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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
8 Μαρτίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 568
Πρόσκληση επιχειρήσεων για υποβολή αιτήσεων
υπαγωγής στη Δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο
(Μ.Ι.) για το έτος 2019».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με υποχρεωτική την ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 112).
β) Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός De Minimis).
γ) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
δ) Του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/2017 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012
(ΕΕ L 156/16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση
του ν. 3413/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265).
ε) Του ν. 4538/2018 «Μέτρα για την προώθηση των
θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 85).
στ) Του άρθρου 10 και της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.
4551/2018 «Μηχανισμός Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία
και Γενικοί Όροι Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 116), όπως τροποποιήθηκε με το αριθμ. 29 του ν. 4585/2018 (Α΄ 216).
ζ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).

Αρ. Φύλλου 819

η) Του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε
με το π.δ. 50/2010 (Α΄ 89) «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009»
(Α΄ 89).
θ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).
ι) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116).
ια) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
ιβ) Της με Υ173/4-11-2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Β΄ 3610).
ιγ) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
Υπουργείων ....» (Α΄ 208) και του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181 ).
ιδ) Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).
ιε) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26).
ιστ) Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).
ιζ) Της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 46274/
26-09-2014 «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών
του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» (Β΄ 2573).
ιη) Της απόφασης του Πρωθυπουργού Υ29/08-10-2015
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄2168).
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ιθ) Της αριθμ. Υ64/13-9-2018 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριο
Σαντορινιό» (Β΄ 3986).
κ) Της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και
Ανάπτυξης και Οικονομικών 140248/2018 «Τακτοποίηση
πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2018, χρηματοδότηση του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 και ρύθμιση σχετικών
θεμάτων» (Β΄ 5901/31-12-2018).
κα) Της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας
και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 4111.08/4503 «Καθορισμός του ποσού
που καταβάλλεται για το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2019» (Β΄ 5700).
κβ) Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αριθμ. 91589/3.9.2018
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας
και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη» (Β΄ 3814).
κγ) Της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας
και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 2494/10-07-2018 «Ορισμός φορέων
διαχείρισης του Έργου «Μέτρα για τη μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, τη συγκράτηση και τη
συνοχή του πληθυσμού στα νησιά» στο σκέλος των επιχειρήσεων» (Β΄ 2985).
κδ) Της 2721/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, και Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής «Πρόσκληση επιχειρήσεων για
υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση «Μεταφορικό
Ισοδύναμο (Μ.Ι.)» (Β΄ 3657), όπως τροποποιήθηκε με την
με αριθμ. 4358/2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής «Τροποποίηση της 2721/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας
και Ανάπτυξης, και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(Β΄ 3657) Πρόσκληση επιχειρήσεων για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο
(Μ.Ι.)» (Β΄5446).
2. Την κατάργηση του υπολόγου - φυσικού προσώπου
και για το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4337/2015
«Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 129).
3. Το με αριθμ. 2812.7/1341/2019/9.1.2019 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτές προκαλείται
δαπάνη ύψους 75.000.000 €, τα οποία περιλαμβάνονται
στα 156.000.000 € που προβλέφθηκαν ως δαπάνη για
την εφαρμογή του έργου του Μεταφορικού Ισοδύναμου
για το έτος 2019. Το ποσό αυτό εντάσσεται στη δαπάνη για το έργο «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ

Τεύχος Β’ 819/08.03.2019

ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ», με κωδικό
2018ΣΕΟ3300006, βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση της ΣΑΕ 33 του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, Ειδικός Φορέας Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 2018 (Α.Δ.Α.: ΨΩΙ9465ΧΙ8-ΣΡΙ), προκειμένου να τύχει χρηματοδότησης
από το εθνικό σκέλος του Π.Δ.Ε., με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 570.000.000 ευρώ, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Την προκήρυξη της δράσης Πρόσκληση επιχειρήσεων
για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) επιχειρήσεων», για το σύνολο της
νησιωτικής Ελλάδας πλην Εύβοιας, Κρήτης, Λευκάδας.
Άρθρο 2
Η Δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των
75.000.000 € (δημόσια δαπάνη) για το έτος 2019.
Άρθρο 3
Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες Μικρές, Πολύ μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις,
όπως αυτές ορίζονται στο ν. 4308/2014, οι οποίες πριν
την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης έχουν κλείσει τουλάχιστον ένα έτος
διαχειριστικής χρήσης και διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).
Άρθρο 4
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που θα λάβουν Α.ΝΗ.ΚΟ.,
θα έχουν εξεταστεί με βάση την εγκεκριμένη πρόσκληση της δράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας απόφασης. Στην πρόσκληση της δράσης
περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις συμμετοχής,
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των
δικαιολογητικών, η διαδικασία εξέτασής τους, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι επιλέξιμες δαπάνες, ο
τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία
ελέγχου του δείγματος, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων
και οι λοιποί όροι της Δράσης.
Άρθρο 5
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕΠΚ), στο πλαίσιο της παρακολούθησης
της επίδρασης του Μεταφορικού Ισοδύναμου στις τιμές
των προϊόντων, αναλαμβάνει την δειγματοληψία τελικών
τιμών καταναλωτικών προϊόντων λιανικού εμπορίου ανά
κατηγορία και μέγεθος νησιωτικής επιχείρησης. Κατόπιν αξιολόγησης των δεδομένων, η ΓΓΕΠΚ προτείνει στο
ΥΝΑΝΠ μέτρα αύξησης της επίδρασης του μέτρου. Οι
επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο μέτρο οφείλουν να
κοινοποιούν στη ΓΓΕΠΚ τα απαιτούμενα στοιχεία και να
λαμβάνουν τα μέτρα δημοσιότητας που περιλαμβάνει
η Πρόσκληση Δράσης.
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Ȱʀʏɻʅɲʏʉʐȴɿʃɲɿʉʑʖʉʐʋʉʐɲʋʉʍʏɹʄʄɸʏɲɿʍʏʉʆ
Ȱʀʏɻʍɻʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȵʆɷɿɳʅɸʍʉɌʉʌɹɲ;ȵɌͿɶɿɲʏɻʆɸʋɲʄɼɽɸʐʍɻʃɲɿ
ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʏʉʐɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐʏʉʐɹʌɶʉʐʏʉʐ͘

ȰʆɲɽɹʏʉʐʍɲȰʌʖɼ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɁɲʐʏɿʄʀɲʎʃɲɿɁɻʍɿʘʏɿʃɼʎɅʉʄɿʏɿʃɼʎ
ȸɸʋɿʍʏʌʉʔɼʏʘʆɲʖʌɸʘʍʏɼʏʘʎɼʋɲʌɲʆʊʅʘʎ

Ȱʆɳʃʏɻʍɻ

ʃɲʏɲɴʄɻɽɹʆʏʘʆʋʉʍʙʆɲʋʊʏʉʆʄɲɴʊʆʏɲɶɿɲʅɻ
ʆʊʅɿʅɻɲɿʏʀɲ͘
Ɉʉʋʉʍʊʋʉʐʃɲʏɲɴɳʄʄɸʏɲɿʍʏɻʆɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʃɲɿʋʉʐ
ʋʌʉʃʑʋʏɸɿʘʎɻɷɿɲʔʉʌɳʏʉʐʋʌɲɶʅɲʏɿʃʉʑ

ȰʆʏɿʍʏɳɽʅɿʍʅɲɁɻʍɿʘʏɿʃʉʑȾʊʍʏʉʐʎͬȰ͘Ɂȸ͘ȾɃ͘

ʅɸʏɲʔʉʌɿʃʉʑʃʊʍʏʉʐʎʏɻʎʘʔɸʄʉʑʅɸʆɻʎʅʉʆɳɷɲʎɼ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎɲʋʊʏʉȾɲʏʙʔʄɿɀɸʏɲʔʉʌɿʃʉʑ
Ȼʍʉɷʐʆɳʅʉʐ͘

ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɿʃɼȰʌʖɼ;ȴȰͿ

ȵɽʆɿʃɼ͕ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼɼʏʉʋɿʃɼɷɻʅʊʍɿɲɲʌʖɼɼ
ɷɻʅʊʍɿʉʎɼɿɷɿʘʏɿʃʊʎʔʉʌɹɲʎ͕ʋʉʐʉʌʀɺɸʏɲɿɲʋʊʏʉ
ʃʌɳʏʉʎɶɿɲʏɻʆʖʌɻʍʏɼɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏʉʐɹʌɶʉʐ

Ⱦɳɽɸɷɲʋɳʆɻʍʏɻʆʉʋʉʀɲɷɸʆɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀʍɸʀʍɻʎ

ȰʖʌɸʘʍʏɼʏʘʎȾɲʏɲɴʄɻɽɹʆɅʉʍʊ

ɲʇʀɲʎʐʋɻʌɸʍʀɲ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʐʎʊʌʉʐʎʅɸʏʉʐʎ
ʉʋʉʀʉʐʎɲʆɲʄɼʔɽɻʃɸɻʐʋʉʖʌɹʘʍɻʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎʏɻʎ
ʋʌɳʇɻʎ͘

ȴɻʅʉʍɿʉʆʉʅɿʃɼȴɿʊʌɽʘʍɻ

ȸɲʃʑʌʘʍɻʏʉʐʍʐʆʊʄʉʐɼʅɹʌʉʐʎʏɻʎɷɻʅʊʍɿɲʎ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι νησιωτικές κοινωνίες αντιμετωπίζουν επείγοντα
ζητήματα ερημοποίησης και μακροχρόνια ζητήματα
απομόνωσης από τις κεντρικές αγορές προϊόντων στις
οποίες αναπτύσσονται οι οικονομίες κλίμακας. Ως αποτέλεσμα αυτών είναι αναγκασμένες να επιβαρύνονται με το
επιπλέον κόστος θαλάσσιας μεταφοράς ανθρώπων και
προϊόντων στα νησιά σε σχέση με τη χερσαία μεταφορά
στην ενδοχώρα. Το επιπλέον αυτό κόστος είναι από τις
κύριες αιτίες ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, μείωσης
του νησιωτικού πληθυσμού και αποτροπής ίδρυσης και
παραμονής των επιχειρήσεων στα νησιά.
Η εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου εναρμονίζει αυτό το κόστος μετακίνησης επιβατών και εμπορευμάτων, από και προς τα νησιά. Για το σκοπό αυτό
συνυπολογίζονται η τιμή της χερσαίας μεταφοράς ανά
χιλιόμετρο, ο ναύλος ανά ναυτικό μίλι, οι μιλιομετρικές
αποστάσεις των λιμένων διασύνδεσης των νησιών, οι
ΜμΕ με έδρα τα νησιά και αντικείμενο το εμπόριο, τον
τουρισμό και τη μεταποίηση, ο όγκος της εμπορευματικής κίνησης ανά λιμένα φόρτωσης - εκφόρτωσης, ώστε
να καθοριστεί η ισοτιμία του δυσανάλογου κόστους
θαλάσσιας μεταφοράς, σε σχέση μ΄ αυτό της χερσαίας.
Για τις μεταφορές αγαθών από λιμένα στεριάς σε νησιωτικό λιμένα ορίζεται επιδότηση του επιπλέον κόστους
μεταφοράς των προϊόντων από και προς τα νησιά, επιχορηγώντας με βάση αντικειμενικά και κλιμακωτά κριτήρια τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με έδρα τα νησιά και
εγγεγραμμένα στο αντίστοιχο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.) που επιβαρύνονται το κόστος αυτό.
1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η νομική βάση της δράσης είναι:
1. Ο ν. 4551/2018 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις» ορίζει
το βασικό πλαίσιο επιδότησης τόσο των επιβατών όσο
και των επιχειρήσεων.
2. Το άρθρο 13 παρ. 7 ε΄ του ν. 4314/2014, ως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο: «Με απόφαση του αρμόδιου
Υπουργού ή Περιφερειάρχη αντίστοιχα, δύναται να
ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας για να επιτελεί συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής (ΔΑ) υπό
την άμεση εποπτεία και τον έλεγχο αυτής, η αστική μη
κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Ενδιάμεσος
Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας» (δ.τ. ΕΦΕΠΑΕ). Μετά
την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου η
Διαχειριστική Αρχή, εκπροσωπούμενη από τον αρμόδιο
Υπουργό ή τον Περιφερειάρχη, και ο ΕΦΕΠΑΕ υπογράφουν επιχειρησιακή συμφωνία, με την οποία εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει ως ενδιάμεσος
Φορέας, προσδιορίζεται το ποσοστό επί του προϋπολογισμού των προσκλήσεων που θα καταβληθεί σε αυτόν
για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών, η πηγή
χρηματοδότησής τους και ρυθμίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής της απόφασης».
3. Ο κανονισμός 1407/2013 EK για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (κανονισμός De Minimis), βάσει του
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οποίου θα μπορούσαν χορηγηθούν ενισχύσεις προς τις
επιχειρήσεις νησιωτικές επιχειρήσεις που μεταφέρουν
τα προϊόντα τους από και προς τα νησιά. Τα μέτρα που
υπάγονται στον κανονισμό De Minimis θεωρείται ότι
δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο
ΣΛΕΕ 107.1 και ως εκ τούτου δεν χρήζουν κοινοποίησης
προς την ΕΕ .
4. Το άρθρο 101 παρ. 4 του Συντάγματος, όπου αναγνωρίζεται πως: «Ο κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση,
όταν δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν
υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, μεριμνώντας για την ανάπτυξή τους» και
το 106 παρ. 1 εδ. β΄ του Συντάγματος που εξειδικεύει
πως «το κράτος λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα για
την αξιοποίηση των πηγών τoυ εθνικoύ πλoύτoυ, από
την ατμόσφαιρα και τα υπόγεια ή υποθαλάσσια κοιτάσματα, για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης
και την προαγωγή ιδίως της οικονομίας των ορεινών,
νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών».
5. Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 174 όπου αναγνωρίζεται πως: «Η
Ένωση αποσκοπεί, ιδιαίτερα, στη μείωση των διαφορών
μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών και μεταξύ των εν λόγω περιοχών,
δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις αγροτικές περιοχές, τις
περιοχές που συντελείται βιομηχανική μετάβαση και τις
περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, όπως οι υπερβόρειες
περιοχές που είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες και οι
νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές».
6. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης
Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την ειδική κατάσταση
των νησιών όπου αναγνωρίζονται: «τα επιπλέον έξοδα
που συνεπάγεται η ζωή σε νησιωτικές περιοχές, σε ό, τι
αφορά το σύστημα μεταφορών για πρόσωπα και εμπορεύματα, τον ενεργειακό εφοδιασμό και την πρόσβαση
σε αγορές, ιδίως για τις ΜΜΕ» όπως ·επίσης η ανάγκη
«μείωσης του κόστους των θαλάσσιων και αεροπορικών
ναύλων για τη μεταφορά ατόμων και αγαθών, σύμφωνα
με την αρχή της εδαφικής συνέχειας».
2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
2.1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Ο ελλαδικός χώρος εμφανίζει έντονο φαινόμενο νησιωτικότητας. Ως εκ τούτου απαιτείται πληθώρα θαλάσσιων μεταφορών τόσο για τις εισροές όσο και τις εκροές
που προκύπτουν κατά τη λειτουργία των νησιωτικών
επιχειρήσεων. Αποτελέσματα του γεγονότος αυτού είναι:
Α) Η δεδομένη υστέρηση ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων αυτών σε σχέση με τις επιχειρήσεις της
ηπειρωτικής Ελλάδας, λόγω υψηλότερου κόστους μεταφοράς εμπορευμάτων και προϊόντων.
Β) Η αύξηση του κόστους διαβίωσης του νησιωτικού
πληθυσμού.
Η εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου εναρμονίζει το κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων, από και προς
τα νησιά, σε σχέση με το κόστος των χερσαίων μεταφορών. Το κόστος μετακίνησης προϊόντων επιδοτείται
από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
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με κανόνες συμβατούς για τις κρατικές ενισχύσεις στην
Ε.Ε., σε βαθμό που εναρμονίζει τη μετακίνησή τους στη
θάλασσα με το κόστος στη στεριά.
Σκοπός είναι η εξασφάλιση της ίσης μεταχείρισης προς
τις νησιωτικές επιχειρήσεις αναφορικά με το μεταφορικό
κόστος που καλούνται να πληρώνουν για τις μεταφορές
τους, το οποίο θα πρέπει να είναι ανάλογο με το τίμημα
που καταβάλουν αντίστοιχου μεγέθους επιχειρήσεις της
ηπειρωτικής χώρας. Συνεπώς στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του οικονομικού μειονεκτήματος που επιβαρύνει
τις απομακρυσμένες νησιωτικές επιχειρήσεις έτσι ώστε
με τη σειρά τους να συμβάλλουν περισσότερο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Οι στόχοι που επιτυγχάνονται με τις επιδοτήσεις που
αναφέρθηκαν είναι:
- Η εξισορρόπηση ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων αυτών σε σχέση με τις επιχειρήσεις της ηπειρωτικής Ελλάδας.
- Η εξασφάλιση της εδαφικής συνοχής και των ίσων
ευκαιριών ανάπτυξης στις νησιωτικές οικονομίες μέσω
της εναρμόνισης του θαλάσσιου με το χερσαίο κόστος
μεταφοράς εμπορευμάτων
- Η -σε εύλογο κόστος- δυνατότητα του εφοδιασμού
των νησιών σε βασικά προϊόντα για την κατανάλωση, το
εμπόριο, τη μεταποίηση, περιορίζοντας την αύξηση κόστους λόγω του νησιωτικού τους χαρακτήρα, της μικρής
έκτασής τους και της απόστασής τους από τις αγορές.
- Η παροχή κινήτρων παραμονής σε νησιά που κινδυνεύουν από το φαινόμενο της πληθυσμιακής συρρίκνωσης.
- Η ισοπολιτεία, η εδαφική συνοχή, οι ίσες ευκαιρίες
δίκαιης ανάπτυξης και η στήριξη της νησιωτικότητας
είναι οι βασικές αρχές λειτουργίας του μέτρου.
2.2 ΝΗΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι 31-12-2019 η δράση
θα εφαρμοστεί σε όλα τα νησιά, πλην Κρήτης, Εύβοιας
και Λευκάδας.
3. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
Η παρούσα δράση έχει τετραετή διάρκεια (έτη 2018 - 2021).
Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται
στο συνολικό ποσό των 250.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη)
και κατανέμεται κατ΄ έτος ως εξής:
ΕΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)

2018

25.000.000

2019

75.000.000

2020

75.000.000

2021

75.000.000

ΣΥΝΟΛΟ

250.000.000

Η Δημόσια Δαπάνη προέρχεται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ).
Ανά έτος εξετάζεται η ανάγκη τροποποίησης και επί
μέρους προσαρμογών της παρούσας Πρόσκλησης.
Σε περίπτωση που παρατηρηθεί ανάγκη υπέρβασης
των διαθέσιμων πιστώσεων λόγω αυξημένων επιλέξιμων
αιτήσεων χρηματοδότησης τα αναγκαία ποσά ανακτώνται από το έργο «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟ-
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ,ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ
ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ»
4. ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η παρούσα Δράση χρηματοδοτείται από το εθνικό
χρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ).
Υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής (Γ.Γ.ΑΙΝΠ.), με αρμοδιότητες Διαχειριστικής Αρχής σύμφωνα με το ν. 4551/2018 (ΦΕΚ
Α΄116) και ενδιάμεσο φορέα (ΕΦΕΠΑΕ), σύμφωνα με την
με α.π. 2494/10.07.2018 (ΦΕΚ Β΄ 2985/24.07.2018)κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Υπουργική Απόφαση και το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη Δράση.
5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Π.Σ.)
Για τις ανάγκες της δράσης και τις απαιτούμενες
ενέργειες διαχείρισης του έργου, λειτουργεί Π.Σ. http://
metaforikoisodynamo.gr/, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία και έλεγχο της Γ.Γ.ΑΙΝΠ.
Το ΥΝΑΝΠ έχει την ευθύνη για την καλή λειτουργία του
Συστήματος. Όλες οι αιτήσεις των δικαιούχων όπως περιγράφονται στη παρούσα υποβάλλονται υποχρεωτικά
εντός του εν λόγω Συστήματος.
Ο ΕΦΕΠΑΕ χρησιμοποιεί το Π.Σ. για τις ενέργειες διαχείρισης του έργου που του έχουν ανατεθεί.
6. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται Επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς
του Εμπορίου, της Μεταποίησης, των Καταλυμάτων και
Εστίασης καθώς και των Ανακυκλώσιμων Υλικών. Οι επιχειρήσεις, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής
της αίτησης συμμετοχής στη Δράση, πρέπει να πληρούν
σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις.
i) Να έχουν την έδρα τους σε ένα από τα νησιά της
ελληνικής επικράτειας (πλην Κρήτης, Εύβοιας και Λευκάδας).
ii) Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν (κύριο ή δευτερεύοντα) από τους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ), για τον οποίο εμφανίζουν ενεργή δραστηριότητα.
iii) Όσες επιχειρήσεις έχουν ιδρυθεί πριν το έτος έκδοσης της παρούσας να έχουν κύκλο εργασιών στην
τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση τους ο οποίος
δε μπορεί να υπερβαίνει τα 40.000.000 ευρώ.
iv) Να είναι ενεργές κατά την υποβολή της αίτησης
συμμετοχής, ήτοι να παρουσιάζουν δραστηριότητα (κύκλο εργασιών).
v) Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης,
Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
του ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός, Αγροτικοί συνεταιρισμοί καθώς και οι ενώσεις αυτών) και να τηρούν
ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν
απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014
(ΦΕΚ Α΄ 251).
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vi) Να είναι εγγεγραμμένες σε νησιωτικό επιμελητήριο
ή σε περίπτωση που αυτό δεν υφίσταται, σε επιμελητήριο που καλύπτει τη νησιωτική τους έδρα.
- Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται στο
σύνολό τους. Η μη ικανοποίηση μίας ή περισσότερων
εξ΄ αυτών αποτελεί αυτόματα συνθήκη αποκλεισμού
συμμετοχής στη Δράση.
- Οι επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα για μια και μοναδική
αίτηση χρηματοδότησης ανά περίοδο υποβολής.
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής οι
δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι
οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων
συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο
του πενήντα τοις εκατό (50%) οι Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού
και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή
από κοινού.
7. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ οι οποίες μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από τη παρούσα Δράση με τη μορφή Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους - Α.ΝΗ.ΚΟ) αναφέρονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
(ΚΑΔ).
8. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
8.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Επιλέξιμη δαπάνη είναι το κόστος της θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευμάτων από και προς τα νησιά, το οποίο
τεκμηριώνεται με αντίστοιχα παραστατικά (φορτωτική,
τιμολόγιο-δελτίο αποστολής, συγκεντρωτική καρτέλα
μεταφοράς εμπορευμάτων, ναύλος ιδιόκτητου επαγγελματικού οχήματος).
Η διάρκεια επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται από
01/01/2019 έως 31/12/2019 για το έτος 2019, σύμφωνα
με την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών τιμολόγησης.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
- Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται εκτός της χρονικής διάρκειας επιλεξιμότητας δαπανών.
- Μεταφορά εμπορευμάτων/προϊόντων που αφορά σε
μη επιλέξιμη δραστηριότητα (ΚΑΔ) της επιχείρησης δεν
ενισχύεται στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.
- Κατά τη διοικητική επαλήθευση, όλες οι δαπάνες ενός
έργου θα εξετάζονται για την εγκυρότητα και επιλεξιμότητά τους. Σε περίπτωση που μέρος των δαπανών που
πιστοποιούνται δεν κριθεί επιλέξιμο θα γίνεται δεκτό
μόνο το ποσό που χαρακτηρίζεται ως επιλέξιμο.
- Το σύνολο των παραστατικών πρέπει να είναι πλήρως
εξοφλημένα και εγγεγραμμένα στα λογιστικά βιβλία της
επιχείρησης.
- Τα παραστατικά πρέπει να είναι απαραιτήτως εξοφλημένα ορθώς και στο σύνολό τους έως την ημερομηνία
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
που τα περιλαμβάνει.
- Για την περίπτωση τιμολογίων που είναι ξενόγλωσσα
(εκτός αγγλικής) και δυσκολεύουν την απόφαση για την
επιλεξιμότητά τους μπορεί να ζητηθεί η μετάφρασή τους
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στην ελληνική γλώσσα. Επίσης, για την πιστοποίηση των
δαπανών θα προσκομίζονται όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και οι αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές, ώστε να
είναι δυνατή η ύπαρξη αξιόπιστης ελεγκτικής αλυσίδας
για την προμήθεια, τη διακίνηση και την εξόφληση του
προμηθευτή.
- Για τον έλεγχο του κόστους των αιτούμενων δαπανών μπορούν να χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες κάθε είδους αποδεικτικά στοιχεία που θα
λαμβάνουν υπόψη τη φύση και το είδος των συγκεκριμένων δαπανών.
- Δεν γίνονται αποδεκτές ως επιλέξιμες δαπάνες, πάσης φύσεως παραστατικά αυτοτιμολόγησης (αποδείξεις
δαπάνες, τιμολόγια αυτοπαράδοσης κ.ά), πλην των δαπανών ναύλου επαγγελματικού ιδιόκτητου οχήματος.
- Η δαπάνη ναύλου επαγγελματικού ιδιόκτητου οχήματος, είναι επιλέξιμη εφόσον αποδεικνύεται η μεταφορά
εμπορευμάτων μέσω των αντίστοιχων παραστατικών
τιμολόγησης/μεταφοράς.
- Δεν γίνεται αποδεκτή ως επιλέξιμη δαπάνη, ο ναύλος
επαγγελματικού μεταφορικού οχήματος που δεν ανήκει
στην κυριότητα της επιχείρησης.
- Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν συνιστά
επιλέξιμη δαπάνη.
8.2 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
α/α

Κατηγορία Επιχείρησης

Ποσοστό
Επιχορήγησης

Ι.

