȒȥȘ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ ıĲȠ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ıĲȘȞ ȉȡȐʌİȗĮ ȆǼǿȇǹǿȍȈ țĮȚ ıĲȠ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ȣʌȑȡ Ǽ.ȁ.Ǽ.īǼ.Ȇ. ȃȠ
6445030050014 (IBAN GR3001710170006445030050014) ʌȠȣ ĲȘȡİȓ Ƞ ȅ.Ȇ.Ǽ.Ȁ.Ǽ.Ȇ.Ǽ..
ǹʌȩ ĲȠ ĲİȜȚțȩ ʌȠıȩ ʌȜȘȡȦȝȒȢ, ĲȠ 20% ȞĮ ʌĮȡĮțȡĮĲȘșİȓ ȦȢ ȑıȠįȠ ĲȘȢ ȤȫȡĮȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 32 § 2
Ȁǹȃ(ǼȀ)1290/05. 3
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȘ țĮĲĮȕȠȜȒȢ ĲȠȣ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌȠıȠȪ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ȐȜȜȘ İȚįȠʌȠȓȘıȘ Ș ĮȡȝȩįȚĮ ȣʌȘȡİıȓĮ ȞĮ ʌȡȠȕİȓ ıĲȘ
ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȠȣ İȞ ȜȩȖȦ ʌȠıȠȪ ıĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĳȠȡȠȜȠȖȓĮ İȚıȠįȒȝĮĲȠȢ ǻ.ȅ.Ȋ (Ȁ.ǹ.Ǽ 43085), ȖȚĮ ĲȘȞ İȓıʌȡĮȟȒ
ĲȠȣ țĮĲȐ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌİȡȓ İȚıʌȡȐȟİȦȢ ǻȘȝȠıȓȦȞ ǼıȩįȦȞ.
ǼʌȓıȘȢ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȣʌȐȡȟİȦȢ ȐȜȜȘȢ ĮȞĮȖȞȦȡȚıȝȑȞȘȢ țĮȚ İțțĮșĮȡȚıȝȑȞȘȢ ĮʌĮȓĲȘıȘȢ ĲȠȣ ț……………… ıİ ȕȐȡȠȢ
ĲȠȣ Ǽ.ȁ.Ǽ.īǼ.Ȇ, șĮ ĮțȠȜȠȣșȒıİȚ ıȣȝȥȘĳȚıȝȩȢ ȝȑȤȡȚ ȠȜȠıȤİȡȠȪȢ İȚıʌȡȐȟİȦȢ ĲȠȣ ȠĳİȚȜȩȝİȞȠȣ ʌȠıȠȪ.
ȀĮĲȐ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ , Ƞ ȣʌȩȤȡİȠȢ įȚțĮȚȠȪĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠıĳȪȖİȚ İȞȫʌȚȠȞ ĲȠȣ ĮȡȝȩįȚȠȣ įȚȠȚțȘĲȚțȠȪ
ʌȡȦĲȠįȚțİȓȠȣ, İȞĲȩȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ ĲȡȚȐȞĲĮ (30) ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȓįȠıȘ ĲȘȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ. ȉĮ ȑȞįȚțĮ ȝȑıĮ ĲȘȢ ĮȞĮțȠʌȒȢ,
İĳȑıİȦȢ, ĮȞĮșİȦȡȒıİȦȢ, ĲȡȚĲĮȞĮțȠʌȒȢ țĮȚ ĮȞĮȚȡȑıİȦȢ ĮıțȠȪȞĲĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȑıĮ ıİ ʌȡȠșİıȝȓĮ ĲȡȚȐȞĲĮ
(30)ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ țȠȚȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ.
ȅ ĮȡȝȩįȚȠȢ įȚțĮıĲȚțȩȢ İʌȚȝİȜȘĲȒȢ ȞĮ İʌȚįȫıİȚ ȞȩȝȚȝĮ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ, ȝĮȗȓ ȝİ ĲȘȞ ĮȡȚșȝ………..ȑțșİıȘ İȜȑȖȤȠȣ4, ʌȡȠȢ
İțİȓȞȠȞ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ ĮʌİȣșȪȞİĲĮȚ, ʌȡȠȢ ȖȞȫıȘ ĲȠȣ țĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ ȞȩȝȚȝİȢ ıȣȞȑʌİȚİȢ.

