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     ΑΠΟΦΑΗ 

     ΟΙΝΤΠΟΤΡΓΟΙ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ & 

ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ 

 

       

 

ΡΓΑΙΑΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ

ΑΦΑΛΙΗΝΤ 

ΠΡΟΝΟΙΑ 

 
 

ξκθ αμΝυπσοβμ 

1. ΣδμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βλΝ κυΝ ΝέΝ 1βθβή1λκβΝ (Φ ΚΝ ιίΝ ΄)Ν «ΓδαΝ βθΝ παλκξάΝ

εδθά λπθΝ θέ ξυ βμΝ βμ κδεκθκηδεάμΝεαδΝπ λδφ λ δαεάμΝαθΪπ υιβμΝ βμΝξυλαμΝεαδΝ

λκπκπκέβ βμΝ υθαφυθΝ δα Ϊι πθ»ΝσππμΝδ ξτ δέ 

2. ΣδμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ ΪλγλπθΝ βη, 29 εαδΝ γζ κυΝ ΝέΝ ζ1ζζήβί1γΝ « θ δη υπδ βΝ βμΝ

παλαία δεσ β αμΝ βθΝΚκδθπθδεάΝ φΪζδ βΝεαδΝ βθΝαΰκλΪΝ λΰα έαμΝεαδΝζκδπΫμΝ
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δα Ϊι δμΝ αληκ δσ β αμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ λΰα έαμ,Ν ΚκδθπθδεάμΝ φΪζδ βμΝ εαδΝ

Πλσθκδαμ»Ν(Φ ΚΝκκΝ ΄)έ 

3. ΣδμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΝέΝγθ1ζήβίίιΝεαδΝδ δαέ λαΝ πθΝΪλγλπθΝζΝπαλέΝ1,Ν1ίΝπαλέΝηΝεαδΝ

ΪλγλκΝ1ζΝ« δαξ έλδ β,ΝΫζ ΰξκμΝεαδΝ φαληκΰάΝαθαπ υιδαευθΝπαλ ηίΪ πθΝΰδαΝ βθΝ

πλκΰλαηηα δεάΝπ λέκ κΝ βίίι-βί1γ»Ν (Φ ΚΝβθιΝ ΄),Ν σππμΝ Ϋξ δΝ λκπκπκδβγ έΝ εαδΝ

δ ξτ δέ 

4. ΣδμΝ δα Ϊι δμΝ κυ ΝέΝ βληθήβίί1Ν (Φ ΚΝ βηκΝ ΄)Ν « θα δΪλγλπ βΝ Ο Ν εαδΝ

Ϊζζ μΝ δα Ϊι δμ»,ΝσππμΝδ ξτ δέ 

5. ΣδμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΝέΝ βθγλή1λλκΝ (Φ ΚΝ βίηΝ ΄)Ν «Ρτγηδ βΝ λΰα δαευθΝ ξΫ πθ,Ν

τ α βΝυηα κμΝ πδγ υλβ βμΝ λΰα έαμΝεαδΝΝΝΝΪζζ μΝ δα Ϊι δμ»ΝσππμΝδ ξτ δέ 

6. ΣδμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΝέΝβ1λίήλζΝ(Φ ΚΝβκΝ ΄)Ν«τ α βΝ θ ιΪλ β βμΝ λξάμΝΰδαΝ βθΝ

πδζκΰάΝ πλκ ππδεκτΝ εαδΝ λτγηδ βΝ γ ηΪ πθΝ δκέεβ βμ»Ν εαδΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΝέΝ

γκ1βήβίίλΝ(Φ ΚΝ  βγζΝ ΄)Ν« θαησλφπ βΝ υ άηα κμΝπλκ ζάο πθΝ κΝ βησ δκΝ

κηΫαΝεαδΝΪζζ μΝ δα Ϊι δμ»έ 

7. ΣδμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1κΝ κυΝ ΝέΝ γκγγήβί1ίΝ «Πλκ α έαΝ βμΝ γθδεάμΝ

ΟδεκθκηέαμΝ – π έΰκθ αΝ ηΫ λαΝ ΰδαΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ βμΝ βηκ δκθκηδεάμΝ

ελέ βμ»Ν(Φ ΚΝζί ΄)έ 

8. ΣδμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ββΝ παλέΝ γΝ κυΝ ΝέΝ βγθβή1λληΝ «Π λέΝ βησ δκυΝ

Λκΰδ δεκτ,Ν ζΫΰξκυΝ πθΝ απαθυθΝ κυΝΚλΪ κυμΝεαδΝΪζζ μΝ δα Ϊι δμ»Ν(Φ ΚΝβζιΝ

΄),ΝσππμΝΫξ δΝ λκπκπκδβγ έΝεαδΝδ ξτ δέ 

9. ΣδμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλέΝθΝ κυΝΪλγλκυΝ1Ν κυΝΝέΝζίζθήβί1βΝ(Φ ΚΝβκΝ ΄)Ν« ΰελδ βΝ

πθΝξ έπθΝυηίΪ πθΝΧλβηα κ κ δεάμΝ δ υεσζυθ βμΝη αιτΝ κυΝ υλππαρεκτΝ

Σαη έκυΝ Χλβηα κπδ π δεάμΝ  αγ λσ β αμΝ ( έΣέΧέέ)Ν βμΝ ζζβθδεάμΝ

βηκελα έαμΝ εαδΝ βμΝ ΣλΪπ ααμΝ βμΝ ζζΪ κμ,Ν κυΝ ξ έκυΝ κυΝ ΜθβηκθέκυΝ

υθ θθσβ βμΝη αιτΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ βηκελα έαμ,Ν βμΝ υλππαρεάμΝ πδ λκπάμΝεαδΝ

βμΝ ΣλΪπ ααμΝ βμΝ ζζΪ κμΝ εαδΝ Ϊζζ μΝ π έΰκυ μΝ δα Ϊι δμΝ ΰδαΝ βΝ η έπ βΝ κυΝ

βηκ έκυΝξλΫκυμΝεαδΝ βΝ δΪ π βΝ βμΝ γθδεάμΝκδεκθκηέαμ»έ 

10. ΣδμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝλίΝ κυΝ«Κυ δεαΝΰδαΝ βθΝΚυίΫλθβ βΝεαδΝ αΝΚυί λθβ δεΪΝ

σλΰαθα»ΝπκυΝευλυγβε Νη Ν κΝΪλγλκΝπλυ κΝ κυΝΠέ έΝθγήβίίηΝ(Φ ΚΝλκΝ ΄),ΝσππμΝ

δ ξτ δέ 

11. ΣδμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΠέ έΝγθκή1λκλΝ«Ολΰαθδ ησμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ λΰα έαμ»Ν(Φ ΚΝ

1θγΝ ),ΝσππμΝδ ξτ δέ 
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12. ΣδμΝ δα Ϊι δμΝ κυ Πέ έΝ ζιηή1λλγΝ (Φ ΚΝ βίηή )Ν «τ α βΝ Γ θδεάμΝ Γλαηηα έαμΝ

απα ξσζβ βμΝεαδΝ δαξ έλδ βμΝεκδθκ δευθΝπσλπθΝ κΝΤπκυλΰ έκΝ λΰα έαμ»,ΝσππμΝ

δ ξτ δέΝ 

13. ΣδμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ Πέ έΝ κηήβ1-6-βί1βΝ « λυ βΝ εαδΝ η κθκηα έαΝ Τπκυλΰ έπθ,Ν

η αφκλΪΝεαδΝεα Ϊλΰβ βΝυπβλ δυθ»Ν(Φ Κ1ζ1Ν ΄)έ 

14. ΣδμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ Πέ έΝ κθήβ1-6-1βΝ « δκλδ ησμΝ Τπκυλΰυθ,Ν θαπζβλπ υθΝ

ΤπκυλΰυθΝεαδΝΤφυπκυλΰυθ»Ν(Φ ΚΝ1ζ1Ν ΄)έ 

15. ΣδμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΠέ έΝ λζήβί1βΝ «Σλκπκπκέβ βΝ κυΝΠέ έΝ κηήβί1βΝ « λυ βΝεαδΝ

η κθκηα έαΝΤπκυλΰ έπθ,Νη αφκλΪΝεαδΝεα Ϊλΰβ βΝυπβλ δυθ»ΝΦ ΚΝ1ζ1Ν ΄)έ 

16. ΣδμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ Πέ Ν 11γήβί1ίΝ « θΪζβοβΝ υπκξλ υ πθΝ απσΝ κυμΝ δα Ϊε μ»Ν

(Φ Κ 1λζΝ ΄)έ 

17. ΣδμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ έ Ν ζίηή1λι1Ν (Φ ΚΝ 1βγΝ ΄)Ν «Π λέ κλΰαθυ πμ,Ν

υΰελκ ά πμΝεαδΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝυπβλ δυθΝ κυΝΟ »,ΝσππμΝδ ξτ δέΝ 

18. ΣδμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΝέ Νβλθ1ή1ληζΝ(Φ ΚΝ1λιΝ ΄)Ν«Π λέΝ υ Ϊ πμΝΟλΰαθδ ηκτΝ

πα ξκζά πμΝεαδΝ φαζέ πμΝ θ λΰέαμ»,ΝσππμΝδ ξτ δέ 

19. ΣδμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΝΠέ έΝ1κθή1λλβΝ(Φ ΚΝκζΝ ΄)Ν«Κυ δεαμΝ δίζέπθΝεαδΝ κδξ έπθ»,Ν

σππμΝδ ξτ δέ 

20. ΣδμΝ δα Ϊι δμΝ κυ Πέ Ν Ν 11κήβη-06-βί1γΝ (Φ ΚΝ 1ηβΝ ΄)Ν «Σλκπκπκέβ βΝ κυΝ πέ έΝ

κηήβί1βΝ(ΆΝ1ζ1)Ν– λυ βΝΤπκυλΰ έκυΝΤπκ κηυθ,ΝΜ αφκλυθΝεαδΝ δε τπθΝεαδΝ

Τπκυλΰ έκυΝ Πκζδ δ ηκτΝ εαδΝ γζβ δ ηκτΝ εαδΝ η κθκηα έαΝ πθΝ Τπκυλΰ έπθΝ

θΪπ υιβμ,Ν θ αΰπθδ δεσ β αμ,Ν Τπκ κηυθ,Ν Μ αφκλυθΝ εαδΝ δε τπθΝ εαδΝ

Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν Πκζδ δ ηκτΝ εαδΝ γζβ δ ηκτΝ Ν Τπκυλΰ έκΝ

θΪπ υιβμ,Ν εαδΝ θ αΰπθδ δεσ β αμΝ εαδΝ Ν Τπκυλΰ έκΝ Παδ έαμΝ εαδΝ

Θλβ ε υηΪ πθΝαθ δ κέξπμέ 

21. ΣδμΝ δα Ϊι δμΝ κυ Πέ έΝ 11λήβη-06-201γΝ (Φ ΚΝ 1ηγΝ )Ν « δκλδ ησμΝ θ δπλκΫ λκυΝ

βμΝΚυίΫλθβ βμ,ΝΤπκυλΰυθ,Ν θαπζβλπ υθΝΤπκυλΰυθΝεαδΝΤφυπκυλΰυθ»έΝΝ 

22. ΣκθΝ Καθκθδ ησΝ ( Κ)Ν 1ίκγήβίίθΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ βμΝ 11βμΝ ΙκυζέκυΝ βίίθΝ π λέΝ

εαγκλδ ηκτΝ ΰ θδευθΝ δα Ϊι πθΝ ΰδαΝ κΝ υλππαρεσΝ Σαη έκΝ Π λδφ λ δαεάμΝ

θΪπ υιβμ,Ν κΝ υλππαρεσΝ ΚκδθπθδεσΝ Σαη έκΝ εαδΝ κΝ Σαη έκΝ υθκξάμΝ εαδΝ βθΝ

εα Ϊλΰβ βΝ κυΝΚαθκθδ ηκτΝ( Κ)ΝαλδγέΝ1βθίή1λλλ,ΝσππμΝδ ξτ δέ 

23. ΣκθΝΚαθκθδ ησΝ ( Κ)Ν1κβκήβίίθΝ βμΝ πδ λκπάμΝ βμΝκβμΝ ε ηίλέκυΝβίίθΝΰδαΝ βΝ

γΫ πδ βΝεαθσθπθΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝ φαληκΰάΝ κυΝΚαθκθδ ηκτΝ( Κ)Ναλδγέ 1083/06 

κυΝυηίκυζέκυΝπ λέΝεαγκλδ ηκτΝΰ θδευθΝ δα Ϊι πθΝΰδαΝ κΝ ΣΠ ,Ν κΝ ΚΣΝεαδΝ κΝ

Σαη έκΝ υθκξάμΝ εαδΝ κυΝ Καθκθδ ηκτΝ ( Κ)Ν 1ίκίήίθΝ κυΝ υλππαρεκτΝ
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ΚκδθκίκυζέκυΝ εαδΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ ΰδαΝ κΝ υλππαρεσΝ Σαη έκΝ Π λδφ λ δαεάμΝ

θΪπ υιβμ,ΝσππμΝδ ξτ δέΝ 

24. ΣκθΝ Καθκθδ ησΝ ( Κ)Ν 1ίκ1ήβίίθΝ κυΝ υλππαρεκτΝ ΚκδθκίκυζέκυΝ εαδΝ κυΝ

υηίκυζέκυΝ βμΝηβμΝΙκυζέκυΝβίίθΝ«ΰδαΝ κΝ υλππαρεσΝΚκδθπθδεσΝΣαη έκΝεαδΝ βθΝ

εα Ϊλΰβ βΝ κυΝΚαθκθδ ηκτΝ( Κ)ΝαλδγέΝ1ικζή1λλλ»,ΝσππμΝδ ξτ δέ 

25. ΣκθΝΚαθκθδ ησΝ( Κ,Ν υλα ση)ΝαλδγέΝ1θίηήβίίβΝ κυΝυηίκυζέκυΝ«ΓδαΝ βΝΝγΫ πδ βΝ

κυΝ βηκ δκθκηδεκτΝεαθκθδ ηκτΝπκυΝ φαλησα αδΝ κΝΰ θδεσΝπλκςπκζκΰδ ησΝ πθΝ

υλππαρευθΝΚκδθκ ά πθ»έ 

26. ΣκθΝ Καθκθδ ησΝ ( Κ)Ν 1λλκήβίίθΝ βμΝ πδ λκπάμΝ βμΝ 1ηέ1βέβίίθΝ ΰδαΝ βθΝ

φαληκΰάΝ πθΝ ΪλγλπθΝ κιΝ εαδΝ κκΝ βμΝ υθγάεβμΝ δμΝ θδ ξτ δμΝ ά κθκμΝ

βηα έαμΝ(ϋϋΝδγιλ/5, 28.12.2006).  

