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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
6 Νοεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 1690
Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον
έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου 6.1.10
«Οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων»
της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας
2014-2020.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις εθνικές διατάξεις:
α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005).
β. Του ν. 4314/2014, (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014), «Α. Για τη
διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020
και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
ειδικότερα το άρθρο 69 αυτού.
γ. Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.06.2014), «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Του π.δ. 97/08.09.2017 (ΦΕΚ 138/Α΄/15.09.2017)
«Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων».
ε. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων …. μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού» και συγκεκριμένα το άρθρο 4.
στ. Του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/2015), «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ζ. Της υπ’ αριθ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/Β΄/
28.12.2015) κοινής υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις για
τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσί-
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ων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014
(ΦΕΚ 2573/τ.Β΄)».
η. Της υπ’ αριθ. 1393/25.10.2016 (ΦΕΚ 3501/Β΄/
31.10.2016) κοινής υπουργικής απόφασης, «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας του
άρθρου 62 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της αριθ.
341509/26.11.2008 (ΦΕΚ 2437/Β΄/2008)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
θ. Της υπ’ αριθ. 99/23.01.2017 (ΦΕΚ 309/Β΄/07.02.2017)
κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους
του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας
2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 71 του ν. 4314/2014».
ι. Της υπ’ αριθ. 1390/25.09.2017 κοινής υπουργικής
απόφασης, (ΦΕΚ 3431/Β’/03.10.2017), «Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης
του Μέτρου 6.1.10 “Οριστική Παύση των αλιευτικών
δραστηριοτήτων”, [Καν. (ΕΕ) 508/2014, άρθρο 34], της
Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, “Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους,
καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση
αλιείας”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και
Θάλασσας 2014-2020».
ια. Της υπ’ αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ
3521/Β΄/01.11.2016) απόφασης Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ/712/31.07.2015 (ΦΕΚ
1822/Β΄/2015) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί Κανόνες
επιλεξιμότητας δαπανών για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ
2014-2020 -Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από
Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης”».
ιβ. Της υπ’ αριθ. 2536/35588/27-03-2015 (ΦΕΚ 195/
30-03-2015) απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
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Ενέργειας με την οποία διορίζεται ο Κασίμης Χαράλαμπος του Παναγιώτη, στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
με βαθμό 1ο, της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων.
ιγ. Το Σχέδιο Δράσης που εκπόνησε η Γενική Διεύθυνση
Βιώσιμης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, το οποίο κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία
μας με το υπ’ αριθ. 2293/54704/21.07.2017 έγγραφό της.
ιδ. Τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης Κριτήρια Επιλογής Πράξεων.
ιε. Της υπ’ αριθ. 1177/01.08.2017 (ΦΕΚ 3163/Β΄/
21.09.2017) υπουργικής απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΠΑΛΘ 2014-2020», όπως τροποποιείται και ισχύει.
ιστ. Το υπ’ αριθ. 3476/88249/12.09.2017 έγγραφο της
Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αλιείας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ιζ. Το υπ’ αριθ. 2143.6/76075/2017/25.10.2017 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
2. Τις ενωσιακές διατάξεις:
α. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί καθορισμού
κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΕΚΤ, το ΤΗΣ, το ΕΓΤΑΑ
και το ΕΤΘΑ και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για
το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΤΑ και το ΕΤΘΑ και για την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
β. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και για την
κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ.
2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) 1198/2006 και (ΕΚ)
αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και
ειδικότερα το άρθρο 34.
γ. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την
Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009
του Συμβουλίου και την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΚ)
αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου
και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου.
δ. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1242/2014
της Επιτροπής της 20ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με
τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) αριθ.
508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και
Αλιείας, όσον αφορά την παρουσίαση των σχετικών
σωρευτικών δεδομένων για τις Πράξεις.
ε. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1243/2014
της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2014 σχετικά με
τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και
Αλιείας, όσον αφορά της πληροφορίες που πρέπει να
αποστέλλουν τα κράτη μέλη, καθώς και της ανάγκες σε
δεδομένα και της συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών
δεδομένων.
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στ. Της Εκτελεστικής Απόφασης της Επιτροπής με
αριθμό C (2015) 7417 / 23.10.2015 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020, όπως
τροποποιείται και ισχύει.
ζ. Το υπ’ αριθ. ARES(2017)5319700/31.10.2017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Θαλάσσιας Πολιτικής και
Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δημόσια
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της απόφασης αυτής είναι ο καθορισμός των
όρων και ρυθμίσεων για την εφαρμογή του Μέτρου
6.1.10 «Οριστική Παύση Αλιευτικών δραστηριοτήτων»,
[(Καν. (ΕΕ) 508/2014, άρθρο 34)] της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1 «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης,
αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας», του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας
2014-2020.
Άρθρο 2
Ορισμοί
1. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν
οι ορισμοί:
α. των Κανονισμών (ΕΕ) 1303/2013, 1380/2013 και 508/
2014,
β. του άρθρου 61 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/2014).
2. Πέραν των ορισμών της παρ. 1 ισχύουν και οι ακόλουθοι ορισμοί:
α. Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (ΕΕΕ) επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης,
είναι η Επιτροπή του άρθρου 14 της παρούσας.
β. Όργανα Επιτόπιας Επαλήθευσης (ΟΕΕ) είναι το Όργανο του άρθρου 16 της παρούσας.
γ. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) είναι
το πληροφοριακό σύστημα στο οποίο καταχωρίζονται
όλα τα στοιχεία της πράξης που περιγράφονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
Άρθρο 3
Υπαγόμενες Πράξεις
Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης υπάγονται πράξεις που εντάσσονται στο Μέτρο 6.1.10 «Οριστική
παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων» και αφορούν στη
δράση «Διάλυση αλιευτικού σκάφους». Το Μέτρο αφορά
αποκλειστικά τον τομέα της Θαλάσσιας Αλιείας και η διάλυση θα πραγματοποιείται εντός της ελληνικής επικράτειας.
Στόχος της ενισχυόμενης δράσης με τη στήριξη της
οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων είναι
η εξισορρόπηση συγκεκριμένου τμήματος στόλου με τις
αλιευτικές δυνατότητες που διατίθενται στο τμήμα αυτό.
Άρθρο 4
Φορείς Υλοποίησης
Η αρμοδιότητα διαχείρισης του Μέτρου 6.1.10 «Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων» του Ε.Π.
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Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 ανήκει στην Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας και Θάλασσας (ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ).
Άρθρο 5
Δικαιούχοι - Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
1. Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου
6.1.10 «Οριστική Παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων»
είναι φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, που είναι νόμιμοι
ιδιοκτήτες, για τουλάχιστον ένα (1) έτος, επαγγελματικού
αλιευτικού σκάφους και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του επαγγελματία αλιέα, όπως καθορίζονται
από την εθνική νομοθεσία ή νόμιμοι κληρονόμοι αυτών.
Ως νόμιμοι κληρονόμοι θεωρούνται αυτοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του π.δ. 261/1991 (άρθρο 2, εδάφιο
2 και 3).
Τα σκάφη για τα οποία θα χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση πρέπει:
- Να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια /
Λεμβολόγια και καταχωρημένα στο Εθνικό και Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ - ΚΑΜ) και τα στοιχεία
της άδειας και των λοιπών ναυτιλιακών εγγράφων να
συμφωνούν με τα καταγεγραμμένα στοιχεία του ΕΑΜ ΚΑΜ. Σε αντίθετη περίπτωση, ο δικαιούχος πρέπει να
μεριμνήσει για τον επανέλεγχο των στοιχείων του σκάφους (π.χ. GT, kW, LOA, έτος έναρξης πλόων, ιδιοκτησία,
αλιευτικό εργαλείο, κ.λπ.) και την τυχόν διόρθωση αυτών,
ώστε να υπάρχει πλήρης ταύτιση μεταξύ στοιχείων ναυτιλιακών εγγράφων και ΕΑΜ - ΚΑΜ.
- Να φέρουν ως αλιευτικό εργαλείο δίχτυα ή/και παραγάδια, με οποιαδήποτε σειρά καταχώρησής τους στην
αλιευτική άδεια του σκάφους, ανεξαρτήτως του μήκους
του σκάφους. Αποκλείονται τα σκάφη που φέρουν τα
αλιευτικά εργαλεία: τράτα βυθού (OTB) ή/και γρι-γρι (PS).
- Να φέρουν μηχανή. Σκάφη χωρίς μηχανή (κωπήλατα)
δεν εντάσσονται στο Μέτρο 6.1.10.
- Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να έχουν
συμπληρωθεί τουλάχιστον δέκα (10) έτη από το έτος
έναρξης πλόων (ΕΕΠ).
- Να είναι νηολογημένα ως ενεργά και να έχουν ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα επί τουλάχιστον 90 ημέρες κατ' έτος στη διάρκεια των δύο ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας
υποβολής της αίτησης στήριξης.
- Να διαθέτουν επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ
τόσο κατά την ημερομηνία αίτησης για ένταξη, όσο και
κατά την ημερομηνία διάλυσης.
- Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Ενωσιακής
και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά
αλιευτικά σκάφη.
- Να μην έχουν χρονική δέσμευση από προηγούμενη
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠΑΛ 2007-2013 κατά
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση
που έχει επιδοτηθεί η αγορά συστημάτων VMS ή ERS για
το σκάφος, η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, μετά την υλοποίηση της πράξης (διάλυση του σκάφους) θα ενημερώσει την αρμόδια
Υπηρεσία για πιθανή ανάκτηση μέρους ή του συνόλου
της οικονομικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε για το/τα
εν λόγω σύστημα/συστήματα.
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- Να είναι ελεύθερα πάσης φύσεως βαρών.
- Η διάλυσή τους να πραγματοποιηθεί εντός της ελληνικής επικράτειας.
2. Οι ενισχύσεις παρέχονται σε δικαιούχους που:
(i) δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από Εθνικό ή Ενωσιακό Πρόγραμμα, για το εν
λόγω σκάφος,
(ii) συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) έως δ) του άρθρου
10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 και υποβάλουν ενυπόγραφη
δήλωση, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, (Υπόδειγμα 4 Υπεύθυνης Δήλωσης),
(iii) συνεχίζουν να συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) έως
δ) του άρθρου 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής της δράσης και για καθορισμένη
περίοδο πέντε ετών μετά την τελευταία πληρωμή στον
εν λόγω δικαιούχο,
(iv) δεν εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης
προηγούμενης κρατικής ενίσχυσης.
Επισημαίνεται ότι ο δικαιούχος απαγορεύεται να νηολογήσει / λεμβολογήσει νέο αλιευτικό σκάφος εντός
πέντε (5) ετών από την παραλαβή της στήριξης.
Άρθρο 6
Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας
Το Μέτρο 6.1.10 «Οριστική παύση των αλιευτικών
δραστηριοτήτων» αφορά αποκλειστικά τον τομέα της
θαλάσσιας Αλιείας.
Άρθρο 7
Γενικοί κανόνες επιλεξιμότητας Πράξεων
Οι Πράξεις είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από
το ΕΤΘΑ εφόσον:
i. Δεν έχουν ενταχθεί και δεν χρηματοδοτούνται από
άλλο ενωσιακό ή εθνικό πρόγραμμα.
ii. Αφορούν τμήμα του στόλου για το οποίο προβλέπεται η εξισορρόπησή του με τις αλιευτικές δυνατότητες που διατίθενται στο τμήμα αυτό, σύμφωνα με
σχετικό Σχέδιο Δράσης της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
iii. Η στήριξη που καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο
33 του Καν.(ΕΕ)508/14 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων», αφαιρείται από τη στήριξη που
χορηγείται σε ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών που εντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 34 για το ίδιο σκάφος.
iv. Πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές αναγράφονται σωρευτικά στο άρθρο 5
της παρούσας.
Άρθρο 8
Προϋπολογισμός - Διάρκεια υλοποίησης
Ο προϋπολογισμός του Μέτρου 6.1.10 «Οριστική
παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων» ανέρχεται σε
40.000.0000 ευρώ.
Η διάρκεια υλοποίησης των πράξεων και το ακριβές
χρονοδιάγραμμα θα ορισθεί στην Απόφαση Ένταξης και
Χρηματοδότησης.
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Άρθρο 9
Ένταση ενίσχυσης - Ύψος αποζημίωσης Περιοχές εφαρμογής
Το Μέτρα 6.1.10 «Οριστική παύση των αλιευτικών
δραστηριοτήτων» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, αφορά αποκλειστικά τον τομέα της Θαλάσσιας Αλιείας, και εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με ένταση
ενίσχυσης 100% επί της επιλέξιμης δαπάνης της πράξης.
Για τον υπολογισμό της χρηματικής αποζημίωσης του
σκάφους που αποσύρεται από την αλιευτική δραστηριότητα, λαμβάνονται υπόψη, η «αξία βάσης» αλιευτικού
σκάφους [αξία σκάφους δέκα (10) ετών, χωρητικότητας
μέχρι 2 GT], η παλαιότητα του σκάφους, η χωρητικότητα
σε GT, η ισχύς της μηχανής σε kW, οι ημέρες εργασίας/
έτος, το αλιευτικό εργαλείο άδειας και εφαρμόζεται ο
ακόλουθος μαθηματικός τύπος:
• Σολ= Α + Β
• Α= {Αβ - Αβ[(Π-10)·1,2]%} ·Σχ
• Β= Α·(Βμ + Βη + Βε)%
• Σολ = Το συνολικό ποσό χρηματικής αποζημίωσης
• Αβ = «αξία βάσης» αλιευτικού σκάφους (25.000) €
• Π = Ηλικία/παλαιότητα του σκάφους. Για σκάφη άνω
των 30 ετών, η τιμή του παραμένει σταθερή και ισούται
με 30. Το ποσό μειώνεται αναλογικά για κάθε έτος από
τα 10-30 έτη.
• Σχ = Συντελεστής χωρητικότητας σύμφωνα με τον
Πίνακα 1.
• Βμ = Βαθμός αλιευτικής πίεσης στα αποθέματα από
την ισχύ της μηχανής σύμφωνα με τον Πίνακα 2.
• Βη = Βαθμός αλιευτικής πίεσης στα αποθέματα από τις
ημέρες εργασίας/έτος σύμφωνα με τον Πίνακα 3.
• Βε = Βαθμός Αλιευτικής πίεσης στα αποθέματα από
το εργαλείο σύμφωνα με τον Πίνακα 4.
Ο μαθηματικός τύπος τροφοδοτείται με τους αντίστοιχους συντελεστές / βαθμούς βαρύτητας, όπως αυτοί έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με τους ακόλουθους
πίνακες:
Πίνακας 1
Παράμετρος Χωρητικότητας
Κατηγορία ανά
χωρητικότητα (GT)

Συντελεστής (Σχ)

έως 1,5

0,5

1,51 – 3

1

3,01 – 5

2

5,01 – 10

4

10,01 – 25

6

25,01 – 50

10

50,01 – 100

14

100,01 – 200

16

200,01 – 350

18

350,01 – 500

20

500,01 και άνω

24
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Πίνακας 2
Παράμετρος Μηχανής (kW)
Κατηγορία KW
έως 20
20,01 – 100
100,01 - 200
200,01 - 350
350,01 - 500
500,01 και άνω

Βμ
1
2
3
4
5
6

Πίνακας 3
Παράμετρος ημερών εργασίας/έτος*
Κατηγορία αριθμός ημερών
εργασίας επί του σκάφους*
90 – 120
121- 150
151 – 180
181 και άνω
*M.O. δύο τελευταίων ετών