Ȇ ǺȄȊȀȇǽȈȀĮǽȈǽȀǺȈȌǿȉ
………………………………
(ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ, ȊʌȠȖȡĮĳȒ, ȈĳȡĮȖȓįĮ ĲȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ

ȇȀȄǺȁǺȉ ǼȀǺȄȆȃǿȉ
1. īȡĮĳİȓȠ ǹȞĲȚʌİȡȚĳİȡİȚȐȡȤȘ

1
ȅȚ ĲȩțȠȚ ȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȠȝȑȞȘ ĲȘȢ İʌȓįȠıȘȢ ĲȘȢ Įǯ İȚįȠʌȠȓȘıȘȢ, ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩȝȦȢ ʌȠȣ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ ȩĲȚ Ƞ ȣʌȩȤȡİȠȢ
ȖȞȦȡȓȗİȚ ĲȠȞ ʌĮȡȐȞȠȝȠ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ ĲȘȢ țĮĲĮȕȠȜȒȢ ĲȠȣ ʌȠıȠȪ ,ȠȚ ĲȩțȠȚ ȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ʌȠȣ ȑȜĮȕİ ĲĮ ȤȡȒȝĮĲĮ
(İȞĲȠȜȒ ʌȜȘȡȦȝȒȢ).
2
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ,ʌȠȣ Ƞ țĮȞȠȞȚıȝȩȢ ĲȠȣ țĮșİıĲȫĲȠȢ ʌȠȣ İȟİĲȐȗİĲĮȚ ȠȡȓȗİȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȩ İʌȚĲȩțȚȠ, İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ Ș țȠȚȞȠĲȚțȒ įȚȐĲĮȟȘ
3
ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 32 §2 ĲȠȣ Ȁǹȃ(ǼȀ)1290/05 ĲȠ 20% ʌĮȡĮțȡĮĲİȓĲĮȚ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ İțĲȩȢ İȐȞ ĲĮ ĮȤȡİȦıĲȒĲȦȢ
țĮĲĮȕȜȘșȑȞĲĮ ʌȠıȐ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ ȝİ ʌĮȡĮĲȣʌȓİȢ Ȓ ĮȝȑȜİȚĮ ʌȠȣ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮʌȠįȠșȠȪȞ ıĲȚȢ įȚȠȚțȘĲȚțȑȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ Ȓ ıİ ȐȜȜȠȣȢ
ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ ĲȠȣ țȡȐĲȠȣȢ ȝȑȜȠȣȢ.
4
«ȅȚ ĮʌȠĳȐıİȚȢ ĮȣĲȑȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İʌȓıȘȝȠ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȘȢ İțșȑıİȦȢ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘȢ ȕ’ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 1
ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȐȡșȡȠȣ (ȃ.2732/99 ĭǼȀ 154/30-07-99 ĲİȪȤȠȢ ǹ’ )»
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2. ǻ.ǹ.ȅ.Ȁ. ……………… - ȉȝȒȝĮ ………..
3. …………………..
4. …………………..
5. ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ǹȖȡȠĲȚțȒȢ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ & ȉȡȠĳȓȝȦȞ
ǻȚİȪșȣȞıȘ ȃȠȝȠʌĮȡĮıțİȣĮıĲȚțȠȪ ǲȡȖȠȣ & ȃȠȝȚțȫȞ ȊʌȠșȑıİȦȞ-ȉȝȒȝĮ ȃȠȝȚțȩ Ȁ.ȅ.ǹ 5
6. ȅ.Ȇ.Ǽ.Ȁ.Ǽ.Ȇ.Ǽ.
I. ǻȚİȪșȣȞıȘ ǱȝİıȦȞ ǼȞȚıȤȪıİȦȞ țĮȚ ǹȖȠȡȐȢ – ȉȝȒȝĮ ȆȡȠȖȡĮȝȝȐĲȦȞ ĭȠȡȑȦȞ
II. ǻȚİȪșȣȞıȘ ȆȜȘȡȦȝȫȞ ǹȖȡȠĲȚțȫȞ ǼȞȚıȤȪıİȦȞ
Į. ȉȝȒȝĮ ȆĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ ǹȤȡİȦıĲȒĲȦȢ ȀĮĲĮȕȜȘșȑȞĲȦȞ
ȕ. ȉȝȒȝĮ ȁȠȖȚıĲȘȡȓȠȣ ȆȜȘȡȦȝȫȞ