27. Σβ η Ν αλδγησΝ ιιβηήβκέίγέβίίιΝ πσφα βΝ βμΝ υλππαρεάμΝ πδ λκπάμΝ π λέΝ

Ϋΰελδ βμΝ κυΝ γθδεκτΝ  λα βΰδεκτΝ Πζαδ έκυΝ θαφκλΪμΝ (Κπ δεσμΝ ωωIΝ

2007GR16UNS001). 

28. Σβ η ΝαλδγησΝωήβίίιήηηγζ-1βέ11έβίίιΝ πσφα βΝ βμΝ υλππαρεάμΝ πδ λκπάμΝ ΰδαΝ

βθΝ Ϋΰελδ βΝ κυΝ πδξ δλβ δαεκτΝ ΠλκΰλΪηηα κμΝ « θΪπ υιβΝ θγλυπδθκυΝ

υθαηδεκτΝ βίίι-βί1γ»Ν κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ πα ξσζβ βμΝ εαδΝ ΚκδθπθδεάμΝ

Πλκ α έαμΝ(Κπ δεσμΝωωIΝβίίιύRίηUPτίί1)έ 

29. Σβ η Ν αλδγησΝ 1ίήβκέ1βέβί1ίΝ πσφα βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ Παλαεκζκτγβ βμΝ κυΝ

πδξ δλβ δαεκτΝ ΠλκΰλΪηηα κμΝ « θΪπ υιβΝ θγλυπδθκυΝ υθαηδεκτ»Ν βίίι-2013 

ΰδαΝ βθΝΫΰελδ βΝ βμΝ λκπκπκέβ βμΝ κυΝ θΝζσΰπΝ πδξ δλβ δαεκτΝΠλκΰλΪηηα κμέ 

30. ΣκΝΪλγλκΝ1ίΝ βμΝυθγάεβμΝΰδαΝ βθΝέ λυ βΝ βμΝ υλππαρεάμΝΚκδθσ β αμέΝ 

31. ΣαΝ ΪλγλαΝ κι,Ν κκΝ εαδΝ κλΝ βμΝ υθγάεβμΝ π λέΝ δ λτ πμΝ πθΝ υλππαρευθΝ

Κκδθκ ά πθ,Νπ λέΝελα δευθΝ θδ ξτ πθέ 

32. ΣκΝ κζκεζβλπηΫθκΝ ξΫ δκΝ θΪεαηοβμΝ βμΝ υλππαρεάμΝ ΟδεκθκηέαμΝ

(ωτε(βίίκ)Ν κίίήβθέ11έβίίκ),Ν η Ν κΝ κπκέκΝ απκφα έ γβε Ν βΝ ζάοβΝ Ϋε αε πθΝ

ηΫ λπθΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ εαδΝ βθΝ απα ξσζβ βΝ η Ν εκπσΝ βθΝ σθπ βΝ βμΝ

αά β βμΝεαδΝ βθΝαπκεα Ϊ α βΝ βμΝ ηπδ κ τθβμΝ βθΝ υλππαρεάΝκδεκθκηέαέΝ 

33. ΣκΝ ΰξ δλέ δκΝ δα δεα δυθΝ δαξ έλδ βμΝ εαδΝ ζΫΰξκυΝ πθΝ πδξ δλβ δαευθΝ

ΠλκΰλαηηΪ πθΝ κυΝ Π έ 

34. ΣκΝ δ ξτκθΝ γ ηδεσΝ εαδΝ εαθκθδ δεσΝ πζαέ δκ,Ν γθδεσΝ εαδΝ εκδθκ δεσ,Ν πκυΝ

αθαφΫλ αδΝ βθΝΝυζκπκέβ βΝεαδΝ δαξ έλδ βΝπλκΰλαηηΪ πθέΝ 
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35. Σδμ δα Ϊι δμΝ βμΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 1Ν βμΝ ΠλΪιβμΝ θΝ κυΝ ΤπκυλΰδεκτΝ

υηίκυζέκυΝ βμΝ βκ-2-βί1βΝ (Φ ΚΝγκΝ )Ν «Ρτγηδ βΝ γ ηΪ πθΝ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ

βμΝπαλέΝθΝ κυΝΪλγλκυΝ1Ν κυΝΝέΝζίζθήβί1βέ 

36. Σβ η Ν αλδγησΝ 1ί1θικζή1βλλ-25/0016/26-02-1λλιΝ (Φ ΚΝ 1βίή )Ν πσφα βΝ κυΝ

ΤπκυλΰκτΝ ΟδεκθκηδευθΝ « έ πλαιβΝ σ πθΝ υπΫλΝ λέ πθΝ απσΝ δμΝ βησ δ μΝ

ΟδεκθκηδεΫμΝΤπβλ έ μ»,ΝσππμΝδ ξτ δέ 

37. ΣβΝη ΝαλδγησΝγθληβή1βιηήβίέηέβίίκΝ(Φ ΚΝλκθΝ )ΝΚκδθάΝΤπκυλΰδεάΝ πσφα βΝ

πθΝ ΤπκυλΰυθΝ π λδευθ,Ν ΟδεκθκηέαμΝ εαδΝ ΟδεκθκηδευθΝ εαδΝ πα ξσζβ βμΝ

εαδΝ ΚκδθπθδεάμΝ Πλκ α έαμΝ η Ν γΫηαΝ Σλκπκπκέβ βΝ βμΝ υπ’Ν αλδγηέΝ

1ίιλίίή1θέγέβίί1Ν (Φ ΚΝ ηλλΝ )Ν πμΝ λκπκπκδβγ έ αΝ δ ξτ δ,Ν εκδθάμΝ απσφα βμΝ

πθΝ ΤπκυλΰυθΝ π λδευθ,Ν ΟδεκθκηέαμΝ εαδΝ ΟδεκθκηδευθΝ εαδΝ πα ξσζβ βμΝ

εαδΝ ΚκδθπθδεάμΝ Πλκ α έαμ,Ν η Ν εκπσΝ βθΝ αθα δΪλγλπ βΝ βμΝ δ δεάμΝ

Τπβλ έαμΝυθ κθδ ηκτΝεαδΝΠαλαεκζκτγβ βμΝ λΪ πθΝ ΚΣ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝ

ΪλγλκΝηΝ κυΝθέΝγθ1ζήβίίι,ΝσππμΝδ ξτ δέ 

38. ΣβΝ η Ν αλδγησΝ βηβηγήββγηήίκΝ (Φ ΚΝ θίγΝ )Ν ΚκδθάΝ πσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ

π λδευθ,Ν ΟδεκθκηέαμΝ εαδΝ ΟδεκθκηδευθΝ εαδΝ πα ξσζβ βμΝ εαδΝ ΚκδθπθδεάμΝ

Πλκ α έαμΝ ΰδαΝ βθΝ Σλκπκπκέβ β βμΝ η Ν αλδγησΝ 11κβθιή1ζέ1βέβίίίΝ σηκδαμΝ

πσφα βμ,Ν πμΝ έ ξυ ,Ν π λέΝ τ α βμΝ εαδΝ Λ δ κυλΰέαμΝ δ δεάμΝ Τπβλ έαμΝ

δαξ έλδ βμΝ πδξ δλβ δαεκτΝ ΠλκΰλΪηηα κμΝ « Π ΧΟΛΗΗΝ Κ ΙΝ

Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΗΝ Κ Σ ΡΣΙΗ»,Ν η Ν εκπσΝ βθΝ αθα δΪλγλπ άΝ βμ,Ν

τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΝέΝγθ1ζήβίίιΝβΝκπκέαΝη κθκηΪα αδΝ Ν δ δεάΝ

Τπβλ έαΝ δαξ έλδ βμΝ( δαξ δλδ δεάΝ λξά)Ν κυΝ πδξ δλβ δαεκτΝΠλκΰλΪηηα κμΝ

« θΪπ υιβΝ θγλυπδθκυΝ υθαηδεκτ»έ 

39. ΣβΝη ΝαλδγησΝ1ζίηγή Τή1ιζλήβιέίγέβίίκΝΤπκυλΰδεάΝαπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ

ΟδεκθκηέαμΝ εαδΝ ΟδεκθκηδευθΝ η Ν γΫηαΝ «ΤπκυλΰδεάΝ πσφα βΝ υ άηα κμΝ

δαξ έλδ βμ»Ν(Φ ΚΝηζίΝΝ ),ΝσππμΝ εΪ κ Νδ ξτ δέ 

40. ΣβΝ η Ν αλδγηέΝ γί1κβή Τήζζζ1ή1β-7-βί1ίΝ εκδθάΝ υπκυλΰδεάΝ απσφα βΝ κυΝ

ΤπκυλΰκτΝΟδεκθκηέαμ,Ν θ αΰπθδ δεσ β αμΝεαδΝΝαυ δζέαμ,Νη ΝγΫηαΝ« εξυλβ βΝ

αληκ δκ ά πθΝ δαξ έλδ βμΝ ΰδαΝ πλΪι δμΝ κυ πδξ δλβ δαεκτΝ ΠλκΰλΪηηα κμΝ

« γθδεσΝ πκγ ηα δεσΝ πλκίζΫπ πθ»Ν βθΝ δ δεάΝ Τπβλ έαΝ δαξ έλδ βμΝ κυΝ

έΠέΝ « θΪπ υιβΝ θγλυπδθκυΝ υθαηδεκτ»Ν εαδΝ κθΝ «ΟΡΓ ΝΙΜΟΝ

Π ΧΟΛΗΗΝ ΡΓ ΣΙΚΟΤΝ ΤΝ ΜΙΚΟΤ»»,ΝσππμΝΫξ δΝ λκπκπκδβγ έΝεαδΝ

δ ξτ δέ 
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41. ΣβΝ η Ν αλδγησΝ Τζκήλέιέβί1βΝ Ν (Φ ΚΝ β1ίηΝ )Ν Ν πσφα βΝ κυΝ ΠλπγυπκυλΰκτΝ

«Καγκλδ ησμΝ αληκ δκ ά πθΝ κθΝ θαπζβλπ άΝ ΤπκυλΰκτΝ ΟδεκθκηδευθΝ εέΝ

Χλά κυΝ αρεκτλα»έ 

42. ΣβΝη ΝαλδγησΝ53672/4775/17.7.2008 (Φ ΚΝ)Ν πσφα βΝ βμΝΤπκυλΰκτΝ λΰα έαμΝ

εαδΝΚκδθπθδεάμΝ φΪζδ βμ,Νσππμ Ϋξ δΝ λκπκπκδβγ έΝεαδΝδ ξτ δέ 

43. ΣβΝ η Ν αλδγη. 2.475/κδε.3.33/ 10-1-βί1βΝ ΚκδθάΝ ΤπκυλΰδεάΝ πσφα βμΝ «τ βηα 

δαξ έλδ βμ, ιδκζσΰβ βμ,Ν Παλαεκζκτγβ βμ ζΫΰξκυ εαδ δα δεα έα 

φαληκΰάμ: 

 • βμ λΪ βμ 7: «ΣκπδεΪ ξΫ δα ΰδα βθ απα ξσζβ β, πλκ αληκ ηΫθα δμ 

αθΪΰε μ πθ κπδευθ αΰκλυθ λΰα έαμ» βμ Κα βΰκλέαμ ΠαλΫηία βμ 1: 

θ λΰβ δεΫμ πκζδ δεΫμ απα ξσζβ βμ, κυ Θ ηα δεκτ Άικθα Πλκ λαδσ β αμ 3 

« δ υεσζυθ β βμ πλσ ία βμ βθ πα ξσζβ β» εαδ 

 • βμ λΪ βμ 3: «ΣκπδεΫμ λΪ δμ εκδθπθδεάμ Ϋθ αιβμ ΰδα υΪζπ μ κηΪ μ» βμ 

Κα βΰκλέαμ ΠαλΫηία βμ 1: «Πλσζβοβ εαδ αθ δη υπδ β κυ εκδθπθδεκτ 

απκεζ δ ηκτ υπαγυθ κηΪ πθ κυ πζβγυ ηκτ» κυ Θ ηα δεκτ Άικθα 

Πλκ λαδσ β αμ 4: «Πζάλβμ θ πηΪ π β κυ υθσζκυ κυ αθγλυπδθκυ 

υθαηδεκτ  ηδα εκδθπθέα έ πθ υεαδλδυθ»  

κ πζαέ δκ κυ Σκη αεκτ πδξ δλβ δαεκτ ΠλκΰλΪηηα κμ « θΪπ υιβ κυ 

θγλυπδθκυ υθαηδεκτ» ΰδα βθ πλκΰλαηηα δεά π λέκ κ 2007−2013».  