Επιχειρήσεις με Κύκλο εργασιών
προηγούμενου έτους μικρότερο
ή ίσο των 40.000.000 ευρώ

100%

Διευκρινίζεται ότι:
ως διαχειριστική χρήση λαμβάνεται η τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση που προηγείται της αίτησης
χρηματοδότησης, για την οποία έχει υποβληθεί και εκκαθαριστεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος και οι
αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις (όπου απαιτείται).
9. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Α.ΝΗ.ΚΟ.
Για την καταβολή Α.ΝΗ.ΚΟ. ο δικαιούχος απαιτείται
να υποβάλει επιτυχώς αίτηση συμμετοχής στη δράση
(όπως περιγράφεται στο κεφ. 10) και στη συνέχεια αίτηση χρηματοδότησης (όπως περιγράφεται στο κεφ. 11).
Για τον υπολογισμό της Α.ΝΗ.ΚΟ. λαμβάνονται υπόψη
(α) Ύψος του ναύλου (β) Απόσταση της μεταφοράς σε
χ.λμ. και (γ) Μέσο κόστος ανά χλμ χερσαίας μεταφοράς
όπως περιγράφονται στο άρθρο 4 του ν. 4551/2018
«Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί
όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Μ.Ι.)
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 116).
Αναλυτικά ο τρόπος υπολογισμού, ανάλογα με το
είδος της μεταφοράς (μέσω μεταφορικής εταιρείας ή
ιδιόκτητου επαγγελματικού οχήματος) παρατίθεται στο
Παράρτημα ΙΙΙ.
Το ποσό χρηματοδότησης υπολογίζεται αυτόματα από
το Π.Σ. με την καταχώρηση των αιτούμενων παραστατικών στην αίτηση χρηματοδότησης.
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10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η αίτηση Συμμετοχής (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) στη Δράση
υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου
www.metaforikoisodynamo.gr κάνοντας χρήση της τυποποιημένης φόρμας.
10.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Είσοδος δικαιούχου στο σύστημα
Ο δικαιούχος χρησιμοποιεί για την εγγραφή και είσοδό
του στο σύστημα τα στοιχεία username και password
του ΤΑXIS.
2. Aίτηση συμμετοχής δικαιούχου και έλεγχος τυπικών
προϋποθέσεων.
Με την είσοδό στο σύστημα προσυμπληρώνονται
πεδία της φόρμας υποβολής για κάθε δυνητικό δικαιούχο και διενεργείται αυτόματα έλεγχος πληρότητας
των τυπικών προϋποθέσεων, βάσει των στοιχείων της
επιχείρησης που είναι καταχωρημένα στο TAXIS.
Ο δικαιούχος καλείται να συμπληρώσει ορισμένα
κενά πεδία, όπως αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης
Συμμετοχής (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) και να αποδεχθεί τους
όρους της Υπεύθυνης Δήλωσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ
με συμπλήρωση εντός του συστήματος.
Οι δυνητικοί δικαιούχοι που δεν πληρούν τις τυπικές
προϋποθέσεις ενημερώνονται αυτόματα από το σύστημα, κατά τη συμπλήρωση της αίτησής τους, για τη μη
δυνατότητα οριστικής υποβολής της αίτησης.
3. Συμμετοχή στη δράση
Με την οριστικοποίηση της αίτησης, το σύστημα ενημερώνει το δικαιούχο για την εγγραφή του στην Δράση,
εκδίδεται Μοναδικός Αριθμός Νησιωτικής επιχείρησης
(ΜΑΝ) και κατοχυρώνεται το δικαίωμα υποβολής Αιτήματος χρηματοδότησης στη δράση.
11. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Κατόπιν οριστικοποίησης της αίτησης συμμετοχής στη
δράση, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση
χρηματοδότησης για τη λήψη Α.ΝΗ.ΚΟ. στο Π.Σ.
Ο δικαιούχος προβαίνει στην καταχώρηση των απαιτούμενων στοιχείων τεκμηρίωσης της αιτούμενης επιχορήγησης, τα οποία βασίζονται σε παραστατικά τιμολόγησης, παραστατικά πληρωμής, οικονομικά στοιχεία
επιχείρησης, κ.α., στη συμπλήρωση και αποδοχή των
όρων της Υπεύθυνης Δήλωσης (Υ/Δ) σχετικά με τον
έλεγχο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (Κανονισμός
DE MINIMIS) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV εντός του συστήματος και τέλος στην οριστικοποίηση της αίτησης στο
σύστημα.
Επισημαίνεται ότι για την οριστικοποίηση της αίτησης
χρηματοδότησης είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η
υποβολή και εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης.
Το Π.Σ. υπολογίζει αυτόματα το πληρωτέο ποσό της
ενίσχυσης σε κάθε υποβληθέν αίτημα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ.
Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει έως τρεις (3) αιτήσεις
χρηματοδότησης για τις δαπάνες του τρέχοντος έτους.
Τα χρονικά διαστήματα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης αποτυπώνονται στον Πίνακα 3 - Περίοδοι
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υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης, ανάλογα με το
έτος αναφοράς.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 – Περίοδοι υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης
Αιτήσεις
Χρηματοδότησης