1

ǹʌȩ 01/01/2007 Ƞ Ȁǹȃ(ǼȀ)595/91 țĮĲĮȡȖİȓĲĮȚ țĮȚ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ Ȁǹȃ(ǼȀ) 1848/06.
īȚĮ ȣʌȠșȑıİȚȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İȓȤĮȞ ȒįȘ ĮȞĮțȠȚȞȦșİȓ ıĲȘȞ Ǽ.Ǽ ʌȡȚȞ ĲȚȢ 31/12/06 ȝİ ȕȐıȘ ĲȠȞ Ȁǹȃ(ǼȀ) 595/91, țĮȚ ȖȚĮ ʌȠıȐ ȩʌȠȣ Ș
țȠȚȞȠĲȚțȒ ıȣȝȝİĲȠȤȒ İȓȞĮȚ ȐȞȦ ĲȦȞ 4.000€, Ș ĮʌȩĳĮıȘ țĮĲĮȜȠȖȚıȝȠȪ ĮʌȠıĲȑȜȜİĲĮȚ țĮȚ ıĲȘȞ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞȘ ǻȚİȪșȣȞıȘ (ȑȖȖȡĮĳĮ ĲȘȢ
ĮȞȦĲȑȡȦ ǻ/ȞıȘȢ 257882/27-05-04 & 313836/10-10-05).
īȚĮ ȣʌȠșȑıİȚȢ ʌȠȣ ĮȞĮțȠȚȞȫșȘțĮȞ ȝİĲȐ ĲȘȢ 31/12/06 ıĲȘȞ Ǽ.Ǽ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠȞ Ȁǹȃ(ǼȀ) 1848/2006 (ȑȖȖȡĮĳȠ ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ ǻ/ȞıȘȢ
282059/16-04-07) țĮȚ ȖȚĮ ʌȠıȐ ȩʌȠȣ Ș țȠȚȞȠĲȚțȒ ıȣȝȝİĲȠȤȒ İȓȞĮȚ ȐȞȦ ĲȦȞ 10.000€ Ș ĮʌȩĳĮıȘ țĮĲĮȜȠȖȚıȝȠȪ ĮʌȠıĲȑȜȜİĲĮȚ țĮȚ
ıĲȘȞ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞȘ ǻ/ȞıȘ.
-ĲȠ ʌȠıȩ ĲȦȞ 4.000€ Ȓ 10.000€ ĮĳȠȡȐ ȝȩȞȠ ĲȠ ĮȤȡİȦıĲȒĲȦȢ țĮĲĮȕȜȘșȑȞ ʌȠıȩ țĮȚ ȩȤȚ ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ʌȠıȩ įȘȜĮįȒ ȝİ ʌȠȚȞȑȢ țĮȚ
ĲȩțȠȣȢ-

ǹȇǿĬȂȅȈ

43085

ȆȡȠȢ:
………………………………………………………..

ĲȘ ȕİȕĮȓȦıȒ ĲȠȣ ȝİ ĲȘȞ țĮĲĮȤȫȡȘıȒ ĲȠȣ ıĲȠ ȕȚȕȜȓȠ ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȘȢ

ȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅȊ

ǹȇǿĬ.
…………………………………….

ǺİȕĮȚȫȞȠȣȝİ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȠȣ ĮȞȦĲȑȡȦ ȤȡȘȝĮĲȚțȠȪ țĮĲĮȜȩȖȠȣ țĮȚ

ȅ ʌȡȠȧıĲȐȝİȞȠȢ ĲȘȢ ǻ.ȅ.Ȋ.

……………………………../200………….

ȈȊȃȅȁȅ

ȅȃȅȂǹȈǿǹ ǼȈȅǻȍȃ ǼȀȉȅȈ
ȆȇȅȏȆȅȁȅīǿȈȂȅȊ

ǻǾȂȅȈǿǹ ȅǿȀȅȃȅȂǿȀǾ ȊȆǾȇǼȈǿǹ ………………………..