44. ΣβΝ η Ν αλδγηέΝ πλπ έΝ βήκβκηίήίίββήβη-9-2013 (Φ ΚΝ ζκιΝ ΤΟ )Ν ΚΤ Ν πθΝ

υπκυλΰυθΝ ΟδεκθκηδευθΝ εαδΝ λΰα έαμΝ ΚκδθπθδεάμΝ φΪζδ βμΝ εαδΝ ΠλσθκδαμΝ

«Καγκλδ ησμΝ πθΝπλκίζ πκηΫθπθΝ βμΝπαλέΝ11Ν κυΝΪλγλκυΝγζΝ κυΝΝέζ1ζζήβί1γΝ

ξ δεΪΝ η Ν κθΝ θδαέκΝ ζκΰαλδα ησΝ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ ΚκδθπθδευθΝ Πκζδ δευθΝ

( έΛέ έΚέΠέ)»Ν(Φ ΚΝζκιήΤΟ ήβί1γ)έΝ 

45. ΣβθΝ υπ’Ν αλδγηέΝ βι47/19-11-βί1γΝ απσφα βΝ κυΝ έέΝ κυΝ Ο Ν (αλέΝ υθ λέ 

55/19-11-βί1γ),ΝβΝκπκέαΝηαμΝ δαίδίΪ βε Νη ΝΝ κΝΝυπέΝαλδγηέΝλκίηλήβί-11-2013 

ΫΰΰλαφκΝ κυέ 

46. ΣβΝ η Ν αλέΝ πλπ έ κδεέΝ ζ1ιγ1ήγ1γήζ-12-2013 « ίαέπ βΝ ξ δεΪΝ η Ν βΝ

υθα σ β αΝ εΪζυοβμΝ βμΝ απΪθβμΝ απσΝ κΝ Μ κπλσγ ηκΝ Πζαέ δκΝ

βηκ δκθκηδεάμΝ  λα βΰδεάμ»,Ν βμΝ δ τγυθ βμΝ πκπ έαμΝ Ολΰαθδ ηυθΝ βμΝ

Γ θδεάμΝ δ τγυθ βμΝ ΟδεκθκηδευθΝ Τπβλ δυθΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ λΰα έαμ,Ν

ΚκδθπθδεάμΝ φΪζδ βμΝεαδΝΠλσθκδαμέ 

47. ΣβΝ η Ν αλέΝ πλπ έΝ 41332/285/4-12-2013 απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ λΰα έαμ,Ν

ΚκδθπθδεάμΝ φΪζδ βμΝεαδΝΠλσθκδαμΝ« ΰελδ βΝαθΪζβοβΝυπκξλΫπ βμ»έ 
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48. ΣβΝη ΝαλέΝπλπ έΝ Ν Ν1ίί180/27-11-βί1γΝί ίαέπ βΝ βμ δ τγυθ βμΝΟδεκθκηδευθΝ

Τπβλ δυθΝ κυΝΟ έ 

49. ΣκΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ απσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ παλκτ αμΝ απσφα βμΝ πλκεαζ έ αδ: α)Ν

απΪθβΝ τοκυμΝ εα π Ϊ εα κηηυλέπθΝ υλυ (17.000έίίί,ίίΝ υλυ), πκυΝ γαΝ

εαζυφγ έΝ Ν η Ν εκδθκ δεάΝ υΰξλβηα κ σ β βΝ ( ΚΣ)Ν εαδΝ πδξκλάΰβ βΝ κυΝ

ΠλκΰλΪηηα κμΝ βηκ έπθΝ π θ τ πθΝ κΝ πζαέ δκΝ κυΝ Θ ηα δεκτΝ ΆικθαΝ γ,Ν

Άικθ μΝ Πλκ λαδσ β αμΝ ιΝ ΤΝ κμΝ « δ υεσζυθ βΝ βμΝ πλσ ία βμΝ βθΝ

απα ξσζβ β»Ν κυΝ πδξ δλβ δαεκτΝΠλκΰλΪηηα κμΝ« θΪπ υιβΝ κυΝ θγλυπδθκυΝ

υθαηδεκτ»ΝβίίιΝ– βί1γΝεαδΝίαλτθ δΝ κθΝΚ Ν ΝβζλγΝ« πδξκλβΰά δμΝ ΰδαΝ βθΝ

εα απκζΫηβ βΝ βμΝ αθ λΰέαμ» κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ Ο έΝ ΓδαΝ κΝ

κδεκθκηδεσΝ Ϋ κμΝ βί1ζΝ πλκεαζ έ αδΝ απΪθβΝ τοκυμΝ Ϋεα εα κηηυλέπθΝ υλυΝ

(10έίίίέίίί€)Ν εαδΝ ΰδαΝ κΝ Ϋ κμΝ βί1ηΝ απΪθβΝ τοκυμΝ π Ϊ εα κηηυλέπθ υλυΝ

(7.000έίίί€) ί) ε δηυη θβΝ υθκζδεά απΪθβΝ απσΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ ζΫΰξπθ,Ν βΝ

κπκέαΝ θΝ απκ ζ έΝ πδζΫιδηβΝ απΪθβ, Ν ίΪλκμΝ βμΝ πέ π βμΝ κυΝ Κ Ν ζζ1λΝ

«ΛκδπΫμΝ απΪθ μΝ πκυΝ πλαΰηέΝ πσΝ ΝέΠέ έ έ»Ν κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ Ο Ν

τοκυμΝ λδαεκ έπθ ξδζδΪ πθΝ υλυΝ (γίίέίίί,ίί)Ν ΰδαΝ κΝ Ϋ κμΝ βί1ζέΝ ΓδαΝ κΝ Ϋ κμΝ

2014 γαΝζβφγ έ ηΫλδηθαΝΰδαΝ βθΝ ΰΰλαφάΝ πθΝαθ έ κδξπθΝπδ υ πθ κθΝ θΝ

ζσΰπΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ ΰδαΝ δμΝ κπκέ μΝ Ϋξ δΝ ΰέθ δΝ βΝ ξ δεάΝ Ϋΰελδ βΝ αθΪζβοβΝ

υπκξλΫπ βμΝ η Ν βθΝ αλδγηέΝ βκλθγή1ηβκή1ί-9-βί1γΝ απσφα βμΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ

λΰα έαμ,ΝΚκδθπθδεάμΝ φΪζδ βμΝεαδΝΠλσθκδαμέΝ 

 

ΑΝπΝκΝφΝαΝ  έΝαΝκΝυΝηΝ  

ΣβθΝ εα Ϊλ δ βΝ πλκΰλΪηηα κμΝ η Ν έ ζκ «ΠλσΰλαηηαΝ πδξκλάΰβ βμΝ πδξ δλά πθΝ

ΰδαΝ βθΝ πλσ ζβοβΝ 1ίέίίί πφ ζκτη θπθΝ πθΝ λΪ πθ «ΣκπδεΪΝ ξΫ δαΝ ΰδαΝ βθΝ

απα ξσζβ β,Νπλκ αληκ ηΫθαΝ δμΝαθΪΰε μΝ πθΝ κπδευθΝαΰκλυθΝ λΰα έαμΝ- ΣκπΑ» 

εαδΝ «ΣκπδεΫμΝ λΪ δμΝ εκδθπθδεάμΝ Ϋθ αιβμΝ ΰδαΝ υΪζπ μΝ κηΪ μΝ - Σκπ ΚΟ»»Ν κΝ

κπκέκΝΫξ δΝπμΝ ιάμμ 

ΆλγλκΝ1 

Αθ δε έη θκΝπλκΰλΪηηα κμ-  σξκμΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμ 

εκπσμΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝ έθαδΝβΝ πδξκλάΰβ βΝ πδξ δλά πθΝΰδαΝ βθΝπλσ ζβοβΝ10.000 

πφ ζκτη θπθΝ πθΝ λΪ πθ «ΣκπδεΪΝ ξΫ δαΝ ΰδαΝ βθ απα ξσζβ β,Ν πλκ αληκ ηΫθαΝ

δμΝαθΪΰε μΝ πθΝ κπδευθΝαΰκλυθΝ λΰα έαμΝ- ΣκπΑ» βμ Κα βΰκλέαμΝΠαλΫηία βμΝ1μΝ

θ λΰβ δεΫμΝ πκζδ δεΫμΝ απα ξσζβ βμ,Ν κυΝ Θ ηα δεκτΝ ΆικθαΝ Πλκ λαδσ β αμΝ γΝ
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« δ υεσζυθ βΝ βμΝ πλσ ία βμΝ βθΝ πα ξσζβ β» εαδ «ΣκπδεΫμΝ λΪ δμΝ εκδθπθδεάμΝ

Ϋθ αιβμΝΰδαΝ υΪζπ μΝκηΪ μΝ- Σκπ ΚΟ» βμΝΚα βΰκλέαμΝΠαλΫηία βμΝ1μΝ«ΠλσζβοβΝ

εαδΝαθ δη υπδ βΝ κυΝεκδθπθδεκτΝαπκεζ δ ηκτΝ υπαγυθΝκηΪ πθΝ κυΝπζβγυ ηκτ»Ν Ν κυΝ

Θ ηα δεκτΝ ΆικθαΝ Πλκ λαδσ β αμΝ ζμΝ «ΠζάλβμΝ θ πηΪ π βΝ κυΝ υθσζκυΝ κυΝ

αθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτΝ ΝηδαΝεκδθπθέαΝέ πθΝ υεαδλδυθ»,ΝπκυΝυζκπκδκτθ αδΝ κΝπζαέ δκΝ

κυΝΣκη αεκτΝ πδξ δλβ δαεκτΝΠλκΰλΪηηα κμΝ« θΪπ υιβΝ κυΝ θγλυπδθκυΝ υθαηδεκτ»Ν

ΰδαΝ βθΝπλκΰλαηηα δεάΝπ λέκ κΝβίίι-βί1γ»έ 

ΆλγλκΝβ 

Πζαέ δκΝΫθ αιβμΝ- ξλβηα κ σ β βΝΝ- πδζΫιδη μΝπ λδκξΫμΝ 

1έΝ ΣκΝ Ν ΠλσΰλαηηαΝ υΰξλβηα κ κ έ αδΝ απσΝ βθΝ υλππαρεάΝ θπ βΝ ( υλππαρεσΝ

ΚκδθπθδεσΝ Σαη έκ)Ν εαδΝ απσΝ γθδεκτμΝ πσλκυμ,Ν κΝ πζαέ δκΝ κυΝ Θ ηα δεκτΝ ΆικθαΝ γ,Ν

Άικθ μΝΠλκ λαδσ β αμΝιΝεαδΝκΝμΝ« δ υεσζυθ βΝ βμΝπλσ ία βμΝ βθΝαπα ξσζβ β»Ν κυΝ

πδξ δλβ δαεκτΝΠλκΰλΪηηα κμΝ« θΪπ υιβΝ κυΝ θγλυπδθκυΝ υθαηδεκτ»ΝβίίιΝ– 2013. 

ΗΝ αθαζκΰκτ αΝ γθδεάΝ υηη κξά,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ αθ έ κδξβΝ εκδθκ δεάΝ υθ λκηάΝ βμΝ

πλΪιβμ,ΝγαΝεαζυφγ έΝαπσΝ κΝΠλσΰλαηηαΝ βηκ έπθΝ π θ τ πθΝεαδΝγαΝίαλτθ δΝ κθΝΚ Ν

βζλγέΝ ΟδΝ ξ δεΫμΝ δ λκΫμΝ πθΝ πσλπθΝ κυΝ έΚέΣέΝ γαΝ απκ ζΫ κυθΝ Ϋ κ αΝ κυΝ

ΠλκΰλΪηηα κμΝ βηκ έπθΝ π θ τ πθΝ εαδΝ γαΝ ε αηδ τκθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ δ ξτκθΝ

γ ηδεσΝπζαέ δκέ 

ΧμΝ πδζΫιδη μΝ ΰ πΰλαφδεΫμΝ π λδκξΫμΝ κλέακθ αδΝ Ϋθ εαΝ (11)Ν π λδφΫλ δ μΝ βμΝ ξυλαμΝ

( βζα άΝ κΝ τθκζκΝ ε σμΝ κυΝΝκ έκυΝ δΰαέκυΝεαδΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμ)έΝΗΝεα αθκηάΝ κυΝ

ΫλΰκυΝ Νπ λδφ λ δαεσΝ πέπ κΝκλέα αδΝπμΝ ιάμμΝ 

 ΆικθαμΝ Πλκ λαδσ β αμΝ Ν ιΝ δμΝ κε υΝ (κ)Ν Π λδφΫλ δ μΝ ηδΰκτμΝ  σξκυΝ

τΰεζδ βμμΝΚλά β,Ν ΙσθδαΝΝβ δΪ,Ν έΝ δΰαέκ,Ν θα κζδεάΝΜαε κθέαΝΤΝΘλΪεβ,Ν

π δλκμ,ΝΘ αζέα,Ν υ δεάΝ ζζΪ αΝεαδΝΠ ζκπσθθβ κμ, 

 ΆικθαμΝ Πλκ λαδσ β αμΝ κΝ δμΝ λ δμΝ (γ)Ν Π λδφΫλ δ μΝ  α δαεάμΝ ισ κυμΝ

δεά,ΝΚ θ λδεάΝεαδΝ υ δεάΝΜαε κθέα, 

ΗΝηΫΰδ βΝ υθκζδεάΝ απΪθβΝγαΝαθΫζγ δΝ υθκζδεΪΝ κΝπκ σΝ πθΝ17.000.000 υλυ (Κ Ν

2493). 