Περίοδοι υποβολής αιτήσεων
χρηματοδότησης

1η

01/04-05/05

2η

01/08-15/09

3η

01/12-15/01

Μετά το πέρας της κάθε ορισθείσας προθεσμίας υποβολών καμία επιπρόσθετη αίτηση για λήψη του Α.ΝΗ.ΚΟ
δεν γίνεται δεκτή.
- Διευκρινίζεται ότι ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει
το σύνολο των δαπανών του έτους σε μία αίτηση χρηματοδότησης.
- Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ακολουθεί έλεγχος
σώρευσης και βεβαιώνεται από τον ΕΦΕΠΑΕ η ορθότητα
στο σύνολο των αιτήσεων οι οποίες προωθούνται στη
Γ.Γ.ΑΙΝΠ. για το στάδιο της εκταμίευσης, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο δείγμα προς έλεγχο (βλ. παρ.12.1,
σημείο Α).
Επισημαίνεται ότι:
- Όλα τα παραστατικά τιμολόγησης πρέπει να έχουν
εκδοθεί στο Α.Φ.Μ. της δικαιούχου επιχείρησης και να
αφορούν θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων/προϊόντων από και προς οποιοδήποτε νησί, αποκλειστικά
εντός της ελληνικής επικράτειας .
- Όλα τα παραστατικά τιμολόγησης πρέπει να έχουν
εκδοθεί πριν την υποβολή του αντίστοιχου αιτήματος
χρηματοδότησης και εντός της οριζόμενης περιόδου
επιλεξιμότητας δαπανών.
- Κάθε παραστατικό δαπανών μπορεί να υποβληθεί
άπαξ, μόνο σε μία αίτηση χρηματοδότησης εφόσον
συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της εφαρμοστέας
φορολογικής νομοθεσίας.
- Το σύνολο των δαπανών που υποβάλλονται προς
πιστοποίηση θα πρέπει να έχει πλήρως εξοφληθεί με
ορθό τρόπο, όπως αυτός περιγράφεται στην παρ. 13 Εξόφληση Δαπανών Πράξης.
- Όλα τα παραστατικά εξόφλησης πρέπει να έχουν
εκδοθεί πριν την υποβολή του αντίστοιχου αιτήματος
χρηματοδότησης.
- Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας
ηλεκτρονικής υποβολής, η αίτηση χρηματοδότησης δεν
δύναται να τροποποιηθεί.
- Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων της επιχείρησης (π.χ. επωνυμία, ΙΒΑΝ, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας), ο
δικαιούχος οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τον ΕΦΕΠΑΕ
εγγράφως.
- Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο δικαιούχος επιθυμεί ακύρωση της αίτησης χρηματοδότησης,
αυτό είναι εφικτό μέσω υποβολής έγγραφου αιτήματος,
υπογεγραμμένου από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και με θεώρηση από αρμόδια αρχή για το γνήσιο
της υπογραφής, έως 10 μέρες μετά την καταληκτική προθεσμία υποβολών της περιόδου που ανήκει.
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11.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΡΕΥΣΗΣ
Κατόπιν της οριστικοποίησης της αίτησης χρηματοδότησης του δικαιούχου πραγματοποιείται έλεγχος σώρευσης κρατικών ενισχύσεων, ως προς την τήρηση του
Κανονισμού De minimis ΕΚ 1407/2013.
Όπως σημειώθηκε, ο δικαιούχος προβαίνει εντός συστήματος στη συμπλήρωση και αποδοχή των όρων της
Υπεύθυνης Δήλωσης σχετικά με τον έλεγχο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV για
οποιαδήποτε ενίσχυση ήσσονος σημασίας την οποία
έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του Κανονισμού De
minimis ή άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και
κατά το τρέχον οικονομικό έτος.
Ο έλεγχος από τον ΕΦΕΠΑΕ πραγματοποιείται αποκλειστικά με χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος
Σώρευσης (ΠΣΣ).
Ο έλεγχος από τον ΕΦΕΠΑΕ πραγματοποιείται αποκλειστικά με χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΣΚΕ) έχοντας υπόψη τα
στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης του Παραρτήματος IV.
Με την ολοκλήρωση του ελέγχου σώρευσης και τη
διαπίστωση ότι η «ενιαία επιχείρηση» δεν σωρεύει, ο
έλεγχος σώρευσης εγκρίνεται. Η ημερομηνία έγκρισης
του ελέγχου αποτελεί την ημερομηνία που η επιχείρηση
αποκτά έννομο δικαίωμα λήψης ΑΝΗΚΟ και με αυτήν
την ημερομηνία ενημερώνεται το ΠΣΣΚΕ για το ποσό
της αίτησης.
Σε περίπτωση που εντοπιστεί, κατόπιν ελέγχου, ότι
μια επιχείρηση για το τρέχον έτος υπερβαίνει το όριο
σώρευσης, ο δικαιούχος ενημερώνεται από τον ΕΦΕΠΑΕ
με ηλεκτρονικό μήνυμα για το ποσό της υπέρβασης και
την αδυναμία εξυπηρέτησης του αιτήματος χρηματοδότησης.
12. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
Οι δικαιούχοι είναι υπεύθυνοι εξ΄ ολοκλήρου απέναντι
στους αρμόδιους Φορείς για την ορθότητα και εγκυρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται.
Κάθε παράβαση των όρων της Πρόσκλησης συνεπάγεται τη λήψη διορθωτικών μέτρων, τα οποία μπορεί να
κλιμακωθούν από τη διατύπωση στον δκαιούχο απλών
συστάσεων συμμόρφωσης μέχρι και την ενεργοποίηση
των διαδικασιών ανάκλησης και έντοκης επιστροφής της
καταβληθείσας δημόσιας χρηματοδότησης κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
Κατά το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα συμμετοχής στη Δράση, ο δικαιούχος υποχρεούται να κοινοποιεί
άμεσα και υποχρεωτικά στον ΕΦΕΠΑΕ οποιαδήποτε σχετική πληροφορία του ζητηθεί, με τη μορφή αναφορών
ή παροχής συγκεκριμένων στοιχείων.
Μη ανταπόκριση σε αίτημα λήψης στοιχείων που απαιτούνται από τον ΕΦΕΠΑΕ και τις λοιπές ελεγκτικές αρχές,
ενδέχεται να οδηγήσει στην μη χρηματοδότηση του δικαιούχου από τη Δράση ή/και την έντοκη επιστροφή της
ήδη καταβληθείσας επιχορήγησης.
12.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, ο ΕΦΕΠΑΕ διενεργεί διοικητική επαλήθευση σε εκτενές δείγμα των επιχειρήσεων αυτών.
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Η δειγματοληψία θα περιλαμβάνει επιχειρήσεις από
το σύνολο των νησιωτικών δήμων.
Το ακριβές πλήθος καθώς και τα επιμέρους κριτήρια
της επιλογής δείγματος θα καθορίζονται με μέριμνα του
ΕΦΕΠΑΕ και σύμφωνη γνώμη του ΥΝΑΝΠ, για κάθε έτος.
Σε περίπτωση που εντοπιστούν ανακριβή στοιχεία
σε οποιοδήποτε αίτηση χρηματοδότησης, δύναται να
εκκινήσει διαδικασία διοικητικού ελέγχου για προγενέστερο ή/και για όλα τα αιτήματα χρηματοδότησης, καθ΄
όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας. Τυχόν εντοπισμός
αναληθών στοιχείων δύναται να οδηγήσει σε διαδικασία
επιστροφής μέρους ή του συνόλου της δημόσιας χρηματοδότησης.
Α. Διαδικασία διοικητικής επαλήθευσης - Υποβολή
δικαιολογητικών
Κατόπιν της απόφασης επιλογής του δείγματος, οι
δικαιούχοι ενημερώνονται από τον ΕΦΕΠΑΕ, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, για την επιλογή τους σε αυτό και
για την υποχρέωση ηλεκτρονικής προσκόμισης των
κάτωθι:
1. Το σύνολο των παραστατικών τιμολόγησης που
αναφέρονται στην αίτηση χρηματοδότησης.
2. Το σύνολο των αποδεικτικών εξόφλησης των ως άνω
παραστατικών τιμολόγησης, με τα απαιτούμενα παραδοτέα, όπως αναφέρονται στην παρ. 13 της παρούσης.
3. Αντίγραφο έντυπο Ε3 της τελευταίας κλεισμένης
διαχειριστικής χρήσης.
4. Το σύνολο των σχετικών λογιστικών καταχωρήσεων.
Κατά τη διοικητική επαλήθευση της αίτησης :
- πραγματοποιείται έλεγχος της επιλεξιμότητας των
πραγματοποιηθεισών δαπανών,
- διενεργείται έλεγχος των παραστατικών τιμολόγησης και εξόφλησης των δαπανών καθώς και των λοιπών
δικαιολογητικών. Ελέγχονται επίσης και τα αντίστοιχα
τηρούμενα στοιχεία από τις λογιστικές εγγραφές των
πράξεων, ανάλογα με την τηρούμενη κατηγορία λογιστικών βιβλίων, για να επιβεβαιωθεί η ορθή εκτέλεση
του αντικειμένου (π.χ. βιβλία εσόδων-εξόδων, γενικό
ημερολόγιο).
Εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις κατά τον έλεγχο, ο
ΕΦΕΠΑΕ ενημερώνει σχετικά το δικαιούχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση που έχει ορίσει
ο ίδιος στην αίτηση συμμετοχής του.
Επισημαίνεται ότι η ανταπόκριση του δικαιούχου στην
ηλεκτρονική γνωστοποίηση ελλείψεων ή συμπληρωματικών στοιχείων που εντοπίστηκαν στην υποβληθείσα
αίτηση χρηματοδότησης από τον ΕΦΕΠΑΕ, δεν μπορεί
να υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την
ενημέρωση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Μετά την
παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας συντάσσεται η έκθεση επαλήθευσης από το αρμόδιο όργανο επαλήθευσης του ΕΦΕΠΑΕ βάσει των προσκομισθέντων στοιχείων.
Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε περικοπή δαπάνης
θα πρέπει να είναι πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη.
Β) Παραλαβή αποτελεσμάτων επαλήθευσης - Αντιρρήσεις δικαιούχου
Η έκθεση επαλήθευσης υποβάλλεται για έγκριση
(αποδοχή των αποτελεσμάτων) σε ανώτερο ιεραρχικά
όργανο του ΕΦΕΠΑΕ. Σε περίπτωση διαφωνίας με (ή
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λάθους σε) πεδίο της έκθεσης, παρέχεται η δυνατότητα
να εκτελεστούν οι όποιες διορθώσεις σε αυτή από το
αρμόδιο όργανο, με την αντίστοιχη τεκμηρίωση.
Στη συνέχεια, η έκθεση επαλήθευσης κοινοποιείται
στο δικαιούχο με ηλεκτρονικό μέσο, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αυτός έχει ορίσει κατά την
υποβολή της αίτησης συμμετοχής.
Με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων επαλήθευσης, ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει στον ΕΦΕΠΑΕ τυχόν αντιρρήσεις εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από
την παραλαβή από αυτόν της έκθεσης επαλήθευσης.
Το σχετικό αίτημα του δικαιούχου υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Π.Σ.
Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από τον ΕΦΕΠΑΕ (το όργανο επαλήθευσης και το όργανο έγκρισής του) εντός
δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υποβολή
τους. Σε περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για το βάσιμο
ή μη των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν, δύναται να
διενεργείται άμεσα συμπληρωματική επαλήθευση από
το ίδιο όργανο που διενήργησε την αρχική επαλήθευση.
Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ή την παρέλευση
άπρακτης της προθεσμίας υποβολής, η έκθεση οριστικοποιείται.
Το αποτέλεσμα της εξέτασης των αντιρρήσεων κοινοποιείται στο δικαιούχο με ηλεκτρονικό μέσο, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αυτός έχει
ορίσει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.
Με την οριστικοποίηση της έκθεσης επαλήθευσης:
- ο δικαιούχος ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τα
αποτελέσματα της επαλήθευσης -πιστοποίησης με την
αποστολή της σχετικής έκθεσης ή/και μέσω του Π.Σ. με
χρήση των κωδικών του,
- ο δικαιούχος αποκτά δικαίωμα λήψης δημόσιας χρηματοδότησης μέσω του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού
Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.).
13. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΑΞΗΣ
Για τις εξοφλήσεις των δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενός έργου, θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις που ρυθμίζουν το πλαίσιο
πραγματοποίησης συναλλαγών επί φορολογητέων πράξεων και θέσπισης τυχόν περιορισμών σε αυτές.
Για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες θα πρέπει να εμπίπτουν στα άρθρα 22 και 23 του Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013, ΠΟΛ.
1216/1.10.2014 και ΠΟΛ. 1079/6.4.2015) και η εξόφλησή
τους να γίνεται - ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής διαδρομή ελέγχου - με τους ακόλουθους αποδεκτούς τρόπους:
- Κάθε είδους δαπάνη αξίας έως πεντακοσίων (500)
ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), μπορεί να εξοφλείται και δίχως τη
χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, δηλαδή με μετρητά.
- Κάθε είδους δαπάνη αξίας άνω των πεντακοσίων
(500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), θα πρέπει η τμηματική ή ολική
εξόφλησή της, να γίνει με τη χρήση τραπεζικού μέσου
πληρωμής.
Σε περίπτωση που πραγματοποιούνται τμηματικές καταβολές που αφορούν δαπάνη για την οποία πρόκειται
να εκδοθεί παραστατικό καθαρής αξίας άνω των €500,
απαιτείται η χρήση τραπεζικού μέσου, ανεξαρτήτως του
ποσού της κάθε τμηματικής καταβολής ή προκαταβολής.
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Αποδεκτοί τρόποι εξόφλησης και απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για συναλλαγές που εξοφλούνται
μέσω τραπεζικού μέσου πληρωμής, είναι:
- Έκδοση επιταγής από τον εταιρικό λογαριασμό του
λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) προς τον προμηθευτή,
που πρέπει να έχει εξοφληθεί σε χρόνο προγενέστερο
της ημερομηνίας πιστοποίησης της δαπάνης.
Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται: (α) τα
σχετικά με την εκδοθείσα τραπεζική επιταγή έντυπα κίνησης των επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών
(extrait) της επιχορηγούμενης επιχείρησης ή βεβαίωση
της τράπεζας ότι έχει εξοφληθεί η επιταγή (αριθμός επιταγής-ημερομηνία-ποσό-αποδέκτης), (β) φωτοαντίγραφο του σώματος της επιταγής.
- Κατάθεση μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό
του προμηθευτή ή σε ταυτοποιημένο λογαριασμό πληρωμών του προμηθευτή που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010 (ΦΕΚ Α΄ 113), ήτοι
Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος ή Ίδρυμα Πληρωμών,
από τον λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχο).
Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται: (α) το
αντίγραφο κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό ή στον λογαριασμό πληρωμών που τηρείται σε
Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών από το οποίο θα προκύπτει ως δικαιούχος του λογαριασμού ο προμηθευτής των
αγαθών και υπηρεσιών προς τον λήπτη της Ενίσχυσης
(δικαιούχο) και ο καταθέτης - δικαιούχος.
- Μεταφορά από τον εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό ή
τον ταυτοποιημένο επαγγελματικό λογαριασμό πληρωμών του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) που τηρείται
σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών σε εταιρικό τραπεζικό
λογαριασμό ή σε επαγγελματικό λογαριασμό πληρωμών
του προμηθευτή που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών
Πληρωμών.
Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται: (α) αντίγραφο του εγγράφου της τράπεζας ή του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών για μεταφορά χρημάτων από το οποίο
θα προκύπτουν τα στοιχεία των λογαριασμών δικαιούχου
και προμηθευτή.
- Έκδοση Τραπεζικής Επιταγής από τον λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) προς τον προμηθευτή. Πρόκειται
για επιταγές που εκδίδονται από νόμιμα λειτουργούσα
στην Ελλάδα τράπεζα, είτε με αντίστοιχη κατάθεση μετρητών στην τράπεζα από το δικαιούχο, είτε με χρέωση
του εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου.
Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται: (α) αντίγραφο του σώματος της αντίστοιχης επιταγής, (β) σε περίπτωση έκδοσης της επιταγής με χρέωση του εταιρικού
τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου της ενίσχυσης,
το έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού (extrait)
του λήπτη της ενίσχυσης.
- Ηλεκτρονική συναλλαγή (κίνηση web-banking ή
κίνηση μεταφοράς μέσω web από και προς ταυτοποιημένο λογαριασμό πληρωμών που τηρείται σε Πάροχο
Υπηρεσιών Πληρωμών). Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται: (α) έντυπο κίνησης του εταιρικού λογαριασμού (extrait) που τηρείται σε τράπεζα ή σε Πάροχο
Υπηρεσιών Πληρωμών του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου), (β) αντίγραφο της ηλεκτρονικής συναλλαγής από
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το οποίο θα προκύπτει ο λήπτης του ποσού πληρωμής,
δηλαδή ο προμηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών και
ο πληρωτής/καταθέτης, δηλαδή ο δικαιούχος της ενίσχυσης.
- Εξόφληση μέσω κάρτας πληρωμών (χρεωστικής,
πιστωτικής, προπληρωμένης). Προϋπόθεση για την πιστοποίηση της πληρωμής είναι η κάρτα να έχει εκδοθεί
στο όνομα του δικαιούχου της ενίσχυσης (εταιρικής
σε περίπτωση Νομικού Προσώπου), είτε να συνδέεται
απαραιτήτως με λογαριασμό πληρωμών που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών στο όνομα του
δικαιούχου της ενίσχυσης, δηλαδή του επιχειρηματία
μόνο στην περίπτωση των ατομικών επιχειρήσεων και
οπωσδήποτε εταιρική σε περίπτωση που ο δικαιούχος
της ενίσχυσης είναι εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση πρέπει
να υπάρχει επαρκής διαδρομή ελέγχου, δηλαδή να αποδεικνύεται η αγορά των αντίστοιχων αγαθών/υπηρεσιών
και η χρέωση της κάρτας του δικαιούχου (ανεξάρτητα
εάν η συναλλαγή αυτή πραγματοποιείται με δόσεις ή με
εφάπαξ καταβολή).
Για την πιστοποίηση απαιτείται: (α) αντίγραφο κίνησης
κάρτας ή λογαριασμού πληρωμών του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών
Πληρωμών που αποτυπώνει τις κινήσεις της κάρτας και
στο οποίο να εμφαίνεται μία δόση ή η εφάπαξ καταβολή
για τη συναλλαγή.
- Έκδοση ταχυδρομικής επιταγής - ταχυπληρωμής
με κατάθεση μετρητών του λήπτη της ενίσχυσης (Δικαιούχου) στα ΕΛΤΑ για εξόφληση του προμηθευτή, σε
χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας πιστοποίησης
της δαπάνης.
Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται: (α) αποδεικτικά έκδοσης και είσπραξης της ταχυδρομικής επιταγής, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του δικαιούχου
και του προμηθευτή.
Σε περίπτωση εξόφλησης παραστατικού μέσω μετρητών (καθαρής αξίας έως και 500€) τα απαιτούμενα
στοιχεία και δικαιολογητικά για τις συναλλαγές αυτές
είναι (εκτός του τιμολογίου αγοράς αγαθών ή παροχής
υπηρεσιών): απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή ή έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας π.χ. βεβαίωση
προμηθευτή περί εξόφλησης της συναλλαγής ή σχετική
αναγραφή στο εν λόγω τιμολόγιο/παραστατικό ότι εξοφλήθηκε τοις μετρητοίς και με σφραγίδα του προμηθευτή εφόσον το τιμολόγιο/παραστατικό είναι χειρόγραφο.
Το σύνολο των ως άνω συναλλαγών πρέπει να συνοδεύεται από τις κατά περίπτωση και σύμφωνα με την τηρούμενη κατηγορία λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης
(απλογραφικά ή διπλογραφικά), λογιστικές καταχωρήσεις
βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ν. 4308/2014,
ΦΕΚ Α΄ 251).
Στην περίπτωση τήρησης απλογραφικών λογιστικών
βιβλίων (χειρόγραφη ή μηχανογραφική τήρηση) πρέπει
να προσκομιστούν αντίγραφα των λογιστικών καταχωρήσεων των παραστατικών/στοιχείων του επιχειρηματικού σχεδίου (π.χ. τιμολογίων, τιμολογίων παροχής
υπηρεσιών, κ.λπ.).
Στην περίπτωση τήρησης διπλογραφικών λογιστικών
βιβλίων πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα των λογι-
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στικών καταχωρήσεων των παραστατικών τιμολόγησης
και εξόφλησης των δαπανών της επένδυσης.
13.1 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ
Σε κάθε περίπτωση ο ΕΦΕΠΑΕ έχει το δικαίωμα να
ζητήσει την προσκόμιση οποιουδήποτε συμπληρωματικού εγγράφου ή λογιστικού στοιχείου κρίνει σκόπιμο,
προκειμένου να εξασφαλίσει τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποβαλλόμενων δαπανών και την ύπαρξη
επαρκούς διαδρομής ελέγχου.
- Όλες οι εταιρείες-προμηθευτές της επιχείρησης για
τις δαπάνες της δράσης θα πρέπει να τηρούν εταιρικό
τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση καταθέσεων σε
προσωπικό λογαριασμό και όχι εταιρικό δεν θα πιστοποιούνται οι εν λόγω δαπάνες.
- Δεν είναι επιτρεπτή η εξόφληση του προμηθευτή
μέσω λογαριασμών και παραστατικών των εταίρων /
μετόχων της επιχείρησης.
- Δεν γίνεται δεκτή εξόφληση δαπανών με τη χρήση
επιταγών τρίτων.
- Παραστατικά δαπανών, εξοφλημένα με μερικώς
επιλέξιμο και μερικώς μη επιλέξιμο τρόπο εξόφλησης,
μπορούν να γίνουν αποδεκτά και να πιστοποιηθούν κατά
το επιλέξιμο μέρος τους.
- Ο δικαιούχος μπορεί να λαμβάνει και να εκδίδει ηλεκτρονικά τιμολόγια. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο είναι οποιοδήποτε τιμολόγιο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014)
και το οποίο έχει εκδοθεί και ληφθεί σε ηλεκτρονική
μορφή. Για τους σκοπούς πιστοποίησης των δαπανών,
τα ηλεκτρονικά τιμολόγια θα πρέπει σε κάθε περίπτωση
να εκτυπώνονται και να υποβάλλονται στο ΠΣ-ΜΙ.
Ο ΕΦΕΠΑΕ προβαίνει στην περικοπή αιτούμενων
δαπανών κατά την επαλήθευσή τους, με σχετική αιτιολόγηση, εάν αυτές δεν είναι επιλέξιμες ή/και ορθώς
εξοφλημένες.
14. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Κάθε αίτημα χρηματοδότησης, κατόπιν έγκρισής του
από τον ΕΦΕΠΑΕ, οδηγεί σε αντίστοιχη καταβολή δημόσιας χρηματοδότησης.
Σε περίπτωση μη έγκρισης ενός αιτήματος χρηματοδότησης, ο δικαιούχος ενημερώνεται από τον ΕΦΕΠΑΕ
μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για τους λόγους απόρριψης του εν λόγω αιτήματος και για πιθανές επόμενες
ενέργειες.
Η καταβολή της χρηματοδότησης στους δικαιούχους
διενεργείται μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών αιτήσεων χρηματοδότησης.
Η δημόσια χρηματοδότηση που αναλογεί στους δικαιούχους υπολογίζεται αυτόματα από το Π.Σ. Η καταβολή
της ενίσχυσης πραγματοποιείται από τη Γ.Γ.ΑΙΝΠ. μέσω
διαδικτυακής πύλης e-ΠΔΕ., με βάση ελεγμένη ως προς
τη σώρευση και εγκεκριμένη ως προς τη χρηματοδότηση κατάσταση δικαιούχων που αποστέλλει στη Γ.Γ.ΑΙΝΠ.
ο ΕΦΕΠΑΕ.
Για τους δικαιούχους που δεν περιλαμβάνονται στο
δείγμα διοικητικής επαλήθευσης η υποβληθείσα αίτηση
χρηματοδότησης προωθείται αυτοδίκαια προς πληρωμή.
Για τους δικαιούχους που συμπεριλαμβάνονται στο
δείγμα, όπως περιγράφεται στην παρ. 12.1, η καταβολή
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της ενίσχυσης έπεται της οριστικοποίησης της έκθεσης
επαλήθευσης του διοικητικού ελέγχου, από την οποία
προκύπτει και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση.
Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας
στο φορέα/δικαιούχο και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή
της σε τρίτους. Επίσης, δεν υπάρχει περικοπή της δημόσιας δαπάνης για τυχόν εκκρεμότητες της επιχείρησης
προς την εφορία ή ασφαλιστικούς φορείς.
Για την καταβολή χρηματοδότησης δηλώνεται στην
αίτηση Συμμετοχής, υπ΄ ευθύνη του δικαιούχου, το ΙΒΑΝ
του εταιρικού λογαριασμού. Τονίζεται ότι απαιτείται
εταιρικός και όχι προσωπικός λογαριασμός για όλες τις
νομικές μορφές, πέραν της ατομικής επιχείρησης όπου
ο εταιρικός λογαριασμός δύναται να συμπίπτει με τον
ατομικό του δικαιούχου.
15. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΩΝ
Η συνολική παραλαβή του έργου γίνεται από το
ΥΝΑΝΠ, μέσω έκδοσης απόφασης ολοκλήρωσης, με
την υποστήριξη του ΕΦΕΠΑΕ.
16. ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΤΗΣΗ-ΑΠΕΝΤΑΞΗ
Οι δικαιούχοι δεσμεύονται μέσω της Υ/Δ για την υποβολή αληθών και ορθών στοιχείων.
Σε περίπτωση που εντοπιστούν ανακριβή στοιχεία
σε οποιαδήποτε αίτηση χρηματοδότησης, δύναται να
εκκινήσει διαδικασία διοικητικού ελέγχου για προγενέστερο ή/και για όλα τα αιτήματα χρηματοδότησης του
δικαιούχου, καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας.
Εφόσον εντοπιστούν ανακριβή στοιχεία, εκκινεί αυτοδικαίως, από τον ΕΦΕΠΑΕ, διαδικασία ανάκτησης της αχρεωστήτως καταβληθείσας επιχορήγησης, νομιμοτόκως.
Ο δικαιούχος ενημερώνεται από τον ΕΦΕΠΑΕ εγγράφως για το ποσό ενίσχυσης που καλείται να επιστρέψει.
Σε περίπτωση μη επιστροφής του ποσού, τότε εκκινεί
διαδικασία δημοσιονομικής διόρθωσης από τη Γ.Γ.ΑΙΝΠ.
Τονίζεται ότι σε περίπτωση που εντοπιστεί δήλωση
δαπανών που δεν τεκμηριώνεται από την έκδοση αντίστοιχου παραστατικού τιμολόγησης ο δικαιούχος, έπειτα
από απόφαση του ΥΝΑΝΠ, απολύει το δικαίωμα χρηματοδότησης και οδηγείται σε ανάκτηση του συνόλου της
καταβληθέντων Α.ΝΗ.ΚΟ, νομιμοτόκως.
17. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Οι δικαιούχοι δεσμεύονται μέσω της Υ/Δ για την υποβολή αληθών και ορθών στοιχείων.
1. Κατά το διάστημα ισχύος της ενίσχυσης και για τρία
(3) έτη μετά την τελική καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης, οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν
οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία σχετικά
με την πράξη προς την Γ.Γ.ΑΙΝΠ., τον ΕΦΕΠΑΕ, τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια (ΕΒΕ) και τη Γενική
Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με τη
μορφή αναφορών ή παροχής συγκεκριμένων στοιχείων.
2. Οι δικαιούχοι ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται σε
δείγμα διενέργειας έρευνας για την αξιολόγηση/αποτίμηση της δράσης στην οποία συμμετείχαν και στο
πλαίσιο της οποίας χρηματοδοτήθηκαν παρέχοντας
οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία.
Επίσης οφείλουν
3. Να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο
των πράξεων της ενίσχυσης που δημοσιοποιεί η Γ.Γ.ΑΙΝΠ,
στις διαδικτυακές πύλες www.ypai.gr και www.efepae.
gr. http://metaforikoisodynamo.gr/.
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4. Να κοινοποιούν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή.
5. Να τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο της επιχείρησής τους αφίσα με το σήμα της δράσης, σε ελάχιστο μέγεθος A3, αναφορικά με τη συνδρομή του μέτρου στην
επιχείρησή τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που
έχουν αναρτηθεί στο πεδίο «Ανακοινώσεις» του πληροφοριακού συστήματος http://metaforikoisodynamo.gr/.
6. Να πραγματοποιούν το σύνολο των ενεργειών μέσω
του Π.Σ. διασφαλίζοντας την ακρίβεια, την ποιότητα και
πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλονται στο Π.Σ.
7. Για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία χορήγησης
της ενίσχυσης να τηρούν και να φυλάσσουν τα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία της Πράξης, τα οποία
τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου, της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου, εφόσον ζητηθεί
σχετικός έλεγχος και τούτο ανεξαρτήτως αν από άλλες
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη
διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών της
Πράξης. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα
διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς
αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των
ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή
εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
17.1 ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Η Γ.Γ.ΑΙΝΠ. είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της Δράσης, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής
διαχείρισης.
Η Γ.Γ.ΑΙΝΠ. στο πλαίσιο της υποχρέωσής της για τη
διασφάλιση της τήρησης της χρηστής δημοσιονομικής
διαχείρισης των πόρων της Δράσης και της ασκούμενης
από αυτήν εποπτείας αλλά και ο ΕΦΕΠΑΕ στο πλαίσιο
της σχετικής πράξης ανάθεσης αρμοδιοτήτων αναλαμβάνουν όλες τις ενέργειες, οι οποίες απαιτούνται για την
παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων των
δικαιούχων. Ο ΕΦΕΠΑΕ ενημερώνει σχετικά την Γ.Γ.ΑΙΝΠ.
Ο ΕΦΕΠΑΕ διατηρεί λεπτομερείς φακέλους, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, με όλες τις πληροφορίες και
τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται, οι οποίοι
φυλάσσονται επί δέκα (10) έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των πράξεων.
18. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2016/679
Ο δικαιούχος με την ηλεκτρονική υποβολή τόσο της αίτησης συμμετοχής όσο και της αίτησης χρηματοδότησής
του στο Π.Σ.- Μ.Ι. μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων παρέχει στην Γ.Γ.ΑΙΝΠ. και στον ΕΦΕΠΑΕ
και τα νόμιμα εντεταλμένα όργανα αυτών, τη ρητή συγκατάθεσή του για την νόμιμη επεξεργασία κατ΄άρθρο 6
του κανονισμού 2016/679 των δεδομένων προσωπικού
του χαρακτήρα τα οποία προβλέπονται στην πρόσκληση
της δράσης και αποδέχεται ότι τέτοια επεξεργασία είναι
αναγκαία για την συμμετοχή, παρακολούθηση, πιστοποίηση, πληρωμή και ολοκλήρωση της πράξης του.
Η νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα από την Γ.Γ.ΑΙΝΠ. τον ΕΦΕΠΑΕ και τα νομίμως
εντεταλμένα όργανα αυτών, αποσκοπεί στην εφαρμογή
και τήρηση των κανόνων οι οποίοι διέπουν τη δράση,
διενεργείται για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, την άσκηση δημόσι-
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ας εξουσίας και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής
διαχείρισης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται στο Π.Σ.-Μ.Ι.
κατόπιν της αίτησης συμμετοχής και της αίτησης χρηματοδότησης του δικαιούχου ο οποίος υπέχει αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα, πληρότητα και
ακρίβεια τους. Περαιτέρω, ο δικαιούχος συναινεί στην
ανάρτηση στο διαδίκτυο στο «Πρόγραμμα Διαύγεια»
των αποτελεσμάτων της αίτησης συμμετοχής του και
οιασδήποτε άλλης διοικητικής πράξης προβλέπεται
στην νομοθεσία και είναι απαραίτητη στα πλαίσια της
αρχής της διαφάνειας και της νομιμότητας που διέπει
τη δράση.
Η χρονική διάρκεια τήρησης των υποβαλλόμενων
εγγράφων στο Π.Σ.-Μ.Ι. καθορίζεται ρητά πέντε (5) έτη
μετά την ολοκλήρωση της δράσης.

A/A
1

2

3

4

5

6

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

19. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
1. Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συμμετοχής θα
γίνει στο Π.Σ. http://metaforikoisodynamo.gr/.
2. Η πρόσκληση της δράσης θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες ΥΝΑΝΠ www.yen.gr, της Γενικής Γραμματείας
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής www.ypai.gr και του
ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr.
3. Οι επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών του ΕΦΕΠΑΕ στα τηλέφωνα 210
6985210 και 216 2001130. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να αποστέλλουν το ερώτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση infomi@efepae.gr.
4. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Περιφερειακές Μονάδες του
ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με την έδρα του δικαιούχου, στις παρακάτω διευθύνσεις και τηλέφωνα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΕΠΑΕ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΗΠΕΙΡΟΥΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΜΘ

ΔΕΣΜ-ΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΗΠΕΙΡΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΝ. ΔΙΑ.
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
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ΑΕΔΕΠ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ ΦΑΞ
E-MAIL /SITE
Πανεπιστημίου 39
(στοά
213 - 0166 100, contact@elanet.gr
www.elanet.gr
Πεσμαζόγλου), 213-0166 105
ΑΘΗΝΑ 10564
Μαιζώνος 122
και
2610 622711,
efd@ patrascc.gr
Γούναρη,
2610 622714,
www.diaxeiristiki.gr
ΤΚ 26222,
2610 277830
ΠΑΤΡΑ
Αποστόλου Σούζου
25310 35916, www.desm-os.gr
14, ΤΚ 69100,
25310 72328 desm-123@otenet.gr
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Θερμοπυλών
και Κύπρου,
ΤΚ 35133,
ΛΑΜΙΑ

22310 67498,
22310 67499

andia@otenet.gr
www.andia.gr

Κεντρική Προβλήτα
Λιμένα Βόλου,
24210 76894,
Κτίριο Ιάσων/
24210 29320
Νότια αίθουσα,
ΤΚ 38221, ΒΟΛΟΣ

aedep@aedep.gr

Γίαμαλάκη 50 και
Σοφοκλή
Βενιζέλου,
ΤΚ 71202,
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας Κεντρικής Μονάδας ΕΦΕΠΑΕ: 210 - 6985210.
20. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Υ/Δ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Υ/Δ De minimis

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2810302400,
2810344107

info@ank.gr
www.ank.gr
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻͲȵɅȻȿȵɂȻɀȵɇȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ;ȾȰȴͿ
ǼȆǿȆǼǻǹ ȉȅȂǼǿȈ ȀȍǻǿȀȅǿ
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Ϭϭ͘ϭϭ
Ϭϭ͘ϭϮ
Ϭϭ͘ϭϯ
Ϭϭ͘ϭϰ
Ϭϭ͘ϭϱ
Ϭϭ͘ϭϲ
Ϭϭ͘ϭϵ
Ϭϭ͘Ϯ
Ϭϭ͘Ϯϭ
Ϭϭ͘ϮϮ
Ϭϭ͘Ϯϯ
Ϭϭ͘Ϯϰ