ȅ ȆȡȠȧıĲȐȝİȞȠȢ ĲȝȒȝĮĲȠȢ

ȈȊȃȅȁȅ

ȀȍǻǿȀȅǿ ǹȇǿĬȂȅǿ ǼȈȅǻȍȃ ȆȇȅȏȆȅȁȅīǿȈȂȅȊ

īǼȃǿȀȅ ȈȊȃȅȁȅ

ȉȇǹȆǼǽǹ ȆǼǿȇǹǿȍȈ: GR 300171017000644503005001

ȋȇǾȂ. ȀǹȉǹȁȅīȅȊ:
ǼīīȇǹĭǾȈ ǾȂǼȇȅȁȅīǿȅȊ:
ǼīīȇǹĭǾȈ ȀǹĬȅȁǿȀȅȊ:
ȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅȊ:

ȉȇǿȆȁȅȉȊȆǾ ȆǼȇǿȁǾȆȉǿȀǾ ȀǹȉǹȈȉǹȈǾ ǺǼǺǹǿȍȈǾȈ ǼȆǿȈȉȇȅĭǾȈ ȅǿȀ. ǼȃǿȈȋȊȈǼȍȃ-ǼȆǿǻȅȉǾȈǼȍȃ ȊȆǼȇ ǼȁǼīǼȆ ȅǿȀ.ǼȉȅȊȈ……

ȈĮȢ ıĲȑȜȞȠȣȝİ ıȣȞȘȝȝȑȞĮ ȤȡȘȝĮĲȚțȠ țĮĲȐȜȠȖȠ …………………
ȠȚțȠȞȠȝȚțȠȣ ȑĲȠȣȢ……….. țĮȚ ʌĮȡĮțĮȜȠȪȝİ ȝİĲȐ ĲȘ ȕİȕĮȓȦıȒ ĲȠȣ ȞĮ
ȝĮȢ İʌĮȞĮĳȑȡİĲİ ȑȖțĮȚȡĮ ĲȠ ȑȞĮ ĮȞĲȓĲȣʌȠ ĲȘȢ ʌİȡȚȜȘʌĲȚțȒȢ
țĮĲȐıĲĮıȘȢ………………………………………..

ȆȡȠȢ ǻ.ȅ.Ȋ……………………………………………………..
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ǺǼǺǹǿȍȈǾ

ȅ ȣʌȐȜȜȘȜȠȢ ʌȠȣ ȑțĮȞİ ĲȘ ȕİȕĮȓȦıȘ

*ȆȅȈǹ ȆȅȊ ǺǼǺǹǿȍĬǾȀǹȃ
ǹȆO ȉǾ ǻ.O.Y.

*ȆȅȈǹ ȆȅȊ ǻǼ
ǺǼǺǹǿȍĬǾȀǹȃ ȁȅīȍ
ǹȃǹȇȂȅǻǿȅȉǾȉǹȈ Ǿǯ
ȈĭǹȁȂǹȉȅȈ

*ȆȅȈǹ īǿǹ ǺǼǺǹǿȍȈǾ

*ǻǾȂȅȈ Ǿ ȀȅǿȃȅȉǾȉǹ

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ………………………….
Ȇ.Ǽ …………………………………….
ǻ.ǹ.ȅ.Ȁ………………………………….
ȉȂǾȂǹ:………………………………..

ǹȇǿĬȂȅȈ
ĭȅȇȅȁȅīǿȀȍȃ
Ǽīīȇǹĭȍȃ

25876
Τεύχος B’ 2594/26.06.2020

ȈǾȂǼǿȍȈǾ:
*
ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ
Įʌȩ ĲȘ ǻ.ȅ.Ȋ Ȓ ȐȜȜȘ ĮȡȤȒ ʌȠȣ
ȕİȕĮȚȫȞİȚ ĲȠ ȑıȠįȠ

ȑțĮȞİ ĲȘ ȕİȕĮȓȦıȘ

ȅ ȊʌȐȜȜȘȜȠȢ ʌȠȣ

200…

…………………….