Μ ΝίΪ βΝ κυμΝΆικθ μΝΠλκ λαδσ β αμΝ αΝπκ Ϊ,Ν κΝπκ κ σΝ βμΝεκδθκ δεάμΝ υθ λκηάμΝ

εαδΝ βμΝ γθδεάμΝ υηη κξάμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κδΝ γΫ δμΝ ΰδαΝ δμΝ πλκίζ πση θ μΝ πλΪι δμΝ κυΝ

πλκΰλΪηηα κμΝ ι δ δε τκθ αδΝπμΝ ιάμμ 

 ΆικθαμΝ Πλκ λαδσ β αμΝ ιΝ ΰδαΝ δμΝ κε υΝ πμΝ ΪθπΝ Ν Π λδφΫλ δ μΝ ηδΰκτμΝ  σξκυΝ

τΰεζδ βμμΝπκ σΝλέθηθέίίίΝ€ εαδΝ5.680 γΫ δμ 
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 ΆικθαμΝΠλκ λαδσ β αμΝκΝΰδαΝ δμΝ λ δμΝπμΝΪθπΝΝΠ λδφΫλ δ μΝ α δαεάμΝ ισ κυμΝπκ σΝ

7.344.000 εαδΝ4.320 γΫ δμΝ 

ΗΝηΫΰδ βΝ υθκζδεάΝ απΪθβΝ πθΝ1ιέίίίέίίίΝ υλυΝεα αθΫη αδΝ Ν ά δαΝίΪ βΝπμΝ ιάμμΝ 

o ΓδαΝ κΝΫ κμΝβί1ζμ1ίέ000.000 υλυ 

o ΓδαΝ κΝΫ κμΝβί1ημΝ7.000.000 υλυ 

ΗΝ ε δηυη θβΝ απΪθβΝαπσΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ πθΝ ζΫΰξπθΝαθΫλξ αδΝ κΝπκ σΝ πθΝγίίέίίίΝ

υλυΝΰδαΝ κΝΫ κμΝβί1ζ,Ν θΝαπκ ζ έΝ πδζΫιδηβΝ απΪθβΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝεαδΝγαΝίαλτθ δΝ

κθΝπλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝΟ έ 

2έΝ ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ θ Ϊ αδΝ κθΝΘ ηα δεσΝ ΆικθαΝ Πλκ λαδσ β αμΝ γμΝ « δ υεσζυθ βΝ

βμΝπλσ ία βμΝ βθΝαπα ξσζβ β»,ΝΆικθ μΝΠλκ λαδσ β αμΝιΝεαδΝκΝη Νεπ δεσΝγΫηα κμΝ

πλκ λαδσ β αμΝΝθθΝ βμΝη ΝαλδγησΝηγθιβήζιιηή1ιέιέβίίκΝΤέ έΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ λΰα έαμΝ

εαδΝΚκδθπθδεάμΝ φΪζδ βμ,Νη ΝγΫηαΝΟ εξυλβ βΝαληκ δκ ά πθΝ δαξ έλδ βμΝΰδαΝπλΪι δμΝ

κυΝ πδξ δλβ δαεκτΝ ΠλκΰλΪηηα κμΝ « Ν ΠΣΤΞΗΝ ΝΘΡΧΠΙΝΟΤΝ ΤΝ ΜΙΚΟΤ»Ν

κθΝ «ΟΡΓ ΝΙΜΟΝ Π ΧΟΛΗΗΝ ΡΓ ΣΙΚΟΤΝ ΤΝ ΜΙΚΟΤ»”,Ν σππμΝ

λκπκπκδάγβε ΝεαδΝδ ξτ δέΝΝ 

3. ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ εα αλ έα αδΝ αΝ πζαέ δαΝ βμ η Ν αλδγηέΝ βέζιηήκδεέγέγγήβί1βΝ Ν ΚΤ ΝΝ

(Φ ΚΝ 1θή ή11-1-βί1β)μτ βηαΝ δαξ έλδ βμ,Ν ιδκζσΰβ βμ,Ν Παλαεκζκτγβ βμΝ ζΫΰξκυΝ

εαδΝ δα δεα έαΝ φαληκΰάμμ 

•Ν βμΝ λΪ βμΝιμΝ«ΣκπδεΪΝ ξΫ δαΝΰδαΝ βθΝαπα ξσζβ β,Νπλκ αληκ ηΫθαΝ δμΝαθΪΰε μΝ πθΝ

κπδευθΝ αΰκλυθΝ λΰα έαμ»Ν βμΝ Κα βΰκλέαμΝ ΠαλΫηία βμΝ 1μΝ θ λΰβ δεΫμΝ πκζδ δεΫμΝ

απα ξσζβ βμ,Ν κυΝ Θ ηα δεκτΝ ΆικθαΝ Πλκ λαδσ β αμΝ γΝ « δ υεσζυθ βΝ βμΝ πλσ ία βμΝ

βθΝ πα ξσζβ β»ΝεαδΝ 

•Ν βμΝ λΪ βμΝ γμΝ «ΣκπδεΫμΝ λΪ δμΝ εκδθπθδεάμΝ Ϋθ αιβμΝ ΰδαΝ υΪζπ μΝ κηΪ μ»Ν βμΝ

Κα βΰκλέαμΝΠαλΫηία βμΝ1μΝ «ΠλσζβοβΝεαδΝ αθ δη υπδ βΝ κυΝεκδθπθδεκτΝαπκεζ δ ηκτΝ

υπαγυθΝ κηΪ πθΝ κυΝ πζβγυ ηκτ»Ν κυΝ Θ ηα δεκτ ΆικθαΝ Πλκ λαδσ β αμΝ ζμΝ «ΠζάλβμΝ

θ πηΪ π βΝ κυΝ υθσζκυΝ κυΝαθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτΝ ΝηδαΝεκδθπθέαΝέ πθΝ υεαδλδυθ»Ν 

κΝπζαέ δκΝ κυΝΣκη αεκτΝ πδξ δλβ δαεκτΝΠλκΰλΪηηα κμΝ« θΪπ υιβΝ κυΝ θγλυπδθκυΝ

υθαηδεκτ»ΝΰδαΝ βθΝπλκΰλαηηα δεάΝπ λέκ κΝβίίι−βί1γ»έ 

4. ΟδΝ θδ ξτ δμΝ πκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝ ξκλβΰκτθ αδΝ ίΪ δΝ κυΝ Καθκθδ ηκτΝ ( Κ)Ν αλδγέΝ

1λλκήβίίθΝ βμΝ πδ λκπάμΝΰδαΝ δμΝ θδ ξτ δμΝά κθκμΝ βηα έαμΝ(deΝminimis)έΝΗΝ θέ ξυ βΝ

πκυΝ γαΝ ζΪί δΝ ηδαΝ πδξ έλβ βΝ ίΪ δΝ βμΝ παλκτ αμΝ ΚΤ ,Ν αγλκδαση θβΝ η Ν κπκδα άπκ Ν

ΪζζβΝdeΝminimisΝ θέ ξυ βΝΫξ δΝζΪί δΝάΝγαΝζΪί δΝβΝ πδξ έλβ β,Ν θΝπλΫπ δΝθαΝυπ λίαέθ δΝ

κΝ πκ σΝ πθΝ βίίέίίίΝ υλυΝ Ν κπκδα άπκ Ν π λέκ κΝ λδυθΝ κδεκθκηδευθΝ υθέΝ ΣκΝ

υθκζδεσΝ πκ σΝ θδ ξτ πθΝ ά κθκμΝ βηα έαμΝ πκυΝ ξκλβΰ έ αδΝ Ν ηδαΝ πδξ έλβ βΝ πκυΝ
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λα βλδκπκδ έ αδΝ κθΝ κηΫαΝ πθΝκ δευθΝη αφκλυθΝ θΝπλΫπ δΝθαΝυπ λίαέθ δΝ κΝπκ σΝ

πθΝ1ίίέίίίΝ υλυΝ Νκπκδα άπκ Νπ λέκ κΝ λδυθΝκδεκθκηδευθΝ υθέ 

ΧμΝ βη λκηβθέαΝ ζάοβμΝ βμΝ υθκζδεάμΝ θέ ξυ βμΝ θκ έ αδΝ βΝ βη λκηβθέαΝ βμΝ ΰελδ δεάμΝ

απσφα βμέ 

πδ βηαέθ αδΝ σ δΝ κθΝ πμΝ ΪθπΝ Ϋζ ΰξκΝ βμΝ υλ υ βμΝ αγλκέακθ αδΝ εαδΝ κδΝ θδ ξτ δμΝ

ά κθκμΝ βηα έαμΝπκυΝΫξκυθΝζΪί δΝκδΝ υθ ηΫθ μΝη Ν βθΝαδ κτ αΝ πδξ δλά δμέ 

ΆλγλκΝγ 

ΡσζκμΝ κυΝΟΑ  

τηφπθαΝ α)Ν Ν η Ν κΝ ΪλγλκΝ βηΝ κυΝ Νέζ1ζζήβί1γΝ Ν (Φ ΚΝ ΄Ν κκ)Ν πκυΝ αθ δεα Ϋ β Ν κΝ

ΪλγλκΝ βΝ κυΝ Νέβληθήβίί1Ν (Φ ΚΝ ΄Ν βηκ)Ν “  έΑέ έ έ χ  π   φα   

υ  π  α  απα χ  α   α απ   α α ,  

χυ  α  υ υ   α  υ α π υ υ α   χ α   α  

α α  …έέ α   ω  ……έ α  υ α α  α  ω  α α   

 πα χ   χ ω  π  υ  ”,ΝεαδΝί)Νη ΝΝ κΝΪλγλκΝβλΝ κυΝΝέΝ

1βθβήκβΝ (Φ ΚΝ ΄Νιί)Ν α  π   α απ   α α    υ α 

ω  ω  α α  α  υ α  α π χ α  απ   Α  π χ  α  

  υ ω  α π υ α α α   απ φ  υ π υ υ 

α α   απ   υ έ έ υ Α .   

τηφπθαΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ ζΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΝέΝ γθ1ζήβίίι,σππμΝ λκπκπκδάγβε Ν εαδΝ δ ξτ δ,Ν κΝ

Ολΰαθδ ησμΝ πα ξσζβ βμΝ λΰα δεκτΝ υθαηδεκτΝ (Ο ),Ν κΝ πζαέ δκΝ κυΝ

πλκΰλΪηηα κμ,Να ε έΝεαγάεκθ αΝ θ δΪη κυΝΦκλΫαΝ δαξ έλδ βμΝ( Φ )έΝ 

Μ Ν βΝ η Ν αλδγησΝ ηγθιβήζιιηή1ι-07-βίίκΝ Τ ,Ν σππμΝ λκπκπκδάγβε Ν η Ν βΝ η Ν αλδγησΝ

λέ1ββιθήκδεέθέ1θ1ηή1η-07-βίίλΝΤ ΝεαδΝ βΝη ΝαλδγησΝίέθζίγήκδεέΝθέιγγήγί-3-βί1ίΝΤ ,Ν

σππμΝ εΪ κ Ν δ ξτ δ,Ν εξπλάγβεαθΝ αληκ δσ β μΝ δαξ έλδ βμΝ ΰδαΝ πλΪι δμΝ κυΝ έΠέΝ

« θΪπ υιβΝ θγλυπδθκυΝ υθαηδεκτ»Ν κθΝΟ έΝΓδαΝ βθΝπλΪιβΝαυ άΝ δεαδκτξκδΝ έθαδΝ

κδΝ πδξ δλά δμΝπκυΝ θ Ϊ κθ αδΝ κΝΝπλσΰλαηηαέ 

ΆλγλκΝζ 

δεαδκτξκδ,Νπφ ζκτη θκδΝεαδΝπλκςπκγΫ δμΝ υηη κξάμ 

1έΝ δεαδκτξκδΝ- πδξ δλά δμ 

δεαδκτξκδΝ έθαδΝ σζ μΝ κδΝ δ δπ δεΫμΝ πδξ δλά δμΝ εαδΝ ΰ θδεΪΝ κδΝ λΰκ σ μΝ κυΝ δ δπ δεκτΝ

κηΫα,ΝπκυΝα εκτθΝκδεκθκηδεάΝ λα βλδσ β αέ 

πέ βμΝ δεαδκτξκδΝ έθαδΝ εαδΝ κδΝ ΚκδθπθδεΫμΝ υθ αδλδ δεΫμΝ πδξ δλά δμΝ (Κκδθ π)Ν πκυΝ

ΫξκυθΝδ λυγ έΝ αΝπζαέ δαΝ πθΝ λΪ πθΝΣκπ ΝάΝΣκπ ΚΟΝεδΝ πδγυηκτθΝθαΝπλκ ζΪίκυθΝ

η Ν κΝπλσΰλαηηαΝαπζΪΝηΫζβΝ κυμΝπμΝ λΰααση θκυμέΝ 
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 κΝπλσΰλαηηαΝ θ Ϊ κθ αδΝκδΝ πδξ δλά δμΝπκυΝ θΝΫξκυθΝπλκί έ,Νεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ

λδηάθκυΝπλδθΝ βθΝβη λκηβθέαΝ βμΝαέ β βμΝ(βη λκζκΰδαεΪ)ΝΰδαΝυπαΰπΰάΝ κΝπλσΰλαηηα,Ν

Νη έπ βΝπλκ ππδεκτέΝ 

πδ βηαέθ αδΝ σ δΝ πμΝ η έπ βΝ πλκ ππδεκτΝ γ πλ έ αδΝ βΝ εα αΰΰ ζέαΝ βμΝ τηία βμΝ

λΰα έαμ,ΝσππμΝ πέ βμΝεαδΝβΝ γ ζκυ έαΝΫικ κμΝπκυΝΰέθ αδΝη Νπλπ κίκυζέαΝ κυΝ λΰκ σ β,Ν

ηΫ πΝπλκΰλαηηΪ πθΝπαλκξάμΝκδεκθκηδευθΝευλέπμΝεδθά λπθΝ γ ζκτ δαμΝ ισ κυέΝ 

πέ βμΝ θΝ έθαδΝ υθα άΝβΝυπαΰπΰάΝ πθΝ πδξ δλά πθΝπκυΝΫξκυθΝπλκί έΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ

κυΝ λδηάθκυΝ πλδθΝ βθΝ αέ β βΝ υπαΰπΰάμΝ κΝ πλσΰλαηηα,Ν Ν αζζαΰάΝ κυΝ εαγ υ κμΝ

απα ξσζβ βμΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ βμ,Ν απσΝ πζάλβΝ Ν η λδεάΝ απα ξσζβ βμΝ άΝ Ν εΝ