Βη
2
3
5
6

Πίνακας 4
Παράμετρος εργαλείου
Κατηγορία
Βε
Στατικά εργαλεία (παράκτια αλιεία)
2
Για σκάφη με ολικό μήκος (LOA) κάτω των 6 μέτρων
και τα οποία έχουν χωρητικότητα μέχρι 0,5 GT τίθεται
ελάχιστο ποσό αποζημίωσης, το ποσό των 6.000 €, και
δεν εφαρμόζεται ο ανωτέρω μαθηματικός τύπος.
Στην περίπτωση απώλειας αλιευτικού σκάφους μεταξύ
της ημερομηνίας της Απόφασης Ένταξης και Χρηματοδότησης και της πραγματικής ημερομηνίας της οριστικής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων (διάλυση
σκάφους), διενεργείται δημοσιονομική διόρθωση για
το ποσό της αποζημίωσης που καταβλήθηκε από την
ασφάλεια.
Άρθρο 10
Διαδικασία υποβολής και παραλαβής
αίτησης χρηματοδότησης
Η αίτηση θα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο
ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και μετά
την οριστικοποίησή της θα παράγεται αποδεικτικό που
θα πρέπει να υπογράφουν όλοι οι τυχόν ιδιοκτήτες του
επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους, όπως αυτοί αναφέρονται στην επαγγελματική άδεια του σκάφους και
θα αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ μαζί με τα υπόλοιπα
δικαιολογητικά του φακέλου υποβολής της αίτησής του
για ένταξη στο Μέτρο 6.1.10. Η ημερομηνία έναρξης
υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, καθώς και
κάθε άλλη λεπτομέρεια, ορίζεται στην Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Χρηματοδότησης, που εκδίδεται από
τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.
Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης
δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75)
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για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς,
θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα
ζητούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων
που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Άρθρο 11
Δικαιολογητικά και στοιχεία για την παραλαβή
της αίτησης χρηματοδότησης από ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ Περιεχόμενο φακέλου χρηματοδότησης
Ο φάκελος Αίτησης Χρηματοδότησης θα κατατίθεται
εις διπλούν και πρέπει απαραίτητα και ανάλογα με την
περίπτωση, να περιλαμβάνει, τα πιο κάτω δικαιολογητικά, (που θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά σύμφωνα με
την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία) :
1. Περιγραφή των περιεχομένων του φακέλου.
2. Το αποδεικτικό της ηλεκτρονικής υποβολής της
αίτησης που παρήχθη από τη διαδικτυακή εφαρμογή,
υπογεγραμμένο από όλους τους συμπλοιοκτήτες. Σε
περίπτωση εταιρείας θα φέρει και σφραγίδα του φορέα.
3. Έντυπο Αίτησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 της
παρούσας, πλήρως συμπληρωμένο που θα επέχει τη
θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και θα φέρει πρωτότυπη υπογραφή από όλους τους συμπλοιοκτήτες. Σε περίπτωση
εταιρείας θα φέρει και σφραγίδα του φορέα.
4. Πλήρες αντίγραφο, (και τις κενές σελίδες), της Άδειας
Αλιευτικού Επαγγελματικού Σκάφους σε ισχύ.
5. Πλήρες αντίγραφο, (και τις κενές σελίδες), της Ατομικής Επαγγελματικής Άδειας όλων των δικαιούχων σε ισχύ.
6. Βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, (Υπόδειγμα 8, κατόπιν αίτησης σύμφωνα με το Υπόδειγμα
7), από την οποία να προκύπτει ο αριθμός των ημερών
(τουλάχιστον 90 ημέρες κατ’ έτος), κατά τις οποίες το
σκάφος έχει ασκήσει αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα στη διάρκεια εκάστου εκ των δύο ημερολογιακών
ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της
αίτησης στήριξης.
Η πιστοποίηση της εργασίας των 90 ημερών κατ’ έτος
στη θάλασσα διενεργείται:
i. Για τα σκάφη που σύμφωνα με την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία υποχρεούνται να φέρουν και να έχουν
σε λειτουργία Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού (συσκευή VMS), μέσω του ελέγχου των στοιχείων
που μεταβιβάζονται από τις εν λόγω συσκευές στο Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας (Κ.Π.Α.) του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Για την πιστοποίηση της ύπαρξης δεδομένων του δορυφορικού συστήματος παρακολούθησης σκαφών θα
αποστέλλεται από τη Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας του
Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. σχετικό έγγραφο προς την
αρμόδια Λιμενική Αρχή.
ii. Για τα σκάφη που δεν είναι υποχρεωμένα να φέρουν
VMS ή για τις χρονικές περιόδους που έχει δηλωθεί η
δυσλειτουργία του, οι ιδιοκτήτες τους πρέπει να προσκομίζουν στην αρμόδια Λιμενική Αρχή τουλάχιστον
ένα από τα ακόλουθα παραστατικά:
α) Έντυπο Ημερολόγιο Αλιείας,
β) Ημερολόγιο Γέφυρας Σκάφους,
γ) Τιμολόγια αλιευμάτων.
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Οι Λιμενικές Αρχές δε δύνανται να εκδίδουν σχετικές
Βεβαιώσεις στις περιπτώσεις που δεν τους υποβάλλονται
τα ανωτέρω αποδεικτικά στοιχεία (Υπόδειγμα 9).
Ως εκ τούτου, δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν θεωρούνται επαρκή παραστατικά και δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της ενεργού αλιευτικής δραστηριότητας του
σκάφους οι υπεύθυνες δηλώσεις των πλοιοκτητών, οι
ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων, οι βεβαιώσεις αλιευτικών
συλλόγων και συνεταιρισμών ή άλλα δικαιολογητικά.
Αντίγραφα των παραστατικών και στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση της βεβαίωσης ενεργού
αλιευτικής δραστηριότητας του σκάφους, θα τηρούνται
σε φάκελο στο αρχείο της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής
και θα είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο των ελεγκτικών
οργάνων.
Σε περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι δραστηριοποιείται αλιευτικά σε γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητας άλλης Λιμενικής Αρχής, τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται
Υπηρεσιακά προς χρήση με ευθύνη της Αρμόδιας Λιμενικής αρχής νηολόγησης/λεμβολόγησης του σκάφους.
Στην περίπτωση που δεν δηλώνονται οι ακριβείς ημέρες
εργασίας του σκάφους ανά ημερολογιακό έτος, αλλά μόνο
ότι εργάστηκε πέραν των 90 ημερών για κάθε έτος, τότε η
αίτηση δεν απορρίπτεται και τόσο στα κριτήρια επιλογής,
όσο και στον υπολογισμό της αποζημίωσης θεωρείται ότι
το σκάφος εργάστηκε 90 ημέρες για κάθε έτος.
7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, κάνοντας χρήση του Υποδείγματος 4, στην οποία ο ενδιαφερόμενος
θα δηλώνει, ότι:
- Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή παράπτωμα που θίγει τους κανόνες της Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ και δεν έχει καταδικαστεί για
αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή η
οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με το άρθρο
10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 του ΕΤΘΑ και τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν(ΕΕ)288/2015. Συγκεκριμένα:
i. Δεν έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση βάσει του
άρθρου 42 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του
Συμβουλίου ή του άρθρου 90, παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1224/2009.
ii. Δεν έχει συμμετάσχει στην εκμετάλλευση, τη διαχείριση ή την ιδιοκτησία αλιευτικών σκαφών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας της
Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 40 παράγραφος 3
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ή σκαφών που φέρουν τη σημαία χωρών οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί
ως μη συνεργαζόμενες τρίτες χώρες κατά το άρθρο 33
του ίδιου κανονισμού.
iii. Δεν έχει διαπράξει σοβαρές παραβάσεις των κανόνων της ΚΑλΠ οι οποίες έχουν λάβει το χαρακτηρισμό
αυτό σε άλλες νομοθετικές πράξεις του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
iv. Δεν έχει διαπράξει απάτη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας ή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας.
- Ότι το ίδιο σκάφος δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση - επιχορήγηση σε αναπτυξιακό νόμο ή
σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
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- Ότι έχει παρέλθει η 5ετία, (μακροχρόνιες δεσμεύσεις),
στην περίπτωση που έχουν χρηματοδοτηθεί δαπάνες
επί του σκάφους στα πλαίσια του ΕΠΑΛ 2007-2013, με
εξαίρεση δαπάνες για αλιευτικά εργαλεία.
8. Τουλάχιστον τρεις (3) έγχρωμες και πρόσφατες φωτογραφίες του σκάφους εντός θαλάσσης, διαφορετικής
γωνίας λήψης (μετωπική και πλευρικές), που θα φέρουν
την ημερομηνία λήψης τους, με εμφανή τη σήμανσή
του σκάφους (όνομα, αριθμός και λιμάνι νηολόγησης /
λεμβολόγησης).
9. Σε περίπτωση εταιρείας :
i. Καταστατικό ή Εταιρικό (κατά περίπτωση) του φορέα,
καθώς και την τελευταία τροποποίησή του που έγινε μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
ii. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου
αρμοδίου οργάνου όπως προσδιορίζεται στο Καταστατικό του φορέα για τον ορισμό του υπευθύνου υλοποίησης της πράξης. Το ανωτέρω πρόσωπο είναι το μόνο
αρμόδιο για την υποβολή αίτησης πληρωμής.
iii. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση.
iv. Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική
διαχείριση.
Άρθρο 12
Όργανα αξιολόγησης των
αιτήσεων χρηματοδότησης - Κριτήρια
και διαδικασία αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης
πραγματοποιείται από στελέχη της αρμόδιας Μονάδας
της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ.
Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ δύναται να
αναθέτει την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης σε αξιολογητές εγκεκριμένου Μητρώου αξιολογητών.
Η διαδικασία ελέγχου πληρότητας, αξιολόγησης και
επιλογής των πράξεων περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
1ο Στάδιο: Έλεγχος πληρότητας στοιχείων της αίτησης
χρηματοδότησης
Ο έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων
της αίτησης χρηματοδότησης πραγματοποιείται με βάση
το τυποποιημένο ερωτηματολόγιο «Έλεγχος πληρότητας
και επιλεξιμότητας Πράξεων».
Κατά τον έλεγχο πληρότητας και εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ δύναται να ζητήσει από τον αιτούντα
την υποβολή διευκρινήσεων ή/και συμπληρωματικών
στοιχείων. Οι διευκρινίσεις ή/και τα συμπληρωματικά
στοιχεία οφείλεται να υποβληθούν από τον αιτούντα,
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
παραλαβής του σχετικού εγγράφου της Υπηρεσίας. Με
την υποβολή τους, η Αίτηση ελέγχεται εκ νέου ως προς
την πληρότητά της. Εάν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία
και δεν υποβληθούν τα πρόσθετα ζητηθέντα στοιχεία η
αίτηση ακυρώνεται οριστικά και ενημερώνεται αρμοδίως ο φορέας.
2ο Στάδιο: Αξιολόγηση της αίτησης χρηματοδότησης
Για τις αιτήσεις που κρίνονται πλήρεις, η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ
προβαίνει σε αξιολόγηση και βαθμολόγηση αυτών με
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βάση τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων, όπως αυτά εγκρίνονται και ισχύουν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και εξειδικεύονται στην παρούσα σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο Παράρτημα 1 και τους συνημμένους
πίνακες κριτηρίων.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι συγκριτική. Οι
σχετικές λεπτομέρειες θα καθορίζονται στην Πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής
και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης, εφόσον κριθεί αναγκαίο
η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ δύναται να προβεί στη διασταύρωση /
επιβεβαίωση των υποβληθέντων στοιχείων ή / και να
ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων. Τα
απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία θα πρέπει να
υποβληθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από
την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού εγγράφου
της Υπηρεσίας. Με την υποβολή των συμπληρωματικών
στοιχείων, η αίτηση αξιολογείται και βαθμολογείται ως
προς τα κριτήρια επιλογής πράξεων. Εάν παρέλθει η
ανωτέρω προθεσμία και δεν υποβληθούν τα πρόσθετα ζητηθέντα στοιχεία, η αίτηση ακυρώνεται οριστικά.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και
βαθμολόγησης του συνόλου των αιτήσεων που έχουν
υποβληθεί κατά τη χρονική περίοδο του «κύκλου αξιολόγησης» και σύμφωνα με την Πρόσκληση υποβολής
αιτήσεων του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής
και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων και με βάση τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης, παράγεται Πίνακας
κατάταξης αποτελεσμάτων αξιολόγησης με φθίνουσα
σειρά βαθμολόγησης, καθώς και πίνακας με όλες τις μη
παραδεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης.
Οι αιτήσεις που χρηματοδοτούνται προκύπτουν με
βάση τη σειρά κατάταξης στην κατάσταση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των θετικά αξιολογημένων αιτήσεων
και μέχρι την εξάντληση του αντίστοιχου προϋπολογισμού της Πρόσκλησης.
Συνεπώς, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης παράγονται οι ακόλουθοι προσωρινοί πίνακες, οι
οποίοι οριστικοποιούνται με την ολοκλήρωση εξέτασης
των ενστάσεων εκ μέρους των δυνητικών δικαιούχων επί
του αποτελέσματος της αξιολόγησης:
• Πίνακας εγκεκριμένων αιτήσεων.
• Πίνακας εγκεκριμένων αιτήσεων μη ενισχυόμενων,
λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού της Πρόσκλησης.
• Πίνακας απορριφθεισών αιτήσεων, λόγω αρνητικής
αξιολόγησης.
Η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ έχει την ευθύνη καταχώρησης στο ΟΠΣ
και αρχειοθέτησης όλων των στοιχείων της αξιολόγησης
των επενδυτικών προτάσεων.
Άρθρο 13
Έγκριση χρηματοδότησης
Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης, ο προϊστάμενος της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ,
εισηγείται αρμοδίως στο Γενικό Γραμματέα Αγροτικής
Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων επί των
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης ο οποίος εκδίδει τη
σχετική Απόφαση Έγκρισης.
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Στη συνέχεια ενημερώνονται οι δυνητικοί δικαιούχοι
των αιτήσεων χρηματοδότησης για τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης και δίνεται προθεσμία τριών (3) εργάσιμων
ημερών για την υποβολή ενστάσεων.
Άρθρο 14
Διαδικασία ενστάσεων
Στην περίπτωση αντιρρήσεων επί του αποτελέσματος
αξιολόγησης, δίνεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης
(ενδικοφανούς προσφυγής με την έννοια του άρθρου
25 του ν. 2690/1999), εκ μέρους του φορέα της Πράξης,
κατά των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ
εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων
ημερών, από την επομένη της ημερομηνίας γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.
Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης
Ενστάσεων (ΕΕΕ), η σύσταση και συγκρότηση της οποίας
πραγματοποιείται με Απόφαση της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ και η
οποία θα πρέπει να ολοκληρώσει τις εν λόγω διαδικασίες
εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, για το σύνολο των
υποβληθέντων ενστάσεων, από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής τους.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εκδίδεται σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής
&ι Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων επί του αποτελέσματος
εξέτασης των ενστάσεων και ενημερώνονται αρμοδίως
οι ενιστάμενοι με επαρκή και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση
του αποτελέσματος της εξέτασής τους.
Άρθρο 15
Απόφαση ένταξης
και χρηματοδότησης Πράξεων
Με την έγκριση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας
αξιολόγησης και των αποτελεσμάτων εξέτασης των ενστάσεων, οριστικοποιούνται από την Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ τα στοιχεία των εγκεκριμένων αιτήσεων και εκδίδεται η Απόφαση Ένταξης και Χρηματοδότησης Πράξεων του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής
Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, μετά από
εισήγηση του προϊσταμένου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, με τους
οριστικούς πλέον πίνακες κατάταξης, για το σύνολο των
εγκεκριμένων αιτήσεων, η οποία αναρτάται και δημοσιεύεται στη “Διαύγεια”.
Η Απόφαση Ένταξης και Χρηματοδότησης Πράξεων
διαβιβάζεται με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στους δικαιούχους και κοινοποιείται στις κατά τόπο αρμόδιες,
Υπηρεσίες Αλιείας και τις Λιμενικές Αρχές νηολόγησης/
λεμβολόγησης των σκαφών.
Άρθρο 16
Διαδικασία Υλοποίησης - Παρακολούθησης
και Πιστοποίησης Πράξεων
1. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των Πράξεων
γίνεται από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ. Η Επαλήθευση - Πιστοποίηση διενεργείται από τα ΟΕΕ.
2. Ο ορισμός του ΟΕΕ γίνεται με Απόφαση της ΕΥΔ
ΕΠΑΛΘ, σε εύλογο χρονικό διάστημα ενόψει της διεξαγωγής της επιτόπιας επαλήθευσης και πάντως μετά την
έκδοση της Απόφασης Ένταξης και Χρηματοδότησης
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Πράξεων. Στη σύνθεση του ΟΕΕ δύνανται να συμμετέχουν στελέχη της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, ή / και υπάλληλοι της
Κεντρικής Διοίκησης ή / και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Κατά τον ορισμό των μελών των ΟΕΕ διασφαλίζεται η
μη συμμετοχή τους στην αξιολόγηση της ελεγχόμενης
Πράξης. Το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΟΕΕ περιλαμβάνει την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου της
Πράξης, σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται
στην ισχύουσα κάθε φορά Απόφαση Ένταξης και Χρηματοδότησης και την παρούσα Απόφαση.
Η επιτόπια επαλήθευση - πιστοποίηση πραγματοποιείται, μετά από αίτηση επαλήθευσης - πληρωμής του
δικαιούχου, στον τόπο υλοποίησης της Πράξης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 18 της παρούσας και
συνίσταται στην πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου
της ενίσχυσης, σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στην Απόφαση Ένταξης και Χρηματοδότησης
της Πράξης.
3. Ο δικαιούχος μετά την παραλαβή της Απόφασης
Ένταξης και Χρηματοδότησης της Πράξης προβαίνει
άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών που προηγούνται της
διάλυσης του σκάφους (έκδοση πιστοποιητικού ότι το
σκάφος είναι ελεύθερο πάσης φύσης βαρών, έκδοση
απαραίτητων αδειών για την ανέλκυση και διάλυση από
την αρμόδια Λιμενική Αρχή για την ανέλκυση και διάλυση, κ.λπ.) και στη συνέχεια υποβάλλει αίτημα επιτόπιας
επαλήθευσης - πιστοποίησης και πληρωμής στην ΕΥΔ
ΕΠΑΛΘ συνοδευόμενο από τα σχετικά δικαιολογητικά,
όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 17 της παρούσας
Απόφασης.
4. Εφόσον το αίτημα επαλήθευσης - πιστοποίησης και
τα αναγκαία πληροφοριακά στοιχεία και δικαιολογητικά
είναι σύμφωνα με τους όρους της οικείας Πρόσκλησης,
διαβιβάζεται από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ στο ΟΕΕ ο σχετικός
φάκελος. Το ΟΕΕ προσδιορίζει την ημερομηνία επιτόπιας
επαλήθευσης - πιστοποίησης της Πράξης (διάλυση του
σκάφους), καταβάλλοντας προσπάθεια για τη διενέργεια
στον ίδιο τόπο και την ίδια ημερομηνία περισσότερων
της μίας επιτόπιας επαλήθευσης - πιστοποίησης όμοιων
Πράξεων (διαλύσεις σκαφών) αν είναι δυνατόν. Κατά τη
διάλυση διασφαλίζεται η τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων για την προστασία του περιβάλλοντος.
5. Το ΟΕΕ οφείλει εντός 30 ημερολογιακών ημερών
από την ημερομηνία παραλαβής του φακέλου να συντάξει την Έκθεση Επαλήθευσης - Πιστοποίησης της
εξεταζόμενης Πράξης (Πρακτικό Διάλυσης), η οποία
συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό που αποδεικνύει
την υλοποίηση της Πράξης.
6. Το κόστος της επιτόπιας επαλήθευσης των Πράξεων
από τα ΟΕΕ, αποτελεί δαπάνη του προγράμματος στα
πλαίσια της Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠΑΛΘ 2014 - 2020.
7. Με βάση την Έκθεση Επαλήθευσης - Πιστοποίησης
(Πρακτικό Διάλυσης) και μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 17 της παρούσας, η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ προβαίνει, εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των δικαιολογητικών
πληρωμής από το ΟΕΕ, στην εξέταση του αιτήματος και
στην έκδοση βεβαίωσης πιστοποίησης και πληρωμής, με