ϰ

Ȱ



Ϭϭ͘Ϯϱ

ϰ
ϰ

Ȱ
Ȱ




Ϭϭ͘Ϯϲ
Ϭϭ͘Ϯϳ

ϰ

Ȱ



Ϭϭ͘Ϯϴ

ϰ
ϯ
ϰ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ

Ȱ
Ȱ
Ȱ
Ȱ
Ȱ
Ȱ
Ȱ
Ȱ
Ȱ











Ϭϭ͘Ϯϵ
Ϭϭ͘ϯ
Ϭϭ͘ϯϬ
Ϭϭ͘ϰ
Ϭϭ͘ϰϭ
Ϭϭ͘ϰϮ
Ϭϭ͘ϰϯ
Ϭϭ͘ϰϰ
Ϭϭ͘ϰϱ

ȳȵɏɆȳȻȰ͕ȴȰɇɃȾɃɀȻȰȾȰȻȰȿȻȵȻȰ
Ɍʐʏɿʃɼʃɲɿɺʘɿʃɼʋɲʌɲɶʘɶɼ͕ɽɼʌɲʃɲɿʍʐʆɲʔɸʀʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
Ⱦɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʅɻʋʉʄʐɸʏʙʆʔʐʏʙʆ
Ȱɶʌʊʏɻʎɸɿɷɿʃʉʑʃɲɽɸʍʏʙʏʉʎ
Ⱦɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲɷɻʅɻʏʌɿɲʃʙʆ;ɸʃʏʊʎʌʐɺɿʉʑͿ͕ʉʍʋʌʀʘʆʃɲɿɸʄɲɿʉʑʖʘʆʍʋʊʌʘʆ
Ⱦɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʌʐɺɿʉʑ
Ⱦɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʄɲʖɲʆɿʃʙʆʃɲɿʋɸʋʉʆʉɸɿɷʙʆ͕ʌɿɺʙʆʃɲɿʃʉʆɷʑʄʘʆ
Ⱦɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲɺɲʖɲʌʉʃɳʄɲʅʉʐ
Ⱦɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʃɲʋʆʉʑ
Ⱦɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲɿʆʘɷʙʆʔʐʏʙʆ
Ⱦɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲɳʄʄʘʆʅɻʋʉʄʐɸʏʙʆʔʐʏʙʆ
Ʌʉʄʐɸʏɸʀʎʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɸʎ
Ⱦɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʍʏɲʔʐʄɿʙʆ
Ⱦɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʏʌʉʋɿʃʙʆʃɲɿʐʋʉʏʌʉʋɿʃʙʆʔʌʉʑʏʘʆ
Ⱦɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲɸʍʋɸʌɿɷʉɸɿɷʙʆ
Ⱦɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʅɻʄʉɸɿɷʙʆʃɲɿʋʐʌɻʆʊʃɲʌʋʘʆ
ȱʄʄɸʎɷɸʆɷʌʙɷɸɿʎʃɲɿɽɲʅʆʙɷɸɿʎʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɸʎʔʌʉʑʏʘʆʃɲɿʃɲʌʋʙʆʅɸ
ʃɹʄʐʔʉʎ
Ⱦɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲɸʄɲɿʘɷʙʆʃɲʌʋʙʆ
Ⱦɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʔʐʏʙʆɶɿɲɲʔɸʗɼʅɲʏɲ
Ⱦɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʃɲʌʐʃɸʐʏɿʃʙʆ͕ɲʌʘʅɲʏɿʃʙʆ͕ɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃʙʆʃɲɿ
ʔɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃʙʆʔʐʏʙʆ
ȱʄʄɸʎʋʉʄʐɸʏɸʀʎʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɸʎ
Ʌʉʄʄɲʋʄɲʍɿɲʍʅʊʎʏʘʆʔʐʏʙʆ
Ʌʉʄʄɲʋʄɲʍɿɲʍʅʊʎʏʘʆʔʐʏʙʆ
ȷʘɿʃɼʋɲʌɲɶʘɶɼ
ȵʃʏʌʉʔɼɴʉʉɸɿɷʙʆɶɲʄɲʃʏʉʋɲʌɲɶʘɶɼʎ
ȵʃʏʌʉʔɼɳʄʄʘʆɴʉʉɸɿɷʙʆʃɲɿɴʉʐɴɲʄɿʙʆ
ȵʃʏʌʉʔɼɲʄʊɶʘʆʃɲɿɳʄʄʘʆɿʋʋʉʉɸɿɷʙʆ
ȵʃʏʌʉʔɼʃɲʅɼʄʘʆʃɲɿʃɲʅɻʄʀɷʘʆ
ȵʃʏʌʉʔɼɲɿɶʉʋʌʉɴɳʏʘʆ
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Ϭϭ͘ϲϭ
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Ϭϴ͘ϭϭ
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Ϭϴ͘ϵϭ
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ȵʃʏʌʉʔɼʖʉʀʌʘʆ
ȵʃʏʌʉʔɼʋʉʐʄɸʌɿʃʙʆ
ȵʃʏʌʉʔɼɳʄʄʘʆɺʙʘʆ
ɀɿʃʏɹʎɶɸʘʌɶʉʃʏɻʆʉʏʌʉʔɿʃɹʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ɀɿʃʏɹʎɶɸʘʌɶʉʃʏɻʆʉʏʌʉʔɿʃɹʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ɉʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃɹʎʋʌʉʎʏɻɶɸʘʌɶʀɲɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʅɸʏɳ
ʏɻʍʐɶʃʉʅɿɷɼ
ɉʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃɹʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɶɿɲʏɻʔʐʏɿʃɼʋɲʌɲɶʘɶɼ
ɉʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃɹʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɶɿɲʏɻɺʘɿʃɼʋɲʌɲɶʘɶɼ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʅɸʏɳʏɻʍʐɶʃʉʅɿɷɼ
ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʍʋʊʌʘʆʋʉʄʄɲʋʄɲʍɿɲʍʅʉʑ
Ⱥɼʌɲ͕ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻʋɲɶʀɷʘʆʃɲɿʍʐʆɲʔɸʀʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
Ⱥɼʌɲ͕ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻʋɲɶʀɷʘʆʃɲɿʍʐʆɲʔɸʀʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ȴɲʍʉʃʉʅʀɲʃɲɿʐʄʉʏʉʅʀɲ
ȴɲʍʉʃʉʅʀɲʃɲɿɳʄʄɸʎɷɲʍʉʃʉʅɿʃɹʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ȴɲʍʉʃʉʅʀɲʃɲɿɳʄʄɸʎɷɲʍʉʃʉʅɿʃɹʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ɉʄʉʏʉʅʀɲ
ɉʄʉʏʉʅʀɲ
ɇʐʄʄʉɶɼʋʌʉʁʊʆʏʘʆɲʐʏʉʔʐʙʆʔʐʏʙʆʅɻʇʐʄʙɷʉʐʎʅʉʌʔɼʎ
ɇʐʄʄʉɶɼʋʌʉʁʊʆʏʘʆɲʐʏʉʔʐʙʆʔʐʏʙʆʅɻʇʐʄʙɷʉʐʎʅʉʌʔɼʎ
ɉʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃɹʎʋʌʉʎʏɻɷɲʍʉʃʉʅʀɲʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ɉʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃɹʎʋʌʉʎʏɻɷɲʍʉʃʉʅʀɲʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
Ȱʄɿɸʀɲʃɲɿʐɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ
Ȱʄɿɸʀɲ
Ⱥɲʄɳʍʍɿɲɲʄɿɸʀɲ
Ȱʄɿɸʀɲɶʄʐʃʙʆʐɷɳʏʘʆ
ɉɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ
Ⱥɲʄɳʍʍɿɲʐɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ
ɉɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲɶʄʐʃʙʆʐɷɳʏʘʆ
ɃɆɉɍȵȻȰȾȰȻȿȰɈɃɀȵȻȰ
ȵʇʊʌʐʇɻɳʆɽʌɲʃɲʃɲɿʄɿɶʆʀʏɻ
ȵʇʊʌʐʇɻʄɿɽɳʆɽʌɲʃɲ
ȵʇʊʌʐʇɻʄɿɽɳʆɽʌɲʃɲ
ȵʇʊʌʐʇɻʄɿɶʆʀʏɻ
ȵʇʊʌʐʇɻʄɿɶʆʀʏɻ
ȵʇʊʌʐʇɻʅɸʏɲʄʄɸʐʅɳʏʘʆ
ȵʇʊʌʐʇɻʍɿɷɻʌʉʅɸʏɲʄʄɸʑʅɲʏʉʎ
ȵʇʊʌʐʇɻʍɿɷɻʌʉʅɸʏɲʄʄɸʑʅɲʏʉʎ
ȵʇʊʌʐʇɻʅɻʍɿɷɻʌʉʑʖʘʆʅɸʏɲʄʄɸʐʅɳʏʘʆ
ȵʇʊʌʐʇɻʅɸʏɲʄʄɸʐʅɳʏʘʆʉʐʌɲʆʀʉʐʃɲɿɽʉʌʀʉʐ
ȵʇʊʌʐʇɻʄʉɿʋʙʆʅɻʍɿɷɻʌʉʑʖʘʆʅɸʏɲʄʄɸʐʅɳʏʘʆ
ȿʉɿʋɳʉʌʐʖɸʀɲʃɲɿʄɲʏʉʅɸʀɲ
ȵʇʊʌʐʇɻʄʀɽʘʆ͕ɳʅʅʉʐʃɲɿɲʌɶʀʄʉʐ
ȵʇʊʌʐʇɻɷɿɲʃʉʍʅɻʏɿʃʙʆʃɲɿʉɿʃʉɷʉʅɿʃʙʆʄʀɽʘʆ͕ɲʍɴɸʍʏʊʄɿɽʉʐ͕ɶʑʗʉʐ͕
ʃɿʅʘʄʀɲʎʃɲɿʍʖɿʍʏʊʄɿɽʉʐ
ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʔʌɸɳʏʘʆʋɲʌɲɶʘɶɼʎɲʅʅʉʖɳʄɿʃʉʐʃɲɿɳʅʅʉʐ͕ɸʇʊʌʐʇɻɲʌɶʀʄʉʐ
ʃɲɿʃɲʉʄʀʆɻʎ
Ƀʌʐʖɸʀɲʃɲɿʄɲʏʉʅɸʀɲʋ͘ɷ͘ʃ͘ɲ͘
ȵʇʊʌʐʇɻʉʌʐʃʏʙʆɶɿɲʏɻʖɻʅɿʃɼɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲʃɲɿʏɻɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲʄɿʋɲʍʅɳʏʘʆ
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Ϭϴ͘ϵϮ
Ϭϴ͘ϵϯ
Ϭϴ͘ϵϵ

Ϭϵ͘ϵ



Ϭϵ͘ϵϬ



Τεύχος Β’ 819/08.03.2019

ȵʇʊʌʐʇɻʏʑʌʔɻʎ
ȵʇʊʌʐʇɻɲʄɲʏɿʉʑ
ȱʄʄɸʎɸʇʉʌʐʃʏɿʃɹʎʃɲɿʄɲʏʉʅɿʃɹʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʋ͘ɷ͘ʃ͘ɲ͘
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ɷɿɲʃʉʍʅɻʏɿʃʙʆɸɿɷʙʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʃɸʌɲʅɿʃʙʆɸɿɷʙʆʐɶɿɸɿʆɼʎ
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Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɳʄʄʘʆʃɸʌɲʅɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆɶɿɲʏɸʖʆɿʃɹʎʖʌɼʍɸɿʎ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼɳʄʄʘʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʃɸʌɲʅɿʃɼʎ
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Ʌɲʌɲɶʘɶɼʏʍɿʅɹʆʏʉʐ͕ɲʍɴɹʍʏɻʃɲɿɶʑʗʉʐ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼʏʍɿʅɹʆʏʉʐ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼɲʍɴɹʍʏɻʃɲɿɶʑʗʉʐ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʋʌʉʁʊʆʏʘʆɲʋʊʍʃʐʌʊɷɸʅɲ͕ʏʍɿʅɹʆʏʉʃɲɿɶʑʗʉ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɷʉʅɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆɲʋʊʍʃʐʌʊɷɸʅɲ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɷʉʅɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆɲʋʊɶʑʗʉ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɹʏʉɿʅʉʐʍʃʐʌʉɷɹʅɲʏʉʎ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʃʉʆɿɲʅɳʏʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɿʆʉʏʍɿʅɹʆʏʉʐ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɳʄʄʘʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆɲʋʊʍʃʐʌʊɷɸʅɲ͕ɶʑʗʉʃɲɿʏʍɿʅɹʆʏʉ
Ⱦʉʋɼ͕ʅʉʌʔʉʋʉʀɻʍɻʃɲɿʏɸʄɿʃɼɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʄʀɽʘʆ
Ⱦʉʋɼ͕ʅʉʌʔʉʋʉʀɻʍɻʃɲɿʏɸʄɿʃɼɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʄʀɽʘʆ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼʄɸɿɲʆʏɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʃɲɿʅɻʅɸʏɲʄʄɿʃʙʆʉʌʐʃʏʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ʋ͘ɷ͘ʃ͘ɲ͘
Ʌɲʌɲɶʘɶɼʄɸɿɲʆʏɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼɳʄʄʘʆʅɻʅɸʏɲʄʄɿʃʙʆʉʌʐʃʏʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʋ͘ɷ͘ʃ͘ɲ͘
Ʌɲʌɲɶʘɶɼɴɲʍɿʃʙʆʅɸʏɳʄʄʘʆ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼɴɲʍɿʃʉʑʍɿɷɼʌʉʐʃɲɿʖɳʄʐɴɲʃɲɿʍɿɷɻʌʉʃʌɲʅɳʏʘʆ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼɴɲʍɿʃʉʑʍɿɷɼʌʉʐʃɲɿʖɳʄʐɴɲʃɲɿʍɿɷɻʌʉʃʌɲʅɳʏʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʖɲʄʑɴɷɿʆʘʆʍʘʄɼʆʘʆ͕ɲɶʘɶʙʆ͕ʃʉʀʄʘʆɸɿɷʙʆʅɸʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆɻ
ʅʉʌʔɼʃɲɿʍʐʆɲʔʙʆɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʖɲʄʑɴɷɿʆʘʆʍʘʄɼʆʘʆ͕ɲɶʘɶʙʆ͕ʃʉʀʄʘʆɸɿɷʙʆʅɸʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆɻ
ʅʉʌʔɼʃɲɿʍʐʆɲʔʙʆɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɳʄʄʘʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʋʌʘʏʉɶɸʆʉʑʎɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎʖɳʄʐɴɲ
Ɏʐʖʌɼɸʋɸʃʏɲʏɿʃɼʉʄʃɼʌɳɴɷʘʆ
Ɏʐʖʌɼɹʄɲʍɻʍʏɸʆʙʆʔʑʄʄʘʆ
Ɏʐʖʌɼʅʉʌʔʉʋʉʀɻʍɻɼɷʀʋʄʘʍɻʅʉʌʔʉʌɳɴɷʘʆ
Ɏʐʖʌɼɸʋɸʃʏɲʏɿʃɼʉʄʃɼʍʐʌʅɳʏʘʆ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼɴɲʍɿʃʙʆʋʉʄʑʏɿʅʘʆʅɸʏɳʄʄʘʆʃɲɿɳʄʄʘʆʅɻʍɿɷɻʌʉʑʖʘʆ
ʅɸʏɳʄʄʘʆ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼʋʉʄʑʏɿʅʘʆʅɸʏɳʄʄʘʆ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼɲʄʉʐʅɿʆʀʉʐ;ɲʌɶɿʄʀʉʐͿ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼʅʉʄʑɴɷʉʐ͕ʗɸʐɷɲʌɶʑʌʉʐʃɲɿʃɲʍʍɿʏɹʌʉʐ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼʖɲʄʃʉʑ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼɳʄʄʘʆʅɻʍɿɷɻʌʉʑʖʘʆʅɸʏɳʄʄʘʆ
ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʋʐʌɻʆɿʃʙʆʃɲʐʍʀʅʘʆ
ɍʑʏɸʐʍɻʅɸʏɳʄʄʘʆ
ɍʑʏɸʐʍɻʍɿɷɼʌʉʐ
ɍʑʏɸʐʍɻʖɳʄʐɴɲ
ɍʑʏɸʐʍɻɸʄɲʔʌʙʆʅɸʏɳʄʄʘʆ
ɍʑʏɸʐʍɻɳʄʄʘʆʅɻʍɿɷɻʌʉʑʖʘʆʅɸʏɳʄʄʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʅɸʏɲʄʄɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆ͕ʅɸɸʇɲʀʌɸʍɻʏɲʅɻʖɲʆɼʅɲʏɲʃɲɿʏɲ
ɸʀɷɻɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɷʉʅɿʃʙʆʅɸʏɲʄʄɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʅɸʏɲʄʄɿʃʙʆʍʃɸʄɸʏʙʆʃɲɿʅɸʌʙʆʅɸʏɲʄʄɿʃʙʆʍʃɸʄɸʏʙʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʅɸʏɲʄʄɿʃʙʆʋʉʌʏʙʆʃɲɿʋɲʌɲɽʑʌʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʅɸʏɲʄʄɿʃʙʆʆʏɸʋʊɺɿʏʘʆ͕ɷɸʇɲʅɸʆʙʆʃɲɿɷʉʖɸʀʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʍʘʅɳʏʘʆʃɲɿʄɸɴɼʏʘʆʃɸʆʏʌɿʃɼʎɽɹʌʅɲʆʍɻʎ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɳʄʄʘʆʅɸʏɲʄʄɿʃʙʆʆʏɸʋʊɺɿʏʘʆ͕ɷɸʇɲʅɸʆʙʆʃɲɿɷʉʖɸʀʘʆ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 819/08.03.2019