ĲȘȢ ǻ.ȅ.Ȋ

./20……

ȕİȕĮȚȫıİĲİ ıĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ǻ.ȅ.Ȋ. ʌȠȣ ĮȞȒțȠȣȞ ȠȚ ĳȠȡȠȜȠȖȠȪȝİȞȠȚ ȩʌȦȢ ĳĮȓȞİĲĮȚ

īȚĮ ĲĮ ʌȠıȐ ʌȠȣ İțʌȑıĮȝİ Įʌȩ ĲȠ ȤȡȘȝĮĲȚțȩ țĮĲȐȜȠȖȠ ıĮȢ ʌĮȡĮțĮȜȠȪȝİ ȞĮ ĲĮ

ʌȠıȩ ʌȠȣ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘ ıȤİĲȚțȒ ʌȡȐȟȘ ȝĮȢ ȕİȕĮȓȦıȘȢ.

ȈĮȢ İʌȚıĲȡȑĳȠȣȝİ ĲȠ įİȪĲİȡȠ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȘȢ ĲȡȚʌȜȩĲȣʌȘȢ ʌİȡȚȜȘʌĲȚțȒȢ
țĮĲȐıĲĮıȘȢ ȕİȕĮȓȦıȘȢ, ĮĳȠȪ ȕİȕĮȚȫıĮȝİ ĲȠ ıȣȞȘȝȝȑȞȠ ȤȡȘȝĮĲȚțȩ țĮĲȐȜȠȖȠ ȖȚĮ ĲȠ

ǻ.ȅ.Ȋ. ȝİ ĮȡȚșȝȩ ……………țĮȚ ȖȚĮ ʌȠıȩ € ………….

(ĮȡȚș. ………………)

ȅ

ʌȡȠȧıĲȐȝİȞȠȢ

…………………….
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25877

Į/Į

ǹ.ĭ.Ȃ.

ȉȂǾȂǹ……………

ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ

ȈȪȞȠȜȠ ıİ ȝİĲĮĳȠȡȐ ……...………………………………

ȂİĲĮĳȠȡȐ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ ıİȜȓįĮ……………………

43085

ǺǼǺǹǿȍĬǼȃȉǹ ȆȅȈǹ ȊȆǼȇ ǼȁǼīǼȆ
ȈȪȞȠȜȠ

ȀĮȡĲȑȜĮȢ

ǼȚįȠʌȠȓȘıȘȢ

ǹȪȟȦȞ ĮȡȚșȝȩȢ

ȉȅȊ ȉǹȂǼǿȅȊ

ȋȇǾȂǹȉǿȀȅȈ ȀǹȉǹȁȅīȅȈ ǼȆǿȈȉȇȅĭǾȈ ȅǿȀȅȃȅȂǿȀȍȃ ǼȃǿȈȋȊȈǼȍȃ - ǼȆǿǻȅȉǾȈǼȍȃ

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

ȅǿȀȅȃȅȂǿȀȅ ǼȉȅȈ …………
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ǱșȡȠȚıȝĮ ĮȣĲȒȢ ĲȘȢ ıİȜȓįĮȢ……………………...………….

ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ

ȉȅȊ ĭȅȇȅȁȅīȅȊȂǼȃȅȊ

ǻ/ȃȈǾ ǹīȇȅȉǿȀǾȈ ȅǿȀȅȃȅȂǿǹȈ & ȀȉǾȃǿǹȉȇǿȀǾȈ……

ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾ ǼȃȅȉǾȉǹ……………

ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ ………………..

ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 16

ȆĮȡĮțĮȜȠȪȝİ ȩʌȦȢ İȚıʌȡĮȤșİȓ ĲȠ ʌȠıȩ țĮȚ țĮĲĮĲİșİȓ
ıİ ĲȡĮʌİȗȚțȩ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ʌȠȣ ĲȘȡİȓ Ƞ ȅ.Ȇ.Ǽ.Ȁ.Ǽ.Ȇ.Ǽ. ıĲȘȞ
ȉȇǹȆǼǽǹ ȆǼǿȇǹǿȍȈ:

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ

GR 3001710170006445030050014 ȣʌȑȡ ǼȁǼīǼȆ

25878
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Άρθρο 27
Έναρξη ισχύος
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για τις αιτήσεις των περιόδων 2019-2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2020
Ο Υπουργός

Η Υφυπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

25879

25882
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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.

*02025942606200036*