47132

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

την οποία ορίζεται το καταβλητέο ποσό της δημόσιας
οικονομικής ενίσχυσης στον δικαιούχο της Πράξης.
8. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται σε
μία (1) δόση.
9. Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους.
Άρθρο 17
Περιεχόμενο Φακέλου Αιτήματος
Επαλήθευσης - Πληρωμής
1. Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το αίτημα επαλήθευσης - πληρωμής περιλαμβάνουν :
i. Περιγραφή του περιεχομένου του φακέλου.
ii. Αίτημα επαλήθευσης - πληρωμής υπογεγραμμένο
από όλους τους πλοιοκτήτες. Σε περίπτωση εταιρείας θα
φέρει και σφραγίδα του φορέα.
iii. Αντίγραφο Άδειας επαγγελματικής αλιείας του σκάφους θεωρημένη για το έτος που θα πραγματοποιηθεί
η διάλυση του σκάφους.
iv. Την Άδεια Διάλυσης του σκάφους που εκδίδεται από
την αρμόδια Λιμενική Αρχή μετά από επιβεβαίωση ότι
το σκάφος είναι ελεύθερο βαρών.
v. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού στην οποία αναγράφεται το όνομα
του δικαιούχου, καθώς και ο αριθμός IBAN, στον οποίο
θα κατατεθεί η οικονομική ενίσχυση.
vi. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του δικαιούχου
στην οποία θα δηλώνεται ότι :
- Συμφωνεί και αποδέχεται τους όρους και τις δεσμεύσεις της Απόφασης Ένταξης και Χρηματοδότησης, τόσο
για την εκτέλεση της Πράξης, όσο και για τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις του μετά την ολοκλήρωση υλοποίησής
της.
- Τα παρεχόμενα στοιχεία στο αίτημα Επαλήθευσης Πληρωμής, είναι έγκυρα και πραγματικά.
vii. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλονται επίσης:
- Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας περί μη τροποποίησης του καταστατικού της επιχείρησης, ή για τις
σχετικές τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά
την υποβολή της αίτησης.
- Πρόσφατη βεβαίωση περί μη πτώχευσης και μη
υποβολής αίτησης για πτώχευση ή μη θέσης αυτής σε
εκκαθάριση σε περίπτωση ναυτικών εταιρειών.
- Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση
και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση στην περίπτωση ναυτικών εταιρειών.
2. Για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου (διάλυση του σκάφους) ο δικαιούχος πρέπει να προσκομίσει
στο ΟΕΕ την Άδεια Επαγγελματικής Αλιείας του σκάφους
θεωρημένη για το έτος που πραγματοποιείται η διάλυση
του σκάφους. Η Άδεια ακυρώνεται με διάτρηση και την
παραλαμβάνει το Λιμενικό όργανο που είναι μέλος του
ΟΕΕ. Η ακυρωμένη Άδεια φυλάσσεται στο φάκελο του
σκάφους που διατηρείται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή
3. Για τη συμπλήρωση του φακέλου προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η πληρωμή, ο δικαιούχος πρέπει να
προσκομίσει στο ΟΕΕ Βεβαίωση ή πιστοποιητικό της
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αρμόδιας Λιμενικής Αρχής για την οριστική διαγραφή
του σκάφους από τα Νηολόγια / Λεμβολόγια λόγω διάλυσης, καθώς και ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες
οριστικής διαγραφής του από το Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο Σκαφών (ΕΑΜ).
Άρθρο 18
Έλεγχος των Δικαιολογητικών
του Αιτήματος Επαλήθευσης Πληρωμής Διαδικασία Καταβολής Ενισχύσεων
1. Ο κατατεθείς φάκελος πληρωμής, ελέγχεται για την
πληρότητά του από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ. Η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, δύναται να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία για τη συμπλήρωση
του φακέλου. Στη συνέχεια ο φάκελος πληρωμής, «πλήρης», προωθείται στο αρμόδιο ΟΕΕ, το οποίο προβαίνει
στις ακόλουθες ενέργειες:
(i) Εξετάζει λεπτομερώς τα παραστατικά στοιχεία και
δικαιολογητικά που προσκόμισε ο δικαιούχος, σε σχέση με την Πράξη και παρίσταται κατά τη διάλυση του
σκάφους.
Ειδικότερα αρμοδιότητες του ΟΕΕ είναι:
• να προβεί σε προπαρασκευαστικό έλεγχο του αιτήματος επαλήθευσης -πιστοποίησης του δικαιούχου
και σε επιβεβαίωση των σημείων ελέγχου Β1 έως Β4 του
Υποδείγματος 6,
• να ενημερώσει εγγράφως τον δικαιούχο ή τους δικαιούχους σε περίπτωση ομάδας σκαφών, για την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η επικείμενη επαλήθευση
-πιστοποίηση, καθώς και για όλα τα δικαιολογητικά /
στοιχεία που πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του ΟΕΕ,
• να προβεί στους ελέγχους των σημείων ελέγχου Γ 1
έως Γ5 του Υποδείγματος 6, ήτοι:
- να προβεί στην ταυτοποίηση του σκάφους σε σχέση
με τα χαρακτηριστικά του και τις αρχικά υποβληθείσες
φωτογραφίες του στην Αίτηση Ένταξης,
- να επιβεβαιώσει ότι η άδεια επαγγελματικής αλιείας
του σκάφους είναι σε ισχύ (θεωρημένη για το έτος που
πραγματοποιείται η διάλυση),
- να λάβει φωτογραφίες πριν και κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας διάλυσης,
- να πιστοποιήσει το φυσικό αντικείμενο της Πράξης
(πλήρης διάλυση του σκάφους και καταστροφή της τροπίδας), σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται
στην παρούσα υπουργική απόφαση, τη σχετική Πρόσκληση και την Απόφαση Χρηματοδότησης της Πράξης,
- να ακυρώσει την Άδεια Επαγγελματικής Αλιείας του
σκάφους, και να την παραδώσει στην αρμόδια Λιμενική
Αρχή. Η Άδεια Αλιευτικού Επαγγελματικού Σκάφους, ακυρώνεται με διάτρηση και την παραλαμβάνει το Λιμενικό
όργανο που είναι μέλος του ΟΕΕ. Η ακυρωμένη Άδεια
φυλάσσεται στο φάκελο του σκάφους που διατηρείται
στην αρμόδια Λιμενική Αρχή.
Το σύνολο των προς επαλήθευση στοιχείων (σημεία
ελέγχου), αποτυπώνονται σε Λίστα Επιτόπιας Επαλήθευσης Πράξης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6), η οποία συμπληρώνεται
κατά τον προπαρασκευαστικό έλεγχο (σημεία ελέγχου
Β1 έως Β4) και κατά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του
φυσικού αντικειμένου (σημεία ελέγχου Γ 1 έως Γ5) και
φυλάσσεται στο φάκελο της Πράξης,
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- να διασφαλίσει την τήρηση των λοιπών όρων υλοποίησης της Πράξης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
Απόφαση Χρηματοδότησης της Πράξης.
(ii) Το ΟΕΕ οφείλει να ελέγξει τα δικαιολογητικά και
να πιστοποιήσει την οριστική διάλυση του σκάφους σε
τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες το αργότερο από
την ημερομηνία παραλαβής του φακέλου του αιτήματος
Επαλήθευσης - Πληρωμής του δικαιούχου.
(iii) Συμπληρώνει τη λίστα Διοικητικής και Επιτόπιας
Επαλήθευσης (Υπόδειγμα 6) αιτήματος Επαλήθευσης –
Πληρωμής.
(iv) Συντάσσει Έκθεση Επαλήθευσης - Πιστοποίησης (Πιστοποιητικό Διάλυσης) σε πέντε (5) αντίγραφα
σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 της εξεταζόμενης Πράξης.
Το ΟΕΕ διαβιβάζει από ένα (1) αντίγραφο της Έκθεσης
Επαλήθευσης - Πιστοποίησης (Πρακτικό Διάλυσης) της
Πράξης, συνοδευόμενο από το σχετικό φωτογραφικό
τεκμηριωτικό υλικό, στην αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας και
στην αρμόδια Λιμενική Αρχή.
2. Με βάση την Έκθεση Επαλήθευσης - Πιστοποίησης
η αρμόδια Λιμενική Αρχή κινεί άμεσα τη διαδικασία
οριστικής διαγραφής του σκάφους από τα Νηολόγια ή
Λεμβολόγια και την οριστική διαγραφή του ΑΜΑΣ του
σκάφους από το Εθνικό και το Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ - ΚΑΜ).
Η αρμόδια Λιμενική Αρχή συμπληρώνει οπωσδήποτε
τα εξής πεδία του σχετικού Δελτίου 2 για τη διαγραφή
του ΑΜΑΣ του σκάφους από το ΕΑΜ - ΚΑΜ:
- ένδειξη «DES» στο πεδίο ’’Τύπος Γεγονότος’,
- ημερομηνία διαγραφής από το νηολόγιο/λεμβολόγιο
στο πεδίο «Ημερομηνία Γεγονότος», η οποία μπορεί να
συμπίπτει και με «την ημερομηνία της Έκθεσης Επιτόπιας
Επαλήθευσης»,
- ένδειξη «AC» στο πεδίο ’’Κωδικός Ενίσχυσης».
3. Η Έκθεση Επαλήθευσης - Πιστοποίησης, αποστέλλεται από το ΟΕΕ στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, σε έντυπη μορφή
(2 αντίγραφα) που συνοδεύονται από το Υπόδειγμα 6
υπογεγραμμένο, το σχετικό φωτογραφικό τεκμηριωτικό
υλικό και τα δικαιολογητικά του άρθρου 17, παράγραφος
3 της παρούσας.
4. Η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών πληρωμής από το ΟΕΕ, πραγματοποιεί τον οριστικό
έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών και εφόσον
διαπιστωθεί μετά από έλεγχο στα μητρώα σκαφών ΕΑΜ
ότι έχει καταχωρηθεί ορθά η οριστική διαγραφή του σκάφους (με στοιχεία που συμφωνούν με αυτά της Απόφασης Ένταξης), προβαίνει σε εκτύπωση του ιστορικού
του σκάφους από το ΕΑΜ και στην έκδοση Απόφασης
Βεβαίωσης -Ολοκλήρωσης και Πληρωμής Πράξης με
την οποία βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της Πράξης και
ορίζεται το τελικό καταβλητέο ποσό της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης. Η ανωτέρω Απόφαση κοινοποιείται
στον δικαιούχο της οικονομικής ενίσχυσης.
Στη συνέχεια η Απόφαση - Βεβαίωση Ολοκλήρωσης
και Πληρωμή της Πράξης διαβιβάζεται στην Οικονομική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων με τα προβλεπόμενα σχετικά συνοδευτικά
δικαιολογητικά.
Με την καταχώρηση των απαραίτητων δεδομένων στο
ΟΠΣ, η δημόσια χρηματοδότηση που αναλογεί στους δι-
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καιούχους καταβάλλεται από την Οικονομική Υπηρεσία
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διενέργεια των πληρωμών της.
5. Η δημόσια ενίσχυση δεν εκχωρείται σε τρίτους.
Άρθρο 19
Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης
και Χρηματοδότησης Πράξεων
1. Είναι δυνατή η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης
και Χρηματοδότησης Πράξεων:
- Μόνο σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
αυτής, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του δικαιούχου και σε εύλογο χρόνο πριν τη λήξη αυτού
και
- Σε περίπτωση θανάτου του πλοιοκτήτη και μεταβίβαση του σκάφους στους κληρονόμους, σύμφωνα με
την εθνική νομοθεσία.
2. Η παρέλευση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της Πράξης, χωρίς ο Δικαιούχος να έχει προβεί σε
υποβολή δήλωσης παραίτησης (σιωπηρή παραίτηση), ή
υποβολή αιτήματος παράτασης στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, αποτελεί λόγο ανάκλησης της Απόφασης Χρηματοδότησης
της Πράξης και ακύρωσης της χρηματοδότησης από την
ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ.
3. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:
I. Υποβάλλεται από το δικαιούχο αίτημα τροποποίησης, στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, με συνημμένα όλα τα έγγραφα
και δικαιολογητικά που το τεκμηριώνουν.
II. Η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ εξετάζει το αίτημα τροποποίησης της
Πράξης. Το αίτημα γίνεται αποδεκτό, εφόσον τηρούνται
οι όροι του παρόντος άρθρου και οι όροι της Απόφασης Χρηματοδότησης και εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης
Κοινοτικών Πόρων για την τροποποίηση της Απόφασης
Χρηματοδότησης της Πράξης. Η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ ενημερώνει
αρμοδίως το δικαιούχο.
III. Στην περίπτωση απόρριψης του αιτήματος τροποποίησης εκδίδεται από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, έγγραφο απόρριψης του αιτήματος τροποποίησης της Πράξης με πλήρη αιτιολόγηση των λόγων απόρριψης και αποστέλλεται
στον δικαιούχο, ο οποίος δεσμεύεται να υλοποιήσει την
Πράξη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρχική απόφαση
χρηματοδότησης.
Άρθρο 20
Ολοκλήρωση και Παραλαβή Πράξεων
1. Ως ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της Πράξης, θεωρείται η διάλυση του σκάφους και η έκδοση της
Έκθεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης (Πρακτικό Διάλυσης), από το Όργανο Επιτόπιας Επαλήθευσης (ΟΕΕ).
2. Η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, βάσει της Έκθεσης Επαλήθευσης,
προβαίνει στη σύνταξη της Απόφασης-βεβαίωσης ολοκλήρωσης της Πράξης, η οποία υπογράφεται από τον
Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης
Κοινοτικών Πόρων και κοινοποιείται στο δικαιούχο.
Στην Απόφαση - βεβαίωση ολοκλήρωσης της Πράξης:
- Βεβαιώνεται η ολοκλήρωση υλοποίησης του φυσικού
αντικειμένου (διάλυση του σκάφους).
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- Διαπιστώνεται η τήρηση των υποχρεώσεων του δικαιούχου που τίθενται στην Απόφαση Χρηματοδότησης
της Πράξης.
- Διαπιστώνεται η συμμόρφωση του δικαιούχου με
τυχόν συστάσεις προγενέστερων επαληθεύσεων και
ελέγχων που έχουν διενεργηθεί από το ΟΕΕ ή άλλα ελεγκτικά όργανα.
- Καθορίζεται η ακριβής ημερομηνία ανάληψης κάθε
μακροχρόνιας δέσμευσης του δικαιούχου, όπως αυτές
έχουν περιγραφεί στην Απόφαση Χρηματοδότησης.
3. Η έκδοση Απόφασης Ολοκλήρωσης των Πράξεων, πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση υλοποίησης
όλων των Πράξεων που περιλαμβάνονται στην Απόφαση
Ένταξης.
Άρθρο 21
Παρακολούθηση ολοκληρωμένων Πράξεων
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ παρακολουθεί την τήρηση του συνόλου των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο δικαιούχος, βάσει του
θεσμικού πλαισίου και της Απόφασης Χρηματοδότησης
της Πράξης και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για
την ανάκτηση μέρους ή του συνόλου των ενισχύσεων
που έχουν καταβληθεί.
Άρθρο 22
Υποχρεώσεις δικαιούχων
οικονομικών ενισχύσεων
Ο δικαιούχος υποχρεούται:
i Να υλοποιήσει την Πράξη σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Απόφαση Χρηματοδότησής της.
ii Να τηρεί την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά
την εκτέλεση της Πράξης.
iii Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο Πράξης με όλα
τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της Πράξης έως
την ολοκλήρωση, και την αποπληρωμή της. Στο φάκελο
της Πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα για διάστημα πέντε (5) ετών από την τελική πληρωμή
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.
iv Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη
τη διάρκεια εκτέλεσης της Πράξης και για όσο χρόνο ο
δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα
έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της Πράξης, στην
ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
v Να αποδέχεται τη συμπερίληψή του στον κατάλογο των Πράξεων του ΕΠΑΛΘ που δημοσιοποιεί η ΕΥΔ
ΕΠΑΛΘ, στη διαδικτυακή πύλη www.alieia.gr, κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα V του
Καν. 508/2014, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία
του δικαιούχου και της Πράξης, σύνοψη της Πράξης, η
ημερομηνία υλοποίησης της Πράξης (διάλυση σκάφους),
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η συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ο ταχυδρομικός κώδικας,
ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, η χώρα, η
ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της Πράξης.
vi Η μεταβίβαση του ενισχυόμενου επαγγελματικού
αλιευτικού σκάφους μέχρι την υλοποίηση της Πράξης
επιτρέπεται κατόπιν έγκρισης της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ μόνο σε
περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής (σε περίπτωση
θανάτου δικαιούχου και εφόσον οι κληρονόμοι δύνανται - αναλαμβάνουν το σύνολο των υποχρεώσεων που
απορρέουν από την υλοποίηση της Πράξης.
vii Ο δικαιούχος απαγορεύεται να νηολογήσει/λεμβολογήσει νέο αλιευτικό σκάφος εντός πέντε ετών από
την παραλαβή της στήριξης. Σύμφωνα με το άρθρο 4
του Καν.(ΕΕ) 1380/2013, ως αλιευτικό σκάφος ορίζεται
οποιοδήποτε σκάφος είναι εξοπλισμένο για την εμπορική εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων ή με
δίχτυ παγίδα ερυθρού τόνου. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης αυτής, ανακτάται όλο το ποσό της
ενίσχυσης.
viii Ο δικαιούχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με
τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1
στοιχεία α) έως δ) του άρθρου 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014.
ix Σε περίπτωση παράβασης των αναφερομένων στις
προηγούμενες παραγράφους, η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ δύναται να
αποφασίζει την ανάκτηση μέρους ή και του συνόλου
των ενισχύσεων.
Άρθρο 23
Ανωτέρα βία και Έκτακτα γεγονότα
1. Σε περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας ή άλλων
γεγονότων τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης του δικαιούχου της ενίσχυσης, τότε αναστέλλεται η εκπλήρωση των
υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σχετική Απόφαση
Χρηματοδότησης της Πράξης, στο μέτρο και στο χρόνο
που αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την
εκπλήρωσή τους.
2. Προς τούτο, ο επικαλούμενος περιστατικό της παραπάνω κατηγορίας, υποχρεούται να το γνωστοποιήσει
εγγράφως στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, υποβάλλοντας και όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά. Η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ εξετάζει τα
επικαλούμενα περιστατικά «ανωτέρας βίας και έκτακτων
γεγονότων» και εισηγείται αρμοδίως και κατά περίπτωση, για την αδυναμία ή μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων από τον δικαιούχο, στον Γενικό Γραμματέα
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων,
με Απόφαση του οποίου δύναται να υπάρξει εξαίρεση
του δικαιούχου από συγκεκριμένες υποχρεώσεις.
3. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος έχει εγκριθεί
για χρηματοδότηση και το σκάφος του βυθιστεί ή καταστραφεί ολοσχερώς χωρίς υπαιτιότητά του, κατά το
χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία
της Απόφασης Ένταξης και Χρηματοδότησης μέχρι και
την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη διάλυσή του,
το γεγονός θεωρείται ως διάλυση του σκάφους εφόσον
αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα έγγραφα. Η
Πράξη είναι επιλέξιμη για πληρωμή, αφού διενεργηθεί
δημοσιονομική διόρθωση για το ποσό της αποζημίωσης
που καταβλήθηκε από την ασφάλεια.
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Άρθρο 24
Δημοσιονομικές διορθώσεις - Ανακτήσεις
1. Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας, από τα
αρμόδια Όργανα Επαλήθευσης, Πιστοποίησης ή/και
Ελέγχου, ή παράβασης των αναφερόμενων του άρθρου 22, εφαρμόζονται οι διαδικασίες δημοσιονομικής
διόρθωσης και η ανάκτηση των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών σύμφωνα με την αριθ.
99/23.01.2017 (ΦΕΚ 309/Β’/07.02.2017) κοινή υπουργική απόφαση, «Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων
και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως
καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του ΕΠΑΛΘ 2014-2020»,
όπως τροποποιείται και ισχύει.
2. Για τις διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης
απάτης ακολουθείται η Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία
όπως εξειδικεύεται και τροποποιείται κάθε φορά.
Άρθρο 25
Δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης
1. Η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ οφείλει να δημοσιεύει μέσω του τύπου και ηλεκτρονικά την Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι
όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι θα λάβουν έγκαιρα γνώση
για την ύπαρξη και το περιεχόμενο της Πρόσκλησης.
2. Οι κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας μεριμνούν
για τη δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης/Επικοινωνίας, στους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού, στους Αλιευτικούς Συνεταιρισμούς και σε λοιπούς φορείς της περιοχής ευθύνης τους, που μπορούν να συμβάλλουν στην
ευρύτερη δυνατή ενημέρωση του πληθυσμού και όλων
των δυνητικών δικαιούχων, χωρίς διακρίσεις.
3. Οι εν λόγω ενέργειες δημοσιοποίησης, α) καταγράφονται λεπτομερώς από τις κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας, οι οποίες οφείλουν να τηρούν σε αρχείο όλα
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τα αποδεικτικά στοιχεία δημοσιοποίησης της Πρόσκλησης και β) κοινοποιούνται στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Μεθοδολογία Αξιολόγησης Κριτήρια Επιλογής Πράξεων
Βαθμολόγηση Πράξεων
Τα κριτήρια επιλογής πράξεων βασίζονται στις γενικές
αρχές κριτηρίων επιλογής οι οποίες εγκρίθηκαν από την
Επιτροπή Παρακολούθησης.
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει δύο (2) στάδια:
ΣΤΑΔΙΟ Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΣΤΑΔΙΟ Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Στο Στάδιο Β, περιλαμβάνονται κριτήρια, τόσο αποκλεισμού της πράξης, όσο και κριτήρια μετρήσιμα, με
την αντίστοιχη τιμή τους όπου έχουν ορισθεί κλίμακες
τιμών, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες κριτηρίων, από τους οποίους θα προκύψει η τελική βαθμολογία
της πράξης και θα καθοριστεί η σειρά κατάταξης στον
τελικό πίνακα των πράξεων, καθότι εφαρμόζεται η συγκριτική αξιολόγηση.
Οι Ομάδες κριτηρίων του σταδίου Β’ περιλαμβάνουν
κριτήρια που αφορούν σε:
ΣΤΑΔΙΟ Β1:Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου
της πρότασης
ΣΤΑΔΙΟ Β2:Τήρηση θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών
ΣΤΑΔΙΟ Β3:.Σκοπιμότητα της πράξης
Ακολουθούν αναλυτικά πίνακες με τα κριτήρια του Α’
και του Β’ σταδίου αξιολόγησης για το Μέτρο 6.1.10 της
Προτεραιότητας 1 του ΕΠΑΛΘ.