ϯ

ȳ



Ϯϱ͘ϯ

ϰ

ȳ



Ϯϱ͘ϯϬ

ϯ
ϰ

ȳ
ȳ




Ϯϱ͘ϰ
Ϯϱ͘ϰϬ

ϯ

ȳ



Ϯϱ͘ϱ

ϰ

ȳ



Ϯϱ͘ϱϬ

ϯ
ϰ
ϰ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ

ȳ
ȳ
ȳ
ȳ
ȳ
ȳ
ȳ
ȳ
ȳ
ȳ
ȳ
ȳ
ȳ















Ϯϱ͘ϲ
Ϯϱ͘ϲϭ
Ϯϱ͘ϲϮ
Ϯϱ͘ϳ
Ϯϱ͘ϳϭ
Ϯϱ͘ϳϮ
Ϯϱ͘ϳϯ
Ϯϱ͘ϵ
Ϯϱ͘ϵϭ
Ϯϱ͘ϵϮ
Ϯϱ͘ϵϯ
Ϯϱ͘ϵϰ
Ϯϱ͘ϵϵ

Ϯ

ȳ

Ϯϲ



ϯ
ϰ
ϰ
ϯ
ϰ
ϯ
ϰ
ϯ
ϰ

ȳ
ȳ
ȳ
ȳ
ȳ
ȳ
ȳ
ȳ
ȳ











Ϯϲ͘ϭ
Ϯϲ͘ϭϭ
Ϯϲ͘ϭϮ
Ϯϲ͘Ϯ
Ϯϲ͘ϮϬ
Ϯϲ͘ϯ
Ϯϲ͘ϯϬ
Ϯϲ͘ϰ
Ϯϲ͘ϰϬ

ϯ

ȳ



Ϯϲ͘ϱ

ϰ
ϰ

ȳ
ȳ




Ϯϲ͘ϱϭ
Ϯϲ͘ϱϮ

ϯ

ȳ



Ϯϲ͘ϲ

ϰ

ȳ



Ϯϲ͘ϲϬ

ϯ
ϰ
ϯ
ϰ
Ϯ

ȳ
ȳ
ȳ
ȳ
ȳ





Ϯϳ

Ϯϲ͘ϳ
Ϯϲ͘ϳϬ
Ϯϲ͘ϴ
Ϯϲ͘ϴϬ


9765

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɲʏʅʉɶɸʆʆɻʏʌɿʙʆ͕ʅɸɸʇɲʀʌɸʍɻʏʉʐʎʄɹɴɻʏɸʎɺɸʍʏʉʑʆɸʌʉʑɶɿɲ
ʏɻʆʃɸʆʏʌɿʃɼɽɹʌʅɲʆʍɻ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɲʏʅʉɶɸʆʆɻʏʌɿʙʆ͕ʅɸɸʇɲʀʌɸʍɻʏʉʐʎʄɹɴɻʏɸʎɺɸʍʏʉʑʆɸʌʉʑɶɿɲ
ʏɻʆʃɸʆʏʌɿʃɼɽɹʌʅɲʆʍɻ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʊʋʄʘʆʃɲɿʋʐʌʉʅɲʖɿʃʙʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʊʋʄʘʆʃɲɿʋʐʌʉʅɲʖɿʃʙʆ
ɇʔʐʌɻʄɳʏɻʍɻ͕ʃʉʀʄɲʆʍɻ͕ɲʆɿʍʊʋɲʖɻʏʑʋʘʍɻʃɲɿʅʉʌʔʉʋʉʀɻʍɻʅɸʏɳʄʄʘʆ
ʅɸɹʄɲʍɻ͕ʃʉʆɿʉʅɸʏɲʄʄʉʐʌɶʀɲ
ɇʔʐʌɻʄɳʏɻʍɻ͕ʃʉʀʄɲʆʍɻ͕ɲʆɿʍʊʋɲʖɻʏʑʋʘʍɻʃɲɿʅʉʌʔʉʋʉʀɻʍɻʅɸʏɳʄʄʘʆ
ʅɸɹʄɲʍɻ͕ʃʉʆɿʉʅɸʏɲʄʄʉʐʌɶʀɲ
Ⱦɲʏɸʌɶɲʍʀɲʃɲɿɸʋɿʃɳʄʐʗɻʅɸʏɳʄʄʘʆ͕ʅɸʏɲʄʄʉʏɸʖʆʀɲ
Ⱦɲʏɸʌɶɲʍʀɲʃɲɿɸʋɿʃɳʄʐʗɻʅɸʏɳʄʄʘʆ
ɀɸʏɲʄʄʉʏɸʖʆʀɲ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʅɲʖɲɿʌʉʋɼʌʉʐʆʘʆ͕ɸʌɶɲʄɸʀʘʆʃɲɿʍɿɷɻʌɿʃʙʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʅɲʖɲɿʌʉʋɼʌʉʐʆʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʃʄɸɿɷɲʌɿʙʆʃɲɿʅɸʆʏɸʍɹɷʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɸʌɶɲʄɸʀʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɳʄʄʘʆʅɸʏɲʄʄɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʖɲʄʑɴɷɿʆʘʆɴɲʌɸʄɿʙʆʃɲɿʋɲʌʊʅʉɿʘʆɷʉʖɸʀʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɸʄɲʔʌʙʆʅɸʏɲʄʄɿʃʙʆɸɿɷʙʆʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲʎ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɸɿɷʙʆɲʋʊʍʑʌʅɲ͕ɲʄʐʍʀɷʘʆʃɲɿɸʄɲʏɻʌʀʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʍʐʆɷɸʏɼʌʘʆʃɲɿʋʌʉʁʊʆʏʘʆʃʉʖʄɿʉʅɻʖɲʆʙʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɳʄʄʘʆʅɸʏɲʄʄɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʋ͘ɷ͘ʃ͘ɲ͘
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ͕ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆʃɲɿʉʋʏɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆʃɲɿʋʄɲʃɸʏʙʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɹʅʔʉʌʏʘʆɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆʋʄɲʃɸʏʙʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆʃɲɿʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʉʑɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆʃɲɿʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʉʑɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆɸɿɷʙʆɸʐʌɸʀɲʎʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆɸɿɷʙʆɸʐʌɸʀɲʎʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʉʌɶɳʆʘʆʃɲɿʍʐʍʃɸʐʙʆʅɹʏʌɻʍɻʎ͕ɷʉʃɿʅʙʆʃɲɿʋʄʉɼɶɻʍɻʎ͕
ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʌʉʄʉɶɿʙʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʉʌɶɳʆʘʆʃɲɿʍʐʍʃɸʐʙʆʅɹʏʌɻʍɻʎ͕ɷʉʃɿʅʙʆʃɲɿʋʄʉɼɶɻʍɻʎ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʌʉʄʉɶɿʙʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɲʃʏɿʆʉʄʉɶɿʃʙʆʃɲɿɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆɿɲʏʌɿʃɼʎʃɲɿ
ɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃɼʎʖʌɼʍɻʎ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɲʃʏɿʆʉʄʉɶɿʃʙʆʃɲɿɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆɿɲʏʌɿʃɼʎʃɲɿ
ɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃɼʎʖʌɼʍɻʎ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʉʋʏɿʃʙʆʉʌɶɳʆʘʆʃɲɿʔʘʏʉɶʌɲʔɿʃʉʑɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʉʋʏɿʃʙʆʉʌɶɳʆʘʆʃɲɿʔʘʏʉɶʌɲʔɿʃʉʑɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʅɲɶʆɻʏɿʃʙʆʃɲɿʉʋʏɿʃʙʆʅɹʍʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʅɲɶʆɻʏɿʃʙʆʃɲɿʉʋʏɿʃʙʆʅɹʍʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃʉʑɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
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Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆʃɿʆɻʏɼʌʘʆ͕ɻʄɸʃʏʌʉɶɸʆʆɻʏʌɿʙʆ͕ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ
ʅɸʏɲʍʖɻʅɲʏɿʍʏʙʆʃɲɿʍʐʍʃɸʐʙʆɷɿɲʆʉʅɼʎʃɲɿɸʄɹɶʖʉʐʏʉʐɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑ
ʌɸʑʅɲʏʉʎ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɻʄɸʃʏʌʉʃɿʆɻʏɼʌʘʆ͕ɻʄɸʃʏʌʉɶɸʆʆɻʏʌɿʙʆʃɲɿɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ
ʅɸʏɲʍʖɻʅɲʏɿʍʏʙʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʍʐʍʃɸʐʙʆɷɿɲʆʉʅɼʎʃɲɿɸʄɹɶʖʉʐɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑʌɸʑʅɲʏʉʎ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆʍʏɻʄʙʆʃɲɿʍʐʍʍʘʌɸʐʏʙʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆʍʏɻʄʙʆʃɲɿʍʐʍʍʘʌɸʐʏʙʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʃɲʄʘɷɿʙʍɸʘʆʃɲɿɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆʃɲʄʘɷʀʘʍɻʎ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʃɲʄʘɷʀʘʆʉʋʏɿʃʙʆɿʆʙʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɳʄʄʘʆɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆʃɲɿɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆʍʐʌʅɳʏʘʆʃɲɿʃɲʄʘɷʀʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆʃɲʄʘɷʀʘʍɻʎ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃʉʑʔʘʏɿʍʏɿʃʉʑɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃʉʑʔʘʏɿʍʏɿʃʉʑɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʉɿʃɿɲʃʙʆʍʐʍʃɸʐʙʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆʉɿʃɿɲʃʙʆʍʐʍʃɸʐʙʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʅɻɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆʉɿʃɿɲʃʙʆʍʐʍʃɸʐʙʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɳʄʄʉʐɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɳʄʄʉʐɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆʃɲɿɸɿɷʙʆɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑʋ͘ɷ͘ʃ͘ɲ͘
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆɶɸʆɿʃɼʎʖʌɼʍɻʎ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʃɿʆɻʏɼʌʘʆʃɲɿʍʏʌʉɴʀʄʘʆ͕ʅɸɸʇɲʀʌɸʍɻʏʉʐʎʃɿʆɻʏɼʌɸʎ
ɲɸʌʉʍʃɲʔʙʆ͕ʉʖɻʅɳʏʘʆʃɲɿɷɿʃʑʃʄʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑʐɷʌɲʐʄɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɳʄʄʘʆɲʆʏʄɿʙʆʃɲɿʍʐʅʋɿɸʍʏʙʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɳʄʄʘʆɸɿɷʙʆʃʌʉʐʆʉʋʉɿʀɲʎʃɲɿɴɲʄɴʀɷʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʏʌɿɴɹʘʆ͕ʉɷʉʆʏʘʏʙʆʅɻʖɲʆɿʍʅʙʆʅɸʏɳɷʉʍɻʎʃʀʆɻʍɻʎ͕ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ
ʉɷʉʆʏʘʏʙʆʏʌʉʖʙʆʃɲɿʅɸʏɳɷʉʍɻʎʃʀʆɻʍɻʎ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɳʄʄʘʆʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆɶɸʆɿʃɼʎʖʌɼʍɻʎ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʔʉʑʌʆʘʆ͕ʃʄɿɴɳʆʘʆʃɲɿʃɲʐʍʏɼʌʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑɲʆʑʗʘʍɻʎʃɲɿɷɿɲʃʀʆɻʍɻʎʔʉʌʏʀʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʅɻʖɲʆʙʆʃɲɿɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑɶʌɲʔɸʀʉʐ;ɸʃʏʊʎɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆʃɲɿʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʉʑɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑͿ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɻʄɸʃʏʌʉʃʀʆɻʏʘʆɸʌɶɲʄɸʀʘʆʖɸɿʌʊʎ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʗʐʃʏɿʃʉʑʃɲɿʃʄɿʅɲʏɿʍʏɿʃʉʑɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑʅɻʉɿʃɿɲʃɼʎʖʌɼʍɻʎ
<ɲʏɲʍʃɸʐɼɳʄʄʘʆʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆɶɸʆɿʃɼʎʖʌɼʍɻʎʋ͘ɷ͘ʃ͘ɲ͘
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɶɸʘʌɶɿʃʙʆʃɲɿɷɲʍʉʃʉʅɿʃʙʆʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɶɸʘʌɶɿʃʙʆʃɲɿɷɲʍʉʃʉʅɿʃʙʆʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆʅʉʌʔʉʋʉʀɻʍɻʎʅɸʏɳʄʄʉʐʃɲɿɸʌɶɲʄɸɿʉʅɻʖɲʆʙʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆʅʉʌʔʉʋʉʀɻʍɻʎʅɸʏɳʄʄʉʐ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɳʄʄʘʆɸʌɶɲʄɸɿʉʅɻʖɲʆʙʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɳʄʄʘʆʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆɸɿɷɿʃɼʎʖʌɼʍɻʎ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆɶɿɲʏɻʅɸʏɲʄʄʉʐʌɶʀɲ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆɶɿɲʏɲʉʌʐʖɸʀɲ͕ʏɲʄɲʏʉʅɸʀɲʃɲɿʏɿʎɷʉʅɿʃɹʎ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɹʎ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎʏʌʉʔʀʅʘʆ͕ʋʉʏʙʆʃɲɿʃɲʋʆʉʑ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆɶɿɲʏɻɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ͕ɸʆɷʐʅɳʏʘʆɼɷɸʌʅɳʏɿʆʘʆɸɿɷʙʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆɶɿɲʏɻʆʋɲʌɲɶʘɶɼʖɲʌʏɿʉʑʃɲɿʖɲʌʏʉʆɿʉʑ
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Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆʋɲʌɲɶʘɶɼʎʋʄɲʍʏɿʃʙʆʃɲɿɸʄɲʍʏɿʃʙʆɸɿɷʙʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɳʄʄʘʆʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆɸɿɷɿʃɼʎʖʌɼʍɻʎʋ͘ɷ͘ʃ͘ɲ͘
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʅɻʖɲʆʉʃʀʆɻʏʘʆʉʖɻʅɳʏʘʆ͕ʌʐʅʉʐʄʃʉʑʅɸʆʘʆʃɲɿ
ɻʅɿʌʐʅʉʐʄʃʉʑʅɸʆʘʆʉʖɻʅɳʏʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʅɻʖɲʆʉʃʀʆɻʏʘʆʉʖɻʅɳʏʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʅɻʖɲʆʉʃʀʆɻʏʘʆʉʖɻʅɳʏʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɲʅɲʇʘʅɳʏʘʆɶɿɲʅɻʖɲʆʉʃʀʆɻʏɲʉʖɼʅɲʏɲ͕ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ
ʌʐʅʉʐʄʃʉʑʅɸʆʘʆʃɲɿɻʅɿʌʐʅʉʐʄʃʉʑʅɸʆʘʆʉʖɻʅɳʏʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɲʅɲʇʘʅɳʏʘʆɶɿɲʅɻʖɲʆʉʃʀʆɻʏɲʉʖɼʅɲʏɲ͕ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ
ʌʐʅʉʐʄʃʉʑʅɸʆʘʆʃɲɿɻʅɿʌʐʅʉʐʄʃʉʑʅɸʆʘʆʉʖɻʅɳʏʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʅɸʌʙʆʃɲɿɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆɶɿɲʅɻʖɲʆʉʃʀʆɻʏɲʉʖɼʅɲʏɲ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑʃɲɿɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑɶɿɲʅɻʖɲʆʉʃʀʆɻʏɲ
ʉʖɼʅɲʏɲ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɳʄʄʘʆʅɸʌʙʆʃɲɿɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆɶɿɲʅɻʖɲʆʉʃʀʆɻʏɲʉʖɼʅɲʏɲ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʄʉɿʋʉʑɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑʅɸʏɲʔʉʌʙʆ
Ɂɲʐʋɼɶɻʍɻʋʄʉʀʘʆʃɲɿʍʃɲʔʙʆ
Ɂɲʐʋɼɶɻʍɻʋʄʉʀʘʆʃɲɿʋʄʘʏʙʆʃɲʏɲʍʃɸʐʙʆ
Ɂɲʐʋɼɶɻʍɻʍʃɲʔʙʆɲʆɲʗʐʖɼʎʃɲɿɲɽʄɻʏɿʍʅʉʑ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʍɿɷɻʌʉɷʌʉʅɿʃʙʆɲʅɲʇʙʆʃɲɿʏʌʉʖɲʀʉʐʐʄɿʃʉʑ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʍɿɷɻʌʉɷʌʉʅɿʃʙʆɲʅɲʇʙʆʃɲɿʏʌʉʖɲʀʉʐʐʄɿʃʉʑ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɲɸʌʉʍʃɲʔʙʆʃɲɿɷɿɲʍʏɻʅʉʋʄʉʀʘʆʃɲɿʍʐʆɲʔʙʆʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɲɸʌʉʍʃɲʔʙʆʃɲɿɷɿɲʍʏɻʅʉʋʄʉʀʘʆʃɲɿʍʐʆɲʔʙʆʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʍʏʌɲʏɿʘʏɿʃʙʆʉʖɻʅɳʏʘʆʅɳʖɻʎ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʍʏʌɲʏɿʘʏɿʃʙʆʉʖɻʅɳʏʘʆʅɳʖɻʎ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑʅɸʏɲʔʉʌʙʆʋ͘ɷ͘ʃ͘ɲ͘
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʅʉʏʉʍʐʃʄɸʏʙʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʋʉɷɻʄɳʏʘʆʃɲɿɲʆɲʋɻʌɿʃʙʆɲʅɲʇɿɷʀʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʄʉɿʋʉʑɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑʅɸʏɲʔʉʌʙʆʋ͘ɷ͘ʃ͘ɲ͘
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɸʋʀʋʄʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɸʋʀʋʄʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɸʋʀʋʄʘʆɶɿɲɶʌɲʔɸʀɲʃɲɿʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɸʋʀʋʄʘʆʃʉʐɺʀʆɲʎ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʍʏʌʘʅɳʏʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɳʄʄʘʆɸʋʀʋʄʘʆ
ȱʄʄɸʎʅɸʏɲʋʉɿɻʏɿʃɹʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʃʉʍʅɻʅɳʏʘʆ͕ʋʉʄʑʏɿʅʘʆɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʘʆʃɲɿʍʐʆɲʔʙʆɸɿɷʙʆ
Ⱦʉʋɼʆʉʅɿʍʅɳʏʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʃʉʍʅɻʅɳʏʘʆʃɲɿʍʐʆɲʔʙʆɸɿɷʙʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʃʉʍʅɻʅɳʏʘʆɲʋʉʅʀʅɻʍɻʎʃɲɿʍʐʆɲʔʙʆɸɿɷʙʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʅʉʐʍɿʃʙʆʉʌɶɳʆʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʅʉʐʍɿʃʙʆʉʌɶɳʆʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɲɽʄɻʏɿʃʙʆɸɿɷʙʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɲɽʄɻʏɿʃʙʆɸɿɷʙʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆʃɳɽɸɸʀɷʉʐʎ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆʃɳɽɸɸʀɷʉʐʎ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɿɲʏʌɿʃʙʆʃɲɿʉɷʉʆʏɿɲʏʌɿʃʙʆʉʌɶɳʆʘʆʃɲɿʋʌʉʅɻɽɸɿʙʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɿɲʏʌɿʃʙʆʃɲɿʉɷʉʆʏɿɲʏʌɿʃʙʆʉʌɶɳʆʘʆʃɲɿʋʌʉʅɻɽɸɿʙʆ
ɀɸʏɲʋʉɿɻʏɿʃɹʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʋ͘ɷ͘ʃ͘ɲ͘
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʍʃʉʐʋʙʆʃɲɿɴʉʐʌʏʍʙʆ
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ȱʄʄɸʎʅɸʏɲʋʉɿɻʏɿʃɹʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʋ͘ɷ͘ʃ͘ɲ͘
ȵʋɿʍʃɸʐɼʃɲɿɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆʃɲɿɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
ȵʋɿʍʃɸʐɼʅɸʏɲʄʄɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆ͕ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆʃɲɿɸɿɷʙʆɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
ȵʋɿʍʃɸʐɼʅɸʏɲʄʄɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ȵʋɿʍʃɸʐɼʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ
ȵʋɿʍʃɸʐɼɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑʃɲɿʉʋʏɿʃʉʑɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
ȵʋɿʍʃɸʐɼɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
ȵʋɿʍʃɸʐɼʃɲɿʍʐʆʏɼʌɻʍɻʋʄʉʀʘʆʃɲɿʍʃɲʔʙʆ
ȵʋɿʍʃɸʐɼʃɲɿʍʐʆʏɼʌɻʍɻɲɸʌʉʍʃɲʔʙʆʃɲɿɷɿɲʍʏɻʅʉʋʄʉʀʘʆ
ȵʋɿʍʃɸʐɼʃɲɿʍʐʆʏɼʌɻʍɻɳʄʄʉʐɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑʅɸʏɲʔʉʌʙʆ
ȵʋɿʍʃɸʐɼɳʄʄʉʐɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆʃɲɿɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆʃɲɿɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
ɅȰɆɃɍȸȸȿȵȾɈɆȻȾɃɉɆȵɉɀȰɈɃɇ͕ɌɉɇȻȾɃɉȰȵɆȻɃɉ͕ȰɈɀɃɉȾȰȻ
ȾȿȻɀȰɈȻɇɀɃɉ
Ʌɲʌʉʖɼɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑʌɸʑʅɲʏʉʎ͕ʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐ͕ɲʏʅʉʑʃɲɿʃʄɿʅɲʏɿʍʅʉʑ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼ͕ʅɸʏɳɷʉʍɻʃɲɿɷɿɲʆʉʅɼɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑʌɸʑʅɲʏʉʎ
ɀɸʏɳɷʉʍɻɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑʌɸʑʅɲʏʉʎ
ȴɿɲʆʉʅɼɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑʌɸʑʅɲʏʉʎ
ȵʅʋʊʌɿʉɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑʌɸʑʅɲʏʉʎ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐ͕ɷɿɲʆʉʅɼɲɸʌʀʘʆʃɲʐʍʀʅʘʆʅɸɲɶʘɶʉʑʎ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐ
ȴɿɲʆʉʅɼɲɹʌɿʘʆʃɲʐʍʀʅʘʆʅɹʍʘɲɶʘɶʙʆ
ȵʅʋʊʌɿʉɲɹʌɿʘʆʃɲʐʍʀʅʘʆʅɹʍʘɲɶʘɶʙʆ
Ʌɲʌʉʖɼɲʏʅʉʑʃɲɿʃʄɿʅɲʏɿʍʅʉʑ
Ʌɲʌʉʖɼɲʏʅʉʑʃɲɿʃʄɿʅɲʏɿʍʅʉʑ
ɅȰɆɃɍȸɁȵɆɃɉ͕ȵɅȵɂȵɆȳȰɇȻȰȿɉɀȰɈɏɁ͕ȴȻȰɍȵȻɆȻɇȸȰɅɃȲȿȸɈɏɁȾȰȻ
ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇȵɂɉȳȻȰɁɇȸɇ
ɇʐʄʄʉɶɼ͕ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʃɲɿɷɿɳɽɸʍɻɲʋʉʌʌɿʅʅɳʏʘʆͼɲʆɳʃʏɻʍɻʐʄɿʃʙʆ
ɇʐʄʄʉɶɼʅɻɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆɲʋʉʌʌɿʅɳʏʘʆ
ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʃɲɿɷɿɳɽɸʍɻʅɻɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆɲʋʉʌʌɿʅɳʏʘʆ
Ȱʆɳʃʏɻʍɻɷɿɲʄɸɶʅɹʆʉʐʐʄɿʃʉʑ
ɍɃɁȴɆȻȾɃȾȰȻȿȻȰɁȻȾɃȵɀɅɃɆȻɃ͕ȵɅȻɇȾȵɉȸɀȸɍȰɁɃȾȻɁȸɈɏɁ
ɃɍȸɀȰɈɏɁȾȰȻɀɃɈɃɇɉȾȿȵɈɏɁ
ɍʉʆɷʌɿʃʉʃɲɿʄɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉ͕ɸʋɿʍʃɸʐɼʅɻʖɲʆʉʃʀʆɻʏʘʆʉʖɻʅɳʏʘʆʃɲɿ
ʅʉʏʉʍʐʃʄɸʏʙʆ
Ʌʙʄɻʍɻɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆʉʖɻʅɳʏʘʆ
Ʌʙʄɻʍɻɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆʃɲɿɸʄɲʔʌʙʆʅɻʖɲʆʉʃɿʆɼʏʘʆʉʖɻʅɳʏʘʆ
Ʌʙʄɻʍɻɳʄʄʘʆʅɻʖɲʆʉʃʀʆɻʏʘʆʉʖɻʅɳʏʘʆ
ɇʐʆʏɼʌɻʍɻʃɲɿɸʋɿʍʃɸʐɼʅɻʖɲʆʉʃʀʆɻʏʘʆʉʖɻʅɳʏʘʆ
ɇʐʆʏɼʌɻʍɻʃɲɿɸʋɿʍʃɸʐɼʅɻʖɲʆʉʃʀʆɻʏʘʆʉʖɻʅɳʏʘʆ
Ʌʙʄɻʍɻʅɸʌʙʆʃɲɿɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆʅɻʖɲʆʉʃʀʆɻʏʘʆʉʖɻʅɳʏʘʆ
ɍʉʆɷʌɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʅɸʌʙʆʃɲɿɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆʅɻʖɲʆʉʃʀʆɻʏʘʆʉʖɻʅɳʏʘʆ
ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʅɸʌʙʆʃɲɿɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆʅɻʖɲʆʉʃʀʆɻʏʘʆʉʖɻʅɳʏʘʆ
Ʌʙʄɻʍɻ͕ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʃɲɿɸʋɿʍʃɸʐɼʅʉʏʉʍɿʃʄɸʏʙʆʃɲɿʏʘʆʅɸʌʙʆʃɲɿ
ɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆʏʉʐʎ
Ʌʙʄɻʍɻ͕ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʃɲɿɸʋɿʍʃɸʐɼʅʉʏʉʍɿʃʄɸʏʙʆʃɲɿʏʘʆʅɸʌʙʆʃɲɿ
ɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆʏʉʐʎ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 819/08.03.2019