π λδ λκπάμΝαπα ξσζβ β εζπέΝ 

θΝγ πλ έ αδΝη έπ βΝβΝκδε δκγ ζάμΝαπκξυλβ β,ΝβΝζάιβΝ τηία βμΝκλδ ηΫθκυΝξλσθκυ,ΝβΝ

εα αΰΰ ζέαΝ τηία βμΝ λΰα έαμΝ ζσΰπΝ υθ αιδκ σ β βμΝ εαδΝ βΝ εα αΰΰ ζέαΝ τηία βμΝ

λΰα έαμΝκλδ ηΫθκυΝξλσθκυΝπλδθΝ βΝζάιβΝ βμΝπκυΝκφ έζ αδΝ Ν πκυ αέκΝζσΰκΝπκυΝαφκλΪΝ

κθΝ λΰααση θκ,Ν φσ κθΝπλκ εκηέακθ αδΝ αΝαπαλαέ β αΝ δεαδκζκΰβ δεΪέΝ 

ΟδΝ Ν αθπ ΫλπΝ πλκςπκγΫ δμΝ δ ξτκυθΝ εαδΝ ΰδαΝ κΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ απσΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ

υπκίκζάμΝ βμΝβζ ε λκθδεάμΝαέ β βμΝΰδαΝυπαΰπΰάΝηΫξλδΝεαδΝ βθΝβη λκηβθέαΝΫε κ βμΝ βμΝ

ΰελδ δεάμΝαπσφα βμΝ εαδΝαφκλκτθΝεαδΝ δμΝ πδξ δλά δμΝπκυΝ βηδκυλΰάγβεαθΝη ΪΝαπσΝ

η αίέία βΝ άΝ εηέ γπ βΝ άΝ αζζαΰάΝ θκηδεάμΝ ηκλφάμΝ άΝ δΪζυ βΝ εαδΝ παθαζ δ κυλΰέαΝ άΝ

βηδκυλΰέαΝ θΫαμΝ πδξ έλβ βμΝαπσΝ κυμΝ δ έκυμΝ αέλκυμΝ κθΝ έ δκΝ άΝ Ν ΪζζκΝ ξυλκΝη Ν κΝ

αυ σΝαθ δε έη θκΝ λα βλδσ β αμέΝ 

θΝυπΪΰκθ αδ:  

 Όζ μΝκδΝ πδξ δλά δμΝπκυΝ δΫπκθ αδ,Νσ κθΝαφκλΪΝ βθΝπλσ ζβοβΝ κυΝπλκ ππδεκτΝ κυμ,Ν

απσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ θέΝ β1λίήλζΝ (Φ ΚΝ βκή ήίγέίγέ1λλζ)Ν εαδΝ κυΝ θέΝ γκ1βΝ (Φ ΚΝ

βγζή ήβκέ1βέβίίλ)έ 

 ΣαΝθυξ λδθΪΝεΫθ λαΝ 

 ΟδΝ πδξ δλά δμΝπαλκξάμΝυπβλ δυθΝεαγαλδσ β αμΝεαδ φτζαιβμέ 

 ΟδΝ πδξ δλά δμΝ πλκυγβ βμΝ πλκρσθ πθΝ εαδΝ παλκξάμΝ υπβλ δυθΝ ηΫ πΝ βζ φυθκυΝ

(telemarketing). 

 ΟδΝ πκξδεΫμΝ πδξ δλά δμΝΰδαΝ κΝ πκξδεσΝπλκ ππδεσΝ κυμέ 

 ΟδΝ υ ΰααση θ μΝ πδξ δλά δμΝ 

 ΣαΝυπκεα α άηα αΝάΝ αΝΰλαφ έαΝπκυΝΫξκυθΝ βθΝΫ λαΝ κυμΝ κΝ ιπ λδεσ 

 ιπξυλδ μΝ αδλ έ μΝ σππμΝ εαδΝ πδξ δλά δμΝ πκυΝ βθΝ αδλδεάΝ κυμΝ τθγ βΝ

υηη ΫξκυθΝ ιπξυλδ μΝ αδλ έ μΝ 

 ΣαΝΚΣ Λ,ΝΚΣ ΛΝ ΝεαδΝκδΝδ δκε ά μΝάΝεαδΝκδΝ υθδ δκε ά μΝ θ αΰηΫθπθΝ Ναυ Ϊ, 
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 τζζκΰκδΝεαδΝΝ πηα έαΝπκυΝ θΝα εκτθΝκδεκθκηδεάΝ λα βλδσ β α 

 ΟδΝ πδξ δλά δμΝΝπκυΝ θΝ δαγΫ κυθΝαυ κ ζάΝ παΰΰ ζηα δεάΝΫ λαΝάΝσ αθΝβΝΫ λαΝ έθαδΝ

βΝκδεέαΝ κυΝ λΰκ σ βΝ(πέξέΝα φαζδ Ϋμ,Νζκΰδ Ϋμ,Νπκζδ δεκέΝηβξαθδεκέ,Νεζπ)Ν ε σμΝ πθΝ

πδξ δλά πθΝ πκυΝ ζσΰπΝ βμΝ φτ βμΝ βμΝ λα βλδσ β ΪμΝ κυμΝ απα ξκζκτθΝ κΝ

πλκ ππδεσΝ ε σμΝ κυΝ ξυλκυΝ βμΝ Ϋ λαμΝ κυμΝ (πέξέΝ υπβλ έ μΝ εη Ϊζζ υ βμΝ

φκλ βΰυθ,Νυπβλ έ μΝ εη Ϊζζ υ βμΝ αιέΝεζπ), 

 ΟδΝ πδξ δλά δμΝπκυΝ λα βλδκπκδκτθ αδΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝαζδ έαμΝ(απσΝ βθΝπλπ κΰ θάΝ

αζδ έαΝεαδΝ βθΝυ α κεαζζδΫλΰ δαΝΫπμΝ βθΝ ζδεάΝ δΪγ βΝεαδΝ ηπκλέαΝ πθΝπλκρσθ πθΝ

βμΝ βθΝαΰκλΪΝπέξέΝδξγυκππζ έα),Ν κθΝ κηΫαΝ κυΝΪθγλαεαΝ(πέξέΝ αδλ έ μΝ ισλυιβμ,Ν

κλυξ έα),Ν βθΝπλπ κΰ θάΝπαλαΰπΰάΝΰ πλΰδευθΝπλκρσθ πθ ( πω  ο ίζε α  ο ά ο 2 

πα άγ αφο  2 ου α ο ο  (ΕΚ) α . 1857/2006) (φυ δευθΝ εαδΝ απδευθ),Ν κδΝ

πδξ δλά δμΝπκυΝα ξκζκτθ αδΝη Ν βθΝη απυζβ βΝ Νη απλΪ μΝάΝ ηπσλκυμΝεαδΝβΝ

πδξκλάΰβ βΝ η αευζτ δΝ Ν κυμΝ παλαΰπΰκτμ,Ν Ϊη αΝ άΝ Ϋηη αΝ [κδΝ λα βλδσ β μΝ

βθΝ ΰ πλΰδεάΝ εη Ϊζζ υ βΝ (φυ δεσΝ εαδΝ απδεσΝ ε φΪζαδκ),Ν κδΝ κπκέ μΝ έθαδΝ

απαλαέ β μΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝπλκ κδηα γ έΝ κΝ πλκρσθΝ ΰδαΝ βθΝπλυ βΝ πυζβ βΝ (πέξέΝ

υΰεκηδ ά,ΝεκπάΝεαδΝαζυθδ ηαΝ πθΝ δ βλυθ,Ν υ ε υα έαΝ πθΝαυΰυθ)]έΝΝΝΝ 

 Ό αθΝ κΝ αθ δε έη θκΝ λΰα δυθΝ ηέαμΝ πδξ έλβ βμΝ έθαδΝ τθγ κΝ εαδΝ κΝ ΫθαΝ απσΝ αΝ

αθ δε έη θαΝ ιαδλ έ αδΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμέΝ 

 πδξ δλά δμΝ δμΝ ίΪλκμΝ πθΝ κπκέπθΝ εελ η έΝ αθΪε β βΝ πλκβΰκτη θπθΝ ελα δευθΝ

θδ ξτ πθέΝ 

 ΟδΝ πδξ δλά δμΝ πκυΝ βηδκυλΰβγάεαθΝ η ΪΝ απσΝ η αίέία βΝ άΝ αζζαΰάΝ θκηδεάμΝ

ηκλφάμΝ άΝ δΪζυ βΝ άήεαδΝ παθαζ δ κυλΰέαΝ άΝ βηδκυλΰέαΝ θΫαμΝ πδξ έλβ βμΝ άΝ

εηέ γπ βΝ απσΝ κυμΝ έ δκυμΝ αέλκυμΝ κθΝ έ δκΝ άΝ Ν ΪζζκΝ ξυλκΝ η Ν κ αυ σΝ

αθ δε έη θκΝ λα βλδσ β αμέΝ ΟδΝ πδξ δλά δμΝ πκυΝ βηδκυλΰβγάεαθΝ η ΪΝ απσΝ

η αίέία βΝ άΝ αζζαΰάΝ θκηδεάμΝ ηκλφάμΝ άΝ δΪζυ βΝ εαδΝ παθαζ δ κυλΰέαΝ άΝ

βηδκυλΰέαΝθΫαμΝ πδξ δλά δμΝάΝ εηέ γπ βΝαπσΝΪζζκυμΝ αέλκυμΝάΝ λΰκ σ μΝ κθΝ

έ δκΝ ξυλκΝ η Ν κΝ αυ σΝ αθ δε έη θκΝ λα βλδσ β αμέΝ  Ν αυ ΫμΝ δμΝ π λδπ υ δμΝ κδΝ

πδξ δλά δμΝ θ Ϊ κθ αδΝΰδαΝ κθΝ πδπζΫκθΝαλδγησΝγΫ πθΝπκυΝ έξ ΝβΝπλκβΰκτη θβΝ

πδξ έλβ βέ 

 ΟδΝ πδξ δλά δμΝπκυΝξαλαε βλέακθ αδΝπμΝπλκίζβηα δεΫμ. 

 θΝηπκλκτθΝθαΝ παθ θ αξγκτθΝ πδξ δλά δμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ θΝκζκεζάλπ αθΝ κΝπαλσθΝ

πλσΰλαηηαΝ ζσΰπΝ κδε δκγ ζκτμΝ απκξυλβ βμΝ κυΝ πδξκλβΰκτη θκυΝ α σηκυ,Ν ΰδαΝ έ κΝ

αλδγησΝ γΫ πθΝ η Ν αυ σθΝ πκυΝ θΝ κζκεζάλπ αθΝ κΝ πλσΰλαηηαέΝ θ δγΫ πμΝ
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θ Ϊ κθ αδΝ σ μΝ πδξ δλά δμΝ εα Ϋγ αθΝ θ κζάΝ ε θάμΝ γΫ βμΝ εαδΝ βΝ αλησ δαΝ

Τπβλ έαΝ θΝυπΫ δι ΝΪ κηκΝζσΰπΝΫζζ δοβμΝ δ δεσ β αμέ 

 

βέΝΩφ ζκτη θκδ- Άθ λΰκδ 

ΣαΝπφ ζκτη θαΝΪ κηαΝ έθαδΝΪθ λΰκδΝπκυμΝΝ 

 δαγΫ κυθΝ ζ έκΝαθ λΰέαμΝ Νδ ξτΝάΝί ίαέπ βΝ υηη κξάμΝ κΝπλσΰλαηηα,Νσ αθΝ

πλσε δ αδΝ ΰδαΝ κυμΝα φαζδ ηΫθκυμΝ κθΝΟΓ ,Ν πκυΝγαΝπλκετπ δΝ απσΝ κΝ δ δεσΝηβ λυκΝ

βμΝαλησ δαμΝΤπβλ έαμΝ(ΚΠ β)ΝΰδαΝ δμΝαθΪΰε μΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμέ 

 ξκυθΝ πφ ζβγ έΝ λΪ πθΝ «ΣκπδεΪΝ ξΫ δαΝ ΰδαΝ βθΝ απα ξσζβ β,Ν

πλκ αληκ ηΫθαΝ δμΝαθΪΰε μΝ πθΝ κπδευθΝαΰκλυθΝ λΰα έαμΝ– ΣκπΑ»Νεαδ «ΣκπδεΫμΝ

λΪ δμΝεκδθπθδεάμΝΫθ αιβμΝΰδαΝ υΪζπ μΝκηΪ μΝ- Σκπ ΚΟ»ΝεαδΝ δαγΫ κυθ ί ίαέπ βΝ

υηη κξάμΝ ΝπλσΰλαηηαΝΣκπ ΝεαδΝΣκπ ΚΟΝαπσΝ βθΝαλησ δαΝ θαπ υιδαεάΝτηπλαιβΝ

( )έ 

θΝ έθαδΝ υθα άΝβΝυπαΰπΰάμ 

 ΓδαΝ Ϊ κηαΝ πκυΝ εα ΪΝ κΝ ζ υ αέκΝ 1βηβθκ,Ν πλδθΝ απσΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ υπκίκζάμΝ βμΝ

αέ β βμΝΰδαΝυπαΰπΰάΝ κΝπλσΰλαηηαΝαπσΝ βθΝ πδξ έλβ β:  