Ǿ ĮȓĲȘıȘ İȓȞĮȚ ȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȘ Įʌȩ ĲȠ ȞȩȝȚȝȠ İțʌȡȩıȦʌȠ ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ

ȉȣʌȚțȒ ʌȜȘȡȩĲȘĲĮ ĲȘȢ

3

4

ȅ ĳȠȡȑĮȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ĲȘȞ ʌȡȩĲĮıȘ İȝʌȓʌĲİȚ ıĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ
įȣȞȘĲȚțȫȞ įȚțĮȚȠȪȤȦȞ ʌȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȩıțȜȘıȘ

ǼȟİȚįȓțİȣıȘ țȡȚĲȘȡȓȠȣ
Ǿ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ İȓȞĮȚ İȞĲȩȢ ĲȘȢ
ʌȡȠșİıȝȓĮȢ ʌȠȣ ĲȓșİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȩıțȜȘıȘ

ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ İȐȞ Ƞ ĳȠȡȑĮȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ĲȘȞ ʌȡȩĲĮıȘ ȑȤİȚ ĲȘȞ
ĮȡȝȠįȚȩĲȘĲĮ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ ȆȡȐȟȘȢ. ȅ ȑȜİȖȤȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ȕȐıȘ ıĲȠȚȤİȓĮ
ĲİțȝȘȡȓȦıȘȢ (ʌ.Ȥ. țĮȞȠȞȚıĲȚțȑȢ ĮʌȠĳȐıİȚȢ, țĮĲĮıĲĮĲȚțȐ ĳȠȡȑȦȞ țȜʌ) ʌȠȣ
ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıȣȞȘȝȝȑȞĮ țĮĲȐ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȠȣ ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ țĮȚ ĲĮ ȠʌȠȓĮ
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȩıțȜȘıȘ

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ țȡȚĲȘȡȓȠȣ
ǲȜİȖȤȠȢ
ıȣȝȕĮĲȩĲȘĲĮȢ ȆȡȐȟȘȢ
ǻȚțĮȚȠȪȤȠȢ ʌȠȣ
İȝʌȓʌĲİȚ ıĲȘȞ
ȆȡȩıțȜȘıȘ

Ȉȉǹǻǿȅ ǹ. ǼȁǼīȋȅȈ ȆȁǾȇȅȉǾȉǹȈ Ȁǹǿ ǼȆǿȁǼȄǿȂȅȉǾȉǹȈ ȆȇǹȄǼȍȃ

ǻȚțĮȚȠȪȤȠȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ
ĲȘȞ ĮȡȝȠįȚȩĲȘĲĮ
ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ
ȆȡȐȟȘȢ

2

1

ǹ/ǹ

ȀȇǿȉǾȇǿǹ

ȆȇȅȉǼǿȃȅȂǼȃOȈ ȉǿȉȁȅȈ
ȆȇǹȄǾȈ :

ȃǹǿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ

6.1.10 ǱȡșȡȠ 34 ȅȡȚıĲȚțȒ ʌĮȪıȘ ĲȦȞ ĮȜȚİȣĲȚțȫȞ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ

ȂǼȉȇȅ :

ȉȚȝȒ
ȃǹǿ
ȅȋǿ

3. ǻȚĮıĳȐȜȚıȘ ȚıȠȡȡȠʌȓĮȢ ȝİĲĮȟȪ ĮȜȚİȣĲȚțȒȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ įȚĮșȑıȚȝȦȞ ĮȜȚİȣĲȚțȫȞ įȣȞĮĲȠĲȒĲȦȞ

ǼǿǻǿȀȅȈ ȈȉȅȋȅȈ :

ȅȡȚıĲȚțȒ ȆĮȪıȘ ĲȦȞ ĮȜȚİȣĲȚțȫȞ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ

1 : ȆȡȠȫșȘıȘ ĲȘȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȐ ȕȚȫıȚȝȘȢ, ĮʌȠįȠĲȚțȒȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠȣȢ ʌȩȡȠȣȢ țĮȚȞȠĲȩȝȠȣ,
ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ țĮȚ ȕĮıȚȗȩȝİȞȘȢ ıĲȘ ȖȞȫıȘ ĮȜȚİȓĮȢ

ȆȇȅȉǼȇǹǿȅȉǾȉǹ :

ȀȍǻǿȀȅȈ ȆȇȅȈȀȁǾȈǾȈ :

ǹȁǿǼǿǹȈ & ĬǹȁǹȈȈǹȈ 2014 - 2020

ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǿǹȀȅ
ȆȇȅīȇǹȂȂǹ :

Ȉȉǹǻǿȅ ǹ. ǼȁǼīȋȅȈ ȆȁǾȇȅȉǾȉǹȈ Ȁǹǿ ǼȆǿȁǼȄǿȂȅȉǾȉǹȈ ȆȇǹȄǼȍȃ

47136
Τεύχος Β’ 3903/06.11.2017



ȆĮȡĮįİțĲȩ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ

ǼȀȆȁǾȇȍȈǾ ȀȇǿȉǾȇǿȍȃ
ȈȉǹǻǿȅȊ ǹ

8

7

6

5

ȆİȡȓȠįȠȢ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ
İȞĲȩȢ ʌİȡȚȩįȠȣ
İʌȚȜİȟȚȝȩĲȘĲĮȢ
ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚțȒȢ
ʌİȡȚȩįȠȣ țĮȚ
ȆȡȩıțȜȘıȘȢ
ȆȡȐȟȘ Ș ȠʌȠȓĮ
İȝʌȓʌĲİȚ ıĲȠȞ șİȝĮĲȚțȩ
ȈĲȩȤȠ, ǼȚįȚțȩ ȈĲȩȤȠ
țĮȚ ȂȑĲȡȠ ĲȘȢ
ȆȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ
ȂȘ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȦȞ
ȤȠȡȘȖȠȪȝİȞȦȞ
ȤȡȘȝĮĲȠįȠĲȒıİȦȞ

ȣʌȠȕĮȜȜȩȝİȞȘȢ
ʌȡȩĲĮıȘȢ

ȆȇȅȏȆȅĬǼȈǾ ĬǼȉǿȀǾȈ ǹȄǿȅȁȅīǾȈǾȈ:
ĬİĲȚțȒ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ țȡȚĲȘȡȓȦȞ ĲȠȣ ȈȉǹǻǿȅȊ ǹ

ȅ įȚțĮȚȠȪȤȠȢ įİȞ ȑȤİȚ įȚĮʌȡȐȟİȚ ĮʌȐĲȘ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȠȣ Ǽȉǹ Ȓ ĲȠȣ ǼȉĬǹ
(ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 10 ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ 508/2014)

ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ İȐȞ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ȝȘ įȚʌȜȒ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ ĲȘȢ ȓįȚĮȢ
įĮʌȐȞȘȢ Įʌȩ ȐȜȜĮ ǼʌȚȤİȚȡȘıȚĮțȐ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮ, ȤȡȘȝĮĲȠįȠĲȚțȐ İȡȖĮȜİȓĮ
Ȓ /țĮȚ İșȞȚțȠȪȢ ʌȩȡȠȣȢ

ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ İȐȞ Ș ʌȡȐȟȘ İȝʌȓʌĲİȚ ıĲȠ șİȝĮĲȚțȩ ıĲȩȤȠ/ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮ/
İȚįȚțȩ ıĲȩȤȠ/ ȝȑĲȡȠ ĲȘȢ ȆȡȩıțȜȘıȘȢ

ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ İȐȞ Ș ʌİȡȓȠįȠȢ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȘȢ ʌȡȠȢ
ıȣȖȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ ȆȡȐȟȘȢ İȝʌȓʌĲİȚ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ İʌȚȜİȟȚȝȩĲȘĲĮȢ
ĲȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ, İțĲȩȢ İȐȞ ıĲȘȞ ʌȡȩıțȜȘıȘ ȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ
ʌȡȠșİıȝȓĮ

ȁȠȚʌȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȆȡȩıțȜȘıȘ (ȈĲȘ ȜȓıĲĮ İȟȑĲĮıȘȢ
ʌȜȘȡȩĲȘĲĮȢ : ȐįİȚİȢ, İȖțȡȓıİȚȢ, țȜʌ.)

ǵȋǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

Ǿ ʌȡȐȟȘ ʌȡȠȤȦȡİȓ
ıĲȠ ȈĲȐįȚȠ Ǻ ĲȘȢ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ
Ǿ ʌȡȐȟȘ
ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ

Τεύχος Β’ 3903/06.11.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

47137



ǼțʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ
țȡȚĲȘȡȓȠȣ

ǼțʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ
țȡȚĲȘȡȓȠȣ

ǹȟȚȠȜȠȖİȓĲĮȚ Ș ʌȜȘȡȩĲȘĲĮ ĲȘȢ
ʌİȡȚȖȡĮĳȒȢ ĲȠȣ ĳȣıȚțȠȪ ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȠȣ
ĲȘȢ ȆȡȐȟȘȢ ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲĮ ȕĮıȚțȐ
ĲİȤȞȚțȐ țĮȚ ȜȠȚʌȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌȠȣ
șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮșȑĲİȚ ĲȠ ıțȐĳȠȢ
Ǿ ȡİĮȜȚıĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣ
ȤȡȠȞȠįȚĮȖȡȐȝȝĮĲȠȢ İȟİĲȐȗİĲĮȚ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ :
Į) ĲȠ ĳȣıȚțȩ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ țĮȚ ĲȘȞ
İʌȚȜİȖȝȑȞȘ ȝȑșȠįȠ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ ,

ȇİĮȜȚıĲȚțȩĲȘĲĮ
ȤȡȠȞȠįȚĮȖȡȐȝȝĮĲȠȢ

1.

2.

ȀĮĲȐıĲĮıȘ

ȆȜȘȡȩĲȘĲĮ țĮȚ ıĮĳȒȞİȚĮ
ĲȠȣ ĳȣıȚțȠȪ ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȠȣ
ĲȘȢ ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȘȢ
ʌȡȩĲĮıȘȢ

ǼȟİȚįȓțİȣıȘ țȡȚĲȘȡȓȠȣ

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ țȡȚĲȘȡȓȠȣ

Į/Į

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȉȚȝȒ

Ȉȉǹǻǿȅ Ǻ1. ȆȁǾȇȅȉǾȉǹ Ȁǹǿ ȈǹĭǾȃǼǿǹ ȉȅȊ ȆǼȇǿǼȋȅȂǼȃȅȊ ȉǾȈ ȆȇȅȉǹȈǾȈ
ǺĮșȝȩ
Ȣ

ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ

3. ǻȚĮıĳȐȜȚıȘ ȚıȠȡȡȠʌȓĮȢ ȝİĲĮȟȪ ĮȜȚİȣĲȚțȒȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ įȚĮșȑıȚȝȦȞ ĮȜȚİȣĲȚțȫȞ įȣȞĮĲȠĲȒĲȦȞ
6.1.10 ǱȡșȡȠ 34 ȅȡȚıĲȚțȒ ʌĮȪıȘ ĲȦȞ ĮȜȚİȣĲȚțȫȞ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ

1 : ȆȡȠȫșȘıȘ ĲȘȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȐ ȕȚȫıȚȝȘȢ, ĮʌȠįȠĲȚțȒȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠȣȢ ʌȩȡȠȣȢ țĮȚȞȠĲȩȝȠȣ,
ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ țĮȚ ȕĮıȚȗȩȝİȞȘȢ ıĲȘ ȖȞȫıȘ ĮȜȚİȓĮȢ

ȆȇȅȉǼȇǹǿȅȉǾȉǹ :

ǼǿǻǿȀȅȈ ȈȉȅȋȅȈ :
ȂǼȉȇȅ :
ȀȍǻǿȀȅȈ ȆȇȅȈȀȁǾȈǾȈ :

ǹȁǿǼǿǹȈ Ȁǹǿ ĬǹȁǹȈȈǹȈ 2014-2020

ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǿǹȀȅ ȆȇȅīȇǹȂȂǹ :

Ȉȉǹǻǿȅ Ǻ. ǹȄǿȅȁȅīǾȈǾ ȉȍȃ ȆȇȅȉǹȈǼȍȃ ǹȃǹ ȅȂǹǻǹ ȀȇǿȉǾȇǿȍȃ

47138
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος Β’ 3903/06.11.2017



Ǿ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ
ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ıĲȐįȚȠ Ǻ2
Ǿ ʌȡȐȟȘ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ

ȃǹǿ
ȅȋǿ

ȅȋǿ

ǼțʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ
țȡȚĲȘȡȓȠȣ

ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ ĮȞ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ȚıȩĲȘĲĮ
ȝİĲĮȟȪ ĮȞįȡȫȞ țĮȚ ȖȣȞĮȚțȫȞ, țĮșȫȢ țĮȚ
ĮȞ ĮʌȠĲȡȑʌİĲĮȚ țȐșİ įȚȐțȡȚıȘ, (ĳȪȜȠȣ,
ĳȣȜȒȢ, İșȞȠĲȚțȒȢ țĮĲĮȖȦȖȒȢ, ț.Ȝʌ.),
ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 7, ĲȠȣ ȀĮȞ
1303/13
ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ İĳȩıȠȞ Ș ʌȡȐȟȘ İȞȑȤİȚ
ıĲȠȚȤİȓĮ țȡĮĲȚțȫȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ, Ș
ıȣȝȕĮĲȩĲȘĲȐ ĲȘȢ ȝİ ĲȠ țĮȞȠȞȚıĲȚțȩ
ʌȜĮȓıȚȠ ĲȦȞ țȡĮĲȚțȫȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ.
ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ ĮȞ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ İʌĮȡțȫȢ Ș

ȆȡȠĮȖȦȖȒ ĲȘȢ ȚıȩĲȘĲĮȢ
ĮȞįȡȫȞ țĮȚ ȖȣȞĮȚțȫȞ țĮȚ
ĲȘȢ ȝȘ įȚȐțȡȚıȘȢ

ȈȣȝȕĮĲȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ
ȝİ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ
ĮȞĲĮȖȦȞȚıȝȠȪ țĮȚ ĲȦȞ
țȡĮĲȚțȫȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ

ǼȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ

3.

4.

5.

6.

ǼțʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ

ǼțʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ
țȡȚĲȘȡȓȠȣ

ǼțʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ
țȡȚĲȘȡȓȠȣ

ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ ĮȞ Ș ȆȡȐȟȘ ıȣȞȐįİȚ ȝİ ĲȚȢ
ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞİȢ įȡȐıİȚȢ țĮȚ ĲȠȣȢ ıĲȩȤȠȣȢ
ĲȠȣ ȈȤİįȓȠȣ ǻȡȐıȘȢ ĲȘȢ īǻǺǹ

ǼȞĮȡȝȩȞȚıȘ ĲȘȢ ȆȡȐȟȘȢ
ȝİ ĲȠ İțʌȠȞȘșȑȞ «ȈȤȑįȚȠ
ǻȡȐıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
ȆȡȠıĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣ
ǻȚĮȡșȡȦĲȚțȠȪ
ȆȜİȠȞȐıȝĮĲȠȢ ĲȠȣ
ǹȜȚİȣĲȚțȠȪ ıĲȩȜȠȣ
ȆĮȡȐțĲȚĮȢ ǹȜȚİȓĮȢ»

ǻǼȃ
ǼĭǹȇȂȅǽ
Ǽȉǹǿ
ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

Ȉȉǹǻǿȅ Ǻ2. ȉǾȇǾȈǾ ĬǼȈȂǿȀȅȊ ȆȁǹǿȈǿȅȊ Ȁǹǿ ǼȃȈȍȂǹȉȍȈǾ ȅȇǿǽȅȃȉǿȍȃ ȆȅȁǿȉǿȀȍȃ

ǼȀȆȁǾȇȍȈǾ ȀȇǿȉǾȇǿȍȃ ȈȉǹǻǿȅȊ
Ǻ1

ȆȇȅȏȆȅĬǼȈǾ ĬǼȉǿȀǾȈ ǹȄǿȅȁȅīǾȈǾȈ:
H ȆȡȐȟȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞİȚ șİĲȚțȒ ĲȚȝȒ “ȃǹǿ” ıİ ȩȜĮ ĲĮ
țȡȚĲȒȡȚĮ.