Ϯ

ȷ

ϰϲ



ϯ

ȷ



ϰϲ͘ϭ

ϰ

ȷ



ϰϲ͘ϭϭ

ϰ

ȷ



ϰϲ͘ϭϮ

ϰ

ȷ



ϰϲ͘ϭϯ

ϰ

ȷ



ϰϲ͘ϭϰ

ϰ

ȷ



ϰϲ͘ϭϱ

ϰ

ȷ



ϰϲ͘ϭϲ

ϰ

ȷ



ϰϲ͘ϭϳ

ϰ

ȷ



ϰϲ͘ϭϴ

ϰ

ȷ



ϰϲ͘ϭϵ

ϯ

ȷ



ϰϲ͘Ϯ

ϰ
ϰ
ϰ
ϯ
ϰ
ϰ

ȷ
ȷ
ȷ
ȷ
ȷ
ȷ








ϰϲ͘ϮϮ
ϰϲ͘Ϯϯ
ϰϲ͘Ϯϰ
ϰϲ͘ϯ
ϰϲ͘ϯϭ
ϰϲ͘ϯϮ

ϰ

ȷ



ϰϲ͘ϯϯ

ϰ
ϰ
ϰ
ϰ

ȷ
ȷ
ȷ
ȷ






ϰϲ͘ϯϰ
ϰϲ͘ϯϱ
ϰϲ͘ϯϲ
ϰϲ͘ϯϳ

ϰ

ȷ



ϰϲ͘ϯϴ

ϰ
ϯ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ

ȷ
ȷ
ȷ
ȷ
ȷ
ȷ
ȷ
ȷ
ȷ
ȷ
ȷ













ϰϲ͘ϯϵ
ϰϲ͘ϰ
ϰϲ͘ϰϭ
ϰϲ͘ϰϮ
ϰϲ͘ϰϯ
ϰϲ͘ϰϰ
ϰϲ͘ϰϱ
ϰϲ͘ϰϲ
ϰϲ͘ϰϳ
ϰϲ͘ϰϴ
ϰϲ͘ϰϵ

9769

ɍʉʆɷʌɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉ͕ɸʃʏʊʎɲʋʊʏʉɸʅʋʊʌɿʉʅɻʖɲʆʉʃɿʆɼʏʘʆʉʖɻʅɳʏʘʆʃɲɿ
ʅʉʏʉʍʐʃʄɸʏʙʆ
ɍʉʆɷʌɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɹʆɲʆʏɿɲʅʉɿɴɼʎɼɴɳʍɸɿʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȵʅʋʉʌɿʃʉʀɲʆʏɿʋʌʊʍʘʋʉɿʋʉʐʅɸʍʉʄɲɴʉʑʆʍʏɻʆʋʙʄɻʍɻɶɸʘʌɶɿʃʙʆ
ʋʌʙʏʘʆʐʄʙʆ͕ɺʙʆʏʘʆɺʙʘʆ͕ʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆʋʌʙʏʘʆʐʄʙʆʃɲɿ
ɻʅɿʏɸʄʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ȵʅʋʉʌɿʃʉʀɲʆʏɿʋʌʊʍʘʋʉɿʋʉʐʅɸʍʉʄɲɴʉʑʆʍʏɻʆʋʙʄɻʍɻʃɲʐʍʀʅʘʆ͕
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ʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐ
ɍʉʆɷʌɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɳʄʄʘʆɸʄɲʔʌʙʆɸʄɲʀʘʆʋɸʏʌɸʄɲʀʉʐ͕ɸʄɲʔʌʙʆ
ʋɲʌɲʍʃɸʐɲʍʅɳʏʘʆʋ͘ɷ͘ʃ͘ɲ͘
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ɍʉʆɷʌɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɳʄʄʘʆʅɸʍɲʀʘʆɸʄɲʀʘʆʋɸʏʌɸʄɲʀʉʐ͕ʅɸʍɲʀʘʆ
ϰϲ͘ϳϭ͘ϭϯ͘Ϭϰ ʋɲʌɲʍʃɸʐɲʍʅɳʏʘʆʋ͘ɷ͘ʃ͘ɲ͘
ɍʉʆɷʌɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɲʍʔɲʄʏʉʑʖʉʐɼʋɸʏʌɸʄɲɿʉʑʖʉʐʍʖɿʍʏʊʄɿɽʉʐʃɲɿ
ϰϲ͘ϳϭ͘ϭϯ͘Ϭϱ ʋɿʍʍʉʑʖʘʆɳʅʅʘʆ
ϰϲ͘ϳϭ͘ϭϯ͘Ϭϲ ɍʉʆɷʌɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɴɿʉɲɹʌɿʉʐ
ɍʉʆɷʌɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɴɿʉʆʏʀɺɸʄʃɲɿɳʄʄʘʆʐɶʌʙʆɼɲɹʌɿʘʆɴɿʉʃɲʐʍʀʅʘʆ͕ɸʃʏʊʎ
ϰϲ͘ϳϭ͘ϭϯ͘Ϭϳ ɲʐʏʙʆɶɿɲʃɿʆɻʏɼʌɸʎ
ϰϲ͘ϳϭ͘ϭϯ͘Ϭϴ ɍʉʆɷʌɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʃɲʐʍʀʅʘʆɸʄɲʀʘʆʋ͘ɷ͘ʃ͘ɲ͘
ɍʉʆɷʌɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʄɿʋɲʆʏɿʃʙʆɸʄɲʀʘʆʋɸʏʌɸʄɲʀʉʐ͕ɴɲʌɹʘʆ
ϰϲ͘ϳϭ͘ϭϯ͘Ϭϵ ʋɲʌɲʍʃɸʐɲʍʅɳʏʘʆʋ͘ɷ͘ʃ͘ɲ͘
ϰϲ͘ϳϭ͘ϭϯ͘ϭϬ ɍʉʆɷʌɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʉʌʐʃʏɸʄɲʀʘʆʃɲɿʄɿʋɲʆʏɿʃʙʆ
ɍʉʆɷʌɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʋɸʏʌɸʄɲʁʃʙʆɸʄɲʀʘʆʃɲɿɸʄɲʀʘʆʋʉʐʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿɲʋʊ
ϰϲ͘ϳϭ͘ϭϯ͘ϭϭ ɲʍʔɲʄʏʉʑʖɲʉʌʐʃʏɳ͕ɲʃɲʏɹʌɶɲʍʏʘʆ
ɍʉʆɷʌɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉ;ʋʌɲʏɼʌɿʉͿʋɸʏʌɸʄɲʀʉʐɽɹʌʅɲʆʍɻʎ;ʋɲʌɳɷʉʍɻʍʏɻʆ
ϰϲ͘ϳϭ͘ϭϯ͘ϭϮ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʉʐʋʘʄɻʏɼͿ
ɍʉʆɷʌɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉ;ʋʌɲʏɼʌɿʉͿʋɸʏʌɸʄɲʀʉʐɽɹʌʅɲʆʍɻʎ;ʋɲʌɳɷʉʍɻʍʏɻʆ
ϰϲ͘ϳϭ͘ϭϯ͘ϭϯ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʉʐɲɶʉʌɲʍʏɼͿ
ϰϲ͘ϳϭ͘ϭϯ͘ϭϰ ɍʉʆɷʌɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʋɸʏʌɸʄɲʀʉʐɽɹʌʅɲʆʍɻʎɲʋʊʅɸʏɲʋʘʄɻʏɼ
ϰϲ͘ϳϭ͘ϭϯ͘ϭϱ ɍʉʆɷʌɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʋʌʉʋɳʆɿʉʐʃɲɿɴʉʐʏɳʆɿʉʐ͕ɸʅʔɿɲʄʘʅɹʆʉʐ
ϰϲ͘ϳϭ͘ϭϯ͘ϭϲ ɍʉʆɷʌɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʐɶʌɲɹʌɿʉʐɸʅʔɿɲʄʘʅɹʆʉʐɼʅɻ
ɍʉʆɷʌɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐ͕ʐɶʌʉʋʉɿɻʅɹʆʉʐɼʍɸɲɸʌɿʙɷɻ
ϰϲ͘ϳϭ͘ϭϯ͘ϭϳ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ϰϲ͘ϳϮ
ɍʉʆɷʌɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʅɸʏɳʄʄʘʆʃɲɿʅɸʏɲʄʄɸʐʅɳʏʘʆ
ϰϲ͘ϳϯ
ɍʉʆɷʌɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʇʐʄɸʀɲʎ͕ʉɿʃʉɷʉʅɿʃʙʆʐʄɿʃʙʆʃɲɿɸɿɷʙʆʐɶɿɸɿʆɼʎ
ɍʉʆɷʌɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʍɿɷɻʌɿʃʙʆ͕ʐɷʌɲʐʄɿʃʙʆɸɿɷʙʆʃɲɿɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑʃɲɿ
ϰϲ͘ϳϰ
ʋʌʉʅɻɽɸɿʙʆɶɿɲɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎɽɹʌʅɲʆʍɻʎ
ϰϲ͘ϳϱ
ɍʉʆɷʌɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʖɻʅɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ϰϲ͘ϳϲ
ɍʉʆɷʌɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɳʄʄʘʆɸʆɷɿɳʅɸʍʘʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ϰϲ͘ϳϳ
ɍʉʆɷʌɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɲʋʉʌʌɿʅʅɳʏʘʆʃɲɿʐʋʉʄɸɿʅʅɳʏʘʆ
ϰϲ͘ϵ
ɀɻɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆʉʖʉʆɷʌɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉ
ϰϲ͘ϵϬ
ɀɻɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆʉʖʉʆɷʌɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉ
ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉ͕ɸʃʏʊʎɲʋʊʏʉɸʅʋʊʌɿʉʅɻʖɲʆʉʃʀʆɻʏʘʆʉʖɻʅɳʏʘʆʃɲɿ

ʅʉʏʉʍʐʃʄɸʏʙʆ
ϰϳ͘ϭ
ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʍɸʅɻɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʍɸʅɻɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲʋʉʐʋʘʄʉʑʆʃʐʌʀʘʎ
ϰϳ͘ϭϭ
ʏʌʊʔɿʅɲ͕ʋʉʏɳɼʃɲʋʆʊ
ϰϳ͘ϭϵ
ȱʄʄʉʄɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʍɸʅɻɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʏʌʉʔʀʅʘʆ͕ʋʉʏʙʆʃɲɿʃɲʋʆʉʑʍɸɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ϰϳ͘Ϯ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ϰϳ͘Ϯϭ
ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʔʌʉʑʏʘʆʃɲɿʄɲʖɲʆɿʃʙʆʍɸɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʃʌɹɲʏʉʎʃɲɿʋʌʉʁʊʆʏʘʆʃʌɹɲʏʉʎʍɸɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ϰϳ͘ϮϮ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʗɲʌɿʙʆ͕ʃɲʌʃɿʆʉɸɿɷʙʆʃɲɿʅɲʄɲʃʀʘʆʍɸɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ϰϳ͘Ϯϯ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʗʘʅɿʉʑ͕ɲʌʏʉʍʃɸʐɲʍʅɳʏʘʆʃɲɿʄʉɿʋʙʆɸɿɷʙʆɲʌʏʉʋʉɿʀɲʎ
ϰϳ͘Ϯϰ
ʃɲɿɺɲʖɲʌʉʋʄɲʍʏɿʃɼʎʍɸɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ϰϳ͘Ϯϱ
ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʋʉʏʙʆʍɸɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ϰϳ͘Ϯϲ
ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʋʌʉʁʊʆʏʘʆʃɲʋʆʉʑʍɸɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ϰϳ͘Ϯϵ
ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɳʄʄʘʆʏʌʉʔʀʅʘʆʍɸɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
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ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʙʆʃɲɿɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃʙʆ
ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʍɸɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ͕ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʙʆʅʉʆɳɷʘʆ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆʃɲɿʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑʍɸɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʏɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃʉʑɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑʍɸɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑɼʖʉʐʃɲɿɸɿʃʊʆɲʎʍɸɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɳʄʄʉʐʉɿʃɿɲʃʉʑɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑʍɸɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʍɸɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʍɿɷɻʌɿʃʙʆ͕ʖʌʘʅɳʏʘʆʃɲɿʏɺɲʅɿʙʆʍɸɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʖɲʄɿʙʆ͕ʃɿʄɿʅɿʙʆ͕ʃɲɿɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆɷɲʋɹɷʉʐʃɲɿʏʉʀʖʉʐʍɸ
ɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆʉɿʃɿɲʃʙʆʍʐʍʃɸʐʙʆʍɸɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɸʋʀʋʄʘʆ͕ʔʘʏɿʍʏɿʃʙʆʃɲɿɳʄʄʘʆɸɿɷʙʆʉɿʃɿɲʃɼʎʖʌɼʍɻʎʍɸ
ɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɸʋɿʅʉʌʔʘʏɿʃʙʆɸɿɷʙʆʃɲɿɸɿɷʙʆʗʐʖɲɶʘɶʀɲʎʍɸ
ɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɴɿɴʄʀʘʆʍɸɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɸʔɻʅɸʌʀɷʘʆʃɲɿɶʌɲʔɿʃɼʎʑʄɻʎʍɸɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɸɶɶʌɲʔʙʆʅʉʐʍɿʃɼʎʃɲɿɸɿʃʊʆɲʎʍɸɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɲɽʄɻʏɿʃʉʑɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑʍɸɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆʃɳɽɸɸʀɷʉʐʎʍɸɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɳʄʄʘʆɸɿɷʙʆʍɸɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɸʆɷʐʅɳʏʘʆʍɸɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆʃɲɿɷɸʌʅɳʏɿʆʘʆɸɿɷʙʆʍɸɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
Ɍɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃɳɸʀɷɻʍɸɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɿɲʏʌɿʃʙʆʃɲɿʉʌɽʉʋɸɷɿʃʙʆɸɿɷʙʆʍɸɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʃɲʄʄʐʆʏɿʃʙʆʃɲɿɸɿɷʙʆʃɲʄʄʘʋɿʍʅʉʑʍɸɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʄʉʐʄʉʐɷɿʙʆ͕ʔʐʏʙʆ͕ʍʋʊʌʘʆ͕ʄɿʋɲʍʅɳʏʘʆ͕ɺʙʘʆ
ʍʐʆʏʌʉʔɿɳʎʃɲɿʍʖɸʏɿʃʙʆɺʘʉʏʌʉʔʙʆʍɸɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʌʉʄʉɶɿʙʆʃɲɿʃʉʍʅɻʅɳʏʘʆʍɸɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȱʄʄʉʄɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʃɲɿʆʉʑʌɶɿʘʆɸɿɷʙʆʍɸɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʅɸʏɲʖɸɿʌɿʍʅɹʆʘʆɸɿɷʙʆʍɸʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʍɸʐʋɲʀɽʌɿʉʐʎʋɳɶʃʉʐʎʃɲɿɲɶʉʌɹʎ
ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʏʌʉʔʀʅʘʆ͕ʋʉʏʙʆʃɲɿʃɲʋʆʉʑʍɸʐʋɲʀɽʌɿʉʐʎʋɳɶʃʉʐʎʃɲɿ
ɲɶʉʌɹʎ
ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆ͕ɸʆɷʐʅɳʏʘʆʃɲɿ
ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆʍɸʐʋɲʀɽʌɿʉʐʎʋɳɶʃʉʐʎʃɲɿɲɶʉʌɹʎ
ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɳʄʄʘʆɸɿɷʙʆʍɸʐʋɲʀɽʌɿʉʐʎʋɳɶʃʉʐʎʃɲɿɲɶʉʌɹʎ
ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɸʃʏʊʎʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ͕ʐʋɲʀɽʌɿʘʆʋɳɶʃʘʆɼɲɶʉʌʙʆ
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ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɲʋʊɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎʋʘʄɼʍɸʘʆʅɸɲʄʄɻʄʉɶʌɲʔʀɲɼʅɹʍʘ
ɷɿɲɷɿʃʏʑʉʐ
ϰϳ͘ϵϵ
ȱʄʄʉʄɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɸʃʏʊʎʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ͕ʐʋɲʀɽʌɿʘʆʋɳɶʃʘʆɼɲɶʉʌʙʆ

ɍɸʌʍɲʀɸʎʅɸʏɲʔʉʌɹʎʃɲɿʅɸʏɲʔʉʌɹʎʅɹʍʘɲɶʘɶʙʆ
ϰϵ͘ϯϵ͘ϭϭ ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʏɲʃʏɿʃɼʎ͕ʐʋɸʌɲʍʏɿʃɼʎʉɷɿʃɼʎʅɸʏɲʔʉʌɳʎɸʋɿɴɲʏʙʆ
ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʏɲʃʏɿʃʙʆʐʋɸʌɲʍʏɿʃʙʆʅɸʏɲʔʉʌʙʆʅɸʄɸʘʔʉʌɸʀɲ͕ʅɸʉɷɻɶʊ
ϰϵ͘ϯϵ͘ϭϭ͘Ϭϭ
ɿɷɿʉʃʏɼʏɻ
ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʏɲʃʏɿʃʙʆʐʋɸʌɲʍʏɿʃʙʆʅɸʏɲʔʉʌʙʆʅɸʄɸʘʔʉʌɸʀɲ͕ʅɸʉɷɻɶʊʅɻ
ϰϵ͘ϯϵ͘ϭϭ͘ϬϮ
ɿɷɿʉʃʏɼʏɻ
ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇɉɅȸɆȵɇȻɏɁɅȰɆɃɍȸɇȾȰɈȰȿɉɀȰɈɃɇȾȰȻɉɅȸɆȵɇȻɏɁ

ȵɇɈȻȰɇȸɇ

Ⱦɲʏɲʄʑʅɲʏɲ
ϱϱ͘ϭ
ɂɸʆʉɷʉʖɸʀɲʃɲɿʋɲʌʊʅʉɿɲʃɲʏɲʄʑʅɲʏɲ
ϱϱ͘ϭϬ
ɂɸʆʉɷʉʖɸʀɲʃɲɿʋɲʌʊʅʉɿɲʃɲʏɲʄʑʅɲʏɲ
ϱϱ͘Ϯ
Ⱦɲʏɲʄʑʅɲʏɲɷɿɲʃʉʋʙʆʃɲɿɳʄʄɲʃɲʏɲʄʑʅɲʏɲʍʑʆʏʉʅɻʎɷɿɲʅʉʆɼʎ
ϱϱ͘ϮϬ
Ⱦɲʏɲʄʑʅɲʏɲɷɿɲʃʉʋʙʆʃɲɿɳʄʄɲʃɲʏɲʄʑʅɲʏɲʍʑʆʏʉʅɻʎɷɿɲʅʉʆɼʎ
ɍʙʌʉɿʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻʎ͕ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎɶɿɲʉʖɼʅɲʏɲɲʆɲʗʐʖɼʎʃɲɿ
ϱϱ͘ϯ
ʌʐʅʉʐʄʃʉʑʅɸʆɲʉʖɼʅɲʏɲ
ɍʙʌʉɿʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻʎ͕ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎɶɿɲʉʖɼʅɲʏɲɲʆɲʗʐʖɼʎʃɲɿ
ϱϱ͘ϯϬ
ʌʐʅʉʐʄʃʉʑʅɸʆɲʉʖɼʅɲʏɲ
ϱϱ͘ϵ
ȱʄʄɲʃɲʏɲʄʑʅɲʏɲ
ϱϱ͘ϵϬ
ȱʄʄɲʃɲʏɲʄʑʅɲʏɲ

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʐʋɻʌɸʍɿʙʆɸʍʏʀɲʍɻʎ
ϱϲ͘ϭ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɸʍʏɿɲʏʉʌʀʘʆʃɲɿʃɿʆɻʏʙʆʅʉʆɳɷʘʆɸʍʏʀɲʍɻʎ
ϱϲ͘ϭϬ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʐʋɻʌɸʍɿʙʆɸʍʏɿɲʏʉʌʀʘʆʃɲɿʃɿʆɻʏʙʆʅʉʆɳɷʘʆɸʍʏʀɲʍɻʎ
ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎɶɿɲɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎʃɲɿɳʄʄɸʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ϱϲ͘Ϯ
ʐʋɻʌɸʍɿʙʆɸʍʏʀɲʍɻʎ
ϱϲ͘Ϯϭ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʐʋɻʌɸʍɿʙʆʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎɶɿɲɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ
ϱϲ͘Ϯϵ
ȱʄʄɸʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎɸʍʏʀɲʍɻʎ
ϱϲ͘ϯ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʋɲʌʉʖɼʎʋʉʏʙʆ
ϱϲ͘ϯϬ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʋɲʌʉʖɼʎʋʉʏʙʆ
ϰϳ͘ϵϭ
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ƴƧƵƧƵƷƬưƧƭƭ
ƸƴƪƸĬƸƱƬƩƬƯƻƶƬ
ƾǏǇǏǎƱ 

ǾĮțȡȓȕİȚĮĲȦȞıĲȠȚȤİȓȦȞʌȠȣȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚȝİĮȣĲȒĲȘįȒȜȦıȘȝʌȠȡİȓȞĮİȜİȖȤșİȓȝİȕȐıȘĲȠĮȡȤİȓȠȐȜȜȦȞȣʌȘȡİıȚȫȞ
ȐȡșȡȠʌĮȡȃ 




ȆȇȅȈ 

ǼĭǼȆǹǼ İĲĮȓȡȠȢȆȂ 

ȅ±ǾǵȞȠȝĮ



ǼʌȫȞȣȝȠ

ǵȞȠȝĮțĮȚǼʌȫȞȣȝȠȆĮĲȑȡĮ



ǵȞȠȝĮțĮȚǼʌȫȞȣȝȠȂȘĲȑȡĮȢ



ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮȖȑȞȞȘıȘȢ  



ȉȩʌȠȢīȑȞȞȘıȘȢ



ǹȡȚșȝȩȢǻİȜĲȓȠȣȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ



ȉȩʌȠȢȀĮĲȠȚțȓĮȢ



ȉȘȜ

ȅįȩȢ







ǹȡȚș



ȉȀ



ǻȞıȘǾȜİțĲȡ
ȉĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ
ǹȡȉȘȜİȠȝȠȚȩĲȣʌȠȣ )D[ 



ǼPDLO 





ȅțȐĲȦșȚȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ««««««ȞȩȝȚȝȠȢİțʌȡȩıȦʌȠȢĲȘȢİʌȚȤİȓȡȘıȘȢ««««ȝİĮĲȠȝȚțȒȝȠȣİȣșȪȞȘțĮȚ

ȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢĲȚȢțȣȡȫıİȚȢ ʌȠȣʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚĮʌȩĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȘȢʌĮȡĲȠȣȐȡșȡȠȣĲȠȣȃįȘȜȫȞȦȩĲȚ












ƧȺǎįƿǒǎǋĮǈ Ĳǆ ǒǏǀıǆ ĲǎǑ ƴǊǆǏǎĳǎǏǈĮǉǎǘ ƶǑıĲǀǋĮĲǎǐ Ĳǆǌ İǌǆǋƿǏǔıǆ ǄǈĮ Ĳǆǌ ȺǎǏİǁĮ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǀǐ ǋǎǑ ǋƿıǔ Ĳǆǐ
ǆǊİǉĲǏǎǌǈǉǀǐįǈİǘǇǑǌıǆǐȺǎǑįǀǊǔıĮıİĮǑĲǀǉĮǈĲǆǒǏǀıǆıĲǎǈǒİǁǔǌĮȺǗĲǈǐĮǏǋǗįǈİǐǑȺǆǏİıǁİǐȺǎǑįǈĮǒİǈǏǁǅǎǌĲĮǈ
ĲǆįǏƾıǆǄǈĮĲǈǐįƿǎǑıİǐįǈǎǈǉǆĲǈǉƿǐİǌƿǏǄİǈİǐ
ƣǊĮ ĲĮ įǆǊǔǇƿǌĲĮ ıĲǆǌ ĮǁĲǆıǆ ǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆǐ ǉĮǇǙǐ ǉĮǈ ǗǊĮ ĲĮ ǑȺǎǃĮǊǊǗǋİǌĮ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉƾ ȺǎǑ
İȺǈıǑǌƾȺĲǎǌĲĮǈıİĮǑĲǀǌİǁǌĮǈĮǉǏǈǃǀǉĮǈĮǊǆǇǀ
ƠǒǔǊƾǃİǈȺǊǀǏǆǉĮǈıĮĳǀǄǌǙıǆĲǎǑȺİǏǈİǒǎǋƿǌǎǑĲǆǐƴǏǗıǉǊǆıǆǐ
Ƭ İȺǈǒİǁǏǆıǆ Ĳǆǌ ǎȺǎǁĮ ǌǎǋǁǋǔǐ İǉȺǏǎıǔȺǙ ǋİ Ƨĭư ««««««« ƿǒİǈ ǑȺǎǃƾǊǊİǈ ǋǗǌǎ ǋǈĮ ĮǁĲǆıǆ ƿǌĲĮǍǆǐ Įǌƾ
ȺİǏǁǎįǎǑȺǎǃǎǊǙǌıĲǆǌȺĮǏǎǘıĮƩǏƾıǆ
Ƴǈ įĮȺƾǌİǐ ȺǎǑ ȺİǏǈǊĮǋǃƾǌǎǌĲĮǈ ıĲǆǌ ĮǁĲǆıǆ ǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆǐ įİǌ ƿǒǎǑǌ ǒǏǆǋĮĲǎįǎĲǆǇİǁ İǌĲĮǒǇİǁ ǉĮǈ įİǌ ǇĮ
ǑȺǎǃǊǆǇǎǘǌ ȺǏǎǐ ƿǄǉǏǈıǆ ǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆǐ ıİ ƾǊǊǎ ȺǏǗǄǏĮǋǋĮ ȺǎǑ ǒǏǆǋĮĲǎįǎĲİǁĲĮǈ ĮȺǗ İǇǌǈǉǎǘǐ ǀ ǉǎǈǌǎĲǈǉǎǘǐ
ȺǗǏǎǑǐ
ƶǑǋĳǔǌǙ ıĲǆ įǆǋǎıǁİǑıǆ Ĳǆǐ İȺǔǌǑǋǁĮǐ Ĳǆǐ İȺǈǒİǁǏǆıǆǐ ǉĮǈ ıĲǎǈǒİǁǔǌ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǀǐ ĲǎǑ ıĲǆǌ ǎǈǉİǁĮ ƧȺǗĳĮıǆ
ƠǌĲĮǍǆǐ
ƧȺǎįƿǒǎǋĮǈǎȺǎǈǎįǀȺǎĲİıǒİĲǈǉǗƿǊİǄǒǎǄǈĮĲǆǌİǍĮǉǏǁǃǔıǆĲǔǌįǆǊǔǇƿǌĲǔǌĮȺǗĲǈǐĮǏǋǗįǈİǐĮǏǒƿǐ
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ƧȺǎįƿǒǎǋĮǈ Ĳǆ įǈĮıĲĮǘǏǔıǆ Ĳǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ ȺǎǑ įǆǊǙǌǎǌĲĮǈ ıĲǆǌ ĮǁĲǆıǆ ǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆǐ ǋİ ĲĮ ıĲǎǈǒİǁĮ ȺǎǑ
ȺĮǏƿǒǎǌĲĮǈĮȺǗĲǎȺǊǆǏǎĳǎǏǈĮǉǗıǘıĲǆǋĮ7$;,6ǉĮǈĲĮıǑıĲǀǋĮĲĮĲǔǌĮıĳĮǊǈıĲǈǉǙǌǎǏǄĮǌǈıǋǙǌ
ƧȺǎįƿǒǎǋĮǈ ǗĲǈ ĲĮ ǋǆǌǘǋĮĲĮ ȺǎǑ ǇĮ ĮȺǎıĲƿǊǊǎǌĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǈǐ ĮǏǋǗįǈİǐ ǄǈĮ Ĳǆ įǏƾıǆ ĮǏǒƿǐ ǋƿıǔ ǆǊİǉĲǏǎǌǈǉǎǘ
ĲĮǒǑįǏǎǋİǁǎǑ ǉĮǈ İǈįǈǉǗĲİǏĮ ıĲǆ įǈİǘǇǑǌıǆ HPDLO ȺǎǑ ƿǒİǈ įǆǊǔǇİǁ ıĲǆǌ ĮǁĲǆıǆ ƿǌĲĮǍǆǐ İȺƿǒǎǑǌ Ǉƿıǆ İȺǁıǆǋǆǐ
ǉǎǈǌǎȺǎǁǆıǆǐǉĮǈıǑǌİȺƾǄǎǌĲĮǈĲǆǌƿǌĮǏǍǆǗǊǔǌĲǔǌİǌǌǗǋǔǌıǑǌİȺİǈǙǌǉĮǈȺǏǎǇİıǋǈǙǌ
ƧȺǎįƿǒǎǋĮǈ ǗĲǈ ǉĮĲƾ Ĳǆ įǈĮǒİǁǏǈıǆ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǀǐ ǋǎǑ ǆ İȺǈǉǎǈǌǔǌǁĮ ǋİ Ĳǎǌ ƪĭ ǉĮǈ Ĳǆǌ īī ƧǈǄĮǁǎǑ  ƱǆıǈǔĲǈǉǀǐ
ƴǎǊǈĲǈǉǀǐįǘǌĮĲĮǈǌĮǄǁǌİĲĮǈǆǊİǉĲǏǎǌǈǉƾ RQVFUHHQ ǋƿıǔǆǊİǉĲǏǎǌǈǉǙǌİǌĲǘȺǔǌǗȺǔǐĮǑĲƾǇĮǉĮǇǎǏǈıĲǎǘǌĮȺǗ
ĲǎǑǐĮǏǋǗįǈǎǑǐĳǎǏİǁǐ
ƧȺǎįƿǒǎǋĮǈ ǗĲǈ ıİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ įǈĮȺǁıĲǔıǆǐ ĮǌĮǉǏǈǃİǈǙǌ İǁĲİ ıĲǆǌ ĮǁĲǆıǀ ǋǎǑ İǁĲİ ıĲĮ ȺǏǎıǉǎǋǈıǇƿǌĲĮ
įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉƾ įǘǌĮĲĮǈ ǌĮ ĮǌĮǉĮǊİǁĲĮǈ ǆ ĮȺǗĳĮıǆ ƿǌĲĮǍǆǐ ǉĮǈ ǌĮ ǉĮǊǎǘǋĮǈ ǌĮ İȺǈıĲǏƿǓǔ ƿǌĲǎǉĮ Ĳǆ ǊǆĳǇİǁıĮ
įǆǋǗıǈĮǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆǗȺǔǐǎǏǁǅİĲĮǈıĲǆǌƴǏǗıǉǊǆıǆĲǆǐįǏƾıǆǐ
ƩİıǋİǘǎǋĮǈǗĲǈǆİȺǈǒİǁǏǆıǆǊİǈĲǎǑǏǄİǁǌǗǋǈǋĮıǘǋĳǔǌĮǋİĲĮȺǏǎǃǊİȺǗǋİǌĮıĲǆǌİǄǒǙǏǈĮǌǎǋǎǇİıǁĮ
ƩİıǋİǘǎǋĮǈǗĲǈǆİȺǈǒİǁǏǆıǆįİǌǑȺİǏǃĮǁǌİǈĲǎǗǏǈǎıǙǏİǑıǆǐİǌǈıǒǘıİǔǌȺǎǑǇƿĲİǈǎƪƮ ƮĮǌǎǌǈıǋǗǐ'(
0,1,0,6 


ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮȋ

ȅ±ǾǻȘȜ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αντισταθμίσματος Νησιωτικού
Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ)
1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (Ε1)
Το ποσό της χρηματοδότησης (Ε1), για τις περιπτώσεις μεταφοράς με χρήση ιδιόκτητου επαγγελματικού
οχήματος υπολογίζεται με βάση τα κάτωθι:
- Ύψος του ναύλου
- Απόσταση της μεταφοράς σε χλμ
- Μέσο κόστος ανά χλμ χερσαίας μεταφοράς
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η δημόσια χρηματοδότηση (Ε1), ανά παραστατικό σε €, προκύπτει από
τον κάτωθι τύπο:
Ε1= (Τ – κ * Α) όπου:
- Τ: Αξία Ναύλου (€)
- κ: Μέσο κόστος ανά χλμ χερσαίας μεταφοράς, ανάλογα με την κατηγορία βάρους του οχήματος, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 1 του παρόντος (€/χ.λμ.)
- Α: Απόσταση της μεταφοράς (χλμ)
- Π (%): Ποσοστό χρηματοδότησης της επιχείρησης,
σύμφωνα με τον Πίνακα 1, παρ. 9.2 της παρούσας.
Πίνακας 1 Μέσο κόστος ανά χ.λμ. χερσαίας μεταφοράς,
ανάλογα με την κατηγορία βάρους του οχήματος.
Κατηγορία βάρους οχήματος (σε tn)

κ (€/χλμ)

Β<3

0,15

3≤Β<6

0,29

6 ≤ Β ≤ 30

0,51

Β > 30

1,09

2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Ε2)
(όταν στο παραστατικό αναγράφεται το πλήθος των παλετών ή το πλήθος των λοιπών συσκευασιών).
Το ποσό της χρηματοδότησης (Ε2) ανά παραστατικό
σε €, για μεταφορά εμπορευμάτων μέσω μεταφορικής
εταιρείας υπολογίζεται με βάση τα κάτωθι:
- Επιλέξιμη Αξία του παραστατικού τιμολόγησης
- Ποσότητα και τύπος μεταφερόμενων φορτίων (πλήθος συσκευασιών και είδος συσκευασίας μεταφερόμενων εμπορευμάτων (παλέτα, λοιπά).
- Απόσταση της μεταφοράς σε χ.λμ.
- Μεσοσταθμική τιμή κόστους ανά χ.λμ. χερσαίας
μεταφοράς, ανά κατηγορία απόστασης και ανά είδος
συσκευασίας.
- Κατηγορία της επιχείρησης σύμφωνα με τον πίνακα
1, παρ. 9.2 της παρούσας.
Από τα παραπάνω κριτήρια η προκύπτει από τον κάτωθι τύπο:
Ε2 = {Τ – Σ(Ν *Μi)*A}
χρηματοδότηση (Ε2), ανά παραστατικό σε €,
όπου:
- Τ: Αξία Παραστατικού Τιμολόγησης (€)
- Σ: Άθροισμα
- Ν: Πλήθος συσκευασιών (π.χ. παλετών, δεμάτων, κιβωτίων, κ.λπ.)
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Μi: Μεσοσταθμική τιμή κόστους ανά χλμ χερσαίας
μεταφοράς, ανά κατηγορία απόστασης και ανά είδος
συσκευασίας, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 2 του
παρόντος.
Α: Απόσταση της μεταφοράς (χ.λμ.).
Στην περίπτωση μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω μεταφορικής εταιρίας διακρίνονται δυο υποπεριπτώσεις,
βάσει των οποίων υπολογίζεται η μεσοσταθμική τιμή (Mi):
1. Με χρήση Παλέτας για τη συσκευασία.
2. Με χρήση Λοιπών μορφών συσκευασίας (δέμα, πακέτο, τεμάχιο, κιβώτιο, κ.α.).
Πίνακας 2 Μεσοσταθμική τιμή κόστους ανά χ.λμ. χερσαίας μεταφοράς, ανά κατηγορία απόστασης και ανά
είδος συσκευασίας.
Απόσταση
σε χιλιόμετρα (χλμ)

Mi Παλέτας
(€/χλμ)

Mi Λοιπών
συσκευασιών
(€/χλμ)

0 - 200

0,117

0,012

200 - 300

0,100

0,009

300 - 400

0,084

0,008

400+

0,069

0,006

3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Ε3)
(όταν στο παραστατικό αναγράφεται ως πληροφορία
το βάρος)
Το ποσό της χρηματοδότησης (Ε3) ανά παραστατικό
σε €, για μεταφορά εμπορευμάτων μέσω μεταφορικής
εταιρείας, σε περίπτωση που στο παραστατικό αναγράφεται ως πληροφορία το βάρος, υπολογίζεται με βάση
τα κάτωθι:
Ε3 = {Τ – (Μi βάρους*A*B)
όπου:
- Τ: Επιλέξιμη Αξία Παραστατικού Τιμολόγησης (€).
- Μi βάρους: Μεσοσταθμική τιμή κόστους ανά χλμ
χερσαίας μεταφοράς, σε €/tn*km, ως ορίζεται παρακάτω.
- B: Βάρος μεταφερόμενων προϊόντων που αναφέρονται στο τιμολογίου σε tn.
- Α: Απόσταση της μεταφοράς (χλμ)
ΜΙ βάρους = mi λοιπών συσκευασιών/0,015 - (mi λοιπών συσκευασιών/0,015- mi παλέτας)*(Β-0,015)/(1-0,015)
όπου:
- mi λοιπών συσκευασιών = οι τιμές του πίνακα 1 για
το Mi λοιπών συσκευασιών ανά κατηγορία km.
- mi παλέτας = οι τιμές του πίνακα 1 για το Mi παλέτας
ανά κατηγορία km,
- Β = το βάρος στο τιμολόγιο σε tn,
Σημείωση: Ο παραπάνω τύπος εφαρμόζεται για περιπτώσεις βαρών μεταξύ των 0,015 tn και του 1 tn. Για τιμές
εκτός του παραπάνω διαστήματος εφαρμόζεται ο τύπος
Ε2, αντικαθιστώντας το αναγραφόμενο στο τιμολόγιο
βάρος μέσω της εξής σχέσης:
i. Για Β <0,015 tn, Ν=Β/0,015
ii. Για B>1 tn, N=B
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Α) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (Ε1).
Έστω επιχείρηση με κύκλο εργασιών > 8 εκ. € που
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αιτείται τη χρηματοδότηση της μεταφοράς ιδιόκτητου
φορτηγού της επιχείρησης (> 30 tn) από το Βόλο στη
Σκόπελο.
Ε1= (Τ – κ * Α) όπου:
- Τ: Ναύλος = 180 €.
- Α: Απόσταση Βόλος – Σκόπελος = 113 χ.λμ.
- κ: Μέσο κόστος ανά χλμ χερσαίας μεταφοράς για
όχημα > 30 tn = 1,09 €/χ.λμ.
Ε1= (180 – 113*1,09)
Ε1= 45,46 €.
Β) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Ε2)
(όταν στο παραστατικό αναγράφεται το πλήθος των παλετών ή το πλήθος των λοιπών συσκευασιών)
Έστω επιχείρηση με κύκλο εργασιών < 8 εκ. € που αιτείται μεταφορά εμπορεύματος από τον Πειραιά στην
Κάρπαθο με:
- Μεταφερόμενες συσκευασίες: 2 παλέτες και 10 κιβώτια
- Αξία Φορτωτικής: 180 €
Ε2 = {Τ – Σ(Ν *Μi)*A}
- Τ: Αξία φορτωτικής =180 €
- Ν: πλήθος παλετών = 2
πλήθος κιβωτίων = 10
- Μi:
Μεσοσταθμική τιμή κόστους παλέτας ανά χλμ χερσαίας μεταφοράς για απόσταση >400χλμ = 0,069
Μεσοσταθμική τιμή κόστους κιβωτίου ανά χλμ χερσαίας μεταφοράς για απόσταση >400χλμ = 0,006
- Α: Απόσταση Πειραιάς - Κάρπαθος = 448 (χλμ)
Ε2 = {180 – (2 *0,069+10*0,006)*448}*100%
Ε2 = 91,3 €
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Γ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Ε2)
(όταν στο παραστατικό αναγράφεται ως μόνη πληροφορία το βάρος)
Έστω επιχείρηση με κύκλο εργασιών < 8 εκ. € που αιτείται μεταφορά εμπορεύματος από τον Πειραιά στην
Κάρπαθο με:
- Μεταφερόμενο Βάρος: 200 kg
- Αξία Φορτωτικής: 80 €
- Απόσταση: 448 χλμ
Υπολογισμός MI βάρους
ΜΙ βάρους = mi λοιπών συσκευασιών/0,015 - (mi λοιπών συσκευασιών/0,015- mi παλέτας)*(Β-0,015)/(1-0,015)
όπου:
- mi λοιπών συσκευασιών = 0,006 €/tn*km για χλμ
περισσότερα από 400
- mi παλέτας = 0,069 €/tn*km για χλμ περισσότερα
από 400
- Β = 0,2 tn
Μι βάρους = 0,006/0,015 - (0,006/0,015-0,069)*(0,20,015)/(1-0,015)
Μι βάρους = 0,337 €/tn*km
Υπολογισμός Επιδότησης (Ε3)
Ε3 = {Τ – (Μi βάρους*A*B)}
όπου:
- Τ: 80 (€)
- Μi βάρους: 0,337 €/tn*km
- B: 0.2 tn
- Α: 448 χλμ
Ε3 = {80 – (0,337*448*0,2)}*100%
Ε3 = 49,8 €
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Į  ȝȚĮ İʌȚȤİȓȡȘıȘ țĮĲȑȤİȚ ĲȘȞ ʌȜİȚȠȥȘĳȓĮ ĲȦȞ įȚțĮȚȦȝȐĲȦȞ ȥȒĳȠȣ ĲȦȞ ȝİĲȩȤȦȞ Ȓ ĲȦȞ İĲĮȓȡȦȞ
ȐȜȜȘȢİʌȚȤİȓȡȘıȘȢ
ȕ  ȝȚĮ İʌȚȤİȓȡȘıȘ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦȝĮ ȞĮ įȚȠȡȓȗİȚ Ȓ ȞĮ ʌĮȪİȚ ĲȘȞ ʌȜİȚȠȥȘĳȓĮ ĲȦȞ ȝİȜȫȞ ĲȠȣ
įȚȠȚțȘĲȚțȠȪįȚĮȤİȚȡȚıĲȚțȠȪȒİʌȠʌĲȚțȠȪȠȡȖȐȞȠȣȐȜȜȘȢİʌȚȤİȓȡȘıȘȢ
Ȗ  ȝȚĮ İʌȚȤİȓȡȘıȘ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦȝĮ ȞĮ Įıțİȓ įİıʌȩȗȠȣıĮ İʌȚȡȡȠȒ ıİ ȐȜȜȘ İʌȚȤİȓȡȘıȘ ȕȐıİȚ
ıȪȝȕĮıȘȢʌȠȣȑȤİȚıȣȞȐȥİȚȝİĮȣĲȒȞȒįȣȞȐȝİȚȡȒĲȡĮȢĲȠȣțĮĲĮıĲĮĲȚțȠȪĮȣĲȒȢĲȘȢĲİȜİȣĲĮȓĮȢ
į  ȝȚĮ İʌȚȤİȓȡȘıȘ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ȝȑĲȠȤȠȢ Ȓ İĲĮȓȡȠȢ ȐȜȜȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ İȜȑȖȤİȚ ȝȩȞȘ ĲȘȢ ȕȐıİȚ
ıȣȝĳȦȞȓĮȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ ıȣȞȐȥİȚ ȝİ ȐȜȜȠȣȢ ȝİĲȩȤȠȣȢ Ȓ İĲĮȓȡȠȣȢ ĲȘȢ İȞ ȜȩȖȦ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ ĲȘȞ
ʌȜİȚȠȥȘĳȓĮĲȦȞįȚțĮȚȦȝȐĲȦȞȥȒĳȠȣĲȦȞȝİĲȩȤȦȞȒĲȦȞİĲĮȓȡȦȞĮȣĲȒȢĲȘȢİʌȚȤİȓȡȘıȘȢ
ȅȚİʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ ʌȠȣȑȤȠȣȞȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİĮʌȩĲȚȢıȤȑıİȚȢ ʌȠȣĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮĮ ȑȦȢį 
ĲȠȣ ĮȞȦĲȑȡȦ İįĮĳȓȠȣ ȝİ ȝȓĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ȐȜȜİȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ İȞȚĮȓĮ
İʌȚȤİȓȡȘıȘ






Ǻ Ǿ İȞȓıȤȣıȘ ȒııȠȞȠȢ ıȘȝĮıȓĮȢ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ ȤȠȡȘȖȘșİȓ  ıĲȘȞ ȦȢ ȐȞȦ İʌȚȤİȓȡȘıȘ

ȕȐıİȚ ĲȘȢ ȀȊǹ «««««««««««««««««««««« ĮĳȠȡȐ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ĲȘȢ
İʌȚȤİȓȡȘıȘȢʌȠȣİȝʌȓʌĲȠȣȞ


L  ıĲȠȞ ĲȠȝȑĮ ĲȘȢ ĮȜȚİȓĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ȣįĮĲȠțĮȜȜȚȑȡȖİȚĮȢ  țĮȚ ĮșȡȠȚȗȩȝİȞȘ ȝİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȐȜȜȘ
İȞȓıȤȣıȘȒııȠȞȠȢıȘȝĮıȓĮȢʌȠȣĲȘȢȑȤİȚȤȠȡȘȖȘșİȓıİİʌȓʌİįȠ©İȞȚĮȓĮȢİʌȚȤİȓȡȘıȘȢªȕȐıİȚĲȦȞ
ȀĮȞȠȞȚıȝȫȞ ĮȡȚș țĮȚ  ĲȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ țĮĲȐ ĲȠ ĲȡȑȤȠȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȩ
ȑĲȠȢțĮȚĲĮįȪȠʌȡȠȘȖȠȪȝİȞĮȠȚțȠȞȠȝȚțȐȑĲȘįİȞȣʌİȡȕĮȓȞİȚĲȠʌȠıȩĲȦȞİȣȡȫ
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LL  ıĲȠȞ ĲȠȝȑĮ ĲȘȢ ʌȡȦĲȠȖİȞȠȪȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȖİȦȡȖȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ  țĮȚ ĮșȡȠȚȗȩȝİȞȘ ȝİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȐȜȜȘ İȞȓıȤȣıȘ ȒııȠȞȠȢ ıȘȝĮıȓĮȢ ʌȠȣ ĲȘȢ ȑȤİȚ ȤȠȡȘȖȘșİȓ ıİ İʌȓʌİįȠ ©İȞȚĮȓĮȢ
İʌȚȤİȓȡȘıȘȢª ȕȐıİȚ ĲȦȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȫȞ ĮȡȚș țĮȚ  ĲȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ
ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ țĮĲȐ ĲȠ ĲȡȑȤȠȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȩ ȑĲȠȢ țĮȚ ĲĮ įȪȠ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞĮ ȠȚțȠȞȠȝȚțȐ ȑĲȘ įİȞ 
ȣʌİȡȕĮȓȞİȚĲȠʌȠıȩĲȦȞİȣȡȫ


LLL  ıĲȠȞ ĲȠȝȑĮ ĲȦȞ ȠįȚțȫȞ İȝʌȠȡİȣȝĮĲȚțȫȞ ȝİĲĮĳȠȡȫȞ ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ĲȡȓĲȦȞ țĮȚ
ĮșȡȠȚȗȩȝİȞȘȝİȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİȐȜȜȘİȞȓıȤȣıȘȒııȠȞȠȢıȘȝĮıȓĮȢʌȠȣĲȘȢȑȤİȚȤȠȡȘȖȘșİȓıİİʌȓʌİįȠ
©İȞȚĮȓĮȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢª ȕȐıİȚ ĲȦȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȫȞ ĮȡȚș țĮȚ  ĲȘȢ
ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢǼʌȚĲȡȠʌȒȢțĮĲȐĲȠĲȡȑȤȠȞȠȚțȠȞȠȝȚțȩȑĲȠȢțĮȚĲĮįȪȠʌȡȠȘȖȠȪȝİȞĮȠȚțȠȞȠȝȚțȐ 
ȑĲȘįİȞȣʌİȡȕĮȓȞİȚĲȠʌȠıȩĲȦȞİȣȡȫ


LY  ıİ ȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ȐȜȜȠ ĲȠȝȑĮ įȚĮĳȠȡİĲȚțȩ Įʌȩ ĲȠȣȢ ĮȞȦĲȑȡȦ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣ ĲȠȣ ĲȠȝȑĮ

ĲȘȢȝİĲĮʌȠȓȘıȘȢțĮȚĲȘȢİȝʌȠȡȓĮȢȖİȦȡȖȚțȫȞʌȡȠȧȩȞĲȦȞ țĮȚĮșȡȠȚȗȩȝİȞȘȝİȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİȐȜȜȘ
İȞȓıȤȣıȘȒııȠȞȠȢıȘȝĮıȓĮȢʌȠȣĲȘȢȑȤİȚȤȠȡȘȖȘșİȓıİİʌȓʌİįȠ©İȞȚĮȓĮȢİʌȚȤİȓȡȘıȘȢªȕȐıİȚĲȦȞ
ȀĮȞȠȞȚıȝȫȞ ĮȡȚș țĮȚ  ĲȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ țĮĲȐ ĲȠ ĲȡȑȤȠȞ
ȠȚțȠȞȠȝȚțȩ ȑĲȠȢ țĮȚ ĲĮ įȪȠ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞĮ ȠȚțȠȞȠȝȚțȐ ȑĲȘ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ ʌȠıȩ ĲȦȞ 
İȣȡȫ


īǾİȞȓıȤȣıȘȒııȠȞȠȢıȘȝĮıȓĮȢʌȠȣʌȡȩțİȚĲĮȚȞĮȤȠȡȘȖȘșİȓıĲȘȞİʌȚȤİȓȡȘıȘȕȐıİȚĲȘȢİȞȜȩȖȦ
ȀȊǹ ĮșȡȠȚȗȩȝİȞȘ ȝİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȐȜȜȘ İȞȓıȤȣıȘ ȒııȠȞȠȢ ıȘȝĮıȓĮȢ ʌȠȣ ĲȘȢ ȑȤİȚ ȤȠȡȘȖȘșİȓ ıİ
İʌȓʌİįȠ©İȞȚĮȓĮȢİʌȚȤİȓȡȘıȘȢªȕȐıİȚȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİİțĲȦȞĮȞȦĲȑȡȦȀĮȞȠȞȚıȝȫȞĲȘȢǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ
ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ȖȚĮ ĲȚȢ İȞȚıȤȪıİȚȢ ȒııȠȞȠȢ ıȘȝĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȠ ĲȡȑȤȠȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȩ ȑĲȠȢ țĮȚ ĲĮ įȪȠ
ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞĮȠȚțȠȞȠȝȚțȐȑĲȘįİȞȣʌİȡȕĮȓȞİȚĲȠĮȞȫĲĮĲȠȩȡȚȠʌȠȣțĮșȠȡȓȗİĲĮȚıĲȠȐȡșȡȠĲȦȞİȞ
ȜȩȖȦ ȀĮȞȠȞȚıȝȫȞ țĮȚ įİȞ ĮĳȠȡȐ İʌȚȜȑȟȚȝİȢ įĮʌȐȞİȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ȑȤȠȣȞ ȒįȘ ȤȠȡȘȖȘșİȓ
İȞȚıȤȪıİȚȢıĲȘȞİʌȚȤİȓȡȘıȘĮʌȩȐȜȜȠįȘȝȩıȚȠĳȠȡȑĮ


ǻȈĲȘȞİʌȚȤİȓȡȘıȘĲȘȞȠʌȠȓĮȞȠȝȓȝȦȢİțʌȡȠıȦʌȫıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞțĮȚĲȦȞİʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ
ʌȠȣıȣȞȚıĲȠȪȞȝİĮȣĲȒȞ©İȞȚĮȓĮİʌȚȤİȓȡȘıȘªȑȤȠȣȞȤȠȡȘȖȘșİȓțĮĲȐĲȠĲȡȑȤȠȞȠȚțȠȞȠȝȚțȩȑĲȠȢțĮȚ
ĲĮįȪȠʌȡȠȘȖȠȪȝİȞĮȠȚțȠȞȠȝȚțȐȑĲȘȠȚțȐĲȦșȚİȞȚıȤȪıİȚȢȒııȠȞȠȢıȘȝĮıȓĮȢ
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ǼȃǿȈȋȊȈǼǿȈǾȈȈȅȃȅȈȈǾȂǹȈǿǹȈ '(0,1,0,6 ȆȅȊǼȋȅȊȃȋȅȇǾīǾĬǼǿȈȉǾȃǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾ
ĮĳȠȡȐĲȘȞİʌȚȤİȓȡȘıȘįȚțĮȚȠȪȤȠĲȘȢİȞȓıȤȣıȘȢțĮȚĲȚȢİʌȚȤİȚȡȒıİȚȢʌȠȣıȣȞȚıĲȠȪȞİȞȚĮȓĮİʌȚȤİȓȡȘıȘȝİĮȣĲȒȞ