 έξαθΝ απα ξκζβγ έΝ εαγ’Ν κδκθ άπκ Ν λσπκΝ βθΝ έ δαΝ πδξ έλβ βΝ άΝ Ν

υθ ηΫθ μΝ πδξ δλά δμΝάΝ Ν πδξ δλά δμΝπκυΝη αίδίΪ βεαθΝάΝαζζΪακυθΝ

θκηδεάΝηκλφάΝάΝ δαζτκθ αδΝεαδΝ παθαζ δ κυλΰκτθΝ κθΝέ δκΝάΝ ΝΪζζκΝξυλκΝη Ν

κΝαυ σΝαθ δε έη θκΝ λα βλδσ β αμ 

 έξαθΝ απα ξκζβγ έΝ η Ν βθΝ έ δαΝ άΝ ΪζζβΝ δ δεσ β αΝ κθΝ έ δκΝ ξυλκΝ Ν ΪζζκΝ

λΰκ σ βΝη ΝσηκδαΝΝ λα βλδσ β αΝ(ετλδαΝάήεαδΝ υ λ τκυ α)ΝΝΝ 

  έξαθΝαπα ξκζβγ έΝ Ν πδξ έλβ βΝσπκυΝκΝ αέλκμΝάΝ κΝ λΰκ σ βμΝ Ϋξ δΝ άΝ έξ Ν

εα ΪΝ κΝπλκβΰκτη θκΝ1βηβθκΝκπκδα άπκ Νη κξδεάΝάΝ αδλδεάΝ ξΫ βΝη Ν βθΝ

θ αξγ έ αΝ πδξ έλβ βέ 

 έξαθΝαπα ξκζβγ έΝ Ν πδξ έλβ βΝ υατΰκυΝάΝ Ν υΰΰ θάΝα΄ΝίαγηκτΝ ιΝαέηα κμΝ

άΝ ι΄Ναΰξδ έαμΝΝ κυΝ λΰκ σ βέ 

 ΰδαΝ λΰααση θκυμΝπκυΝγαΝαπα ξκζβγκτθΝαπκεζ δ δεΪ,ΝαπσΝ βθΝβββ υλαΝίλα δθάΝ

(ΫθαλιβΝπλαλέκυ)ΝΫπμΝεαδΝ βθΝθβ πλπρθάΝ(ζάιβΝπλαλέκυ)έ 

 ΰδαΝΪ κηαΝπκυμΝ 

- έθαδΝ αέλκδΝ ΝΟέ έ,Ν έ ,Ν έΠέ ΝεαδΝΙέΚέ έ 

- έθαδΝΝηΫζβΝ πθΝ έέΝ δμΝ έ έΝ 

- έθαδΝκδΝθσηδηκδΝ επλσ ππκδΝάΝκδΝ δαξ δλδ ΫμΝ πθΝ πδξ δλά πθ 

- έθαδΝ ηΫζβΝ Ν υθ αδλδ ηκτμΝ (πζβθΝ πθΝ η ζυθΝ πθΝ Κκδθ π,Ν σππμΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΡΛ-00Κ



14 
 

πλκαθαφΫλγβε  βθΝπαλέ1Ν κυΝπαλσθ κμΝΪλγλκυ) 

- κπκγ κτθ αδΝαθαΰεα δεΪΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΝΝέβθζγήλκέΝΝ 

- γαΝ πλκ ζβφγκτθΝ κΝ πζαέ δκΝ Ϋθ αιβμΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝ Ν κπκδκ άπκ Ν

ΪζζκΝ εαγ υμΝ θέ ξυ βμΝ ΰδαΝ βθΝ εΪζυοβΝ ξ δευθΝ υηία δευθΝ βμΝ

υπκξλ υ πθ,Ν πέξέΝ π θ υ δεσΝ ξΫ δκ,Ν κΝ κπκέκΝ πέ βμΝ πδξκλβΰ έΝ κΝ

ηδ γκζκΰδεσΝάήεαδΝ κΝηβΝηδ γκζκΰδεσΝεσ κμΝΰδαΝ αΝΪ κηαΝαυ Ϊ,Ν 

- γαΝ πλκ ζβφγκτθΝ απσΝ κυμΝ δεαδκτξκυμΝ λΰκ σ μ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ

δαγΫ κυθΝ δμΝυπβλ έ μΝ κυμΝ ΝΪζζκθΝ λΰκ σ βΝ( υ λκΰ θάμΝάΝΫηη κμΝ

λΰκ σ βμ)έ 

- γαΝαπα ξκζβγκτθΝη Νηέ γπ βΝ- τηία βΝΫλΰκυΝάΝΫηηδ γβΝ θ κζάέ 

ΆλγλκΝη 

δα δεα έαΝυπαΰπΰάμΝ δεαδκτξπθ 

 Μ ΪΝ βθΝ βηκ έ υ βΝ πλσ εζβ βμΝ ε άζπ βμΝ θ δαφΫλκθ κμΝ κδΝ πδξ δλά δμΝ πκυΝ

δαγΫ κυθΝεπ δεκτμΝ πλσ ία βμΝ κΝ πζβλκφκλδαεσΝ τ βηαΝ κυΝΟ Ν εαδΝ πδγυηκτθΝ

θαΝ θ αξγκτθΝ κΝπλσΰλαηηα,Ν φσ κθΝυπΪλξκυθΝε θΫμΝγΫ δμ,ΝυπκίΪζζκυθΝβζ ε λκθδεΪΝ

αέ β βΝ υπαΰπΰάμΝ βΝ κπκέαΝ έθαδΝ αθαλ βηΫθβΝ βθΝ δ κ ζέ αΝ κυΝ Ολΰαθδ ηκτΝ

(wwwέoaedέgr)Ν εαδΝ βθΝ απκ ΫζζκυθΝ ηΫ πΝ κυΝ υ άηα κμΝ βζ ε λκθδευθΝ αδ ά πθΝ

(httpμήήaitέoaedέgrή)Ν κΝ ΚΠ β,Ν βθΝ αληκ δσ β αΝ κυΝ κπκέκυΝ υπΪΰ αδΝ βΝ Ϋ λαΝ βμΝ

πδξ έλβ βμΝ πδζΫΰκθ αμΝ απσΝ βΝ ξ δεάΝ άζβέΝ πδπζΫκθΝ κδΝ δεαδκτξκδΝ κφ έζκυθΝ θαΝ

υπκίΪζζκυθΝυπ τγυθβΝ άζπ βΝίΪ δΝ κυΝπλκ τπκυΝπκυΝ έθαδΝαθαλ βηΫθκΝ βθΝπμΝΪθπΝ

δ κ ζέ αέ 

θ σμΝ λδΪθ αΝ (γί)Ν βη λυθΝ απσΝ βθΝ Ϋε κ βΝ βμΝ ΰελδ δεάμΝ απσφα βμΝ υπαΰπΰάμΝ κΝ

πλσΰλαηηα,ΝΝβΝ πδξ έλβ βΝπλκίαέθ δΝ βθΝπλσ ζβοβΝ κυΝα σηκυέ 

ΆλγλκΝθ 

Πκ σΝεαδΝ υθκζδεάΝ δΪλε δαΝ πδξκλάΰβ βμ 

1έΝΠκ σΝ πδξκλάΰβ βμ. 

ΗΝ πδξ έλβ βΝ πδξκλβΰ έ αδΝ ΰδαΝ εΪγ Ν Ϊ κηκΝ πκυΝ υπΪΰ αδΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ απσΝ βθΝ

βη λκηβθέαΝπλσ ζβοάμΝ κυέΝ 

α) ΗΝ πδξκλάΰβ βΝ ΰδαΝ εΪγ Ν βηΫλαΝ πζάλκυμΝ απα ξσζβ βμΝ ΰδαΝ κυμΝ πφ ζκτη θκυμΝ

αθΫλΰκυμΝ (ηδ γπ κέΝεαδΝβη λκηέ γδκδ)ΝεΪ πΝ πθΝβηΝ υθΝαθΫλξ αδΝ κΝπκ σΝ πθΝ1ηΝ€Ν

βθΝβηΫλαΝεαδΝηΫξλδΝβηΝβηΫλ μ κΝηάθαΝ(βηΫλ μΝα φΪζδ βμ)έ 

ί) ΗΝ πδξκλάΰβ βΝ ΰδαΝ εΪγ Ν βηΫλαΝ πζάλκυμΝ απα ξσζβ βμΝ ΰδαΝ κυμΝ πφ ζκτη θκυμΝ

αθΫλΰκυμΝβζδεέαμΝ(ηδ γπ κέΝεαδΝβη λκηέ γδκδ)ΝΪθπΝ πθΝβηΝ υθΝαθΫλξ αδΝ κΝπκ σΝ πθΝ

1κΝ€Ν βθΝβηΫλαΝεαδΝηΫξλδΝβηΝβηΫλ μ κΝηάθαΝ(βηΫλ μΝα φΪζδ βμ)έ 
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ΣκΝπκ σΝ πδξκλάΰβ βμΝεαζτπ δΝ ηάηαΝΝ κυΝηδ γκζκΰδεκτΝΝεσ κυμέΝ 

2. δΪλε δαΝ πδξκλάΰβ βμ. 

ΗΝ υθκζδεάΝ δΪλε δαΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝκλέα αδΝ κυμ Ϋ λδμΝ(ζ)Νηάθ μ. 

ΆλγλκΝι 

δα δεα έαΝεαδΝσλκδΝ πδξκλάΰβ βμ 

ΤπκίκζάΝαέ β βμΝεαδΝεα αίκζάΝ βμΝ πδξκλάΰβ βμΝ 

α)Ν ιδυ δμΝ πθΝ δεαδκτξπθΝΰδαΝ έ πλαιβΝ βμΝ πδξκλάΰβ βμΝΰδαΝΪ κηαΝπκυΝγα υπαξγκτθΝ

κΝ πλσΰλαηηαΝ α εκτθ αδΝ θ σμΝ τκΝ (β)Ν ηβθυθΝ απσΝ βΝ ζάιβ εΪγ Ν δηάθκυΝ

απα ξσζβ βμ.  

ΓδαΝ βΝ ζάοβΝ βμΝ πδξκλάΰβ βμΝ βΝ πδξ έλβ βΝ κφ έζ δΝ θαΝ υπκίΪζζ δΝ αέ β βΝ η Ν αΝ

απαδ κτη θαΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ σππμΝ αυ ΪΝ γαΝ πλκ δκλδ κτθΝ βΝ βησ δαΝ Πλσ εζβ βΝ

κυΝπλκΰλΪηηα κμέΝ 

ί)Ν ΗΝ αλησ δαΝ Τπβλ έαΝ (ΚΠ β),Ν τ λαΝ απσΝ κΝ ξ δεσΝ Ϋζ ΰξκΝ πθΝ δεαδκζκΰβ δευθΝ

( δκδεβ δεσμΝΫζ ΰξκμ)ΝεαδΝαφκτΝ δαπδ υ δΝσ δΝπζβλκτθ αδΝκδΝσλκδΝεαδΝπλκςπκγΫ δμΝ κυΝ

πλκΰλΪηηα κμ,Νπλκίαέθ δΝ βθΝΫε κ βΝ ξ δεάμΝ ΰελδ δεάμΝαπσφα βμΝΰδαΝ βθΝεα αίκζά 

βμΝ θέ ξυ βμέΝ 

ΰ) Ν π λέπ π βΝ πκυΝ δαπδ πγ έΝ παλαΰλαφάΝ βμΝ αιέπ βμΝ ΰδαΝ υΰε ελδηΫθκΝ πκ σΝ

πδξκλάΰβ βμΝζσΰπΝ επλσγ ηβμΝυπκίκζάμΝ πθΝ δεαδκζκΰβ δευθΝπΫλαθΝ βμΝπλκγ ηέαμΝ

πθΝ τκΝ ηβθυθΝ απσΝ βΝ ζάιβΝ εΪγ Ν δηάθκυΝ απα ξσζβ βμ,Ν σ Ν κΝ Πλκρ Ϊη θκμΝ βμΝ

αλησ δαμ Τπβλ έαμΝ κυΝΟλΰαθδ ηκτΝη Ναπσφα άΝ κυΝγαΝπλκίαέθ δΝ βΝηβΝεα αίκζάΝ κυΝ

υΰε ελδηΫθκυΝπκ κτέ 

)Ν έθαδΝ υθα άΝβΝ πδηάευθ βΝ βμΝπμΝΪθπΝπλκγ ηέαμΝεα ΪΝ ιάθ αΝ(θί)ΝβηΫλ μ,Ντ λαΝ

απσΝαπσφα βΝ κυ Πλκρ αηΫθκυ βμΝΤπβλ έαμέ 

 ΌλκδΝ 

ΗΝ πδξκλάΰβ βΝγαΝυπκζκΰέα αδΝΰδαΝεΪγ ΝηάθαΝπζάλκυμΝαπα ξσζβ βμΝΰδαΝ κυμΝηδ γπ κτμΝ

εαδΝΰδαΝ κυμΝβη λκηδ γέκυμΝ κΝαθυ λκΝηΫξλδΝ έεκ δΝπΫθ Ν(βη)ΝβηΫλ μΝα φΪζδ βμέΝ 

έθαδΝ υθα σθΝ πδξκλβΰκτη θκμΝεαδΝηβΝθαΝπλαΰηα κπκδά δΝεΪ πΝ πθΝβηΝβη λκηδ γέπθΝ

βθΝ π λέπ π βΝ πκυΝ κΝ ζσΰκμΝ απκυ έαμΝ αφκλΪΝ κΝ πλσ ππκΝ κυΝ λΰααση θκυ,Ν

πδξκλβΰκτη θκυΝεαδΝηβέ 

Κα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμ,Νσ κθΝαφκλΪΝ κΝ η υση θκΝ( πδξκλβΰκτη θκΝεαδΝ

πλκςπΪλξκθ)Ν πλκ ππδεσ,Ν θΝ έθαδΝ υθα άΝ βΝ η α λκπάΝ κυΝ εαγ υ κμΝ απα ξσζβ βμΝ

απσΝπζάλβΝ Νη λδεάΝάΝ Ν εΝπ λδ λκπάμ εζπέΝΟδΝαθπ ΫλπΝ η τ δμΝδ ξτκυθΝεαδΝΰδαΝ κΝ

ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝυπκίκζάμΝ βμΝαέ β βμΝηΫξλδΝεαδΝ βθΝβη λκηβθέαΝ

βμΝ ΰελδ δεάμΝαπσφα βμέΝΝ 
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ΟδΝαπκ κξΫμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ( πδξκλβΰκτη θκυΝεαδΝηβΝπλκ ππδεκτ)Νεαγκλέακθ αδΝαπσΝ