ȕ) ĲȠȣȢ İȞįİȤȩȝİȞȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ
ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ
İʌİȞįȣĲȚțȠȪ ıȤİįȓȠȣ
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ǼȓįȠȢ ȈțȐĳȠȣȢ țĮȚ ȤȡȒıȘ
ĮȜȚİȣĲȚțȫȞ İȡȖĮȜİȓȦȞ

ȆĮȜĮȚȩĲȘĲĮ ıțȐĳȠȣȢ

ȂȒțȠȢ ȈțȐĳȠȣȢ (LOA)

ȋȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮ ıțȐĳȠȣȢ
GT

8.

9.

10.

11.

ǼȀȆȁǾȇȍȈǾ ȀȇǿȉǾȇǿȍȃ ȈȉǹǻǿȅȊ
Ǻ2

7.

ǼȞĮȡȝȩȞȚıȘ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ
ȝİ ĲȘȞ ȚıȤȪȠȣıĮ ȀȠȚȞȒ
ǹȜȚİȣĲȚțȒ ȆȠȜȚĲȚțȒ țĮȚ ĲȘȞ
ȀȠȚȞȒ ȅȡȖȐȞȦıȘ ǹȖȠȡȐȢ

ʌȡȠıȕĮıȚȝȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ
ĮĲȩȝȦȞ ȝİ ĮȞĮʌȘȡȓĮ

ǼțʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ
țȡȚĲȘȡȓȠȣ

țȡȚĲȘȡȓȠȣ

ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ Ș ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ıțȐĳȠȣȢ
ıİ GT. ȆȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ ıĲĮ
ıțȐĳȘ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ.

ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ ĮȞ Ș ȆȡȐȟȘ ĮĳȠȡȐ ıİ
ıțȐĳȠȢ ȝİ ȝȘȤĮȞȒ țĮȚ ȩȤȚ țȦʌȒȜĮĲȠ,
țĮșȫȢ țĮȚ ĮȞ ĮĳȠȡȐ ĲȠ ĮȜȚİȣĲȚțȩ
İȡȖĮȜİȓȠ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ ȐįİȚĮ ĮȜȚİȓĮȢ «ǻǿȋȉȊǹ
Ȇǹȇǹīǹǻǿǹ», țĮșȩĲȚ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ĲĮ
ȕĮıȚțȐ țȡȚĲȒȡȚĮ ĲȠȣ ȈȋǼǻǿȅȊ ǻȇǹȈǾȈ
ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ Ș ʌĮȜĮȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ıțȐĳȠȣȢ.
ȍȢ ĮĳİĲȘȡȓĮ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ĲȘȢ ȘȜȚțȓĮȢ
ĲȠȣ ıțȐĳȠȣȢ ȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ĲȠ ǲĲȠȢ
ǲȞĮȡȟȘȢ ȆȜȩȦȞ (ǼǼȆ).
ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ ĲȠ ȝȑȖİșȠȢ ĲȠȣ ıțȐĳȠȣȢ,
ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȢ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮ ıĲĮ ıțȐĳȘ
ȝȚțȡȩĲİȡȠȣ ȝİȖȑșȠȣȢ ĲȦȞ 6 ȝȑĲȡȦȞ țĮȚ
ȝİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲȦȞ 12 ȝȑĲȡȦȞ

Ǿ ʌȡȐȟȘ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ

ȅȋǿ

5

Į. 05 GT

10

10

Ȗ. ȆȐȞȦ Įʌȩ 12 ȂȑĲȡĮ

Ȗ. ȆȐȞȦ Įʌȩ 15 GT

10
7

Į. 06 ȂȑĲȡĮ
ȕ. 612 ȂȑĲȡĮ

7

5

Ȗ. ȆȐȞȦ Įʌȩ 20 ǲĲȘ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȕ. 515 GT

10
7

ȅȋǿ

ȃǹǿ

Ǿ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ
ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ıĲȐįȚȠ
Ǻ3

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

ȅȋǿ
ǻǼȃ
ǼĭǹȇȂȅǽ
Ǽȉǹǿ

Į. 1015 ǲĲȘ
ȕ. 1520 ǲĲȘ

ǼțʌȜȒȡȦıȘ
țȡȚĲȘȡȓȠȣ

Ȉȉǹǻǿȅ Ǻ3. ȈȀȅȆǿȂȅȉǾȉǹ ȉǾȈ ȆȇǹȄǾȈ

ȆȇȅȏȆȅĬǼȈǾ ĬǼȉǿȀǾȈ ǹȄǿȅȁȅīǾȈǾȈ:
H ȆȡȐȟȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞİȚ șİĲȚțȒ ĲȚȝȒ “ȃǹǿ” Ȓ “ǻİȞ
İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ” ıİ ȩȜĮ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ.

ʌȡȠıȕĮıȚȝȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĮĲȩȝȦȞ ȝİ
ĮȞĮʌȘȡȓĮ, (ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘ ĳȪıȘ ĲȘȢ
ȆȡȐȟȘȢ), ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 7,
ĲȠȣ ȀĮȞ 1303/13
ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ ĮȞ ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ ȚįȚĮȓĲİȡȠȚ
țĮȞȩȞİȢ țĮȚ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ĲȘȢ ȆȡȐȟȘȢ,
ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ țĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ
1379/13 & 1380/13.

47140
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ǹȡȚșȝȩȢ ȘȝİȡȫȞ ȐıțȘıȘȢ
ĮȜȚİȣĲȚțȒȢ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ ıĲȘ
șȐȜĮııĮ, ıȣȞȠȜȚțȐ ıĲȘ
įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ įȪȠ
ȘȝİȡȠȜȠȖȚĮțȫȞ İĲȫȞ ʌȠȣ
ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ ĲȘȢ
ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ
ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ.

13.

ǼȀȆȁǾȇȍȈǾ ȀȇǿȉǾȇǿȍȃ ȈȉǹǻǿȅȊ
Ǻ3

ǿıȤȪȢ ȝȘȤĮȞȒȢ ıİ KW

12.

ȕ. 1550 KW

Į. 015 KW
7

5

ȆȇȅȏȆȅĬǼȈǾ ĬǼȉǿȀǾȈ ǹȄǿȅȁȅīǾȈǾȈ:
H ȆȡȐȟȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞİȚ șİĲȚțȒ ĲȚȝȒ “ȃǹǿ” Ȓ
“ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮ” ıİ ȩȜĮ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ.

Ȗ.180220 ȘȝȑȡİȢ

ȅȋǿ

ȃǹǿ

5
Ǿ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ
ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ıĲȐįȚȠ
Ǻ3
Ǿ ʌȡȐȟȘ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ

10
Ȗ. ȆȐȞȦ Įʌȩ 50 KW
ǹ. ǲȤİȚ ĮıțȒıİȚ
ȃǹǿ
ĮȜȚİȣĲȚțȒ
ǹ. ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ ĮȞ ĲȠ ıțȐĳȠȢ ȑȤİȚ ĮıțȒıİȚ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ ȖȚĮ
ĮȜȚİȣĲȚțȒ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ ıĲȘ șȐȜĮııĮ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 90 ȘȝȑȡİȢ
İʌȓ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 90 ȘȝȑȡİȢ țĮĲ’ ȑĲȠȢ, ıĲȘ țĮĲ’ ȑĲȠȢ ĲĮ įȪȠ (2)
ȅȋǿ
įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ įȪȠ (2) ȘȝİȡȠȜȠȖȚĮțȫȞ
ȘȝİȡȠȜȠȖȚĮțȐ ȑĲȘ ʌȡȚȞ
İĲȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ ĲȘȢ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮȢ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȘȢ
ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ.
ĮȓĲȘıȘȢ.
Ǻ. ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ Ƞ ȝȑȖȚıĲȠȢ ĮȡȚșȝȩȢ
Ǻ. ȈȣȞȠȜȚțȐ ȘȝȑȡİȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĲĮ įȪȠ (2) ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑĲȘ
ȘȝİȡȫȞ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣ ıțȐĳȠȣȢ ıĲȘ
Į. ȆȐȞȦ Įʌȩ 260
șȐȜĮııĮ ıĲĮ ĲİȜİȣĲĮȓĮ įȪȠ (2)
10
ȘȝİȡȠȜȠȖȚĮțȐ ȑĲȘ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ ĲȘȢ ȘȝȑȡİȢ
ĮȓĲȘıȘȢ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ.
7
ȕ. 220260 ȘȝȑȡİȢ

ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ Ș ȚıȤȪȢ ĲȘȢ ȝȘȤĮȞȒȢ ĲȠȣ
ıțȐĳȠȣȢ. ȆȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ ıĲĮ
ıțȐĳȘ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ȚıȤȪȠȢ.
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5

Ș

4Ș

2
3Ș

Ș

1Ș

A/A

ȉȒȡȘıȘ șİıȝȚțȠȪ ʌȜĮȚıȓȠȣ țĮȚ İȞıȦȝȐĲȦıȘ ȠȡȚȗȩȞĲȚȦȞ ʌȠȜȚĲȚțȫȞ
ȈțȠʌȚȝȩĲȘĲĮ ʌȡȐȟȘȢ
ȀȡȚĲȒȡȚȠ 3.9 ȆĮȜĮȚȩĲȘĲĮ ıțȐĳȠȣȢ
ȀȡȚĲȒȡȚȠ 3.10 ȂȒțȠȢ ȈțȐĳȠȣȢ (LOA)
ȀȡȚĲȒȡȚȠ 3.11 ȋȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮ ıțȐĳȠȣȢ GT
ȀȡȚĲȒȡȚȠ 3.12 ǿıȤȪȢ ȝȘȤĮȞȒȢ ıİ KW
ȀȡȚĲȒȡȚȠ 3.13 ǹȡȚșȝȩȢ ȘȝİȡȫȞ ȐıțȘıȘȢ ĮȜȚİȣĲȚțȒȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ ıĲȘ
șȐȜĮııĮ,
ıȣȞȠȜȚțȐ
ıĲȘ
įȚȐȡțİȚĮ
ĲȦȞ
įȪȠ
ȘȝİȡȠȜȠȖȚĮțȫȞ İĲȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ ĲȘȢ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮȢ
ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ.
ȍȡȚȝȩĲȘĲĮ ʌȡȐȟȘȢ
ǼʌȚȤİȚȡȘıȚĮțȒ & ȋȡȘȝĮĲȠȠȚțȠȞȠȝȚțȒ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣ įȚțĮȚȠȪȤȠȣ

ȆȜȘȡȩĲȘĲĮ țĮȚ ıĮĳȒȞİȚĮ ĲȠȣ ʌİȡȚİȤȠȝȑȞȠȣ ĲȘȢ ʌȡȩĲĮıȘȢ

ȅȂǹǻǹ ȀȇǿȉǾȇǿȍȃ

ȉǿȉȁȅȈ ȆȇȅȉǼǿȃȅȂǼȃǾȈ ȆȇǹȄǾȈ:

ȀȍǻǿȀȅȈ ȆȇȅȈȀȁǾȈǾȈ:

ĭȅȇǼǹȈ :

5 ȑȦȢ 10

ȃǹǿ/ȅȋǿ
ȃǹǿ/ȅȋǿ
5 ȑȦȢ 10
7 ȑȦȢ 10
5 ȑȦȢ 10
5 ȑȦȢ 10

ȃǹǿ/ȅȋǿ

ȃǹǿ
27 ȑȦȢ 50 (ıĲȐșȝȚıȘ 100%)

ȃǹǿ

ǻǼȃ ǼĭǹȇȂȅǽǼȉǹǿ Ȉȉȅ ȂǼȉȇȅ

ǻǼȃ ǼĭǹȇȂȅǽǼȉǹǿ Ȉȉȅ ȂǼȉȇȅ

ȉǿȂǾ/ǺǹĬȂȅȁȅīǿǹ

ȈȊȃȅȁǿȀǾ ǺǹĬȂȅȁȅīǿǹ

6.1.10 ǱȡșȡȠ 34 ȅȡȚıĲȚțȒ ʌĮȪıȘ ĲȦȞ ĮȜȚİȣĲȚțȫȞ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ

ȂǼȉȇȅ :

ȅȡȚıĲȚțȒ ʌĮȪıȘ ĲȦȞ ĮȜȚİȣĲȚțȫȞ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ

3. ǻȚĮıĳȐȜȚıȘ ȚıȠȡȡȠʌȓĮȢ ȝİĲĮȟȪ ĮȜȚİȣĲȚțȒȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ įȚĮșȑıȚȝȦȞ ĮȜȚİȣĲȚțȫȞ įȣȞĮĲȠĲȒĲȦȞ

ǼǿǻǿȀȅȈ ȈȉȅȋȅȈ :

ȆȇȅȉǼȇǹǿȅȉǾȉǹ :

ǹȁǿǼǿǹȈ Ȁǹǿ ĬǹȁǹȈȈǹȈ 2014-2020
1 : ȆȡȠȫșȘıȘ ĲȘȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȐ ȕȚȫıȚȝȘȢ, ĮʌȠįȠĲȚțȒȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠȣȢ ʌȩȡȠȣȢ țĮȚȞȠĲȩȝȠȣ,
ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ țĮȚ ȕĮıȚȗȩȝİȞȘȢ ıĲȘ ȖȞȫıȘ ĮȜȚİȓĮȢ

ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǿǹȀȅ ȆȇȅīȇǹȂȂǹ :

ȀȇǿȉǾȇǿǹ ǼȆǿȁȅīǾȈ ȆȇǹȄǼȍȃ
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ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ

ȊȆȅīȇǹĭǼȈ

ȆǹȇǹȉǾȇǾȇǾȈǼǿȈ : (ıȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ ĲȣȤȩȞ ĮȜȜĮȖȑȢ ʌȠȣ ʌȡȠĲİȓȞȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ıİ İʌȚȝȑȡȠȣȢ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ȣʌȠȕĮȜȜȩȝİȞȘȢ ʌȡȩĲĮıȘȢ țĮȚ ĲĮ
ȩʌȠȚĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȩįȠıȘ ĲȘȢ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘȢ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮȢ)
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 1
ǼȃȉȊȆȅ ǹǿȉǾȈǾȈ


ŃńŌňŉŁőŒŎňŕńňŁŏŐŎŉņŐœōņő
ŏńŐňŃŐŁŔņńŔ¨¨Ł ńň¨ňŉņœŏņŐńőňŁ¨ňŁŕńňŐňőņőńŏŁŊŇ
ŉö¨ňŉŎőńŔ¨¨ŁőŒŎńőŏŁ



¨ňńœŇœŌőņńŔ¨¨Ł ŋŦŲŞŨŞŧūūŸŨūŰŁťśũŞ
ŉö¨ňŉŎőŏŐŎőŉŊņőņőőŒŎńőŏŁ 
ńŏňŕńňŐņőňŁŉŎŏŐŎŃŐŁŋŋŁ ŁŊňńňŁő ŇŁŊŁőőŁő
ŏŐŎŒńŐŁňŎŒņŒŁ 
ŋńŒŐŎ 
ŇńŋŁŒňŉŎőőŒŎŕŎő 
ŒŁŋńňŎ ńŒŇŁ
ŉŁŇńőŒöőŉŐŁŒňŉņőńŌňőŕœőņő ĽŲŦ



ŃńŌňŉŁőŒŎňŕńňŁ¨ňŉŁňŎœŕŎœŔŎŐńŁ



ŃńŌňŉŁőŒŎňŕńňŁ
ŁŔŋ



ńň¨Ŏő¨ňŉŁňŎœŕŎœ 
ńŏöŌœŋňŁ¨ňŉŁňŎœŕŎœ¨ňŉŁňŎœŕöŌ 
ŔœŊŎ¨ňŉŁňŎœŕŎœ¨ňŉŁňŎœŕöŌőń 
ŏńŐňŏŒöőņŔœőňŉŎœŏŐŎőöŏŎœ
ŏŎőŎőŒŎőœŌň¨ňŎŉŒņőňŁő 
ņŋńŐŎŋņŌňŁŁŏŎŉŒņőņőŒŎœőŉŁŔŎœő 
ŌŎŋňŉņŋŎŐŔņŷũūŠŦŞŢůŞŦŬŢŜŢŭ  
¨Ŏœ 
 

Ł

ńň¨ňŉŁőŒŎňŕńňŁ
ŁŋŁő 
ŎŌŎŋŁőŉŁŔŎœő 
ŉœŐňŎŁŊňńœŒňŉŎńŐŃŁŊńňŎ



łŎņŇņŒňŉŁŁŊļńœŒňŉŁńŐŃŁŊńňŁ 
ŊňŋńŌŁő 
ŌņŎŊŎŃņőņőŊńŋłŎŊŎŃņőņőŁŐňŇŋŎő
ŁŐŋŎ¨ňŁœŏņŐńőňŁŁŊňńňŁőŁŌŁŌńöőņő² 
ńŉ¨ŎőņőńŏŁŃŃńŊŋŁŒňŉņőŁ¨ňńňŁő
.:ňőŕœőŉňŌņŒņŐŁ 
*7²ŕöŐņŒňŉŎŒņŒŁ 
ŎŊňŉŎŋņŉŎő 
ņŋńŐŎŋņŌňŁńŌŁŐōņőŏŊŎöŌ 
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¨ňńœŇœŌőņń¨ŐŁő őœŋŔöŌŁŋńŒņŌ1876/HYHO,,ŉŴšŦŧūūŜŤŮŤ 
ŏńŐňŔńŐńňŁ 
ŏńŐňŔńŐńňŁŉņńŌŎŒņŒŁ 
¨ņŋŎő²ŉŎňŌŎŒņŒŁ 
¨ņŋŎŒňŉŎ¨ňŁŋńŐňőŋŁ 
Ŏ¨Ŏő²ŁŐňŇŋŎő

¨ňńœŇœŌőņ
ń¨ŐŁő

ŒŎŏŎŇńőňŁ
ŒŁŕŉö¨ňŉŁő
ŒņŊńŔöŌŎńŏňŉŎňŌöŌňŁő 
)$; 