ǹȇǿĬȂȅȈ
ȅȃȅȂǹȈǿǹ
ǼĭǹȇȂȅȈȉǼ
ȉȇǼȋȅȊȈǹĭǹȈǾ ǼȆȍȃȊȂǿǹ 
ȆȇȅīȇǹȂȂǹȉȅȈ  ȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅȊ  ǼīȀȇǿĬǼȃ
ȅȈ
ȀǹȉǹǺȁǾĬǼȃ ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ǼȄǼȁǿȄǾȈȉȅȊ
ǹĭȂȉȅȊ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ȆȅȈȅ
ĭȅȇǼǹȈ
ǹǹ
ȀǹȃȅȃǿȈȂȅȈ
ȆȅȈȅǼȃǿȈȋȊȈǾȈ ȀǹȉǹǺȅȁǾȈ
ǻǿȀǹǿȅȊȋȅȊ
ǼīȀȇǿȉǿȀǾȈ
ǼȇīȅȊ 
ǼȃǿȈȋȊȈǾȈ
ȋȅȇǾīǾȈǾȈȉǾȈ
'(0,1,0,6
ǼȃǿȈȋȊȈǾȈ
ǹȆȅĭǹȈǾȈ
































































ȅȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȠȈİİȟȑȜȚȟȘ




ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ««««««««

ȅ±ǾǻȘȜ





ȊʌȠȖȡĮĳȒ 






ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚĮʌȩĲȠȞİȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠʌȠȜȓĲȘȘǹȡȤȒȒȘȊʌȘȡİıȓĮĲȠȣįȘȝȩıȚȠȣĲȠȝȑĮʌȠȣĮʌİȣșȪȞİĲĮȚȘ
ĮȓĲȘıȘ
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ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚȠȜȠȖȡȐĳȦȢ
ǵʌȠȚȠȢİȞȖȞȫıİȚĲȠȣįȘȜȫȞİȚȥİȣįȒȖİȖȠȞȩĲĮȒĮȡȞİȓĲĮȚȒĮʌȠțȡȪʌĲİȚĲĮĮȜȘșȚȞȐȝİȑȖȖȡĮĳȘȣʌİȪșȣȞȘ
įȒȜȦıȘĲȠȣȐȡșȡȠȣĲȚȝȦȡİȓĲĮȚȝİĳȣȜȐțȚıȘĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞĲȡȚȫȞȝȘȞȫȞǼȐȞȠȣʌĮȓĲȚȠȢĮȣĲȫȞĲȦȞʌȡȐȟİȦȞ
ıțȩʌİȣİȞĮʌȡȠıʌȠȡȓıİȚıĲȠȞİĮȣĲȩȞĲȠȣȒıİȐȜȜȠȞʌİȡȚȠȣıȚĮțȩȩĳİȜȠȢȕȜȐʌĲȠȞĲĮȢĲȡȓĲȠȞȒıțȩʌİȣİȞĮ
ȕȜȐȥİȚȐȜȜȠȞĲȚȝȦȡİȓĲĮȚȝİțȐșİȚȡȟȘȝȑȤȡȚİĲȫȞ




 Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ ȤȫȡȠȣ Ș įȒȜȦıȘ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȓıȦ ȩȥȘ ĲȘȢ țĮȚ ȣʌȠȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ
įȘȜȠȪȞĲĮȒĲȘȞįȘȜȠȪıĮ


 īȚĮ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĲȦȞ țȡĮĲȚțȫȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ ȦȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘ șİȦȡİȓĲĮȚ țȐșİ ȠȞĲȩĲȘĲĮ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȘ
ȞȠȝȚțȒ ĲȘȢ ȝȠȡĳȒ ʌȠȣ Įıțİȓ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ Ȉİ ĮȣĲȑȢ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ İȚįȚțȩĲİȡĮ
ĮȣĲȠĮʌĮıȤȠȜȠȪȝİȞĮ ȐĲȠȝĮ țĮȚ ȠȚțȠȖİȞİȚĮțȑȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ ʌȠȣ ĮıțȠȪȞ ȕȚȠĲİȤȞȚțȒ Ȓ ȐȜȜȘ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ
țĮșȫȢțĮȚʌȡȠıȦʌȚțȑȢİĲĮȚȡİȓİȢȒİȞȫıİȚȢʌȡȠıȫʌȦȞʌȠȣĮıțȠȪȞĲĮțĲȚțȐȝȚĮȠȚțȠȞȠȝȚțȒįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȍȢ
ȠȚțȠȞȠȝȚțȒįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȞȠİȓĲĮȚȘʌĮȡȠȤȒĮȖĮșȫȞțĮȚȣʌȘȡİıȚȫȞıĲȘȞĮȖȠȡȐ

 Ǿ İȞȓıȤȣıȘ ȒııȠȞȠȢ ıȘȝĮıȓĮȢ șİȦȡİȓĲĮȚ ȩĲȚ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠȞ ȤȡȩȞȠ ʌĮȡĮȤȫȡȘıȘȢ ıĲȘȞ ȠȚțİȓĮ
İʌȚȤİȓȡȘıȘ ĲȠȣ ȑȞȞȠȝȠȣ įȚțĮȚȫȝĮĲȠȢ ȜȒȥȘȢ ĲȘȢ İȞȓıȤȣıȘȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ İĳĮȡȝȠıĲȑȠ İșȞȚțȩ ȞȠȝȚțȩ
țĮșİıĲȫȢ ʌȤ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑțįȠıȘȢ İȖțȡȚĲȚțȒȢ ĮʌȩĳĮıȘȢȀȊǹıȪȝȕĮıȘȢ  ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ
țĮĲĮȕȠȜȒȢĲȘȢİȞȓıȤȣıȘȢȒııȠȞȠȢıȘȝĮıȓĮȢıĲȘȞİʌȚȤİȓȡȘıȘ

ȈİʌİȡȓʌĲȦıȘıȣȖȤȦȞİȪıİȦȞȒİȟĮȖȠȡȫȞȩȜİȢȠȚʌȡȠȘȖȠȪȝİȞİȢİȞȚıȤȪıİȚȢȒııȠȞȠȢıȘȝĮıȓĮȢʌȠȣȑȤȠȣȞ
ȒįȘ ȤȠȡȘȖȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ Įʌȩ ĲȚȢ ıȣȖȤȦȞİȣȩȝİȞİȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ȖȚĮ ȞĮ
ʌȡȠıįȚȠȡȚıĲİȓ țĮĲȐ ʌȩıȠ Ș ȞȑĮ İȞȓıȤȣıȘ ȒııȠȞȠȢ ıȘȝĮıȓĮȢ ıĲȘ ȞȑĮ Ȓ ıĲȘȞ İȟĮȖȠȡȐȗȠȣıĮ İʌȚȤİȓȡȘıȘ
ȣʌİȡȕĮȓȞİȚĲȠıȤİĲȚțȩĮȞȫĲĮĲȠȩȡȚȠ

ǹȞȝȚĮİʌȚȤİȓȡȘıȘįȚĮıʌĮıĲİȓıİįȪȠȒʌİȡȚııȩĲİȡİȢȤȦȡȚıĲȑȢİʌȚȤİȚȡȒıİȚȢȘİȞȓıȤȣıȘȒııȠȞȠȢıȘȝĮıȓĮȢ
ʌȠȣȤȠȡȘȖȒșȘțİʌȡȚȞĮʌȩĲȘįȚȐıʌĮıȘțĮĲĮȜȠȖȓȗİĲĮȚıĲȘȞİʌȚȤİȓȡȘıȘʌȠȣȑȜĮȕİĮȣĲȒĲȘȞİȞȓıȤȣıȘȘȠʌȠȓĮ
İȓȞĮȚ țĮĲȐ țĮȞȩȞĮ Ș İʌȚȤİȓȡȘıȘ ʌȠȣ ĮȞȑȜĮȕİ ĲȚȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțİ Ș İȞȓıȤȣıȘ
ȒııȠȞȠȢıȘȝĮıȓĮȢǼȐȞȠİȞȜȩȖȦțĮĲĮȜȠȖȚıȝȩȢįİȞİȓȞĮȚįȣȞĮĲȩȢȠȚİȞȚıȤȪıİȚȢȒııȠȞȠȢıȘȝĮıȓĮȢʌȡȑʌİȚ
ȞĮțĮĲĮȞȑȝȠȞĲĮȚĮȞĮȜȠȖȚțȐȝİȕȐıȘĲȘȜȠȖȚıĲȚțȒĮȟȓĮĲȦȞȚįȓȦȞțİĳĮȜĮȓȦȞĲȦȞȞȑȦȞİʌȚȤİȚȡȒıİȦȞțĮĲȐĲȘȞ
ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȘȝİȡȠȝȘȞȓĮĲȘȢįȚȐıʌĮıȘȢ

 ȍȢ ©İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ ĲȠȣ ĲȠȝȑĮ ĲȘȢ ĮȜȚİȓĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ȣįĮĲȠțĮȜȜȚȑȡȖİȚĮȢª ȞȠȠȪȞĲĮȚ ȠȚ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ ʌȠȣ
įȡĮıĲȘȡȚȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĲȘ ȝİĲĮʌȠȓȘıȘ țĮȚ ĲȘȞ İȝʌȠȡȓĮ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ĮȜȚİȓĮȢ țĮȚ
ȣįĮĲȠțĮȜȜȚȑȡȖİȚĮȢ
ȍȢ©ʌȡȠȧȩȞĲĮĮȜȚİȓĮȢțĮȚȣįĮĲȠțĮȜȜȚȑȡȖİȚĮȢªȞȠȠȪȞĲĮȚĲĮʌȡȠȧȩȞĲĮʌȠȣȠȡȓȗȠȞĲĮȚıĲȠȐȡșȡȠıĲȠȚȤİȓĮĮ țĮȚ
ȕ ĲȠȣțĮȞȠȞȚıȝȠȪ ǼǼ ĮȡȚș
ȍȢ ©ȝİĲĮʌȠȓȘıȘ țĮȚ İȝʌȠȡȓĮª ȞȠȠȪȞĲĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣ ĲȠȣ ȤİȚȡȚıȝȠȪ ĲȘȢ
țĮĲİȡȖĮıȓĮȢĲȘȢʌĮȡĮȖȦȖȒȢțĮȚĲȘȢįȚĮȞȠȝȒȢʌȠȣʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚĮʌȩĲȘıĲȚȖȝȒĲȘȢİțĳȩȡĲȦıȘȢȒĲȘȢ
ĮȜȓİȣıȘȢȝȑȤȡȚĲȠıĲȐįȚȠĲȠȣĲİȜȚțȠȪʌȡȠȧȩȞĲȠȢǜ

ȍȢ©ʌȡȦĲȠȖİȞȒȢʌĮȡĮȖȦȖȒȖİȦȡȖȚțȫȞʌȡȠȧȩȞĲȦȞªȞȠİȓĲĮȚȘʌĮȡĮȖȦȖȒʌȡȠȧȩȞĲȦȞĲȠȣİįȐĳȠȣȢțĮȚĲȘȢ
țĲȘȞȠĲȡȠĳȓĮȢʌȠȣĮʌĮȡȚșȝȠȪȞĲĮȚıĲȠʌĮȡȐȡĲȘȝĮ,ĲȘȢȈȣȞșȒțȘȢȤȦȡȓȢȞĮİțĲİȜȠȪȞĲĮȚʌİȡĮȚĲȑȡȦİȡȖĮıȓİȢ
ʌȠȣȝİĲĮȕȐȜȜȠȣȞĲȘĳȪıȘĮȣĲȫȞĲȦȞʌȡȠȧȩȞĲȦȞİȟĮȚȡȠȣȝȑȞȦȞĲȦȞʌȡȠȧȩȞĲȦȞĮȜȚİȓĮȢțĮȚȣįĮĲȠțĮȜȜȚȑȡȖİȚĮȢ
ʌȠȣĮʌĮȡȚșȝȠȪȞĲĮȚıĲȠʌĮȡȐȡĲȘȝĮ,ĲȠȣțĮȞȠȞȚıȝȠȪ ǼǼ ĮȡȚșĲȠȣǼȣȡȦʌĮȧțȠȪȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣțĮȚ
ĲȠȣȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ

ȍȢ©ȝİĲĮʌȠȓȘıȘȖİȦȡȖȚțȫȞʌȡȠȧȩȞĲȦȞªȞȠİȓĲĮȚțȐșİİʌȑȝȕĮıȘ İʌȓȖİȦȡȖȚțȠȪʌȡȠȧȩȞĲȠȢĮʌȩĲȘȞȠʌȠȓĮ
ʌȡȠțȪʌĲİȚ İʌȓıȘȢ ȖİȦȡȖȚțȩ ʌȡȠȧȩȞ ȝİ İȟĮȓȡİıȘ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ȖİȦȡȖȚțȒȢ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢȖȚĮĲȘȞʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮʌȡȠȧȩȞĲȠȢȗȦȚțȒȢȒĳȣĲȚțȒȢʌȡȠȑȜİȣıȘȢȖȚĮĲȘȞʌȡȫĲȘĲȠȣʌȫȜȘıȘ
ȍȢ©İȝʌȠȡȓĮȖİȦȡȖȚțȫȞʌȡȠȧȩȞĲȦȞªȞȠİȓĲĮȚȘțĮĲȠȤȒȒȘȑțșİıȘȝİıțȠʌȩĲȘȞʌȫȜȘıȘĲȘȞʌȡȠıĳȠȡȐʌȡȠȢ
ʌȫȜȘıȘĲȘȞʌĮȡȐįȠıȘȒȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİȐȜȜȠȞĲȡȩʌȠįȚȐșİıȘȢıĲȘȞĮȖȠȡȐȝİİȟĮȓȡİıȘĲȘȞʌȡȫĲȘʌȫȜȘıȘ
ĮʌȩȝȑȡȠȣȢʌȡȦĲȠȖİȞȠȪȢʌĮȡĮȖȦȖȠȪıİȝİĲĮʌȦȜȘĲȑȢȒȝİĲĮʌȠȚȘĲȚțȑȢİʌȚȤİȚȡȒıİȚȢțĮȚțȐșİįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ
Ș ȠʌȠȓĮ ʌȡȠİĲȠȚȝȐȗİȚ ĲȠ ʌȡȠȧȩȞ ȖȚĮ ȝȚĮ ĲȑĲȠȚĮ ʌȡȫĲȘ ʌȫȜȘıȘ Ǿ ʌȫȜȘıȘ Įʌȩ ȝȑȡȠȣȢ ʌȡȦĲȠȖİȞȠȪȢ
ʌĮȡĮȖȦȖȠȪʌȡȠȢĲİȜȚțȠȪȢțĮĲĮȞĮȜȦĲȑȢȜȠȖȓȗİĲĮȚȦȢİȝʌȠȡȓĮĮȞʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚıİȤȦȡȚıĲȩțĮȚİȚįȚțȩȖȚĮ
ĲȠȞıțȠʌȩĮȣĲȩȤȫȡȠ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰsʹȶʆʏʐʋʉȰʀʏɻʍɻʎɇʐʅʅɸʏʉʖɼʎΎ









Ɉʉʋɲʌʊʆɲʋʉʏɸʄɸʀʐʋʊɷɸɿɶʅɲʏɻʎɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎʔʊʌʅɲʎʋʉʐɽɲʃʄɻɽɸʀʆɲʍʐʅʋʄɻʌʙʍɸɿ
ʃɲɿʐʋʉɴɳʄʄɸɿʉɷɿʃɲɿʉʑʖʉʎɶɿɲʏɻʆɸɶɶʌɲʔɼʏʉʐʍʏɻɷʌɳʍɻ͘



Ɉɲʋɸɷʀɲʋʉʐɸʀʆɲɿɸʔɿʃʏʊɽɲɲʆʏʄʉʑʆʏɲɿɲʐʏʊʅɲʏɲɲʋʊʏʉʍʑʍʏɻʅɲʃɲɿɷɸʆɽɲʐʋɳʌʖɸɿ
ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲʖɸɿʌʉʃʀʆɻʏɻʎɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎɲʋʊʏʉɷɿʃɲɿʉʑʖʉ͘



ɇɸʉʌɿʍʅɹʆɲʋɸɷʀɲɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻɲʋʊʏʉɷɿʃɲɿʉʑʖʉ͘







ΎȸɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʔʊʌʅɲʋʉʐɽɲɲʆɲʌʏɻɽɸʀʍʏʉɅʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʊɇʑʍʏɻʅɲɸʆɷɹʖɸʏɲɿʆɲɹʖɸɿ
ɸʋɿʅɹʌʉʐʎɷɿɲʔʉʌʉʋʉɿɼʍɸɿʎɼʍʍʉʆʉʎʍɻʅɲʍʀɲʎ͘
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ͨɀȵɈȰɌɃɆȻȾɃȻɇɃȴɉɁȰɀɃɇɈȸɁȸɇȻɏɈȻȾȸ
ȵɅȻȾɆȰɈȵȻȰͩ




ȶɁɈɉɅɃȰȻɈȸɇȸɇɇɉɀɀȵɈɃɍȸɇ

ȳȵɁȻȾȸȳɆȰɀɀȰɈȵȻȰȰȻȳȰȻɃɉΘɁȸɇȻɏɈȻȾȸɇɅɃȿȻɈȻȾȸɇ


hƐĞƌŶĂŵĞ͗ĮʌȩWD[LVQHWȖȚĮİȓıȠįȠıĲȠıȪıĲȘȝĮ
WĂƐƐǁŽƌĚĮʌȩWD[LVQHWȖȚĮİȓıȠįȠıĲȠıȪıĲȘȝĮ
Ⱦʘɷɿʃʊʎɹʌɶʉʐ͗ɀȰɁ;ɀʉʆɲɷɿʃʊʎȰʌɿɽʅʊʎɁɻʍɿʘʏɿʃɼʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎͿ
ȵʋʘʆʐʅʀɲȴɿʃɲɿʉʑʖʉʐ͗
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɉʋʉɴʉʄɼʎɲʀʏɻʍɻʎ͗
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ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮȊʌȠȕȠȜȒȢǹȚĲȒȝĮĲȠȢ



ȀȦįȚțȩȢǲȡȖȠȣ

ȆĮȡȐȖİĲĮȚĮȣĲȩȝĮĲĮĮʌȩĲȠıȪıĲȘȝĮțĮĲȐĲȘȞ
ȑȞĮȡȟȘĲȘȢȣʌȠȕȠȜȒȢ


ǿȈĲȠȚȤİȓĮȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢǼʌȚȤİȓȡȘıȘȢ
ǼʌȦȞȣȝȓĮǼʌȚȤİȓȡȘıȘȢ



ǹĭȂǼʌȚȤİȓȡȘıȘȢ



ȉĮȤȣįȡȠȝȚțȒǻȚİȪșȣȞıȘǲįȡĮȢ



ȃȘıȓıĲȠȠʌȠȓȠȑȤİȚȑįȡĮȘİʌȚȤİȓȡȘıȘ



ȉĮȤȣįȡȠȝȚțȩȢȀȫįȚțĮȢ



ǻȚİȪșȣȞıȘȊʌȠțĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ İĳȩıȠȞ
ȣʌȐȡȤİȚ 



ǹȡȝȩįȚȠȢİĲĮȓȡȠȢǼĭǼȆǹǼ



ȀǹǻǼʌȚȤİȓȡȘıȘȢ 



ȃȠȝȚțȒȝȠȡĳȒǼʌȚȤİȓȡȘıȘȢ



ǼȖȖȡĮĳȒıİȃȘıȚȦĲȚțȩǼʌȚȝİȜȘĲȒȡȚȠ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊʋɸɷʀʉʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻʎɲʋʊ
ɸʋɸʆɷʐʏɼ

ĮȡȚșȝȩȢīǼȂǾ 

ȃȩȝȚȝȠȢǼțʌȡȩıȦʌȠȢĲȘȢǼʌȚȤİȓȡȘıȘȢ


ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊʋɸɷʀʉʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻʎɲʋʊ
ɸʋɸʆɷʐʏɼ


ȉȘȜȑĳȦȞȠǼʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊʋɸɷʀʉʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻʎɲʋʊ
ɸʋɸʆɷʐʏɼ

ǼPDLOǼʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊʋɸɷʀʉʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻʎɲʋʊ
ɸʋɸʆɷʐʏɼ

)$;ǼʌȚȤİȓȡȘıȘȢ

Ʌʌʉɲɿʌɸʏɿʃʊʋɸɷʀʉ

ǿǺǹȃİʌȚȤİȓȡȘıȘȢ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊʋɸɷʀʉʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻʎɲʋʊ
ɸʋɸʆɷʐʏɼ
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ǿǿȈĲȠȚȤİȓĮȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢǼʌȚȤİȓȡȘıȘȢ
ǼȞİȡȖȒİʌȚȤİȓȡȘıȘ



ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮȑȞĮȡȟȘȢİʌȚȤİȓȡȘıȘȢ



ȂȑȖİșȠȢǼʌȚȤİȓȡȘıȘȢ


ȾɲʏɻɶʉʌʀɲȻɼȻȻɼȻȻȻ

ȀĮĲȐĲĮȟȘıİȀĮĲȘȖȠȡȓĮȕȐıİȚțȪțȜȠȣ
İȡȖĮıȚȫȞ
ȈĲȠȚȤİȓĮȆȚȞĮțȓįĮȢǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȠȪ
ȅȤȒȝĮĲȠȢȒȅȤȘȝȐĲȦȞ





ǿǿǿĭȩȡȝĮıȣȝʌȜȒȡȦıȘȢȊʌİȪșȣȞȘȢǻȒȜȦıȘȢǹʌȠįȠȤȒȢıĲȠȚȤİȓȦȞ


,9 ǲȜİȖȤȠȢȠȡșȩĲȘĲĮȢȊʌȠȕȠȜȒ
ȅȇǿȈȉǿȀȅȆȅǿǾȈǾǹǿȉǾȈǾȈ




Ⱦɲʏʊʋɿʆʉʌɿʍʏɿʃɼʎʐʋʉɴʉʄɼʎʋʌʉʃʑʋʏɸɿʅɼʆʐʅɲʍʏɻʆʉɽʊʆɻʏʉʐʖʌɼʍʏɻ
ʋʉʐɸʆɻʅɸʌʙʆɸɿʋɸʌʀʏɻʎɸʋɿʏʐʖɻʅɹʆɻʎʐʋʉɴʉʄɼʎʏɻʎɲʀʏɻʍɻʎ͘
ȵʋʀʍɻʎ͕ʋɲʌɳɶɸʏɲɿɸʃʏʐʋʘʏɿʃʊʏɻʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎʍɸʅʉʌʔɼƉĚĨʋʌʉʎʄɼʗɻ͘
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Άρθρο 6
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1/1/2019 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 8.1 της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2019
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.

*02008190803190048*