βθΝε έη θβΝ λΰα δεάΝεαδΝα φαζδ δεάΝθκηκγ έαέ 

ΟδΝ πδξκλβΰκτη θκδΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝΝ θΝγαΝπλΫπ δΝθαΝα εκτθΝΪζζκΝ

ζ υγΫλδκΝάΝΪζζκΝ πΪΰΰ ζηα,Νκτ ΝθαΝπλκίκτθΝ ΝΫθαλιβΝ λα βλδσ β αμΝ βθΝ έΟέΤέέΝ

 Ν δαφκλ δεάΝπ λέπ π βΝαπ θ Ϊ κθ αδΝαπσΝ κΝπλσΰλαηηαέ 

Άλγλκ 8 

δ θΫλΰ δαΝ ζΫΰξπθΝήΝΤπκξλ υ δμΝ άλβ βμΝαλξ έπθ 

i. Ύ λαΝ απσΝ βθΝ υπκίκζάΝ βμΝ αέ β βμΝ ΰδαΝ εα αίκζάΝ βμΝ πδξκλάΰβ βμΝ

πλαΰηα κπκδ έ αδΝ πδ σπδκμΝ Ϋζ ΰξκμΝ ( πδ σπδαΝ παζάγ υ β),Ν η ΪΝ βθΝ απσφα βΝ

αθΪγ βμΝ απσΝ βθΝ αλησ δαΝ δ τγυθ βΝ δκδεβ δεκτ,Ν Ν ζ ΰε ΫμΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ

ζ ΰξγ έΝ αθΝ κΝ δεαδκτξκμΝ βλ έΝ κυμΝ σλκυμΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ (ζ δ κυλΰέαΝ βμΝ

πδξ έλβ βμ,Ναπα ξσζβ βΝ κυΝ πδξκλβΰκτη θκυΝεαδΝηβΝπλκ ππδεκτΝεζπ)έΝ 

ii. ΟΝΟ Να ε έΝ κυμΝπλκίζ πση θκυμΝαπσΝ κΝτ βηαΝ δαξ έλδ βμΝεαδΝ ζΫΰξκυΝ πθΝ

ΠΝ κυΝ Π ,Ν ζΫΰξκυμΝ κυμΝ δεαδκτξκυμΝ βμΝπλΪιβμΝ κυΝ υθκζδεκτΝπλκΰλΪηηα κμΝ

κπκδα άπκ Ν ξλκθδεάΝ δΰηά,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ δαπδ πγ έΝ βΝ άλβ βΝ πθΝ σλπθΝ κυΝ

υθκζδεκτΝπλκΰλΪηηα κμ, τηφπθαΝη Ν κυμΝεκδθκ δεκτμΝεαθσθ μΝκδΝκπκέκδΝία έακθ αδΝ

κΝ ΰε ελδηΫθκΝ τ βηαΝ δαξ έλδ βμΝ εαδΝ ζΫΰξκυΝ πθΝ πδξ δλβ δαευθΝ

ΠλκΰλαηηΪ πθΝ κυΝ Π , φαλησακθ αμΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ ΤΠ Τ Ν η Ν αλδγηέΝ

1ζίηγή ΤΝ1ιζλήβι-3-βίίκ,ΝσππμΝαυ άΝδ ξτ δΝεΪγ ΝφκλΪέ 

ΗΝ δ δεάΝΤπβλ έαΝ δαξ έλδ βμΝ κυΝ ΠΝ« θΪπ υιβΝ θγλυπδθκυΝ υθαηδεκτ»Ν δα βλ έΝ

κΝ δεαέπηαΝ θαΝ πλαΰηα κπκδ έΝ παζβγ τ δμΝ κθΝ Ο ,Ν πμΝ πλκμΝ βθΝ άλβ βΝ πθΝ

εαγβεσθ πθΝ κυ,Ν πμΝ θ δΪη κυΝ ΦκλΫαΝ δαξ έλδ βμέΝ Ν ζ ΰξκδΝ τηφπθαΝ η Ν αΝ

πλκίζ πση θαΝ κυμΝ ξ δεκτμΝεαθκθδ ηκτμΝεαδΝ κΝΝέΝγθ1ζήίιΝ δ θ λΰκτθ αδΝαπσΝ βθΝ

λξάΝ Πδ κπκέβ βμ,Ν βθΝ λξάΝ ζΫΰξκυΝ ( Λ),Ν εαγυμΝ εαδΝ αΝ αλησ δαΝ σλΰαθαΝ βμΝ

έ έ 

ΟδΝ παζβγ τ δμΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ ( πδ σπδκδΝ Ϋζ ΰξκδ)Ν γαΝ δ θ λΰκτθ αδΝ απσΝ

υπαζζάζκυμΝ κυΝΟ Ν τηφπθαΝη Ν αΝκλδαση θαΝα)Ν βθΝΚκδθάΝΤπκυλΰδεάΝ πσφα βΝ

υπ’ΝαλδγηέΝβήκβκηίήίίββήβί1γΝ(Φ Κζκιήλ-10-βί1γ)Νί)Ν δμ δα Ϊι δμΝ βμΝΤΠ Τ Νη Ν

αλδγηέΝ1ζίηγή ΤΝ1ιζλήβι-3-βίίκ,ΝσππμΝαυ άΝδ ξτ δΝεΪγ ΝφκλΪέ 

πδ βηαέθ αδΝσ δΝ κΝΪλγλκΝβλΝ δκδεβ δεάΝ υθ λκηάΝΟέ έ έ έΝ- Πλκ α έαΝ ζ ΰε υθΝ

Οέ έ έ έ κυΝ Νέζ1ζζήβί1γ,Ν κλέα δΝ σ δΝ μΝ «1έ  π  φ ω   α χ ,  

α  υπ ,   υπ , α  α   υπ   π  

αυ  υπ χ α  α πα χ υ   α  υ  α α   

πα χ   έΑέ έ έ χα αφ  χ ω  α  π φ  α  υ υ  
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  ω  α ω  υέ βέ Κα   α ω  π π ω  χω  π υ 

 υπ  υ έΑέ έ έ   α α α  πα α ω α  απ  υ  

χ υ έ χ  πα α  α α  α απ   απ α  υ  απ  

 π α α  α π   πα χ  π  αυ έ   υ έΑέ έ έ  

α  α   α  α  π υ α πω α   π  π υ α  α  

  ω  α ω  υ έ» 

ΆλγλκΝλ 

ΧλσθκμΝυπκξλ π δεάμΝαπα ξσζβ βμΝ– η τ δμ 

ΟδΝ πδξ δλά δμΝ υπκξλ κτθ αδΝ Ν θαΝ δα βλά κυθΝ δμΝ πδξκλβΰκτη θ μΝ εαδΝ ηβΝ γΫ δμΝ

λΰα έαμΝεαγ’ΝσζβΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝ(ζΝηάθ μ)έ 

 Ν π λέπ π βΝ πκυΝ βΝ πδξ έλβ βΝ η δυ δΝ κΝ πλκ ππδεσΝ βμΝ εαδΝ φσ κθΝ θΝ Ν κΝ

αθ δεα α ά δΝηΫ αΝ Ν λδΪθ αΝ(γί)ΝβηΫλ μ,Ν κΝπλσΰλαηηαΝΝγαΝ δαεσπ αδΝεα ΪΝ σ μΝ

γΫ δμΝ λΰα έαμΝ σ μΝ η δυγβε Ν κΝ πλκ ππδεσέΝ  βθΝ π λέπ π βΝ πκυΝ βΝ πδξ έλβ βΝ Ϋξ δΝ

πδξκλβΰβγ έ,Ν σ Ν γαΝ πδ λΫφ δΝ κθΝ Ολΰαθδ ησΝ θ σεπμΝ κΝ αθαζκΰκτθΝ πκ σΝ

πδξκλάΰβ βμΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝΤΠ Τ Νη ΝαλδγηέΝ1ζίηγή ΤΝ1ιζλήβι-3-

βίίκ,ΝσππμΝαυ άΝδ ξτ δΝεΪγ ΝφκλΪ.   

έθαδΝ υθα άΝβ πδηάευθ βΝ βμΝπμΝΪθπΝπλκγ ηέαμ,Νεα ΪΝ λδΪθ αΝ(γί)ΝβηΫλ μ,Νη ΪΝαπσΝ

απσφα βΝ κυΝΠλκρ αηΫθκυΝ βμΝΤπβλ έαμΝ(ΚΠ ΝάΝΚΠ β)έ 

 Νπ λέπ π βΝηβΝαθ δεα Ϊ α βμΝζσΰπΝΫζζ δοβμΝ δ δεσ β αμΝ(πκυΝγαΝ δαπδ υθ αδΝαπσΝ

βθΝΤπβλ έα)Ν Ν πδξκλβΰκτη θβΝΝάΝηβΝγΫ βΝγαΝ δαεσπ αδΝβΝ πδξκλάΰβ βΝησθκΝΰδαΝ βΝ

γΫ βΝαυ ά,ΝξπλέμΝΪζζ μΝ πδπ υ δμΝΰδαΝ κθΝ λΰκ σ βέ 

ΟδΝ πδξ δλά δμΝ θΝ η τκθ αδΝΰδαΝ αΝΪ κηαΝπκυΝ υξσθΝπλκ ζΪίκυθΝ κΝξλκθδεσΝ

δΪ βηαΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝυπκίκζάμΝ βμΝβζ ε λκθδεάμΝαέ β βμΝηΫξλδΝ βθΝΫε κ βΝ

ΰελδ δεάμΝαπσφα βμέΝΝ 

ΧμΝη έπ βΝπλκ ππδεκτΝσ κθΝαφκλΪΝ κΝ πδξκλβΰκτη θκΝεαδΝηβΝπλκ ππδεσΝγ πλ έ αδΝβΝ

εα αΰΰ ζέαΝ τηία βμΝ λΰα έαμ,Ν σππμΝ πέ βμΝ εαδΝ βΝ γ ζκυ έαΝ Ϋικ κμΝ πκυΝ ΰέθ αδΝ η Ν

πλπ κίκυζέαΝ κυΝ λΰκ σ β,ΝηΫ πΝπλκΰλαηηΪ πθΝπαλκξάμΝκδεκθκηδευθΝευλέπμΝεδθά λπθ 

γ ζκτ δαμΝ ισ κυέΝ θΝ γ πλ έ αδΝ η έπ βΝ πλκ ππδεκτΝ πλκ ππδεσ βΝ ε θάΝ γΫ βΝ πκυΝ

κφ έζ αδΝ ΝζάιβΝ τηία βμΝκλδ ηΫθκυΝξλσθκυ,Νκδε δκγ ζάΝαπκξυλβ β,Ν υθ αιδκ σ β βΝ

ηδ γπ κτΝ πδξ έλβ βμέ 

ΗΝ πδξ έλβ βΝηπκλ έΝθαΝπλκί έΝ Ναθ δεα Ϊ α βΝ κυΝ η υση θκυΝηβΝ πδξκλβΰκτη θκυΝ

πλκ ππδεκτΝπκυΝη έπ ΝεαδΝη ΝΪζζκΝ λΰααση θκΝπκυΝπλκ Ϋζαί ΝβΝ πδξ έλβ βΝη ΪΝ βθΝ

αέ β βΝ ΰδαΝ υπαΰπΰάΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ (εαδΝ αθάε δΝ κΝ ηβΝ η υση θκΝ πλκ ππδεσΝ βμ),Ν

Ϋξκθ αμΝ ΝεΪγ Νπ λέπ π βΝ κΝέ δκΝεαγ υμΝαπα ξσζβ βμέ 

ΑΔΑ: ΒΙΕΡΛ-00Κ
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ΆλγλκΝ1ί 

πδηάευθ βΝΠλκΰλΪηηα κμ 

έθαδΝ υθα άΝβΝ πδηάευθ βΝ κυΝξλσθκυΝ πδξκλάΰβ βμΝεα ΪΝ λδΪθ αΝ(γί)Ν κΝπκζτΝβηΫλ μΝ

η Ν δ σξλκθβΝ Ϋ η υ βΝ βμΝ πδξ έλβ βμ,ΝΰδαΝηβΝαπσζυ βΝπλκ ππδεκτ,Ν Νπ λέπ π βμΝα)ΝΝ

δεαδκζκΰβηΫθβμΝα γΫθ δαμΝ λΰαακηΫθκυ,Νί)ΝΪ δαμΝΪθ υΝαπκ κξυθΝπκυΝξκλβΰ έ αδΝη ΪΝ

απσΝ αέ β βΝ κυΝ λΰαακηΫθκυΝ εαδΝ ΰ)Ν ηβΝ ζ δ κυλΰέαμΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝ ζσΰπΝ γ λδθυθΝ

δαεκπυθέΝ ΗΝ πδηάευθ βΝ ΰέθ αδΝ η ΪΝ απσΝ αέ β βΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝ εαδΝ απσφα βΝ κυΝ

Πλκρ αηΫθκυΝ βμΝεα ΪΝ σπκθΝαλησ δαμΝΤπβλ έαμΝ κυΝΟ έ 

πέ βμΝ Νπ λέπ π βΝαθ δεα Ϊ α βμΝηδ γπ κτΝηΫ αΝ βθ πλκγ ηέαΝ πθΝ λδΪθ αΝ(γί)Ν

βη λυθΝ έθαδΝ υθα άΝβΝ πδηάευθ βΝ κυΝξλσθκυΝ πδξκλάΰβ βμΝ κυΝ λΰκ σ βΝεα ΪΝ λδΪθ αΝ

(γί)ΝβηΫλ μΝΰδαΝεΪγ ΝΪ κηκΝπκυΝαθ δεα α Ϊγβε ,Νη ΪΝαπσΝαέ β βΝ κυΝ λΰκ σ βΝεαδΝ

απσφα βΝ κυΝαλησ δκυΝΠλκρ αηΫθκυΝ βμΝΤπβλ έαμΝ πα ξσζβ βμέΝ 

  π λέπ π βΝαθ δεα Ϊ α βμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ θβη λυθκθ αδΝκδΝαλησ δ μΝ ΝκδΝκπκέ μΝ