ņŊńŉŒŐŎŌňŉņ¨ňńœŇœŌőņ (0$,/  




ŁŐňŇŋŎőŁŏŁőŕŎŊŎœŋńŌöŌŏŊņŌŒŎœ
ŏŊŎňŎŉŒņŒņ







őŒŎňŕńňŁŌŎŋňŋŎœńŉŏŐŎőöŏŎœ
őŰŨŤŬŹũŢůŞŦŷũūŮŢŢŬŜůŴŮŤŢůŞŦŬŢŜŞŭ 
ńŏöŌœŋŎ 
ŎŌŎŋŁ 
ŁŔŋ 
ŕöŐŁ 
ŒœŏŎőńŃŃŐŁŔŎœŒŁœŒŎŏŎňņőņőŌŎŋňŋŎœ 
ńŉŏŐŎőöŏŎœ

ŁŐňŇŋŎőńŃŃŐŁŔŎœŒŁœŒŎŏŎňņőņőŌŎŋňŋŎœ 
ńŉŏŐŎőöŏŎœ
ŏńŐňŔńŐńňŁŉņńŌŎŒņŒŁ 
Ŏ¨Ŏő²ŁŐňŇŋŎő
¨ňńœŇœŌőņ
ńŏňŉŎňŌöŌňŁő

ŒŎŏŎŇńőňŁ
ŒŁŕŉö¨ňŉŁő
ŒņŊńŔöŌŎ őůŞťŢŬŷ  
ŒņŊńŔöŌŎ ŉŦũŤůŷ  

ņŊńŉŒŐŎŌňŉņ¨ňńœŇœŌőņ (0$,/  



ŁūšūŲśĽŬŴũŧŞŦŏŬūŶūťŚŮŢŴũ


x

ŉŞůŚŲŴ ũŷŦŞ ůū Ůŧřűūŭ ůŦŞ ůūŰŨřŲŦŮůūũ  Śůūŭ ŧŞŦ ŨŤŬŹ ůūŰŭ ŷŬūŰŭ ŧŞŦ ůŦŭ ŬūŶūťŚŮŢŦŭ ůūŰ
ŢŞŠŠŢŨŞůŜŞŞŨŦŚŞŷŴŭŧŞťūŬŜţūũůŞŦŞŷůŤũŢťũŦŧśũūūťŢŮŜŞ

x

Œū Ůŧřűūŭ ŨŤŬūŜ ŷŨŢŭ ůŦŭ ŬūŶūťŚŮŢŦŭ ůŤŭ ŢũŴŮŦŞŧśŭ ŧŞŦ ŢťũŦŧśŭ ũūūťŢŮŜŞŭ ūŰ šŦŚŢŦ ůŞ
ŢŞŠŠŢŨŞůŦŧřŮŧřűŤ
¨Ţũ ŚŲŴ ŰūşřŨŢŦ ŞŜůŤŮŤ ŚũůŞŪŤŭ ŠŦŞ ŲŬŤŞůūšŷůŤŮŤ Şŷ ŢťũŦŧŷ ś ŢũŴŮŦŞŧŷ ŬŷŠŬŞŞ ŠŦŞ ůū Ţũ ŨŷŠŴ
Ůŧřűūŭ
¨ŢũŢŧŧŬŢŢŜŢŦŭşřŬūŭūŰšŦŞšŦŧŞŮŜŞŞũřŧůŤŮŤŭŬūŤŠūŸŢũŤŭŧŬŞůŦŧśŭŢũŜŮŲŰŮŤŭ

x
x
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x

x
x
x

x
x

x

x
x
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őŰūŬűŹũūŞŦŢůŦŭŬūŶūťŚŮŢŦŭůŤŭŞŬŞŠŬřűūŰŮůūŦŲŢŜŞ Ş ŚŴŭ š ůūŰřŬťŬūŰůūŰŉŞũ ńń 
ŧŞŦšŢũŚŲŴšŦŞŬřŪŢŦŞřůŤŮůūŨŞŜŮŦūůūŰńŒŁśůūŰńŒŇŁŷŴŭŞũŞűŚŬŢůŞŦŮůŤũŞŬřŠŬŞűū
ůūŰřŬťŬūŰůūŰŢũŨŷŠŴŉŞũūũŦŮūŸ
ŁūšŚŲūŞŦŷůŦťŞůŤŬŤťūŸũŷŨūŦūŦŢťũŦŧūŜŧŞŦŢũŴŮŦŞŧūŜŧŞũŷũŢŭŧŞŦūŦŧŞůŢŰťŰũůśŬŦŢŭŠŬŞŚŭŧŞťŹŭ
ŧŞŦūŦūŬŦţŷũůŦŢŭūŨŦůŦŧŚŭůŤŭńń
œřŬŲūŰũŷŨŢŭūŦŞŞŦůūŸŢũŢŭřšŢŦŢŭŠŦŞůŤũŰŨūūŜŤŮŤůūŰŚŬŠūŰŷŮŢŭŞŞŦůūŸũůŞŦťŞŞūŧůŤťūŸũŮůū
ŲŬūũŦŧŷŮŤŢŜūūŰũūŜŴŭŞŞŦůŢŜůŞŦ
ņŞŜůŤŮŤŲŬŤŞůūšŷůŤŮŤŭŢŚŲŢŦťŚŮŤŰŢŸťŰũŤŭšśŨŴŮŤŭůūŰřŬťŬūŰůūŰũ ŔńŉŁĶ ŠŦŞ
ůŞ ŮůūŦŲŢŜŞ ūŰ ŞũŞűŚŬūũůŞŦ ŮŢ ŞŰůśũ őŰũŢŹŭ ťŞ ŬŚŢŦ ũŞ ŢűŞũŜţŢŦ ůŞŰůŷůŤůŞ ŢŬŦŢŲūŚũūŰ Ţ ůŞ
ŮŲŢůŦŧř šŦŧŞŦūŨūŠŤůŦŧř ņ ŞũŞŧŬŜşŢŦŞ ůŴũ ŮůūŦŲŢŜŴũ ūŰ šŤŨŹũūũůŞŦ ŮůŤũ ŞŜůŤŮŤ ŢŦŮŸŬŢŦ ůŦŭ
ŬūşŨŢŷŢũŢŭūŦũŦŧŚŭŧŞŦšŦūŦŧŤůŦŧŚŭŧŰŬŹŮŢŦŭ
ŔŚŬŴ ůŤũ ŢŰťŸũŤ ůŤŭ ŨśŬūŰŭ ŧŞŦ ūŬťśŭ ŮŰŨśŬŴŮŤŭ ůŤŭ ŞŜůŤŮŤŭ ŲŬŤŞůūšŷůŤŮŤŭ
ŮŰŢŬŦŨŞşŞũūŚũŴũŧŞŦůŴũŢŦŮŰũŞůŷŢũŴũŞŬŲŢŜŴũ 
őŢ ŢŬŜůŴŮŤ šŦŞűūŬřŭ ŢůŞŪŸ ůŴũ ŮůūŦŲŢŜŴũ ūŰ ŰūşřŨŨūũůŞŦ ŤŨŢŧůŬūũŦŧř ś ŢũůŸŴŭ ŧŞŦ ŞŰůŹũ ūŰ
ŞũŞŠŬřűūũůŞŦŮůŞŢŦŮŰũŞůŷŢũŞůŤŭŤŨŢŧůŬūũŦŧśŭśůŤŭŚũůŰŤŭŞŜůŤŮŤŭŰŢŬŦŮŲŸūŰũůŞŞũŞŠŬŞűŷŢũŞ
ŮůŞŢšŜŞůŤŭűŷŬŞŭŤŨŢŧůŬūũŦŧśŭŰūşūŨśŭ
ŁūšŚŲūŞŦŷůŦůŞŤũŸŞůŞūŰťŞŞūŮůŚŨŨūũůŞŦŞŷůŤũńœ¨ńŏŁŊŇŚŮŴŤŨŢŧůŬūũŦŧūŸůŞŲŰšŬūŢŜūŰ
ŧŞŦ ŢŦšŦŧŷůŢŬŞ ŮůŤ šŦŢŸťŰũŮŤ HPDLO ūŰ ŚŲŢŦ šŤŨŹŮŢŦ Ůůū ŮŤŢŜū ¨ňńœŇœŌőņ ń¨ŐŁő ůūŰ ŏŜũŞŧŞ ńň¨ňŉŁ
őŒŎňŕńňŁ ůūŰ ĺũůŰūŰ œūşūŨśŭ ŢŚŲūŰũ ťŚŮŤ ŧūŦũūūŜŤŮŤŭ ŧŞŦ ŮŰũŢřŠūũůŞŦ ůŤũ ŚũŞŬŪŤ ŷŨŴũ ůŴũ
ŢũũŷŴũŮŰũŢŢŦŹũŧŞŦŬūťŢŮŦŹũ
ŁūšŚŲūŞŦ ůŤũ ŢŢŪŢŬŠŞŮŜŞ ůŴũ ŮůūŦŲŢŜŴũ ůŤŭ ŞŜůŤŮśŭ ūŰ Şŷ ůŤũ ńœ¨ ńŏŁŊŇ ŧŞŦ ůŦŭ œŤŬŢŮŜŢŭ ůūŰ
œūŰŬŠŢŜūŰŎŦŧūũūŦŧŹũ
ĽŨŞůŞŮŰũŰūşŞŨŨŷŢũŞšŦŧŞŦūŨūŠŤůŦŧřŢŜũŞŦŞŧŬŦşśűŴůūŞũůŜŠŬŞűŞůŴũŬŴůūůŸŴũ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ …………………………..
ȅ ǻȘȜȫȞ

ȊʌȠȖȡĮĳȒ
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 2
ȁǿȈȉǹ ǼȄǼȉǹȈǾȈ ȆȁǾȇȅȉǾȉǹȈ ĭǹȀǼȁȅȊ
īǿǹ ǼȃȉǹȄǾ ȆȇǹȄǾȈ
ȈĲȠ ȂȑĲȡȠ 6.1.10
ǼȆǹȁĬ 2014 – 2020
(ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȣʌȐȜȜȘȜȠ ʌȠȣ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ʌȜȘȡȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ĳĮțȑȜȠȣ)
ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȆȁǾȇȅȉǾȉǹȈ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ǻİȞ
ǹʌĮȚĲİȓĲ
ĮȚ

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

ϭ͘ ȸ Ȱʀʏɻʍɻ ɹʖɸɿ ʐʋʉɴʄɻɽɸʀ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ ɸʆʏʊʎ ʏɻʎ
ʏɸɽɸʀʍɲʎɲʋʊʏɻʆʋʌʊʍʃʄɻʍɻʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ͘
Ϯ͘ ȸ Ȱʀʏɻʍɻ ɹʖɸɿ ʐʋʉɴʄɻɽɸʀ ʅɸ ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɹʆɲ ʃɲɿ
ʐʋʉɶɸɶʌɲʅʅɹʆɲʏɲʍʖɸʏɿʃɳɉʋʉɷɸʀɶʅɲʏɲ͘
ϯ͘ Ƀ ɲɿʏʙʆ ɸʅʋʀʋʏɸɿ ʍʏʉʐʎ ɷʐʆɻʏɿʃʉʑʎ ȴɿʃɲɿʉʑʖʉʐʎ ʏʉʐ
ɀɹʏʌʉʐ
4. ɃɌɳʃɸʄʉʎʋɸʌɿɹʖɸɿʊʄɲʏɲɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲɹɶɶʌɲʔɲ͗
Į) Ʌʄɼʌɸʎɲʆʏʀɶʌɲʔʉʏɻʎɲʄɿɸʐʏɿʃɼʎɳɷɸɿɲʎʍʃɳʔʉʐʎʍɸ

ɿʍʖʑ
ȕ) Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İĲĮȚȡİȓĮȢ Ⱦɲʏɲʍʏɲʏɿʃʊɼȵʏɲɿʌɿʃʊ;ʃɲʏɳ

ʋɸʌʀʋʏʘʍɻͿ ʏʉʐ ʔʉʌɹɲ͕ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɻ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ
ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɼ ʏʉʐ ʋʉʐ ɹɶɿʆɸ ʅɹʖʌɿ ʏɻʆ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ʐʋʉɴʉʄɼʎ ʏɻʎ ɲʀʏɻʍɻʎ͘ Ȱɿʏɼʍɸɿʎ ɸʏɲɿʌɸɿʙʆ ʐʋʊ
ʀɷʌʐʍɻɷɸʆɽɲʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʐʋʊʗɻ͘ȵɳʆɻɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ
ɸʀʆɲɿɲʏʉʅɿʃɼ͕ɴɸɴɲʀʘʍɻɹʆɲʌʇɻʎɸʋɿʏɻɷɸʑʅɲʏʉʎ͘
Ȗ) Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İĲĮȚȡİȓĮȢ Ȱʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑ

ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ ɼ ɳʄʄʉʐ ɲʌʅʉɷʀʉʐ ʉʌɶɳʆʉʐ ʊʋʘʎ
ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍʏʉ Ⱦɲʏɲʍʏɲʏɿʃʊ ʏʉʐ ʔʉʌɹɲ ɶɿɲ ʏʉʆ
ʉʌɿʍʅʊ ʏʉʐ ʐʋɸʐɽʑʆʉʐ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏɻʎ Ʌʌɳʇɻʎ ʃɲɿ
ʏʉʆ ɲʌɿɽʅʊ /E ʏʉʐ Ɉʌɲʋɸɺɿʃʉʑ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ ʍʏʉʆ
ʉʋʉʀʉ ɽɲ ʃɲʏɲɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ʉɿ ɸʆɿʍʖʑʍɸɿʎ ʃɲɿ ɽɲ
ʏʉʋʉɽɸʏɻɽɸʀʏʉʋʉʍʊʏɻʎȼɷɿɲʎɇʐʅʅɸʏʉʖɼʎ͘
į) Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İĲĮȚȡİȓĮȢ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊʅɻʋʏʙʖɸʐʍɻʎ

ʃɲɿ ʅɻ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ɲʀʏɻʍɻʎ ɶɿɲ ʋʏʙʖɸʐʍɻ ʍʏɻʆ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʆɲʐʏɿʃʙʆɸʏɲɿʌɸɿʙʆ͘
İ) Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İĲĮȚȡİȓĮȢ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʅɻ ɽɹʍɻʎ ʍɸ

ɲʆɲɶʃɲʍʏɿʃɼɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʃɲɿʅɻʐʋʉɴʉʄɼʎɲʀʏɻʍɻʎɶɿɲ
ɽɹʍɻ ʍɸ ɲʆɲɶʃɲʍʏɿʃɼ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ʆɲʐʏɿʃʙʆɸʏɲɿʌɸɿʙʆ͘
ıĲ)

ɉʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ Ɂ͘ϭϱϵϵͬϴϲ
ʏʉʐͬʏʘʆ 
ɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉʐͬʘʆʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɉʋʊɷɸɿɶʅɲϰ͘
Ǿ ǹȓĲȘıȘ ǼȞȓıȤȣıȘȢ – ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ țȡȓȞİĲĮȚ ʌȜȒȡȘȢ
ȃǹǿ

ȅȋǿ

……………………………………………………
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ

ȊʌȠȖȡĮĳȒ
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 3
ȵȾȺȵɇȸȵɅȰȿȸȺȵɉɇȸɇͲɅȻɇɈɃɅɃȻȸɇȸɇɅɆȰɂȸɇ;ɅɆȰȾɈȻȾɃȴȻȰȿɉɇȸɇɇȾȰɌɃɉɇͿ
Ƀɿʃɳʏʘɽɿʐʋʉɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉɿ͗
ɲ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ɴ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ɶ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ɷ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘

ϭ͘ȰʋʉʏɸʄʉʑʆʏɸʎʏɲʅɹʄɻʏʉʐɃʌɶɳʆʉʐȵʋɿʏʊʋɿɲʎȵʋɲʄɼɽɸʐʍɻʎ;Ƀ͘ȵ͘ȵ͘ͿɅʌɳʇɸʘʆ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆɲʌ͘
ʋʌʘʏ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ȰʋʊʔɲʍɻʏɻʎȵɉȴȵɅȰȿȺ͘
Ϯ͘ȵʆɸʌɶʙʆʏɲʎʍʏɲʋʄɲʀʍɿɲʏɻʎɲʌ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ɉȰ͕ʏʉʐɀɹʏʌʉʐϲ͘ϭ͘ϭϬͨɃʌɿʍʏɿʃɼʋɲʑʍɻ
ɲʄɿɸʐʏɿʃʙʆɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆͩʏɻʎȵʆʘʍɿɲʃɼʎɅʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎϭͨɅʌʉʙɽɻʍɻʏɻʎʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɳɴɿʙʍɿʅɻʎ͕
ɲʋʉɷʉʏɿʃɼʎʘʎʋʌʉʎʏʉʐʎʋʊʌʉʐʎ͕ʃɲɿʆʉʏʊʅʉʐ͕ɲʆʏɲɶʘʆɿʍʏɿʃɼʎʃɲɿɴɲʍɿɺʊʅɸʆɻʎʍʏɻɶʆʙʍɻɲʄɿɸʀɲʎ͕ͩʏʉʐ
ȵʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃʉʑɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎȰʄɿɸʀɲʎʃɲɿȺɳʄɲʍʍɲʎϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘
ϯ͘ɀɸʏɳʏʉʆɹʄɸɶʖʉʏʘʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆʏʉʐʔɲʃɹʄʉʐʏɻʎɸʆʏɲʖɽɸʀʍɲʎɅʌɳʇɻʎʅɸʏɻʆɲʌ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘Ȱʋʊʔɲʍɻ
ȶʆʏɲʇɻʎͲɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʎ͕ʅɸʏʀʏʄʉͨȴɿɳʄʐʍɻɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑɲʄɿɸʐʏɿʃʉʑʍʃɳʔʉʐʎͩʃɲɿȾʘɷɿʃʊɃɅɇ͙͙͙͙͙͙͘͘ʃɲɿ
ɲʔʉʑʄɳɴɲʅɸʐʋʊʗɻʏɲʍɻʅɸʀɲɸʄɹɶʖʉʐʏɻʎɲʋʊ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ȿʀʍʏɲʎȵʋɿʏʊʋɿɲʎȵʋɲʄɼɽɸʐʍɻʎ͘

Ȳɸɴɲɿʙʆʉʐʅɸʊʏɿ͗
Ɉɻʆ͙͙ͬͬ͘͘͘͘ϮϬϭ͙͕ɻʅɹʌɲ͙͙͙͙͙͙͘͘ʃɲɿʙʌɲ͙͙͙͘͘ʍʏ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘;ʏʊʋʉʎɷɿɳʄʐʍɻʎͿ͕
ʏʉɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊɲʄɿɸʐʏɿʃʊʍʃɳʔʉʎʅɸʊʆʉʅɲ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘Ɂɻʉʄʉɶʀʉʐͬȿɸʅɴʉʄʉɶʀʉʐ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘ȰɀȰɇ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Ƀʄɿʃɼʎɍʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎʍɸ'd͙͙͙͙͕Ȼʍʖʑɀɻʖɲʆɼʎʍɸ<t͙͙͙͘͘ʃɲɿ
ȶʏʉʎȶʆɲʌʇɻʎɅʄʊʘʆ͙͙͙͙͙͙͙͕ȵʔʉɷɿɲʍʅɹʆʉʅɸʏɲɲʄɿɸʐʏɿʃɳɸʌɶɲʄɸʀɲ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͕͘͘͘
Ʌʄʉɿʉʃʏɻʍʀɲʎ;ɃʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉͬʋʉʍʉʍʏʊʃʐʌɿʊʏɻʏɲʎͿ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ϭ͘ ȴɿɲʄʑɽɻʃɸʋʄɼʌʘʎʃɲɿʃɲʏɲʍʏʌɳʔɻʃɸɻʏʌʊʋɿɷɳʏʉʐ͕ɸʆʙʋɿʉʆʅɲʎ͘
Ϯ͘ ȸɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼɳɷɸɿɲɲʄɿɸʀɲʎʏʉʐʍʃɳʔʉʐʎ͕ʍɸɿʍʖʑʃɲʏɳʏɻʆɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲʋʉʐʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼɽɻʃɸɻ
ɷɿɳʄʐʍɻ͕ɲʃʐʌʙɽɻʃɸɸʍɲɸʀ͕ʅɸɷɿɳʏʌɻʍɻ͕ʃɲɿʔʐʄɳʍʍɸʏɲɿʍʏʉʔɳʃɸʄʉʏʉʐʍʃɳʔʉʐʎʋʉʐɷɿɲʏɻʌɸʀɻɲʌʅʊɷɿɲ
ȿɿʅɸʆɿʃɼȰʌʖɼ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
ϯ͘ Ʌʌɿʆɲʋʊʏɻɷɿɳʄʐʍɻʏʉʐʍʃɳʔʉʐʎɸʀʖɸɲʔɲɿʌɸɽɸʀʉʅɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃʊʎͬʆɲʐʏɿʄɿɲʃʊʎͬʏɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃʊʎͬ
ɲʄɿɸʐʏɿʃʊʎɸʇʉʋʄɿʍʅʊʏʉʐʍʃɳʔʉʐʎ;ɷɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿɲʆɳʄʉɶɲͿ͘
ϰ͘ Ʌʌɿʆʃɲɿʃɲʏɳʏɻɷɿɳʄʐʍɻʄɳɴɲʅɸʔʘʏʉɶʌɲʔʀɸʎʏʉʐʍʃɳʔʉʐʎ͘

Ɉʉʋɲʌʊʆʍʐʆʏɳʍʍɸʏɲɿʍɸʋɹʆʏɸ;ϱͿɲʆʏʀʏʐʋɲ͘
ɈʉɃȵȵ
;ɈʊʋʉʎͿ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ͙͙͙͙͙͙͙͘
ɲ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘
ɴ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ɶ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
ɷ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 4
ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȍȈǾ
(ȐȡșȡȠ 8 ȃ.1599/1986)

Ǿ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȝİ ĮȣĲȒ ĲȘ įȒȜȦıȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȜİȖȤșİȓ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ
ĮȡȤİȓȠ ȐȜȜȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ (ȐȡșȡȠ 8 ʌĮȡ. 4 ȃ. 1599/1986)

ȆȇȅȈ(1):

ǼǿǻǿȀǾ ȊȆǾȇǼȈǿǹ ǻǿǹȋǼǿȇǿȈǾȈ ǼȆǹȁĬ

ȅ – Ǿ ǵȞȠȝĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ:

ǵȞȠȝĮ țĮȚ ǼʌȫȞȣȝȠ ȆĮĲȑȡĮ:
ǵȞȠȝĮ țĮȚ ǼʌȫȞȣȝȠ ȂȘĲȑȡĮȢ:
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ(2):
ȉȩʌȠȢ īȑȞȞȘıȘȢ:
ǹȡȚșȝȩȢ ǻİȜĲȓȠȣ ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ:
ȉȩʌȠȢ
ȀĮĲȠȚțȓĮȢ:

ȉȘȜ:
ȅįȩȢ:

ǹȡ. ȉȘȜİȠȝȠȚȠĲȪʌȠȣ
(Fax):

ǹȡȚș:

ȉȀ:

ǻ/ȞıȘ ǾȜİțĲȡ.
ȉĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ
(Ǽmail):

Ȃİ ĮĲȠȝȚțȒ ȝȠȣ İȣșȪȞȘ țĮȚ ȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢ ĲȚȢ țȣȡȫıİȚȢ (3, ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ
ĲȘȢ ʌĮȡ. 6 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 22 ĲȠȣ ȃ. 1599/1986, įȘȜȫȞȦ ȩĲȚ :
¾ ǻİȞ ȑȤȦ įȚĮʌȡȐȟİȚ ıȠȕĮȡȩ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȩ ʌĮȡȐʌĲȦȝĮ Ȓ ʌĮȡȐʌĲȦȝĮ ʌȠȣ șȓȖİȚ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ
ĲȘȢ ȀȠȚȞȒȢ ǹȜȚİȣĲȚțȒȢ ȆȠȜȚĲȚțȒȢ ĲȘȢ ǼǼ țĮȚ įİȞ ȑȤȦ țĮĲĮįȚțĮıĲİȓ ȖȚĮ ĮįȓțȘȝĮ ıȤİĲȚțȩ ȝİ ĲȘȞ
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ ȝȠȣ įȚĮȖȦȖȒ Ș ȠʌȠȓĮ ȑȤİȚ ȚıȤȪ įİįȚțĮıȝȑȞȠȣ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 10 ĲȠȣ
ȀĮȞ. (ǼǼ) 508/2014 ĲȠȣ ǼȉĬǹ țĮȚ ĲȠȞ țĮĲǯ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ȀĮȞ(ǼǼ)288/2015. ȈȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ :
i.

ǻİȞ ȑȤȦ įȚĮʌȡȐȟİȚ ıȠȕĮȡȒ ʌĮȡȐȕĮıȘ ȕȐıİȚ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 42 ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼȀ)
ĮȡȚșȝ. 1005/2008 ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ Ȓ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 90, ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 1 ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ
(ǼȀ) 1224/2009.

ii.

ǻİȞ ȑȤȦ ıȣȝȝİĲȐıȤİȚ ıĲȘȞ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ, ĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ Ȓ ĲȘȞ ȚįȚȠțĲȘıȓĮ ĮȜȚİȣĲȚțȫȞ
ıțĮĳȫȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ țĮĲȐȜȠȖȠ ıțĮĳȫȞ Ȇȁǹ ĮȜȚİȓĮȢ ĲȘȢ ǲȞȦıȘȢ, ȩʌȦȢ
ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 40 ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 3 ĲȠȣ țĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼȀ) ĮȡȚșȝ. 1005/2008 Ȓ
ıțĮĳȫȞ ʌȠȣ ĳȑȡȠȣȞ ĲȘ ıȘȝĮȓĮ ȤȦȡȫȞ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ȑȤȠȣȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıșİȓ ȦȢ ȝȘ
ıȣȞİȡȖĮȗȩȝİȞİȢ ĲȡȓĲİȢ ȤȫȡİȢ țĮĲȐ ĲȠ ȐȡșȡȠ 33 ĲȠȣ ȓįȚȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ.

iii.

ǻİȞ ȑȤȦ įȚĮʌȡȐȟİȚ ıȠȕĮȡȑȢ ʌĮȡĮȕȐıİȚȢ ĲȦȞ țĮȞȩȞȦȞ ĲȘȢ ȀǹȜȆ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ȑȤȠȣȞ ȜȐȕİȚ
ĲȠ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıȝȩ ĮȣĲȩ ıİ ȐȜȜİȢ ȞȠȝȠșİĲȚțȑȢ ʌȡȐȟİȚȢ ĲȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ
ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ.

¾ ȉȠ ıțȐĳȠȢ įİȞ ȑȤİȚ ʌȡȠĲĮșİȓ Ȓ ȠȡȚıĲȚțȐ ȣʌĮȤșİȓ ȖȚĮ İȞȓıȤȣıȘ–İʌȚȤȠȡȒȖȘıȘ ıİ ĮȞĮʌĲȣȟȚĮțȩ
ȞȩȝȠ Ȓ ıİ ȐȜȜȠ ǼʌȚȤİȚȡȘıȚĮțȩ ȆȡȩȖȡĮȝȝĮ.
Ǽț ĲȦȞ țĮĲȦĲȑȡȦ įȪȠ (2) ʌȡȠĲȐıİȦȞ įȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ĮȣĲȒ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ ĮȜȘșȒȢ.
¾ ȉȠ ıțȐĳȠȢ įİȞ İʌȚįȠĲȒșȘțİ ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ǼșȞȚțȠȪ Ȓ ȀȠȚȞȠĲȚțȠȪ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ.
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ǳ
¾ ȉȠ ıțȐĳȠȢ İʌȚįȠĲȒșȘțİ Įʌȩ ǼșȞȚțȠȪȢ Ȓ/țĮȚ ȀȠȚȞȠĲȚțȠȪȢ ʌȩȡȠȣȢ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȠȣ
ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ . . . . . . . . . . . . . . . ……, ȝİ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢ ĲȠȣ İʌİȞįȣĲȚțȠȪ
ıȤİįȓȠȣ …………………….., ĮȜȜȐ ȑȤİȚ ʌĮȡȑȜșİȚ 5İĲȓĮ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȝȒșİȚĮ țĮȚ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ
ĲȠȣ İʌȚįȠĲȘȝȑȞȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ (İȟĮȚȡİȓĲĮȚ Ș ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĮȜȚİȣĲȚțȫȞ İȡȖĮȜİȓȦȞ, țĮșȫȢ țĮȚ Ș
ʌȡȠȝȒșİȚĮ VMS Ȓ/țĮȚ ERS). [īȚĮ ĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩ ĲȘȢ 5İĲȓĮȢ ȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ȣʌȩȥȘ Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ ĲȘȢ ȕİȕĮȓȦıȘȢ ʌȡȠȩįȠȣ țĮȚ țȩıĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠ ĮȡȝȩįȚȠ ȩȡȖĮȞȠ (ȅǼǼ, ț.Ȝʌ.), ĲȘȢ
ĲİȜİȣĲĮȓĮȢ įȩıȘȢ ʌȜȘȡȦȝȒȢ].

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ,…………./……./201
ȅ/Ǿ ǻȘȜ

(ȊʌȠȖȡĮĳȒ & ȈĳȡĮȖȓįĮ)
(1) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠ ʌȠȜȓĲȘ Ȓ ǹȡȤȒ Ȓ Ș ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȠȣ įȘȝȩıȚȠȣ ĲȠȝȑĮ, ʌȠȣ ĮʌİȣșȪȞİĲĮȚ Ș ĮȓĲȘıȘ.
(2) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ.
(3) «ǵʌȠȚȠȢ İȞ ȖȞȫıİȚ ĲȠȣ įȘȜȫȞİȚ ȥİȣįȒ ȖİȖȠȞȩĲĮ Ȓ ĮȡȞİȓĲĮȚ Ȓ ĮʌȠțȡȪʌĲİȚ ĲĮ ĮȜȘșȚȞȐ ȝİ ȑȖȖȡĮĳȘ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ
ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ ĳȣȜȐțȚıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȡȚȫȞ ȝȘȞȫȞ. ǼȐȞ Ƞ ȣʌĮȓĲȚȠȢ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ʌȡȐȟİȦȞ ıțȩʌİȣİ ȞĮ
ʌȡȠıʌȠȡȓıİȚ ıĲȠȞ İĮȣĲȩȞ ĲȠȣ Ȓ ıİ ȐȜȜȠȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȩ ȩĳİȜȠȢ ȕȜȐʌĲȠȞĲĮȢ ĲȡȓĲȠȞ Ȓ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ȕȜȐȥİȚ ȐȜȜȠȞ,
ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ țȐșİȚȡȟȘ ȝȑȤȡȚ 10 İĲȫȞ.
(4) Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ ȤȫȡȠȣ Ș įȒȜȦıȘ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȓıȦ ȩȥȘ ĲȘȢ țĮȚ ȣʌȠȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ įȘȜȠȪȞĲĮ Ȓ
ĲȘȞ įȘȜȠȪıĮ.
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 5
ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȍȈǾ
(ȐȡșȡȠ 8 ȃ.1599/1986)

Ǿ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȝİ ĮȣĲȒ ĲȘ įȒȜȦıȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȜİȖȤșİȓ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ
ĮȡȤİȓȠ ȐȜȜȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ (ȐȡșȡȠ 8 ʌĮȡ. 4 ȃ. 1599/1986)

ȆȇȅȈ(1):

ǼǿǻǿȀǾ ȊȆǾȇǼȈǿǹ ǻǿǹȋǼǿȇǿȈǾȈ ǼȆǹȁĬ

ȅ – Ǿ ǵȞȠȝĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ:

ǵȞȠȝĮ țĮȚ ǼʌȫȞȣȝȠ ȆĮĲȑȡĮ:
ǵȞȠȝĮ țĮȚ ǼʌȫȞȣȝȠ ȂȘĲȑȡĮȢ:
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ(2):
ȉȩʌȠȢ īȑȞȞȘıȘȢ:
ǹȡȚșȝȩȢ ǻİȜĲȓȠȣ ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ:
ȉȩʌȠȢ
ȀĮĲȠȚțȓĮȢ:
ǹȡ. ȉȘȜİȠȝȠȚȠĲȪʌȠȣ
(Fax):

ȉȘȜ:
ȅįȩȢ:

ǹȡȚș:

ȉȀ:

ǻ/ȞıȘ ǾȜİțĲȡ.
ȉĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ
(Ǽmail):

Ȃİ ĮĲȠȝȚțȒ ȝȠȣ İȣșȪȞȘ țĮȚ ȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢ ĲȚȢ țȣȡȫıİȚȢ (3, ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 6 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 22 ĲȠȣ ȃ. 1599/1986, įȘȜȫȞȦ ȩĲȚ :
ǹʌȠįȑȤȠȝĮȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ ȆȡȐȟȘȢ, ȝİ ĲȓĲȜȠ «……………………………..», ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ĲȘȞ ĮȡȚșȝ. ……………………… ǹʌȩĳĮıȘ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ ȖȚĮ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ İȞȓıȤȣıȘ ıĲĮ
ʌȜĮȓıȚĮ ĲȠȣ Ǽ.Ȇ. ǹȜȚİȓĮȢ & ĬȐȜĮııĮȢ 2014-2020.
ǼʌȓıȘȢ, įȘȜȫȞȦ ȣʌİȪșȣȞĮ, ȩĲȚ șĮ ĲȘȡȒıȦ ĮʌĮȡȑȖțȜȚĲĮ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ țĮȚ įİıȝİȪıİȚȢ
ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ ĲȠ ȚıȤȪȠȞ țȠȚȞȠĲȚțȩ țĮȚ İșȞȚțȩ șİıȝȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ :
Į. Ȁǹȃ(ǼȀ), ĮȡȚșȝ. 508/2014
ȕ. Ȋǹ ĮȡȚșȝ. ……………………..
Ȗ. ǹʌȩĳĮıȘ īİȞȚțȠȪ īȡĮȝȝĮĲȑĮ ǹ.Ȇ.&ǻ.Ȁ.Ȇ. ĮȡȚșȝ. ………………….
į. ǹʌȩĳĮıȘ ȋȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ ȆȡȐȟȘȢ ĮȡȚșȝ. ………………………….
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ,…………./……./201
ȅ/Ǿ ǻȘȜ
(ȊʌȠȖȡĮĳȒ & ȈĳȡĮȖȓįĮ)
(1) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠ ʌȠȜȓĲȘ Ȓ ǹȡȤȒ Ȓ Ș ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȠȣ įȘȝȩıȚȠȣ ĲȠȝȑĮ, ʌȠȣ ĮʌİȣșȪȞİĲĮȚ Ș ĮȓĲȘıȘ.
(2) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ.
(3) «ǵʌȠȚȠȢ İȞ ȖȞȫıİȚ ĲȠȣ įȘȜȫȞİȚ ȥİȣįȒ ȖİȖȠȞȩĲĮ Ȓ ĮȡȞİȓĲĮȚ Ȓ ĮʌȠțȡȪʌĲİȚ ĲĮ ĮȜȘșȚȞȐ ȝİ ȑȖȖȡĮĳȘ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ
ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ ĳȣȜȐțȚıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȡȚȫȞ ȝȘȞȫȞ. ǼȐȞ Ƞ ȣʌĮȓĲȚȠȢ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ʌȡȐȟİȦȞ ıțȩʌİȣİ ȞĮ
ʌȡȠıʌȠȡȓıİȚ ıĲȠȞ İĮȣĲȩȞ ĲȠȣ Ȓ ıİ ȐȜȜȠȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȩ ȩĳİȜȠȢ ȕȜȐʌĲȠȞĲĮȢ ĲȡȓĲȠȞ Ȓ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ȕȜȐȥİȚ ȐȜȜȠȞ,
ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ țȐșİȚȡȟȘ ȝȑȤȡȚ 10 İĲȫȞ.
(4) Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ ȤȫȡȠȣ Ș įȒȜȦıȘ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȓıȦ ȩȥȘ ĲȘȢ țĮȚ ȣʌȠȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ įȘȜȠȪȞĲĮ Ȓ
ĲȘȞ įȘȜȠȪıĮ.
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 6
ȁǿȈȉǹ ǻǿȅǿȀǾȉǿȀǾȈ Ȁǹǿ ǼȆǿȉȅȆǿǹȈ ǼȆǹȁǾĬǼȊȈǾȈ ǹǿȉǾȂǹȉȅȈ ǼȆǹȁǾĬǼȊȈǾȈȆȁǾȇȍȂǾȈ
ȂǼȉȇȅ 6.1.10 «ȅȡȚıĲȚțȒ ȆĮȪıȘ ǹȜȚİȣĲȚțȫȞ ǻȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ»