έθαδΝυπ τγυθ μΝΰδαΝ κυμΝ υΰε ελδηΫθκυμΝπφ ζκτη θκυμέ 

Άλγλκ 11 

δαεκπάΝ πδξκλάΰβ βμΝ– βηκ δκθκηδεάΝ δσλγπ β  

 Νπ λέπ π βΝπκυΝ κΝπκ σΝ βμΝ θέ ξυ βμΝΫξ δΝεα αίζβγ έΝαπσΝ κθΝΟ Ναξλ π ά πμΝ

απ υγ έαμΝ βθΝ δεαδκτξκΝ πδξ έλβ βΝ εαδΝ δαπδ πγ έΝ παλΪία βΝ σλκυΝ άΝ σλπθΝ άΝ

πλκςπκγΫ πθΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμ,ΝγαΝ φαλησακθ αδΝαθ έ κδξαΝκδΝ δα Ϊι δμΝΝ κυΝΪλγλκυΝ

βλΝ κυΝθέ1βθβή1λκβΝ(Φ ΚΝιίή ’ή1θέθέ1λκβ),ΝσππμΝδ ξτ δΝΰδαΝ βθΝαπσ κ βΝ κθΝΟ ,Ν

ΰδαΝ βθΝ δαεκπάΝ βμΝ πδξκλάΰβ βμΝεαγυμΝεαδΝκδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝη ΝαλδγησΝ1ί1θικζή1βλλ-

25/0016/26-02-1λλιΝ (Φ ΚΝ ’Ν 1βί)Ν πσφα βμΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Οδεκθκηδευθ,Ν βΝ κπκέαΝ

ε σγβε Νεα ’Ν ικυ δκ σ β βΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝζΝ κυΝΪλγλκυΝ1ίθΝ κυΝΚυ δεαΝ βηκ έκυΝ

Λκΰδ δεκτΝ (ΝέΝ βγθβΝ ήΝ 1λλη)Ν εαδΝ υθΪη δΝ βμΝ κπκέαμΝ βΝ έ πλαιβΝ πθΝ σ πθΝ κυΝ

Οέ έ έ έΝαθα Ϋγβε Ν δμΝ βησ δ μΝΟδεκθκηδεΫμΝΤπβλ έ μέ 

Ό κθΝαφκλΪΝ βΝ βηκ δκθκηδεάΝ δσλγπ βΝγαΝ φαλησακθ αδΝκδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝΤΠ Τ Ν

η ΝαλδγηέΝ1ζίηγή ΤΝ1ιζλήβι-3-βίίκ,ΝσππμΝαυ άΝδ ξτ δΝεΪγ ΝφκλΪέ 

Άλγλκ 12 

πέζυ βΝ δαφκλυθ 

Οπκδα άπκ Ν δαφκλΪΝ πλκετο δΝ η αιτΝ πθΝ πδξ δλά πθΝ εαδΝ πθΝ Τπβλ δυθΝ

πα ξσζβ βμΝ κυΝ Ο ,Ν πζβθΝ πθΝ π λδπ υ πθΝ βηκ δκθκηδεάμΝ δσλγπ βμΝ κυΝ

ΪλγλκυΝ11Ν βμΝπαλκτ αμ,ΝΝγαΝ πδζτ αδΝη Ναπσφα βΝ βμΝ δ δεάμΝ πδ λκπάμΝ θ Ϊ πθέ 

ΟδΝ θ Ϊ δμΝγαΝυπκίΪζζκθ αδΝ βθΝαλησ δαΝΤπβλ έαΝ θ σμΝ εαπΫθ Ν(1η)Νβη λυθΝαπσΝ

βθΝεκδθκπκέβ βΝ βμΝαπκλλδπ δεάμΝαπσφα βμέΝ 
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ΆλγλκΝ1γ 

Σάλβ βΝσλπθΝπζβλκφσλβ βμΝεαδΝ βηκ δσ β αμ 

1έΝ ΓδαΝ ζσΰκυμΝ δαφΪθ δαμ, ίΪ δΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ιΝ κυΝ Καθκθδ ηκτΝ ( Κ)Ν 1κβκήβίίθΝ βμΝ

πδ λκπάμ,ΝκΝεα ΪζκΰκμΝ πθΝ δεαδκτξπθΝ κυΝπαλσθ κμΝπλκΰλΪηηα κμΝ(η ΝαθαφκλΪΝ βθΝ

κθκηα έαΝ βμΝπλΪιβμΝεαδΝ κΝπκ σΝ βμΝ βησ δαμΝξλβηα κ σ β βμΝπκυΝξκλβΰ έ αδΝ βθΝ

πλΪιβ)Ν βηκ δκπκδ έ αδΝ βθΝδ κ ζέ αΝwww.espa.gr. 

βέΝ ΝεΪγ Νπ λέπ π βΝ βηκ δκπκέβ βμή βηκ έ υ βμΝ πθΝπλΪι πθ,Ν εΝηΫλκυμΝ κυΝΟ ,Ν

ΰέθ αδΝ ηθ έαΝ ΰδαΝ βθΝ υηη κξάΝ βΝ ξλβηα κ σ β βΝ βμΝ υλππαρεάμΝ θπ βμΝ εαδΝ

δ δεσ λαΝ κυΝ υλππαρεκτΝ ΚκδθπθδεκτΝ Σαη έκυΝ εαδΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ βηκ έκυΝ εαδΝ

δ δεσ λαΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ λΰα έαμΝ εαδΝ ΚκδθπθδεάμΝ φΪζδ βμΝ κΝ πζαέ δκΝ κυΝ

πδξ δλβ δαεκτΝΠλκΰλΪηηα κμΝ« θΪπ υιβΝ θγλυπδθκυΝ υθαηδεκτ»Νβίίι-2013.  

γέΝ ΌζκδΝ κδΝ φκλ έμΝ βμΝ πλΪιβμΝ απκ ζκτθΝ κυ δα δεκτμΝ υθ ζ ΫμΝ δΪξυ βμΝ βμΝ

πζβλκφκλέαμΝ κυμή δμΝ πφ ζκτη θκυμή μΝ εαδ,Ν υπσΝ βθΝ ΫθθκδαΝ αυ ά,Ν ξλβ δηκπκδκτθ,Ν

κλγκζκΰδεΪ,ΝεΪγ Νπλσ φκλκΝηΫ κΝπκυΝγαΝ υηίΪζζ δΝ βΝ δαφΪθ δαΝεαδΝ βθΝαπσε β βΝ

ξλβ δεάμΝπζβλκφκλέαμΝαπσΝ κθΝπζβγυ ησΝ σξκέ 

Πλκε δηΫθκυΝΰδαΝ βθΝ θβηΫλπ βΝ πθΝ δεαδκτξπθΝεαδΝ πθΝπφ ζκτη θπθΝαθΫλΰπθΝΰδαΝ δμΝ

υπκξλ υ δμΝ κυμΝπκυΝαπκλλΫκυθΝαπσΝ αΝ υΰξλβηα κ κ κτη θαΝπλκΰλΪηηα αΝΝΘ ,ΝκδΝ

Τπβλ έ μΝ(ΚΠ Νβ),ΝγαΝπλκίαέθκυθΝ δμΝπαλαεΪ πΝ θΫλΰ δ μμΝ 

i. Γθπ κπκέβ βΝ πλκμΝ κυμΝ δεαδκτξκυμΝ ΰδαΝ βθΝ αθαΰλαφάΝ πθΝ κδξ έπθΝ

υΰξλβηα κ σ β βμΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμ,Ν αΝ παλα α δεΪΝ πζβλπηυθΝ εαδΝ αΝ

παλα α δεΪΝηδ γκ κ έαμΝ πθΝπφ ζκυηΫθπθέ 

ii. Γλαπ άΝ θβηΫλπ β πθΝπφ ζκυηΫθπθΝαθΫλΰπθΝαπσΝ κυμΝ δεαδκτξκυμ,ΝΰδαΝ βθΝΫθ αιβΝ

κυμΝ κΝαθπ ΫλπΝ υΰξλβηα κ κ κτη θκΝπλσΰλαηηαέ 

ΆλγλκΝ1ζ 

Σ ζδεΫμΝ δα Ϊι δμ 

1έΝ Μ Ν βησ δαΝ πλσ εζβ βΝ πκυΝ ε έ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ δκδεβ άΝ κυΝ Ολΰαθδ ηκτΝ

πλκ δκλέα αδΝ βΝ βη λκηβθέαΝ ΫθαλιβμΝ βμΝ υπκίκζάμΝ πθΝ βζ ε λκθδευθΝ αδ ά πθΝ ΰδαΝ

υπαΰπΰάΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ εαδΝ ι δ δε τ αδΝ άήεαδΝ κλέα αδΝ κ δ άπκ Ν θΝ αθαφΫλ αδΝ

κυμΝσλκυμΝ βμΝπαλκτ αμ,Ν βΝίΪ βΝ βμΝ γθδεάμΝεαδΝεκδθκ δεάμΝθκηκγ έαμέΝ 

βέΝ ΗΝ πλκγ ηέαΝ υπκίκζάμΝ πθΝ βζ ε λκθδευθΝ αδ ά πθΝ ΰδαΝ υπαΰπΰάΝ κΝ πλσΰλαηηα,Ν

ζάΰ δΝαυ σηα αΝηΫ πΝ κυΝβζ ε λκθδεκτΝ υ άηα κμΝαδ ά πθ,Ντ λαΝαπσΝ βθΝεΪζυοβΝ

πθΝ εα αθ ηβγ δ υθΝ γΫ πθ,Ν σππμΝ κλέακθ αδΝ κΝ ΪλγλκΝ βΝ βμΝ παλκτ αμέΝ Μ ΪΝ βθΝ

αυ σηα βΝζάιβΝ βμΝαθαφ λση θβμΝπλκγ ηέαμ,Ν υθ ξέα αδΝβΝυπκίκζάΝ πθΝαδ ά πθΝΰδαΝ

αλδγησΝγΫ πθΝπκυΝαθ δ κδξ έΝηΫξλδΝ κΝ1ίΣΝ πθΝαλξδεΪΝεα αθ ηβγ δ υθΝΝγΫ πθέΝ βθΝ
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π λέπ π βΝαυ άΝκδΝγΫ δμΝπαλαηΫθκυθΝ Ν Ϊ δκΝαθαηκθάμΝεαδΝδεαθκπκδκτθ αδΝη ΝίΪ βΝ

βθΝβη λκηβθέαΝυπκίκζάμΝ πθΝαδ ά πθ,Ν φσ κθΝ βηδκυλΰβγκτθΝε θΫμΝγΫ δμέΝ 

γέΝΣκΝ έέΝ κυΝΟλΰαθδ ηκτΝ τθα αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝθαΝαθα έζ δ,ΝθαΝ υθ ξέ δΝεαδΝθαΝ

ζάι δΝ βθΝ πλκγ ηέαΝ υπκίκζάμΝ πθΝ βζ ε λκθδευθΝ αδ ά πθΝ ΰδαΝ υπαΰπΰάΝ κΝ

πλσΰλαηηαέ 

ζέΝΠ λαδ ΫλπΝζ π κηΫλ δ μΝ φαληκΰάμΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμ,Ν ι δ δε τκθ αδΝη ΝαπκφΪ δμΝ

κυΝ έέΝ κυΝΟ ,Νη ΪΝαπσΝ τηφπθβΝΰθυηβΝ βμΝ δαξ δλδ δεάμΝ λξάμέ 

ηέΝΗΝδ ξτμΝ βμΝπαλκτ αμΝαπσφα βμΝαλξέα δΝαπσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ βμΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ

Κυί λθά πμέΝ 

θέΝΗΝαπσφα βΝαυ άΝθαΝ βηκ δ υγ έΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυίΫλθβ βμέ 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗΝΝ 

1. γθδεσΝΣυπκΰλαφ έκΝ(ΰδαΝ βηκ έ υ β)ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ                                    

2. Τπκυλΰ έκΝΟδεκθκηδευθ 

Γ θέΝΛκΰδ άλδκΝ κυΝΚλΪ κυμ 

ΟΝ Ν ΠΛΗΡΧΣΗ 

ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΣΟΝΣ ΨΚΟΤΡ  

 

ΟΝΤΠΟΤΡΓΟ 

Ν ΠΣΤΞΗΝΤΝΝΝΝΝΝΝ

ΝΣ ΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣ  

             

 

 

 

 

ΚΩ  ΧΑ ΔΑΚ  

 

ΟΝΤΠΟΤΡΓΟ 

ΡΓ Ι  

ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Φ ΛΙΗ 

ΤΝΠΡΟΝΟΙ  

 

 

 

 

ΙΧ ΝΝΗΝ ΡΟΤΣΗ 
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21β ήθ βΝξ έπθΝΝσηπθ- ΣηέΝΓ’ 

Παθ πδ βηέκυΝγι,Ν γάθα 

(Γλαφ έκΝηίγ)Γ 

 3. Ο - δκέεβ βΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ 

α)ΝΓλαφέΝεέΝ δκδεβ ά 

ί)Ν ήθ βΝ η 

γθδεάμΝ θ δ Ϊ πμΝκ,ΝΆζδηκμ 

 

ΩΣ ΡΙΚΗΝ ΙΑΝΟΜΗ 

1) ΓλαφέΝεέΝΤπκυλΰκτ 

2) ΓλαφέΝεέΝΤφυπκυλΰκτ 

3) ΓλαφέΝεαμΝΓ θέΝΓλαηηα Ϋπμ 

4) ΓλαφέΝεκυΝΓ θέΝ ήθ άΝ λΰα έαμ 

5) ήθ βΝ ζήΙ 
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