ȉȂǾȂǹ A: ȉǹȊȉȅȉǾȉǹ ǹǿȉǾȂǹȉȅȈ ȆȁǾȇȍȂǾȈ
ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǿǹȀȅ
ȆȇȅīȇǹȂȂǹ:

ȆȇȅȉǼȇǹǿȅȉǾȉǹȈ :

ȂǼȉȇȅ :

ǹȁǿǼǿǹȈ& ĬǹȁǹȈȈǹȈ
2014-2020
1.
ȆȇȅȍĬǾȈǾ ȉǾȈ
ȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃȉȀǹ ǺǿȍȈǿȂǾȈ,
ǹȆȅǻȅȉǿȀǾȈ ȍȈ ȆȇȅȈ ȉȅȊȈ
ȆȅȇȅȊȈ ȀǹǿȃȅȉȅȂȅȊ,
ǹȃȉǹīȍȃǿȈȉǿȀǾȈ Ȁǹǿ
ǺǹȈǿǽȅȂǼȃǾȈ ȈȉǾ īȃȍȈǾ
ǹȁǿǼǿǹȈ

ȉǿȉȁȅȈ
ȆȇǹȄǾȈ:

6.1.10

ȆȇȅȈȀȁǾȈǾ :
ǹȆȅĭǹȈǾ
ȋȇǾȂǹȉȅǻȅȉǾȈǾȈ
ȆȇǹȄǾȈ &
ȉȇȅȆȅȆȅǿǾȈǼǿȈ :

ȅȡȚıĲȚțȒ ʌĮȪıȘ
ĮȜȚİȣĲȚțȫȞ
įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ ĲȠȣ
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȠȪ
ĮȜȚİȣĲȚțȠȪ ıțȐĳȠȣȢ
« ……………………...
………………………..»
ȝİ ĮȡȚșȝȩ ȞȘȠȜȠȖȓȠȣ
/ ȜİȝȕȠȜȠȖȓȠȣ
…………………………
ȝİ ǹȂǹȈ
…………………………

Ȁȍǻ. ȆȇǹȄǾȈ (ȅȆȈ) :

ǻǿȀǹǿȅȊȋȅȈ /
ǻǿȀǹǿȅȊȋȅǿ :

ǹȆȅĭǹȈǾ
ȈȊīȀȇȅȉǾȈǾȈ ȅ.Ǽ.Ǽ. :

ǹ/ǹ

ǹǿȉǾȂǹ
ǼȆǹȁǾĬǼȊȈǾȈ ȆȁǾȇȍȂǾȈ
ǻǿȀǹǿȅȊȋȅȊ
(ǹȡ. ȆȡȦĲ. &
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ) :
ȉȅȆȅȈ
ȊȁȅȆȅǿǾȈǾȈ
ȆȇǹȄǾȈ :
ǾȂ/ȃǿǹ ǼȁǼīȋȅȊ:

ȉȂǾȂǹ Ǻ: ȈǾȂǼǿǹ ǻǿȅǿȀǾȉǿȀǾȈ ǼȆǹȁǾĬǼȊȈǾȈ ȉǾȈ ȆȁǾȇȅȉǾȉǹȈ Ȁǹǿ ȅȇĬȅȉǾȉǹȈ
ȈȊȂȆȁǾȇȍȈǾȈ ȉȅȊ ǹǿȉǾȂǹȉȅȈ ǼȆǹȁǾĬǼȊȈǾȈ-ȆȁǾȇȍȂǾȈ
ǻǼȃ
ȈǾȂǼǿǹ ǼȁǼīȋȅȊ
ȃǹǿ ȅȋǿ
ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ
ǹȆǹǿȉǼǿȉǹǿ

1

ȅ ȣʌȠȕȜȘșİȓȢ ĳȐțİȜȠȢ ĲȠȣ ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ
İʌĮȜȒșİȣıȘȢ-ʌȜȘȡȦȝȒȢ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȘȢ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ĲȘȢ ȆȡȩıțȜȘıȘȢ ;

2

ȉĮȣĲȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ įȘȜȠȪȝİȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȝİ ĮȣĲȐ ĲȦȞ
ȞȠȝȚȝȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ İȖȖȡȐĳȦȞ ĲȠȣ ıțȐĳȠȣȢ
[ǹȂǹȈ, ȩȞȠȝĮ ıțȐĳȠȣȢ, ĮȡȚșȝȩȢ ȞȘȠȜȠȖȓȠȣ /
ȜİȝȕȠȜȠȖȓȠȣ, ʌȜȠȚȠțĲȒĲİȢ, ʌȠıȠıĲȐ
ıȣȝʌȜȠȚȠțĲȘıȓĮȢ, ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑȞĮȡȟȘȢ ʌȜȩȦȞ,
ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ GT, ȚıȤȪȢ țȚȞȘĲȒȡĮ ıİ kW,
ȪʌĮȡȟȘ ĮȜȚİȣĲȚțȠȪ İȡȖĮȜİȓȠȣ įȓȤĲȣĮ Ȓ / țĮȚ
ʌĮȡĮȖȐįȚĮ, ĮʌȠȣıȓĮ ĮȜȚİȣĲȚțȠȪ İȡȖĮȜİȓȠȣ
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ĲȡȐĲĮ ȕȣșȠȪ (OTB) Ȓ ȖȡȚ-ȖȡȚ (PS)] ;
3

ȊʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ǱįİȚĮ ǹȞȑȜțȣıȘȢ ȈțȐĳȠȣȢ Įʌȩ
ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ȁȚȝİȞȚțȒ ǹȡȤȒ ;

4

ȊʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ǱįİȚĮ ǻȚȐȜȣıȘȢ ȈțȐĳȠȣȢ Įʌȩ ĲȘȞ
ĮȡȝȩįȚĮ ȁȚȝİȞȚțȒ ǹȡȤȒ ;
(ʌȡȠȨʌȠșȑĲİȚ ȩĲȚ įİȞ İȖȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ʌȜȑȠȞ ȕȐȡȘ
ıĲȠ ıțȐĳȠȢ)

ȉȂǾȂǹ ī : ȈǾȂǼǿǹ ǼȆǿȉȅȆǿǹȈ ǼȆǹȁǾĬǼȊȈǾȈ ĭȊȈǿȀȅȊ ǹȃȉǿȀǼǿȂǼȃȅȊ ȉǾȈ ȆȇǹȄǾȈ (ǻȚȐȜȣıȘ)
ǹ/ǹ
1

2

3
4

5

ȈǾȂǼǿǹ ǼȁǼīȋȅȊ
ȉĮȣĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ıțȐĳȠȣȢ ȝİ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ
ĲȠȣ țĮȚ ĲȚȢ ĮȡȤȚțȐ ȣʌȠȕȜȘșİȓıİȢ ĳȦĲȠȖȡĮĳȓİȢ
(ǹȓĲȘıȘ ǲȞĲĮȟȘȢ)
ǼʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ǱįİȚĮȢ
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ ĮȜȚİȓĮȢ ıțȐĳȠȣȢ ıİ ȚıȤȪ
(șİȦȡȘȝȑȞȘ ȖȚĮ ĲȠ ȑĲȠȢ ʌȠȣ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ
Ș įȚȐȜȣıȘ).

ȃǹǿ ȅȋǿ

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

ȁȒȥȘ ĳȦĲȠȖȡĮĳȚȫȞ ʌȡȚȞ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ
ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ įȚȐȜȣıȘȢ.
ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĳȣıȚțȠȪ ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȠȣ (ʌȜȒȡȘȢ
įȚȐȜȣıȘ ıțȐĳȠȣȢ țĮȚ țĮĲĮıĲȡȠĳȒ ĲȘȢ
ĲȡȠʌȓįĮȢ).
ǹțȪȡȦıȘ ĲȘȢ ǱįİȚĮȢ ǹȜȚİȣĲȚțȠȪ
ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȠȪ ȈțȐĳȠȣȢ ȝİ įȚȐĲȡȘıȘ țĮȚ
ʌĮȡȐįȠıȒ ĲȘȢ ıĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ȁȚȝİȞȚțȒ ǹȡȤȒ.

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ …………/………./201…

ȉȠ ȅǼǼ
Į.
ȕ.
Ȗ.
į.
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ǹǿȉǾȈǾ ȖȚĮ ĲȘ ȋȅȇǾīǾȈǾ ǺǼǺǹǿȍȈǾȈ ȖȚĮ ǼȃǼȇīȅ ǹȁǿǼȊȉǿȀǾ ǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹ
ǼȆǹīīǼȁȂǹȉǿȀȅȊ ǹȁǿǼȊȉǿȀȅȊ ȈȀǹĭȅȊȈ

ȆȡȠȢ (ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ș ĮȡȝȩįȚĮ ȁȚȝİȞȚțȒ ǹȡȤȒ):
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǹȓĲȘıȘȢ : ……………………..
ȆĮȡĮțĮȜȫ

ȖȚĮ

ĲȘ

ȤȠȡȒȖȘıȘ

ǺİȕĮȓȦıȘȢ

ȖȚĮ

ĲȠ

İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȩ

ĮȜȚİȣĲȚțȩ

ıțȐĳȠȢ

«………….……………..» ĮȡȚșȝȠȪ ȃȘȠȜȠȖȓȠȣ/ȁİȝȕȠȜȠȖȓȠȣ………., ȝİ ǹȂǹȈ ……………………..
țĮȚ țȪȡȚȠ ĮȜȚİȣĲȚțȩ İȡȖĮȜİȓȠ ………………………. Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȞĮ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ȩĲȚ :
1. ȉȠ ıțȐĳȠȢ İȓȞĮȚ İȞ İȞİȡȖİȓĮ (İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ ȐįİȚĮ ıİ ȚıȤȪ)
țĮȚ
2. ȉȠ ıțȐĳȠȢ İȡȖȐıĲȘțİ ıĲȘ șȐȜĮııĮ :
Į. ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 90 ȘȝȑȡİȢ ȖȚĮ țȐșİ ȘȝİȡȠȜȠȖȚĮțȩ ȑĲȠȢ, țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ įȪȠ (2)
ȘȝİȡȠȜȠȖȚĮțȫȞ İĲȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ ĲȘȢ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ĮȓĲȘıȘȢ.
ȕ. ………………… ȘȝȑȡİȢ ȖȚĮ ĲȠ ʌȡȫĲȠ ȘȝİȡȠȜȠȖȚĮțȩ ȑĲȠȢ, țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ įȪȠ (2)
ȘȝİȡȠȜȠȖȚĮțȫȞ İĲȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ ĲȘȢ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ĮȓĲȘıȘȢ.
Ȗ. …………………... ȘȝȑȡİȢ ȖȚĮ ĲȠ įİȪĲİȡȠ ȘȝİȡȠȜȠȖȚĮțȩ ȑĲȠȢ, țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ įȪȠ
(2) ȘȝİȡȠȜȠȖȚĮțȫȞ İĲȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ ĲȘȢ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ĮȓĲȘıȘȢ.
ȕȐıİȚ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ Įʌȩ:
Į. ĲĮ įİįȠȝȑȞĮ įȠȡȣĳȠȡȚțȒȢ ıȣıțİȣȒȢ ĮȣĲȩȝĮĲȠȣ İȞĲȠʌȚıȝȠȪ (VMS) Ȓ /țĮȚ
ȕ. ĲȠ ȘȝİȡȠȜȩȖȚȠ ȖȑĳȣȡĮȢ ĲȠȣ ıțȐĳȠȣȢ Ȓ/țĮȚ
Ȗ. ĲȠ ȑȞĲȣʌȠ ȘȝİȡȠȜȩȖȚȠ ĮȜȚİȓĮȢ Ȓ/țĮȚ
į. ĲĮ ĲȚȝȠȜȩȖȚĮ ĮȜȚİȣȝȐĲȦȞ
(ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ İʌĮțȡȚȕȫȢ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ıȣȞȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ țĮȚ ȕȐıİȚ ĲȦȞ
ȠʌȠȓȦȞ ȗȘĲİȓĲĮȚ ȞĮ İȟİĲĮıĲİȓ Ș ĮȓĲȘıȘ).

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ, ………./…..../2017
ȅ ǹȚĲȫȞ / Ǿ ǹȚĲȠȪıĮ
ȊʌȠȖȡĮĳȒ - ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ
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ǺǼǺǹǿȍȈǾ ȁǿȂǼȃǿȀǾȈ ǹȇȋǾȈ

ȈȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ İȞİȡȖȩ ĮȜȚİȣĲȚțȒ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ ĮȜȚİȣĲȚțȠȪ ıțȐĳȠȣȢ

ǺİȕĮȚȫȞİĲĮȚ

ȩĲȚ:

ĲȠ

İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȩ

ĮȜȚİȣĲȚțȩ

ıțȐĳȠȢ

«………….……………..»

ĮȡȚșȝȠȪ

ȃȘȠȜȠȖȓȠȣ/ȁİȝȕȠȜȠȖȓȠȣ………., ȝİ ǹȂǹȈ …………………………..….. țĮȚ țȪȡȚȠ ĮȜȚİȣĲȚțȩ
İȡȖĮȜİȓȠ ………………………..:
1. ǼȓȞĮȚ İȞ İȞİȡȖİȓĮ (ǱįİȚĮ ǹȜȚİȣĲȚțȠȪ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȠȪ ȈțȐĳȠȣȢ ıİ ȚıȤȪ)
țĮȚ
2. ǵʌȦȢ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ĲȘȞ İȟȑĲĮıȘ ıĲȠȚȤİȓȦȞ Įʌȩ (ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞĲĮȚ İʌĮțȡȚȕȫȢ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ
ʌȠȣ İȟİĲȐıșȘțĮȞ) :
Į. ĲĮ įİįȠȝȑȞĮ įȠȡȣĳȠȡȚțȒȢ ıȣıțİȣȒȢ ĮȣĲȩȝĮĲȠȣ İȞĲȠʌȚıȝȠȪ (VMS) Ȓ /țĮȚ
ȕ. ĲȠ ȘȝİȡȠȜȩȖȚȠ ȖȑĳȣȡĮȢ ĲȠȣ ıțȐĳȠȣȢ Ȓ/țĮȚ
Ȗ. ĲȠ ȑȞĲȣʌȠ ȘȝİȡȠȜȩȖȚȠ ĮȜȚİȓĮȢ Ȓ/țĮȚ
į. ĲĮ ĲȚȝȠȜȩȖȚĮ ĮȜȚİȣȝȐĲȦȞ
İȡȖȐıĲȘțİ ıĲȘ șȐȜĮııĮ :
Į. ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 90 ȘȝȑȡİȢ ȖȚĮ țȐșİ ȘȝİȡȠȜȠȖȚĮțȩ ȑĲȠȢ, țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ įȪȠ (2)
ȘȝİȡȠȜȠȖȚĮțȫȞ İĲȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ ĲȘȢ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ıȤİĲȚțȒȢ ĮȓĲȘıȘȢ.
ȕ. ………………… ȘȝȑȡİȢ ȖȚĮ ĲȠ ʌȡȫĲȠ ȘȝİȡȠȜȠȖȚĮțȩ ȑĲȠȢ, țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ įȪȠ (2)
ȘȝİȡȠȜȠȖȚĮțȫȞ İĲȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ ĲȘȢ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ıȤİĲȚțȒȢ ĮȓĲȘıȘȢ.
Ȗ. …………………... ȘȝȑȡİȢ ȖȚĮ ĲȠ įİȪĲİȡȠ ȘȝİȡȠȜȠȖȚĮțȩ ȑĲȠȢ, țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ įȪȠ
(2) ȘȝİȡȠȜȠȖȚĮțȫȞ İĲȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ ĲȘȢ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ıȤİĲȚțȒȢ
ĮȓĲȘıȘȢ.
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ, ………./…..../2017
Ǿ ȁǿȂǼȃǿȀǾ ǹȇȋǾ
ȈĳȡĮȖȓįĮ – ȊʌȠȖȡĮĳȒ - ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ
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ȂȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ ǺİȕĮȓȦıȘȢ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ İȞİȡȖȩ ĮȜȚİȣĲȚțȒ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ ĮȜȚİȣĲȚțȠȪ
ıțȐĳȠȣȢ

Ǿ ȁȚȝİȞȚțȒ ǹȡȤȒ …………………………………………………. įİ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȒıİȚ ĲȘȞ
İȞİȡȖȩ

ĮȜȚİȣĲȚțȒ

įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ

ĲȠȣ

İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȠȪ

ĮȜȚİȣĲȚțȠȪ

ıțȐĳȠȣȢ

«……………………………………………………» ȝİ ĮȡȚșȝȩ ȃȘȠȜȠȖȓȠȣ/ȁİȝȕȠȜȠȖȓȠȣ ...................
țĮȚ ǹȂǹȈ …………………..…………… :
Į. ȜȩȖȦ ȝȘ ʌȡȠıțȩȝȚıȘȢ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ĮʌȠįİȚțĲȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ/ʌĮȡĮıĲĮĲȚțȫȞ ȩʌȦȢ ǱįİȚĮ
ǹȜȚİȣĲȚțȠȪ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȠȪ ȈțȐĳȠȣȢ ıİ ȚıȤȪ, įİįȠȝȑȞĮ įȠȡȣĳȠȡȚțȒȢ ıȣıțİȣȒȢ ĮȣĲȩȝĮĲȠȣ
İȞĲȠʌȚıȝȠȪ (VMS), ȘȝİȡȠȜȩȖȚȠ ȖȑĳȣȡĮȢ ĲȠȣ ıțȐĳȠȣȢ, ȘȝİȡȠȜȩȖȚȠ ĮȜȚİȓĮȢ țĮȚ ĲȚȝȠȜȩȖȚĮ
ĮȜȚİȣȝȐĲȦȞ
Ȓ
ȕ. ȜȩȖȦ ĲȠȣ ȩĲȚ Įʌȩ ȩıĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȡȠıțȠȝȓıĲȘțĮȞ įİȞ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ȩĲȚ ĲȠ ıțȐĳȠȢ İȡȖȐıĲȘțİ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 90 ȘȝȑȡİȢ ȖȚĮ țȐșİ ȘȝİȡȠȜȠȖȚĮțȩ ȑĲȠȢ, țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ įȪȠ (2) ȘȝİȡȠȜȠȖȚĮțȫȞ
İĲȫȞ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ ĲȘȢ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ıȤİĲȚțȒȢ ĮȓĲȘıȘȢ.
(įȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȘȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘȢ)

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ, ………./…..../2017
Ǿ ȁǿȂǼȃǿȀǾ ǹȇȋǾ
ȈĳȡĮȖȓįĮ – ȊʌȠȖȡĮĳȒ - ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Nοεμβρίου 2017
Ο Υπουργός
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Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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